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VAISTŲ IR SAULES SPINDULIŲ 
NEMAIŠYKITE 

.•- Kai kurie vaistai didina sau
lės poveikį odai. 

Oda įjautrinančios medžiagos 
gali iššaukti stipru odos suerzini
mą, palyginti nedaug pasisauli-
mxs. Jei saulėj pasideginus neį
prastai smarkus odos nudegimas, 
turime prisiminti, kad tai gali at
sitikti dėl saulės spinduliams jaut 
riu medžiagų. į kūną patekusių 
su kai kuriais vaistais, su kai ku
riuo maistu ir kitais dalykais. Bū 
dinge, kad įjautrinančių kūną 
saulės spindulių Įtakoje gautas o-
dos suerzinimas pasireiškia išberi 
mu nudegusioj vietoj. Jis pasireiš 
kia daug stipriau, negu žmogus 
tikisi po tokio pasisaulinimo. Per 
spėkime kiekvieną žmogų apie 
pavoju-perįautrumą odos saulės 
spinduliams, jeigu jis vartoja se
kančius vaistus: sulfonamidus, 
declomycin. griseofulvins, phe-
nothiazines, hypoglycemic a-
gents (prieš cukraus ligą table
tės), salicylatus, trankvilaizerius. 
thiazide diuretics (viena šlapimą 
varančių vaistų rūšis). 

Prieš pastojimą tabletės irgi 
kai kurių tyrinėtojų duomenimis 
įjautrina moteriškes saulės spin
duliams. Odos ligų gydytojai daž 
niau pastebi odos pc-rdideiį šla-
kuotumą (chloasma. melasma) 
pas imančias minėtas piliules 
moteriškes, palyginus su tų piliu
lių neimaneiomis. Kai kurie gy
dytojai tvirtina, kad ir barbitūra
tai gali įjautrinti žmogaus odą 
saulės spinduliams. Tai visi j vi
dų imami vaistai, sukelią smar
kią odos reakciją saulės spindu
liams. 

Prie šių saulės spinduliams į-
jautrinančių odą vaistų pridėtina 
sekantis maistas, tą patį su žmo
gaus oda padarąs: petražolės -
petruškos, salierai ir citrininiai 
vaisiai. 

Atsargiai su odos tepalais. 
įjautrinančiais odą saulei 

Kai kurie antiseotiniai vaistai. 

muose, namų apyvokos daiktų 
valymo priemonėse, galvai plau
ti skysčiuose (shampoos) ir de
zinfekavimo priemonėse (deter-
gents). Bergamoto aliejus, randa 
mas kai kuriuose kvepaluose, tu
ri psoraleno-pastarasis įjautrina 
odą saulei. Tą patį gali atlikti 
kai kurios žolės, augalai ir sma
los. Tada odos nudegimas nuo 
saulės primena egzemą ar poison 
ivy dermatitą. 

Nė sakyti nereikia, kad minė
tai stipriai nusideginę saulėje tu
ri nustoti turėti reikalų su minė
tais vaistais — juos priimant per 
burną ar vartojant išoriniai. Cor 
tizono mostis (corticosteroid 
cream) vartojamas ant nudegtos 
vietos palengvina odos negeru
mus. Toks nudegėlis turi vengti 
saulės tiesioginių spindulių ma
žiausiai dvi savaites, o kartais ir 
per visą savo gyvenimą. Sunkes
niais atvejais gali gydytojas su
leisti į raumenis trumpai (vieną 
parą) veikiančius kortizono vais 
tus (po 1 cc decadron, hexad-
rol). Kartais norima prailginti 
kortizono veikimas — tada lei
džiami į raumenis ilgiau veikian 
tieji kortizono vaistai (po 1 cc 
celestone soluspan. kenalog). 

Apsisaugojimas nuo saulės, 
esant odai jautriai jos 

spinduliams 

Pasitaikys, kad turįs jautrią o-
dą saulei negalės išvengti jos. Ką 
tokiam priseis daryt? Toks turi 
nešiot plačiabrilę skrybėlę ir at
sakančiai visą savo kūną prideng
ti rūbais. Vadinamieji saulės spin 
dūlių sargai — apsaugotojai o-
dos nuo saulės (sunscreens) gali 
būti irgi pavartoti. Tik su jais el
kimės atsargiai — geriau iš vis 
jų nenaudoti, nes jų vertė yra a-
beįotina tiems žmonėms, kurių o-
da esti įsijautrinus saulei. 

Tie, kurie jau gavo odos suer
zinimą dėl jos įsijautrinimo sau
lės spinduliams — stiprų parau-

augalai, žolės ir smalos gali įjaut' dimą ir patinimą — galės gydy-
rinti odą saulės spinduliams! tis ledo šaltumo Burovo skiedi-
iphotosensitivity). Tokie, pvz.' nio (Burou's solution) kompre-
antiseptiniai vaistai vartojami o-,sais. 
dai, kaip bithionol ar halogenet-j Nepamirškime, kad yra tokių 
ed salicylanilides. gali įjautrinti ligų. kurios įjautrina odą saulei, 
odą saulės spinduliams. Minėti Nesumaišytini tokie atsitikimai 
antiseptikai būna kosmetikoj, j su minėtu dėl įvairių medžiagų 
muiluose, pirmosios pagalbos kre.odos įsijautrinimu. Jei atsiranda 

išbėrimas, pūslės Ir suskilimas 
odos tik ant pasaulintos odos vie 
tos, kai nėra dėl vaistų odos įsi-

Viso kūno padidintas prakaitą 
vimas reiškia sut rukdytą šilimos 
reguliavimą kūne. Taip atsitinka 

jautrinimu saulei, tenka galvoti; padidintai veikiant gūžio liaukai 
apie sekančias tris ligas: vilkligę' (Kyperthyroidism). turint sąna-
(lupus erythematosus), por-Įrių reumatą, plaučių tuberkulio-
phyria ir dermatitas dėl ore esan- ;zę, stabo ligą (tetanus) ir trichi-
čių įjautrimojų (contact derma-į nozę. Prakaito liaukos toje ligoje 
titis dueto airborne alergens). j nepadidėja. Tik jų sekrecija pa-

Išvada. Be reikalo nesitepki- gausėja dėl tų liaukų nervų pa-
me odos visokiais kremais. Neim- jaudinimo. Stiprūs nervų sukreti 
kime į vidų visokiausių vaistų.' mai gali iššaukti visam kūne pra-
jei jų nebūtinai reikia. Nesitran- kaitavimą. 
kykime po džiungles. Neįjautrin1 Gvdymas tos ligos yra vietinis 
kime savo odos saulės spindu-1 _ 0 d o s ir bendras —' viso kūno. 
liams, kad pasitaikius progai pa- j j e i jįj Į i g o s įpusta prakaitavi-
sikaitimi negautume stipraus o-Į m a s , reikia prašalinti ligą, tada 
dos suerzinimo. Visur ir visada j prakaitavimas be gydymo liausis, 
savos galvos nekeiskime į saloti-j Pirmiausia Tamsta ' prašalink ga
nė — tada lengviau išvengsime j u m ą _ užsislėpusią, nesurastą 
bereikalingo susirgimo ir * • " - •• j į r f i l i į i T a m tikslui pavartok 
suplonėjimo. per dešimt dienų, kasdien po dvi 

Pasiskaityti. Patiem Care, July • kapsules (rytą ir vakare) daug 
!"""• bakeerijų žudantį vaistą: Tetėne 

capsules po penkis šimtus miligra 
mų kiekvieną (Teterx capsules, 
500 mg. each, Nr . XX, DS, One 
capsule tvvice a day). Jei dar ir 
po to prakaituosi, tai pradėk var
toti Alertoniac skystį, po tris val
gomus šaukštus per dieną, prieš 
valgį. Nusipirk to vaisto vieną 

Į kvortą. Suvartok, tai bus Tams-

i tos amžiui geras vitaminų, mine
ralu ir hormonu mišinys. Jei vis 

. , . dar" prakaituosi toliau reikės kū-

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK -

SVEIKESNIS BOSI. 

Maudos prakaite, ką daryti 

šau Jūsų gal suradę truputį lais 
vo laiko galėtumėte atsakyti spau 
'doje mano sveikatos reikalu. Esu 
57 m., sveriu 170 sv., aukštis 5,8, 
kraujo spaudimas 130, kartais 
140, cholesterolio kraujuje 280, 
vienoje plaučių pusėje yra mažas 
ir senas sukalkėjimas. Nerūkau, 
negeriu svaigalų. Maitinamės lie 
tuviškai (varškė, baltas sūris, 
daug vaisių ir daržovių, kepam 
stambiai maltų kvietinių miltų 
juodą duoną, valgom rūgusį pie
ną, mažai gyvulinių riebalų — 
tik nedaug sviesto naudojam). 

Visa bėda yra, kad mane jau 
kelinti metai kaip kamuoja dide
lis prakaitavimas. Jis manęs ne
apleidžia nei dieną, nei naktį. 
Naktimis turiu keisti 2-3 kartus 
baltinius ir antklodę. Ta pati is
torija žiemą ir vasarą. Blogiau y-

ną X-ray spinduliais pašvytinti, 
apstabdyti prakaito liaukų veik
lą (filtered X-rays) . Tik tas tu
ri būti atlikta geroj ligoninėj. 
Ohio valstybėj tokių yra. Čia re i ' s ių žmonių gimė vasario mene 

Tas vaistas yra nieko dėtas. Jis tu 
ri savo vietą medicinoje. Visa bė 
da ne vaisto blogume, bet gydy
mo nepakankamume. Tamstai 
buvo patarta daug dalykų tvarky 
tis, tarp ko kito buvo patarta ir 
librium. Tai visai priimtinas gy
dymuisi patarimas. Visai kas kitą 
buvo su atsakymu Tamstos mi
nimu atveju, ten buvo nesutvar
kyti būtiniausi patarimai, o tik 
librium patartas. Toks patarimas 
neturi vietos medicinoje. Tai ne 
vaisto kaltė tam žmogui, bet pa
tarėjo. Todėl mudu abu esam sa 
vo vietoje: Tamsta nežinodama 
pasiteiravai, tik kiek apie saujo
mis vaistus perdėįai. aš Tamstai 
priminiau, kad kiekvienu atveju 
reikia gydytis ne vien vaistu, bet 
visapusiškai, jei nori susilaukti 
geriausių pasėkų. Kai gydysis ir 
maistu, oru, aplinka, ir savoj sie
loj, ir šeimoj tvarka, kai naudo
si visas medicinos patartas prie
mones savo kūno, proto ir asme
nybės tvarkymui, tik tada lib
rium turės vietos, nereikės nuo jo 
bėgti kiton gatvės pusėn. Tik ne 
atvirkščiai. Viską palikus, tik 
vien librium šauktis, yra savęs žu 
dymas. Nuo tokio blogio visi bė
kim ant mėnulio, ne tik kiton 
gatvėn. 
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KOKS ĮDOMUS VASARIO 
MĖNUO? 

Kažkoks gudruolis pastebė
jo, kad daugiausiai žymių ir gar 

: • Redakcija stiaipsnius tai-
: so savo nuožiūra. Nesunau-
• datų straipsnių nesaugo, juos 
j grąžina tik iš anksto susita-
: rus. Redakcija už skelbimų 
: turinį neatsako. Sk^bimu. 
• kainos prisiunčiamos gavus 
j prašymus. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimifiiiiiiifimiiiiiir 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

* Administracija dirba kas
dien S:30 — 5:00, sestadie-
ruajs — 8:30 — 12:00. 

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometriscas 

CR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st Street 
Tei. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — VERVT? IR 
EMOCrVfiS LIGOS 

Crawford Medical Building 
S4l» So. Pulaski Road 

Va.ia.ndoa pa;ral susitarimą 

kės gydytojui nutaikyti reikiamą 
spindulių dozę. Dėl minėtų vais
tų tarkis su savu žmonišku ir 
šviesiu gydytoju. Apie vietinį o-
dos gydymą nuo perdidelio pra-
kaitavymo parašysiu kitą sykį, 
kai pranešit, kaip veikė minėti 
patarimai, jei juos išpildysi. 

Gydytis reikia visapusiškai nuo 
kiekvienos ligos 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
skaitau kiekvieną kartą "Drau
ge" Jūsų vedamą sveikatos sky
rių. Viename klausime buvo pa
minėtas vardas "librium", kuris 
yra vartojamas dėl nervų. Jūs ra 

ra dienos metu, nes suprakaita- ^ « n u o š i o v a i s t o Uk { ^ 
vęs dirbi ir dar gauni pro atda- g a t v ė s p ^ - P a s a k y k i t e , dakta
rus langus vėjo, tai imu čiaudė
ti ir dar daugiau prakaituoti. Ir 
kaip susinervinu, tai daugiau pra 
kaituoju. 

Buvau ligoninėje pagrindi
niam tyrimui. Nieko blogo nepa
stebėta. Tik skilvyje nėra laisvos 
rūgšties. Prirašė naudoti phazy-
me tabletes. Prašyčiau Jūsų, Po
ne Daktare, patarimo šios mano 
ligos gydyme Už patarimą bū
siu Jums labai dėkingas ir tariu 
nuoširdų ačiū. 

Atsakymas., Perdidelis prakai 
tavimas (mediciniškas vardas to
kios ligos: hyperhidrosis) gauna
si dėl iš ribų išėjusios prakaito 
liaukų sekrecijos. Jei asmuo ilsi
si, neturi uždegimo, jo kūno 
karštis yra normalus, neima pra
kaitą žadinančių vaistų, ir pra
kaituoja matomai: prakaito la
šai ant odos ar sudrėkę marški
niai, tai toks stovis skaitomas pa
didintu prakaitavimu. Tuomi 
Tamsta negaluoji. 

re, kame reikalas. 
Kai aš pas Jus buvau prieš tre

jus metus, Jūs man buvote pri
rašęs librium tris kart į dieną po 
vieną kapsulę ir liepėte kartoti 
kelis kartus. Taigi aš juos rijau 
atsakančiai. Ir kai m a n juos var 
tojant atsirado galvos svaigimas, 
vis vien Jūs man juos liepėte 
naudoti. 

Gerb. Daktare, šiuo laišku aš 
nenoriu Jūsų pulti, tik noriu pa
klausti, kur teisybė? Vienam lie
piate bėgt j kitą gatvės pusę nuo 
jų, o kitam saujom valgyti? Jeigu 
jis dabar toks blogas, tai ar ta
da jis ir nebuvo blogas? Su pa
garba. 

Atsakymas. Iš kur čia atsirado 
saujos vaistų mano patarime, ka
da librium dozė yra trys kapsu
lės per dieną ir tai mažiausia. 
Taip Tamstai buvo patarta. Taip 
pataria gydytojai visame pasauly 
je, vartoja librium savo vietoje. 

syje. Ju rg i s VVashingtonas gira 
vasario 22 d. (1732), Abraomas 
Lincolnas gimė vasario 12 d. 
(1809), Aleksandras Voltą, tas 
gaišusis italų fizikas gimė va
sario 18 (1745), jo vardu elek-
t r o matavimo vienetas yra pa
vadintas, visi žino voltmetrus. 
Jeigu da r pridėsi tuos, kuiie gi
mė paskutiniose dienose sausio 
ir pirmose dienose kovo — vie
na kita diena paskubinti gimi
mai, ir viena, kita diena pavėlin
t i — kas pagal mediciną dažno
kai pasitaiko, tai žymių žmonių 
skaičius vasario naudai dar dau 
giau padidėja. 

Be to pastebėta, kad vasaris 
tur i savo naudai daugiausiai 
moksliškų išradimų, kurie vė
liau buvo patentuoti ar užre
gistruoti valdžios įstaigose. 

Rez. Tel- GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija Ir moterų Usos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S . Kedzie A v a . W A 5-2670 
Valandos pagal susitarijją Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso H E 4-181$ Rez F B 6-98*1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet 

ASSOCIATE O P T O M E T R I S T S 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, Op*. 
3424 W. 63rd S t , GR 6-7044 

Tikrina akis . Pri ta iko akinius fg 
"contact l enses" . 

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais 

P A R D U O D A M I 
I š M O D E L I N I ! N A M I Į BALDAI 
3 0 % iki 5 0 % nuolaida. Galina 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
S O U T H W E S T F U R N I T U R E C0. 
620© S. Western Tel. GB 6-4421 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

RSCHKES MEDIDAL 
ARTS 

3ŽI3 W. 6Srd Street 
TeL WA $-4787 

j!>V'. REMBLAKE - R0CHKES 
AP0THECARY 

2421 W. 63rd Street 
TeL HE 4-1500 

D I A B E T I N I S M A I S T A S I B G A M I N I A I 

Į JAV iš % Vif tnamo karo belaisvės sugrįžo i^i l t n Robert F. 
Frishanan (viršuje dešinėje) ir jūrininkas Douglas B. Hegdahl (kai
rėje) Abudu šypsosi X e w Yorke, savo artimų.ių tarpe Apačioje — 
sužeistas aviacijos kap/.onas \Vesley L. RumWe nešamas neštuvai* iŽ 
lėktuvo. 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
$249 SO. HALSTED STREET Telef. — C \ 5-7352 
DlDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELE\TZLTOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

PREKYBOS NAMAI 
FŪRRITURE CERTER, INC 

Mahįuettė Pk.. 6211 So. Western PR 8-5875 
i. LCEPONES 

Pirmadieniate ir kptvirtadienlals tluo 9 iki 9:30. Kito: 
9 Iki S yal. rak. Sekmadienlala uždaryta 

dienom au» 

>* *»«» • * ^ i j * 

DR. ANNA RALIUNAS 
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

S858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
/ak. Šeštadieniais 10—1 va: Treaa 
Itenl uždaryta. Ligoniai priimami is 
sitarns. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. WAIbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 2SV-468S 

„ DR. K. 6. DALUKAS 
tfrrsKRitA m Muimv MGOS 

OTVTTKOIjOGnre C U I R T K G I J A 
6449 So . Pulaski Road (Crawford 
VJ«dical Building) TeL LU 54446 

PrUma ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 574-801? 

DR. 6. K. BOBELIS 
Inkstą ir Sapamo takų chirurgija 

TeL 695-05SS — Elgln 
425 N a Liberty Street 

Boate 25, Hgin, Dlinois 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

SS01 West 63rd Street 
Kampas 68-čios Ir Californla 

VaL: kasdien nno 6—8 vai. vai. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

TYe«ad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 479-4042 

Re*« . *eL WAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nno rnepifioio 3 d. iki 
J7 dienos* 
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR S-1223. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad.. k-tvlrt. ir penkt. 
nuo 12 1ki 3 va! Ir nuo 5 ik! 8 T.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

O f s . PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 

DR. E. JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šež t nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 6Srd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeStad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-13M 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt. Cicero 
Trečiad. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6- T800; \ a m V 825-760? 

5159 So. Damen Aveane 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. 423 - 2660 

D R . E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9700 So. Kedzie Avenue 
VaJ., pirmad., antrad., ketvirtad. 
penktad. S v. r. iki 9 v. v Tre«. 
šeštad. S v. r. iki g r popiet. 

ir 
ir 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 Wesl 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc) 

Atostogose nno liepos 28 iki 
rugpiūčio 18 d. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, P Ū S L E S IR P R O S T A T O 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W . 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 poptet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545 

Vai. kasdien 
ir šeštad. tik 

10-12 ir 4-
susi tarus. 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, A 
Kabineto te*. 087-2020 
Vizitai pagal susitarimą 

TeL ofiso H E 4-SS4*. res S88-225S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71*t Street 

Tel. — REIiance 5-1811 

DR. WALTER J, KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Idetavis srrdytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vaJ. vak., šeštad. 1 2 - 2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta. 

T e l ofiso Ir bnto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

FL0RIAN KRASS 
(Krasauskas) 

BEGISTERED PHTSICAIi 
THtOlAnST 

4738 S. Damen Ave., Chicago, m. 
Diathormy — Ultoasoand — 

Massage 
Tik snsitarui 

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet Šeštad. 2—4 
vai. popiet 
Tel . F R 6-3085 arba F R 6-6885 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKTU TR VAIKŲ IIOTJ 
S*»FCIALISTe 

MEDICAL BT1LDINO 
7156 South Western Avenue 

Pirmad.. aiit^ac . Ketvirt ir penKt 
nuo 11 vai. iki i vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Treciad. nuc 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. fcefttad 
11 vai. ryto Iki S vai. p. p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rea. tel. 239-2919 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso tel. RFUance 5-4410 
TT , J

R e 7 - ORo-reOiiH 6-0617 
•a lan iM. pirm. ir ket. nuo 12 vai 
IKI i vaL p.p. ir nuo 7 lkl 8 v vak. 
antr. ir penkt nuo l i iki 2 n L u 
tr vakarais pągąĮ enaitarlina. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prakgkm Ir eit- MIVlM 
Ofisas 2750 W. 71st StrtBt 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
L « 2 ^ v - J 3 ^ š e š t a d - 1-* v. vakaro. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

HezML teL WA ^ S 0 9 9 ^ 

ketv. 1-4, vakare M, 
penktad. 1-5. tree. te iešt. uk 

OOBO — HE 4-6758. 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
. Valandos: antradieniais, penktadie-
Bala S—9 v., feftadlenlali 10—1 p p 
Uconiai priimami pasai susitarime 

DR. MARIJA LIRAS 
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71at Street 
Telef. HEmloek 6-3545 

r Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pngal susitarimą 

Ofiso t e t PR 8-7J7S. Res. P R 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandos: pirmad., ketv., S—S vaL, 
antra tr penkt 1—4 vaL 

PriinUrUJa tik susitaręs. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA m MOTERĮ) 
^ LIGOS ^ ^ 
Ofisas fr rez. 2652 W. 59A S t 

TeL PRospect 8-122S 
penkt nno 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v v. šeštad. 2—4 vaL popiet ir ktta 
lai K j pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123. \ a m q GI 8-6166 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

PrtinunSja Ugonlas t & 
V a I ^ _ 2 ^ * p- » l r «—8 vaL Tregiad. ir sefitad. uždaryta 

Tel PROospec* 6-9406 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG« 
6648 So. Alfaauy A 

Vai.: oirm.. antrd^ ketv 
vak penkt ir Šeštad. 2—4 

lr kita laika 

Tel. ofiso PR 6-6446, M . H E 4-S1SO 

DR. F. C, WIN$KIMA$ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 We«rt 71st Street 
VaL: 2 lkl 4 v. p. b- 7 ivt i . . 

Trsč. ir Se«ad. pagal , S t » V ~ | 

Ofiso teL 767-2141 Vamn 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski 
Vai.: pirmad.. an 
ir 6-8 v. v. 
nitirtlMilshi 

^ • ^ • P t r ą d , penktąd.„ljil 

http://Va.ia.ndoa
file:///Vesley


Amerikos Lietuvių kongresas siekia 
& m • • • i - i • — i i - • - i • 

STIPRINTI LIETUVOS 
LAISVINIMO PASTANGAS 

Kai 1940 m. organizavosi A-
merikos Lietuvių taryba, kai 
pradėjo veikti pirmoji jos val
dyba (L. Šimutis. P. Pivaro-
nas, K. Karpius, kun. J. Švagž-
dys, Juozas Laučka ir M. Vai-
dyla). nei nepagalvojom. kad 
ji taip ilgai veiks. Ne kitaip 
buvo ir tada, kai prie katali
kų ir tautininkų - sandariečių 
organizacijų bei jų veikėjų pri
sidėjo socialdemokratai ir ta
rybą papildė dr. P. Grigaičiu, 
St. Michelsonu ir F . Bagočium. 
Ši Lietuvai laisvinti organiza
cija buvo kuriama tik laikinu
mo pagrindais. 

Manyta, kad tarybai neil
gai teks darbuotis, nes netru
kus po karo vėl bus atkurta 
Lietuvos laisvė. Bet jau praei
na 29 metai nuo Lietuvos oku
pacijos ir tiek pat metų nuo 
Altos įsikūrimo, o mūsų tiks
las dar toli gražu nėra pasiek
tas. I r septintasis Amerikos 
Lietuvių kongresas yra sau
kiamas Lietuvos laisvinimo 
ženkle. I r šio kongreso daly
viai da r negyvens džiaugsmu, 
nes tikslas nepasiektas, bet 
ties an t kongreso stalo planus, 
rodančius tikresnius kelius ir 
gyvesnes bei vieningesnes prie 
mones Lietuvos išlaisvinimui. 

* 
Ar kongreso planai pieš ką 

žymiai naujesnio j 29-sius me
tus savo veiklos mininčią or
ganizaciją, gal per anksti yra 
spręsti. Per šiuos visus metus 
Altą yra panaudojusi beveik 
viską, kas mūsų gyvenimo są
lygose buvo galima panaudo
ti. Periodiškai j i savo veiklos 
programą keisdavo, papildyda
vo, naujų žmonių bei organi
zacijų įtraukdavo. Altos su
šauktuose kongresuose būda
vo daug išsikalbėta, daug siū
lymų Altos valdybai padaryta, 
jos veikla ipagirta, bandyta vie
nybę stiprinti, daugiau ryžto 
ir dinamikos įnešti į Lietuvos 
išlaisvinimo darbų barus. Nu
manu, kad to paties sieks ir 
septintasis kongresas Detroi
te. 

Bet a r bus galima kas nau
jesnio bepridėti prie viso to, 
ką ligšiol veikė Amerikos Lie
tuvių taryba? Klausimas yra 
didelis ir labai svarbus. Ban
dykime į jį atsakyti, bent trum 
pai pažvelgę į nueitą Altos ke
lią. 

Altos savrbiausias uždavi
nys buvo, tebėra ir bus palai
kyti artimiausią kontaktą su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžia: su prezidentūra, Vals 
tybės departamentu, senatu ir 
Atstovų rūmais. Šį uždavinį 
Altą vykdė ir vykdo. Altos de
legacijos lankėsi Baltuosiuose 
rūmuose pas keturis preziden
tus — Rooseveltą, Trumaną, 
Eisenhowerj ir Kennedy. Pas 
prez. Trumaną lankėsi net tris 
kartus. Valstybes departamen 
tas yra lankomas beveik pe
riodiškai po keletą kartų per 
metus. Kad su žymesniais se
natoriais ir kongresmanais e-
sama artimame kontakte, pa
rodo Lietuvos nepriklausomy
bes šventės minėjimai kongre
se kiekvienais metais, kad ke
lios labai svarbios ir reikšmin
gos rezoliucijos Lietuvos lais
vinimo reikalais buvo praves
tos kongrese, kad daugelis par 
lamentarų dalyvauja Vasario 
šešioliktosios minėjimų paren
gimuose įvairiose mūsų koloni
jose. Taigi ką naujo būtų ga
lima bepridėti prie šios Altos 
akcijos? Svarbu dabar yra a-
pie tai pagalvoti, paplanuoti 
ir savo sugalvotus pasiūlymus 
bei planus pateikti kongreso 
rengimo komitetui, kad jis ga
lėtų tai įtraukti į kongreso dar 
botvarkę. 

Kitas Altos, kaip ir mūsų 
visų uždavinys, yra okupuoto-

SUSIROPINKIM PAVERGTOMIS TAUTOMIS 
Amerikiečių ir Sovietų derybom artėjant 

šios Lietuvos v a r g u s ir tautos 
genocidą per te ik t i Amerikos 
plačiajai visuomenei. Šioje sri
tyje buvo d a u g pas iekta kon
gresinio Ker s t eno komiteto 
pravestu Lietuvos okupacijos 
aplinkybių ir t a u t o s žudymo 
tyrinėjimu. T o komite to dar
bas buvo labai plačiai didžio
joj Amerikos spaudoj išgar
sintas. Visa šia akcija rūpinosi 
Altą. 

Prie Lie tuvos išgarsinimo 
labai daug prisidėjo ir Altos 
sukurtas i r daug metų išlai
kytas Amerikos Lietuvių infor 
macijų cent ras . Al tas šio cent 
ro pagalba ir ki tomis priemo
nėmis atskleisdavo plačiajai 
Amerikos visuomenei mūsų 
nuoširdžias pa s t angas išlais
vinti Lietuvą. 

Nėra abejonės, kad prie čia 
minimų ir visų kitų ligšiol nau 
dotų ir naudojamų priemonių 
būtų galima d a r daug ką pri
dėti, bent ka i kur ias jų labiau 
pritaikyti p r ie šių dienų gy
venimo sąlygų, išsaukiančių 
naujas, net labiau komplikuo
tas problemas ir nau jas kliūtis, 
kurios a ts i s to ja a n t kelio ma
žųjų tau tų laisvinimo pastan
gose. Tas problemas bei kliū
tis s tato besikeičianti t a rp tau
tinė politikos konjunktūra. 
Tiek būsimo kongreso daly
viai, tiek visi, besirūpiną savo 
tėvų bei protėvių k r a š t o atei
timi, tai t u r i t u rė t i galvoje. 
Šitokie pasikei t imai bei nauji 
vėjai valstybių ( ry tų ir va
karų) santykiuose m u s verčia 
dar labiau susirūpint i , d a r glau 
džiau suglaust i savo jėgas, d a r 
akyliau sekt i visą tai , kas vyk 
sta aplink mus ir skubiai, gy 
vai ir efektingai reaguoti į 
kiekvieną reiškinį, besiskver
biantį į J A V ir kitų demokra
tinių valstybių sost ines Lietu
vos išlaisvinimo nenaudai. 

Kas bent kiek akyliau seka 
tarptaut inės politikos ir besi
keičiančias visuomeines nuo
taikas, aiškiai mato , kad šian
dieninė padė t i s mažųjų tau tų 
laisvinimo atžvilgiu, tuo pačiu 
ir Lietuvos, nėra palengvėjusi. 
Kai kuriais a tvejais j i yra ne t 
pasunkėjusi. Todėl j i reikalau
ja iš mūsų dirbt i didesniu vie
ningumu ir įsi tempimu, nenu
stojant laimėjimo vilčių ir la
bai aiškiai ž inant okupuotosios 
Lietuvos žmonių viltis ir lū
kesčius laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo savoje žemėje. 

Kalbant t a tema, gal pra
vartu bus priminti buvusio Lie 
tuvos a ts tovo Washingtone Po 
vilo Žadeikio pasakyt i žodžiai 
Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavime New Yorke 1952 m. 
lapkričio 21 d. Prisiminęs kri
tiškuosius 1940 metus , jis pa
sakė: 

"Noriu mest i žvilgsnį į p r a 
eitį - pr ieš 12 metų, kai Lie
tuvoje įvyko krizė, ir niekas 
negalėjo įspėti, k a s toliau bus. 
Atmosfera VVashingtone buvo 
nepalanki, pasiuntinybės pa
dėtis neaiški, iki atsiliepė A-
merikos lietuvių visuomenės 
atstovai, susiorganizavę į A-
merikos Lietuvių tarybą. J ie 
nuvyko p a s prezidentą Roose
veltą ir tik t ada paaiškėjo ga
limybės veikti. Didelė moralinė 
parama, kokią suteikė ALT, 
nejaukius momentus išsklaidė. 
Tuo ALT atl iko istorinės reikš 
mės misiją; ji y r a mūsų sem-
per fidelis". 

Tai buvo teisingi žodžiai. Jei 
tą patį žvilgsnį mesime i pra
eitį po 29 metų, galėsime pa
sakyti, kad Amerikos Lietuvių 
taryba visais laikais pasiliko 
ištikima savo pasir inktam t iks 
lui — talkint i Lietuvos žmo
nėms greičiau sulaukti laisvo 
rytojaus, L. šimuti* 

Jau senokai vykstąs tarp So
vietų Rusijos ir Kinijos ideolo
ginis ginčas pastaruoju metu 
labiau paaštrėjo ryšium su kru
vinais susirėmimais Sibiro pa
sienyje. Ekspertų manymu, visa 
tai siejasi su Kinijos, kaip ga
lingos valstybės pasirodymu pa
saulio scenoje ir jai reiškiant 
teritorinius reikalavimus, kurie 
nudažyti ideologiniais kaltini
mais. 

Kinų Amūro paupio provinci
jų reikalavimai remiami 1860 
m. Pekino sutartimi, kuri iš tik
rųjų buvo pasirašyta rusų smur 
to dėka. Nūdien rusai yra su
sirūpinę, nes ginčijami plotai 
t a r p ių ir kinų yra paskutiniai, 
dideles valstybes atimti iš silp
nos Kinijos ir vis dar srobiko 
tebevaldomi. Komunizmui su
skilus į "buržuaziniai pacifisti
nį" (Maskva) ir į moderniai 
dogmatinį (Pekinas) , jis pasu
ko subirėjimo keliu. Ir tikrai, 
jis suskilo i dvi galingas vals
tybes, kurios dabar persvarsto 
savo laikyseną trečiosios pašau 
lio galybės. JAV atžvilgiu. Pr ie 

P. GAUtYS 

renumo" doktrinos. Toks rusų 
nukaltas apibūdinimas, norint 
pateisinti Čekoslovakiios okupa
vimą, yra būdas ideologine kal
ba pridengti Rusijos baimę savo 
mažų komunistinių sąjunginin-

g\i, Chankaišeko sūnum. Antra, 
rusai globoja kinų komunistus, 
atsimetusius nuo Mao Tse-tun-
go. 

Kalbant apie rusų - amerikie
čių susibsudimą. reikia turėti 
galvoje, kad rusams "taikingas 
sugyvenimas" nereiškia dviejų 
nesuderinamų santvarkų sutai
kinimo; jis reiškia taikingom kų. "Tie. kurie kalba apie ne 

legalų socialistinių sąjunginin- j priemonėm "klasių kovos" pa
kų veiksmą Čekoslovakijoje, už! gyvinimą. Kai rusai pajunta rei 
miršta, kad klasių visuomenėje j kalą keisti savo politiką, jie nie-
nėra ir negali būti nekiasinių į-1 ko nepaisydami tai padaro. Tik 
statymų. Įstatymai ir nuostatai ! prisiminkime Molotovo - Ribben 
tur i būti paveikūs klasių kovos Į tropo paktą. 1948 m. Čekoslova-
dėsniams". Toks vra Brežnevo j kijos perversmą, 1958 far 1962 

m. Berlyno krizes. Kiekvieną 
kartą rusai pasuko pavėiui, o 
paskui vėl plaukė senąja kryp
timi, kai pavojingas vejas bu
vo nurimęs. Vakarams noras 
baigti šaltąjį, karą reiškia tikro 
bendradarbiavimo mėginimą; 
rusame, kurie gynėsi nesą at
sakingi už šaltąjį karą, tai reiš-

ispėiimas. kad rusai sudraus bet 
kokį ideologinį nukrypimą. Ki
nija tai įsidėmėio. Teritoriniai 
reikalavimai ir ideologiniai nu
krypimai neleidžia galvoti apie 
galimybę jiems susitaikinti. 

Kinija bijo Amerikos 

Politinių stebėtojų manymu, 
Kinija labiausia bijo JAV ir Ru
sijos susibaudimo ją apsupti. į 

• « s < " j ^ ^ , — _ „ Ji ne viena to bijo. Kartais m 
tų pretenzijų pridėkime dar ir ! sai prasitaria esą susirūpinę ga 
tai. kad šią vasarą kinai ruo- ' " " - 1 i r^ i , ;^^^ , ;„ t_i_i. 
šiasi išmėginti atominę rake
tą, galinčią pasiekti 1000 mylių 
nuotoli (būdinga, kad ii buvo 
pagaminta kinu mokslininko, 
buvusio Massachusetts Techno
logą ios inst i tuto auklėtinio) ir 
turėsime visas sudėtines dalis 
būdingam trišaliam galybių su
sikirtimui apie 1970 ir 1980 m. 

K a s bus už 10 a r 20 metų? 

Rusijos marksistinės "tiesos" 
i r amerikiečių - rusų dvišalis a-
tominių ginklų monopolis j au 
y r a sugriauti . Amerikiečiai t a i 
žino. Prez. Nixonas pareiškė, 
kad ta i esanti pavojinga būk
lė, o jo patarėjas Kissingeris 
laiko, kad didžiųjų galybių am
žius eina prie galo. Ta prasme, 
kad palyginamai paprastas dvie 
jų galybių 1950 ir 1960 m. pa
saulis priartėjo prie savo pa
baigos, tyrinėtojai su tuo pilnai 
sutinka. Tačiau artimiausieji de 
š imts a r dvidešimts metų t ik- j 
riausiai bus lemiami sąveikos 
dviejų senųiu milžinų ir nauio 
g iganto — Kinijos. Labai svar
bus klausimas, ar šio laikotar
pio gale du iš jų bus susibaudę 
prieš tretįjį, ir kuris iš tų dvie-

Matant dabartinį aštrų rusų -
kinų ginčą, neatrodo, kad RiV 
sija ir Kinija galėtų susitaikinti 
ir sudaryt i vieningą frontą prieš 
Vakarus . Nes dviejų svarbiau
sių komunistinių galybių į taka 
yra paker tama kitų komunisti
nių partijų neryžtingumo ir su
gėdinta Rusijos "aprėžto suve-

limu Vakarų Vokietijos ir Kini
jos apsupimu. Tačiau Kinijos 
baimė turi tam tikrą geografi
nę prasmę. Jie įtaria rusus ir 
amerikiečius noru Kmiįa ap
juosti žiedu, kuris ją juostų nuo 
Rusijos ir Mongolijos sienų, per 
Japoniją, Taiwaną ir amerikie
čių bazes Ramiajam vandeny
ne, apimdamas pietryčių Aziią. 
Tai patvirtina du jų pastebėti 
ženklai. Neseniai rusu žurnalis
tas Victor Luis lankėsi Taiwa-
ne ir kalbėjosi su Chang Chin-

kia Vakarų jiems taikomo "per- I Amerikiečiai netrukus galės pamatyti garsųjį garvežį "Skraidžiojantį 
sekiojimo" pabaigą. Rusija sto- škotą" Tai buvo pirmasis garvežys pasaulyje, pasiekęs 100 mylių 
vi labai rimtos problemos su l*1" valandą greitį, ir tuo sutaupęs anglams daug brangaus laiko. 

Milijonierius Alan Pegler. 49 m. amžiaus, jį išeme iš sąšlavyno. 
ruošiasi atgabenti į Ameriką ir už gerą kainą parduoti. 

Kinija akivaizdoje. » • 

Deryboms artėjant 
Kadangi Kinijos jėga sudaro 

gilu padėties pakitimą, ameri
kiečiai gali labai aiškiai spręsti 
apie ką jiems su rusais reikia 
kalbėtis. Prez. Nixonas netru
kus įvykstančiose derybose su 

duoti jiems progą parėdyti, kad 
jie amerikiečiams labiau reika
lingi IK i rašams amerikiečiai 

. . . _ Amerikiečiai turėtų būti labai 
rusais ketina kelti raketų rung-. lankstūs galinčiose iškilti nau-

veju, JAV tur i kitą kelią. Dvie
jų galybių sistema neužtikrina 
taikos, galimas daiktas, kad jos 
neužtikrins nė trijų galybių sis
tema. Tačiau naujos būklės ga
limybė turi būti rūpestingai iš
studijuota pirma nei amerikie-

tyniu apribojimą. Vietnamo ka-, jose situacijose, besiremiančio 
ro užbaigimą ir Vidurio Rytų se ne dviejų, o trijų g.'.ybiu pu 
klausimus. Bet kaip pastabi A- siausvyra. Galiausiai, amerikie- \ čiai pasiryš žengti drauge su 
merikos draugai, amerikiečiams ėių ryžtas pagerinti santykius rusais. Mums svarbu, kad jie 
nedera pageltėti rusams išbris- su Kinija, gali rusus paskatinti į besiderėdami su rusais neužmirš 
ti iš dabartinių jų sunkumų, ar rimtai derėtis, nes priešingu at- i tų ir pavergtųjų tautų. Paliki-

[ mas dabartinės būklės Rytų ir 
Centro Europoje praktiškai 
reikštų patvirtinimą Jaltos ir 
Potsdamo nelemtų slaptų su
sitarimų, leidusių rusams pa
vergti pusę Europos. Dabar at
siranda proga JAV savo klai
das mėginti atitaisyti, o pa
vergtųjų tautų veiksniams pa
skutinė valanda visom įmano
mom priemonėm spausti šio 
krašto vyriausybę ne žodžiais, 
bet darbais įrodyti savo mums 
rodomą palankumą. 

Vietkongas kovoje prieš amerikiečius ir pietų vietnamiečius nesilaiko 
nines. Čia matome vieną ligoninę, kurią jie apšaudė 
matome tris ligoninės pacientus. 

taisyklių ir daužo ligo-
sudaužė. Du amerikiečiai žuvo, 57 sužeisti. Atvaizde 

APSAUGOS DIRŽAI LOVAI 
V. Vokietijos gydytojas priė

jo išvados, kad tiek daug žmo
nių miršta nuo iškritimų iš lo
vos, todėl siūloma gaminti lo
vas su apsaugos diržais. Dr . 
W. Litten Bavarijos draudimo 
sąjungai pasiūlė po to kai paty
rė, kad 600 asmenų mirė nuo 
iškritimų iš lovos vien praei
tais metais. Tyrimais nusta tyta , 
kad saugumo diržai daugiausia 
pasitarnautų senesniems žmo
nėms. 

KRAUJO BALSAS 
Romanas 

RENĖ RASA 

Bet Auksė nežadėjo kristi, prieš ją buvo visas gy
venimas. Ji jautėsi ryžtinga ir drąsi. Jau nuo tada, kai 
išdrįso pasakyti motinai, kad nenori mokytojauti, kad 
nori pamatyti pasaulį, jau nuo tos dienos žinojo, kad gy
vens pagal savo planus. Reikėjo tik pirmo žingsnio. Tie
sa, jis buvo sunkus, kainavo ne vieną nemigos naktį, 
vis sulaikydavo baimė, kad kils audra, kad motina bar
sis, o tėvas tylės ir jausis nelaimingas. Bet viskas pasibai
gė geriau, nei ji galvojo, ir nors motina kelias dienas 
dejavo, bet pagaliau nurimo. 

Dabar ji skrido į Soattle. 
— Kodėl į Seattle? — klausė draugės nustebusi 

Irena. ' 
— Kodėl ne? — atsakė Auksė, nes buvo nesvarbu 

kur. svarbu buvo tik keliauti. 
Ji sėdėjo minkštoje sėdynėje, pro akies apskritimo 

skvlutes lubose veržėsi gaivinanti suspausto oro srovė, 
o plieninis lėktuvo kūnas virpėjo lyg nuo susijaudinimo. 
Ir Auksė virpėjo. Viskas joje virpėjo, bet ne iš baimės, 
o iš džiaugsmo. 

Kai leidžiantis žemyn jie išsinėrė iš baltos miglos ir 
akys vos aprėpė tarp mėlynės ir žalumos išsidraikiusį 
miestą, Auksę suėmė toks kutenantis džiaugsmas, kad ji 
norėjo juoktis ir juoktis ir niekad nesustoti. 

Aerodrome stumdėsi nepažįstami žmonės, skubėjo,! 

ieškojo autobuso ar giminių ir tik Auksė dairėsi susiža- — Oooo! — teištarė, nes šalia jos sėdėjo kažkas 
, vėjusi aplinkui, pilna smalsumo ir pasitenkinimo, kad pažįstamas. 
: turės čia dvi dienas, kurias praleis viena. — Kas :is? — stengėsi prisiminti ir negalėjo, bet 

— Laisva! Viena! — kartojo ji negalėdama pati- žinojo, kad kažkur jį matė, sutiko ar kalbėjo... 
| keti. i — Esu daktaras, — paaiškino jis, — man atrodė, 

Ilgais tiesiais keliais, pro fabrikus, laukus ir pakely kad jūs blogai jaučiatės, gal nuo supimo? 
išsidraikiusius namus autobusu pasiekė Seattle centrą, — Ne, ne, ačių... aš tik taip sau, man akys pavar-

! kur susiradusi viešbutyje kambarį išėjo pasižvalgyti. Al- go... — atsakė Auksė ir sumišusi paraudo, nes kalbėjo 
kanomis akimis dairėsi ji po svetimą miestą. Kuprotos,, lietuviškai. 
siauros gatvės, aukšti seni namai ir rūpesčių bei parci- Bet nepažįstamasis nepažiūrėjo į ją blankomis aki-
gų varinėjama minia, — viskas buvo nauja. Auksė ėjo mis nesuprasdamas, o plačiai nusišypsojo: 
patenkinta, užmiršusi save, o laisvės jausmas buvo svai- — Jūs lietuvė? 
ginančiai saldus. Lyg kokiu saldumynu, skonėjosi ji vie- h dabar Auksė prisiminė! Prisiminė tą šypseną. 

; natve ir laukimu, kuris viliojo ją j ateitį ir nežinomybe. Kažkada labai seniai, labai toli jai tokią šypseną pa d o va-
Diena buvo saulėta, šilta, viena iš tų, kai gyveni- noio jaunuolis už teniso sviedinį, kurį ji laikė rankoje. 

! mas pats savaime atrodo malonus. — Vytautas Valys! — nuskambėjo jos ausyse Ire-
Mediniais laiptais nusileidusi prie vandens, priėjo n o s ba.sas. 

' prieplauką, kur žavies, vandens ir žolių kvapas padvel- Dabar jis buvo vyras. Vyras ir jaunuolis kartu: tie 
kė į ją tokiu tolių ilgesiu, kad, nieko negalvodama, nu- PHt>s bruožai, tos pačios akys, ta pati stambi sudėtis, tik 

isipirko bilietą į didžiulį laivą, plaukiantį kažkur į prie-. Ruožai aštresni, o žvilgsnyje ramybė, išmintis ir šiuo 
šais mėlvnuojančius vandenis. Lengvos bangelės daužė ^artu susirūpinimas, kuris virto pasitenkinimu jai prakal 

i laivo šonus, o žuvėdros nardė tarp jų ir klykavo lauki- ^m lietuviškai. 
| niais balsais. — Jūs manęs neprisimenat? — ji paklausė. 

Pasilenkusi ant atramos žiūrėjo Auksė į verdantį J's n u s t <;bo, pagalvojo, net ranka pertraukė per kak-
| apie laivą vandenį. į balzgana aukštą dangų ir norėjo t ą ' '>'2 stengdamasis nubraukti atmintį užgulusius metus, 
pati kaip žuvėdra skristi į mėlynę. Nors akys perštėjo 
nuo žvilgančio vandens ir vėjo, ii jautėsi lyg naujai 
atgimusi, lyg atradusi siūlo galą j ateitį. Sėdėdama ant 
suolo, kurių \isa eilė buvo išrikiuota denio priekyje, 
užsimerkė ir gėrė sūrią oro drėgmę, klausė vandens, oro, 
paukščiu ir visos laisvos gamtos ošimo. 

Salia jos kažkas atsisėdo: 

bot nieko neprisiminė. Sėdėjo sumišęs ir lyg susigėdęs. 
Ne, ne, mes nebuvom pažįstami! Bet labai se

niai, labai toli nuo čia esame susitikę. Aš laikiau tada 
rankoje teniso sviedinį, o jūs bėgote jo atsiimti, — ko
ketiškai kalbėjo ji ir jautė savotišką nusivylimą, kad jis 
užmiršo Tiesa, ir nebuvo ko prisiminti, ypač po tiek 
metų. be* kodėl ji ir dabar matė prieš akis lėtus ir leng
vus jo judesius? Jos krūtinę staiga užliejo šilta banga ir — us blogai įauciates? — paklausė gilus balsas. t .. • „- , . . , , . . . , .' . , . . . . - . . , . ,. U pasųuto laiminga, kad susitnco. Aukse net krūptelėjo. Nelauktas garsas suardė rna-, 

lomą.aplinkos monotoniją. Beveik piku atsisuko-, ______ įBui, daugiau) 



X "Lituanus 
jau 15-ti metai. "Lituanus", lei 

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 12 d. j 

X Stasys Barzdukas, PT.R 
valdybos pirm., dr. Pet ras Vilei
šis, JAV L B tarybos prezidiu
mo pirm., ii Juozas Kapočius, 
buvęs LB tarybos prezidiumo 
pirm. ir Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas, mielai sutiko būti Ame ! 

rikos Lietuvių kongreso garbės 
žurnalas eina komiteto nariais. 

P. Vileišis ir J . Kapočius ben-
džiamas anglų kalba, atlie.ia druomenės veikloje aktyviai 
laisvųjų lietuvių šauklio parei- j įeiškiasi nuo pa t jos įkūrimo 
gas 97 pasaulio šalyse — tiek pradžios. Jų nuopelnai mūsų tau 
valstybių jis paštu pasiekia ke- tinės veiklos baruose vertingi 
turis ka i tus metuose. Sąraše ir svarūs. 
matomi adresai yra vieni iš | x Švėkšnos gimnazijos auk-
2 000 žymių įstaigų ir bibliote- • sinio jubiliejaus minėjimo meni-
kų, kurioms Lituanus siuntinė- ' iiės programos dalies akademi-i 
jamas nemokamai. Išlaidos, su- joje ir bankete rengimo komi-
sidariusios su šiuo siuniinėjimu.; tetą sudaro: A. Rūgytė, E. Viiu-
turi būti parengiamos gerašir- į tienė. S. Petersonienė, S. Juš -
džių prenumeratorių ir ėmėjų.j kienė. P. Žymantienė, K. Ozelis, 
Penkiolikos metų sukakties pro- A. Jasas i r L. Biknevičius. Ko-
ga, esami ir būsimi "Li tuanus" ' mitetas rūpinasi meninės pre-
skaitytojai ir rėmėjai, atsiuntę gramos dalies sudarymu ir sce-
5 doi. čekį, kviečiami dovanai uos pamosimu, 
atsiimti šampano bonką. Čekius X Kazys Kavaliauskas, ilga-
rašykiie '"Lituanus" vaidu, P. mėtis "Dainos" choro dirigen-
O. Box 9318. Chicago, 111. 60690. tas, kaip telegrama pranešė iš 

X Prof. dr. F. Palubinskas. Australijos, mirė rugpiūčio mėn. 
Kalifornijos valstijos ur.iversi- 8 d. Sydnėjuje. 
te o Long Beach kolegijoje dės- x Panika Il>ėjimas su Jonu 
tas prekybinius mokslus, su žmo Bagdonu ir Jonu Kučėnu, "Li- Į 
na Saule ir vaikais Linu, Ginta, tuanus" žurnalo pareigūnas. 
Kovu i: Milda šiomis dienomis bus perduotas šiandien ir ryte j 
atvyko į Chicagą aplankyti gi- "Margučio" radijo programose, 
minių. Savaitgaliui visa šeima | y Amerikos Lietuviu Kon-
buvo nuvykusi į sendraugių atei gresas įvyks Detroite. Statle: 
tininkų stovyklą. Taip pat at- Hilton viešbutyje, rugpiūčio 30-
lankė "Draugo" redakciją ir 3] d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
spaustuvę, kad vaikai susipažin Organizacijos prašomos siųsti 
tų su juos lankančio laikraščio delegatus. Visi atstovai ir sve-
atsiradimu. čiai, norintieji gyventi viešbuty-

X Mokytojų studijų savaitės je, prašomi registruotis ALTo 
dalyviams pranešama, kad au- biure: 6818 <3o. YVestern ave. 
tobusas į Dainavą išvyksta sek- Chicago, Iii. 60636. Chicagiečiai 
madienį, rugp. 17 d. 8 vai. ryto važiuojantieji į Detroitą auto-
nuo Jaunimo Centro. Informaci Diobiliais ir galintieji paimti vie-
jų kreiptis pas J. Tamulį. tel. r.a — du keleivius, prašomi pra-
925-4076. nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 

į banketą galima gauti ALTo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE VISOMS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS 

9-to WARDO LIETUYTU 
DLMOKRATŲ KLUBAS 

ATOSTOGAUJA 
Po metinio parengimo — ba- tų supirkimas da r vis tebėra pa 

liaus, ir pavasarinio pasilinks- rengiamoje stadijoje. 
minimo, klubas savo pusmeti-

Pamaldos Dainavoje Šv. Mišias aukoja kun. G Krjau^kas. SJ. šįmetinis 
Lietuvių fronto bičiulių stovyklos kapelionas. Kairėje stovi J. M'ko-
nis. LFB centro vald. pirmininkas. Nu c 

CHICAGOS ŽINIOS 
MILŽINIŠKAS ANGARAS nąs La Grange. dėl savo įsiti-
United lėktuvų linija O'Hare kinimų buvo atleistas nuo kariš 

aerodrome pastatė milžimšką kos tarnybos, bev jam buvo įsa-
šešių aukštų, 163,000 kvadrati- ky ta dirbti du metus Elgin Sta
nių pėdų angarą, kuriame tilps te ligoninėje. Kai jis skirtu lai-

niame susirinkime nutarė per 
vasarą: liepos ir rugpiūčio mė
nesius susirinkimų nešaukti, 
o praleisti beatostogaujant. 

Metiniam parengimui buvo 
sudaryta kcmisija iš F. Puodžių 
ko, K. Rubino, jr.. Skeivio ir 

A Gulbinsko A. Spiečiaus, kurie pravedė ba
lių su geru pasisekimu. 

Metinio baliaus geram pasi
sekimui ypatingai daug pasidar 
bavo klubo vicepirm. Bessie 
Sucilla, J. Skeivys. K. Rubinas 
ir kt. Ponia B. Sucilla platinant 
bilietus sumušė ankstyvesnius 
rekordus: išplatindama pusę vi
sų 'bilietų. Už tai klubas jai pa
reiškė padėką. Buvo paruoštas 

ir namų pirkimas. Nejudomo! Amerikos Lietuvių kongresas 
tu r to kainos kiek pakilo. Pailkui jau čia pat. Labai svarbu ALT 
skirtoje zonoje žemės ir pasta- centrui žinoti, kiek a tvyks ta a t 

stovų, kiek svečių, kokie jų var 
d ai ir adresai. Prašome para
ginti važiuojančius apsistoti 
Btatler Hilton viešbutyje, De
troito Grand Cncus Park, kur 
vyks kongreso posėdžiai ir ban
ketas. iVešbučio kambariai vie
nam 12 dol., dviem — 18 dol. 

Kongreso programoje numa-

Paskutiniu laiku daug lietu
vių čia iš par ko išskirtoje teri
torijoje įsigijo nuosavybių: na
mų ir sklypų. Yra taip pat daug 
lietuvių, gyvenančių nuo seniau 
arba gyvenančių kitur, bet tu
rinčių .šitoje apylinkėje žemės 
sklypų ir planuojančių pasista- tytos paskaitos: "Dabartinė lie-
ty t i namus ii atsikelti gyventi tuvių tautos padėtis" — V. Vai-
senatvėje. Ne vienas, kas ban- t iekūnas, "Lietuvių padėtis iš-
do pasis ta tyt i namus, susiduria eivijoje" A. Devenienė, "Lie 
su naujais s t a tybas reguliuojan tavos laisvinimo darbo sekinės 
čiais nuosta ta is ir tu r i kitokių įr nesėkmės" — A. Kasulaitis, 
bėdų. Pasirodo, kad vietiniai diskusinė tema "Ateities užda-
gyventojai ir s ta tybų nuostatai viniai laisvinimo darbe", vado-
nėra palankūs naujiems atei- vau j a dr. K. Šidlauskas, daly
viams, Beverly Shores rajone, vlai: J . Daugėla, kan . V. Zaka-

Vietinės valdžios nusistatyta r suskas, J. Jasaitis. 
. . ^ , maistas, vadovaujant poniai Ru s ta tybos nuos ta tus dar pasun-1 Banketo programoje amerikie 

tiktai du patys didžiausi DC-10 t * neatvyko atlikti nekarišką b i n i e n e į ^ ^ p a g e l b į n i n k ė m s . k i n t i . Y r a pa reng ta s naujas s t a : čio politiko žodis, meninėje da
li Boeing 74/ lėktuvai. tarnybą, jis buvo areštuotas ir B u v ę baliuje svetimtaučiai tybos potvarkis (zoning ordi- ' lyje solistai: Daiva Mongirdai-

JEHOVOS LIUDININKAS ! n u b a u s t a s tris metus kalėti, pasidžiaugė roselandiečių — de- nance) ir prieš priimant, vieša- tė, Algirdas Brazis, Detroito 
XT»T • I I M T - T •"*»"— —--M-I "~ T^T ~~ , ._*.__ _•-._••_ . .-. . : J . . i _„~„i.„ ;+,r+«t- s " šUa in£" vaAwa.ii iama. Gal inos 
KALĖJIME 

Myron Lyzun, 24 metų. gyve-

Lyzun priklauso prie Jehovos mokratų veikla ir organizuotu- me posėdy bus perskaitytas š. "Šilainė", vadovaujama Galinos 
Hudininkų sektos. mu, vadovaujant pirm. Juozui m. rugpiūčio 14 dieną, 8:30 v. j< ory.cries 

'Skeiviui. vakare Administracijos name Kongreso, viešbučio, banketo 
PASKUTINĖ REGISTRACIJOS 

DIENA 

Klubas gyvuoja gerai, turi su teise dalyviams tuo reikalu reikalais kreiptis į ALT biurą: 
apie 150 narių ir atsargoje, kad pareikšti savo numonę. 

, ir mažą kapitalą iš kurio klubo T a m e potvarkyje numatyta . 
Chicagos gyventojai, kurie n a ™ mirus suteikiama gėlių k a d ̂ ^ § e i m o s n a m u i p a s i s . 

norėtų balsuoti rūgs. 23 d. rin- ^bs. aukojama sv. Mišioms. _ t a t y t i r e i k ė s t u r ė t i n e m a ž i a u 

kimuose, ir dar nėra užsiregis- Klubas džiaugiasi turėdami j _ a i r > igfyy) KV. pėdų sklvpą ir 
travę, tur i atlikti registraciją P l a n k ų klubui kleboną kun. P. ̂  ' f „ o n t o ggj , , n e m a ž į a u * 9 0 pė 
iki rugp. 22 d. Registracija ga- Lukošių ir jo padėjėją. Klubo d ų Q ^ ^ feutų n a m u i _ n e . 
Įima atlikti rinkimų komisijos susirinkimai būna kas mėnesio 3 0 > 0 0 0 k v pėdų s u f r o n t 0 ilg ;u 

^ 120 pėdų. ir t ik potvarkiu nuro-

Sekantis susirinkimas rugsė- d v t a m e rajone. Šiuo metu dau- a^mas kryželius ir vėliomis, kū
jo 18 d. 7 v. v. parap. svetai- guma sklypų yra 6250-7500 kv. riuos kandidatės atsineša j kop 
nė j . Juozas Skeivys pėdų su frontais 50—60 pėdų. lyčią. 

rastinėje City Hali miesto cen- t r e č i a . ketvirtadienį 
tre. Šiais pirminiais rinkimais svetainėj 
bus renkami delegatai į Illinois 
valstijos konstitucinę konven
ciją. 

6818 So. Western ave. Chicago, 
EI., 60636. tel.: 778-6901. 

IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VIENUOLYNE 

Į Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos naujokyną priėmimo 
apeigas kapelionas kun. Vito 
D. Mikolaitis pradės pašventin-

EEVERLY SHORES, IND. 
KOLONIJOJ 

x Prof. Antanas Rukuiža, 
žymusis mūsų miškų ugdymo ir 
tvarkymo tėvas, ilgametis "Gin 
taro" vasarvietės vasarotojas, 
po daugelio metų susitiko buv. 
Panevėžio ilgametį pašto virši
ninką Joną Belinį. Abu, daug 
dirbę Lietuvai žengiant į ne-
prikl. gyvenimą ir vėliau visas 
jėgas jai pašventę, šiandien žy
mia dalimi netekę sveikatos, 
bet gyvai tebesidomi lietuvišku 
gyvenimu išeivijoje ir sielojasi 
pavergtos tėvynės reikalais, ne
retai paremdami savo aukomis 

NUTRAUKS TRAUKINTŲ 
SUSISIEKIMĄ 

, j . . . , . įsteigus nacionalini paežerio 
Margučio radno vaiandeles vedė- _, . ,, „ TT. . .. , , ,_ .v . . ^ . 
jas Petras Petrutis ir Helen Ru- NorfolK & VVestern gelezmke- parką sandunuose, išskirtoje 
dūlis iš Westvilles. 111. Balzeko lis gavo leidimą iš tarpvalstybi- iš parko dalyje, pagyvėjo žemės 
Lietuvių kultūros muzieuje s tov; !

nės pramonės komisijos (ICC) 

biure arba DLOCe. 2002 Ferdi- i 
nand st. Detroit . Mich. 48209. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug- • pr e dai!. Sparkio piešto heraldi- m g s , 8 d. nutraukti dvejų t rau- karnai neisikūrę, ir todėl dar 

kos herbo. H. Rudulis VVestvillei , . . , . . . . . , . ± . . , . ' » . . . ^ , 
pigĮĮjMi pastžv-mi Lietuvių die- ^ ų keleavm; susisiekimą ta rp mažai kieno pazjstaam, Romos 
nu reng me. 

Taigi, vienos šeimos namui rei- ' I naujokyną bus priimtos šios 
, . . , , ^. kandidatės. Linda Strozdaitė iš 

kės net trijų tokių sKlvpų. Na- • . _ 
Sv. Kazimiero par., Sioux City, 

mai. kurie j au stovi an t mažės- I o w £ u A i J e e n B , o h m ^ s t c^^ 
nių. kaip 18,000 kv. pėdų skly- l e s Borromeo par., Andalusia, 
pų a rba namo a ts tumai nuo ra- Pa., i r Jeanne Boise iš St. Chris 

piūčio 31 d. 8:00 vakare. 
( sk . ) ALT. Chicagos ir S:. Louis. 

IŠ ARTI IR TOLI 

saleziečiai vistiek jau susilaukė 
nemaža lankytojų iš lietuviško 
pasaulio. Nekalbant jau apie 
kard. Ant. Samorė, kurs daž
nas svečias, bei pačios Romos 
lietuvius, pažymėtini kiti, iš to
liau : dar gegužes mėnesį — 
vysk. J. Lafcukas su kun. J . Že 

:ojų planas — užduotis. Rei nuo 18 iki 31 dienos bus Daina- maičiui iš Lietuvos, paskui vie-
kia peržiūrėti separavimo sky- vos vasaros stovykloj, iki rug- n a profesorė lietuvaitė iš Izrae-

visas 'lietuviški dlrbų 7 a ^ ~ n ^ £ T w ^ M f c £ val̂  ?>. i&dėst^į. i r t e n ' ^ r e i " g » 1 5 ~ ^ ^ ^ **** ^ *<** ^ ^ * A U S t r a l i " 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Mok. K. Alkevičius 

ver 

gas. Jonas Belinis šiuo metu tybės universitete, kuri lanko 
gyvena Grand Rapids. globoja- apie 40 tūkstančių studentų ir'1 

kalinga, steigti naujus." 

mas Verutės ir Jono Paovių. 

Dail. Henrikas Ž^maiti>, 
acvyjvęs 

Henrikas 
svečias is »iiruaus, 
Amerikon aplankyti 
dabar vieši dr. Mažeikų šeimoje. 
Šiuo metu svečias lanko Ame-
dkos įžymiąsias vietas, muzie 

jis yra 9-tas dydžiu Amerikoje. 
Mok. K. Alkevičius yra baigęs 
Aąuinas kolegiją B. S. laipsniu. 

ITALIJOJt 
— Vysk. Antanas Deksnys i 

Romą atskrido rugp. 2 d. po 

Baltimorėj, 
tur . 

New Yorke ir 

letų. 

jos, misionierius kun. Mantega 
zza iš Japonijos su kun. Alb. 

— Vysk. Ant. Deksnys, vos Margevičiaus dovanomis iš To-
atskridęs Romon rugpiūčio 4 kijo. Anupras Gaidelis iš D. 
d. aplankė ir Frascaty besiku- Britanijos, vysk. Ant. Deksnys. 

Aerodrome vyskupą suti- 5 ^ ^ ^ ^ saleziečits. Čia vvsku- Vaclovas Menauskas iš Svedi-
to būrys Uetuvių kunigų ir P. ̂  g ė l ė j o s i n e ^ g a r e i u p ^ jog_ 
Lozoraičiai. Dieną pailsėjęs, vys c a t i v y n u > Q ., g r ^ s v e i k a . 

!x J " jo vizitus 
įstaigose. 

Vėliau gilinęs studijas stipendi 
jomis ir savo lėšomis šiuose uni J ^ „ ; r t . e ; J . . . L u a i i s e j c s . vvs, r P . ; , . _ v.. „,.,..-.., i f i M » i i f t l 
versitetuose: University of De- k u p a s ^ ^ ^ p^ėjo vizitus TJVl^l I KANADOJ 
troit. Loyola University. Hopo • c f i c i a l i o s e Vatikano įstaigose.. ° — Kun. dr. Jonas Gutauskas. 

jus. meno galerijas bei domisi j c o l l e S e ; University of Michigan p i r m i a u s į a a p i ^ ^ didelį lietu- — Kun. prof. Juozas Zeliaus- gražiai suorganizavęs Dilbi, 
šio kraš to meno kūryba. R u g - , i : M i c h i S ' a n s t a t e University. v i ų ( į r a u g ą kardinolą Samorė, kas , SDB, Romoj išgulėjęs pu- Ont., ir apylinkių lietuvius į pa-
piūčio 8 d., lydimas Mažeikai- ; T a i p ^ yra b u v ? s d u ^ m e t u s ' .Sakramentų kongregacijos pre- santro mėnesio lovoj su širdies rapiją, šiuo metu rengia tos pa-
tės ir Balčiūno jis aplankė c h e i ™ k a s vaistų srityje, kur bu-. fe;<tą. R u g p . 7 ^ e ^ ^ ^ p a s priepuoliu, jau gali atsikelti : ir rapijos dešimties metų veiklos 
Union Pier bei pabuvojo "Gin- V o i š r a d ? s n a u J U produktų. Jis : - a r d Confajo n įetti _ Vyskupų v\*ksta pas Frascati saleziečius, ir lietuvių gyvenimo istorinę 
t a r o " vasasrvietėje. dalyvau- teiP P a t >' : a N S ^ 8 mokytojo kongregacijos prefektą, pas kur beveik lietuviškas klimatas, apžvalgą. Dešimtmečio minėii-
čavr.as pramoginiame lauže. Cia d l P l o m ^ ^ tarnauja savo profe p r e l z a g o n _ lietuvių reika-
jis netikėtai susitiko atostogau * * * ' . d ė s t . ° c h e m i J ą a u k š t - m D " lams skirtą asmenį vyskupų keti 
janeius iš okup. Lietuvos atvy- k y * * ^ Y i a da l-yvavęs trejetą g r e g a ci jo je . Vysk. Deksnį į Va-
kusius Aleksandrą Pūkštą ir —etU metinėj radijo stoty, duo- tjkano įstaigas lydėjo ir pasima

tymus parūpino prel. L. Tulaba. 
Rugp. 6 d. vysk. Deksnys buvo 
audiencijoje pas popiežių Paulių 
VI. Vyko lydimas kun. K. Dob
rovolskio. Vasaros metu priva-

Lanko saleziaehis. Dar tin mas bus lapkričio 29 d. 

damas lietuviška muzika r kai , 
kalba 

dantų gvdvtoja Rima Armalie
nę, kuri vieši pas savo tėveli b ė d a m * s api c Lietuvos 
Pet rą Balzarą. b e i ko r i j ą . Mok. K. Alkevičius 

yra sukūręs lietuvišką šeimą. 

\ 
1 

X -Julija Gečienė - Lipčiūt<\ 
pirmoji iš Kanados savo auka 
atsiliepė j prof. Pr. Dovydaičio 
monografijos išleidimo vajaus nas iš gyventoju. 
komitetą. Aukas siųsti: Jonas munistų partijos 
Žadeikis. 4162 So. Fairfield Ave. 
Chicago Ifl. 60632. 

x Arūnas Vasys. dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Inc., 
telf. (82-9600. patarnauja Kaip „ , . T . . . __ , , _ , . . . ^ . . , -- . . . Kelmės. Lazdijų. Mažeikiu. Plun 
stoekbrokens. akci^" rarb-imn ijų pi r Kimo 
ir pardavimo reikalais. ?uinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu- (Sk.) 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
. . . . . . . . č:os audiencijos popiežiaus nėra 

— Kaip supirkinėjamas pie- , . , , , daromos. *ai po bendros audien-Lietuviu ko- .. . , . , . . .. . . cijos visus vyskupus popiežius laiKras^is . . . . . . . ^m . . * 
piieme speciauai. Kartu buvo 
? vyskupai ir Sardinijos kardi
nolas. Artimiausiu lar.<u vysk. 
Deksnys lankysis pas kard. Vil-
lot. 

Baigęs vizitus, vysk. Deksnys 
if=vyks;a ) Vokietiją, kur visti 
pirma užmegs ryšį su vadovais 
vyskupijų, kuriose yra lietuvių. 

' -ŠĖ 
"Tiesa". 1969 m. liepos 31 d. 
praneša, kad pienas iš gyvento
jų šiemet superkamas nepaten
kinamai. Ypač atsiliekama Aly
taus. Jurbai ko, Kaišiadorių 

%sf 

ges. Raseinių. Tau?-agės, Telšių. 
Trakų. Šilalės, Šiaulių ir Vare-
nos rajonuose. Okupuotos Lietu
vos n- .storių taryba įp^reigo-

akcijų jo "Mėsos ir Pieno įmones, Že-

p 
— Kun. H e r m a n a s J o n a s su!-

cas. salezietis, iį Romos a tvy-
a*'*?-

X Albinas Kurknlis. 
brokeris reprezentuoja Glore mės ūkio ministerijas, rajonų ir ko 1 JAV-bes padėkoti gerada-
Forgan. Wm. R. Staats . Inc. TH. apylinkių vykdomuosius komi- riams. kurie jam padėjo ir me-
F I 6-1234. Albinas turi daug totus, rajonų gamybines žemės džiagir.iai s :ekti kunig.vstės. bei 
metų asmeniško patyrimo su ūkio valdybas ir kolūkių bei ta- a.timiau susitikti su tautiečiais, 
akcijomis ir jums sąžiningai pa- rybinių ūkių vadovus imtis ivi ypač gi su JAV-bių lietuvių jau 

Arnenkos as t ronomai Pasadenoje, Caiif.. dr. K. Herr ( k ) ir dr. G. 
C Pimentel. stovėdami prie Marso modelio, diskutuoja, ar Marse 
gali būti gyvybe. 

bežiaus neat i t iks naujų normų., topher par.. Paiiadelphia, Pa . 
gaisro ar kitaip apnaikinti iki Į Dievas pakvietė šias jaunas 
5 0 ' ' . nebus leidžiami ats tatyt i , mergaites ir atsiuntė pas sese-
Šis potvarkis yra platus, apima les kazimierietes pasiaukoti Jo 
67 puslapius ir numato daug 
kitokių pakeitimų. Tas potvar
kis turi ir gerų pusių, na • 
blogų. 

tarnybai. Jį labiau pamilti, J o 
karalystę pratęsti. Linkime 
joms ištesėjimo garbingame pa
šaukime, š . K. K. S. 

NEGRAI SUSTABDĖ 
STATYBAS 

Daugelis lietuvių, čia Įsigiju
sių namus i r sklypų, priešinasi 
šio naujo potvarkio priėmimui 
ir kai kas ne t su plakatais pi
ketuoja prie administracijos Negrų koalicinė grupė, reika-
būstinės. renka parašus petici- laudama, kad statybininkų uni
jai, ir t. t. Į jos samdytų 10.000 negrų ir ki-

itų mažumų asmenis, demons-
Turintieji sandunuose nuosa- t m o j a p d e ̂  ^ . 

vybe 3 turėtų aktyviai dalyvau- _ ^ „ „ ^ ^ u - i - i , T.__ . 
ti numatv tame susirinkime ir 
pareikšti savo pritarimą ar ne
pritarimą šio potvarkio įvedi
mui. Apie ta i smulkesnių žinių 
galima patir t i pas p. Butnį, Ro-
gers Ave , D c m l j ) Sbores. Ind. 
Tel. 219 — 879-7534. K. 

gazdina darbininkus. 

MUITINKS I P L A I T V O S 

i r 
Per pa

skutines tris savaites darbas 
sustabdytas bent prie 20 staty
bų, kurių vertė siekia 85 mil. 
dolerių. Dėl šių demonstracijų 
apie 1.200 darbininkų liko be 
darbo. 

KAPTNfi»K BANDĖ ŠNEKĖTI 
SU DVASIOMIS 

Plačiosios skalės ntegracijes instrumentas (LSI) sukonstruotas vie-
t a r s investavime vertybėse. kalingų priemonių, kad būtų į- r.imu. Jis iki rugpiūčio 17 die- nr>s T e x o ^ ^ ^ ^ k o m p a n i j o s . J i a S u p r a . s t , n s daugelio kitų in-

m C*-l |VjfedytA« pieno SUptrk " g y - u o a apsistos Ki-iuubunkporte^struuu-nty u Huu.^ dasbą. Ona mumnv >, ,wnuą ^ rekLmu«>iuja 

Evans ton o policija areštavo 
JAV-ių muitinės Chicagos ' šešis asmenis Calvary kapinėse, 

skyrius per fiskalinius metus kurie sakėsi, jog "uoija" lente-
užsibaigusius birž. 30 d. turėjo lės pagalba bandė susisiekti su 
$158,471,116 įplaukų. ,mirusio kardvir* dvasia. 

http://vaAwa.ii

