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Protestai prieš 
• 

vaikų vežiojimą 
Policininkai, skiriami saugoti vežiojamus vaikus, 

praneša, kad jJe "serga" 

Louisville, Kentucky. — Pro- i Bostone numatytas vienas treč 
testai ir riaušės dėl vaikų vėžio-į dalis, apie 84,000 vaikų, vežioti 
j imo tęsiasi. Teisėjas James Gor- j iš miesto į priemiesčių mokyklas. 
don, kuris tai liepė daryti, pa 

Libane vėl šaudosi 
Beirutas. — Libano krikščionys 

ir palestiniečiai muzulmonai vėl; 
atnaujino susišaudymus Tripo- j 
ly, antram savo didumu mieste.; 

Sekmadienį mažiausiai 31 žmo
gus buvo užmuštas ir 75 sužeisti. 
Šiais metais tarp tų dviejų grupių 
naminiam kare užmuštų jau 
daugiau kaip 500 ir sužeistų virš 
2,000. 

skelbė, jog prie kelių, kuriais va
žiuos autobusai į mokyklas, drau 
džiama rinktis daugiau kaip 
t r ims asmenims, draudžiama tu
rėti rankinius žinias siunčiamus 
radijo aparatėlius. Apskrities į ralinių maršalų ir 50 FBI agentų 

Pernai vežiojami buvo 70,000 vai
kų, ir tam reikalui buvo paskirta 
500 policininkų. Šiais mokslo me
tais paskirta 1,500 miesto ir 600 , 

, f. ,. !. n • A \ galvotais uzouldinejimais susi valstijos policijos vyrų. Priedo | f_ ,._ ., ^ 3^*T ~ _ 
100 specialiai tam paruoštų fede 

Libane gyvena 200,000 pales
tiniečių, ir jų Libano valdžia be
veik netvarko. Vietiniai gyven
tojai nepatenkinti, kad palesti
niečiai provokuoja Izraelį, neap-

valstybės gynėjas pažadėjo smar
kiai bausti tuos, kurie bus suim
ti . Aktyvion tarnybon pašaukti 
925 Tautinės gvardijos vyrai. Aps 
kaičiuojama, kad su policija prie 
vienos aukštesnės mokyklos ko
vojo 10,000 demonstrantų. 

Bostonas. — Šiame mieste pa
šaukta 600 Taut inės gvardijos 
vyrų saugoti mokyklą ir vežamus 
mokinius. Demonstracijos prasi
dėjo dar praėjusią savaitę. Tau
tinės gvardijos vyrus reikėjo šauk 
ti, kai miesto policija simpatizuo 
ja streikuojantiems ir atsisako 
skirstyti minias. Policijos vado
vybė skundžiasi, jog tie polici
ninkai , kurie skiriami saugoti 

Vežioti vaikus prieš 16 mėnesu lie 
pė federalinis teisėjas Arthur Gar-
rity po to, kai teisme bylą iškėlė 
juodukai. Privačios ir katalikiš
kos mokyklos baltųjų rajonuose 
šiemet nepaprastai perpildytos. 
Atidarytos buvo ir penkios nau
jos. 

laukia keršto. Žūsta ne vien pa
lestiniečiai, bet tenka kentėti ir 
libaniečiams. 

Galimybe mt. .nei 
sistemai 

Kai skulptorius 
patenka į nemalone 

MA S KVA. — žinomas rusų 
skulptorius Ernst Neizvestnp 
jau seniai buvo p-* ' s partijos 
nemalonėn, dab' >į Jko ir sa
vo studijos. N*, .estny dėl pa
linkimų j modernizmą turėjo 
nemalonumų su Chruščiovu 
1982, bet nežiūrint to, po Chruš
čiovo mirties giminės paprašė 
jį, ne kurį kitą skulptorių, su
kurti buvusiam diktatoriui pa
minklą. Jis padarė. Neizvestny 

KODĖL SOVIETAMS TROKŠTA 
GRŪDŲ 

Chicaga. — Kodėl sovietai ne- , Nuo 1971 iki 1973 metų 600,-
sugeba savęs išmaitinti, ir toji j 000 jaunų vyrų ir merginų buvo 
problema juos kamuoja metai iš! paruošti dirbti kolchozuose, išė-
metų? Michael McGuire, buvęs į jo specialias mokyklas ar kursus. 
"Chicago Tribūne" Maskvos ko Iš jų kolchozuose liko tik 3,000. 

Krūvos surinku ir iškultų grū-respondentas, bando rasti prie
žastis. Svarbiausia, tai bloga ūki
ninkavimo sistema ir žemas stan
dartas. Šimtai tūkstančių ūkio 
darbininkų, kolchozininkų, viso
kiais būdais bando bėgti iš kai 

dų genda laukuose arba geležin
kelių stotyse, nes trūksta t rans-
portacijos priemonių ir sandėlių 
jiems užlaikyti. Labiausia trūks
ta mašinoms pagelbinių dalių. 

mu į miestus, kur gyvenimo stan į Jei kur sužinoma, kad kokiam 
irtas yra aukštesnis. Kolchozai sandėly ar krautuvėj kas nors ga 

ir sovchozai teturi 60 procentų 
darbininkų, ir, žinoma, su tiek 
monių tiek ir darbų gali atlikti. 

Įima gauti, tai mechanikai eilė
se išstovi keiias dienas, iki pa
vyksta įsigyti. Aleksandras Kuzne-

j Pavyzdį mini Zubcovc apygardą covas, lokaliniam Maskvos apy-
! netoli Maskvos, kur jauni vyrai ;gardos laikrašty "Leninskoįe 
įrengiami, ištreniruojami valdyti j Znamia" rašė, kad kol jis gavo 
i traktorius^ Per dvejus metus pa- j vieną būtiną mažą dalelytę m a -
į ruošti 145 specialistai, mechani-išinai, ten ir atgal keliolika sy-
įkai, bet tik penki jų liko kolcho- ' 
| zuose, kiti kažkur dingo. 

Nuo 1966 iki 1974 metų, sta-
įtistika rodo, buvo pagaminta 2,-

kių važinėdamas padarė 1,200 
mylių. 

Kas kaltas? Politinė sistema, 
kuri nesikeičia nuo Stalino laikų. 

jie serga. 

Washingtonas. — Šiame Kong
rese yra daugiau galimybių nei 
būdavo anksčiau pravesti metri
nės sistemos įvedimą. Data, iki 

mokinių vežiojimą"" praneša, jog l ̂ d a ji bus įvesta, nebus nustaty I savo darba-ls ir parodomis yra 
j ta. Gyventojai bus pradėti pra- ; pagarsėjęs ir už Rusijos ribų. Jo 
tinti prie šios patogios skaičiavi-; darbų parodos buvo Amerikoj, 
mo sistemos. Kai kuriose mokyk- j Paryžiuje, Italijoje ir Šveicarijo-
lose ji jau dėstoma, ir mokiniai' je. 
pamato, kiek tas kraštas yra pra
radęs, vartodamas archaišką inčų, Neseniaii jis rado savo stu 
svarų 
rios 
Tllinojus, ant greitkelių pradeda I tė fotografas ir pare 
šalia mylių žymėti ir kilometrus. | jam ši patalpa atiduota 

Palestiniečiai partizanai Libane kaunasi su dešiniaisiais falangistais 

Pabėgo 
Čekoslo vaki j os 
teniso žvaigžde 

New York. — Martiną Nav-
ratilova, Čekoslovakijos teniso 
žvaigždė, viena iš penkių geriau
sių pasauly žaidėjų, 18 metų, at
vykusi į turnyrą ir labai gerai 
užsirekomendavusi, paprašė azy-
lio teisių. Neabejojama, kai jai 
pasilikti Amerikoj bus leista. 

Bill Gleason, "Chicago Sun-
Times" sporto korespondentas, 

Respublikonų 
konvencija bus 

Kansas City 

Fordas savo 
kelionių nemažins 

Washingtonas. —• Nežiūrint 
j praėjusią savaitę pasikėsinimo 

' 'prieš prezidentą Fordą, savo ke-

762,200 naujų traktorių. Skaičius j Kai Stalinas ūkininkus per prie-
impozantiškas, bet iš jų veikia ir!vartą varė į kolchozus, ūkinin-
tinka darbui tik 676,000. Kur ki- ;kai, protestuodami milijonus gy
ti? Tūkstančiai traktorių, kom-;vulių išskerdė, sunaikino. Gyvu-
bainų ir kitų ūkio mašinų rūdija, j lininkystė nuo to meto niekad ne
palikti laukuose, nes trūksta ir j atsigavo. Stalinas, jiems atsiker 
dalių jiems suremontuoti, ir me- šydamas, sušaudė milijonus ūki-
chanikų jiems taisyti. Įninku, sakė McGuire. 

PRASIDĖS DERYBOS IR SU SIRIJA 
Beirutas. — Ismail Fahmy, E-

gipto užsienio reikalų ministeris, 

Sustiprinta 
ambasadų apsauga 

x e i z _ ; rugpiiūcio mėnesį Ir nominuos; n a t o r i u s T ^ W y m a n . Paskui | j o s d e l Golan aus tumų , o tai-
vestny įėjęs į vidų rado savo i k a n d i 3 a t t u s * P - ^ d e n t u s ir vi-į lankysis St. Lov.is, Kansas City i r | k o s d e r y b o s s u v i s a i s k k a i s a r a . 
a r i n i u s sudaužytus, sumaltus, j c c P r e z i d e r x t u s - M i e s t e n ė r a P*-(Dalias. Jokių naujų apsaugos; b a i s i r I z r a e ] i u p r a s įdės dar Šių 
Fotografas sekė. kad jis tokioj i kankamai viešbučiu, t a i dalis | priemonių nebus imamasi, ir su m e t u p ab a igoje Genevoje. Fah-

Washingtonas. — Amerikos t*kKGB 
ambasadose dar labiau sustiprin 
tas saugumas prieš galimas japo
nų teroristų atakas. Jaučiama, 

padėty studiją perėmė, ir nie-1 konvencijos dalyvių autobusais 
kas nežino, kas tai padarė. Žino bus vežiojami į Topeką, Kan

sas. 

kad kraštutiniai kairieji japonai rašo, jog tai atsitinka tokiu me- , . ., '. ' r 
' J. i • • . . ., . - ., pradės smarkiau veiKti, protestu, kai kiti jauni amerikiečiai.; . . . . . . ' *%.. ' , . v_, . . . ., ' tuodami del imperatoriaus Hiro-pradeda sukauti, jog Amerika , . . . . Z ' .. T 

'hi to vizito i Ameriką. Imperato
rius atvyks ir viešės spalio 1—14, 
tomis dienomis ir lauktina viso
kių netikėtumų. 

pasidarė ''blogiausia 
venti" . ' 

vieta gy-

Visokių yra 
"didvyrių" 

Vilniuje leidžiamas "Valstie
čių Laikraštis" rugp. 23 laidoje į-
dėjo aprašymą, pavadintą "Did
vyriai". 

Du gerokai prisigėrę jaunuo
liai važiavo motociklu iš Pabut-
kalnio šokių ir labai sunkiai su
sižeidė. Vienam jų buvo stipriai 
sukrėstos smegenys, lūžę šonkau
liai, labai nubrozdintas veidas ir 
rankos, sutinusios kojos. Kitam 

—trūkę kepenys, blužnis, stip
rus žarnyno sukrėtimas. Tai į-
vyko naktį. Juos į ligoninę atga
beno kiti, radę motociklo išmėty 
tus, nors pagal korespondento 
nuomonę, jie patys galėję pasiek
ti gydytoją ar ligoninę. Paklaus
ti kodėl jie to nepadarė, atsakė 
taip:"Pats suprantat, išgėrę bu
vome. Tai laukėm kol išgaruos. 
Nepatogu juk su kvepalu į medi 
kus kreiptis. Laukėm, šuns kan- j 
čias kentėm, kol išsiblaivėsim". 

(E.) 

Sovietai nori ryšių 
su Tajumi 

Bangkokas. — Tajas pakvietė 
atvykti sovietų užsienio reikalų 
ministerį Gromyko. Nori aptarti 
kultūrinius mainus ir išsiaiškin
ti, kodėl sov ietai nori Tajuje turė
ti karinę misiją. 

Chicaga. — Lenkų "Dziennik 
Zvviązkovvy" rugsėjo 5—6 laido
je plačiai aprašė režisieriaus Jo
no Jurašo neseną istoriją, jo teat
rinius pastatymus Kauno teatre, 
partijos daromas kliūtis, jo pro
testus ir priversinį atsiradimą Va 

| karuose. 

Futbolo žaidynės 
CIA prieš KGB 

Londonas. — Britanija, garsė
janti savo anglimis, dėi praėju
sių metų angliakasių streiko pri
versta importuoti ir anglį. įdo
miausia, kad anglį veža iš toli
mojo Vietnamo. 

gyventojais jis susitikinės. 
Gallupo instituto žiniomis, du 

iš trijų amerikiečių pritaria, kad 
ginklus reikėtų registuroti, jų pir 
kimą apsunkinti. 

Generolo įspėjimas 
komunistams 

my tikras, kad derybos su Sirija 
bus sėkmingos, o po to jos bus 
pradėtos ir su Jordanija. 

Beirutas. Palestinos išlais-

-
* 
» 

Nepritaria 
didelei pagalbai 
Washingtonas. — Gannet 

Nevvs tarnyba surinko gyventoju 
atsiliepimus apie neseniai pasi
rašytą Sinajaus susitarimą ir ran
da, kad amerikiečiai nepritaria 
didelei finansinei pagalbai Izra
eliui. 64 procentai yra prieš 2.5 
bil. dolerių paskyrimą Izraeliui, 
už pagalbą 24 proc., kiti neturi 

vinimo organizacija Beirute kvie į apie tai supratimo. 
čia arabus nacionalistus iššau- i ^ n n »_•• . . . 

41:38 santykiu gyventojai pa
sisako prieš amerikiečių techni-

LISABONA. — Portugalijos 
centrinis apygardos karinis ko
mendantas gen. Franco Charais 
Įspėjo Vasco Goncalves šalinin
kus, kad jie nemėgintų daryti 
perversmo buvusį premjerą su
grąžinti į seną postą. Jeigu taip j * r e t 

būtų. kiltų pilietinis karas, ir 
jis pasibaigttų dešiniųjų dikta
tūra. Kairysis frontas turi pa
kankamai rėmėjų tik Lisabonoje 
ir pietinėje provincijoje, bet vi
sur kitur gyventojai yra anti-
komunistai. Lisabona pradeda 
su provincija elgtis kaip su ko
lonija ir neįvertina jos reikšmės 
ir pajėgumo. 

dyti amerikiečius, kurie bus at
siųsti į buferinę zoną Sinajuje. 
"Palestinos revoliucija į ameri
kiečius, jų karius, žiūrėjo ir žiū
rės kaip į priešus, ir jie turi būti 
pašalinti arabų nacionalistų", 
rašo palestiniečių laikraštis "Al 
Thaya". 

kų siuntimą į neutralią zoną. 

HOUSTONAS. — Kai rusų 
kosmonautai ir su jais kiti atvy 

I kę viešėjo Houstono Erdvių 
! kontrolės centre, buvo iškabin-
j t a s toks skelbimas anglų ir rusų 
j kalba: "Bus futbolo (soccer) 

žaidynės už Hoiidav Inn. NASA i 
stadione, prie kelio, kuris skiria l K o v a • " m i š k l* g a i s r a i s Vakarų Vokietijoje. Vien tik Žemutinėje Sak-
apsistojusius CIA ir KGB na- i £ £ * J * S 5 8 ,°°° S J 2 K " ^ " n u o s t o l i a i ^aičiuoja^i mili-J jonais. Naudojamos modernios priemones caisrui gesinti: iš lėktuvų bė
rius, atlydėjusius laikrastinin- | ̂ „ į ttim t i k r i ch^mik^\ ir, kad būtrj ^ ' i~ia užkirsti tolimesnį ugnies 
rtue . i išsiplėtimą* kariuomenės tankai verčia medžius. 

. - • / / • , • • * > 

MASKVA. — Boris Spasski. 
buvęs pasaulinis šarhmalų meis
teris, iš kūno titulą 1972 pa
veržė Bobby Fis^h^r. lapkričio 
11 nori vesti prancūzų ambasa
doje dirbančią Mariną Sčerha-
ševą, rusų emigrantų, gyvenan
čių Prancūzijoj, dukterį- Mask
va priešinga tokioms vedyboms 
ir šioi mėnesio gale. jos leidimui 
pasibaigus, vorčia ją išvaž'.uoti. 
ažai vilčių, kad duotų leidimą 
SUgTJŽtS. 

Havana. — Kuboje prasidėjo 
tarptautinė konferencija Puerto 
Rico nepriklausomybės reikalu. 
Apie tos šalies nepriklausomybę 
tik užsieny ir kalbama, kai kraš
to viduie klan^mas visai neak
tualus. 

Tel Aviv. — Laikraštis "Ha*-
apkaltino savo premjerą 

itzak Rabiną diplomatinėmis 
klaidomis, kai buvo deramasi dėl 
Sinajaus, ir kad jis pasidavė A-
merikos spaudimui. 

Lice, Turkija. — Tikro skai
čiaus žuvusių žemės drebėjime 
niekas nežino, bet mažiausiai 1,-
800 yra užmuštų, o kiti spėja, 
gal ir 3,000. Labiausiai nukentė
jęs Lice, 8,000 gyventojų mies
tas, neliko nei vieno sveiko pas
tato. Turkija pasiuntė 2,000 ka
rių padėti nukentėjusiems. Mais
tas ir pastogė pristatomi lėktu
vais. 

Tripoli, Libija iš Chad valsty
bės vienašališkai užgrobė apie 
30,000 kvadratinių mylių dyku
mos, kur gali būti uranijaus. Iš 
Chad oficialių šaltinių dar ne
buvo jokio pareiškimo. Ta rp tų 
dviejų kraštų labai aiškios linijos 
ir nebuvo. 

Teheranas. — Irano šachas 
Pahlcvi parlamente 

kad naftos kainų pakėlimą naf
tos šalių <?uvažiavime jis pats pa-
siūVę. Suvažiavimas prasidės rug 
sėjo 24. 

Šeduvos malūnas, paverstas užeiga, 
ir jo iškaba 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 9: šv. Petras Klever, 
šv. Ozana, Vylius, Ragilė. 

Rugsėjo 10: šv. Mikalojus Tol . t 
šv. Pulcherija, Daugirdas, Karilė. 

Saulė teka 6:23. leidžias 7:13. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, vėsoka, ą-
Įpie 70 laipsnit*. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
MMBtrTl fB. SVEIKTI PAJĖGUMO CGDYMAS 

JONAS ADGMAVKJim M. U 
KELIAS l SVETKAIA, 1601 \\ «->t Garfield Bivd., Chicago, iii. 60636 

SKRANDŽIO ŽAIZDOS TVARKYMAS 
Surask i r tvarkyk žaizdosi Tada tokie žmones nesukels ki-
p r i e ž a s t j - b ū s / g e n a u s i a s Į ^ j ^ P 0 5 - T a d a f i m o s f " 
- sėkmingiausias ^ - d v l o . brendusių jausmais žmonių bus 

laimingos ir apseis be s.<ranažio 
Žaizdų. Priedui prie tokio tos 
žaizdos gydymo, naudojama į-
prastas būdas. Reikia žaizdas 
skrandyje ar dvylikpirštėje žar
noje turinčiam suteikti visapusis 
ką ramybę: dvasinę ir kūnišką. 
Pagulėti reikia, dažnai, bent aš
tuonis kartus per dieną valgyti 
po truputį neaštraus valgio. Ne-
naudotina rūkytas, keptas ir su 
prieskoniais maistas. Gerti reikia 
daug vaisiu sunkos —kvortomis 
kadieną. Pieniškas, daržovių ir 
vaisių sriubas, bei viščiuko bul
joną naudoti. Žalius vaisius ir 
daržoves galima valgyti. Cia ne
klausykit kaimynų įvairių pasa-

Mediciniška tiesa 

Rudenėjant skrandžio ir dvy-
likpirštės žarnos žaizdos ima daž 
nėti, buvusios kartotis, kai kurios 
jų kraujuoja ir sudaro rimtesnį 
parvojų ne tik žmogaus sveikatai, 
bet ir gyvybei. Todėl dabar susi
pažinkime su pagrindais tų žaiz
dų atsiradimo: lengviau seksis to
kias žaizdas sutvarkyti. 

Visi visame pasaulyje gydyto
ja i sutinka, kad geriausias būdas 
skrandžio ir dvylikpirštės žaiz
dos gydymui yra susekimas to
kios žaizdos priežasties ir tinka
mas tos priežasties šalinimas. 
Štai, neseniai Cook apskrities li
goninėje buvo gastroskopiškai 
tirti trys ligoniai. Visų jų skran
džiuose —dvylikpirštėj žarnoj 
rastos žaizdos. Ir štai kokios jų 
priežastys buvo. Viena aštuonio
likmetė mergina atvyko ligoni
nėn kraujuodama - kraujais vem 
dama ir viduriuodama tamsiu 

sų parengimuose. Kartą an t visa 
dos atsisakykime skaidriosios ir 
duoninės. 

Ramybė gydo, į tampa sirgdina 

Antras gastroskopiškai t ir tas 
Cook apskrities ligoninėj pacien
tas buvo 25 metų vyras. Jis ėmė 
kraujuoti iš s>k«aidžio po to , kai 
buvo peršautas per vidurius. 
Jam chirurgai išėmė blužnį ir 
dalį kasos (pancreas), buvo per
šautas skrandis. Skrandžio abi 
žaizdos išoriniai, skrandžio nea
tidarius, buvo susiūtos. Žmogus 
su visom žarnom įvairiose kūno 
vietose įvestom, buvo čia rašan
čiojo tirtas. Jis labai rūpinosi — 
pergyveno. Jo skrandyje buvo ras 
tos trys žaizdos, visad ne peršovi-
mo vietoje. Išaiškinus vyrui, kad 
jo žaizdos dabar jau nekraujuo
ja, viskas jam reikiamai sutvar
kyta ir buvusios rūpesčiui prie
žastys prašalimos. 

Salia dietinio aukščiau aprašy
to gydymo, ligoniui paskirta 
rūgštis mažinantieji vaistai ir 
duota tokių vaistų, kurie rūgš
čių gaminirnąsi s tabdo. Ramybė 
yra geriausias vaistas daugeliui 
ligonių, įskaitant ir skrandyje 
žaizdas. Štai pavyzdys, kaip greit 
susitvarko dvylikpirštėj žarnoj 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien. 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

pacijos metu lanko Tūkstančiai va
sarotojų, kiekvienas iš čia išsivež-
davo vis kitokius Įspūdžius, tebėra 
paslaptinga, kaip iki galo 
skleista knyga. 

nesanso epochos poetas Mikalojus 
Rejus. 

Netoli Naglovicų yra vienintelis 
neat- j Lenkijoje ir tur būt vienas į do

miausių pasaulyje saulės laikrodžių 
Gi Latvijoje, tuoj už mūsų šven- " " " * £ * • Portas Jis iš tėvo ir sū-

naus Psipkovkių kolekcijų. Sunūs tosios, prie kelio į Liepoją nuo jū
ros pusės, yra maža gyvenvietė, 
taip pat vadinama Nida. Lenkijoje 

kojimu —jie niekus patvs daro s , . 
. , ' ; , . - i x i žaizda. 40-ies metų v y r a s ir kitam tokius niekus persa.l . T J ^ 
Vienas kalba, girdi, jis iau k e t u - i a t v y k o h š o n m e n skusdama- j ^e)atsB albumas "Nidos baseine 
riasešimti metai turįs -'ulcerius" į sis, kad viduriuos skausmai jį pra- i r atrodo kad yra dar viena Nida, 
ir negalįs pamidorų valgyti. T a i t ^ ^ a vidurnaktyje iš miego, tai nedidele Lenkijo. upe. kairy*. 

Skausmai atsiranda už valandos 
ar dviejų pavalgius. Valgis skaus
mus kuriam laikui nuramina. 
Taip pat skausmus nuraminda
vo prieš rūgštis vaistai. Prieš 

nesąmonė. Žaizda, gerai gydant, 
susitvarko per kelias savaites ar 
mėnesius. O jei ji nesitvarko, 
reikia ją operuoti. Taip nutinka, 
kai žaizda pradedama gydyti jau 
įsisenujusi. surandėjusi —užgy-

krauiu. ji negėrė svaigalų, nerū-1 ti negalinti. Šviežia žaizda beveik 
kė h" neėmė aspirino. Gydytojai (visada pavyksta sutvarkyti, jei tu 
žino, kad tos priežastys dažnai | rimą du gerus dalykus: atsakan-
sukelia skrandyje žaizdas bei į tį gydytoją ir tinkamą pacientą, 
kraujavimą iš jų. Už tai krau- į 
juojanti iš vidurių ligonį visada 
klausiama, ar jis nėra mediciniš
kai trejopai nusikaltęs: ar rūko, 

Pasukos mažina skrandžio 
rūgštį 

aukštutinės Vyslos intakas. Ji pra-
sideda, susilejus dviem, viena prie
šais kitą iš vakarų ir rytų tekan
čioms upelėms — Baltijai ir Juoda
jai Nidai. Nidos upės ilgis — 179 
km. Aukštupy Nida atrodo kaip 

Šalia minėto lengvo valgio, 
ar svaiginasi, ar jis ima aspiriną,į ^ y a i m t i 'Kas pusvalandis ketu- , 
aniciną bei kitokius iš a s p i r i n o ! ^ guį^m pasukų tol, kol ne- * ***** b u v ° d u o d a m a ' * 
pagamintus, tik kitaip žmonių j m j e g i - Prabudus atsitiktinai — 
apgaudinėjimui pavadintus, vais į t a įp p a l j m t ; . TJŽ tai prie lovos 
tus. Ši mergina nebuvo nusidėju į r e įk į a pasidėt- pasukų stiklinę. 
si minėtomis mediciniškomis; Vaisių - ypač graifrūktų - apel-
nuodėmėmis. Tada imta teirau-1 s įn ų sunkas reikia kvonomis ger-
tis, kaip jai sekasi namuose — 
kokia jos dvasinė įtampa. Čia ir i 
buvo surastas pakastas šuo; ji , 
prisipažino esanti labai nervuo-j 
ta; labai namuose nepatenkinta, j 
labai nusiminusi — įtempta. Mat, j 
ji aštuoniolikmetė, netekėjusi, o 
jau turinti vaiką ir dažnai peša
si su sava sugulovu, čia "Boyi 
frfend"' vadinamu. Jis esąs ižle-' 
pintas, mamos sūnelis ir jo ma-! 
ma nekenčianti jos — nenorinti, Į 
kad jiedu tuoktųsi. Dėl to nesan i 
taika esanti tarp jųdviejų, ir jį e-
santi labai dvasioje įtempta. Vi
siems gydytojams žinoma, kad 
dvasinė įtampa sukelia daugelį 
negerovių Jskaitant ir skrandyje 
žarzdas. 

Klaidos šiame gyvenime 
atkenčiamos 

Mergaitei patarta buvo dau
giau klaidų nedaryti: rengtis gy
venimui labai rimtai dirbant, o 
ne vien sugulovus lytiškai ten-
kiaant nuo pat vaikystės. Jai 
buvo patarta susirasti rimtesnį 
•vyrą, nes šitas jos "Boyfriend" 
negerbia nei savęs, nei jos. Juk ji 
aštuoniolikmetė —jau našta vi
suomenei: jai ir jos vaikui jau 
nuo dabar imami pinigai iš mo
kesčių mokėtojų kišenių. Kas gi 
disbs, jei toliau bus visi ištvirkė
liai geriau apmokami tinginiau
dami už sąžiningai dirbančius? 
Tokių žaizdų gydymas, kaip ma
tom, turi prasidėti nuo visuome
ninio gyvenimo sutvarkymo. Vai 
kai turi būti auklėjami išsiauk-
lėjusių tėvų. Jie turi mokytis iki 

čių ir gipso klodus. Čia kai kur iš 
jų sunkiasi šalti sieros šaltiniai. 

šešis metus tas vyras yra ture- į kalnų upė, giliau įsigraužusi j klin-
jęs dvylžkpirštėj žarnoj žaizdą. 
Ir dabar ji buvo t e n pas jį rasta. 
Žmogus buvo labai nervuotas. 
Jam skaudėjo ties duobute. Buvo 
duodama lengvas maistas. Jis ga
vo pakaitomis kas valandą tai 
pieno 4 uncijas, tai valgomą 
šaukštą vaistų prieš rūgštis. Ta ip 
visą dieną, kol jis nemiegodavo. 

Tadeušas ir dabar daro saulės lai
krodžius. Jie pastatyti daugelyje 
Europos miestų, jų tarpe Varšuvo
je, Londone ir Maskvoje 

Muziejaus rinkinių pasididž'avi-
mas — Apiano žvaigždžių laikrodis, 
senųjų kinų, vokiečių, prancūzų 
meistrų rankomis kurti saulės laik' 
rodžiai bei kišeninis saulės laikro
dis iš dramblio k2ulo. čia taip pat 
eksponuojama karaliaus Stanislo
vo Leščinskio saulės laikrodis su 
miniatiūrine pat»nka, kuri šaudė 
lygiai vidurdieni. \^a. kaip rf«oma. 
ir pats seniaus:as pasaulyje išlikęs 
iki šių dienų laikrodis su švytuok-
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tas pacientas buvo jautrus lietu- į j e 

vis. Jis baisius skausmus vidų- _ ,._.»._,.. ~ ,«. • „ „ • 1 . . . . . , Tarp Juodosios ir Baltosios N> 
nuose turėjo, kurie jarn praeida- | d o s s t o v i senovinis Chencinų mies-

pavalgius 

Neregė poete Ona šaltmanienė 
deklamuoja savo kūrinius. Jai prie 
mikrofono padeda Anelė Kirvaity-
tė. Juzė Marinienė (kair.) laukia 
savo eilės pasirodymui su savo kū
ryba. Nuotr. M. Nagio 

ti. Už tai pratinkimės dabar prie 
jų. Pats laikas visiems lituviams 
pasekti rabinų išauklėtus žydus: 
jų nepamatysi apsvaigusių ir rė
kaujančių gražiausiose žydų gy
venvietėse. Taip toli gražu nenu-
siduoda lietuviams. Stokime visi 
šiandien į sveikatos kelią ir visi 
iki vienam juo žygiuokime per 
visą savo gyvenimą. 

Pirmiausia visos viešos vieto
vės turi susitvarkyti: nuo rūkalų, 
svaigalų išsivalyti. Gražu, kad 

subręstant, o ne ištvirkauti vosįChicagos parkuose draudžiama 
tuzino metų sulaukus. Visi mes, girtauti. Malonu, kad Chicagos 
ne tik gydytojai turi keisti savo! šiaurėje, Xorthwestem univer-
darbo kelius: reikia žydišku at
kaklumu imtis svarbiausių darbų. 
Reikia nuteikti visuomenę, kad 
vertingiausia gėrybė ant šios že
mės yra išauklėtas žmogus. Toks 
ras laiką šeimyniniam gyveni
mui ir neužkraus savo vaikų ant 
kito pečių, o pats savu triūsu 
juos išauklės, išmokys ir dvasia, 
kūnu ir protu subrendusius pa
leis gyvenimas, 

sitetui iš Michigano ežero atko
votoje 84 akrų vietovėje, šalia 
mo&klinių įstaigų, įrengtas ir gra
žiausias parkas, kuriame žmogus 
atsigauni kūnu ir dvasia. Ten 
viešpatauja kultūra ir žmoniš
kumas. Kodėl tokios kultūros ne
galėtų parodyti mūsų jaunimui 
skirtos patalpos, mūsų para
pijoms skirtos vietovės. Gana 
mums visokeriopai sirgdintis mū-

rūgščių gamybą po 15 miligra
mų tabletės kas aštuonios valan 
dos ir einant gulti. Da r prieš 
miegą buvo nuraminamas su 
vaistais (phenobarbital, 32 mg. ) . 
Jau po paros jis jautėsi geriau, 
nepabusdavo vidurnaktyje n u o 
skausmų, viduriuose. Už dešimt 
dienų skausmai viduriuose visai 
pranyko. Tik burna buvo sau
soka n u o prieš rūgščių gamybą 
imamų vaistų. Ligonis pabuvo li
goninėje dvi savaites. Ligoninės 
rentgeno nuotraukos parodė gy
jančią dvylikpirštėj žarnoj žaiz
dą. Žmogus buvo išrašytas į na
mus. Patar ta eiti darban, neimti 
daugiau vaistų prieš rūgštis, tik 
prisilaikyti lengvesnio maisto, ne 
genti, nerūkyti ir gerais darbais 
savus nervus raminti. Niekada 
lietuvis neturi gerti kavos, arba
tos, svaigalų ir aštriai valgyti. 
"Ypač skrandininkas viso to turi 
vengti. Geriau pradėti higieniš
kai maitintis ir gyventi jau da
bar, nes nežinom, kuris esam lin 
kęs gauti skrandyje žaizdą. 

Dabar klausimas, kodėl to žmo 
gaus žaizda ta ip greitai sugijo. 
Jis galėjo tokį pat gydymą gauti 
namuose. Juk jis maitinosi leng
vai, ė m ė vaistus prieš jau paga
mintas rūgštis (antacid) ir prieš 
rūgščių pasrgaminjmą (anticho-
lolinergic)-. Visas svarbumas li
goninės gydymo šiuo atveju yra 
suteikimas žmogui ramybės. Ta i 
ir yra pats svarbiausias žaizdų 
gydymas. įvairios sutrukdančios 
priežastys namuose atitolina 
skrandžio a r dvylikpirštės žaiz
dos gijimą. Tos abiejose vietose 
esančios žaizdos gydomos vieno
dai. T i k skrandyje esamos žaiz
dos operuojamos, jei nėra gali
mybės jų sekti pakartotinai da
rant skrandžio tyrimą gastrosko-
puojant. Yra t am trlcras elektri
nis aparatas, įgalinąs skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos vidų 
nuodugniai apžiūrėti n ė vienos 
vietelės neapleidžiant Kaip ant 
delno visas tų organų vidus esti 
matomas. T a s aparatas kainuo
ja 6,000 dol. Girtuoklis jį danti
mis gali per sekundę niekais pa
versti. 

2aizda neramaus lietuvio 
dvylikapirštėje žarnoje 

Trečias minėtoje ligoninėje tir 

vo pavalgius ar pnes rūgštis 
vaistų paėmus. Buvo rasta didelė, 
dviejų centimetrų žaizda dvyli
kapirštėje žarnoje, jis ją buvo ga
vęs prieš dvi savaites, kai rengė
si važiuoti Pietų Amerikon biz
nio reikalais ir dėl to labai rūpi
nosi. Jau ir ta ip jis buvo jautrus, 
o čia dar didelės įtampos priedas 

—ir žaizda gatava. Jau prieš ty
rimą buvo jam paskirta minėtai 
lengva dieta, dažnas valgymas 
po truputį —jis valgė aštuonis 
kartus, gėrė pasukas kas pusva
landis. Ir be vaistų prieš rūgštis 
jo stovis žymiai pagerėjo. 

Ižvada. Kai kurie gydytojai 
vien tik ramybe gydo skrandžio 
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DR. ANNA BALIUKAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKUS LIGOS 

Valandos pagal guaitarūną 

D U i 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgo* 

Ginekologinė Chirurgija 
1441 Se. Pulaski Road (Crawford 
Medkal Building) Tel LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, JusCce, IU. 599-0500 

Priima ligonius p&gal suaitarlm»-
Jei neataUiepia, skambinti 274-8013 

telis ir XIV a. pilies griuvėsiais. Pi
lies kalėjime po Žalgirio mūšio bu
vo laikomi aukštieji kryžuoeių ordi
no riteriai. 

Nuo Chencinų pilies kalno šiau
rėje tūno kalva garsiojo marmuro 
kasyklomis. Ten neseniai atverta 
40 metrų ilgio stalaktitų ola. pava
dinta "Rojumi". Joje mokslininkai | 
tyrinėtojai aptiko žmogaus pėdsa
kus, kuriems keli šimtai tūkstančių 
metų. 

Nida teka tarp kalnų ir pievų iki 
Pinčuvo, kuris miesto teises gavo 
XV a. Kadaise Pinčuve veikė lenkų 
reformacijos centras su Brolių len
kų akademija: vietinėje spaustuvė
je buvo spausd:nama daugelis žino
mų humanistinių kūrinių. 

Netoli žiočių, kur N'dos slėnis I 
susilieja su Vyslos slėniu, stovi' 

. v ! garsus Nauias's Korčinas. Jame 
žaizdas. Kiti dar prideda P ^ i a n kėsi Jogaila, čia krvžmočių or-
rūgštis vaistų (kreidos, ar pasu- • d h l o d idysįs magistras prisiekė iš-
k ų ) , šalia neaštraus maisto. Ra- | tikimybę Kazimierui Jogailaičiui. 
mybė yra geriausias vaistas, visų 
pripažintas. Namuose ar ligoni
nėje reikia suteikti sergančiajam 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medtcal Center 
6132 So. hedzie A v c 

Vai.: pirma«!., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:36 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. \VA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

TeL ofiso HE 4-5848, rez. 388-2283 
DR. PETiA T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pirm., fcetv. i iki 7 popiet. 
antravi., peakl. i-». tre& Ir feeftt. tUt 
tfiart tarną 

TeL ofiso Ir buto OLymplc X4U* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Avemie, Cicero 
Kasdien l-S va,. Ir 6-8 rai- rak. 

Uakyrua tredladienhw 
Oeitadlenlala 12 Ir 4 vai. popiet 

TeL KEHaaoe fr-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West S9th Street 

Vai.: ptrmad., antrad.. ketvirtad. lt 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. t-l 
vai. vak. šeStad. 12-2 vaL Ik.' jf. 
trečlad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K1tt>IKIC IR VAIKV LIGOS 

areciALisre 
MEDICAX BCrU)lNG 

7166 South W«0tern Airjwi« '•• 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryt» 
<kl 1 vai, popiet. 

Offteo telef. RE 7-1166 '• "•*'* 
ŪE a*\ Rezid. telef. 2S9-2919. 

Dr. Ant. Rudoko kaMnet* perene 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West Slst Street 
TEX. GR 8-2400 

VaL: pagal trjaltarimą: plrtnad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4. S«6tad. 10—3 vaL 

galimai didesnį nusiraminimą. 
Pats ligonis turi stengtis nurimti, 
ne vien phenobarbitalio ar va-
lium reikalauti nusiraminimui. 
Kartais duodami ir prieš rūgš
čių gaminimąsi vaistai (anticho-
lingergics). Jei namuose nėra ra
mybės, geriausiai tokį žaizdinin-
ką guldyti ligoninėn. Ten kūniš
kas ir dvasiškas gydymas geriau
siai pritaikomas. Jis toks esti ir 
geruose namuose, turint arti
muosius jausmais tvarkingus as
menis. 

Pasiskaityti. 
gust 1974. 
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Dabar Lenkijos Nidos baseine 
daug yra kurortų, turistinių ir ooil-
sio vietovių. Mskns 

5V. RAŠTO VERTIMAS 

Zairo respublikoje, Afriko
je, neseniai pasirodė naujas Šven
to Rašto Naujojo Testamento ver
timas j Ngbaka kalbą, kuri yra 
veina iš labiausiai paplitusių šia
me krašte. Šventojo Rašto verti
mą parengė pranciškonų ir kapu
cinų misijonieriai, bendradar
biaudami su Zairo kalbininkais. 
Šveicarijos katalikų dėka 10.000 
šio naujojo Švento Rašto vertimo 
egzempliorių buvo padovanota 
Zairo tikintiesiems. 

BIRUTĖ 
PŪKELEVlClC'l 'Ė 

RUGSĖJO aasranrerais 
pieiiv.juoTcis romanas 

Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 
gilumu ir šviežiu ar tumu aprašo 

M A R O U E T T E PARKO 
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 

Knyga gaunama „Draugą" ir pas platintojus 
Kaina — $5.00 

Ofa. teL 7354477 Rez. PR 84960 
DR. L DECKYS 

OYDYTO.TA IR CHIRTTB«» 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinė* Ligos 
:RAWFOHD MEDICAX BTOJDINO 

«44t So Pabūki Road 
Valandos pa**! aualt&mmą 

Berfd. teL — GI &487S 
DR. W. M. EISIN-EiSINAS 

UOJ&ERIJA IR MOTERC LIGOS 
GINEKOLOGINE CmKURGIJA 
8182 So. Kedzie Ave, WA 5-2670 
Valandos pacal soKltartmą. Jei ne-
•UdUepla. skambinti: SO S-OOOl. 

Ofiso H E 4-1818. Bes. PR H M 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos '"--' = 
2454 West 71st Street »»jg 

(71-o* tr CampbeU A*«.. 
VaL: pintuid., antrad., ketr. Ir p«akt 

Nuo * lkl r vai. p. p. 
Tik arurttaros . - . ' . 

TeL —282-4422 
DR. ROMAS PETKUS tamsa 

AKIU LJO08 — CBTRUROUA 
Ofisai: 

t l l M. WABA8H ATK. &* 
4S06 Wt CENTRAIi ATE. "» 
Val»ado« i>agal susttarlms> 

x1£ 

Td. - BE S-5883 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligoa 

3907 We*t lOSrd Street 
Valandoe pagal B-usitarimą 
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Nenuliūskime, bet ir 

NEUŽMERKIME AKIŲ 
Nieko gero nebuvo laukiama "Vieningai pritariame pasitari-

iš Helsinkio konferencijos, ta- mo Helsinkyje išvadoms". Lais
čiau nebuvo manoma, kad šalia vojo pasaulio lietuvių plakatas 
Brežnevui palankių sprendimų ji turėtų skambėti priešingai, kad 
dar suskaldys ir lietuvių visuo- mes nepritariame Helsinkio iš-
menę, kuri šiaip jau Lietu- vadoms, nei tiems, kurie tas iš-
vps laisvinimo klausimais sutar- vadas pasirašė, nepaisant, kad 
davo. Kad nieko gero nebus iš tai būtų ir labai mums svarbūs 
Helsinkio konferencijos, nepai- asmenys 

Baigiant pirmąjį dešimtmetį 
po Vatikano II susirinkimo 

j - — * » T 7 - " ^ ' • " • • ' " « 

Siekiant kokių nors didesnių 
užsimojimų ne vieno asmens, 
bet ir visos žmonijos dvasiniame 

VYSK. VINCENTAS BRJZGYS tai, kas kitų nepadaryta, kas pa-
', darė pakankamai,kas permažai 

Siame pirmame dešimtmetyje kas gerai, kas blogai, patartina 
gyvenime, dešimt metų yra neil-' po Vatikano II susirinkimo buvo būti santūresniems. Kai teisiame 
gas laikas. Tai tik dalis vienos nemaža tokių asmenų, kurie la-: kitus už per mažą veiklumą, u/ 
generacijos žmonių amžiaus. Ir , bai uoliai skelbė ne Vatikano II per mažą krikščioniškumą, der-

bvarbiausia, mes susi- | Vatikano II susirinkimo darbų ir | susirinkimo nutarimus, o savas, Į prisiminti, kad mus visus saisR 
sant prez. Fordo raminimų, jau dariusią padėtį turime šaltai ver-1 n u t a r i m u konkretesni vaisiai pa- j susirinkimo nepriimta, teorijas.: ta pati Evangelija, ir todėl ne-
ouvo aišku is to kai prez. For- ' t int i , nekelti nei entuziazmo, ne i į s i r e i k š t a d a j k a i ž m o n ė s skaitvs' Ne vienu atveju buvo pademons-; būkime linkę tik kitus teisti, 
das nepriėmė uz laisvę kovojan- panikos, turime sukietinti kovą! s u s i r k l k i m o nutarimus nurimu-
cio ir visų pavergtųjų kovos sim- ir suglaudinti veiksnių gretas, j s i o m i 5 n u o t a i k o m i s . Tiems, kurie 
bolio rašytojo Solženicyno. Ne- Tur ime nuolat ir nuolat pabrėž 
priėmė todėl, kad buvo baimi- ti, kad pavergta Lietuva yra pa- i 
namasi neįžeisti tautų pavergėjo vergta, kad, nepaisant įvairių d 
Brežnevo. Del tos pačios prie- tenčių, komunizmas nepasikeitė, n e p akanka. Sąmoningam katali-

Vatikano II susirinkimo nutari
mus jau perskaitė, prisimintina, 
kad juos skaityti tik vieną kartą 

žasties nebuvo prisiminta Hel 
sinkyje ir netoli esąs Pabaltijys 

kad Helsinkio konferencija, ne-1 i<u 
paisant, kiek daug prez. Fordas: i<a<j 

reikia 
gerai 

juos tiek pasisavinti, 
atsimintume, kas ku-

Bet nuliūsti nėra ko, nes iš es- iš jos tikėjosi, yra tik apgavystė, I riuo klausimu juose sakoma. Ku
rnės niekas nepasikeitė, liko fak- kad lietuviai nepripažįsta jokių ^ „ ; a j s v į s a į nesidomėtų, sau 

viešai parodytų, kad 
savo krikščioniškumą, katalikybę, 
visą žmoniją liečiančius klausi
mus laiko menkniekiu. Katali
kams prisimintina, kad daug ne-
katalikų ir net nekrikščionių Va
tikano II susirinkimo nutarimus 

tinoji padėtis, nors daugiau ne- pardavinėjimų ir nėra reikalo su j r kįtįem 

gu visada kelianti susirūpinimą, oficialia Amerikos politka mums 
* sutikti, nežiūrint, kaip šį kraštą 

Viso pasaulio laikraščiai rašo begerbtume, 
apie nusileidimą Sov. Sąjungai, 
apie vakariečių menkystę Hel
sinkyje. Tačiau netvirtiname, 
kad mes galutinai išduoti. Mes 
dar kartą parduoti, kaip jau yra 
buvę daug kartų istorijoj, bet 
mūsų kovos tai neturi silpninti, 
o priešingai —ją turi stiprinti. 

Suprantama, Amerika mus pri
ėmė ir čia per daug triukšmauti 
kaip ir nebūtų patogu, bet Ame
rika yra laisvės šalis ir nėra rei
kalo, kad mūsų politika sutaptų 
su Washingtono politika ir kad 
mūsų veiksniai turėtų lietuvių 
tarpe plėsti detante. Detantės 
politika mums nepriimtina, nes 
ji remiasi apgavyste ir, kaip ame
rikiečiai sako, yra vienos krypties 
gatvė. Todėl ir iš Helsinkio kon
ferencijos nieko nesitikime. Prie
šingai, dabar literatūros siunti
nėjimas anapus geležinės uždan
gos yra daug pavojingesnis negu 
anksčiau, nes kiekvienas siuntos 
gavėjas pavergtoj Lietuvoj gali 
būti pakaltintas įrankiu veiksnių, 
norinčių išbandyti, kaip veikia 
Helsinkio nutarimai praktiškai. 

Nieko mums Helsinkio konfe
rencija nedavė, nėra ko griebtis 

Tenka sutikti su Al. Gimantu, 
kad Amerikos spauda ir VVa-
shingtonas mūsų atstovus ir dip
lomatus laiko antros eilės, todėl 
vienaip kalbama, kitaip padaro
ma. Mūsų pasiuntinybės min. J 

truota daugiau ambicijos negu 
objektyvios tiesos ieškojimo. Ka
talikų visuomenėje, pakankamai 
nesusipažinusioje su Vatikano II 
susirinkimo nutarimų žodžiais ir 
dvasia, buvo asmenų perdaug 
konservatyvių, bijančių kiekvie
nos naujovės. Tariasi gerai žiną 
Bažnyčios istoriją vienas kitas 
dar ir dabar vis apeliuoja į se
niau buvusius Bažnyčios visuoti
nius susirinkimus, kaip atrodo, 
net nepagalvodami, kad ir Vati
kano II susirinkimas yra ne ma
žiau autentiškas už anksčiau bu
vusius, kad naujumai, pakeitimai i niaudami (Mat. 20, 6) . Tai pri 

dažniau paklausti save, ar pada
riau až pats tai, ką privalau 
padaryti, ar e^u krikščionis, koks 
privalėčiau būti. Atsiminus, kiek 
pasaulyje žmonių (ne vien krikš
čionių) tenka vienam vyskupui, 
kunigui, savaime reikia prisimin
ti ir savo kaip krikščionio parei
gą žmonijoje. Kiekvienas krikš
čionis toks yra ne tik sau, o 
dalintis Evandelija su kitais. Ir 
Vatikano II susirinkimas tai pri
mena. Dažnai prisimintinas Kris
taus vieno palyginimo posakis: 

į Ko gi stovite visą dieną tingi-

liečia ne tikėjimo ar moralės 
yra gerai pažinę. Manyčiau, kad'dogmas, o kintančius dalykus. 

Kiti, būdami palankūs naujo
vėms, bet būdami persilpni Baž-

kiekvieno kataliko šių 1975-Šven-
tųjų metų ir po Vatikano II su-

Kajeckas net trejetą kartų jau I sirinkimo dešimtųjų programoje I nyčios doktrinoje, priėmė viską, 
buvo užpultas banditų. Įsivaiz 
duokime, kas būtų, jeigu taip 
būtų buvęs užpultas Izraelio ar
ba kurio nors arabų krašto dip
lomatas. Žinia būtų pirmuosiuo
se laikraščių puslapiuose ir su
keltų įvairių komentarų. W a - ! 

shingtonas veda dvigubą žaidi-' 
mą — vieną mums raminti, o j 
kitą raminti Brežnevui. Mes savo į 

turėtų būti ir to susirinkimo nu- | kas tik buvo kieno pasiūlyta kaip 
tarimų skaitymas. Kas to dar ne- j naujiena, to nepalygindami su 
bandė, tai padaryti iki metų pa- Vatikano II nutarimais. Tokios 

siminus, dera kiekvienam save 
paklausti, ar tai netinka man 
kaip krikščioniui, kuo aš pasireiš-
kiu savo Bažnyčios misijoje. 

baigos dar yra laiko. nuotaikos turėjo kai kam žalin 
gų pasėkų. N e vienu atveju nau 

Kas skaičiuoja, kad kur nors esąs 
sumažėjęs aritmetinis skaičius pa-

Ką bekalbėtume apie Vatikano \ vienių asmenų, pereinančių į Ka
l i susirinkimo pasėkas Bažnyčios j talikų Bažnyčią iš kitų denomi-
autoritetui ir įtakai, kaip bever- [ nacijų (vad. konvertitai), tai yra 
t intume šiuo atžvilgiu šį dešimt- ik knygų vedėjų mastas ir aki-
metį, per šį laiką Bažnyčios nei ratis. Reiktų svarstyti, kas yra 

Vysk. V. Brizgys atlieka Kryžiaus šventinimo apeigas ateit ininkų jubi-
j liejinėj stovvkloj Dainavoj. Nuotr . J. Kuprio 

'. -
S manymu perdėtos nuolaidos, ieš j privačiais išminčiais patikėtų ir 
I kant kontakto su kitomis krikš-j pasektų. Suprantama, kodėl ne-
į čionių ir nekrikščionių bend-ruo-; kenčia organizuotos Bažnyčios jos 
: menėmis. Ta iniciatyva nepažei-j priešai, bet nesuprantama, kai 
, dė Bažnyčios nei doktrinos, nei; juos pamėgdžioja tie, kurie sako-

autoriteto, o gero davė daug. į si esą tikintys. 

Vienas iš šio dešimtmečio pa-
, minėtų faktų yra tas, kad Baž-
I nyčios liturgija padaryta žmo-
i nėms suprantama, ir žmonės su 
i tuo jau apsiprato, jau daug ti-
, kinčiųjų sąmoningai dalyvauja 
savo Bažnyčios liturgijoje. Ta: 

tarpžemynių raketų. Jos buvo pir 
mosios Sovietų ICBMs raketos, 
galinčios nešti net 6 branduoli
nes galvutes. 

jovių vardu pakartotos senos, u ž - ! r e i k 5 m ė ' n e i re?utaciJa pasaulyje daugiau: ar kelių šimtų individų L & p r a d ž i a t Q t i k s I o > k u r i u ( ) 

Amerikos gynybos sekretorius 
kieme pasidžiaugiame, ir dažnai į J a mes Schlesinger birželio mėn. 
mums to užtenka. Washingto- Į teigė, kad Sovietai jau turi maž-

mirštos klaidos, sekta naujovių j 
skelbėjais, kurie gana greitai pri-j 
ėjo savo mokslui ir savo gandui 
liepto galą. 

Net keista pagalvojus, kad ei-

fesinės denominacijos į kitą. ar 
vienų ir kitų visų kartu per sa-

nenukentėjo. Visa ta spauda, ku-. formalus perėjimas iš vienos kon-
ri per šį dešimtmetį visomis iš
galėmis stengėsi Bažnyčią niekin
ti, gali tik pavydėti. Visi, kurie 
kėsinosi vadovauti katalikų opi
nijai Šalia Bažnyčios vadovybės, 

nas savo pažadų mums stengiasi 
viešai neišgarsinti. Oficialieji 
pažadai ir pareiškimai skirti 
mums. jei jie gali pasiekti spau
dos sluoksnius, yra labai kuklūs 
ir blankus. Ir jie vis blankėja. 

* 
Nereikia užmerkti akių prieš 

Helsinkį ir nereikia kelti panikos. 
Reikia ir toliau kiek pajėgiame 
atskleisti komunistinį melą, 

detentės sąlygose siūlomų taria- skleisti L. Bažnyčios kroniką, pla-
mų palengvinimų, nes niekada tinti informacinius leidinius, in-
Sov. Rusija nevykdys jokių susi- formuoti spaudą ir, progai pasi
tarimų. Tikėti prez. Fordo vilti- taikius, reikalauti naujų Baltijos 
mis neverta, nes tikėjimas ir yra tautų pavergimo nepripažinimo 
vadinama viena iš detentės ap- patikrinimų, 
gaulių. Sov. Rusija niekada ne- Artinasi Latvijos nepriklauso-
silaikė pasirašytos. Žmogaus tei- mybės diena lapkričio 19 d. Lat-
sių konvencijos. Pagal ją buvo ga- viai yra aktyvūs veikėjai, ir įdo-
lima Sovietus traukti atsakomy- mu, kokį pareiškimą tą dieną 
bėn, bet niekas jų netraukė ir latviams paskelbs prez. Fordas 
nieko Sovietija nebijojo. Ji tebi- a iba valstybės sekretorius. Ar jis 
jojo tik veiklių — jų disidentų, bus blankus, kalbąs apie latvių 
kurių vieną ištrėmė į Vakarus ir gausų įnašą šiam kraštui, ar pa-
kurio prez. Fordas, kaip ginan- sakys, kad Latvija yra pavergta So
čio pavergtuosius, nesiteikė net vietų. Ta i bus pirmas Helsinkio 
priimti. Baltieji rūmai, kaip ir vi
si šioje žemėje, priima tik tuos, 
iš ko gali tikėtis kokios nors nau 

konferencijos nutarimų ir prez. 
Fordo prieš tai duoto patikini
mo išbandymas. Helsinkyje pa-

dos. Tokia politika visada buvo, sirašyta, kad sienos negali būti 
o ypač ji tokia šiais laikais. Bet, keičiamos jėga, žodžiu, ką jėga 
nepaisant to, kova prieš tironiją Maskva užgrobė, tegu jai lieka, 
tebevyksta, joje mes turime daly- bet baltiečiai, nepaisydami įvai-
vauti ir turime žiūrėti priekin, riais vardais susitarimų ir toliau 

* šauks, kad jų tėvynės yra už-
Pavergtoje Lietuvoje Helsinkio grobtos. Mūsų pareiga nei 

konferencija labai džiaugiamasi, džiaugtis, nei verkti, o ir toliau 
teigiama, kad tai didelis Sov. visomis galimomis priemonėmis 
Rusijos laimėjimas. Gyventojai kovoti ne vienas prieš kitą, bet 
suvaromi į "vieningas"' demons- prieš okupantą. To mus moko 
tracijas. "Tiesa" skelbia demons- visi įvykiai, to moko ir Helsinkio 
trantų plakatus. Ziberto fabriko konferencija, 
darbininkų plakate skaitome: Al. B. 

daug 50 tokių raketų ir jų vysty
mą toliau tęsia. Be to, Sovietų gal 
vutės yra dvigubai didesnės ne
gu Amerikos Minutemen ICBMs 
raketų. 

Sovietų raketų bandymams sek 
ti Amerika naudoja šnipinėjimo 
raketas ir įvairias kitas priemo-
mones. Liepos gale Turkijai už
darius 4 Amerikos elektronines 
sekimo stotis, tolimesnės sekimo 
galimybės labai sumažėjo. Kol 
nebus leista uždarytoms stotims 
veikti, bus labai sunku susekti, a r 
Sovietai laikosi branduolinių 
ginklų apribojimų, dėl kurių da
bar vyksta derybos. Paskutiniai 
Žvalgybos duomenys parodė, 
kad Sovietų raketų kiekis ligi 
liepos mėn. pakilo iki 21 rake
tos. Per balandžio, gegužės ir 
birželio mėn. buvo paleista po 
11 bandomųjų raketų ir kitų 
vairuojamų sviedinių. 

Be to. Sovietai labai plečia 
naujus puolamuosius ginklus. Šie 
bandymai vyksta nuo žemės ir iš 
povandeninių laivų, skirtų bran
duolinėms raketoms laidyti. 

B. Jablonskis 

lė išgarsėjusių tos rūšies pranašų nubluko ir jau beveik visi už
tik per 10 metų spėjo pagarsėti I miršti. Niekas taip greitai ir vi-
beveik visame pasulyje ir jau j s u o t į n a i neatsiliepia į kiekvieną 
buvo vėl užmiršti. Nemaža i m l i a * nors įvykusią nelaimę kaip 
tokių, kurių vardus žinojo prieš j Katalikų Bažnyčios vadovybė. Per 
kelerius metus beveik kiekvienas į §įuos dešimtį metų dvigubai dau-
skaitantis bent laikraščius, šian- g j a u valstybių sukūrė su Vatika-

vų Bažnyčių vadovybes rimtas ir 
taikus svarstymas dogminių klau
simų, kurie veda į ištisų bend
ruomenių susipratimą, o gal ir 
į susijungimą. Nors formalaus su
sijungimo dar nepasiekta, bet 
padaryta daug pažangos aiški
nantis dogminius klausimus ka
talikų su ortodoksais, su angliko
nais ir kitais. Vadinamas ekume-

dien nežino net buvę jų adora-į n u diplomatinius santykius, negu ninis sąjūdis ir dvasia išugdė m ū - į . . 
toriai, ar tie buvę garsenybės dar j buvo prieš tai. Tų valstybių dau-
gyvi ar jau mirę, niekas jų dau-įg e l i s yra nekrikščioniškos. Baž-
giau nemini ir jie patys neatsi- j nyčios atstovai dalyvauja beveik 
liepia. Tų savu laiku pagarsėju-1 visose tarptautinėse institucijose, 
sių paviršutiniškumas savoje jnuvažiavimuose, kaip niekad iki 
doktrinoje turėjo neigiamų pase-j§j0i. Tiesa, kad ten ne visada 
kų. Jeigu buvo ir kitokių prie- Į priimamos Bažnyčios nuomonės, 
žasčių, tai nors dalinai jų povei-j bet Bažnyčios atstovai yra tarsi 
kyje pasitraukė iŠ savo luomo i sąžinės balsas, viešai primenąs 
keli tūkstančiai kunigų ir vie-1 žmonijai ir jos vadams privalo-
nuolių, daugeliui pasauliečių jie 
buvo dezorientacijos skleidėjai. 
Visi kartu paimti, tokie niekur 
nesukūrė kokios nors bendruome
nės, o liko pakrikę individai, 
daugelis jaučią ir parodą, kad 

mus principus. Bažnyčios vardu 
žmonija nuolat Šaukia į teisingą 
taiką ir laisvę, sausio pirmoji — 
— Naujų Metų diena jau be
veik virto tradicine ]>opiežiaus 
skelbiama taikos diena. Iš įvairių 

neturi kelio tolyn, neturi ryžto j atsiliepimų iš įvairių kraštų, kaip 
įkur ta diena minima, matome, grįžti atgal. 

Tačiau per šiuos dešimtį me-j kokia kuriasi viešoji žmonijos opi-
tų įvyko ir daug gero. Negalima j nija ir dvasia, 
sakyti, kad negalėjo įvykti dau-l N e vieną kataliką gal net gąs-
giau, bet kas tai išmatuos, įver-jdino Bažnyčios vadovybės atvira 
tins. Mėgstantiems kalbėti apie ' i r drąsi iniciatyva, ga] kieno nors 

ši naujovė padaryta. Lieka dar 
labai svarbus ir praktiškas žings
nis —išmokti ir pasistengti li
turgijoje ne tik dalyvauti, o per 
ją ir jos metu bendrauti su DIP.-
vu. Reikia mokytis ir siekti, kac. 
savoje bažnyčioje dalyvaudami 
liturgijoje jaustumės esą ir bend
raują su Dievu. Kunigų ir pa
sauliečių tikslas yra išmokti pa
maldas ne tik laikyti, jose ne 
tik būti, o tapti tikrai besimel-

| žiančia —su Dievu besikalban-
ia žmonija. 

Pop. Pauliaus VI žodžiais 
(1973.6.29), šiandien pasau-

sų tarpe prieteliškus, kultūringus 
santykius, kokių dar taip nese
niai nebuvo. 

Kas vyksta šiandien Bažnyčio-1 I i s I a i k o s a v e s a u pakankančiu, 
je ir jos iniciatyva šalia jos, bū- j nereikalaujančiu Dievo, nesikel
tų galima ilgokai kalbėti. B e n t | č i a n č i o s tiesos Tačiau jis neissi-
tai, kas čia paminėta, turėtų pri-! g* l b ė s ** maldos. Ta i tinka vi-
siminti visi, o ypač kalbantieji j *» žmonijai tautai , 
pnes organizuotą, jų žodžiais ta
riant, institucinę Bažnyčią. Jeigu 
būtų tik palaida minia su nesu
formuluotu tikėjimu, jeigu nebū
tų kam sutoritetingai koordinuo
ti visokią gerą iniciatyvą ir idė
jas, tai negalėtų būti nė kalbos 
apie čia paminėtas ir daug ki
tokių veiklos sričių, kur be orga
nizacijos nebūtų kam net pradė-

L - t •> r i » • — Cheopso piramide sveria 
ti, nebūtų kas suformuluotų net . 1 / *~ 
tikėjimo tiesas. Nedaug būtų to- a P i e 1 0 m i l l J o n u t o n u - ^ ^ » 
kių individų, kurie to pasiektų i b r a u t u m e i vagonus, tai toks 
vien savomis proto pastangomis,! sąstatas nusitęstų nuo Kairo iki 
o būtų dar mažiau, kurie šiais Londono. 

ir 
individams. Šio laiko katalikai 
mokykimės ir pratinkimės mal
das ne tik kalbėti, o maldoje bū
ti ir kalbėtis su Dievu, visame 
mūsų gyvenime mąstyti, kalbėli 
ir veikti Naujo Testamento ir 
Vatikano II susirinkimo žodžiais 
ir dvasia.. 

Spaudoj ii gyvenime 

• NESISEKA SOVIETAMS SU 
RAKETOMIS 

Paskutiniu metu buvo daug ra
šoma apie Sovietų MIRVs rake
tas. SS19 raketoms Sovietai pri
taikė 6 branduolines galvutes. 
Šis pasisekimas sukėlė įtarimą, 
kad Sovietai padarė didelę pa
žangą raketų išvystyme ir pra
lenkė Ameriką, nes tokios Ame
rikos raketos teturi tik 3 galvu
tes. 

Dienraštis "Auroroa Beacon 
News" ruspiūcio 18 d. paskelbė 
AP žinią, kad sovietams nepasi
sekė su paskutinėmis dviem ra
ketomis. Pasirodo, kad kažkas ne

tvarkoje su branduolinių raketų 
ištobulinimu. 

Amerikos žvalgybos duomenys 
pranešė, kad birželio ir liepos 
mėn. SS 19 paleistos dvi raketos, 
nepasiekusios tikslo, nukrito. Tai 
atsitiko ne per pirmuosius, bet 
po 25 sėkmingų paleidimų, kurie 
vyko paskutiniais dvejais metais. 
Kliūtys atsirado antrojo laipsnio 
dalyje. 

ŠS19 raketų tolis siekia apie 
6,300 mylių. Amerikos raketų ži
novai šias raketas vertino, kaip 

AUTOBUSU PER MAROKĄ 
BEGINA BASLAVldENft 
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— Užteks, daugiau kaip penkis dolerius už nieką 

nemokėsiu. — sakau jam. o j is tikina, kad mėnesį čia 
pagyvenus berberiškai išmokčiau. 

Įvažiuojam j prekyba gyvą Taroudant. Einam per 
akmenimis grįstas gatveles, stumdomės prie prieskonių 
maišų, žiūrim j juodos košės katilus: 

— Tai muilas, labai geras. — tikina Muštai a. 
— Šchal heda? — klausiu pardavėjo kiek kai

nuoja, o Mustafa juokias, kai tas barška, kaip už
vestas motoriukas, o aš nė vieno žodžio nesuprantu. 

Buvusiuose karaliaus rūmuose dabar "Salem" 
viešbutis. Kieme bananų medžiai, apelsinai, citrinos, ša
kose Čirena paukščiai, o tarp kamienų rėplioja vėžliai. 
Vėsu, ramu ir gera. 

Kitam kieme baseinas, aplink staliukai, prie kurių 
vaišinamės šaltais ir karštais gėrimais. Už krūmų net 
fontanas, kurį specialiai mums atsuka. Trykšta plona 
srovelė į viršų, o mes žiūrim apšalusiom akim. lyg į 
devintą stebuklą. Mustafa patenkintas trina rankas. 

Į Agadirą grįžtam tuo pačiu keliu. Sėdim išsi
barstę po visą autobusą, kiekvienas paskendęs sa
vyje. 

Murksau .savo kampe ir staiga pajuntu, kad nuo
bodžiauju. Nusibodo tie patys žmonės, iš anksto nu
matyta programa, pagal laikrodžio rodyklę vykstanti 

pirštą. Supykęs trenkia antausį ir teškia a tga l į laivą. 
20 kg. žuvies kainuoja tik septynis d i rham. Ne

nuostabu, kad dauguma žmonių ja ir minta . 
Sotūs žuvies kvapais ir vaizdais įvažiuojam į mies

tą. Nuo kalno Agadir švyti lyg de imantukas mėlynam 
pajūry. Baltas, naujas, gražus. Centre modernios krau
tuvės su trigubai aukštesnėm kainom nei t u rgu j . Bet 
ir prekės čia kitokios. Oda neatsiduoda gyvu ožiu, o 
varis ir netrinamas žvilga. 

Pritrūkau filmos. Nors Mr. King ir burba, kad 
dabar ne laikas pirkinėtis. sustojam vidurmiesty. Ei
nu iš vienos krautuvės į kitą. Visko yra išskyrus fil
mą. Vienas krautuvininkas siunčia j dešinę, ki tas į kai
rę. Pagaliau pamatau "Kodak". 

Prie autobuso stovi Dirk ir klausia, kas norėtų 

ir nuobodu. 
Užvedu derybas su Dirk. kad. vietoj numatytos 

poilsio dienos, vežtų ryt mus į Tafraout, apie kurį 
skaičiau kelionių vadove. 

— Nėra kelio, — sako jis. 
— Žemėlapy yra, — rodau. 
Iš autobuso galo atslenka Sofija ir senutė Miller. 

Jos varto Fodor vadovą ir skaito apie Tafraout. 
— Atrodo įdomu. — nutaria abi. 
Dirk tariasi su Bonasar. Abu žiūri į žemėlapį, k a ž 

ką skaičiuoja i r pagaliau pareiškia, kad pažiūrės. 
— Viešpatie, apsaugok mane nuo tokių turistų, 

— atsisukęs žybčioja į mane baltimais Dirk, — jums 
poilsio reikia ne ekstra kelionės nežinomu keliu. 

— Aš namuose pailsėti galiu. — čirpteli senutė 
Miller. Dirk tik pakelia akis į autobuso stogą ir tyli. 

. . . ..x . . „ x,- ^;i„„ i„: ! rvt važiuoti \ Tafraout. Žinoma, reikėtų eks t ra p n 
Agadiran g r o t a m per uosto rajoną. Cia pilna lai- j _*_i ^ l 

vų. žmonių ir žuvų. Po stogu turgus. Čia vyksta urmo prekyba, be t ir pavienis žmogelis gali sardinkų nu
sipirkti. 

I r ko čia nėra! Lyg vandens gyvūnijos paroda: 
ilgiausios, storiausios ir keisčiausios žuvys. Vienos su 
ūsais, lyg sekdamos vėliausią madą. kitos ilgom 
nosim a r plokščiom galvom, milžiniški unguriai ir 
jūros žvaigždės, vėžiai, šimtakojės krevetės bei kiti 
neaiškūs vandens sutvėrimai. Dėžių dėžės sidabru bliz
gančių lavonų, eilėmis suguldvtų. išvirtusių dideliais 
baltais pilvais, pražiotomis žiaunomis lyg U j l l T U Į " * ^ * * * ? ? ? * T ^ « " ^ P » Į P « g " q 
bebalsiu pykčiu. 

Laivų dugne dar juda gyvas sidabras. Viena kita 
pašoka ir k r en t a visu svoriu an t žvilgančios masės. 

mokėti, nes jis neįeina į programą. 
Susidomi apie dešimt, nut rupa iki penkių, o kai 

sužino, kad kainuos apie 30 dolerių, pasil iekam t ik 
mudvi su senute Miller. 

— Palaukit, gal surasiu jums taksį , nes Bonasa-
rui neapsimoka su dviem važiuoti, — nuskuba Dirk. 

M r. King susiraukia, lyg citriną perkandęs . J i s 
kantrus tik kai jo žmona turguje t a r p skudurų knisa
si, o visi kiti laukia ir pečiais t r auko . 

Iš tolo matau mojantį Dirk. A t rado taksį, kur is 
susi

tariam su šoferiu, nes jis Lik prancūziškai kalba. 
Senutė Miller pilna entuziazmo, o Sofija vis svy-

1 ruoja: norėtų važiuoti, bet ir pinigo gaila. 

iabiausiai pasisekusiais & naujų | kelionė. Patogu, nes niskuo nereikia rūpintis, bet todėl amogua renka didesnes ir meta į kasę. Viena įkanda (Bus daugiau) 
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Pastabos ii nuomones 

Dail V. Vizgirda pristato lietuvių 
dailininkus ir jų darbus LFB stud. 
sav. Kennebunkporte. 

Nuotr. K. Ambrozaič-io 

MOŠŲ PRIEKAIŠTAI JAV VYRIAUSYBEI 
DĖL HELSINKIO SUTARTIES 

LEONARDAS VALIUKAS 

Stebuklų Helsinkio konferetr- mėm galėję sakyti bei skelbti sau į 
cijoje nebuvo galima lankti Lie- ir kitiems: "Padarėm viską, kas 
tuvos, Latvijos ir Estijos bylos rei u*k buvo įmanoma". Šiuo atvefu 
kalu ir jų ten nejvyko. Ta konfe- veiksnių ir \ i sų mūsų lietuvių sa-
renrija nebuvo mums jokia stai-g- Hnė negali būti rami, nes nepa
mena, nes apie ją mes ir kiti a- darėme visko, kas buvo galima 
mer&iečiai kalbėiome ir rašėme padaryti. Ta i dar viena gera pa-
keletą metų Mūsų veiksniams moka (jų jau esame turėję visą 
buvo duota (spaudoje, konferen- «-lc) mūsų veiksniams ir mums 
cijose ir stisirinkimuose) visa eilė visiems, kad negalime sėdėti su-
sugestijų bei patarimų, kaip ir ką dėje rankas ir laukti stebuklų, VU 
fie turėtų daryti, kad pavyktų pa- sam tam žygiui iniciatyva turėjo 
kreipti tą konferenciją ir joje pa- ateiti iš veiksnių. Jos nesulaukė-
sirašomą sutarti kaip galima me. 
mums palankesne linkme. I Jau eilę metų mūsų 

Po Helsinkio konferencijos pa- kalba ir tariasi apie darbų paskfe « B " " ? trumpalaikių ir ilgalai-
sipylė JAV vyriausybei iš mūsų Tinimą ir susitarimą organi-, 
veiksnių ir eiTės pavienių lietuvių zuotaž ir koordinuotai veiklai. ' 
visa eilė priekaištu: ''Amerika Kiekvienoje konferencijoje jie tik 
mus apvylė", "Pabaltijo valsty- tiek sutaria, kad ateityje vėl susi-
bių net nepaminėjo Helsinkyje tiks ir vėl bandys tartis. Atrodo, 
prezidentas Fordas", "JAV ga- kad susitarimas bent šiuo metu 
lutinai pardavė Pabaltijo kraštus yra neįmanomas, ir dėl to mes 
Sovietams" ir t.t. Reikia sutikti, neturėtumėm perdaug sielotis, 
kad tuose priekaištuose JAV vy- Lauktumėm tik, kad kiekvienas 
riausybei yra tiesos. Bet ar pa- iš veiksnių (VLIKO,LB,ALT) iš- r a 

kankamos buvo mūsų pastangos eitų su konkrečiais ir didesniais i ta 
palenkti savo naudai JAV ir kitų planais Lietuvos laisvinimo^ žy~ 
laisvojo pasaulio kraštų vyriau- gyje- Lietuvių visuomenė tikrai 
svbes. kurios dalyvavo Helsinkio rems visus pozityvius užsimoji 

Visi pagrindiniai veiksniai 
(VLIK, LB , ALT) galėtų ir tu
rėtų sušaukti savo geriausių pro-

veiksniai Iu- darbo konferencijas, paruošti 
ir priimti trumpalaikių ir ilgalai
kių darbų planus ir imtis jų įgy-

Antra, turėtų pa
skelbti pilna to žodžio prasme 
paliaubas vieni kitiems, atsisaky 
ti tos grubiosios demokratijos, ku
ri vyrauja eilėje veiksnių darbuo
tojų. Nuosaikioji mūsų spauda 
galėtų užimti visų darbų ir ėjimų 
vertintojo postą ir nebijoti atvi
rai pasisakyti, jei tik viena ar ki-

grupė pradėtų eiti į kraštuti-
inumus. 

Jei mes patys tylime dėl veiks
lių neveikios ir nebestatome 

• darbus. Veiksniai planų ; Ums jokių reikalavimų, tai ken-
ferencijos paktą? Pilniau ir švie- vykdymą ir realizavimą turėtų c:antį Lietuva tikra, to negali 
siau galvojamieji lietuviai su ap-'pavesti ekspertams. Gyvename į pakelti. Mūsų veiksmai turėtų 
gailestavimu turėtų sutikti, kad ekspertų amžiuje, ir Lietuvos lais tai įsisąmonmti i r galų gale pa-
" , _ . . -i i • , _ J , J . - * i * ! l , ?../4<%*i t \ » n t o r ? n n « l i 9 1 v i e n T r f t n t l i 

mūsu veiksnių pastangos buvo vmimo darbą turėtų vykdyti tik 
skurdžios, neplaningos ir tuo pa- tos srities specialistai. 

apčiuo- Paskutiniu laiku mūsų spauda 
n-a mūsų veiksniams jau kiek 

. , eritiškesnė. T o iš jos lauktina 
rašoma, kad ž v m i a i d a u g i a u steltyje, j e i v e iks 

VUK-as buvęs įteikęs po porą n i u d a r b u o t o | a i n ep a jėgia išeiti 
memorandumų laisvųjų kraštų m n&u]^ d 5 d e s n i a i S j dinamiš-
vyriausybems, pnes pat konferen , .$ xSAnoįįmįs i r darbais, tuo 
ciją pasiuntęs dar telegramas. P o | a t v e - u s o a u d a ^ ^ a t e i t l v e 4 k s . 

čiu neatnešusios jokių 
piamesnių rezultatų. 

Spaudoje buvo 

judėti profesionaliai, visu frontu 
ir visa sparta. 

niams į talką. Yra mūsų visuome
nėje šviesių protų, kurie gali ir 
galėtų išeiti su naujais siūlymais W1ND£RS MEDICAL ARTS. 

į ir darbo planais. Mūsų spauda' 
turėtų tuos asmenis kviesti ir leis 

i t i j iems pasiskaityti visais opiai
s ia i s lietuvių, ir Lietuvos bylos 
I klausiirrrais; 

amerikiečių laikraštininko Bill 
Anderson straipsnių ' Chicagos 
dienraštyje (Chicago Tribūne) 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai buvo 
susjudę kurį laiką ir pasiuntė ne
maža laiškų ir telegramų JAV 
prezidentui ir valstybės sekreto
riui. Prieš konferenciją buvo 
VLIK-o kreiptasi į lietuvius per 
spaudą, kad jie siųstų telegramas j Mūsų visuomenės šykštumas 
savo vyriausybių "galvoms", pra- ' Lietuvos laisvinimo darbui yra 
šydami neįteisinti Lietuvos ver- Į vienas didžiausių stabdžių visa-
gijos. Tai maždaug ir buvo v i s - įmetame žygyje. Aukojame cen-i 
kas, ką veiksniai ir pavieniai lie-jtus, o norime darbų už tūkstan-j 
tuviai padarė. Su tokiomis past-1 ius. Antra, veiksniai, turėdami 1 
tangomis nieko negalėjome lai-_nepaprastai skurdžias kasas, ieš-j 
mėti. i ko darbuotojų, kurie ga lė tų jų -

Ar mes lietuviai, kiti pabaltie-'dėti. savo pinigais. Gerai, kad "už-1 

čiai ir kiti amerlkiačiai, turį puolama" ant pinigais pajėgaus: 
mums daug simpatijų, tiek tega- ir kartu galvoto asmens. Xe daž- | 
Įėjome pajudėti? Mes galėjome nai taip pavyksta. Kol tokia pa-j 
"sukelti ant kojų" laisvojo pašau dėtis tęsis, tol mūsų laisvini-' 
lio politinio gyvenimo vairuoto-! mo darbas šlubuos ir beveik neju 
jus, spaudą, radiją, televiziją, Tai , j dės i* vietos. 
be abejo, būtų pareikalavę iš mū-

KLIMATO 
KITIMAS 

Prasidėjęs trečiame šio amžiaus 
dešimtmetyje klimatu atšiliu.as la
bai ryškiai pasireiški;; Arktikoje. 
Čia temperatūra, pradėjusi nežy-r 
miai kilti šimtmečio pradžioje. 
Špicbergene vidutinė žiemos tempe-

j ratūrst per 26 metus pakilo 10 1. C. 
Grenlandijos apylinkėse, kur dar 
1931 m- didžiuliuose ledo plyšiuose 

; rasdavo prieglobsti poliarminkai. 
; dabar žaliuoja pievos ganosi avių 
bandos. Šis klimato atšilimas, ap-

, ėmęs Arktiką ir gretimus rajonus. 
j einant i pietus, silpnėja. Toks reiš-
! kinys, sukėlė mokslininkų didelį 
j susidomėjimą klimato kitimu, ku
ris neatsūgsta iki šių dienų. Ištik-
rųjų. jeigu ištirptų Arktikos ledy
nai, is esmės pasikeistų žemė3 kli
matas. Tačiau paskutiniu metu Ark 
tikos klimatas vėl ėmė vėsti. 

Klimato problema pastaruoju 
metu susirūpinta dar ir dėl to, kad 
šiame mūsų amžiuje iškilo naujas 
klimatą formuojantis faktorius — 
žmogaus veikla. Nūdien progno
zuojant klimatą, nebepakanka Įver
tinti klimato natūralaus kitimo 
perspektyvas. Būtina dar pasverti 
galimą žmogaus įtaką klimatui. 

Ką galima būtų pasakyti apie 
ryt dienos klimatą, jeigu j :s vysty
tųsi natūraliomis sąlygomis, be 
žmogaus veikios įtakos! 

Mokslininkai tvirtina, kad klima
to prognozę sudaryti galima tik iš
aiškinus klimato kitimo ir svyravi
mo dėsningumus ir nustačius jų fi
zines priežastis. Pradedant trečiuo
ju mūsų amžiaus dešimtmečiu, pa
sirodė nemaža hipotezių, siejančių 
klimato kitimą su įvairiais žemiš
kais bei kosminiais faktoriais. Ta
čiau kol kas universalios hipotezės 
vis dar neturime. Jeigu kuri iš jų 
gerai paaiškina vienos geologinės 
epochos klimato kitimą, tai nepasi
teisina, taikant ją kitam geologi
niam periodui. Atrodo, kad didelio 
dėmesio susilaukė M. Budyko tyri
mai. Jis laiko, kad tiek kvartero, 
tiek šio meto klimatas svyruoja 
daugiausia veikiamas besikeičian-

' čios, esant įvairiam atmosferos 
skaidrumui saulės radiacijos. Susi
darius atmosferoje vrukaninių dul-

diacija, mažėja, jn» 

C L A S S I F i ED GU IDE 
M I S C E L L A N E O 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J . BUBNYS — TeL BE 7-5168 
IHIIimiHHIItUmilIHIHIlHItlHHUUmHH 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980 
lUIUUIUlItlIHlUUlIlUIHlMlIlItlIlUltlIllII 

BET KOKS 
1 ! 1 K l i a \ h DARBAS 

• pigus laidų pervedima* 
• circuit breaker p&nels 
• 220 voltų įvedimas 
• bet kokio dydžio darbas 

693-3138 
BOB'S ELEKT. PATARNAVIMAS 

•llttlllllllltlfllltllllllllltllllllllllllllllllllll 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL T78-0838 po 6 v. v. 
lllIlItlllIlIlIlllIllIlllIltltlIHIlllIlHlirtltltl] 

įvairiu prekių pasirinkimas, moto. 
ciklai, Šaldytuvai, maistas doleriniai 
C KRTIFIKATAI EB AtTOMOBUOAI 
COSMOS PARCELS EKPRESS 
SIUNTINIAI [ LIETUVA 

2501 W. 69tb S t , Chicago, DL 00620 
&3S3 So. Halsted. Cnlcajco, UI. 60008 

TeL \VA 5-2737; 254-3320 
V. Valantinna 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos hr paprastos 

Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. - teL 776-1486 

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5 - 4787 

DIABETINIS MAISTAS IR 
GAMINIAI 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Mes patelefonuosiu! jūsų gydytojui 

LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valaoda Jau SC meto taroaujs 
Sev? Jersey, New York, Ir Connectf 
eut lietuviams! Kas Seetadien^ eur 
t Iki 5 vaL p. p., t* W E V D Stotie* 
New Yorke (1M6 kiL, AM ir 97 » 
m « FM). 

Dtrefcrt — T>r. JokGba* J. Stuka» 
Moontaiwade. N. J. 07092 
TeL 232-5565 (oode 201) 

Kvte€lam« ta ip pat klau^rtia — 
UetuvUkų kultūrinių Valandų anglų 
kalba, « Seton Hali Universitete 
radijo stoties: (New Jersey VfSOV 
(8».6 mes: FM) Pirmad.. 7:80-8:50 
» • (Vadovauja brol J Stukasi 

IIIIHIIIIIIIIIIIilIlIilIUIHIttlMIHIUIIIIIIIilI 
į 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir aatozno-
biiio pas 

FRANK ZAPOLIS 
32081 2 West 95tii Stx«et 

Chicago, ulinola 
TeL GA 4-8654 

•MiiiiiinHHinMiniHH4inniHiifflWHtHft> 

U>.\ L U M 0 4 A M . \ - rVK KJuN'I 

ISNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
parko apyl. Tinkamas 1 vyrui ar 
vyr. ami. porai. 

TeL — 247-3838 ar 927-7079 

R E A L E S T A T E 
. » . . - . . . . - . . » . . - . . . • - • • » • 

30000<X>0<>OOOCO<K>00<XXKKKH>0-
BUTŲ NUO\lA\TMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-228S 
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK>OO<><X 

I 

3 butai Ir biznio patalpa. 50 p. 
sklypas. BriRhton Pke. Mūr. namas, 
nebrangus. Reikia skubiai parduoti. 

5 butai po 5 kamb. Mūrinis - me
dinis. $1,100 pajamų j mSn. Prašo 
$50.000. Marquette Pke. 

10 botu mūrinis. Nauji irencimat 
Labai geros pajamos Savininko pa
skola. Labai peras aamas. Reikia 
skubiai parduoti 

S I M A I T I S , R E A L T Y 
2951 W. 63rd St. 436-7878 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų Ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuves ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt. plytelės. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva 
lomi elektra. Kreiptis po S vaL vak.-

SERAFINAS — 778-0208 

sų geros organizacijos, nepapras
tų pastangų ir milžiniškų pinigi
nių resursų. Gal ir tuo atveju ne-

Ar iš viso mes dar galime ką 
nors apčiuopiamesnio daryti ir 
pasiekti? Nemanau, kad padėtis 
būtų tokia beviltiška. Veiksniai 

A. f A. 
BIRUTEI B I E L S K I E N E I m i r u s , 

vyrui EDVARDUI. DUKRELĖM, TĖVAMS, SESERIAI ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Nina ir Bronius Racsvičiai 

MOVI NG 
SERfiNAS perkraasto baldus \r ki. 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -

NUOMOSIT 
Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Ave., 254-5551 
ISoth & Archer Ave. — 257-2967 

Prieš Mokslo Metus 
7 knnib. mfirn rezidenrija. 2 vo

nios, iir oon'iitiO'iirg. karpetal. grra-
*ua beiSHiontas, 2 auto garažas. Tuoj 
calKe užimti. Marauette Parke 
$29,760. 

2 hritni — 1» tnftrj mūra.« Ir muro 
caražas Nauji atskiri Šildymai. *'T 
oondUionint;. krvpptai |rcnątas bels-
menta* Per m§>,. si «iimat« vieuį 
%uta Arti i*ark/> 535.700 

Gražus G*,'-,rtrlin ."i kamb. 40~ p 
lotas 2 auto aruMž.io Jau turime 
rakta. Arti ofiso $ 18.250. 

« kamb "t^pamlaMe" 18 metu 
mūras 2 auto garažas. Marauette 
Parke $22.900. 

4 kamb mūro nftmaa. 2 auto. ga
ražas. Bevelk pr»e Marauette Pko 
bažnyčios Jau laisvas $21,000. 

8 bot»j mums. Sauja* gazu Ml<Jy 
mas Nauja elektra Alumtn iancal 
$16,000 pajacnu metams. Arti mnsu 
$71,700. 

Llnk.*o.« 10 metu mūro rszidenclja 
I miegamieji. ? vonios Karpetal 
Beismento gražumSlia Kampini* *0 
O lotas 2 auto mum traražas Arti 

trviJP WANTED — \"YRAI 

J A N I T O R 
EIxperienced. For Hi-Riae Building 
on Lake Shore Drive. Mušt have 
exceUeot elearang ability. Uoion 
Wage - Locai No. 1. Call Manager 

TeL — 664-1550 

SALESMAN 
* Part time for carpet store 

Experienced preferred but will 
train rigai įfldividual. Mušt speak 
fluent LitauaEian and English. 

THE CARPET INN 
TeL — 582-8300 

MACH1NE MAiNTENANCE 
Mušt have minimum of 3 yrs. exp, 
working with punch press & vari-
ous other machines. Perto, posi-
tion. Appiv — 

26S0 WE8T 50th STREET 
An Equal Opportunity Employer 

D I E S E T T E R S 
M'^imiim 2 years exp. w t h punch 
presses. up to 90 ton air cushions 
and automaCic feeder. Apply — 

2630 West SOth Street 

VTRAI IR MOTERYS 

Grovring Home Party temelry 
Company 

NEEDS MANAGEKS 
Top commission plūs new car 

CALL MR. LEHMAN — 
481-8710 9:00 ajn. to 5:00 P-m* 

HELP WANTED — MOTERYS 

Prie vienerių metų mergaitės 
reikalinga ateinanti prižiūrėto
ja, Marauette Parke . Dėl sąly
gų skambinti t a rp 5 ir 9 vaL 
vak. teL 952-0040 
^ — — ^ — — • — — — ^ — ^ — • •— pa s j — — ^ — ^ 

D Ė M E S I O I 

GERA DOVANA MARČIOMS, 
2ENTAMS 

m AMERIKIEČLAMS 
• 

LITHUAN1A IN CRISIS. Nationa> 
Ssm to Communism. 1939-1940. Auto
rius politikos mokslų prof. Leonas 
SABAUCNAS. Išleido Indiana Uny 
versity Press, Bloomington & Lon-
don, 294 pusi., kietais viršeliais su 
aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga dova
na supažindmti angliškai skaitančius 
su mūsų tautos okupantu. Dovana, ku
ri tinka (teikti Įvairiomis progomis 
ir niekad nepasensta. Šios knygos 
gauta tam tikras skaičius su didele 
nuolaida. Kaina $5.00. Užsakymus 

Draugas, 4545 W. 63nL Su. 

būtumėm sulaukę mums pilnai ' susitarti negali. Laikinai bend-
prihntmų re20iltatu. bet būtu-j ros konferencijos pamirštinos. 

B E W I S E 
$2000 . T A X 

- SAVE 
CREDIT 

• 

•*m**& 

A. t A. ALBERTUI VENGRIUI mirus , 
jo žmonai NIJOLEI, dukrai AUKSEI, seseriai IRENAI 

! BERNOTAVIČIENEI su seimą nuoširdžiausią užuojau-
į tą reiškia ir kartu liūdi 

OLGA ANDRIUŽAITTENe 
JANINA IR ANTANAS MAČIULIAI 

ALEKSANDRA IR EUGENIJUS LIKANDERIAI 

VALUE AND Q U A L I T Y 
Priee is Bight From 527,900. 

Beautiful 1 and 2 bedrooms. V 2 batha. formai dining 
room, centrai air. elevator, aoundproof constraction, 3ecu-
rity entrance. pella window», ftilly carpeted, bx>tpoint ap-
piiancea. private laundry facilities, and many more extcas. 

EXCELLENT TRAKSPORTATION 
Open Daily and Sunday 1-5 P-M. 

For Appointment Cail 425 -8076 
10002 So. Cr*wford Av«nne 

LAPKUS & ASSOCIATES 

I 1 . 1 1 . ALBERTUI VENGRIUI miros, 
jo žmonai NII0LEI, dukrai AU2SSI. seseriai IRENAI, 
j3s vyrui inž. PETRUI ir sūnums MARIJUI ir ANDRIUI 
BERNATAVIČIAMS reiškiu giliausią užuojautą ir 
drauge liūdžiu. 

Ignas Adamkavičius 

Kedzie — Nabtaco 137,650 
t H MkSto 18 oieu) mūra*, s tra- i siųst!: 

tos daiktas. Ir iš toli miesto leidi- f a l * *" to <&•***** AJ^' mO«^ u*s , Chicago, IU. 6082J. 
• vergia atiduoti už J33.600. 

s aak&to marar auikc* i w i Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
teiti b butai Ir 2 karo b aausatn b«»- ' mokesčiams, 
mente Nauia» gažo fcudyma* Qar» 
tas Krti mttoy $26.600 

Platus (r piga* iouw .u sando , ar 
U Maria Hlgb Scbool $5,»o0 

mai ir pilna apdrauda. 
TELEF. — WA S-8063 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI 1 UETUV* 

Geri} prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos do
lerių certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. SOth St. Chicago, DL OOS2S. 

TELEP. — WA 5-2787. 

M. A. Š I M K U S 
OEAX ESTATE SOTARY PCBLIC 

TJTOOBCE TAX SERVICE 
U&t » . MiHiiewoud, MM. ^64-7450 

1U1B 0al oaroou Vj^KTIM A.i, 
i l a i M U iaA.VJJs.Tiiaai. 

JOtokl Mautai 

HEATLN'O CONTRACTOB 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus 

tr peratatau senus viaų rūsių namo 
apšildymui pečius, air conditiomag 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit są
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WesOtm A»e. 

hieago, (U. OOSOS 
TeL TI 7JM47 

HAMy APŠILDYMAS 
Taisau sontis to |ded» santo* oe-

čhve IMzial i.^valaa. taipgi alyrintas 
perdirbti lūl dujų. Jdoda yimrtrsM sfl-
drtu^-ns. Kr^ptb — 

V BANYS — 447-8806 

VALOIS REAL ESTATE 
tC25 W. 71st 8fc, teL RE 7-1200 

Ftoase FoIlow Smokey's ABC'sI 

ALWAY8hoM 
natchtttiUcoUk 

BE iL- i ta 
drown iu flr 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
32# SO. HALSTED STREET TEU — CA Ŝ 7M2 

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVTZIJOt APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

A. V I L I M A S 
M O V i N G 

ApdranstaA perkranstyntao 
Ivmirfrj SIHIIIIIIH 

823 WESTS4th PLAOfl 
TeL — FBoattor €-1881 

K A I P S U D A R O M I 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipL teis, P r a n a s galas 

Testamentai su legallškomis 
formomis bei afidaviiais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 

. 

• 

Only Ton Can Prevent Foreet 

Fires. 

IIUHIIIIIIIIIIIIIHIIMIHIIIIIIIIIIHIIHIIIIIHI 

Apauaoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes Jis plačiausiai gkaitomas lie
tuvių dieafaatis. Gi skelbimų kai-

viaieTaf p neinamo*. 

Cia auoaekliai aptariamaa testa
mentų reikalingumas ir jų galią 
bei nurodoma ją forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomojo Lietuvoje. « 

Gateriams "DRAUGE" 
Kaina su Legaliskomis Formomis 
$3JO; be tų formų — $3.00. 
niinois gyventojai praSomi pridėti 

5 proc mokesčiams 

iiHiimi:m<iUi;;;ii:,iiimtiM!iuuiHtiiiH* ^ ^ ^ 

TAUTVILĄ 
Juozo mUKAUSKO 

romanas 
Tai vrs knyga apie žmogų, kuris so* 

TO t*vya*)e yra taikomas priešu. 
Aplankas Ados Korsakaitei Sutku

vienės. Kaina 4 doL 

Gaunama Drauge Ir paa pia-

» • » • • • • t»i m » l 



LIETUVĖS MOTINOS IŠTVERMĖ 
Reportažas iš senojo Bridgeporto 

Per šias Kalėdas sueis 15 los, savo dideliu ryžtu, darbu ir 
metų kai iš gyvųjų tarpo pasi- begaliniu pasitikėjimu Viešpa-
traukė Pranas Bičiūnas, palikes ties valia ji nepražuvo. Ji spėjo 
našlę Juliją Bičiūnienę su aštuo- išmokslinti šešis vaikus, išmo-
niais našlaičiais. Pranas Bičiū- j keti dešimttūkstantines skolas, 
nas iš profesijos buvo spaustu- sugebėjo išlaikyti biznį ir, jai 
vininkas, tą darbą dirbo Lietu- j nė cento nekainuojant, išrekla-
voje, vėliau Chic-agoje ilgesių į muoti lietuvišką maistą ir pa
laiką dirbo "Draugo" spaustu-į tarnavimą amerikiečių dienraš-
vėje. Turėdamas didelę šeimą, j čiuose. Jos Healthy Food val

gykloje kasdien valgo apie C50 
žmonių, be šeimos narių dar dir 
ba aštuoni tarnautojai, o pati 
savininkė kas rytą per septy-

matė, kad iš tos profesijos bus 
sunku pragyventi, ypač išmoks
linti aštuonis vaikus. Todėl abu 
su žmona, pasiskolinę gerokai 
pinigų, nusipirko Bridgeporte 
Halsted gatvėje (prie 33-ėio-
sios) esančią žinomą Healthy 
Food valgyklą, kurią prieš tai 

nias dienas savaitėje keliasi 5 
vai. ir vakare eina gulti pasku
tinė. Vasarą valgyklą uždaro 

i porai savaič'ų atostogų. Kai iš 
turėjo Gylių šeima, vėliau išsi-įjų sugrįžta, eilės žmonių jau 

koi Yaiytybių, Kana Jos ir įvairių 
kitų pasaulio kraštų atvykusių į 
Romą, Švento Jono bazilikoje 
Laterane dalyvavo jubiliejinėse 
pamaldose. Lenkai maldininkai 
aplankė li-me pasauliniame ka-

kėlusi } Washingtono valstiją. 
Įsijungus į nuosavą biznį, 

nors ir didelėse skolose sken-
dint, Pr. Bičiūnas buvo optimis
tas ir tikėjo į šviesią ateitį. To
mis dienomis tekdavo ne kartą 
pas juos lankytis ir stebėti švie
sų Pr. Bičiūno ir jo žmonos 
Julijos veidą. 1960 m. per Ka
lėdas Pr. Bičiūnas buvo ištiktas 
mirtinos širdies atakos. Liko 
našlė žmona su aštuoniais vai
kais ir keliasdešimt tūkstančių 
dolerių skolos. 

Gal šiandien, praėjus beveik 
15 m. nuo Pr. Bičiūno mirties, 
ne vienas užmiršo tą jaukią lie
tuvišką salelę senajam Bridge
porte, kur lietuvių nedaug be
likę. Bet lietuvišką 
Food restoraną vis 

laukia prie valgyklos durų. 
Šie metai J. Bičiūnienei vėl 

nebuvo laimingi. Balandžio 6 d. 
Romoje mirė jos vyro Prano 
brolis prel. Jonas Bičiūnas. 
Prieš tai nuvykusi į Romą, J. 
Bičiūnienė visą mėnesį sergantį 
prelatą slaugė. Po kurio laiko 
vėl reikėjo važiuoti į laidotuves. 
Buvo tiek pervargusi ir manė, 
kad nebeatlaikys. 

Netikėta ištverme ir pasiry
žimu išlaikiusi biznį, baigianti 
išmokslinti visus vaikus J. Bi
čiūnienė pasižymi ir stambiomis 
aukomis, jos duodamomis Chi-
cagos Lietuvių operai, Lietuvos 
dukterims ir kitoms kultūri
nėms bei šalpos institucijoms. 

Healthy, Kai paklausiau, iš kur tos su-
primena | mos jos biudžete atsiranda. J. 

A. a. solistas Kazys Kriaučiūnas 
miręs rugp. 8 d. Chicagoje. Plates
nis jo gyvenimo ir veiklos aprašy
mas paskelbtas vakar dienos 4Drau 
ge" 

MINKŠTAS VANDUO 
PAVOJINGAS SVEKATAI 

Minkšto ir suminkštinto van
dens vartojiana-s veda prie širdies 

I ir kraujotakos lig* pagausėjimo 
\ ir priveda net prie mirties. To- Į re prie Monte Caano žuvusiųjų 
į kią išvadą padarė ^Europos moks- į lenkų karių kapus. Gedulingas 
; liniuku komisija per savo kolok-Į Mišias už žuvusius karius konce-
jvhimą apie geriamo vandens lebravo trys lenkų vyskupai ir 
'kietumą ir sveikatingumą, kuri 120 lenkų kunigų. Po pamaldų 
• buvo sušaukta Liucemburge. A3-
ikus ryšys tarp minkšto vandens 
vartojimo ir šipdies bei kraujota
kos ligų pagausėjimo įpareigoja 

! imtis atsargos priemonių žmonių 
į sveikatos klausimu, taip skamba 
jšios komisijos atsakymas į Europos 
į-parlamento raštišką užklausimą. 
Ši komisija per savo nutarimą 

; pasiūlė parlamentui nustatyti mi-
jnimalinę koncentraciją kalcio 
!(Ca) ir magnezijos (Mg) geria
mam vandeniui. (t) 

LENKAI MALDININKAI 
ROMOJE 

Daugiau negu du tūkstančiai 

-IIAL'JAS, antiaditnL>. 1^75 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

lenkai maldininkai aplankė gar
sųjį benediktinų Monte Casino 
vienuolyną, kur yra palaidotas 
šventas Benediktas ir šventa Sko-
lastrka. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PRASMINGAS PENSININKO 

20DIS IR ALKA 

— Ano meto žmonių Muravjovas 
buvo prammtas koriku, nes per vie
ną pusmetį bemadšindamas sukili
mą (1863 m.), savo paties apskai
čiavimu, jis nužudė 129 žmones, i 
katorgą išsiuntė 972, j Sibirą — 
1,427. j artimesnes Rusijos sritis 
— 1,529, atidavė į kariuomenę 345, 
areštavo 864, ištrėmė į Rusiją, kur 
ištremtiesiems buvo duota žemės 
— 4,096. Tuo būdu iš viso turėjo 
nukentėti 9,361 žmogus. Bet iš tik-

užsienio lenkų kataliku, Šventųjų Į rujų daug daugiau buvo aukų. 
| Metų proga, iš Jungtinių Ameri- I A. Šapoka (iš Lietuvos istorijos) 

amerikiečiai reporteriai. Jie čia į Bičiūnienė atsakė, kad aukoms 
mėgsta papietauti, labai vertina į skiriamos tos sumos, kurias ji 
lietuvišką maistą ir, kai pasitai- išsideri ar atgauna iš įvairių 
ko proga, tą lietuvišką valgyklą apgavikų. Visokie kontrakto-
iškelia amerikietiškuose Chica- i riai, pardavėjai ir kito plauko 
gos dienraščiuose. , biznieriai dažnai bando našlę 

Kad J. Bičiūnienė tebėra gy- į apgauti. Kai ji tai nujaučia ir 
va ir atlaikė visas sunkias aud- i nusideri arba suranda sąžinin-
ras po vyro mirties, sužinom iš į gesnį žmogų, kuris reikalingą 
lietuviškų laikraščių. Dažnai jos i darbą padarytų už mažesnę kai-
pavardę randame stambiųjų au-1 ną, susidariusi skirtumą aukoja 
kotojų sąrašuose, jos sūnus Al- į lietuviškiems reikalams, 
vydas žinomas kaip dailininkas, | Dievas padėjo J. Bičiūnienei 
o dukra Gražina, rugsėjo 20 d. I sunkiuose vargo metuose, tikėki 
ištekanti už JAV lietuvių sū
naus, ilgesnį laiką dainavo Chi-
cagos Lietuvių operos chore ir 
buvo jos valdyboje. Tais laikais, 
kai restorane baigdavosi darbo 
valandos, ne kartą esam čia tu
rėję operos posėdžius ar spau
dos konferencijas. 

Artėjant Pr. Bičiūno 15 m. 
mirties metinėms, vieną popietę 
sustojom J. Bičiūnienės resto
rane papietauti. Koks čia jau
kus lietuviškas kampelis: pag
rindinėje sienoje Lietuvos tris
palvė ir Aušros Vartų Marija, 
iš gintaro padaryta okup. Lie
tuvoje. Toliau rankšluostyje iš
austas Lietuvos himnas. Puns
ko lietuvaičių darbas. Kita dro
bė iš okup. Lietuvos, kurioje 
įausti giesmės "Jėzau pas mane 
ateiki" žodžiai. Visos didelės 
valgyklos sienos išpuoštos dro
bių raštas, daug tautinio ir re
liginio turimo paveikslų. Dau
giausia tai dovanos iš okup. 
Lietuvos. Prie registerio kabo 
a. a. Prano Bičiūno portretas. 
Pietų metas, valgykla pUna 
žmonių. Jų tarpe ir rašyt. V. 
Ramonas, taip retai kur sutin
kamas mūsų literatūros klasi
kas. 

— Ar daug skolų dar liko? 
— paklausiau J. Bičiūnienės. 
kai jai atsirado laiko atsisėsti 
prie mūsų stalo. 

— Skolos jau nebe problema, 
bet didžioji problema tai svei
kata, kurios nebedaug beliko. 

O kiek vaikų dar neiŠmoks-
linta? 

— Dar du: jauniausias sūnus 
tebėra universitete, o šiemet 
baigusi aukštesniąją mokyklą, 
į De Paul universitetą įstojo ir 
jauniausia duktė Giedrė. 

— O kiti jau stovi ant kojų? 
— Tai maždaug. Vienas iš 

sūnų padeda man ir biznį tvar
kyti, nes be to būčiau visai pra
puolusi. 

Taip prieš penkiolika metų li
kusi našlė su aštuoniais vaikais 
ir katiaadeėittit tūkstančių sko

me, kad jis ją laimins ir toliau, 
ypač jos sveikatą. O a. a. Pra
ną Bičiūną Kalėdose prisimin
sim savo susikaupime. 

VI. Kmjs. 

"Draugą" prenumeruoju nuo 
pirmųjų į šį kraštą atvykimo 
metų. Kartu su kitais aštuo
niais skaitomais lietuviškais 
laikraščiais ir žurnalais, dien
raščio gavimas, nors ir neregu
liariai, daug prisideda prie ma
no pensininko nuolatinio laisva
laikio prasmingo sunaudojimo. 
Jame randu žinių apie lietuvius 
iš viso pasaulio, susimąstau prie 
vertingų straipsnių, išsamiai iri 
bešaliai nagrinėjančių lietuviš
kus reikalus, pagrįstai nušvie-i 
čiama okupuotos Lietuvos padė
tis ir brolių - sesių lietuvių prie-' 
spauda. "Draugo" turinys tikrai 
draugiškas. 

Užbaigdamas savo gyvenimo 
80-sius metus iš mažos valdinės 
pensijos laikraščio paramai ski
riu 6 ^ . 

Tikiu, kad "Draugas" stiprės 
materialiai ir turiniu, švies lie
tuviams ilgus metus. 

Priede pašto perlaida $16.62. 
Reiškiu pagarbą. 

Motiejus Karaša, 
Baltimore, MD 

Vytautas ir Eugenija Bacevičiai Sao Paulo, Brazilijoj, kalbasi su brazihj 
skautų vadovu penktoje metinėje pabaltiečių parodoje, E. Bacevičienė 
vadovauja skautų vienetuL Parodą apžiūrėti rengiasi Beatričė, Flavijus 
ir Clarisė Bacevičiai. Nuotr. A. SaulaiČio 

A. |A* Yvonne R. Ciplys 
Gyveno Calumet City, Illinois. 
Mirė rugsėjo 7 d., 1975, sulaukus 19 m. amžiaus. 
Gimė Hammond, Indiana. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Eleonore Ciplys, tėvas An

tanas Ciprys, Hammond, IrxL, seneHs Michael Gramsas ir senelė, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Nowak kopi., 400 Pulaski Rd. (154 St), Cahi-
met City. 

Lankymo valandos: 2 iki 5 ir 7 iki 10 vai, vak. 
Laidotuvės įvyks treč., rugsėjo 10 d. iš kopi. 10:30 vai. ryto bus 

atlydėta į St. Andrew parap. bažnyčią, kurioje 11 vai. įvyks ged. pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Cross ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, tėvas Ir seneliai. 
Laidotuvių direktorius Nowak — Te). 362-3400. 

A. t A. ALBERTUI VENGRIUI mirus, 
žmonai NIJOLEI, dukrai AUKSEI, seseriai IRENAI BER-
N0TAVIČIENEI su šeima gilią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi 

Ulė ir Julius Bardauskai 

Mūsų mielam filisteriui 

A. f A. 
ALBERTUI VENGRIUI, 

Vydūno Jaunimo Fondo tarybos pirmininkui, A.S.S. fi
nansų komisijos pirmininkui, Chicagos F.S.S. valdybos 
nariui, mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukrelei AljKSKI, 
sesutei IRENAI BERNATAVICLENEI su šeima ir vi
siems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir 
drauge liūdime 

Akademini* Skautų Sąjūdis 

. 

Mūsų kolegai 

A. t 1 ALBERTUI VENGRIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai NIJOLEI, dukrai 
AUKSEI, seseriai IRENAI BERNATAVIČENEI bei ki
tiems giminėms. Mes liūdime su jumis. 

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir 
Architektu Sąjunga 
Chicagos Skyrius 

Mūsų mielam valdybos nariui 

A. t A. ALBERTUI VENGRIUI mirus, 
žmonai NIJOLEI, dukrai AUKSEI ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Illinois Lietuviu Respublikonę Lyga 

A. f A. 
Inž. ALBERTUI VENGRIUI naras, 

žmonai NIJOLEI, dūkiai AUKSEI ii artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia 

Cnicagos Lietuviu Golfo Klubas 

A. U . ALBERTUI VENGRIUI 
ši pasaulj staigiai apleidus, jo žmonai NIJOLEI, duk
relei AUKSEI bei artimiesiems reiškiu nuoširdžią už
uojautą. 

A. Dundulis 

Mūsų mylimam draugui, brangiam 

A. t A. Kun. dr. Andriui Šaltiniui mirus, 
gilią užuojautą reiškiame BROL AMS ir SESERIMS. 

LEONORA KL1MAVI0" -:X£ 

VERONIKA STAKĖNIK flį 

MINDAUGAS IR JOAN STAKSKAI SU ŠEIMA 

Mūsų klubo nariui 

A. t A. ALBERTUI VENGRIUI mirus, 
liūdesio prislėgtai žmonai NIJOLEI, dukrai AUKSEI, 
seseriai bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

VES Klubo nariai: 
A ANCEVTCIUS, A. BAKAITIS 
R. DIRVONIS, A GEVIS 
A. JELIONIS, R. KARZONAS 
A. LAURAITIS. L. MASKALICNAS j 
R. MERKYS. V. MIKCNAS ' 
DR. A. PUSTELNIKAS, R. šLENYS 
P. SODEIKA. A. STEPAITIS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublie 7-8600 REpabUc 7-S601 

K U S 
MARQUETTE FUNERA1 HOMF 

- T Ė V A S IR ŠONUS 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS? 

2533 VVest 71 si St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicere fQwnhai! 3-2108-09 

amaro \UTOMOBIIX\M> STATYTI 

E U D E t K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

OOYYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMIL 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South Galifornia Avenue 

Telefonai: U 3-0440 ii U 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių LaJdotnvhc Direktorių Asoetadjos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
5307 & UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAvVICZ) IR SŪNŪS 
S14 W. 23rd PLACE TeL Vlrtfnb 7-6871 
2424 W. 69tb STREET TeL BEpablk M 2 1 3 
11023 Soathwe*t Hig;hw*j. Palo* fT«U» 01 TeL 974-4479 

PETRAS 
4348 S. CAUPORN1A AVR 

BIELIONAS 
TeL LAfayettc 3-3572 

POYILAS l RIDIKAS 
$354 S. BALSTED STREET TeL YArds 7 - l » U 

Mylimai žmonai ir mamytei 

A. t A. BIRUTEI BIELSKIENEI mirus, 
skausmo prislėgtus*, liūdesio valandoje vyrą EDVARDĄ, 
dukteris RENETĄ ir RAMONĄ, bei visus jų artimuosius 
giliai uljaučiamc. 

Omaha. Nebraska 
YntaneiiŲ Seimą 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA A V E TeL YArds 7-LL88-S9 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th A V E H CICERO, DLL. TeL OL.rmpie 2-1008 

Perskaitę "Draugą", duokite jį ki t iems. 



p y l l l l . . . 

DRAUGAS, antradienis, 1975 m. rugsėjo mėn. 9 d 
• • ' " " • ! • , 

N Marųuette Parko Hetu\iai, 
aamų savininkai, su kiiomis tau 
tinėmis grupėmis rengia valgių 
festivalį rugsėjo 14 d. 1 vai. p. 
p. 7724 So. Kedzie Ave. Daly
vaus apie 15 gi upių su tauti
niais valgiais. Lietuviai daly
vaus su ta itiniais valgiais ir 

Išvykos j Pietų Ameriką m e n m e dalimi, kurią atliks Jau-
kandidatus PLB valdyba prašo j nįmo c e n t r o Tautinių šokių gru- l 

skubiai grąžinti jiems išsiųstus; p e įr B . Pakš to muzikos ansam-
registracijos lapus ir ats iųst i ; fciįS 

rankpinigius. Ypač skubiai atsi- Į 
, : ^ *_ TIT T i _- X Kazimieras Marenholcas Dalis Lietuvių tautinių šokių vadovų kursų dalyv ų Lainavoje 3U mokytojais. 

rugsėjo 6 d. buvo sutuoktas Šv. '• L - . 
Katarinos iš Aleksandrijos baž- j 

liepti prašo P U kongreso a t 
stovus. Tai yra svarbu, nes ri 
botas vietų skaičius lėktuve sun 
kiną nustatyti ekskursantų skai 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

i CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SIDABRINĖ SI KAKTIS tinei mokyklai. Tikimės, kad vi-

Į si, ne tik lankiusieji ir baigusie-
"Palikdami Lietuvos kraštą, j jį gįą mokyklą, bet ir jų šeimos, 

dar nepaiikome pačios Lietuvos, j tėveliai, artimieji, pažįstami ir 
I Pareiga mylėti savo tautą nei' visa lietuvių visuomenė savo 
i sumažėja, nei atkrenta dėl atsi- j dalyvavimu padės kuo gražiau 
dūrimo svetur", šiais žodžiais įr iškilmingiau šią neeilinę su-

:dr. Juozas Girnius apibūdina, kaktį atšvęsti. Labai prašome 
i lietuvio išeivio pareigą tėvynei. Į visų kuo gausiausiai šios sukak-

Svetur gyvename jau 30 su ties minėjime dalyvauti. 
Mes palikome Lietuvos kraš

tą, bet tėvynės meilė ir parei
ga jai tebėra gyva ir mūsų jau
nimo širdyse. Tėvu komitetas 

nyčioje, Oak Lawn, UI., su Ma
čių, nežinant, kiek tuo l ė k t u v u ' r i s a R°<*etto. Vestuvių vaišės; 
naudosis j kongresą vykstantis b v 0 Hallerans restorano salė- , 
jaunimas, kuriam yra teikiama **• Vestuvėse dalyvavo didelis; 

i būrys lietuvių ir kitataučių, gra- : 

IŠ A R T I IR T O L I 
pirmenybė. 

x Cicero Šv. Kazimiero s e s e - :
ž i a i Pasveikinusių jaunąją porą 

KANADOJE 
A. a. Telšinskas, 53 m. 

pat greit pasirodys. Auroros lie- programa. "Vaidilos" t ea t ras 
: tuviai mielai rūpinasi jos dainų pasta tė vieno veiksmo vaidini-

liu rėmėjų susirinkimas įvyks j ^ _ . * —-^jį^MĖf^'ląnšim, mirė rugpiūčio 27 d. | 1 ̂  K o r p , N e o . L i t h u a . į m ą _ S o l i s t ė 8 N i j o l ė s A m b r a z a i . 
užaugęs Chicagoje. 

x Aleksis - Kęstutis Žemai
tis, lydimas savo tėvuko Vinco 

ši trečiadienį, rugsėjo 10 d., 
7:30 v. v. parapijos mažojoj sa-
lėj. 

x Nuoširdūs skaitytojai at-j žemaičio ir savo draugo Rai-
siuntė "Draugui" aukų: 4 dol. m U n d o Bandžiulio iš Melrose 
_ Anatolijus Čepulis; 3 dol. — p a r k o , aplankė "Draugą". A. K. 
Sophie Perkumas; po 2 dol. — žemaitis ši pavasarį baigė High 
A. Liškevičius, J. Guss, Pet ras g c h o o l o f N o t r e D a m e interna-
Malėta: 1 dol. — R. Kondrotas. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X L. K. Kūrėjų - Savanoriu 

tional Romoje. Jis laimėjo si
dabro medalį (5-tą vietą) toli
mos (vienos mylios) distancijos 

Queen Elizabeth ligoninėje, po nia orkestras, vadovaujamas ty tės viešas koncertas — dainų 
kraujo išsiliejimo galvoje neat- i M g i o M o d e g t o f v e i k i C h - c a 

gavęs sąmonės. Velionis buvo pakviestas į Omahą, 
k i e s is Žemaitijos, v i e n g u n g i s , ; ^ ^ š o k 

pės "Aušros" ruošiamame "Ru
dens vakare" ,kuris įvyks rug
sėjo 13 d., šeštadienį. Šv. Anta-

sėkmingai vadovavęs statybos 
darbams. Velionies laidotuvėmis 
rūpinosi jo brolis Antanas, at
vykęs iš Floridos. Velionis pali-, , . 
, . . . . j . - ,,„:,,„ ; no parapijos salėje. Pradžia 8 
ko testamentą, užrašęs kaiką i , , 

s-gos 1975-1978 kadencijos me- b ė g i m e I t a l i j o i e > j o s e s u o M a . 
t ams centro organus sudaro šie į rfja _ B i r u t ė b a i g ė g s k v r i u g g t 

asmenys: pirm. J. Švedas, vice- ^ n c i a International su aukso 
pirm. J .Vilutis, sekr. J. Tamu-

labdarinėms ir kultūrinėms lie
tuvių institucijoms Toronte. Pa- j 
laidotas iš Prisikėlimo parapi-
jos Šv. Jono lietuvių kapinėse. 

— Inž. Kostas Astravas,, pasi-
, medaliu iš matematikos ir šį • rašęs sutar t i su valstybine Ira-

hs. ižd. A. Urbonas ir vald. Ba-Lnrienį j s t o j 0 j Marymount High į no bendrove, rugsėjo 8 d. iš-
rys A. Juodka. Revizijos komi-' s c n o o i Romoje. Aleksis su Rai-1 vyksta ten dirbti konsultantu į 
sijos pirm. Mikna, vicepirm. J. i „ „ „ Į , , n e s e n į a i grižo iŠ ateiti-; naftos ir natūralių dujų eksplo- į 
Gaidelis, sekret. J. Sležys. Gar- j ninku stovyklos I>os Angeles, atavimo ir apdirbimo pramonė-
bės teismo pirm. gen. M. Rek- C a I i f ; J i s j s i r a s e s į akivaizdinį Je- Nuolatinė gyvenamoji vietai 
laitis. vicep. K. Mikolajūnas ir Lituanistikos institutą, aplan- *us Ahwaz mieste. Dirbdamas 
sekr. V. Girdauska3. Centro vai- k e s d r A xvižą Downey TO. Irane, nori palaikyti ryšius su! 
dybos adresas; J. Tamulis. 7031 j r k į t u s gimines, ru^s 7 d iš- žjstamais, su Azijoje dirbančiais 

1 '" ar keliaujančiais tautiečiais. 
Adresas, K. Astravas, c/f OSCO. 
Ahwaz. P . O. Box 1095. Tehe-

val. vak. 

vakaras buvo suruošta rugp. 29 
d. Town Hali salėje. 

— E. Varnienei vadovaujant, 
Adelaidėje buvo Lietuvių kata
likų centre suruoštas parengi
mas — pietūs, kurių pelnas pa
ski r tas vykstantiems į Jaunimo 
kongresą paremti. 

-— Adelaidės L. K. Moterų 
dr.-jos metinis susirinkimas į-
vyko rugp. 24 d. Buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė — Saulutė Pusdeš-
rienė — pirmininkė Antanina 
Jasiūnienė — vicepirmininkė, 
Birutė Budrienė — sekretorė, 

viršum metų. Mūsų visucmeni-
j niame gyvenime išeivio lietuvio 
pareigą ir meilę tėvynei mato
me jaunimo organizacijose, tau 
tinių šokių grupėse, choruose. 
Bet svarbiausias būdas y r a li
tuanistinis mūsų jaunimo auklė
jimas, kuris yra konkrečiai įgy
vendinamas visoje eilėje litua
nistinių mokyklų. 

Viena iš šių svarbių lituanis
tinio auklėjimo institucijų ir yra 
Brighton Parko lituanistinė mo
kykla, viena iš pirmųjų įsisteigu
sių Chicagoje ir šiais metais 
švenčianti savo gyvavimo sidab
rinį jubiliejų. 25 metai žmogaus 
gyvenime tur i didelės reikšmės, 
bet mokyklos gyvenime — tai 
yra ypatingai gražus amžius. 
Daug jaunimo per tą laikotarpį 
iš jos išijo. Daug jų įsijungė į 
lietuvišką gyvenimą, daugelis 

VEIKLCS MARQUETTE 
PARKO LIETUVIAI NAMŲ 

SAVININKAI 

Jau 1973 m. Marąuette Parko 
Lietuvių Namų savininkų dr-ja 
rūpinasi miesto valdyboj, kad 
būtų išgrįsta 69-ji gatvė, kad 
visos sudėtos pastangos nenuei
tų niekais, buvo kreiptasi ir į 
\vardo komitemaną Mr. F . Sa
vicką, kuris a t sakė : jau viską 
žinąs. 

1974 m. rudenį buvom nustebę, 
pamatę dideles mašinas jau be
sidarbuojančias 69-oj gatvėj, 
kurios priruošė grindinį naujam 
paviršiui, kaip anksčiau buvo 

j prašyta, šiais 1975 m. jau tu-
naujai jau suKure seimas, jsigijo p r o - | r i m e k u Q p a s i d ž i a u g t i 

fesijas. Tarime įvairių sričių 
žmonių: spaudos darbuotojų, 
menininkų, inžinierių, mokyto
jų, daktarų ir kitų profesiona
lų. Pirmieji daigai, pasėti šioje 

Ramunė Bernotaitė atsto-
ran, Iran. Cable: lranex Telex v a u s Hartfordo jaunimui trečia-

Į 
! jame Jaunimo kongrese s. m. 

2501. 
— M. K- Čiurlionio 100 metų \ pabaigoje. R. Bernotai tė yra vy-

gimimo sukakties minėjimas To-1 resnė skautė, Hart fordo lietu-
I ronte įvyks rugsėjo 27. šešta- Į vių jaunimo klubo narė, priklau-
1 dienį. Anapilio saiėje. Numaty- j so "Aitvaro" tautinių šokių gru 

S. Maplevvood Ave.. Chicago s k r i d o R o m o n {ėvu3 

60629. tel. 925-4076. Pastaruo-, 
iu metu s-gon įstojo kūr. sav. 
K. Kriščiūnas ir Ignas Užgiris. 

X Cicero kolonijoj rugsėjo 8 
d. minėjimas pradėtas sekma
dienį šv. Mišiom už pavergtą 
Lietuvą. Jas atnašavo, pamoks- . 
lą pasakė ir vėliau salėje invo- į 
kaciją sukalbėjo kun. dr. A. 
Juška. šv. Mišių metu giedojo 
solo S. Bučmys, svečias iš Day-
ton, Ohio. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. Salėje minėji
mą pradėjo t rumpu žodžiu S. 
Pranckevičius. JAV ir Tautos 
himnus sugiedojo I. Petrauskie
nė, apie. rugsėjo 8-sios reikšmę 
kalbėjo dr. Z. Danilevičius. Eilė
raštį padeklamavo R. Vabalai-
tytė. Runimo paruoštą vaidini- E. Bradūnaitė simpoziume Daina, 'durn S t " r u o S i a T a u t 0 S ****** Adelaidėje, sulaukęs 80 metų 
mėlį "Grįžtantieji iš Sibiro" su-i voj aiškina apie jaunus kūrėjus. i r V l l m a u s d i e n o s ™nejimą. Šis amžiaus. Lietuvoje buvo teisi-

Jadvyga Janiliomenė — kasi- j mokykloje, davė daug gražių 
ninkė. Uršulė Jucienė ir Geno-1 vaisių. Todėl šitas mūsų mokyk-
vaitė Damasevičienė _ vakly- į l o s švenčiamas jubiliejus yra 
bos na rės parengimų reikalams. >'Pač svarbus ir vertas iškilmin

go paminėjimo. 
Šiai progai atžymėti y r a ruo

šiamas sukaktuvinis mokyklos 
leidinys, kuriame bus mokyklos 

APIE JĖZŲ IR 2YDUS 

"Jėzus ir Paulius žydų tautos 
akiratyje'* —tokia tema Izraelio I istorija, mokinių rašiniai ir įvai-
Chorin skaitė paskaitą Austri- j rios nuotraukos iš mokyklos gy-
jos sostinėj Vienoj. Ta proga į venimo. 
Vien. rašyt . prof. Saliom Ben-j Sidabrinės sukakties minėji-
nos reformatų bažnyčioje įvyko; mas įvyks 1975 m. spalio 18 d., 
ekumeninės pamaldos, kurių me-l7:30 v. v.. Brighton Parko Ne-
tu be rašytojo Ben Chorin, kai-, kalto Prasidėjimo parapijos sa 

ta speciali programa, kurioje \ pei, o laisvalaikiu mokosi forte- į b e į o katalikų ir evangelikų atsto-; lėje, 4420 S. Fairfield Ave. Mi-
; dalyvaus ir Čiurlionio ansamblis j piono. Lankė Julius H a r t t mu- '<• v a i - _ I nėjimo metu bus akademija, 
! i š Clevelando. Po programos — zikos mokyklą. Šį rudenį R. I Žymus Izraelio rašytojas prof e-1 meninė dalis ir vaišės, 
'pobūvis. Minėjimą rengia KLB į Bernotaitė pradės universiteto ^nus Ben Chorin yra g:męs: Kviečiami visi tą vakarą 
j Toronto apylinkės valdyba, t a i ; studijas Connecticut valstybinė- ^ u e n c h e n e Augdamas pama4-! s ^ r t į Brighton Parko lituanis-
! kinama Anapilio. Pakvietimai iš je kolegijoje, k u r žada speciali-. °flų

v
 k a t a l , k ų ^arfe' ) l s p r a i , s^:l 

zuotis antropologijoje. jsipazmo su kriKŠcionybe. 1933 
metais buvo nacių areštuotas. Jau 

AUSTRALIJOJE įganą anksti šis talentingas Izra-

išgrista, 69-ta gatvė, nuo West-
ern iki Californijos. 

Namų sav. valdyba ir orga
nizacija yra dėkingi miesto pa
reigūnams už atliktą gerą dar
bą mūsų kolonijoj. 

Iš įvykusio fakto matome, 
kad organizuota MRLNS orga
nizacija gali daug ką padary
ti savo apylinkei padėti. 

Mielieji tautiečiai, o ypač pa
lei 69-tą gatvę gyveną namų 
savininkai, biznio įstaigos, ku
rie dar nė piršto nesate prisi
dėję prie organizacijos palaiky
mo, esate visi kviečiami vienin
gai prisidėti prie organizacijos 
veiklos, dalyvauti susirinkimuo
se, parengimuose ar demonstra
cijose ginant savo reikalus. 

Kviečiu stoti į narius. Tegul 
gyvuoja šūkis "Kur vienybė, ten 
ir galybė". 

Juozas Skeivys 

: anksto gaunami nuo šio savait-
I galio lietuviškose įstaigose. 
i — Hamiltono Tautos fondo at-

KAIP IŠGYVENTI ŠIMTĄ METŲ 
elio tautos rašytojas stengėsi už- į — Bill Eflard, 102 metų, Mia- I vensi 150 metų". stovybe rugsėjo 13 d. t vai.,Į — A. a. Leonardas Garba-: . . .v ,. , _ „ . ~ - ^ , .. . . . . . _ . , . „ .,. r • . r Z Z L , . . «- j i megzti draugišką dialogą tarp zy-jmi Beach, Fla. Dirba viešbučio — Mildred Dickinson, 80 m., 

Hamiltono Jaunimo centre, Dun liauskas mirė rugpiūčio 25 i ! . . , . , . : . . TT- • -jT L _ r< •* i • • - T J - T,- r> 3 ™ ! . , , . 
~- dų ir krucsciomų. Užmiršdamas sargu. Greit sknsiąs \ Londoną n River Bend. UI., turi šokių 

Nuotr. J. Kupric Į 
i ivykis Vilniaus krašto lietu- ninkas. Palaidota Centennial ka-

skirtumus, jis ieškojo to, kas vie 
nija ir veda į taikius abiejų pu
sių santykius, bei darnų bendra 

aplankyti savo sesers 87 metų i mokyklą ir pati kasdien šoka vi-
Ena Eisenberg. 

— Maude G. TulL 103 m. i š 
viams y ra labai džiuginantis, pinėse. Liko žmona Kot ryna i r ; d a r b i a v h n a . gy t e m a § a l i o m Ben i in g lewood. Calif. išlaikė labai 

vaidino akt. A. Brinką ir jau-1 
nieji Br. Bikulčius. L. GrigaUū-, . . . 
naitė, D. Pranckevičiūtė ir B. * Vytau tas Kupcikevičius ^ ta i ženklas, kad \ ilniunu ir , kiti artimieji. | Chorin yra sukūręs savo plačiai j g e r a i automobilio vairuotojos 
Palionis. Programai vadovavo': "Draugo" skaitytojas, parėmė p ° s n t " ™ s . ^ n a m e * " ! r m e S l ~ Melboarae rugsėjo 28 d. j žinomą trilogiją •'Grįžimas į na-Ugzaminus ir gavo leidimą vai-
Sof. Palionienė. Po minėjimo '• ^ ū s ų spaudos darbus 10 dolerių j v i e m ' • * i r k l t l - i o d e l V l l m a u s ' š a u k i a m a s prieškomunistinės. ma^JOmkn svarbiausi veikėjai i m o t i automobilį 

krašto lietuviams tenka didelė veiklos mitingas, kuriame daly- 'yra : brolis Jėzus, Paulius ir Jė-I susirinkusieji buvo pavaišint' auka. Nuoširdžiai dėkojame 
k t • . . . . pareiga šį parengimą gausiu 
Kavute s u m u š t i n i s . x J u l i J a S a k m s k i e n ė > C h i c a a t s i l a n k y r n u p a r emt i . VKLR-

x Bronė ir Kazimieras Lau- j go. BĮ., siųsdama prenumeratos ! gos Kanados krašto valdyba 
riaavičiai. "Draugo" romano i mokestį, pridėjo ir didesnę au-1 prašo visus, šį kreipimąsį skai-
mecenatai, Bronislavos vardinių 
proga paaukojo "Draugui" 10 
dol. Už šią auką spaudai palai
kyti ir nuolatini savo dienraščio 
prisiminimą nuoširdžiai dėkoja
me. 

X Giedrė Mcrerkienė dirba 
Orant Dixon Real Es ta te kom
panijoje ir tarpininkauja per
kant ar parduodant nekilnoja
mą turtą Chicagos vakariniuo
se priemiesčiuose. Telef.- 354-
-5400. ( p r ) 

ką. Dėkojame. 

D Ė M E S I O 
SUINTERESUOTI KELTIS J 

U2MIESTJ. 

Brangiausiame Chicagos prie
miestyje Oak Lawn, nauji condo-
minium butai 1-no ar 2-jų miega
mų. Centrinis šaldymas, garažai 
patogus su«'siekimai<. lengvos issi 
mokėjimo sąlygos, pigiau nesu 
nuoma. 

Kainos prasideda nuo ST900 
Kurie dabar pirks't*» gausite b% 
iki $2,000 — tax rebate iš Federali
nės valdžios. 

! tančius. atkreipti didelį dėmesį 
_̂  . « • - c .. ! ir ne tik patiems atvykti, bet 

x Dr. L. Bajorūnas, South- *-. F . . , , J . , r ! ,. , , . . . . . , i ir ki tus praginti dahvaui. Ypač field. Mich.. >ra nuolatinis;,_._.....__. _,.___ . , i.^, 
"Draugo" rėmėjas. Neseniai jis 
užsisakė lietuviškų knygų ir dar 
atsiuntė 10 dolerių auką spau
dos darbams paremti. Labai 
ačiū. 

LAPKUS ASSOTTVTKS 

kreipiam dėmesį į didžiausią ir 
artimiausią koloniją Torontą ir 
gret imas apylinkes, kaip Lon-
don, Delhi, Niagaros pusiasalį ir 
kitas. Dideliu nuoširdumu krei
piamės į Suvalkų - Seinų - Puns-

Lucy Gudelis, Hot Springs, i k o i r k i t T l vietovių čia apsigyva-
Ark.. nuoširdi "Draugo" skaitv- n u s i a s lietuvaites atvykti į šį 
toja ir bendradarbė, parėmė Parengimą. Dalyvavimu liudysi-
mūsų spaudos darbus 10 dolerių I m e ' k a d t o s ž e m ė s aP?yventos 
auka. Nuoširdžiai aėkojame. i l i e t ™ a i s i r Lietuvai priklauso. 

Pasirodykim. kad nenustojom 
x Ona Miciulis, Chicago. BĮ., nei ryžto nei idealizmo! Toks 

žinodama nelengrvą mūsų spau- j pat mūsų kreipimasis į visus lie-
dos leidimo darbą ir finansinius! tuvius, kad parodytumėt Vilniui 
rūpesčius, atsiuntė 10 dolerių j tokį pat dėmesį, kaip per vioą 
auką. Labai ačiū. :20-ties metų nepriklausomybės 

. . . _ laikotarpį. Prisiminkim, kad jei 
' Inz. \ac lovas Senuta, n e b u g V U n i a U g . ^ ^ į r ^ 

Broekton. Mass. eidamas atsa- tuvos 
kingas pareigas, tarnybos rei 
kalais buvo iš Bostono kuriam 
laikui nusiųstas j Tennessee 
valstiją, iš kur prisiuntė "Drau-

J. A. VALSTYBĖSE 
— KoitiĮi. Ona Metrikienė au-

vaus ir lietuviai. 
— Neueastle lietuvių koloni-

je kun. P. Butkus lietuviškai 
ruošia vaikus pirmajai komu
nijai. 

— Melboume buvo suruoštas 
jaukus Lietuvių fondo kultūri
nis pobūvis ir vakarienė. 

— Petras Klimas, žinomas 
Melbourno lietuvių veikėjas, at
šventė savo 60 metų amžiaus 
sukaktį. Klimai yra užauginę du 
sūnus, kurie sukūrė lietuviškas 
šeimas. 

— Adelaidėje buvo pakrikš
ty ta Viktorija Gudaitytė. Algir
do ir Viktorijos Gražinos Va l - | 
čiukaitps Gudaičių duktė. 

zaus Motina Miriam. 

PREKYBA M O T E F I > a S IR 
KARVĖMIS 

Afrikoje yra tautelė kur 
;, norėdamas vesti žmoną, 

jos tėvams turi duoti 6 karves 

— Dan Thompson. 100 metų, 
iš Gettyburg, pietinės Dakotos. i 

sus moderniškus šokius. Ji yra 
rašytoja, parašiusi apie 10 kny
gų. 

— Edna G. Whyte, 72 m., iš 
Boanoke, Tex.« turi savo aero 
klubą, keletą sportinių lėktuvų, 
pati kasdien skraido ore kaip 

į instruktorė, š i t a buvusi Ameri-
TU privalai sunkiai dirbti. Jei 1 J«» teivyno gailestinga sesuo. 

nori išgyventi 100 ir daugiau I k a f ^ n 0 r e * * £ J " k<r!et* 
+ Ar . . . i valandų, paruošė 3800 civilinių 

metų. Aš savo amžiuje dirbau į. . . * r , ų 

vyras , norėdamas vesti žmoną, I labai sunkiai", sako jis. — Rudolf Chrader, 101 metų, 
Gavęs žmoną, susilaukia duk-į Cicero, Ilk. sako: "Kasdien rū-
terų, j a s atiduoda už karves. kyk cigarus, išgerk alaus, jau-

Z. Įsiės patenkintas, lengvai išgy-

— Adomas Cs*»1i5„ veiklus i 
Melbourno lietuvis, savanoris — 
kūrėjas, gražiai a tšventė savo 
72-jį gimtadieni. Nepriklauso
mybės kovų metu ūsel is daly
vavo kovose su Lietuvos prie
šais ir buvo du ka r tu sužeistas. 

— Adelaidės ateitininkai 
ruošia Kūrybos vakarą, kuris 
įvyks rugsėjo 20 d. Katalikų 
centre. Ruošimu rūpinasi ateiti
ninkų senlraugių pirmininkė E. 

D»-| informacift skambinkit* 
4 2 5 - 8 0 7 5 

Qd pasimatymo. (sk.) 

gui" nuoširdžius sveikinimus. Į-1 kūrė kūrinį Pergalė (B. Braz- j Varnienė. 
ver t indamas mūsų spaudos sun- \ d ž i o n i o *°*W>« š i s k ū r i n y s - Lietuvos laisves kovotoju 
, , , . , . . . , • , , greit išeis iš spaudos, jo išleidi-kų darbą, pndejo t dolerių au- , . . A, ... . . . . , . J * mą apmokėjo Akvile Anciute, 

į ką jam stiprinti. Nuoširdžiai dė- L y v , Phoenixe, Ariz., kompozi-

— partizanų minėjimą suruošė 
Liet. atgimimo sąjūdžio va ldy 

Dr. Antanas Razma tikrina mokinius Wiil-Groundy Ccintv ligtinir.ėje. 
111. ši nuotrauka buvo išspausdinta* Americal Medk^l Newg laikraščio 
pirmame puslapyje rugpiūčio 18 d. laidoje. LaikraStis skiriamas gr\-nai 
medicinos daktarams. Nuotrauka išspausdinta ryšium su bfcidyma:3 

— Dr. Erwin C. Miller, 77 
m., buvęs "VVorcester, Mass. 
Memorial Hospital direktorius ir 
vyriausias ligoninės gydytojas, 
išėjęs į pensiją atidarė klounų 
mokyklą. Studentų visokio am
žiaus vyrų ir moterų netrūksta. 

— Peggy Guggenheim, 78 m., 
gyvena Prancūzijoj, Vinie©,: yra 
didžiulės meno galerijos direk
torė. 

1958 m. Virginla universitete 
tyrinėjo senų žmonių amžiaus 
paslaptis. 900 žmonių vyrų ir 
moterų virš 60 metų amžiaus 
buvo tyrinėjama, klausinėjama. 
Po 10 metų paaiškėjo, kad tie 
žmonės, kurie turėjo didesnį 
ber.drą išsilavinimą ir nuolat 
mokėsi, tobulinosi, viskuo domė
josi, skaitė knygas, laikraščius, 
domėjosi muzika, matematika, 
literatūra, menu, daug ilgiau 
gyveno už tuos kurie tik valgė, 
miegojo ir laukė pensijos Čekių. 

Z. V. 

Valdžia y ra kaip narkotikai, 

ko jame. 

^^Z^l^TL^Sb- V 1 8 U 8 m 0 k i n i U 8 P r i e s «>.fyklą patikrinti, bet vieni daktarai teigia, kad } ^ n e s i n Q r i ^ a t i d u o t i 
oa LiietUv'ių namuose. Aaeiaiae- , ̂ i nėra 'manoma, o kiti teigia, ked ir paviršutuns Ukruuraas genau p r< *«-* 

to rė 8 keletas kitų kurinių ta ip ( je . rugpiūčio 31 d, Buvo ^iouai j kaip nieko. Antanas Gustaitis 


