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PRANCŪZAI BANDYMUS 
PRADĖS GREIT 

PARYŽIUS. — Prancūzija pa 
skelbė visiems laivams, kad per 
tr is dienas pasisalintų iš Mu-
ruroa salų bent 60 mylių atstu
mu. Karo laivynas turi teisę su
laikyti bet kokį laivą, kuris ne
paisys tų įspėjimų ir pasirodys 
toj apylinkėj. Lėktuvams pana
šus įspėjimas paprastai duoda
mas 48 valandas prieš bandymų 
pradžią. Iš visko matyti, kad 
atominiai sprogdinimai bus 
prancūzų tautinės šventės, Bas
tilijos dienos (liepos 14) dalimi. 

Naujosios Zelandijos krašto 
apsaugos ministeris Arthur 
Fawkner sako, kad jų karo lai
vas, frigata "Otago" į draudžia
mą zoną visvien plauks. Į pran
cūzų teritorinius vandenis, 12 
mylių aplink Mururoa salas lai
vas, aišku, neįplauks, bet bus 
arčiau nei 60 mylių nuo bandy
mų vietos. Laive bus imigraci
jos ministeris Frasser Colman. 
Jie apsirūpinę priešatomine ap
sauga ir patruliuoja kažkur 

Arafat nesuvaldo 
savo žmonių 

BEIRUTAS. — Georgie Gey-
er vakar dienos Chieago Daily 
News rašo, jog Palestinos par
tizanų vadas Yassir Arafat 
stengėsi sulaikyti kitus partiza
nus, kad jie nežudytų Sudane 
dv?ejų amerikieti; diplomatų ir 

apie 120 mylių nuo bandymų 
vietos. 

Australai sako, kad jų jachta 
"Fri" su 12 asmenų plaukioja 
tik 13 mylių nuo Mururoa ir ten 
pasiliks per visus bandymus. 

Prancūzai bandymus buvo 
nutraukę 1971, kai iš visų pusių 
susilaukė smarkių protestų, o 
Peru net pagrasė nutrauksianti 
diplomatinius santykius. Nežiū
rint grasinimų, pernai Prancūzi
ja bandymus atnaujino. Tęs 
juos ir dabar. 

Palestinos partizanų vadas Arafat 
su savo štabu 

vieno belgo. Amer'kos šaltiniai 
iki šiol tvirtino priešingai ir vi
są kaltę skyrė apskritai Pales
tinos partizanams. Diplomatai 
buvo nužudyti kovo 1. Arafat 
telefonu juos stengėsi paveikti, 
kad to nedarytų, bet tie buvo 
fanatiškai nusiteikę ir jų nega
lėjo sulaikyti jokie prašymai. 
Žudikus greit žadama teisti. 

Siuntiniai į Kiniją 
WASHLNGTONAS. — Pašto 

valdyba paskelbė, kad nuo šiol 
bus galima siųsti siuntinius ir 
j Kiniją, persiuntimas tačiau 
bus brangus: pirmosios ketu
rios uncijos oro paštu kainuos 
2.15 dol., kitos keturios jau tik 
95 c 

BUENOS ATRĖŠ. — Argen
tinos teroristai savo veiklą tę
sia. Paskutinės paros metu pa
grobė dar vieną prekybininką 
ir vieno automobilių pardavėjo 
16 metų sūnų. 

NEVV YORK. — Dr. J. K. Va
liūnas, Vliko pirmininkas, iš 
Helsinkio sugrįžo sekmadienįį. 
Kiti lietuvių atstovai dar kiek 
pasiliko Vakarų Europoje-

Bourguiba bandė 
tarpininkauti 

NEW YORK. Tuniso prezi
dentas Habid Bourguiba šios sa
vaitės "Newsweek" žurnalui 
duotame pasikalbėjime sako, 
kad j is mėgina tarpininkauti 
tarp Izraelio ir kitų arabų, ir 
tai jam nepasisekė. Jis norėjęs 
susitikti su Goldą Meir, bet ši 
nerado reikalo su juo kalbėti. 
Ar jis mėgins kada vėliau tarpi
ninkauti, dar nežino. Laikas 
veikia jo, Bourguibos, naudai. 

Kipro ortodoksai 
suskilę 

NICOSIA. — Kipro ortodak-
sų Bažnyčios vadai suskilę. 
Prieš kuiį laiką girdėjome, jog 
trys Kipro vyskupai buvo pasi
skelbę aukščiausia Bažnyčios 
vadovybe. Sinodu, ir išskyrė ar
kivyskupą Makarios, valstybės 
prezidentą. Dabar pranešama, 
kad tame pačiame Nicosijos 
mieste susirinko kitas Sinodas, 
13 pačių vyriausių ortodoksų 
dvasininkų (vadinami jie "pre
latais"), ir tas Sinodas žada 
teisti anuos tris vyskupus. Ant
rąjį Sinodą, sakoma, sušaukęs 
prezidentas, arkivyskupas Ma
karios. Jeigu dabartinis Sinodas 
pripažins, jog trys vyskupai nu
sižengė visoms ortodoksų tai
syklėms, gali juos išskirti iš 
Bažnyčios ar kaip kitaip su
spenduoti. 

Prieš susirenkant šiam Sino
dui, anie trys vyskupai kreipėsi 
j susirinkusius, aiškindami, kad 
bus laužoma bažnytinė draus
mė ir jiems gresia bausmė, bet 
tie to nepabijojo. Spėjama, kad 
vyskupus pašalinti iš Bažnyčios 
bus nesunku, kai Makarios yra 
kartu ir prezidentu ir panaudos 
valstybines priemones. Ar tai 
bus naudinga ir taip j au nevie
ningai Kipro vastybei, kitas 
klausimas. 

SAIGONAS. _ Prez, Tbieu 
pašalino vienos provincijos gu
bernatorių ir dar keturis aukš
tus pareigūnus, kad jie savo as
meniniams reikalams išeikvojo 
nemaža pinigų ir daiktų, gautų 
iš Amerikos pabėgėliams šelpti. 

ROMA. — Italija turi naują 
vyriausybę. Mariano Rumor su
darė 28 asmenų ministerių ka
binetą iš krikščionių demokra
tų, marksistų socialistų, demo
kratų socialistų ir respublikonų. 
Po I I pas. karo tai jau 35-tas 
kabinetas. 

BEIRUTAS. _ Libanas turi 
naują kabinetą. Po 17 dienų pa
sitarimų pavyko sulipdyti 22 as
menų vyriausybę. Premjeru pa
skirtas Takieddin Solb. Vyriau
sybėm į<\:na įvairių partijų ir re
ligijų asmenys, 

Spaudos priėmime, Helsinky 

Gromyko paraudo 
ir sumišo 

Kai latvis Grava viešai paklausė apie Pabaltijį 
Dr. JJC, Valiūno vadovauta 

Vyriausio lietuves ' Išlaisvinimo 
Komiteto delegacija, į kurią dar 
įėjo dr. Petras Vileišis, dr. Jonas 

tai riešbučio, kuriame gyveno 
ministeriai, jų vadovaujamų dele
gacijų nariai ir žurnalistai, buvo 
pergabenti į viešbutį Marsky ir 

Kad nebūtų taip labai karšta, verta prisiminti Kanad os vakarus su snieguotom kalnų viršūnėm. Maiigne 
ežeras. Jasper nacionalinis parkas, Albertoje. Viena gražiausių vietų š. Amerikoj. 

(Nuotr. č. Grincevičiaus) 

Pramušė Berlyno 
sienoj skylę 

BERLYNAS. — Vienas pačių 
rimčiausių incidentų buvo Ber
lyne, praėjus vos porai savaičių 
nuo Vakarų ir Rytų Vokietijų 
pasirašymo "'draugiškumo" pak 
to. Trys vokiečiai bandė pabėg
ti iš Rytų Berlyno į vakarus, ir 
komunistų sargybiniai j juos 

Irakas šaudo 
sukilėlius 

BEIRUTAS. — Po nepasise
kusio mėginimo nuversti dabar
tinį prosovietinį Irako režimą, 
prasidėjo suimtųjų perversmi
ninkų šaudymas. Penktadienį 
buvo sušaučvia 22. tarp jų ir 
buvęs saugumo viršininkas Kaz-
zar. Kitą d: ną sušaudyta dar 

pradėjo šaudyti ir sulaikė. Tuo j 13, su jais ir vienas vadovau-
laiku kitoj gėdos sienos pusėje j jančios Baath partijos vadų. 
iš aplinkinių namų kokie 300 į šaudymų ir suėmimų bus ir 
gyventojų susirinko prie tos Į daugiau, 
vietos, ėmė šaukti į sargybinius 
"žmogžudžiai'", ''kriminalistai''. 
Po to supykusi minia pradėjo 
griauti mūrą ir pramušė dviejų 
jardų platumo sksylę. Kitoj pu
sėj tuoj atsirado komunistų 
sargybinis su automatu, nu
kreiptu į minią Greit iššaukta 
Vakarų Berlyno policija savo 
tautiečius sulaikė nuo didesnių 
incidentų, nustūmė nuo sienos. 

GUADALAJARA, Meksika. — 
Dėl didelio lietaus ir vėjo Ocot-
lan miestely žuvo 30 žmonių ir 
sužeistų buvo 27. Be namų liko 
1,200. Tose apylinkėse gyvena 
nemaža ir amerikiečių pensinin
kų. 

CHICAGO. — Chicago Tribū
ne Magazine, sekmadienio prie 
das. kalendoriuje, kaip ir kas
met su t a pačia klaida, visad 
pamini, kad "liepos 14 Rusija 
'išlaisvino' aneksavo (laikraščio 
kabutės) Estiją, Latviją ir Lie
tuvą". 

Dr, J. Genys rašo: 

Naujas "priešų" 
sąrašas 

WASHINGTONAS. — Sensa
cijas mėgstąs skelbti Laikrašti-

Sulaikytieji 
amerikiečiai 
jau paleisti 

KAMPALA. — Ugandoje su
laikyti 114 Amerikos Taikos 
korpo narių pervežti į vieną 
viešbutį ir apstatyti sargyba. 
Jiems skristi į Zaire neleidžia
ma, Prez. Adi Amin, kuris as
meniškai liepė juos sulaikyti, 
sako, jog jis įtaria, kad jie yra 
Amerikos siunčiami "revoliuci
jai keiti", yra maistininkai, ne 
taikos apaštalai. Kol jis bus tik
ras, kad yra taip, kaip jis da
bar mano, tai jų iš savo krašto 
neišleis. 

Genys ir magistrė Eglė Žilionytė, į kiekvienas patalpintas į atskira 
šio liepos mėn. pirmąją savaitę į kambarį Jie visi turėjo atiduoti 
Europos Saugumo ir bendradar- į savo diržus ir batų raiščius, 
biavimo konferencijoje, Helsin- Kai Continentas viešbutyje sū
ky, sėkmingai atliko pirmąjį savo laikytasis estas Pleer buvo keltu-
veiklos aktą 

Vliko delegacija Helsinky glau 
džiai bendradarbiavo su latviu ir 
estų delegacijomis kaip iš anksto 
buvo New oYrke susitarta. Dele
gacijų nariai kelias dienas susiti
kinėjo su laisvosios Europos vals
tybių delegacijų nariais ir laisvai
siais žurnalistais. Juos visus apie 
savo valstybių ir tautų padėtį so
vietinėje okupacijoje informavo 

vu lydimas žemyn, į tą patį "ve
žimą" įėjo JAV sekretorius W. 
Rogers ir Kanados užsienių rei
kalų ministeris Sharp. Abiejų pa
klausė sulaikytasis, kodėl pabal-
tieaai areštuojami, ir prase jų 
pagalbos. Abu ministeriai pagal
bą pažadėjo ir ją ištesėjo — kitą 
dieną, t.y. liepos 6, visi sulaiky
tieji buvo paleisti 

Į klausimą, kodėl pabaltiečiai 
ne tik žodžiu, bet ir atitinkama Ii- b u v o sulaikyti, į tai oficialiai at 
teratura. 

Pernai lapkrity Vlikas savo pla 
tų memorandumą įteikė visoms 
laisvosios Europos vyriausybėms, 
o dabar to rnernorandurno sant
rauką, anglų kalba tam reikalui 
pritaikytą, Altos biuletenį ir bro-

sakorna — dėl konferencijos rim 
ties ir bendros ramybės. (Apie 
informacinės literatūros platini
mą ir pabalnečių areštus plačiai 
liepos 5 d. informuoja UPI agen 
tūra. Jos trumpos žinios buvo i-
dėtos liepos 6 d. The New York 

šlūrą — "Uthuaroan how much į Times,New York E>aily News, įfc 
do we know about her" plačiai I į3* r a ž ° Švedijos -laikraščiai 
paskleidė konferencijos dalyviams 

j i r k t ) . 
ir žurnalistams. Tom pat vyriau-j ^ g ų ^šrmųjų bandymų savo 
sybėm šiemet buvo nusiųsta kny- | valstybių ir tautų reikalais įsis-
ga JSSR—GERMAN Aggres- į p r a u s t į j Rytų įT Vakarų pasau-sion Against Lithuania'*. Savo 
ruožtu latviai ir estai paskleidė ir 
savo turimą informacinę literatū
rą 

Liepos 4 d. vakarą Rytų Vokie 
tijos pasiuntinybėje Helsinky 

NAIROBI. Kenija. — Vakar i buvo delegatu ir žurnalistų priė-
pagaiiau buvo pranešta, kad j mimas. Į jį pateko ir latvių dele-
Ugandos diktatorius Amin bu-Įgaciįos pirmininkas Uidis Grava. 
vo įtikintas, jog 114 amerikiečiui!^, prisiartinęs prie Did. Britani-

ninkas Jaek Andersonas atiden-j ( k i t o m i s žiniomis tft 112) tik-! jos užsienio reikalų tninisterio 
gė naują sąrašą Baltųjų rūmų i ^ ^ ^ ^ k ( > r p o n a r i a į ? n eJHome, garsiai paklausė j i kodėl 
'priešų", šiuo kartu iš respubli- j revoliucionieriai, ir leido jiems įkonferencijos darbotvarkėje nėra 
konų partijos, kurie paprastai J g^y^tį P r i e š taį j į s kreipėsi į! įneštas Pabaltijo valstybių klausi-
priešinasi prezidento linijai. I j Zaire fbuv. Kongo) prezidentą Įmas. Mr. Home jam patarė tuo 
sąrašą pateko daugiausia libera- j M o b u t u ir klausinėjo, ar Zaire reikalu kreiptis į A. Gromyko. U 
liau nusiteikę senatoriai, kaip į l a u k i a t amerikiečiu- Kai gavo 
Javits, Hartfield, Case, Schwei-i t e i g i atsakymą." neturėjo 

axb>r-: argumentų juos laikyti toliau. 
Kiti spekuliuoja, kad tikroji 

sulaikymo priežastis buvo Amin 
kerštas Amerikai dėl jo -sveiki
nimo'' telegramos teksto išgar
sinimo visam pasauliui ir jos at
metimo. 

lio susidūrimą pabaltiečiams teks 
akylai budėti ir toliau mes antro
ji ir praktiškoji konferencijos dar 
bų dalis prasidės rudenį Genevoje. 

Vliko valdyba 

Pearson ir. aišku, Percy. An
dersonas sako, kad jie labai re
tai kada ^mečiami į Baltuosius 
rūmus, su jais Nbtonas mažai 
kada tariasi, jo santykiai labai 
oficialūs. 

Sen. Percy administracinis 
asistentas Joseph Farrel, pa
klaustas anie tą sąrašą, atsisa- SALISBURY. — Rodezijos 
kė ką nors pridėti. Senatorius kariuomenė tebeieško dar 13 as 
šiuo metu lankosi Europoje. 

KONFERENCIJŲ SALĖJ. HELSINKY 

menų, kuriuos pagrobė partiza
nai. Tarp tų šeši yra berniukai 
iš jėzuitų mokyklos. Yra žino
ma, kad partizanai juos varosi 
į Zambiją, kur jų laukia pareng
ti sunkvežimiai. 

Grava daT garsiau savo klausimą 
pastatė ir sovietų delegacijos pir
mininkui. Gromyko, išsyk parau
dęs ir sumišęs, pradėjęs pasakoti 
sovietams įprastąjį melą, kad Bal 
tijos tautos laisvai ir savanoriš
kai esančios įsijungusios į Sovietų 
Sąjunga Sis netikėtas dialogas bu
vęs visiems dalyviams didelė staig 
mena. 

Netrukus po to dialogo U. Gra
va civiliai apsirengusio pareigū
no buvo išlydėtas iš priėmimo-
konferencijos. Liepos 5 d. buvo 
sulaikytas dr. Valiūnas ir estų de 
legaeijos pirrrunmkas Iimar Pleer. 
Neilgai trukus buvo sulaikyti vi
sų trijų Baltijos tautų delegacijų 
nariai (9). Jie visi iš Gontinen-

Iii 

Helsinkis. — Vos spėjom at
vykti į Helsinkį, kai įvykiai kei
tėsi nepaprastai greitu tempu. Už 
pusės valandos jau turėjau spau
dos korespondento kredenci jalus. 
Buvo tai celulozėje įspaustas do
kumentas, su pavarde, vardu, pa
rašu, valstybės vardas ir kreden-
cijalų įstaigos parašai. Cia nėra 
laiko minėti apie keistas sąlygas, 
kuriomis tie kredencijaiai buvo 
gauti. 

Po pusės valandos jau buvo
me konferencijos salėje, kur korės 
pondentai buvo supažindinami su 
visa aplinka. Sėdėjome su ausinė
mis kartu su kokiais trim šim
tais kitų korespondentų. Visus I m o ĮJ*Jj Ja*u' 
pranešimus galėjome girdėti per j v 0 multrphk .iotu 
ausines anglu, rusų, vokiečiu,' JNukelta | 4 puaL) 

prancūzų, italų ir ispanų kalbo
mis. 

Mums buvo aišku, kad turime 
laikytis ramiai ir daug nekalbėti, 
nes yra pavojas prarasti kreden
cijalus. Nuo to daug kas priklau
sys, kiek turėsime progos matyti 
konferem :a, iš vidaus, ar tik iš 
už tvoros. 

Visą ile.i vakarą, iki 3 valan
dos nakties praleidome kartu su 
dr. Valiūnu, padėdami jam pa
ruošti otto ilius rastus užsienio 
reikalų m;., storiams. Prie to dir
bome trv'N otuviai ir keturi lat
viai (estų o r nebuvo). Trečiadie 

šie dokumentai bu-

* 

Kinija turi pagrindo nepasitikėti Japonijos tolimosios distancijos po
litika. Prisimintina, kai 1932 metais japonų kanuomesea kavalerija 
jieage . ilandzųriją 

Rogers atsakymas 
Cicero lietuviams 
Cicero Lietuvių respublikonų 

lygos valdyba (pirm. J. Vasaitis), 
patyrusi apie lietuvių delegacijos 
i Europos Saugumo konferenciją 
areštą Helsinkyje, Suomijoje, 
kreipėsi telegrama į JAV valstybės 
sekretorių, prašydami intervenci
jos ir užtarimo. Rogers atsakė iš 
Helsinkio tokio turinio telegra
ma: "Ačiū už telegramą dėl pa-
baltiečių kilmės amerikiečių, ku
riuos areštavo suomių polici
ja. Patyręs apie jų areštą, aš as
meniškai išreiškiau Suomijos vy
riausybei savo susirūpinimą dėl 
arešto priežasčių ir areštuotųjų as 
meninės būklės, Suomijos vyriau 
sybė sutiko tuojau juos paleisti 
su sąlyga, kad jie paklus Suomi
jos potvarkiui, kuris draudžia bet 
kokį kišimąsi į Tarptautinės kon
ferencijos ir patalpų, kuriose ji 
vyksta, rimtį ir ramybę' (kabu
tės—telegramos siuntėjo). Ši suo
mių sąlyga buvo paskelbta suim
tiesiems. Valstybės sekretoriaus 
vardu ambasadorius John V. 
Krenbiel, Helsinkis, Suomija". 

Respublikonų lyga taip pat 
kontaktavo senatorių Percy ir 
kongresmaną Colliers VVashing-
tone, kurie savu ruožtu padarė 
atitinkamus žygius. 

KALENDORIUS 
Liepos 10 d t šv. Mauricijus, 

šv. Rufina, Gilvainis, Eirimė. 
Liepos 11; šv. Benediktas, šv. 

Olga, Vilimantas, Šarūne. 
Saulė teka 5:25, leidžias 8:27. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta ir 
drėgna, temperatūra žymiau a&« 
naaikeia, virš 90 1 

*•*»%- . . . , . , . , . . . . 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI m evEttn PAJSGUMO CGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
Sveikatos reikalo raštus - klausimus siusti sino adresu: 

KELIAS 1 SVEIKATA, 23*9 West Garfleld Blvd., Chicaffo, m. nOri^'i 

VIENA DAŽNIAUSIŲ 
MAŽAKRAUJYSČIŲ 

Gydytina mažakraujystės Į se atsiradusi mažakraujystė nėra 
priežastis — tik tada galina liga pati iš savęs. Ji tokia yra pa

sėka kitos negerovės. Ją galima 
laikyti kaip ir gerybiniu dalyku, 
— panašiai, kaip karštis latko-

tikėtis geriausių pasėkų 
G.E. Cart^Tight, M£>. 

Mažakraujystė yra visiems ži
noma negerovė. Ji lietuvius daž
nai aplanko. Susipažinkime su 
jos pagrindais — tada mažiau pa 
siduosime išnaudojimus. O išnau 
doja mus visi — pradedant 
abejotinų vaistų pirkliais, bai
giant visokių vitaminu '— tonikų 
įprršėfais. Pati dažniausia maža
kraujystės rūšis yra geležies nete 
kimo mažakraujystė. Tai chroniš 
ka liga. Po jos savu dažnumu į-
kandin seka mažakraujystė, atsi
radusi ar susijusi su kuria nors 
kita chroniška liga (anemia as-
sociated -švitri chronic desease). 
Pastaroji mažakraujystės rūšis y-
ra pati dažniausioji ligoninėn at-
skJumsiųjų tarpe. Nors ji yra la
bai dažna, vienok pačių gydyto
jų nedažnai susekama ir nepilnai 
suprantama. Tai ka čia norėti, 
kad patys ligonys reikiamai toje 
neiaimėįe orientuotųsi. Tos rūšies 
mažakraujystės nepažinimas pa
sitaiko ta ip dažnai todėl, kad ji 
kartu esti su daugeliu kitų ligų, 
kad ji yra nedidelio laipsnio, kad 
jos atpažinimui reikia tam tikrų 
geležies apykaitos nenormalumų, 
rr kad neprisilaiko griežtai nus 
tatytų kraujo moksle struktūri
nių kategorijų. 

mas gera dalyku esant užde
gimui: jis padeda kūnui nugalėti 
ligą. Tai vis kūno reiškiniai pa
greitinimui nugalėjimo kūne at
siradusio uždegimo. 

Tokia su chroniškomis nege
rovėmis atsirandanti mažakrau
jystė plečiasi labai pamažu. Ji pa
sireiškia per pirmą kokios nors 
kitos ligos mėnesj. Dažniausiai 
kraujo dažas — hemoglobinas 

NORVEGAI PRIEŠ ABORTUS 

Tūkstantis Norvegijos gydy- , 
tojų pasiuntė Norvegijos paria- j I 
mentui bendrą pareiškimą, ku- i 
riame pasisakė prieš jstatymo Į | 

1 projektą, leidžiarrtį laisvai pa- j " 
naikinti negimusią gyvybę. Nėš
tumo nutraukimas — rašoma į 

: pareiškime — neturi nieko ben- J 
, dro su moters teise laisvai j 
spręsti ŠĮ klausimą. Nuo pat 
pradėjimo meto — rašoma Nor- j 
vegijos gydytojų pareiškime — j 
kūdikis vra savistovi būtvbė. j 
kuriai niekas negali paneigti tei- Į 
sės j gyvenimą. Norvegijos gy- j 

-. dytojai be to reikalauja, kad 
būtų sudarytos tinkamos socia-
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Domei Petrutytei. montesorinės 3istemos specialistei mokytojai, da
bar Lietuvių sodyboje apsigyvenusiai ir kultūriniuose parengimuose 
dalyvaujančiai. įdomios pedagoginės medicinos žinios — pasitarimas su 
šio skyriaus tvarkytoju. Nuotr. M. Nagio 

daugeliui žmonių jiem* susirgus 
t rumpa Liga (mažiau kaip mėne
sį t runkančia) , bet ta i nesuseka
ma ar pražiūrima. 

Nepamirština, kad chroniškos 
ligos atveju žmogui mažakraujys 

nukrenta iki tuzino gramų pro- Į tę gali sukelti dar ir kitos, čia ne-

ChronRkų ligų mažakraujystė 
nesivysto iki didelės negerovės 
Laimė, kad dėl chroniškų ligų 

atsiradusi mažakraujystė nebūna 
labai didelė. Gydytojai, kraujo li
gų žinovai supranta, kad tokiai 
mažakraujystei yra būdingi se
kantieji chematologijos moksle 
reiškiniai: sumažėjimas kraujo 
plazmoje geležies, sumažėjimas 
tos plazmos pajėgumo pasilaiky
ti geležį, sumažėjimas toj plaz
moj esamų baltymų geležimi pri
sisotinimo, sumažėjimas kaulo 
smegenyse esamų — geležį rišan 
čių celių (sideroblasts), ir norma 
kas ar pagausėjęs geležies kiekis 
tam tikrose kūno vietose (reticu-
toendoteiyje). 

GirrmiškfK iigos sukelia geležies 
trūkumo mažakraujystę 

Chroniškos ligos gali būti la
bai įvairios — jo* ta pačią nege
rovę gali sukelti: geležies (refe-
rum, rron) stoka kūne gali gautis. 
ChroniSkai uždegimai (infekci
jos), vėžys, reumatoidinis artri
tas, reijmatnnis karštis, kraujo vė
žio tam tikra rūšis cHodkm's 
<fisease), kfšru^o sienelių liga (col 
lagen vascular disease), kaulų 

nai tr sunkūs raumenų «viža-

centų (12gm proc) . Tik retais 
atvejais hemoglobinas krenta iki 
9 gramų procentų (norma 14— 
15 gramų proc.) Taip sumažėjęs 
kraujo hemoglobinas (jis yra ge
ležies kraujuje indas) pasilieka 
tol. kol kitos ligos stovis pasto
viai laikosi. Tai taip vadinamas 
ant mažesnio lygio kraujo "ter
mostato" nustatymas. Sitam lygy
je esti išlyginamas kraujo raudo
nųjų kūnelių gaminimas su jų na i 
kirtimu. Toks stovis tęsiasi tol , 
kol tą mažakraujystę sukėlusi l i 
ga lieka pastovi. Tokios maža
kraujystės dydis lyginasi su kitais 
chroniškos ligos bendrais reiški
niais, kaip karščiu, uždegimo — 
pūliavimo laipsniu, sąnarių pati
nimu — skausmingumu, svorio 
numetimu ir raudonųjų kraujo 
kūnelių nusėdimu sergant reuma 
toidiniu artritu. Vėžio atveju, kai 

suminėtos, priežastys. Tada he
moglobino kiekis krenta daugiau 
negu iki 10 ar 9 mg. proc. Tokiais 
atvejais kitos priežastys turi būti 
susekamos. Tokių priežasčių tar
pe minėtai didelei mažakraujys
tei atsirasti būna kraujo įvairio
pas netekimas, žymus kraujo tir
pimas (hemolytic anemia) , reak
cijos vaistams, kaulo smegenų ny 

ATSAKYMAS. Esi Tamsta an
gelas, ne žmogus, kad nori padė
ti savo sesutei, taip toli (Lietu
voje) gyvenančiai ir skausmus 
kenčiančiai, kai daugeliui čio
nykščių giminaičiai :- akių ir iš 
širdies — Tamstai sesuo randas 
pačioje širdyje. Tik todėl taip 
pats kenti, k&d myiir.čią širdį tu
ri. Garbė Tamstai ir padėka už 
tai. Visi turėtume seivti Tamstos 
pavyzdžiu ir darbais savo arti
mui, ypač senesiaan — daugiau 
pagalbos reikalingam, visokerio
pai talkinti. 

Visai nėra mediciniško pagrin 
do Tamstai rūpintis dėl sesers ge

bamos rūšies mažakraujystė iš
sivysto didesnė tada, kai vėžys es
ti po kūną paplitęs, tik ne kaulų 
smegenyse atsiradęs. Kaulo smege 
nų negerovė sukelia kitos rūšies 
mažakraujystę. 

kimas ir inkstų veikios susiipnė-) riamų lašeliais vaistų. Jie nepa-
' kenks niekam, įskaitant širdį. 
Vieni vaistai geriami šaukštais, 

Mažakraujyste neatsiranda 
trumpai besitęsiančiose ligose 

Nors mažakraujystė neatsiran
da trumpai trankančiose ligose, 
vienok geležies apykaitos bioche
miniai negerumai atsiranda be
veik kiekvieno susirgimo atveju. 
Eritrocitų (raudonųjų kraujo kū
nelių) gamyba (erythropoesis) 
būna sumažėjusi kiekvienos ligos 
metu, nežiūrint kaip trumpa ta 
liga būtų. Tik laiko reikia maža
kraujystei pasireikšti. Taip pa t 
ir jos susekimui reikia tam tikro 
laikotarpio. 

Jūros lygio aukštumoje gyve
nančio vyro kraujuje hemoglobi
no koncentracija 14 — 18 gm 
proc. laikoma už normą. Tokiam 
vyrui susirgus, jei jis prieš susir
gimą turėjo 12 gm proc, užde
gimas sumažins, sakysim, hemo 
globirro kiekį iki l~gm proc. Tokį 
kraujuje geležies kiekio sumažė
jimą (oproc.) negalima bus su-

loumsi - vis tai .pavyzdžiai ne-į sekti. Net 22 proc (iki 14 grn 
gerovių, kurių <da%ry* pafydovėiproc.) sumažėjus kraujuje gele-
būna mažakraujystė. Reikia pasaižies kiekiui — vis vien dar žmo-
kvti. k.->d mažakraujystė atsiran-jgus nebus mažakraujis, nes vis 
d-n Hfv-pik su kiekvienu uždegmui ;dar normos ribose bus jo heimo-
M žmogaus kūno audiniu striri-\globinas. Tokis ar panašus geie-
mu (ru-crotis). Tokiose apystovo- įžies kūne sumažėjimas atsiranda 

jirnas. 
IŠVADA Nedidelio laipsnio 

mažakraujystė gali atsirasti kaip 
palydovė daugelio chroniškų li
gų. Ji vystosi palengva — per vie 
ną ligos pirmą mėnesį. Ji nesivys 
to iki didelio laipsnio — retai bū
na mažiau kaip 9 gm. proc. hemo 
globino. Didumas tokios maža
kraujystės pareina nuo ją suke
liančios ligos aktyvumo ir didu
mo. Dažniausiai tai nėra pavo
jinga pacientui. Kraujo transfuzi-
ja retai tokiais atvejais būna rei 
kalinga. Norint reikiamai patiem tuo, ką jis myli. o tuo, 
tui padėti — reikia pagrindinę ne 
gerovę taisyti. Matoma, kad čia 
visokiems prietarams, visokiam 
apsileidimui, visokiam savęs iš
naudojimui, įskaitant ir geritoLio* Q E L Ė S 
vartojimą, nėra vietos Kartą a n ; B E y E R L Y H I U S fitLINYČIA 
visados kiekvienas lietuvis turi tą> 
medicinišką tiesą įsidėmėti ir pa-

kiti lašais — jokio rūpesčio dėl 
to neturėk, ir nelauk, kad sesuo 
pasakytų, kokia sesers liga. Tik, 
jei jos gydytojas jaf patars kokių 
nors vaistų gauti iš Amerikos — 
tada Tamsia tų vaistų vardą pra
nešk šiam skyriui — talkinsime. 
Dabar jai patark, kad ji pildytų 
visu 100 proc. savo ten Lietuvoje 
gydytojo patarimus. 

jlinės sąlvgos nėščiom moterim. 

PĖSČIŲJŲ REIKALAVIMAS 

Prancūzijos pėsčiųjų draugi
jos pirmininkas teisingumo mi
nistrui įteikė peticiją, kurioje 
reikalaujama, kad šeštadienį ir 
sekmadienį būtų uždrausta 
važiuoti nuosavais automobi
liais. Jie reikalauja, kad vairuo
tojai, kurie pažeidžia eismo tai
sykles, tu r i būti siunčiami į 
sunkiuosius darbus. Policijoje 
nurodoma, kad 1971 m. Prancū
zijoje per automobilių katastro
fas žuvo 16 tūkstančių žmonių į 
ir 350 tūkstančių buvo sužeis- į 
ta. Mšk. 

ŠUNŲ SIRGIMO PRIEŽASTIS 

JAV veterinaras, prof. Vija-
mas Cleningas padarė išvadą, 
kad JAV miestų šunys vis daž
niau serga skrandžio votimis 
dėl didėjančio triukšmo. Mšk. 

Cook apskr , 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užner.vje 
Savaitini* 

* Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiOra. tesunaudo
tų straipsnių nesaugo, jtios 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija u2 skelbimų 
turijų neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

l l f $11.00 $6.50 
10.00 5.50 
11.00 6.50 
12.00 7.00 

$3.00 
2.50 
3.00 
3.00 

$20.00 
18.00 
20.00 
21.00 
ll.DO 6.00 — — 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30. šeštadieniais 
8:30 - 12:00 

• Administracija dirba kas. 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

-
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63ard Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

SeStad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tei. WAlbrook J-304S 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tei. — 695-0533 

FOX VAUiEY BtEDlCAi CENTER 
860 Sonunit Strec* 

Rooto 58 — Kljęin TUirnois 

j TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
popiet VaL pirm, ketv. 1 Iki 

antrad., penkt. 1-5, treč 
susitarus. 

ir še*t. tik 

— Žmogus, kuris gyvena ne 
ko jis 

nekenčia, y ra ligonis. 
A. MacLeish 

ketv. 1 
1 
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P a r d u o d a m a s 
C I C E R O L I E T U V I Ų 
L I U O S Y B I S N A M A S 1 

1401 S. 49th Conrt, Cicero, 
HL 60650. Namą galima nupirk
ti už labai prieinamą kainą, ar
ba už geriausią pasiūlymą, No-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OTTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GB 6-2400 
VaL pasai susitarimą: pirmad. ir 

ir penk-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRURG« 
KCBIHJU ER VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MED1CAL BUILDEN'G 

715S South Western Avesmie 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
t v. popiet Trečiad. ir šeštad. nuc 

10 v. ryto lkl 1 v. popiet 
Oftso telef. R E 7-1168 
Rend. telef. — 239-2»l» 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR «-»8«l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTDAtIS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir peakt 
nuo 3 vaL popiet iki 7 v. vak. SeAtad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai ryto — tik 
susitarus. 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS -

Ir 1—9; 
šeštad. 

antrad-
10—3 vai 

i Ois. tei. 735-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — IVERVŲ IR 

gal ją savo gyvenimą tvarkyti. 

PASISKAITYTI modem Medi-
cine, June 251973 

: TEISINGą PATARIMĄ Į 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

Vestnvčms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms prosf^rn-

Ž443 W. 83rd Street Cftioaro. m . 
TEL. PR 8-0S33 — PR 8-0834 

. » • • » - • « » « 9 « # » » « « « » • • « • « » « « » « » • 

14 ŠIMTŲ 14 
ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ 

ir "Linksmos Darnos" (efrerašeiai). 
Abi knygos už S2.50 

JUOZAS RATKUS, 301 Ocean Dr^ 
Mlami Beach. Fla. 33139 

EJCOCLNfiS LIGOS 
rimt namą apžiūrėti, dienos lai- CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
ku skambinkit tei. TO 3-8266;' 84'*9 *°- p'l'^ki R«-*? 

vakarais apie 8 vai. OL 2-6090. 
Valandos pagal susitarimą 
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PB 8-3239 

DR. ANNA BALiUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

Rezid. Tei. - GI 8-6873 
DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKCSERMA tR MOTERŲ LIGOS 

GUrEKOLOGIX£ CHLRCRGUA 

6132 So. KediSe Ave., WA 5-2670 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"contact lenses"'. 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tret 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

TeL Ofiso PR 6-78O0; Namų92.V76t7 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta. 

! Valandos pagal susitarimą. 
atsiliepia, skambinti: MI 

Jei ne 
S-0001 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LO 

Akušerija ir motero ligos 
Ginekologine Cldrargija 

6449 So. Pulaskl Road (Oawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justiem DL—599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
HA nmatsiHepiit. skambinV S74-8012. 

TEL. — BE 5-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

ARTS 
3213 W. 63rd St, 

Tei. WA 5-4787 

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

242! W. 63rd Street 
TeL HE 4-1500 

SKAUSMAI VISAME KŪNE — 
KAS DARYTI? 

KLAUSIMAS. Gerb. Daktare, 
malonėkite Sveikatos skyriTije at-
ak>ti m a n į du m a n rūpimus 
klausimus: ar tie mano sesers, 
Ijet^rvoje sergančios, vartojami 
vaistai nepavojingi širdžiai. Ji ra
šo, kad geria tokius vaistus nuo 
širdies — jų vardas KORVALOL, 
po tris lašelius su vandeniu iš ry- — 
to kol dar nėra naeko valgiusi, iriį»""«»"«llli»"niiiniiiHHIHIIlllliiiliHHimiilHUiimiimiiimiimii!limiimiimu^ 
esantis jai geriau. Bet ji neparašė, į= A P R C T C H D M I T I I D C 5 
k a , jos širdžiai vra negerai. O * ! • * L 5 J B S \ "LV R * \ ' T SJL R E 1 
tais jos vaistais susirūpinau, kadĮS 2442 W . 4 / t h St., ChlcagO, III. - FR 6-1100 j 

P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S i 

DIABETINIS MAISTAS IR GAMDT1A| 
Mėn patelefonno^lnift į&są gydytojui 

Linteraai nusiteikusios lietuvės gtipriaa kraują Alvudo užkandinėje 
sveika Marijos Bomenės (kalr.) paruoltų ma&ttL Niiotf. U. Kagio^Tią dtfe&ju ff Justgotbiu. 

jinai anuos gerdama savo širdį i = 
nesugadintų dar daugiau, nes tik 
tris lašelius tegalinti gerti ir tik 
->.iena kartą per dieną. Nors ji- Į 5 
nai neparašė, kas jos Širdžiai y r a ; 5 
negerai, bet aš norėčiau žinoti, į 1 
ar gali tuos vaistus vaitoti šir-jS 
džiai stiprinti, nfžiūrint' kas ten i 5 
bebūtų <nj jos širdimi. į§ 

Ji rašė. kad buvusi ligoninėje, 2 
turėjusi didelius skausmus visa-S S 
me kūne. Daktarai jos fa ligą pa- s 
vadinę Radikulitis arba artritis. IS 
Dabar esanti sveikesnė, bet dar ] 
turinti skaudančia koją per kelį; 
ir einanti raišdama. Dabar nuo 
tos kojos skausmo vartojanti to
kiu*; vaistus: valerijono lašus mi
šinyje su eteriu. Juos vartojanti 
ta ip pat iš ryto su vandeniu, kol 
da r nieko n e v a l i u s i T15 n t šaky 

Visg plačiai reklamuojamu firmq 
BALDAI — APPLIAN'CES — KILIMAI 

— STEREO — SPALVOTA TV 
Krautuvė atdara; 

Pirmadieaiais ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro 
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai 
ryto iki 6:00 vai- vakaro. 

AUGUSTAS BELAUSKAS, vedėjas 5 
ifiMiiHiiinniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii? 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 

824© SO. HAIJRTED STREET TEL. — CA 5-725? 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 

IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Ofiso tei. PR 8-2220 
Varnę — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir p«nlrt 
nuo 13 tU i vaL ir nuo 5 lkl S 
vaL vak.. šeštad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SS44 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 

lkl 8 vai. Trečiad. tr Seštad. uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1 -4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tei. 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL RKliance 5-4419 
Rezld. GRovehfU 8-061T 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 TaL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. valu, 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p^p. 

ir vakarais pajral susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Str**t 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta, 

Rezld. teL WA 5-309* 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tre£. Ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vaL Ir nuo 6 lkl t 
v. v., šeštad. 2-4 vaJ. popiet Ir kita 
talku pagal susitarimą. 

VI* telefonai 652-1381 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7 Trečlad. Ir 
šeštad. tik susitarus. 
TeL ofiso ir boto OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avearae, Cicero 

Kasdien 1-3 vaL Ir 8-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet. 

-

Ofiso teL HE 4-2123. Namu OI 8-6195 

DR. V. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: p b m , antrad., ketv. tr penktai. 
2-4 ir «-8. Treč. Ir Šeštad. uždaryta 

TeL PRospect 8-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
6648 South Albany Avenee 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak.. penktad. Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU K 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
VaL: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. ir 
Dftttktad. nuo 12-4 vaL P p. *-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečlad. uždaryta. 

*— rrwiri«ffliiiiiiiiiiitiiiiTrri mummnmniMiimiiimuHiii 

DR. NINA KRAUOEL 
KRIAUčELIGNAITE 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Ave. 

TeL Ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. W1NSK0NAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. Pnlasld Road 
Ofiso teL 767-2141; narna 

i • pirrrt., antr., ketv. 2—5 Ir 6—8. 
2—5. Se*t. pagal susitarimą. 

vai. 
penktad. 

TeL WA 
M M 471 

6-26TO, neatsilieptu afcaro-
Perakaitę "Drangą", dnofefte 

S Utlems paaiakalfya. 



Didžioji maitinimo Etize 

DUONA IR ŽODIS TRIUKŠMO SMURTAS 
Gyvename nepaprastai tr iukš 

mingam pasaulyje. Kiekvienam 

Sovietuose i r jų pavergtuose p a t y s komunistai atskleidžia 
kraštuose t rūks ta maisto. Jo savo melus, 
reikėjo pirkti Vakaruose. Kad Vienas tokių buvo ir apie 
ši prekyba Maskvai nėra malo- ' 'nuostabų tarybinės technikos! dideliam mieste nenutrūkstamai 
ai, matyt i iš to , kad apie grū- laimėjimą" generatorių, kuris j vyksta senų pastatų griovimas 
dų pirkimą jie nerašo i r ekono- buvo 1968 m. gruodžio 19 d.! ir naujų statymas, kasami tu-
miniuose žurnaluose, nes toks 'Tzvestijose" aprašy tas i r kurio ] neliai požeminiam susisiekimui, 
parašymas liudytų žmonėms ko- iš viso nebuvo. Apie tą genera- i tiesiamos naujos magistralės ir 
nmnistinės sistemos * nuolatinį torių, jo paleidimą i r nuostabius Į tiltai. Sakoma, kad dabar New 
bankrotą. Komunistinė spauda pasiekimus rašė ir "Pravda", ojYorko triukšmą pralenkia vals-
nuolat giriasi, kad ji skelbianti tačiau iš viso toks generatorius j tijos sostinė Albany, kuri griau-
tiesą, kad atskleidžianti "supu- nebuvo paleistas i r t a elektros i narna i r perstatoma. 

Žmonių susigrūdimas, technikos neišvengiamumas 
P. GAUCYS 

vusių vakarų" liūdną padėtį i r srovė tebuvusi t ik simbolinė. Vi 
taip pa t parodanti, koks nuosta- s a tai atskleidė pačių sovietų 
bus gyvenimas yra komunisti- žurnalas T r u d " . 
nėse valstybėse. Komunistiniai Esą, 1968 m. a t idarytos jė-
laikraščiai pilni labai iškilmingų gainės da r net 1973 m. nebuvo. 
antraščių apie '"pergalingus Taigi ka r t a i s ir pa tys parodo, 
penkmečio žingsnius, "didelius kad visos tos •didingos komu-j ganizacijos direktorius, miestų 
ūkio pasiekimus" ir '^nuostabius nizmo techninės pergalės" yra j triukšmą vadino grėsme, kuri 

B. D. AHen, Anglijos viešo
sios sveikatos inspektorius, pa
žymi, kad netolimoje ateityje 
britų miestai pavirs "triukšmo 
pragarais". Dar 1966 m. dr. 
Canday, pasaulio sveikatos or-

technikos laimėjimus". Tačiau t ik melas. Tai gal vienintelis 
komunistinė spauda žmones toks komunistų atskleistas at-
maitina melu. Kaip duonai grū- vejis, bet tie, kurie toj sistemoj 
dų reikia ieškoti Vakaruose, gyvena ir kurie mato laikraš-
taip i r dvasiai maisto reiktų čius ir pat į gyvenimą, žino, -kad 
ieškoti Vakaruose, nes komunis- komunistinė spauda yra iškreip-
tinė spauda y r a dvasinio bado t a . kad ji melaginga, kad iš vi-
spauda. 

Komunistai savo spaudoje ne 
kartą gyrėsi, k a d jų spauda rū
pinasi žurnalistiniu meistrišku
mu, kova u i komunizmo įgyven
dinimą, taip p a t nevengianti sa-
vikritikos. Apie tai komunistinė 
Vilniaus "Tiesa" r a š ė : "Ypač 
brangintinas tarybinės spaudos 
bruožas — t a i part inis princi
pingumas, nenuilstama kova su 
priešiškomis mūsų ideologijai 
atgyvenomis, buržuazinės deolo-

so ji žmogų varginanti savo 
part inės linijos laikymusi i r be-
kraujiškumu. 

Todėl, kai komunistai perka 
grūdus užsieniuose, kad paso
tintų komunistinės vergijos ali
namą žmogų, būtų gera, kad ko
munistai ką nors Vakaruose nu
pirktų ir dvasiniam badui su
mažinti, kad ką nors leistų iš 
Vakarų įvežti. 

* 
Jeigu alkanam žmogui dar 

part i ja leidžia maistą nupirkti 
gijos diversijomis, kova su visu Vakaruose, tai jokiu būdu ne-
kuo, kas t rukdo tarybiniam leis, kad pavergtasis atsigautų 
žmogui jo kilniame i r džiaugs- dvasiškai, kad j is galėtų pasi-
mingame komunizmo s ta tybos maitinti Vakarų lasvu žodžiu, 
darbe", žodžiu, komunistinė Komunistinė spauda y ra skirta 
spauda yra nuostabus gėris i r žmogui atbukinti. I r nenuosta-
grožšs. Anot Tiesos", "Par t i ja bu, kad "Pravda" šį m. balan-
visada vertino ir vertina galin- džio 19 d. išspausdino vedamą-
gą kritikos i r savikritikos gink- j i . kurį perspausdino ir iš pas-
lą, įveikiant negeroves ir kliu- kos lekianti "Tiesa" balandžio 
tis, biurokratinę rutina, apsnū- 20 d., kaip lietuivams svarbų 
dJmą, susitaikymą su padėtimi pavergėjo žodį. Tame vedama-
— t a i nepamainomi ir gyvybin- jame rašoma: "Spauda yra vie-
gs priemonė. Tačlaa par t i ja nie- n a s iš galingiausių partinės idė-
kada nepripažino ir nepripažins jinės ir organizacinės įtakos 
tokios kritikos, kur: nesiskaito masėms, mūsų darbų eigai įran-
su tikrove, su tary-rnių žmonių kių". Toliau rašoma, kad spau-
orumu, su tikraisiais gyvenimo da turi būti nuolatinis komuniz-
faktais." Žodžiu, iš vienos pu- mo tironijos botagas. Esą, 
sės spauda skelbianti tiesą, o iš "Spaudai skiriamas svarbus 
kitos pusės j i tos tiesos bijo. vaidmuo, mobilizuojant d. žmo-
Todėl komunistinė spauda y r a nes planinėms užduotims, socia-
nepaprasto nususimo, nepapras- Ustiniams įpareigojimams vyk-
to vienašališkumo, nuobodumo dyti ir viršyti, vystant masini 
ir atsilikimo spauda. lenktyniavimą. Kaip t ik 

Pavergtųjų kraštų 

plinta po visą pasaulį, o UNES
CO leidžiamas organas visą nu
merį pavedė oro taršai ir triukš
mui. 

Negalima pabėgti nuo triukšmo 

lių ir motociklų žviegimo. 
Pretorijos, P . Afrikos, gyven

tojai nusiskundžia pergarsiai 
gaudžiančiais varpais ir kariljo-
nais, o Afrikos gelmėse misio
nieriai tur i užsikimšti ausis, kad 
negirdėtų čiabuvių būgnų ir 

t r iukšmu nusiskundžiama nuo 
Aliaskos, Havvajų per visas 
JAV-es. Ūkininkai, mažų mies
telių gyventojai, vasarnamių sa
vininkai — visi norėtų turėti 
akust inius dusintuvus. kad ne-

] smarkumu pafetet&s radijais, 
kriokiąs iš kaimyiiuuų, .—;.,... 
susilieja su automobilių žviegi
mu. Triukšmas kyla iš visos ei
lės elektrinių grąžtų, gervių, 
traktorių, kastuvų, sunkvežimių, 
kurie yra mūsų civilizacijos bū
tini darbo įrankiai. Jų motorai 
sugriauna bet kokią ramybes 
iliuziją, apie kurią svajojame, 
atsiradę ežerų pakrantėse. 

Netgi persikėlimas i Kanadą, girdėtų aplink juos siaučiančio , - , ... & . , . * , „ . , . . . . , kuri, sakoma, esanti ramesne, t r iukšmo. Vis dazneia nusiskun- L . M , ,. . . . . "L. ,. i turi nepatogumų. žurnalas dimai miestų ir miesteuų gyven- , „ . „ . . . 
triukšmingų ritualinių šokių, i to jų dėl vis smarkėjančio triukš! M ^ e a n s J 8 ^ m e s t u . &' 
Londone sudaro problemą ras t i ! m o . Anksčiau didmiesčių gyven-! v e n t o ^ normcms Įsrgyti ra-
ramų viešbutį, nes palei juos t o j a i bėgdavo į provinciją, į lau- j % £ Z ^ ^ £ £ £ 
vyksta smarkus autobusų, au- kus , bet dabar ta i jau n e b e p a - l " ^ ^ T ^ 
tomobmų ir sunkvežimių judėji- deda. Plentų t inklas triukšmą j * * * ? ^ S S l ^ i T 
mas, viduje džeržgia virtuvės i a tneša į priemiesčius. M e d i n o j e , i ^ V f ^ 1 m ^ ? S \ 
indai, ūžia įvairios valymo ma-1 Seatlio artumoje, stengiamasi C ^ S • S f Ž , S S ? 

: mų, kilsiančių ūkininkų žemėse 
pastačius pramonės įmones. 

šmos. Londono miesto ta ryba i su tr iukšmu kovoti policijos 
tvirtina, kad miesto gyvento- vartojamais t a m t ikrais apara-
jams kas kar tą vis sunkiau se- į ta is , keliuose matuojančiais 
kasi apsiginti nuo aplink juos | t r iukšmo stiprumą, 
vykstančio pernelvg didelio 
triukšmo. Pasirodo, kad paHgi- Viename Kalifornijos valsti-
nama ramybė tebūna labai *ne-1 J ° s ^ d o n m e d ž i ų parke nesą j nolulu, xur skundai del tnuksmo 
i lga i -nuo i v n iki 5 v r T a r p į n ė yienos vietelės, k u r galima j privertė s ū d a n t i kovai su juo 
10 v. ir vidurnakčio kad daugu-i **** P " * * * * nuošaliai nuo ap- j komitetą, netgi Virgmes salose. 

Nuo t o triukšmo dabar žmo- lmas žmonių eina gulti ir v a l a n - ! l i n k s i a u r u č i o trafiko triukš-j kur naujai pastatytas spraus-

Neišvengiama blogybė 

Visa tai rodo, kad nūdien sun
ku ras t i ramių vietų. Netgi Ho-

gus niekur negali pabėgti. Kaip 
amerikiečių rašytojas R. A. Ba-
ron pastebi, nesvarbu, a r tavo 
galva pridengta meksikietiška 
skrybėle, Wallstreeto Metu ka

da prieš jiems keliant, triukš-1 m o " • N e w Y o r k o *—** mė-į miniams aerodromas su orą rai-

tiliuku, ją nešiojąs turi pirštais 

mas gana didelis ir labai erzi
namai veikia į žmones. 

Tai t i k keli pa-vyzdžiai, rodą, 
j kad t r iukšmas sudaro pasaulinę 

Slaptosios policijos agentaį sulaikė 
New Yorke žymų heroino pirklį 
Gennaro Zaiifardino 

AUTOMOBILIC RŪDIJIMO 
PRIEŽASTIS 

Kiekviename automobilyje 
y r a daug t u š t u m ų Keičiantis 
temperatūrai , t e n kondensuoja-
si drėgmė ir prasideda korozija. 
Jos laiku pastebėt i lyg ir neį
manoma, o pašalinti rūdis d a r 
sunkiau. 

Dueseldorfo parodoje. Vaka 
rų Vokietijoje, chemijos pa ro
doje buvo pademons t ruo tas 

užsikimšti 
Moskva 

ausis. Večernaja 
nonės, gy

veną netoliese sunkvežimių ga- į "J . . " 
ražo, negali miegoti dėl jų ke-j * "c a 

liamo triukšmo ir garsiakalbių.: 

problemą ir kad dabartinis tur i 

gina pasi traukti į New Hamp-1 žančiais motorais suardė ten 
shire bukolinę ramybę. Tačiau, j buvusią ramybę. Dabar ją t e g a - ! ^ ^ y ^ ' C-.e~.ika: su-
jei nebegirdima kūjų plakimo. | įima rasti tik šiaurės miškuose! i š ė fc reaguojančius skys -
lėktuvų ir sunkvežimių tratėji- j Pramonės ir technikos raidos č i u s . U d ė ^ ^ ^ ^ 
mo. tai susiduriama su lentpiū- j tynnėtojai esamu triukšmo d i - k P a s k i a u pmtafcS šiuos skys -

, , , . . „ « , 2 * * * * N ***** keliamu I dėjimu nesistebi. Taip pat j u o , č i u 3 ^ ^ 
rašo, kad žmonės, gy- ^ j ? ^ / t ? ± *T~ t r a * a m u - * * n e t ^ ' miškuo- nesjsteba ir gyventojų pneaug- j ^ ^ a u t o m o ^ i l i o * 

•tybesiųjį. Tad triukšmo aukos , s e žmonės pažadinami 5 v r : bo stebėtojai. Kaimų gyventojai i "T . . . .. v , 
- -„, • , Į . , : ^ . . ' ; . . ^ 7., j . , • '^ inais , i t a r p u s t a r p masinos du-

visur, nes ja s supa dau- j nes miško kirtėjai pradeda dirb- bėga Į miestus ne Uk del pato- j ' A k i i i r k a ^ ^ u u . 
^ . ^ n , . . . - . - - ^ ' t a y i e ž a ^ ą , •o rėdami ***& ffl—>jO;' " W bet i r « - g - I ^ J ^ j ^ s t i p r i a i s u -

ti dienos karšč ių darni traktorių triukšmo. Gy- j feibo „ ^ j u t ū r i s ^ ^ 
Miestų tr iukšmas 

»• - - . w , . , , T , Kenčia visur, nes jas ražo, negali miegoti del jų ke-! , . . . , . ' . .,.7 . 
Hatn^ f^^tžm^ ,-̂  „ . ^ i l i v . ; , , jgybe tr iukšmo kelejų: masmos j t i prieš aušrą, norėdami išveng-; gesmo gyvemmo, bet i r veng 
Taip pa t maskviečiai skundžia
si dėl nakties metu pergarsiai 
grojamų patefonų ir r ad i jų dėl 
staigiai startuojančių automobi-

ir mechaniniai įrankiai, kurie 
negali tyliai veikt i 

Trfukštnas visur 

Nors pa tys didžiausi miestai, 
kaip New Yorkas. Tokio, Rio 
de Janeiro, Londonas ir Mask-

tinės Kalantos susideginiino. J Kau
ną buvo sutraukta milicija iš visur. 
Kauno geležinkelio stoty ir autobu- į va rungtyniauja dėl -'triūkšmin 
sų stoty tikrindavę visų atvykstan- Į giausio" titulo, ši problema j au i dalykų susilauksime netolimoje i butų koloniją visai arti tarptau-
čių dokumentus. Jaunimą, jeigu jie j n e b ė r a vien didžiųjų miestų ir j ateityje. Mūfordo miestelio, N ' tūūo aerodromo. Nepaisant fe-
gatvese eidavo po kelis, milicija į+Ur nnmnn;nĄ„ VMm ^ ^ w \ H . , su 3,916 gyventojų -'Gazet-; deralinės ariacijos administracv 

darni traktorių triukšmo. Gy
ventojų susikimšimas priartina 
triukšmą prie žmogaus. Vis be

l s pradžių, t r iukšmas būdavo sireiškiąs butų trūkumas verčia 
būdingas dideliems miestams.; žmones gyventi labai triukšmin-
Spauda dėl jo keldavo protes- gose vietose. Taip, pvz. viena 
tus . Be t ir mažųjų miestų laik- i bendrovė su N. Y. valstijos pa-
raščiai rodo kokių nemalonių rama stato Twin Pine Vūlage j įdomi apl inkybė. Pasirodė, kad 

putomis užpildyti automobiliai 

jo 40 ka r tų . Putos, užpildžiusios 
vidaus erdvę, sustiprino surūdi
jusias sieneles, be to, užvėrė ke
lią drėgmei kondensuotis. 

Taip p a t paaiškėjo da r viena 

vszsnj^sr- BSTS fjr""**1 £?**£* -ir i 
jungti telefonai - "-- " Arfi«o:e ruo A-:>. Anp.hos < 
tikimasi riaušių. 

jungti telefonai su Kaunu. Buvę 

Pasėdėjusi savaitę Vilniuje, grį
žusi atgal j Lenkiją labai nusivylu
si ir apgailėdama Lietuvos gyven
tojus. 

Vilniuje krautuvės esančios apy
tuštės. Vitrinose nematyti prekių. 
Vienoj krautuvėj pastebėjusi, kad 
ten dar yra. Nuėjusi pažiūrėti. Prie j 

Arfikoje nuo Adis Abėbos j is I t e " r a š o : "Nuo triukšmo ken-Įjos įspėjimo, kad tokioje artu-
plinta į vakarinę pusę. Ne vien čiame, kai atsisėdame ant uo- į moję lėktuvų keliams triukšmas 
t ik New Yorko ir Maskvos gy- | los pasidžiaugti vėju ir bangom, gyventojams bus sunkiai pake- I ra amfibija. 

iiamas ir kels griežtus protes-

tapo "neskęstančiais" . Pvz. 1,5 
tonų svor io automobiliui **Ope> 
liui . Admiro lu i" prireikė 37,5 
kg poliuetano, kad jis t ap tų tik-

Reiškia, vyksta konkurencija ir tas 
esą gerai. 

Turizmo klausimu Lenkijoj ne
reikia prasyti leidimų kiekvieną 
kartą vykti j Bulgariją, Rumuniją. 
Vengriją, Rusiją. Leidimai išduoda
mi penkiems metams. Norint vyk
ti j Rusiją reikia turėti pakvieti
mą iš ten, o j kitus kraštus galima 
vykti dviem savaitėm be pakvieti
mų, P. *. 

durų pasitikusi krautuvės vedėja :-
rusė ir paklausus: "Ar turite talo- j 
nėlį, Be jo neįleidžiama." Pasirodė, Į 
kad ta krautuvė esanti specialiai '• 
jaunavedžiams ir jiems parduoda
ma su turimais talonėliais. 

Palyginus Lietuvą su Lenkija, i 
tai esą kaip diena ir naktis. Lenki-1 
joj krautuvės pilnos prekių, net 
ir importuotų. Prie dabartinės vai-1 

F^1* i džios ten padėtis labai pagerėjusi, j 
spauda spaudą partijos komitetai gali j Tik reikią turėti pinigų. Yra vals-1 

y ra ir okupanto nusikaltimų pa - ir turi suteikti lenktyniavimui j tybinės ir privačios krautuvės. 
siteisinimo ir kolonistų garbini- daugiau viešumo, palyginimo,' "*'"'' n <5?s « — - - - -
mo puslapiai. Tokią spaudą skai skatinti rungtyniauti ir stiprin-
tant , žmogus gali apsirgti dva- ti reiklumą. 
sine anemija. Jeigu nualinta. Galima būtų ir daugiau paci-
kolchozų komunistinė sistema tuoti okupanto įsakymų, ta-
perkasi grūdus vakaruose, t a i čiau ir iš to matyt i , k;.d spau-
dvasinio bado prislėgtiem žmo- da skir ta okupacijos stiprini-
nėm knygos ir laikraščiai iš Va- mni ir liaudies išraudojimui. 
k a r ų yra draudžiami. Todėl, kai kalbama, kad Sovie-

* tų Rusija jau y r a g e n s n ė , jau 
Nepaisant įvairių komunist i- pasikeitusi, r e s neleidž>. kaip 

nių paskyr imų apie nuostabius anksčiau badu mirt i , perka grū-
komunizmo laimėjimus, tokiais dus, galima būtų pacituoti, kad 
pasigyrimais gyventojai netiki, dvasinis badas y r a taip pa t sun-
Visa tai t ė r a tik dirbtina ir i š - kus, kaip ir fizinis. Komunistai 
pūsta, nes gyvenma rodo visai šalia duonos turėtų leisti impor-
ką kitą. Bet pasitaiko, kad dėl tuoti ir dvasinio maisto, kad 
kokių nors nesutarimų tie spau- kiek atsigautų partijos biulete-
doje kelti išpūtimai atskleidžia- nių nualintas skaitytojas. 
mi, kaip buvusi netiesa. Ka r t a i s A. R 

ventojai skundžiasi trafiko ke- i bet negalime džiaugtis, nes 
liamu triukšmu ir automobilių i tranzistorinių radijų triukšmin-
sirenų kaukimu, tas pats nema- į ga- muzika ar tumoje neleidžia." 
lonumas erzina ir Nairobi by- į Priemiesčiuose motociklų kur-
ventojus. į t inas t r iukšmas suardo visą va-

Kiek tai liečia šį kraštą, į karo tylą. Ne ką geresnis visu 

tus, statytojai atsakė, kad j ie! Atsisėdus į automobilį 5 kelei-
izoliuosią stogus, įdėsią dvigu- j viams, sver iant iems po 80 kg, 
bus langus ir įvesią centrinį vė
sinimą, kad nebūtų reikalo ati
darinėti langus. 

Butų ir laisvų sklypų trūku
mas ir jų aukštos kainos verčia 
planuotojus nieko nepaisyti ir 
statyti namus gyvenimui netin-

vanduo nesiekė net langų, j m 

karnose vietose. Taip buvo pa-

Toks plakatas DUVO vežamas New Yorke prieš tautų pavergėją Sov. 
Rusiją suruoštoje demonstracijoje 

— Švedijoje spalio mėnesį 
rengiamasi iškilmingai paminėti 
vienintelės švedų šventosios Bri
gitos 600 metų gimimo sukaktį . 
Iškilmėse dalyvaus Popiežiaus 

statytas 32 aukštų namas ant j Pauliaus VI asmeninis deiega-
platformų Bronxe prie \Vashing : t as kardinolas "VVright. T a pro
tono tilto. Kai nieko pikto ne-1 ga kardinolas "VVright susit iks 
manydami nuomininkai įsi-,; su vals tybinės švedų liuteronų 
kraustė, jie ten rado garus ir i Bažnyčios vyriausiais a ts tovais . 
triukšmą, kylančius iš dvylikos ; 

eil-ių automobilių kelio po jų bu- mingai r iedėję romėnų akmeni-
tais. Niekas nebuvo pagalvojęs, mis gr į s ta i s keliais, vertė Julijų 
kad automobiliai kels triukšmą ] Cezarį nesėkmingai draus t i die--
ir garais terš orą. nos m e t u ja is važiuoti. Nemalo-

Triukšmas nėra naujas daly-: nūs praei t ies g a r s a i nebuvo to-
kas. Netgi svarbiausios jo prie- i kie s t ip rūs , tok ie dažni, bėgo 
žastys — pelnas ir greitis — \ žymiai t rumpesn ius nuotolius i r 
yra taip senos, kaip pirmas j buvo gardimi daug mažesnio 
spiegiąs ratas. Vežimai triukš- : skaičiaus ausų. 

Spaudoj ir gyvenime 

OKUPUOTA LIETUVA IR LENKIJA 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS 

1 

0 šalia to pagrindinio uždavinio gali užsiimti labda-

Vienas lenkas iš Varšuvos, kuris 
yra vedęs kažin kurios kartos lie
tuvaitę ir turi savo giminių Ameri
koje, jiems parašė tokią istoriją. 

Prieš porą dienų žmona grįžo iš 
Vilniaus. Parsivežė blogiausių įspū
džių apie esamą padėtį. Tiesiog ne
galėjau patikėti. Juk ji visada kal
bėjo labai palankiai. Ji sakanti, 
kad gaila žmonių, kurie yra labai 
malonus, darbštūs ir protingi. Ta
čiau ten įvestas režimas, kad jie 
bijo vieni kitų. Prie keturių akių 
gali pasikalbėti ir pasikeisti minti
mis bei pasiskųsti, šiandien esą ne
galima palyginti, kas buvo prieš 
ketverius metus. Krautuvėse nėra 
produktų, nėra mėsos. Ji aplankiu
si eilę šeimų esančių atsakingose 
pareigose. Laike pasikalbėjimų Sei

mininkai pagalvėmis uždengdavę 
telefonus, bijodami, kad gali būti 
prijungti klausytuvai. Kai buvusi 
pakviesta pietų ar vakarienei, šei
mininkės labai blogai jausdavusios, 
nes negalėjusios kuo pavaišinti. 
Vaišindavusios bulvėmis ar bly
nais, nes neturėjusios mėsos. Kai 
žmona, gavusi kur tai prie Halės 
iš moteriškės nusipirkti porą kilo
gramų veršienos, tai šeimininkai 
nustebę ir klausę, iš kur ji gavusi. 

Būdama Vilniuje norėjusi aplan
kyti Kauną. Vilniečiai atkalbinėję, 
maldaudami nevažiuoti, neturint 
tam leidimo. Be leidimo, esą. nega
lima, nes galinti būti suimta. Ne
galėjusi nuvažiuoti ir į Trakus be 
leidimo. Juk Trakai kaip Vilniaus 
priemiestis. Tuo laiku buvusios me« 

Kaip t ik tuo laiku ši vieta dar tebepriklausė prie- j už tam tikrą atlyginimą, 
miesčio ūkininkams, daržovių augintojams, kurie už-j Nupirkus vienuolynui žemę ir pradėjus pastatų 
auginę šioje apylinkėje daržoves, pardavinėdavo mies-' statybą į Chicagą atsikėlė gyvent i i r kun. A. Staniu-
to gyventojams, todėl ta vieta tada ir vadinosi South- i kynas. Jis jau kiek anksčiau su vyskupo sutikimu 
side Marshes. Čia tuomet 1909 metais vienuolynui buvo! buvo pasitraukęs iš Mt. Carmely klebono pareigų, kad 
pirkta 10 akrų žemės. Galima teigti, kad vienuolyno į galėtų pasišvęsti vien tik Šv. Kazimiero seserų įkur-
įsteigimas buvo kaip ir užuomazga pačios lietuvių Mar- j tam vienuolynui. Rinkdamas aukas j i s važinėjo po vi-
ket Pa rko gražiosios ir dabar didžiausios lietuvių ko- sas lietuvių parapijas, kar ta is net pavaikščiodamas ir 
lonijos Chicagoje. Prisimintina, kad kun. A. Staniu-j ieškodamas geradarių aukotojų nuo durų iki durų. Ra-
kynas turė jo t ada užmojo greta vienuolyno įsteigti ir j šė ir daug straipsnių tuo reikalu spaudoje, prižiūrėjo 
senelių prieglaudą ir tam reikalui nors ir pamažu telkė! statybos vykdymą ir mokė pačias seseris, ruošdamas 
lėšas, vėbau įsisteigusi Romos Katalikų lietuvių lab- jas mokytojomis. Ypač jis p a t s stengėsi išmokyti j a s 

ros i r ligonių slaugymo pareigomisfram mergaičių vie-: darių sąjunga, gre ta esančios vienuolyno žemės nupir- j lietuvių kalbos ir rašto. Dėstė joms ir Lietuvos istoriją, 
nuolynui jis, berods, su savo rienrninčiais parinko jam 1 k o d a r 10 ^ r ų žemės plotą. Iškilus minčiai įsteig- j geografiją i r kitus su lituanistika susijusius dalykus. 
Lietuvos globė jo švento Kazimiero vardą. Vienuoly- i ti Šv. Kryžiaus Ugoninę, Labdarių sąjunga turimos že-į Ir taip pasišventę?, apsikrovęs gausiais įs teigto 
nas buvo pavadintas švento Kazimiero Seserų l ietu-jm ės P l o t 3 M akrų perleido vienuolynui ligoninės rei- šv. Kazimiero vienuoh .10 darba is j i s vis aktyviai reiš-
vaičių vienuolynu. Kelias tai idėjai įgyvendinti nebuvo; kalui. Pa t i Labdarių sąjunga gerokai vėliau senelių Į kėši katalikų srovės akcijoje, buvo vienas iš pagrindi-
lengvas. Reikėjo tam ir laiko ir lėšų. Nors vienuoly- i prieglaudai pirkosi 150 akrų ūkį Lemonto apylinkė-į nių Kunigų sąjungos kūrimo iniciatorių, i š r inktas t o 
no užuomazga rišama net su 1902 metų data. leidi-! se- I r k a i P ^k tuo laiku t ie daržovių augintojai — ūki-; taip svarbaus junginio pirmuoju pirmininku. J i s buvo 
mas iam kurtis buvo gautas tik 1905 metais, o do- ninkai pasi traukė, išnyko iš šios apylinkės. Kūrėsi čia į vienas iš tų, labiausiai pasireiškiančių vienminčių bū-

Pietinės Chicagos dalis, priemiestis su gražiai išpla- j relio, kurie reikalavo katalikiškajai srovei būtinai leisti 
nuotomis plačiomis gatvėmis. Gi lietuviai, besilanky- laikraštį ir tai tokį. kuris gvildentų pačią katal ikybės 
dami šv . Kazimiero seserų vienuolyne. Šv. Kryžiaus esmę, svarstytų visas jos t iesas , iškylančias proble-

kumentaliai ir formaliai pradėjo veikti t ik 1907 metais. 
Pirmasis vienuolyno prieglobstis buvo kaip tik 

pas kun. A. Staniukyną Mt. Carmely, kur jis kaip 
tik klebonavo. Tai buvo tik laikinas dalykas. Vienuo į ligoninėje ir mergaitėms skirtoje Šv. Kazimiero aka- mas ir būtų šauklys, judintojas visų lietuvių kata l ikų 

organizacijų, kad jos lietuvybės ir taut inės ku l tū ros 
baruose pasireikštų visu galimu pločiu ir įmanomu gy
liu. Todėl ir Draugo įsteigimas praėjo t ame lietuvių ku-

lengvas . l te£ė jo nuošalesnės"^"gamtiniai gražesnės j kad kun. A. Baltutis ėmė organizuoti lietuvių para-Į nigų seime 1909 metais su visų kunigų pr i ta r imu i r 

lynui kurtis reikėjo tinkamesnės vietos. Tokia vieta 
buvo numatyta Chicagoje, kaip labiausiai tinkama. 

demijoje susidomėjo šia gražia vietove ir ėmė gau
siau keltis j ją apsigyventi. Jau 1924-1926 metų lai-

Bet ir čia pa t s vietos parinkimas nebuvo taip jau kotarpyje lietuviai buvo čia taip gausiai apsigyvenę 

vietovės. Kaip užrašuose minima, čia pagelbėjęs ja pa
rinkti pats arkivyskupas. Ir tai yra ta pati vieta kur 
ir dabar tebesiranda t a s vienuolynas sų savo reikš-
mingonui įstaigomis. „ 

piją kuri 1926 metais gavo arkivyskupo leidimą ir bu- Į pažadu jį remti moraliai ir mater ia l ia i . Už tai i r p a t s 
vo oficialiai įkurta. Švento Kazimiero seserų vienuoly-1 laikraštis pasirodė, kaip minėjome, ta is pačiais 1909 
nas tos parapijos bažnyčiai ir kitų pastatų statybai i metais VVilkes-Barre. 

perleido reikalingą žemės plotą — du su puse akrų i į^m Į Į ^ Į Į 
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KONFERENCIJŲ SALĖJ, HELSINKYJ 

I Vienu momentu <mu&<id^ ou-
'I ryje žmonių., kurie kalbėjo tik ru-
! siškai ir pra-dėjo skaidyti m a n o 
į pavardę, kuri buvo užrašyta ant 
Į kredencljalų. kortelės. & komipa- j 
nija mau įjy ; buvo gan ru»malo-

: ni. Tad n~si'<iidau su šiais "drau 
gaiš" j joki*-- kaioas. 

Dr. | . Genys 

ffKAITNG OONTRACTOR 
lrvDg\v mle*t# ir uin*1e«ty nau.iui i 

tr perstatai) s c o m visu rtJjMg namo 
apšildymui pe^us alr eondttionlnp 
tr vanden* boilerius Dirbu greit, m 
"iTilneal Ir garantuotai 

DOMAS i r R A r s R A * 
1444 S. W e » m A ve 
ChtcBCO. Hl MMOf 

Tel. V f 7 * 4 4 7 

MOVI NG 
«ERHNA> perkrausto baldos ir ki
tas daiktas. Ir Ii toli miesto leidi, 
msi b pilna apd rauda. 
9047 W CTth Place — WA 5-8008 

maišė didelėje salėje, kur laukė 
televizijos kameros ir kur galima 
buvo fotografuoti visus atstovus 
iš arti. 

N e t prieš savo norą buvau 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Sesija prasidėjo Finlandia po
sėdžių, rūmuose 11:30 va!. Per 
didžiausius būrius policijos ir sau 
gumo agentų su radijo siųstuvais 
mes žengėm tiesiog į vidų. Kaiį stumte pristumtas prie Grornyko. 
kur net mandagūs patarnautojai; N e gana to, ir jis pradėjo sveikin 
atidarė duris ir paklausė, ar ži- j ti reporterius, artėjo prie manęs, 
nom direkcijas. Atsiradome kartu i išpūtęs savo rudas akis. Gi aš 
su kitais korespondentais spaudai i neturėjau jokio noro su šiuo 
skirtame balkone. Apačioje pilna j žmogumi susitikti, tai vienas 
salė delegatų, susodintų alfabetiš Į žingsnis atgal mane išlaisvino 
kai. Viskas sudarė labai įspūdin- Į nuo šios nemalonios .progos. Bū
gą vaizdą. Salė labai aukšta,: vome iš visų pusių filmuojama, 
puošni, su visais moderniais įren į Atsirado ir valstybės sekretorius 
gimais. Rogers. atsirado ir šampanas. 

BERrS STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Meefeanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up) . Air coaditkm spe
cialistai. Gazolinas, padangas ir ki
ti reikmenys. 
6646 S. W e s t e n — TeL 778-9256 

Savin. Norbertas Laagys 

Pirmas kalbėjo Suomijos pre
zidentas Kehonen; antras — JT 
generalinis sekretorius Waldheim. 

Reporteriai prašė, kad jis sudauž 
tų šampano stiklus su Gromyko. 
Išgirdau Rogerio linksmą komen 

Abu pasakė daug gražių žodžių j tarą: "Su jumis bus geriau. Brež-
daug linkėjimų, bet nieko nebu- i nevas tai dažnai šampaną išiie-
vo, kuo turėtumėm džiaugtis. Se .davo. . ." Čia pat atsirado ir Suo-
sija tęsėsi trumpai, ir greit visi d e mijos prezidentas, Waldi ie įmas 
legatai ir korespondentai susi-; ir visi kiti. 

VTTA9TAS ZUKRUSKAS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomoMUai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. oertiiikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. SSth St., (Tiioa^o, m. 0O629 

TELEF. WA 5-2787 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Ii kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave. 
CUcago, HL, 00632, teL TA 7-5986 

• 

"GOOD NEWS" BULLETIN 

"Inereased earnings" for all new and existing certifieate savings 
accounis ai Standard Federal Sayingsgoes into eilect on kily I, 1973. 

i 

This means our 6% savings certiflcate witl now yield 6.27% 
annuaily on interest compounded daily for one year. 

For customers of our 53/4°/o savings cortificato, Hit yioM in-
cretses to 6% on interest compounded daily duiing i one-year period. 

-
Customers of our 51 *° o Savings oortifioatt wiU oarn M7°/b on 

interest eompounded daily for one year, 

These new fop yields are reason enough to savo wHn us* 

Standard Federal Savings. lookrng out for your interest sinee 
i -• i 

1909. 

n g A t E S T A T E , 

7 metų mfir.: 3 butai ir 2 biznio 
patalpas. Kiekvienas vienetas atski
rai ijSiionuiiį ir įfoiaa'iins. G r a i ta i 
įretitrtaa skiepas *V.4C> pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van-
• iuo ir d r a v o u s Inv.stav mas duo
da virs l'icf. p<?!r.r> Pasjcubek'te. 

>Iūrini» — 4 miegami. Modernus. 
Tuo1 ąaiima už:n tj Reikalui esant 
salima gauti veterano ar Fed. val
džios gaiantuota paskolą Idealu di
delei šeimai 64-ta ir Artesian. 

MSr. bunsaloM 5 k-amb <Z mtes ) 
su valgomu Mod-'-rnus ir Svarus 65 
ir Maplevrood 

2 po 4 kamb. mūr Gražiai atro
dantis namas. Įrengtas skiepas, 
oentr. šildymas. Neaukšti mokesčiai 
71 ir Artesian. 

2 po 5 ' į kamb. Apie 15 metu se
numo. 50 p sklypas 1 butas su val
gomuoju, kitas su 3 miegamais, šo
ninis ivaž. j garai i . Kiekvienas ku
tas su atskiru centr. šildymu. 60 ir 
Hamlin. 

Insur&noe — tooome Taz 
Notary Public 

SIMAITIS REALTY 
2951 W B3rd St.. 436-7878 

wimwmmmmmm 

C L A S S I F I E D G U I D E 
lftM'OMOJAM.% — POB BENT HELP WANTED — MOTERYS 

IŠNUOM. apšild. 6 kamb. (3 mie
gamų) butas 2-me aukšte. Mar-
q«ette pke. Skambint 471-2446 

BUTC NUOMAVIMAS 
N u n ę valdymas — Income Tax 

Notar ia tu — Vertimai 
AFDRAUDV AGENTŪRA 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 8- Kprfzie 4 v a . FR JU22SS 

MISCELLANEOl S 

T E L E V I Z I J O S 
S-rautuve Mar juette Parke 

Ir stereo. 
Spalvotos ir paprastos. Radijai 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. 69th St. — TeL T76-1486 

10% — 20<& — so% pigiau mok«sit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208% WEST »5tb Street 

Chicago, niinois 
Tel. GA 4-S654 Ir GK 6-433* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rūšių grindis 

J. BUBNYS, teL BE 7-5168 

Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFISLATAI VR AUTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
2501 W. fiBth ^t.. Chlcago. m . 8062* 
3333 S. Halsted. Chlcago, m. A0AO8 

Te*. WA 5-27*7: 2&4-S32A 
V. Valantlna* 

R E A L E S T A T V 

Savininkas parduoda 3-JŲ miegamu 
moderniška namą. IĮ/į vonios, valgo
masis kambarys, pilnas poilsio kamb. 
su dideliu baru. 2 patios. Maudymosi 
baseinas. Dideli Thermopane langai vi
same name. Puikiai apsodinta. Namas 
ir kiemas gražiam stovy. Prašoma 
kaina $44,900. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit 687-2905. 

Parduodamas puikiame stovy 3-jų 
butų namas apyl. 71-os ir Califor-
nia. Tuojau gulima užimti. Skam
bint 787-7109 

GEN'L CLERICAL W0RK 
Lignt Typing. Varied Duties. 

Small Company. Big Opportunity. 
Phone Bob Drefs 588-1300 

GBO. STEVENS MFG. OO. 
6001 N. Ke^stone, Chieago 

6 kamb. bungalow. $17,500. 
9 butai — 3 po 5 kamb. ir 6 po 4 

kamb. Geras pirkinys. $64,000. 
1% aukšto netoli parko. 6 ir 3 kamb. 

Nebrangus. 

LISKUS — 434-8766 

Part t ime alteratūm Homeo 
\Vondenui working conditions, »£scel-
lent oompany benetits. Call or inąui-
re in person 424-8160. 

BfiAMS(».T , TSC. 
»o4» tti-vi.m i.iH-ui-tuB Plaza 

tAergrt>eii Pk.. m. Tel. 424-8150 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 popiet 

6611 S. TALMAN AVE. 
7 kamb. (4 miegami) mur. namas. 

Puikiam stovy. Savininkas. 
Tel. 476-418* 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
modernišką namą. VU vonios, valgo
masis kambarys, pilnas poilsio kamb. 
su dideliu baru, 2 patios. Maudymosi 
baseinas. Dideli Thermopane langai 
visame name. Puikiai apsodinta. Na
mas ir kiemas gražiam stovy. Prašo
ma kaina $44,900. 

• 

Susitarimui apžiūrėti skambinkit 
6 8 7 - 2 9 0 5 

SEWING MACHINE OPER'S 
KXPERlt;:XOED 

Permanent opeaings for skilled sew-
in# machine operatore. 
Liberal benefits program includee 
liealth insurance, pension plan, free 
child care center, free dental care 
and a weeks vaeatioa after lst year. 

CALL BOB CAVAJfAGH i 37Ž-as«0 
Ext 200 

HAKT S C H A F F N E K & M A B X 
728 W. Jackson Blvd. , Chieago 

An Equal Opportunity Employer 

HELP WANTED - V l l t U 

GENERAL OFHCE 
Mušt type. Hrs. 9 t o 5 

VMKK1CAN GL'-VRD-IT 
1240 North Homan ATe. 

Srd Floor, 23544SC 

TA1L0R - BUSHELMAH 
£xperienced tailor - bushelman for 
large club. Mušt konw how to press. 
Good conditions. 

UHIVERSITY CLUS 
76 L Monrot 

RA 6-2840, E i t 2 

RN's - LPN's 
NURSE AIDĖS 

FOR ALL SHIFTS 
IN SMALL NURSCSfG HOME 

ON THE NORTHSIDE 

EKPEREENCE IS PREFERABLE 

APPLY IN PERSON 

SENN PARK NURSING CENTER 
5888 N. R idge Ave. Tel. 769-2626 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus > įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

Aloyzo Barono 

ABRAOMAS IR ŠONUS 
premijuotas romanas 

grįžo i Draugo 
knygyną 

Dabar jau galima gautį 
"DRAUGO" KNYGYNE 

antrą laidą. 
Kaina — $4.50 

(Už&akant paštu, reikia pridėti 
50 centų mokyčiams ir paštui) 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
SOTAMT PtTBMC 

OiOOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Eatate re&alata. Be to čia veikia 
Kotarlatas, daromi ir Ufldijlmai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir Įvair-Sa blankai 
4259 S. Maplewood — CL 4-7450 

Brighttm pke. 2-jii buttj po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros šilumos 
G-a. ražas. 

82 ir Frandsco. 7 metų 3enumo 
namas, gražus, 3 miegami, įrengtas 
rnsys. Garažas. 

45 ir WWpple. Veiltirintl taverna ir 
4 kamb. butas mur. name. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj garažo. 

53 ir Richmund. Medinis. 2 batai 
po 4 kamb. Garažas. $16,000. 

65 ir Homan. Liuksusinis 1% 
aukšto. 10 metu aemmio namas. 5% 
kamb. (3 mieg.) apačioj. 3 kamb 
viršuj. Atskirose Šilumos. Centr. vė
sinimas. '2 ma5. mūr. garažas. 

65 Ir Californla — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metų senu
mo mūras. Atskiri šildymai. 

Ir daus. danę kitu namo 
Prašome teirautis 

BUTC NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4869 So. 4rch«r Av«aoe 
TeL 254-5554 arba 257-6542 

VYKAI IR MOTERYS 

V Y R A I — MOTERYS 
Yra vietų mokytis besiplečiančioje 

"plas*ics" darbų srit>-je. "Vietų visose 
pamainose. 

Geras atlyginimas 
Visi priedai 
Atlyginimus keJiaiiaas pagiti nuai-

peln>-ma. 
Nuolatinis darbas. 

Gausite pilną infoi-macija asmeni&kai, 
kreipkitės: 

F L E X - O - ( T L A S S 

4647 W. Augusta Blvd. 
Rabine atd. 8 v. r. iki 5 v. v. 

pirmad. iki ponktad. 

ARC WELDER 
. •-

EXPEmiENCED IN 
LAYOUT AND FTTTING 

Vvork from biue prirus all pom-
tions welding including rątmirtK 
and grinding. 

AUT0QUIP C0RPORATHHI 
1149 Se. Wasiitaaaw, Chkago 

Tel. — 826-5S53, Ext. 27 
M M 

FLASTICS 
M AINTEM ANCE MAN-GEI. 

Plaatic iDjeetion and -'«xusiom »l»Ot 
Basic mecnanical, eleetrical back-
ground. desirabte. Day sdift. V«sw 
no. location. 50 haur fina waak. 
8 paid nolidays. Good startine rate 
to right man plua company 

MR.LARRY M1LLER 
-831-5200 

D Ė M E S I O 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

FAPERIENCED 

SALESMEH WAWTED 
for complete line of imported tutl 
lead c rys tai and high qualiiy gftatp 
and a »ew uni'4Ue line of madera 
glass from Scandanavia. 

CALL 788-3050 

PR£CIS(OX 3CETAL KABMCATOil 
Pull Time, First Or Second Skift. 

PRESS BRAKKg SET-UP VE3T 
HJiLI-APvC WELDER 
SPOT VVEKDERS 
MODBL MAKERS 
FOBEMAN FOR SECONT* SH1FT 
A>tOS METAX PRODCCT, UTO. 

Phom* 5iS-25»0 

SERVICE MAN 
NO TOOLS REQUlKEf) 

EXPKRIEN"CE IN RKPAIBH«1 
PALLET E1FT TRtTCKS. 

MANUAL, AND ELECTRIC 
DRIVERS LICENSE RE^UIRBO 

*"* Phone —638-6133 

I 
sr/\Nn/\nn 

FEDERflL 
S/H//NGS 

AMDLOANASSOCIATiON 
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO/CHICAGO, ILLINOIS 

HOURS 
MON.,TUES.. THUR&, FRL 

9A.M.T0 3P.W. 
S A T . 9 A . m . - 1 2 N O O N 

WEDNESOAY 
NO BU8INE8S TRANSACTED 

• • • 

PH0NE 847-1140 

rNTEREST COMPOfNDED DAILY ON ALL CERTIFICATE ACXJOUNTS / Deposits received 
by the lOth of the month earn interest from the l s t if the funds reB>aio on deposit to the end of 
the interest period. Deposits after the lOth earn from date of receipt. 

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

Apdraas tas perkraastymas 
fvairiŲ ats tumq 

823 W E S T S4th P L A C E 
T P L FKontier C5-1882 

— — 

THANKS 
FOR BEJNG CAREFUU. 

Ptease! Only yoa cao 
prevent forest flratl 

• B - mmt 

GEROVES IEŠKANT 
GražUa 6 kamb. mūra.-? arti 71 ir 

ilozart Modernus viduj. $-1,300. 
2-jq »nk5tij puikus maras arti 

mūsų. Naujas šildyj;Tas, aluuiin. 
langai, kabinetg virtuve, karpetai, 
sausas beismentas. Garažas. $"J9,90O. 

8 kamb. rezidencija, api« 16 me
tų. Eiuksus namas didelei šeimai. 
Evetgreen pko riboje. $36,600. 

l iuksus modernus 2-jn butu mū
ras. Arti 7! ir llozurt. Karpatai, daii^ 
priedii. įrengtas bc-i.<moBtaa. Siūiy-
iaa«. s.14,900. 

Arti 52 ir Califomia. Geras 5 
kajnb. medinis su garažu. $ 18,900 

6 kamb. '-ootagoit'', įrengtas s<i-i-
^as beismentas. Apie 50 p. lotas. 
Garažas. ,\xti mflsų. J2S.000. 

Arti Margnčio. Geras pajamų mū
ras. Naujas įazn Šildymas. Alumin. 
langai. Garažas. $17,9#0. 

•f buto mfiras Mar.^uet.te pko. ri
boje. Naujas gay î Sild. Naujas gara
žas. Ekstra platus lotas. $36,000. 

A butu 15 meta maras. Apie 
$:̂ .ft0i"i pajamų. Maži taksai I pie
tus nuo Talman banKo. $S 1,000. 

2 aukštų apartmentini^ tnflraj prie 
parko. $1(5.000 pajamŲ. Naujai su
tvarkyta* beismentaa vertas $68."00 
ir da.u«iau. Pamanykit. 

Palikime mfiraa atneša $4,000 pa
jamų. Nauiao gasu Šildymas. U&ro 
garaiaa. Tii reikia $18.000. 

Platus vertlngaa lotas Marquette 
Pk* prie mokyklų Kaina $9.960. 

VALOIS REAL ESTATE 
9051 S- Washtenaw \v. BE 7-7200 

Apatnoka skelbtis DRAUGE 

&e« jis plačiausiai skaitoma* lie 

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

nos visiems prieinamos. 

RemMte tone buauer4wi, Ms-

rie skclhiaat d i e a t T ^ u i f s " , 

Vizitinių kortelių naudojimas JTS 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias via-
tines korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių 
vizitinių kortelių, atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiems 
prieinamos. Greitai atliekamas ui-
sakymas. 

Kreipkitės i "Drauge'* spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą. 

"LIETUVOS ATSIMIUIMA!" 

PLASTICS 
MAINTENAN'CE M E C H A N K , 

G E N E R A L 
Plaaticinsectlon moldiag piant, 
mechanical, eleetrical back^rou. 
sirablc. Day ahiit. Compaay hrnpfttĮ 
and overtime. 

Apply — 

ME0 PR00UCTS COM*AHY 
5400 S. Knbouni Avc. 

Chieago, Illinois 

Ezcellent Openlng ftr 

E l E C T R I C A l 
D R A F T S M A N 

Mmimum of 2 years esperienee cm 
maehine tools. schematie diagratn, 
and A- C. control circuit. Mest be 

Radijo Valanda jau 30 metų 
Ja New Jersey. New York ir Con- j 
neetieut lietuviams. Kas šeštadieni , 
nuo 4 iki 5 vai. p. p., u W K V D su>- ""niliar with components, J. L C. 
m Z™ WD ( 1 8 3 ° W1" fr s t a a d a r d e preparation of bifla tf 
ttrekt — ' m-. Jokūbas į. R ^ I , . . j matęrial. control panel layouts and 

t467 Poroe l>r. 
Mountainside. ?». į. Q709S 

TRI. 232-55S6 (oortr «)1 ) 
Kv^ (̂?iar^e taip pat klausvtis 

I-ietuviškų KnUurinsu Valandų atųr-
lų kalba, B Seton Hali Universiteto 
radi.k> stoties. (New JTers»y WSOtj) 
(S9.5 m<es. FM) Pirmad. S:»5-f:«« 
v. v. < Vadovauja prof. J. Stukas) 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj. i5 stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas J. Mrnkus. Biznio reikalais 
kreiptis j : Raltic Florists — gelio 
hH dnvann krautuve. 502 E. Broad-
wa.y, 80. Boston. Wass. T^e^oiias 
M sui UJO 1 ^ p a t ga,<mmma« tr 
dtenraitis Pratimas. 

eleetrical aheet metai w©rk. Knosr* 
ledge of solid statė helpful. 

High school graduade with | 4d i -
tional schooling preferred. 

Write oi call: 
(216) 361-3277 

VAN DORU OOMPANY 
2635 East 79 Sft 

Cltveland, Obio 44104 

EXPERIENCED 
• FURNTTURE CUTTEK 

AND SEWERS 
• FURNTTURE UPHOLSTERmS 

Salary commensurate with abllity. 
Near S7th and Westem 

Pewk»i te M Df*iųa" , 

v 

file:///Vondenui


LIETUVIAI KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI KREIPIASI 
Ryšium su Helsinkyje vyks

tančia Europos sausimo ir ben
dradarbiavimo konferencija ir 

KODU. PHOF\TXAS 
SPARČIAI AUGA? 

Prieš 10 metų Phoenbcas te
buvo nedidelis miestelis su apie 
100,000 gyventojų. Dabar per 

Los Angeles birželio 24., šv. Kazimiero par . Lietuvių dienoje kolektyvi
nėje parodoje dalyvavusios dailininkės. S tovi : V. Mockutė. J. šlapelytė, 
prel . J. Kučingis, I. Brazdžionienė. P. Valiulienė. Sėdi: S. Mockevičienė. 

Nuotr . L. Briedžio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

600.000. Jis auga dėl savo sau 
so klimato, pastovaus oro, sau
lės. Phoenbco saulutė šviečia 
apie 290 dienų per metus. Arizo
nos saulutė žiemos metu yra vi
sų džiaugsmas, nors vasarą ta 
saulutė pavirsta Įkyria saule. 
Phoenbcas turi labai malonią 
temperatūrą apie 6 mėnesius. 
Žiemos tėra tik vienas mėnuo, 
kada kartais nakties metu pasi
rodo šalnos. Bet tos šalnos bū
na trumpos: palmes ir oleand-

po 5 dol. už posėdžius, o iždinin
kui ir baro vedėjui dar po 40 doi. 
per mėnesį. Išmokėjimus buvo 
nutarta padaryti, pardavus na
mus. Vėliau, perėmus pirminin
ko pareigas K. Prišmantui, tas 
nutarimas buvo pakeistas: už po
sėdžius atlyginimo atsisakyta, o 
baro vedėjui atlyginimas suma
žintas iki 20 dol. per mėnesį. Iški
lo klausimas, ar akcininkų susi
rinkime buvo tuo reikalu padary
tas nutarimas. Visuotinių akci
ninkų susirinkimų protokoluose 

NAMU AKCININKU 
SUSIRINKIMAS 

Kaip jau trumpai Drauge buvo 
pranešta, Lietuvių namai šį pa
vasarį buvo parduoti. Jų savinin
kas, buvo LB centro korporacija, 
kuri prieš 13 metų buvo suorga
nizuota LB Los Angeles apylin
kės iniciatyva. Liepos 1 d. Sv. Ka
zimiero parapijos salėje įvyko šios 
korporacijos akcininkų susirinki
mas. 

Susirinkime dalyvavo 54 akci
ninkai, kurie dar turėjo 41 akci
ninko įgaliojimus. Paprastai ak
cininkų susirinkimuose pirminin
kavo direktorių tarybos pirminin 
kas, bet šiam susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas A. Rau 
linaitis. Buvo padaryti 4 prane
šimai. Apie bendrą korporacijos 
veiklą pranešimą padarė direk
torių tarybos pirmininkas K. Priš 
mantas, o apie kasos stovį — iž
dininkas A, Skirius. Revizijos ko
misijos aktą perskaitė B. Stanči- j n i r t k a i i r „ „ ^ atlyginimų ne 
kas. Paaiškėjo, kad Rev. komisi-l t ik ^ posėdžius, bet ir izž kitas 
jos pirmininkas A. Dabšys iš ko- pareigas »teit\-je nebemokėti, 
misijos pasitraukė (jo motyvuoto p ^ . diskusijas iškilo ir akcijų 
rašto dalis buvo paskaityta susi- supįTkmėjimo klausimas. Tas 
rinkime), ir reviziją padaredu h- plausimas buvo pavestas is-
kusieji nariai B. Stančikas ir aiškinti naujai direktorių tarybai. 

I Baltijos atstovų — delegacijos j į ° mftu Phoenbcas paaugo iki 
i vadovo VLIKo pirmininko dr. 
į Kęstučio J. Valiūno bei kitų de
legacijos narių — lietuvių, lat-

ivių ir estų — areštais Lietuvių 
j Krikščionių demokratų sajun-
] gos centro komitetas. 

1. Didžiuojasi ii gėrisi dr. K. 
J. Valiūno ir bendro likimo bro-

• 

lių latvių, estų bei visų delega
cijos narių Helsinkyje veikla. 

2. Kartu išgyvena jų kančią 
ir pažeminimą kovoje už šven- į 
tas Baltijos tautų teises. 

3. Ragina ir įpareigoja krikš-! 
čaonis demokratus ir kviečia j 
visus lietuvius visų pirmiausiai 
visomis galimomis priemonėmis 
padėti išlaisvinti areštuotuosius 
iš priešų pinklių ir toliau remti 
juos sunkiame darbe už laisvę 
ir nepriklausomybę. 

VLIKo pirmininko ir jo dele
gacijos narių areštai nėra gar
bingos suomių tautos laisvo 
apsisprendimo aktas, bet pakar
totinis tiesioginis Sovietų Są
jungos smurtas prieš Baltijos 
tautas, jų laisvąsias politines 
vadovybes, prieš pačią Suomiją 
ir prieš laisvės ir nepriklauso
mybės principus, šie areštai ly
giai rodo ir mūsų laisvės kovos 

Kremliaus 

ro* niekad nenušąla. Du mėne
siai yra labai gražaus pavasa
rio, ir tik 3 mėnesiai kaiščių. 

i Sausas karštis yra lengvai pa
keliamas, jis nėra įkyrus. Be to, 
modernūs namai dabar visi sta
tomi su elektriniu apšaldymu. 
Daugelis turi maudymosi ba-

! seinus kiemuose, taip kad ta va-
!sara nėra nepakeliama. Kum 
vasaros metu atsibosta saulė, 
tas keliom savaitėm išvažiuoja 
j čia pat esančius Arizonos kal
nus arba į Californijos pajūrį. 

DRAUGAS- antradienis, 1973 m. liepos mėn. 10 d. 

A. + A. Juzei Jaugelytei-Sfritaitienei 
Los Angeles mirus, liūdinčius dukterį BIRUTĘ VIS
KANTIENĘ, sūnų LE0N& seserį 0N$ SABLAUSKIE-
N£ brol| STASĮ, jų šeimas ir gimines nuoširdžiai už
jaučiame 

Jadze, Adolfas ir Laima Pupeliai 

— Nerasi tokio paprasto 
žmogaus, iš kurio išminčius ne
galėtų dar ko nors pasimokyti. 

Goethe 

A. f A. 
JUZEI STRIKAITIENEI 

pc sunkios ir ilgos ligos mirus. Los Angeles, gilią už
uojautą reiškia visiems GIMINĖMS ir kartu liūdi 

Liudmila ir Jonas Petrauskai 
Oak Park , Illinois 

A. t A. STASIUI CINIKUI mirus, 
jo žm:ną SOFIJĄ, velionio brolį Lietuvoje ir jo šeimą, 
žmonos seserį JADVYGA bei visus artimuosius užjau
čia ir kartu liūdi 

Aleksandra šleniene 
ir sūnūs su žmonomis 

tokio nutarimo nerasta, bet kai i teisingą kryptį bei 
kurie akcininkai paiiudijo, kad į baimę. Jie pagaliau aiškiau ne
toks rrutarimas esąs fewvęs, ir gu žodžiai byloja, kaip į konfe-
tuo diskusijos "būvio baigtos: 

Nepasisakant prieš patį atlygi
nimą, vis dėlto tenka konstatuo
ti, kad tas atrygmimaš, 'pareika
lavęs net 14 proc. gautos už na
mus sumos, žymiai susilpnino ir 
taip jau nedidelį korporacijos fi
nansini pajėgumą. Matyt, tą pajų 
to ir susirinkime dalyvavę akcd-

renciją žiūri Sovietų Sąjunga ir 
ko ji t a konferencija siekia. 

Helsinkio kaliniai tebūna 
mums gražiu pavyzdžiu bendro
je kovoje už Baltijos tautų lais
vę. LKDS centro komitetas 

A. t A. ALEKSANDRAI ŠUKIENEI 
mirus, jos dukterį IRENĄ ir žentą JONĄ SIRUČIUS ir 
kitus gimines Lietuvoje ir Amerikoje nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

Giminės: Emilius, Julija, Albertas ir 
• 

Augustinas Sinkiai. 

Brangiai žmonai ir motinai 

A. t A. ALEKSANDRAI VALEIKIENEI 
amžinybėn iškeliavus, vyrui VYTAUTUI VALEIŠAI ir 
dukrai ALDONAI BRUSOKILNEI reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Ona ir Alfonsas Mikulskiai 

J. Črnga 
Labiausiai visus domino direk

torių tarybos pirmininko prane
šimas apie namų pardavimą. 
Namai buvo parduoti už 50,000 
dol. Iš žios sumos išmokėta 2,-
500 dol. B. Skirienei už tarpinin
kavimą, 6,577 dol. direktoriams 
už posėdžius ir kitas pareigas ir 
apie 300 dol. už dokumentų su
darymą. 

Akcininkų dėmesys užkliuvo 
už direktoriams išmokėtų atlygi
nimų. Buvo paprašyta paskaityti, 
kam ir kiek yra išmokėta. Pasi
rodė, kad daugiausia yra gavęs 
A. Skirius (2,766) ir B. Stančikas 
(1,941). Iš trumpų šiuo klausi
mu diskusijų susidarė įspūdis, kad 
didelė akcininkų dalis į korporaci
ją yra linkę žiūrėti kaip į visuo
meninio pabūdžio organizaciją. 
Kiek yra žinoma, pradžioje taip į 
ją +r buvo žiūrima: ir jos steigė
jai ir direktoriai i savo darbą žiū
rėjo icarp į visuomenines pareigas. 
Atrygmimo klausimas iškilo, kaip 
iš paskaitų susirinkime direk
torių tarybos posėdžių .protokolų 
ištraukų paaiškėjo, tik 1967 me 
tais, B. Stančiko pirmininkavimo 
metu. Tada direktorių taryba nu 
tarė mokėti visiems direktoriams 

Po visų įpranešimų ir diskusijų 
buvo renkama nauja direktorių 
taryba ir revizijos komisija. Rin
kimuose dalyvavo 52 asmenys. Į 
direktorių tarybą išrinkti: C. Nor
kus, A. Raulinaitis, A. Skirius, J. 
Žukas, P. Aras, A. Audronis ir B. 
Stančikas. Po susirinkimo naujo
ji direktorių taryba savo pirmi
ninku išsirinko A. Raulinaitį. 
Naująją revizijos komisiją suda
ro: J. Mitkus, A. Devenienė ir A. 
Te'lyčėnas. 

Be abejo, po namų pardavimo 
korporacija turi skubiai apsispręs 
ti, ką daryti toliau. Tas klausi
mas susirinkime buvo išdilęs, bet 
plačiau nediskutuotas — ateities 
planų paruošimas patikėtas nau
jai direktorių tarybai. 

B.G. 

Šv. Kryžiaus ligoninėje Chicagoje 
buvo birželio 25 d. apdovanoti 38 
kraujo aukotojai. Čia matyt i , kaip 
kraujo r inkimo programos direkto
rė Teresa Romaną prisega vieną 
kraujo aukotojų atžymėjimą, ku
ris ka r tu su kitais paaukojo net 42 
pantis kraujo. Kairėj aukotojas L . 
Jeziorny. Romaną ir aukotojas R. 
Broda. 

ANTANAS ARMALES 
Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apyL 
Mirė liepos 9 d., 1973, 7 vai. ryto, sulaukę* 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kalvarijos parapijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leonard, marti Pauline, 3 

dukterys: Dolores, žentas Anthony Vitkauskas, Eve, žentas Robert 
Jahnke ir Juliaime, žentas Robert Scherer, 12 anūkų ir 1 proanūkas, 
sesuo Benigna Grecius su šeima, 2 švogerkos Julia Pukel ir Ann Ka-
napack su šeimomis ir kiti gimines, draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 3 vai. popiet Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks ketv., liepos 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią* kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Prašoma gelių nesiųsti 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai anūkai ir proanūkas. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T IV A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODEESI6KOS KOPLYČIOS 

2533 West 71st Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50tfi Ave., Cicero TO wn h a 11 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTT 

LAidottrrių Direktoriai 

6845 j įOjyESTERN AYE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AOMONDITIONED K0PLYOCS 

BŪDINGAS TYRIMAS 
Grupė Tokijo gydytojų ryžosi 

ištirti, kaip ilgai žmogus gali 
tverti be miego. Buvo parinkti 
šeši vyrai ir šešios moterys. 
Pasirodė, kad namų šeimininkė 
ištvėrė be rrdegC net 84 valan
das, o fabriko naktinis sargas 
—- tik 76. MŠk 

iiHfiHmiHiiiiHimiiHiiiiiiiiiiniiiniimimmiiH'iniiHiHHmiiiHiHiiinHMiiiHiiiii!^ 

1 ŠVENTOS MIŠIOS I 
LIETUVIŠKAI į 

Visos nekeičiamos 2v. Mišių dalys yra atspausdintos § 
vienoj labai gražiai išmistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- | 
vien«>« eali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias r 

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs f 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Ml- § 
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 5 

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamu šv. Mišių g 
metu giesmių. § 

Užsisakykit šj naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. I 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 2S9k i 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50. | 
Rašykite: = 

Ph U o mena sako... 
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. 4ūsq doleriam* 
reikia vado, kad jie nepaklysto. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chlcago, III. 60629 

miinitniMimiHUHHIIUlIUHUHMmiimmiUHuniimim 

•los jiems patarnaujate", nuneškite 
t CfcJeago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrove. Teari jBsų doleriai bos 
LMM&IUJ vietoj Ir angStt nmfimtlal 
ankfes naują doleriu feima. 4fe 
•MHfca, togai ir jfiaą doleriai dirba. 

Jei norite įsigyti aama, turėti 
pakankamai lėšų vaiko mitalui ar 
senatvei, laikas dabar pradėti tao-
pytt 

E U D E I K I S 1 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v Iu D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South Califomia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
l ie tuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

5% 
Regul&r 

5«/4°/0 V/A°/0 6 % 

Aocouot 
00 Day 

•MUMaK&MML 

tl.000 or $5.000 ->T 
W8T* mare 

Savingn Savlnita 
CertlftaatA Certificat« 

(I tot m ) fžto lOyrs.) 

*::-

CHICAGO * * * * 

savinga and Joan aasociation 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 S. LTrCASICA AVE. TOL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) IR SONOS 
2S14 VC. 23rd PLACE Tel. VIrgtnta 7-««72 
2424 W. fiBth STREET Tel, REpnbUc 7-1213 
11028 Sontimest mghway, Paloš RilK DL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAJLIT0RNIA AVE* Tel. LAiayette 3-8572 

POVILAS L RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LTTTANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
144fi S. 50th AVE., CICERO, I U - TeL OLympic 2-1003 



X Dr, Vytauto Vardžio, Ok-
iahomos universiteto politinių 
mokslų profesoriaus, straipsnis 
"Apgaulinga Lietuvos religinė 
laisvė", iliustruotas dviem nuo
traukom, yra išspausdintas 
"Our Sarday Visitor" savait
rašty, liepos 15 d. laidoje. 
Straipsnyje išsamiai pavaizduo
tas tikinčiųjų ir kunigų perse
kiojimas dėl religinės prakti
kos okupuotoje Lietuvoje. 
Straipsnis įdėtas Pavergtųjų 
tautų savaitės proga. 

X šventos šeimos Viloje lie
pos 4 dieną įvyko 25 metų — si 

DRAUGAS- antradienis. t&TŠ ra. Bep<* m&n 10 d 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

NUOTAIKINGA IŠVYKA 

Liet. Moterų federacijos Chi- į 
cagos klubo iškyla įvyko liepos 
1 d. Union Pier "Gintaro" va-1 
sarvietėje. Patogus, vėsinamas | 
40 vietų autobusas lygiai 9 vai. į 
ryto jau buvo pripildytas klubo '< 
narių ir jų svečių. Nuvykus mū-1 
sų laukiančių jau buvo gausu. I 
nes vasarojimo sezonas prasidė- J 

j jes. čia išklausėm šv. Mišias, 
kurias atnašavo kun. J. Vaiš-
nys. JS. Po pietų vėl būreliuo
se dalijosi įspūdžiais, kiti leidosi I 
į paplūdimį a r nuo kranto gė- J 
rėjosi ežeru. 

Apie 5 vai., valdybos narių 
K. Leonaitienės ir M. Macevi-
čienės pakviesti, vėl rinkomės į 
salę kavutei. Vald. narė E. Son-
ginienė pasidalijo su iškylauto-

ŽIDINĖLIS LAUKIA LIETUVIUKŲ 
JURGIS JANUŠAITIS 

Gintaro vasarvietėje Union 
Piere ant gražaus Michigano 
kranto bepoilsiaujančią sutikau 
Sofiją Blažienę, Varnas Montes-
sori Vaikų židinėlio vedėją, karš 
tai besisielojančią priešmokykli
nio amžiaus vaikučių auklėjimu. 

J i šiame židinėlyje j au isdir-

rimtą dėmesį j šį Žicunėlį. Ga
vome kuklią piniginę paramą, o 
taip pa t pradėjome gauti Švie
timo tarybos išleistus visus lei
dinius. Vieni jų t inka dalinai pa
naudoti, gi kitus glaudžiame į 
lentynas, sudarysime neblogą 
bibliotekėlę, kuria galės i r kiti 

dabrinio jubiliejaus užbaigimas. I i^.*1*1". neišblėsusiais ispū-
Kun. S. Adominas atnašavo šv. | ^ j j į į tik^grįžusi iš kelionės^ po j j a u n u č į ų ateitininkų stovykloj Dainavoje. Stovykla vyksta nuo liepos 1 d. Baigiasi liepos 14 d. 
Mišias už visus gyvus ir miru
sius, labdarius bei geradarius. 
Po to buvo šaunūs pietūs šv . 
Šeimos Vilos gyventojams ir 
svečiams. 

x Jonui Bareikai 75-rių metų 

Angliją, Prancūziją. Šveicariją, 
Italiją, Ispaniją, Portugaliją. 
Susidomėję klausėmės ir teira-
vomės, kaip geriau praktiškai 
pasiruošti į tokią kelionę. Va
landos bėgo ir nepajutom, kad 

] jau laikas grįžti į Chicagą. Grįž-

Nuotr. A. Grigaičio 

/ Š A R T I I R TOLI 
amžiaus sukakties proga liepos į darni jautėmės kaip viena šeima. 
8 d. savo namuose, Riverside, | Netrukus, pasiekę Chicagą, iš-

J. A. VALSTYBĖSE sėjimo problemas. Be to, bū-
į damas gerai susipažinęs su kom 

BĮ., gražų minėjimą surengė su- | siskirstėm su mintimi rudeniop; ^ CaTbirželToT d b a i e ė ' p i u t e r i a i s ' tyrinėja jų pn ta iky -
kaktuvininko duktė Marija Re- į vėl susitikti panašioj išvykoj. 
mienė. Minėjime dalyvavo gra- i 
žus būrys jubiliato artimųjų i r 
pažįstamų. Telefonu jį pasvei
kino antroji duktė ses. M. Mar
garita Bareikaitė, Nekalto Pra-

L. S. 

ĮVES LOTERIJA CHICAGAI? 

Net 23 seniūnai remia Chica- į reigas, sieks filosofijos daktaro 

ma vaistų vartojimui i r dozės 
Pietų Californijos universitetą; n u s t a tvmui . Gediminas, dr. Juo-
(USC) farmacijos daktaro laips z 0 i r į o m p Giedros Gudauskų 
niu ir to paties universiteto yra, S u n u S f > T a g į m e s 1950 m. sau-
pakviestas profesoriaus asisten-j s i o 1 7 d Chicagoje. 1961 me
to pareigoms. Eidamas šias pa-

CHICAGOS ŽINIOS 
PLIENO DARBININKO 

TRAGEDIJA 
D l PRIEMIESČIAI BE 

ELEKTROS 

tais Gudauskų šeima persikėlė 
• j - - ~ - \ f , , - ; i ^ ^u^m, mTion i . ! * ~*°—' "-~~* *«WW„^J«B v««.«wV|j Californiją ir įsikūrė netoli 

* SlrZ^lZ? ^ £ S mleSt° ^yhOJe mhltl k a d ^ l a i P s n i o - *™ ™^ * * « Losi Santa Monicos. Cia Gediminas, 
81031 i 2 S T h ^ Lik^l U lVeSU, l 0 t e r i j a - k U r l O S H***8 C o U n t y - U S C M e d i " i baigės gimnaziją. 1967 m. įstojo proga. jutauatm J * ™ r * £ £ * į j a r n o s p a d ė t ų ^ygįnti ^ ^ ^ C e n t e r § i r d i e s v o ž t u v ų ^ £ { į universitetą Los 
šv. Tėvo palaiminimas, Eklerų sasisieklmo d e f i c i ^ ! k o j k u r t v r i n ė j a fc j o g ^ ,« ^ ,UCLA) o po 
parvežtas iš Romos. Svečiai su- j J J | Angeles mieste I O ^ U A J , o po 
giedojo Ilgiausių metų. 

X Agnė ir Jona> Stašaičiai, 
Cicero gyventojai, išvyko vasa
roti į Beveriy Shores, Ind. 

X Dr. Teresė (Prunskytė) i r 
inž. .Algis Kazlauskai džiaugia-1 G a r y p l i e n o f a b r i k ų darbinu-, 
si susilaukę antros naujagimes; k a g G i o r d a n Soubasefski. pasi- kalavimo sekmadieni sprogo ! o f Chemical Shift in NMR Stu-
dukters. Dr. Teresė spec i a l i zuo - i ė m ę s ^ ^ ^ ^ p ^ 25.500 i transformatorius ir E v a n s t o r e i dies - buvo išspausdintas 1972 
jasi vaikų hgose ir dar t u r ė s į d o l a p s i g i n k i a v ę s revolveriu i bei Wilmette apie 4.000 butų;m- ^S^P m ė n - Spectroscopy 
atlikti ligoninės stažą. į nuvyko į O'Hare aerodromą į porą valandų buvo be elektros J L61161"5- a n t r a s ~ Structure — 

-1 -4,-+ - - 1 « j - - • 1 11gnžti Jugoslavijon. Aerodrome' _ 'Side Effect Sorting of D r u g s : 
X Skaitj-toja, s k u n d ž i a i kad , į i s e k . J į £ j SANITARINIAM DlSTRIKTlT \ T h e Extrapvramidal Syndrome 

nereguliariai pastas p n s t a t o • y • ̂ .J s u e m ė poiici- " 6 MILIJONAI 
"Draugą ir kitus laikraščius. . \ . '. f .. •_"" 
Tenka pastebėti kad ir laiškai įa" P a l e l s t ? u z u z 3 t a t 5 * « • * * ! Chicagos sanitarinis distrik-
nristatomi labai netvarkingai, b l J į ° . n e p a ^ m a s 2 ™ * u s : *+ * » i š federalinio iždo gavo 6.8 
navz iš B o s t o n K. Merkio lie-fde^ ^oboU\ .Atsirado _ir|mil. dolerių, kuriuos panaudos 

dvejų metų perėjo j Pietų Cali
fornijos universiteto (USC) F a r 
macijos fakultetą. 1971 m. gavo 
NSF-URP (National Science 
Foundation Undergraduate Re-

isearch Prize. Bestudijuodamas 
,yra parašęs du mokslinius 

Dėl perdidelio elektros parei-! straipsnius. Vienas — The Use 

pos 2 d. išsiųstos šachmatų ži- ***** ?<****>M ; į**} v » - ; kanalizacijai pagerinti 
. «.T^_ ZM • 1 • *i B . n a s smoge Soubasefskiui 1 gal- , nios, "Draugą oasieke uk he- «. • • , • ' e>t . ,Vą ^ a t e m e lagaminą su pini' 

P 0 8 ;, gaiš. Įtariamasis suimtas. 
X Šv. Kazimiero seserų rė-j AREŠTAVO MOTERĮ. 

mėjų d-jos metinė gegužine —j N l ' ž l D Ž I U S L ^ 
piknikas įvvks liepos 15 d. 1-6; . . 

• 1 A~ T3,^ &i\ Chicagos policija areštavo J 
v. p . p. vienuolvno sode. Bus sil- VT. r J 

1 • • / - ^ . ^ A „ A „ * ' L^e ^ illiams, 2» m. moterį, ku tų valgių pietus, namines duo-. ** 

SUGAVO 3 PERŠOVUSIUS 
ŽMOGŲ 

Policija areštavo R. Watts, 
19 m., F. Schoen, 19 m., ir R. 
VVilson, 17 m., gyvenančius šiau 
rinėj Chicagos daly. Jie kaltina
mi peršovę YV. Sanchez. 18 m., 

nos. gėrimų ir kt. L a i m ė j i m a m s ; " **> Ser?_ l s S e r l m c > baliuje m i r - : k u n s m r ė n u g a b e n t a s • š v E l z . | 
— ' tinai rmnni^ ooim sufirvv^entini d • >- . ,. 6 - H : b ie tos ligonine. Jis su draugais bus įvairiausių dovanų, pačių jtinai nudūrė savo 

s e i l i ų ir r ė m ė V p a į - m i n t u . v į l ^ h a r i i e Wallace. 41 m., gyvė
si kviečiami sekmadienį praleis- j n u s * 7 3 0 1 S- Y a t e s Blv<*-
ti Šv. Kazimiero seselių vienuo
lyno sode. x Kazys Deveikis,, 

: gyventojas "Draugo" 
Gediminas Gudauskas Cicero 

bendra-
X Aleksandras Tenisonas, j darbis, turįs daugiau 80 m. yra 

mūsų dienraščio bendradarbis : sunegalavęs. Pažįstami linki pa-
Belgijoje. šiuo metu atostogau- sveikti ir vėl grįžti i visuomeni-
j a prie Šiaurės jūros pakran- įnį gjvenimą. 
čių, kur jam teks praleisti lie-į x Vienas lietuvis gydytojas 
pos ir rugpiūčio mėnesius. Deja, (pavardės prašė neskelbti) pri-
Šiaurės jū ra dabar laikoma ne-: siuntė "Draugo" administracijai j u n t a oomoa nuo IMU m. savi-! galima įsūnyti. Sudaryta sočia 
švariausia jūra pasaulyje. Al . ' laišką, užsisakė lietuviškų kny-, ninkas įtaria, kad bomba buvo į ijnė tarnvba, kuri rūpinasi, kad 

sėdėjo ant automatinės skalbyk
los laiptų, kai privažiavo auto
mobilis, sustojo ir buvo paleis-

Įtas iš jo šūvis. 

SEPTINTA BOMBA (NEGRIUKŲ NENORI DUOTI 
Tavernoje, kurias savininkas; P ^ N Y T I BALTIESIEMS 

Eleacer Arroyo. 36 m.. 10001 j Illinois vaikų ir šeimų depar-
W. Armitage Ave., šiaurinėj j tarnentas praneša, kad Chicago-
Chicagos daly. sprogo jau sep- į je yra 250 negrų vaikų, kuriuos 
t inta bomba nuo 1970 m. Savi-1 

Tenisonas rašo: "Jūros puta to- gu ir pridėjo 10 dol. auką dien- j padėta dėl to, kad jis įskundė 
Iria į tartina kad nesinori susi- j raščiui s t ipr int i Nuoširdžiai dė- j kyšių reikalavusius policiniu 

kojame. ikus. tept i" . 

X Siusdamas simbolinę 50 
dolerių auką, Vlikas linki spor
tinei lietuvių išvykai sulaukti 
visuotiną lietuvių pri tar imą ir 
paramą. Didesnę ar mažesnę au
ką siųskite šiandien A. Būgai, 
842 VV. 33 Place, Chicago. DL 
60608. (pr.) 

x Į langą įstatomi Emerson 
vėsintuvai per minutę- Išsirin
kę pas Gradinską, gauna t tuoj . 
2512 W. 47th Str.. F R 6-1998. 
Atd. 9—6: pirm. ir ketv. 12^—9; 
treč. ir sekm. užd. (sk.) 

x Ll*tuvšų Fondas. Magdalena Balt-
ru*a«tyte. Worcester. MA., savo ;naSa 
LF iš $100 padidino iki $130. Lietu- Lietuvių Paštininkų sąjungos valdyba ir revizijos komisija. Sėdi iš kai-
vis, dvasia dar gyvas savo tautai, jun- res: pirmininkas J. Tijūnas, sekretorė St. Cecevičienė. vicepirm. O. 
giasi j LF narių eiles. LF adresas: j Kapteinis, stovi (iš dešinės) reikalų vedėjas V. Kuliešius ir iždininkas 
2422 W. Marquette Rd-, Chicago, DU J. Pocius, revizijos komisija — J. Miceika u* J. Indriūnas. Trūksta R 
•M2S. tai, 3U42Mtt7 (pr4 j Neaueke. Nuotr. V. Noreikos 

— 1973 m. balandžio mėn. 
Journal of The Pharmaceutical 
Sciences. Dr. Gediminas puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Y r a 
baigęs Santa Monicos lituanisti
nę mokyklą ir žinias nuolat pa
pildo, gyvendamas savo tėvų 
namuose. Aktyvus jūrų skautų 
veikėjas: y ra "Nemuno" laivo 
valdybos na rys ir eina uosto ve
dėjo pareigas. Turi buriavimo 
ins t ruktor iaus ir privataus oro 
piloto leidimus. 

ŠVEDIJOJ 
— Stockholme įvykusios 

Baltų konferencijos metu vietos 
lietuvių kolonijoj buvo jaučia
m a s pagyvėjimas, nes čia apsi
lankė V. Europos lietuvių ka ta 
likų vyskupas dr. A. Deksnys. 
lydimas prel. dr. P . Celiešiaus, 
pik. J. Narakas iš Goeteborgo, 
archi t . J . Pajaujis iš Gotlando, 
vet . gyd. A. Batvinis iš Uppsa-
los, med. gyd. O. Vyšniauskienė 
iš Nykopingo. Švedijos LB v-bos 
pirm. inž. V. Vilkėno iniciatyva 
konferencijos dalyviams buvo 
surengtas jaukus priėmimas 
gyd. G. Būgos namuose. Ta pro
ga su vietos lietuviais senas pa
žintis atgaivino ir naujų užmez
gė neseniai čia atvykęs Kana
dos diplomatinis pareigūnas V. 
Meilus. 

KANADOJE 
— Scarboro atstovas federa

ciniame par lamente Reg. Stack-
house, konservatorius, pateikė 
viešą klausimą diskusijų metu 
užsienio reikalų ministeriui M. 
Sharp, pareiškusiam, kad Kana
dos vyriausybė esanti priešinga 
be t kurio kraš to okupacijai Vi
duriniuose Rytuose. Parlamen
to a ts tovas paklausė, ar t a i tai
koma ir Baltijos respublikoms, 
kurios buvo jėga sovietų oku-
kuotos prieš 30 metų, ir ar 
pri tar ia Sov. Sąjungai, ieškan
čiai tos okupacijos pripažinimo 
Europos saugumo konferenci
jo j . Min. M. Sharp atsakė, kad 
Kanados vyriausybė nepripažįs
t a Baltijos respublikų inkorpo
ravimo Sov. Sąjungon teisine 
prasme, bet negali paneigti 
fakto. Saugumo konferencijos 
klausimu jis pareiškė: "Mes 
nesutiksime, kad tos sienos bū
tų teisiškai pripažintos arba 
kad jos būtų kokiu nors būdu 
pakeistos pačios konferencijos'". 

— Karalienės lankymosi pro
ga Toronte birželio 26 d. buvo 
surengtas daugiakultūris spek
taklis, kuriame pagerbta žy-

bo trejus metus. Gerai pažįsta į naudotis. Mes už tai Švietimo 
darbo sąlygas, žmonių nuotai- tarybai labai dėkingos. Butų la-

į taikąs ir jaunų tėvu rūpesčius, bai p ravar tu , kad LB vadovybe 
Sofija Blažienė, pradėjus dirb-jdėtų daugiau pastangų i Chica-

ti Varnas Montessori vaikų ži-1 
dinėlyje, parodė didelį sugebėji
mą tvarkyti mokyklą i r įveikė 
daug mokyklos išlaikymo sun
kumų. Vaikų skaičius išaugo ir 
šiais mokslo metais židinėlį lan
kė 88 vaikučiai. Vedėja ypatin
gai apgailestauja, kad šios gra
žiai ir rūpestingai įrengtos mo
kyklos patarnavimu lietuviai la
bai mažai tesinaudoja ir ją te
lanko tik vienuolika lietuvių 
vaikų. 

Direktorių tarybos posėdyje 
ši problema buvo plačiai aptar
ta. Numatoma dėti visas pa
stangas, kad ir lietuviai savo 
priešmokyklinio amžiaus vaiku
čius leistų į šią mokyklą. Nuo
stabu, kad amerikiečiai ypač 
tuo domisi, gi lietuviai, kuriems 
ši mokykla faktinai ir buvo pa
statydinta, nerodo pakankamai 

!goje dvi Montessori mokyklas 
surasti daugiau lietuvių vaiku
čių i r ragintų jaunas šeimas 
savo vaikučius į šias mokyklas 
leisti. 

— O kaip tvarkosi finansiškai 
Jūsų vadovaujama mokykla? 

— Atrodo, kad sunkumai nu
galėti. Skolų dar turime apie 
30,000 dol. Didelė dalis skolų iš
mokėta. Paskolų yra suteikę di
rektoriai. Pažymėtina, kad mū
sų mokykloje mokestis, lyginant 
su amerikiečių Montessori mo
kyklomis, buvo labai žemas. Tad 
direktorių taryba nuo sekančių 
mokslo metų leido už kiekvieną 
vaiką mokestį pakelti iki 60 dol. 
mėnesiui, arba metinis mokestis 
būtų 540 doi. 

— Įdomu, kaip verčiatės su 
mokymo priemonėmis, kurių, 
manau, daug ir įvairių reikia? 

— Štai, matote, čia tur iu pil
ną lagaminą atsivežusi medžia
gos. Ir poilsiaudama gaminu 
daugiausia kalbos priemones. 
Juslių ir matematikos priemo
nes išrašėme iš Olandijos. Jos 
ypač gausios ir gerai, patrauk
liai pagamintos. Atostogų me
tas — mūsų, mokytojų, neatpa
laiduoja nuo darbo ir jų metu 
mes prisigaminame daug ir įvai
rių naujų mokymo priemonių. 

— Jūsų ateities rūpesčiai? 

— Gyvenu viltimi, kad se
kantiems mokslo metams su
lauksime daugiau lietuvių vai
kučių, veiks pilnai lietuviškoji 
klasė. Šiuo metu registruojame 
į Židinėlį vaikučius. Jų jau tu-

įrime daug, deja, dauguma ame-
rimto dėmesio. jrikiečių. Dedu visas pastangas, 

Varnas Montessori Vaikų ži- j kad šis Židinėlis tarnautų kuo 
dinėlį tvarko direktorių taryba: daugiausia lietuvių šeimom. 
C. Norvilą — pirm., dr . E. Rin
gus — vicepirm., dr. Vyt. Tau
ras sekr., Pe t ras Gurinąs — 

"Draugo" bendradarbis J. Janušai-
tis ir Montessori Židinėlio vedėja 
S. Blažienė kalbasi priešmokyklinio 
vaikų auklėjimo problemomis. 

Nuotr. A. Karaičio 

Pokalbyje sugrįžtame į toli
mesnę praeitį. Prisimenami pa
garbiu žodžiu šio Židinėlio pra-

izd. ir nariai : dr. M. Ringienė. Į d i n i n k a i M a r i j a i r Adomas Var-
J. Krutulienė, M. Varnienė, dail 
prof. Adomas Varnas, dr 

,nai, mok. D. Petrutytė ir visa 
1-! eilė entuziastų, kurie šią mo-

Blažys, J. Venciūnas, Vladas i frM* s ta tė 
Juknevičius ir J. Janušaitis. 

— O kaip su mokytojomis, ar | B u t u gaila, kad lietuviai ne
neturite problemų? — pasitei- jsidomėtų Montessori vaikų mo-
cauju vedėjos. 

— Ačiū Dievui, problemų ne-
kyklėlėmis, kad leistų užgesti 
tokiems židinėliams. kuriuose 
kaip tik gali gražiai pradėti turime. Be manęs, mokykloje Į] 

dirba Birutė Tarvydienė, Julija i*111^11 mūS[i P a č i o s mažiausios 
Smilgienė. Liuda Germanienė ir I lietuvių atžalėlės, lietuvių vai-
mokytojos asis tentės: Agnėj 
Paulienė, Mikutaitienė. O su y-

juos įsūnytų kas iš 800,000 neg 
rų gyvenančių Illinois valstijoje. 
Departamentas skelbia, kad 
taip bus geriau, negu įsūnijant 
baltiesiems. 

>HRE GAISRE 

Kilus gaisrui 1117 N. Central 
Park, Chicagoje. žuvo L. 
Wikary. 67 m. amžiaus. Atvykę 

I ugniagesiai, įsilaužę į degantį 
i jo butą, rado jį jau nebegyvą. 

jž l 'VO TKVS MOTOCIKIASTAI ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Sekmadienį Chicagoje žuvo meno grupių pasirodymu paro-
Itrys motociklistai. Šv. Kryžiaus dų aikštėje. Lietuviams atsto-
; ligoninėje buvo nustatyta mirt is vavo tautinių šokių grupė "Gin-
T. Looney, 23 m., ir A. Lutko- j ta ras" , "Aidas" ir "Vilniaus" 

įwiki, 18 m. Ties 4107 So. Kedzie paviljono atstovas. Dainavo 
j jie prarado motociklo kontrolę jungtinis choras, sudarytas iš 
i ir ties užsisukimu buvo nublokš- į 40 chorų — parapinių, mokykli-

patingu rūpestingumu adminis
tracinius reikalus tvarko Irena 
Šerelienė. Visos mokytojos turi 
reikiamas kvalifikacijas, ir dar
bas mokykloje vyks ta labai 
sklandžiai. 

— Sakote, kad Lietuvių vai
kučių mažoka. O ar LB parodė 
pakankamą dėmesį ir ar gauna
te kokią nors paramą? 

kučiai. 

MIRĖ CHEMIKAS 

R. L. Platzman, Chicagos 
universiteto fizikos ir chemijos 
profesorius, gavęs širdies smū
gį, mirė sulaukęs 54. m. amžiaus. 

— Ugnis, kurią žiebiame prie
šui svilinti, dažnai daugiau de-

— Šiais metais pirmą kartą ; gina mus pačius, kaip priešą. 
Kinu patarlė L B Švietimo t a ryba atkreipė 

ti ant grindinio. R. Axtell, 23 
n u važiuodamas motociklu, t ies 
152 gatve ir Vine susidūrė su 
automobiliu ir buvo užmuštas . 

nių ir tautinių grupių. Šokių 
programą atliko 120 šokėjų iš 
30 grupių. Spektakliui vadovavo 
L. Kogąar 

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
ANTRA LAIDA 
I š l e i s t a 

LIETFVIŲ KUNIGŲ VIENYBES 

Mecenatas — PreL Juozas Karaliui) 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina $5.00 

(IUinots gyventoja! prašomi prl<18tl $0.50 centų mokesčls-ma Ir per
siuntimui, kitur gyvenantieji pridėkit JO.25 centus) 

Naujasis Testamentas yra praktiško formato; įrištas kietais viršeliais. 
Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida parduoda
ma prieinama kaina 

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siuskite užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, m. 60629 


	Chicago IL Draugas 1973 00669_2
	Chicago IL Draugas 1973 00670_1
	Chicago IL Draugas 1973 00670_2
	Chicago IL Draugas 1973 00671_1
	Chicago IL Draugas 1973 00671_2
	Chicago IL Draugas 1973 00672_1

