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SPRENDŽIAMOS VALANDOS 
KAMBODIJAI 

Kas įvyks, keti amerikiečiai pasitrauks 
iš Indokinijos 

Jau daugiau kaip tuzinas me
tų kai amerikiečiai kaunasi In
dokinijoje. Dabar amerikiečių 
dalyvavimas t ame ka re eina prie 
galo. Pagal Nixono su Kongresu 
kompromisini susitarimą, JAV 
bombonešiai sus tabdys savo 
bombardavimus i r Kambodijo
je, toje vienintelėje Indokinijos 
šalyje, k u r dar neįsigaliojo pa
liaubos. Kongresas pr iver tė pre
zidentą sutikti su t u o nutar i 
mu, kitaip būtų sukliudę skirt i 
bilijonus dolerių palaikyti vy
riausybės veikimą. Nbconas taip 
pa t pažadėjo ateityje p i rma gau
t i Kongrese sutikimą prieš pra
dėdamas bet kokius karinius 
veiksmus toje sri tyje. 

Karinis spaudimas 
komunis tams 

Bet t a s Nbcono sus i tar imas 
su Kongresu tepaliko t ik 45 die
n a s įtikinti Kambodijos komu
nistus sudaryt i t a ikos susitari
mą su tos šalies prezidentu Lon 
Nol. Nbconas nori, kad Kambo-
dijoj ka ras baigtųsi i r tuo t rum
pu jam paliktu laiku stengiasi 
komunistus paveikti bombarda
vimu jų pozicijų, siunčiant ka
r o lėktuvus iš Tajo bazių. Kas
dien lėktuvai at l ieka nuo 200 
iki 300 skridimų. Be to , iš Tajo 
i r Guam prieš Kambodijos ko
munistų agresorių dalinius B-
52 bombonešiai dar padaro kas
dien po 40 skridimų. 

Nbconas veikia i r diplomati

kų pasitikėjimą, bet kiek jis 
turi kontroliuojančios įtakos 
į Kambodijos komunistų dali
nius, ta i ki tas klausimas. Vis 
dėlto vakarų diplomatai spėja, 
kad Kinija gali palaikyti kom
promisinį susitarimą, pagal kurį 
Sihanouk grįžtų į valdžią vie
ton prez. Lon Nol, o tas būtų 
priverstas atsistatydinti. 

Raudonųjų agresorių planai 

Klausimas, kas pasidarys, kai | 
JAV nustos bombarduoti Kam-
bodijoj. Kariniai ekspertai sako, 
kad J A V aviacija yra vieninte
lis dalykas , kuris komunistus 
sulaiko nuo visos Kambodijos 
užėmimo. Patriotinė Kambodija 
turi didesnę kariuomenę, tačiau 
neturi patyrusių karo vadų. I š 
kitos pusės, kai kurie sako, kad 
ir dabar t inia i bombardavimai 
veikia preišingai — jie kaimie
čius išs tumia iš karo zonų į ko
munistų kontroliuojamą terito
riją. Dabar komunistai jau kon
troliuoja apie 80 proc. Kambodi
jos. Kai kurie tvirtina, kad jie 
nei nenori ka ru visos Kambo
dijos užimti, nes juos tada ly
dėtų agresorių štampas; jie bū
tų linkę Kambodijoje įsistiprin
ti politinio susitarimo keliu. Tai 
duotų jiems savotišką įteisinimą. 

Kaip bus su JAV aviacija Azijoj 

Pasibaigus karui Kambodijoje, 
toje sri tyje liks stambi JAV 
karinė jėga : 200 B-2 bombone-

IPra našauja konstitucinę 
krizę 

WASHTNGTONAS. — Prez. i mai . Nbcono žodžiais, komi te tas 
Nixonas,būdamas Camp David, j j a u nėra ka ip teisinis legislatū-

Iš Pavergtųjų, tautų demanstracijos Chicagoje liep.•» 21. Paveikslas pats kalba apie save. 
Nuotr. P. Maletos 

RUSA! KEIČIA ANTIRELIGINE 
TAKTIKA LIETUVOJE 

BOSTONAS. — Paul Wohl, - netoli Maskvos, diskusijos su 
sovietų reikalų žinovas, "The į ortodoksų patriarchu Pimenu, 
Christian Science Monitor" laik- j pažadas beneradarbiauti ne t ir 
rašty jau nesykį yra rašęs ir į su netikinčia-šiais iš vienos pu-
apie Lietuvos padėtį. Jo straips- Į sės padeda \ askvos kampanijai 
niai paprastai patikrinti ir gan j už taiką, bet is kitos bent kiek 
objektyvūs. Vakar dienos mims- j naudingas ir Lietuvai. Taip sa-
ry j is vėl r ašo ir deda tokias; ko Paul "VVohl. 
antraštes: "Russia a l t e r san t i - l 

Kambodijos vyriausybės daliniai prie Phnom Pehn 

niu spaudimu. Prezidentas jau r šių Tajuje ir Guam saloje, 350 
šeštą kar tą siunčia Kissingerį į j aviacijos ir laivyno lėktuvų Ta-
Kiniją pasikalbėjimams su Cu j juje, lėktuvnešis Kinų jūroje. 
En-lajum. Pagrindinis šios ke- \ Nbconui susidarys problema, ką 
lionės tikslas — įtikinti Kiniją, Į su tomis jėgomis daryti. Kai ku-
kad padėtų Kambodijoje susi- i rie pramato , kad tos jėgos bus 
laukti paliaubų. Šalia Sovietų; perpus sumažintos apie spalio 
Sąjungos, Kinija y ra pagrindi- Į mėnesį, kiti gi sako, kad gal jos 
nė karo reikmenų teikėja Kam-
bodijai ir Šiaurės Vietnamui. 
Ruošdamas dirvą sėkminges-
niems Kissingerio pasikalbėji
mams, pats Nixonas San Cle-

religion tacties. Pressure eased 
in Lithuania". Prie straipsnio 
pridėta graži Vilniaus šv. Onos 
ir Bernardinų bažnyčių nuotrau
ka iš lėktuvo. 

Straipsny sako. kad Sovietų 
Sąjunga nutarė pakeisti antire
liginę politiką Lietuvoje, kur vy
rauja katalikai, mini. kad t r y s 
katalikai pernai dėl to susidegi
no, o rusų kalba laikraštis "So-
vietskaja Litva' ' jau pernai rug-
piūčio mėnesį siūlė pakeisti tak
tiką, nes dabartiniais antireligi
niais metodais nieko gero nepa
siekiama, priešingai, tik dar la-

Sihanoukas piktas 
ir išdidus 

Kovos P. Vietname 
SAIGONAS. — Pietų Vietna

me komunistų daliniai puola 
centriniam ruože, septynios my
lios į vakarus nuo provincijos 
sostinės Kontum. Sekmadienio 
mūšy žuvo 24 komunistų kariai. 

Kitose P . Vietnamo vietose i 
nuo komunistų padėtų minų ant 
kelių žu'v , 13 Saigono karių, 

Kambodijoj 

tariasi su savo artimaisiais ben
dradarbiais, kaip gen. Haig ir 
spaudos sekretorium Ziegleriu, 
diskutuoja naujausius Waterga-
te ir kitas problemas. Baltieji 
rūmai sako, kad prezidentas net 
piktas dėl būdo, kuriuo nagrinė
jama ši afera Senato komitete 
ir visa tai transliuojama viešn-

Krize Libijoj 
KAIRAS. — Libijos ministe-

rių kabinetas taip pat a ts is ta ty
dins, jei atsistatydins Muammar 
Kaddafi. Vakar Kaddafi žadėjo 
pasakyti kalbą per radiją i r iš
dėstyti savo priežastis, kodėl j is 
nenori likti valstybės priešaky. 
Priežastys y ra žinomos; Egip
tas jau nenori jungtis su Libija 
\ vieną valstybę. Jo oficialios pa
reigos: revoliucinės tarybos pir
mininkas, ministeris pirminin
kas ir karo ministeris. 

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 76 

ros procesas, bet pap ras t a pasi
plepėjimo vieta i r suniekrnimas 
jo buvusių bendradarbių bei a s 
meninio šmeižto pr iemonė pr ieš 
ji , prezidentą. 

Nbcono problema, kaip paaiš
kint i visuomenei, k a d j o ats isa
k y m a s komitetui perleisti visų 
telefoninių ir kitokių pasikalbė
j imų juostas būtų teisingai su
pras tas . Dabar Amer ika nori su 
pras t i , kad ats isakydamas p re 
zidentas bando paslėpti savo blo
g u s darbus. 

Kiti pranašauja tiesiog kon
stitucinę krizę, kai Nbconas a t s i 
s ako rekordavimus parodyti . 
Komite tas žada jų reikalauti 
te i smo keliu, jeigu Nbconas ne
duos geruoju. Tada prasidėtų 
t ampymas i s po teismus, ilgai 
užt ruktų , iki pasiektų Aukščiau
siąjį teismą, ir nežinia, kuo vi
s a tai pasibaigtų. 

Tahiti gali atsiskirti 
nuo Prancūzijos 

Į PAPEETE 
nuo kurios už 850 mylių prancū
zai pradėjo atominius bandy-

PHNOM PENH. — Komunis-1 mus, sekmadienio naktį pa ty rė 
tų apsupimo žiedas aplink Kam- j pirmą didelę lėktuvo nelaimę, 
bodijos sostinę stiprėja, nors A- į P a n American lėktuvas Boeing i t i ryšius su 
merikos bombonešiai kasdien j "07 su 69 keleiviais ir 10 įgulos j iki šiol džiaų 

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
a tnauj int i atominiai bandymai 

Tahiti. — *ihiti, j Mururoa salyne sukėlė protestų 
bangą. Tahit i savivaldos seime
lis nu ta rė prancūzų vėliavą nu
leisti pusiau stiebo ir pirmą kar
t ą prabilo, kad jie sieks nutrauk 

Prancūzija. Tahit i 
gdavosi Prancūzijos 

juos bombarduoja. Priešo dali-j narių, tik ką pakilęs iš Papeete į apsauga i r j iems duodama vi-

TOKIJO — Princas Sihanou-
kas sako, kad jis nežada svars
tyti Amerikos pasiūlymų dėl 

jokių reikalų. Taip jis kalbėjęs 
Šiaurės Korėjos sostinėje Pyon-
gyan. ••Khmer ir jų sąjunginin
kai Kambodijoje kovos iki ga
lutinės pergalės, iki bus išvaryti 
visi Amerikos pastatyt i samdi
niai, iki jie bus nugalėti, besa

mai nuo Phnom Penh centro tik I aerodromo į Los Angeles, nukri-
už 10 myliu. Į *° J Pacifiko vandenis. Nelaimė 

i buvo matoma aerodrome, ir spė-
MTLWAUKEE. Jaunimo i jama, jog sugedo motoras. Kol 

Kambodijos. nenori su j a turėti I v a s a r o s festivalis, kur dalyvavo i kas pavyko rasti tik tr is gyvus 
; l 87,000, pasibaigė ne taip gerai . ; žmones. Gelbėjimo darbams va-

Kai likę po šventės iš parko ne- ' dovavo Tahiti gubernatorius j teikė jau Japonija, N- Zelandija, 
norėjo skirstytis, o sukūrę lau- į Pierre Angeli ir prancūzų gyni- į Australi ja, Kanada, Švedija. A-
žą iš suolų ir kėdžių norėjo šok- i m o ministerijos atstobai, atvykę į merika neduoda jokių komenta-
ti visą naktį, policija suėmė jų j stebėti atominių bandymų. j rų. 
350. Buvo nemaža ir sužeistų 

biau iššaukiamas religinis faną- į iVg. imai pasiduos arba bus su 

siska laisve tva rky t i s viduje, o 
je i dabar ir čia prasidės nacio
nalinis judėjimas, šios kolonijos 
ateit is gali būti panaš i į Afrikos 
ir kitų k raš tų kolonijų likimą. 

Protes tų notas Prancūzijai į-

Lon Nol valdžiai nedaug vilčių 

tizmas. 
Wosl sako, kad šiais metais i 

birželio mėnesį, pirmą kartą bu- \ 
vo leista organizuoti piligrimi-i 
nes keUones į šventas vietas. : 

Kur jos buvo, nesakoma. Leista 
nedideliu tiražu išspausdinti 
maldaknygę ir šv. Raštą (tik 
Naująjį Testamentą, ir tai skir
tą daugiau užsieniui, kaip pro
pagandą apie "tikėjimo laisvę", 
nes pačioj Lietuvoj knyga veik 
negaunama. Red.). Valdžia d a r 
leido restauruoti dvi senas baž
nyčias, o valdžios žmonės esą 
pažadėję persvarstyti dviejų su
spenduotų vyskupų klausimą. dar bus palaikomos, kol padėtis 

Indokinijoje stabilizuosis. 
Vietoj pulti religiją tiesiogi

niai, sovietai siekia ją susiipnin-
| ti, nuvertinti. Tam naudoja ki-

mente, Calif. liepos 6 kalbėjosi; . ******* r a u d o n i e * * r o - | t o k i a , subtilią taktiką. Pirmiau-
__ -T*.- -*• . « _ > _ , . ;do . savo ofenzyvą dabar susilp- Sįa stengiasi suniekinti, diskre-

nino ir laukia. Nežiūrint amen- j dituoti dvasiškiją, o vyskupus 
kiečių bombardavimo, jie pajė-1 tikintiesiems taip pristatyti, t a r -

naikinti". 
Visokios siūlomos kitos for

mulės taikai Kambodijoje atsta
tyti yra "užnuodytos strėlės" ir 
visai nepriimtinos, kalbėjo prin
cas. 

ATĖNAI. — "Miss Pasaulis", 
filipinietė Maria Margari ta Mo-
ran, pirmoj spaudos konferenci
joj pasirodė gerai nusimananti 
politiniuose ir bankiniuose rei
kaluose. N^oną j i laikanti di
džiausiu ta:kos žmogumi ir la
bai gerbiant:. Ji studijuoja eko
nomiją katalikų universitete, 
Maniloje. 

su Kinijos misijos Washingtone 
vadovu Huang Čen, 

Sihanouko pozicija 

Kissingeris ruošėsi t a r t i s ir su 
princu Sihanouku, buvusiu Kam
bodijos valdovu, tačiau jis, su
grįžęs į Pekiną po kelionės po 11 
Afrikos ir Rytų Europos kraš
tų, atsisakė pasimatyti , j is sako. 

gia atkirs t i kokius tik nori susi
siekimo kelius vyriausybės dali
niams, bet sostinės Pnom Penh 
jie tuo tarpu nepuola. Jie nebe
nori veltis į puolimus, kurie gali 
pakeisti j iems taip palankų JAV 
Kongreso nusistatymą. Dabar 
ekspertai pramato, kad prez. 

kad Kissingeris sieks skaldyti { L o n ^ o l režimas Kambodijoje 
jų jėgas ir daryti kompromisus, Į įigai negalės išsilaikyti. Jis da-
jie gi pasiryžę kaut is net jei rei- j bar priklauso nuo JAV, Kinijos. 
kės iki pat 1984 metų. Į Rusijos ir Šiaurės Vietnamo su-

Informuodamas apie tai « u s ! s i t a r i m u malonės. Tokius 
News and World Repor t " m-.! mentarus skelbia gerai infor-
nalas pažymi, kad Sihanouk tu- į muotae "US News and World 
ri daugelio Kambodijos ūkiniu* Į Repor t" žurnalas, 

tum jie būtų dabartinio režimo 
gynėjai. Stengiasi taip pat pa
keisti religines tradicijas, kurių 
laikosi pasauliečiai tikintieji. 
Gal dėl to pakeitė vyriausiąjį 
religijų tvarkytoją Lietuvoje, 
paskirdami Kazimierą Tumėną. 
Tas laikomas propagandos spe
cialistu, vietoj pirmiau buvusio 
(Rugienio) dogmatisto, kovo
jančio ateisto. 

Dar mini ir naujus sovietų vė
jus santykiuose su Vatikanu 

BERLYNAS. — Walter Ul-
bricht. Rytų Vokietijos bosas, 
prie kurio pastatyta Berlyno 
siena, buvo ištiktas širdies prie
puolio ir prie mirties. J am da
ba r 80 metų. 

Raketa į Marsą 
MASKVA. — Sovietai į Marsą 

paleido erdvėlaivį -'Marš 4". Į 
planetą turėtų lėkti 6 mėnesius 
ir, kaip spėjama, bandys saugiai 
nusileisti ir iš ten transliuoti vi
sokias informacijas. Iki Marso 
nuo Žemės yra 290,000,000 my
lių. 

^^^^^^SSHHBHI 

PIRATAI LĖKTUVĄ TEBELAIKO 
DUBAI. — Keturi visokių tau

tybių oro piratai su 143 kelei
viais ir vakar d a r tebelaikė ja
ponų lėktuvą Dubai aerodrome. 
Kaip praneša aerodromo kont
rolės bokštas, j ie buvo gavę iš 
savo vadovybės, kažkur Vakarų 
Vokietijoj, jsakymą ilgiau ne
degti su Įkaitais, juos a rba su
šaudyti, arba paleisti. Lėktuve 
laikomi vis; keleiviai nuo penk
tadienio, ne I moterys su mažais 
vaikais, o temperatūra t o j vie
toj siekia virš 100 laipsnių, tai 
galima įsivaizduoti žmonių kan-

sprogs. 
Ko jie nori, jau nėra aišku. 

Taip sako ir japonų oro Unijos 
atstovai. Spėjama, piratų gaują 
sudaro: vienas Lotynų Ameri
kos gyventojas, kitas, greičiau
siai, pakistanietis, trečias euro
pietis ir d a r vienas japonas. Sa
ko, jie priklausą "Okupuotosios 
Jeruzalės sūnų" organizacijai. 
Tokios dar niekas nebuvo gir
dėjęs anksčiau. 

Tahiti, P: r a C l I iKR-S 
(Nuotr. Č. Grincevičiaus) 

Arkiv. Casaroli dalyvavimas j čia. Jie sako. kad lėktuvo durys 
Helsinkio konferencijoje, jo ap-1 užminuotos, ir je i kas bandytų 
sūaakymas Zagorato vienuolyne" iš lauko at-daryti, viskas su* 

MIAMI. — Sekmadienį Fidel 
Castro šventė 20 metų nuo re 
voliucijos pradžios Kuboje. Bu
vo didelis kariuomenės ir ne ka
riuomenės paradas ir daug kal
bų Havanoje ir kitur. Galutinai 

Japonijos vyriausybė pasiūlė j įsitvirtino valdžioje 1959. 
jiems įkaitais kelis valdžios žmo- B E L F A S T A S _ p r a ė } ^ 
nes, prase, kad paleistų kelei-1 . J 

vius. bet atsakymo nesulaukta.: v a i t š a l J * i a u r ė s A i r i J°J n u ° t e " 
Lėktuvą apsupo policija ir ka- į roristų rankų žuvo penki žmo-
nuomenė. ' nės. 

KALENDORIUS 

Liepos 24: šv. Urs inas , šv. Kris
t ina , Seigis, J u r g a . 

Liepos 25: šv. Jokūbas, ap., 
šv. Valentina, Mangirdas, Aušra. 

Saulė teka 5:36, leidžias 8:18. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, bet 
šilta ir drėgna, 7 0 % galimybė 
lietaus su perkūnija, v i rš 80 
laipsnių. 



' 

DRAUGAS, antradienis. ig73 m. liepos mėti. 2i d. , 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI K SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVr«TJS, M D. 
Sveikatos reikalo rastos • klausimos siusti Šiuo adreso: 

KELIAS I STHKATA, 2S19 West GarfieM BredL, Chieago. BĮ. 89696 

GALVOS SKAUSMO PAGRINDAI 
Norint geriau su priešu ko
voti, reikia geriau jį pažinti. 

Gyvenimo tiesa 

RIEBALUS MAŽINANTIS 
MAISTAS 

MŪSŲ kolonijose 
Ottawa, Ont. 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
Galvos sudėties pažinimas pa- j p ^ ^ u pagelbėti mano broliui. J j o k s pasaulio grožis neprilygs šiam lietuviškų motinėlių meilumui ir 

lengvina orientuotis sudėtinguo- Į j ^ ja^^a^ gražus, pilnas ener- Į nuoširdumui. Nuotrauka M. Nagio 
se galvos skausmuose. Vienos; ^ ^ įįjjąįįeaĮą pradėjo nega-į . 
galvos dalys yra jautrios skaus- j l u o t i į^r įoės skausmais. Gydy- i 
mui, kitos visai ne. žinodami j ̂ ^ n^S) širdies arterijas kiek Į ta. Tik ji viena mums laime ne- Į me — jautiena, veršiena, aviena, 
jautriąsias skausmui smegenų j priskretusias dėl podagros luric I ša. Todėl gana visokiais lukrais, į Mėsos vietoje vartoti galime 
dalis, galime suprasti visus j a c i d ) i r ^ rįebalų, bet ne cho-j kiaušinio tryniais bei kitokiais! šviežią žuvj, tik ne konservus, 
veiksmus, kurie sukelia galvos j i e s t e r oxio, 0 keistu vardu besi- į mūsų gomurio glostyto jais. o, Taip jais mūsų stalai "parengi 
skausmus ar turi įtakos jiems, j vadinančiųjų triglyceridų pa- į širdies tikrais žudikais turėti 
Kiekvienas, ką nors taisydamas, jgaUsėjimo jo kraujuje. Lengvai į reikalus. Ne tada laikas sveika 
ar tai laikrodį ar kitą meena- • t v arkosi jis su uric acid gausa. ] t a susirūpinti, kai jau liežuvis 
nizmą, visų pirma jį išsidėsto su j j ^ ^ o g į dietos. Bet su riebalais j ima stingti. Tada uždirba viso-
dėtinėmis dalimis. Taip ir gal- į ^ ^ ^m j ^ s u nkiau. Turi die- j kie tarpininkai — mirštančiam 

tą. bet vis praslenka pro ją. Ma- Į ar mirusiam dažnai visai nerei-vos skaudėjimo metu reikia elg
tis. Geresniam supratimui gal
vos skausmo esmės reikia su
prasti dvejopus garvosopę suke
liančius veiksnius: 1. Visos tos 
priežastys, kurios įjautrina iš
orėj galvos esančias kūno dalis; 
2. viduj galvos esančių kūno da
lių įjautrinimas. Visos kūno da
lys, dengiančios kiaušą (era-
nium), yra daugiau ar mažiau 
jautrios skausmui, ypač ten esan 
čios arterijos 

Jautrios ir nejautrios skausmui 
galvos dalys 

Viduj galvos, po kauline dali
mi (eranium) esančios mėsinės 
dalys, jautrios skausmui, yra 
šios: 1. Visi venų lagūnai — 

lonėkit sveikatos skyriuje pa
talpinti geriausią prieš trigly-
ceridus ir bendrai prieš choles
terolį dietą. Ji visiems kitiems 
bus naudinga. Iš anksto brolio 
vardu ir savo labai dėkoju. 

Atsakymas. Vien nurodymas 
— dietos parašymas nieko ne
gelbės, kaip negelbsti vien 
šventųjų knygų skaitymas, vien 

kalingi patarnautojai - - tik ne 
pats ligonis. Taigi, grynus teš
lainius — miltinius valgius rei 
kiamame kiekyje galima viso
kius valgyti. Tik nuo į juos de
damųjų priemaišų (riebalų, try
nių, gausiai saldumynų) bėkime 
į kitą valstybę. 

Sriubas valgykime, tik be rie
balų, tokias: daržovių, buljoną 
viščiuko ar kalakuto (be odos dekalogo išleidimas, vien važia 

vHno ženklų prie kelio pastaty- \ virta), vaisių, pieniškas — su! 
mas. jei nėra žmoguje žmogaus į nugriebtu pienu ar pasukom ga-• 
tvarkytojo, asmenybės, pajė- '• mintas. Čia mūsiškieji šaltibarš 
giančios labai naudingus daly
kus savame gyvenime dalimi pa
versti. Už tai visi kreipkime vi
są dėmesį ne į piliulę, ne į dietą. 

prasiplatinimai (normalūs) va-j ne į įstatymų leidimą, bet į sa-
-- - . _• « i-:— 4 ~~wm I v o s įr artimo asmenybės suzmo-dinami sinusais: 2. Visos j galvą 
ateinančios venos: 3. Visos kie
tojo smegenų apvalkalo (dura 
mater) arterijos: 4. Visos sme
genų pagrindo arterijos ir jų di
dieji išsisakojimai; 5. Kietojo 
smegenų apvalkalo prie didžiųjų 
kraujagyslių esančios dalys 

Išorėj galvos (virš kaulo) 
esančios dalys yra šios skausmui 
jautrios: 1. oda, poodinis audi
nys (scalp). plėvė (fascia) ir 
raumenys; 2. Gleivinės. 3. Ar
terijos. Venos yra mažiau jaut
rios skausmui. 

Dar yra skausmui jautrūs šeši 
nervai, esą galvos srityje. Tai 
antrasis ir tretysis kaklo nervai 
(cervical nerves). Jie išeina iš 

stuburo smegenų kaklo srityje, 
per tarpus kaklo slenkstelių. Ke
turi kiti nervai turi savo skir
tingus vardus: veidą įnervuo jan-
tis nervas (facial). liežuvį ir 
gerklę aprūpinantis nervas (gios 
sopharyngeal), visiems žinomas 
žando skausmų nervas (trige-
minal) ir labai plačiai išsišako
jęs, net iki vidurių nueinąs ner
vas (vagai). 

Nejautrios ska'ssmc: yra se
kančios po kiaušu ir virš jo 
esančios šios kūno dalys: sme
genų celės: 1. Visą smegenų dar
bą atliekančių celių palaikomoji 
medžiaga (parenchyma). 2. 
Kraujagyslių rezginio dalis (e-
persdyma -iioroid ptexus: 3. Plo
n a i p :<rr.̂ genų apvalkalai, esąs 
prie pat aaoegenų mases <pia 
mater), tam 'Jkros plėvės 
(arachnoid raembrane) ir dalys 
kietojo smegenų apvaikaio: 4. 
Pats galvos kiaušas (skuil); 
kiek daugiau jautrus yra pats to j iP&flias, jų 
kiaušo paviršutinis sluogsnis. ,WLOD *** 

IšVADA. Ife visos galvos da-
K»s yra skausmui jautrios vi^ao-
dai. Kai kurios jų visai skaus
mui nepasiduoda. Tos žinios pa-
ienffvins toiimesr; galvos skaus
mo supratimą ir nuo jo gydyma-

čiai be smetonėlės ir be trynių 
gamintieji yra aukščiausios rū
šies skanėstas ir geriausią svei
katą teikiantis valgis. Jei mes. j 
lietuviai, kaip danai ar olandai, 
sukurtume savą miesteli ir pra
dėtume gaminti tikrus lietuviš
kus — sveikus valgius, mes tap
tume milijonieriais visi labai 
laimingai ir sveikai gyvendami. 
Eikime prie to — visi širdis ir 
smegenis turintieji pradėkime 

ginimą, didesnį nuo prietarų jos 
atpalaidavimą. Tik tada visi 
virš minėti ir dar gausybė kitų 
žmogaus gyvenime teigiamų da
lykų turės žmogui įtakos ir at
neš naudos. Šitokį priešvalgį su
virškinę, galime sėkmingai ma
žinti savo triglvceridus ir kito-
zmu. ».™ « s . . , . „m kitu (jų cia neisvardysi) Irius riebalus savo krairpųe. pa- * . \ l J 4 , 1 • T^.V.„^ ~, itiu* w ™ a " " x- • „^AXT snubų nevalgvkime. Dabar su 
<anaudodami sekančiais nurody- . * . &-
sinauauuaim , r a s l m e j ^ m e s g^-e žudome. 
mais. Atsiminkime. k f ^ I Visokius niekus su sriubomis į 
kraujagysles P " * ^ * * ? Į ^ ^ ^ i k ą kūną priiminėdami. 
gražiai trys svarbiausi niekade-| T , ._ ZZ_J?_* 3 S Z 
jai, jei jų perdaug kūne prisi 
renka: 1. Cholesterolis. 2. Uric 
acid. 3. Triglyeeridai. Tai savo
tiška, nuo cholesterolio skirtin
ga, riebalų rūšis. Jų kiekis gali 
būti pakeltas, esant normaliam 
cholesterolio kiekiui. Taigi, 
kimškime visas tris kambaryje 
esamas skyles, norėdami pelę 
sugauti. Štai vienas tų užkimši. 
mų. Prieš triglyceridus. rieba-

muose" lūžta. Vištieną ar kala
kutieną be odos valgykime. Kiau 
šinių tik baltymus naudokime. 
Vietoj trynio galima tris kar
tus savaitėje prisidėti po uncf-
ją liesos mėsos. Dabar trynio 
mėgėjams yra naujas sveikas 
maistas: Egg Beaters. Tai skys
toka medžiaga, trynio skonio ir 
spalvos, tik visai be trynio. Ga
lima su ta sušaldyta medžiaga, 
ją atšildžius, garninti visus su 
tryniu gaminamus valgius, tik 
negalima virti ir trynio pavida
lo iškilios kiaušinienės pasiga
minti. Tai brangokas, bet labai 
sveikas kiaušinio patiekalas. Jis 
turį būti tuč tuojau visose lietu
vių krautuvėse ir virtuvėse ran
damas. Tai gaminys iš kiaušinio 
baltymo ir aliejaus. Žinoma, tu
rime visi pasistengti nuo viso
kių prietaringų įpročių kratytis 
kuo greičiausiai. Sausą (be rie
balų) varškę — tik tokią visi 
imkime naudoti. Prisidėkime pa
sukų į tokią sausą varškę ir visi 
su nauda širdžiai ir gomuriui 
naudokime. Galima naudoti pa
sukų sūrius (yra toks Sapsago). 
Geriausiai patys namuose ga
minkime iš pasukų gardžiau
sius sūrius. Tokius gali pamo-

KEIIGIMS KONCERTAS 
MININT BALTUOS T ALTŲ IR 
UKRAINIEeiV TRAGEDIJĄ 

Ypatingu būdu Ottawoje. Ka
nadoje, buvo paminėta Baltijos 
tautų ir ukrainiečių tragedija. 
Buvo surengtas ekumeninis re
liginis koncertas šv. Motiejaus 
bažnyčioje. Jį ruošė lietuvių, lat
vių, estų. ir ukrainiečių draugi
jos birželio 13 d. Gausiai susi
rinkusius pasveikino bažnyčios 
rektorius Ostorne. Atitinkamai, 
parinktus Bacho, Mozarto, Haen 
delio kūrinius bei Budriūno "Ma
rija, Motina malonės" ir Gūdaus 
kienės "Viešpaties pasaulis" j -
spūdingai pagiedojo solistė Gina 
Čapkauskienė. 

Buvo taip pat atlikta religinė 
latvių, ukrainiečių muzika, skai-, 
tomos ištraukos iš šv. Rašto ir 
bendros maldos, kurias kalbėjo 
visų minėtų tautų dvasininkai, i 
Lietuviams atstovavo kun. dr. 
V. Skilandžiūnas. 

Visų tautybių vardu buvo pa
skelbtas atsišaukimas spauda:, 
nurodant bolševikų okupacijos 
neteisingumą ir žiaurumus Bal
tijos valstybėse ir Ukrainoje, 
pažymint vykdomą genocidą ir 
kolonizaciją. 

Spauda (Ottawa Journal, Ci
tizen) skyrė gražų dėmesį šio 
įvykio aprašymui, pažymėdama, 
kad ekumeninės pamaldos sėk
mingai vyko anglikonų bažny
čioje. Spauda reiškė pasigėrė
jimą lietuvės solistės Ginos čan-
kauskienės skambu balsui ir 
prielankiai suminėjo lietuviškas 
giesmes. - p . 
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Užsienyje 
Savaitinis 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunaudo
tu straipsnių nesaugo, juos 
gražina ak iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

metaną % m. 8 mto. 11 
$20.00 511.00 $&S0 $3.00 

18.00 10.00 550 2.50 
20.00 11.00 8.50 3.00 
21.00 12.00 7.00 3.00 
11.00 8.00 — — 
• Redakcija dirba kasdien 

S:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas. 
dien 830 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 
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OR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

Pirmad.. anlrad.. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

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

Ofi9o telef. 476-4043 
Rerfd. tel. WAibfook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VAIiIi£Y MEU1CAL CENTEK 
880 Snmmlt Street 

Booto a* — 

apie tai galvoti, svetimiems savo i 
prakaitą laistyti paliovę. Visų I kyti gamintis ponia. Darienė. gy

venanti Marquette Parke ir pa
vyzdingiausiai savo namus bei 
kiemą ir vyro kraujagysles už
laikanti. Ji praneš savo recep
tą — paskelbsime. Už tai nuo 
riebaus sūrio bėkime už vande-J j u k ir geriausias automobilis 

toli nevažiuos, jei į jo širdį pil
sime gatvės purvą. 

Mėsos, paukštiena, kiaušiniai 
ir sūris 

Penkias - septynias uncijas 
kasdieną liesos mėsos, broily-
tos, rostytos ar virtos naudoki-

Tamstos 

nyno. 
Aišku, negalima valgyti kep

tos mėsos, lašinių — bekono, 
dešrelių. Alvudo sveika užkan
dinė čia gali daug padėti. Bent 
sekmadieniais ja naudokimės. Ji 
yra Lietuvių sodyboje. Dešrų 
Tamstos vyras turi vengti. Be 

žąsienos, antienos, be "corned 
beef" apsieiti. Neimtinos alieju
je vekuotos žuvys — žuvelės, o 
taip pat ir visi "reguiar ham-
burgers". Jokių riebių padažų 
(jokių "stews or gravies"). Kot-
lietų (hamburgers) vietoje 
Tamstos vyras tegul vartoja lie
są mėsą: "ground round steak". 
Jokių riebalų tegul neliečia. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad.. penkt. 1-6. treC. ir šeSt. tik 
susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. 1; 
antrad. ir penk 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGe 
K t B I K H IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MJEDICAL BUILDIXG 

7156 South Weetern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
t v. popiet Trečiad. ir Seštad. nuc 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1168 

Rezkl. telef. — 2S0-2916 

Ofiso H E 4-181S. Rez. F R 6-6801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 
2454 We«t 7Ut Street 

(71-os Ir CHimpben Ąve. 
Pirmad., antrad., ketvirtad. fcr yenkt 
nuo 3 vai. popiet fki 7 v. vak. fieMafl. 
nuo 9 v. ryto Iki 11 vaL ryto —• tik 
susitarus. 

ketv. 1—4 ir 7—9 
tad. 10—4. Seštad. 10—S vai. 

PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKJJBS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 We»t 63rd Street 

Ofe. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. L DEGKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — VERVŲ IR 

EMOCTNftS LIGOS 
CRAVTFOED MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puiaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 
M . W. M. EISI N - EISIMAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGES* CHTRTJRGMA 

6182 So. Kedae Ave^ WA 5-2670 

DR. K. G. BALU KAS 
Dfc FANG C. LU 

Akušerija ir moterų Ugoe 
Ginekologrine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Biulding) TeL LU S-8446 

8907 W. 83 PL, Jastiee, DL—599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
let neatsiliepia, skambinti S74-6011. 

• 
ceutical ca-is: Headache. 

m 

j TEIStUGą PATARtMą 
1 IGYYEMDIMI — 

SVEIKESNIS B N L 

lus ir kt. geriausioji 
prašymu, dieta. 

Vaigyttnas maistas 
Visi vaisiai (išskyrus avoka

das), vekuoti - kenuoti. šaldv-ti 
ar džiovintL be sunkos, be cuk
raus. Geriausia sunkas vartoti 
be konservuojančių medžiagų, 
tai yra, ne skardinėse esančias, 
o stiklinėse bonkose ir šaldytu
ve laikomas. Tokias gamina fir
ma Kraft: be cukraus ir be kon
servuotoje. Kartoju — visus vai 
sius valgykime centneriais, iš
skyrus avakadas — tai labai 
riebus su dideliu branduoliu 
mažesnis už kumštį vaisius, 
meksikiečių atgabentas ir mė-

krautuvėse randa
mas, bet lietuviai nuo jo turi ei
ti kiton gatvės pusėn. 

Javaimus (cereais) valgyki
me visus — tik su nugriebtu — 
li**Fni pi*»nu gamintas. Taip pat 
valgykime visus gTūdinius — 
miltinius gaminius: ryžius, ma
karonus, kieckus. duonas. Už tai 

G Ė L Ė S 
SEVERU HILU OEUHYCIA 
Vestnvems, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progcm.« 
S44S W. 63rd Street, Chicago. m. 

TEL. P R 8-0833 — PR 8-0884 

Valandos pasai susitarimą, 
atsiliepia, skambinti: MJ 

Jei ne 
8-0001 

TEL. — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
««18 W. 71st St. — Td. 787-8148 

Tikrina akis. Pritaiko akinius to 
"oontact lenses". 

Vai. pagal susitarimą- Uždaryta t re t 

DR. A. PUSTELHIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

Cei. Ofiso PR 6-78O0; Xatnu 9S5-TSS7 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
UNKŠTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHTRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-3880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RKUance S-4410 
Reaid. GRorehūl ft-061? 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 TSL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki * • . rak.. 
a&tr. ir per. k t nuo 12 ik) 2 Tai J p . 

ir vakarais pagal susitarimą. 

Hiiiiiitiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiuiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiuii:iiiisiniiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiui 
FRANK'S TV and RADIO, INC. 

8840 SO. HALSTED STEUCET TEL. _ CA 5-725? 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 

IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

«WniWttlHIIHHHHItWHtMHimillMIHIHIIimHIWiHmHIHHIWIIMHIHHIIllimHIIUMU» 

10% — 20<& — %(\<fc pigiau raok«s*.f 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S2«8% WE*rr SAth ^re«« 

Chicago, nlinois 
TeL GA 4-8«54 ir GR 6-433» 

žiūrėsime, kad tie visi gaminiai 
.skaitą. Sandoz Pharma-1 h^ų ^ ^ ^ j ^ į ų irysiUt jį, c u k 

raus bei kitu riebalų, ar saldinto-
"*j ju pagaminti. Todėl visos lietu-

; I viškos parduotuvės ir javinių 
j į patiekalų gamiatuvės turi per-
S į aitva.rkyti tiesai šūkiu, kad gana 
Į \ pataikauti mirties giltinei — rei 

kia praduti tinkamai rūpintis 
kiekvieno lietuvio tvirta sveika-

HEATLVG OOSTRACTTOR 
Irei^iu mierfta ir užmiesty nauju, 

ir perstatau senais visu r&Sių namo 
apšildymui pečius, atr cor.dltionln* 
ir vandens boilerius. Dirbu S*relt s%-
ftningai ir garantuotai 

DOMAS tUKAUSKAS 
4444 s. Wemen> Ave. 
Otkicago. 111. 0O6O9 

Tel VI 7.S44? 

IPASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save regularly! 

5i« 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame vim 
rfA\ų grindis 

*. BUBNYS, teL RE 7-5168 

IR S A V I N G S 
"CERTIFICATES 

EARN UP TO 

see us for 

AT 0UR L0W RATES 
W I T H R E P A Y M E N T 

TO FIT Y O U R I N C O M E 

• i 

m t u i i t i i t i M 

SIUNTINIAI į UETUVA 
Ir kttus kraitus 

NEDZINSKAS, 4085 Arober Ave, 
CWc«o. OL. 60888, teL FA 7-5888 

Perskaitė " D r a o ^ " , (taoktte 
jį kJtlftma pasiskaityti. 

Oftoo teL PR 8-2220 
Namu — redd. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIfcIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 Weet 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penfct 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 5 Iki s 
vaL vak., Seštad. nuo 1 ik] 4 Tai. 

Ob. PO 7-6000 Bez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We*t 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. tr S 

Ud 8 vai. TTe&ad. Ir šestad. uždaryta. 

Mutual Fec 
Savinos and Loan 

22J2 WI.ST CtRM/VK KOAJ) 

PF.TFR KAZANAISKAS, President 

CHICAGO. IIT.INCHS 60608 

TeL: 847-7747 

9 - 1 

Visi telefonai «52-lS81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
VaL kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad. Ir 
'•cStad. tik susitarus. 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. fiOth Avenne, Cicero 

Kaadieo 1-8 vaL ir 6-8 vai. vak. 
ISskyrus trečiadienius. 

fleštadleniaia 12 iki 4 vai. popiet 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TEL. — f2S-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—18 
ryto ir 2—8 vai. vak. Seštad. 1 Od 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Reiid. t«L WA »-30M 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRUBGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe 
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Žmogiškosios laisves 

SAUGUMO KONFERENCIJOJ 
Europos saugumo ir bendra- gų, kurie stengiasi atl ikti savo 

darbiavimo konferencijoje Hel- pareigas, persekiojimus, kalini-
sinky, Suomijos sostinėje, buvo mus, baudimus piniginėmis bau-
pasakyta gražių kalbų, liečian- domis ir darbų atėmimu. Mums 
čių žmogų ir tautas. Sovietų Ru- y r a žinomi paprastų žmonių, ku-
sijos atstovai, pradedant užs. rie atlieka savo religines parei-
reikalų ministeriu A. Gromyku gas , baudimas, iš pareigų meti-
ir baigiant kitų delegacijų na- m a s ir palikimas be darbo ir 
riais, kalbėjo apie komunistiš- duonos. Tokiame režime, kuris į 
kai suprastas žmogiškas lais- savo rankas yra suėmęs visą 
ves, apie kitų tautų i r valstybių viešąjį gyvenimą, ka ip darbų 
nesikišimą į jų vidaus reikalus, paskirstymą, socialinį aprūpini-
apie sienų neliečiamumą ir pa- mą, vaikų auklėjimą, tiksiiau 
dėties įteisinimą. Tačiau jie visi ta r iant , jų dvasios žalojimą, y r a 
negirdomis praleido pareiški- neįmanoma žmogiškai gyventi, 
mus, kuriuos darė Vakarų at- neslepiant savo įsitikinimų a r 
stovai, kalbėdami apie tikrą lais nepataikaujant niekšingiems po
vę ir tautų apsisprendimo teises, tvarkiams. Tai ir y ra žiauriau-
Nepaisant Vakarų valstybių a t - š ias žmogaus pažeminimas, j o 
stovų aiškių laisvės pabrėžimų, suniekinimas ir paver t imas ma-
ypač D. Britanijos užs. reik. mi- žo valdančiųjų būrio vergais, 
nisterio Alec Douglas-Home, Štai, čia ir susiduria gražūs 
konferencijoje tik d a r kartą iš- žodžiai, primeną moralinius dės-
ryškėjo dviejų pasaulių skirty- nius, kuriuos permąsto tik Va-
bės, kurios mažai tesusiliečia karų atstovai, su siekimais ko-
su komunistų siekimais. rrmnizmo atstovų, kur ie teoriš-

Šia proga reiktų atkreipti dė- kai ir prakt iškai juos paneigia. 
» e s į į Vatikano atstovo arki- Gerai, kad taikos ir teisingumo 
vyskupo Casarolio pabrėžtinai pagrindai viešumoj iškeliami, 
iškeltus taikos ir teisingumo bet blogai, kad jų išklausymas 

ŽAIDIMŲ PAKANKA, DUONOS 
Vakarų duona turi išgelbėti subankrutavusį komunistinį ūkį 

J. DRAUGELIS 
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Sakoma, kad senovės Romos 
7 i 

liaudis iš imperatorių reikalauda-j 
vusi duonos ir žaidimų (panem j rus pagalbos. Maskva 
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et circenses). Sovietų liaudis šiuo 
metu žaidimų turi pakankamai, 
bet ima trūkti duonos. Kas atsiti
ko, kad tos duonos sovietinėje 
imperijoje ima trūkti? 

Sovietų Sąjungos žemės ūkio 

kviečių už 9 milijardus angliškų 
svarų Prancūzijoje, Vakarų Vo
kietijoje, Australijoje, Kanadoje, 
ypač Amerikoje. Užpirkta ketvir
tadalis to, ką Amerika pagami
no 1972 m. Ir tai buvo didžiau-

politika susilaukė visiško bankro- į šias istorijoje žinomas užpirki 
to: išgirtieji ir apdainuotieji kol
chozai nepagamina pakankamai 
nei grūdų, nei duonos. Tokias iš
vadas padarė Ed\vard Hughes sa
vo ilgų metų studijoje apie rytų 
Europos ekonomines ir socialines 

mas. 
Bet ne tik kviečiai yra Sov. 

Sąjungos maisto problema. Ir 
antrasis pagrindinis sovietų mais 
tas —bulvės '972 m. labai neuž
derėjo. Pastangos ir agitacija pa-

problemas. Jo išvados yra parem- j didinti mėsos produkciją nedavė 
tos atidžiais tyrinėjimais apie | vaisiu. Vaisių ir daržovių dides-

dėsnius, kuriais iš tikrųjų tegali 
remtis tikroji taika. "Taika nėra 
utopija, kalbėjo Vatikano at
stovas, bet realus i r pasiekia
mas dalykas. Tačiau taika ne

komunistinei apgaulei gali su
teikti t ikrosios ta ikos siekimo 
priedangą. 

* 
Keldami žmogaus laisvės per

gali būti be teisingumo. Taika, sekiojimų faktus Sovietų Sąjun-
kuri nesiremia teisingumu, nie- g ^ i r j ų pavergtuose kraštuo

se, mes nenorime t ik priminti 
vis iš naujo tai , kas visiems, a t 
viromis akimis žvelgiantiems, j 
y r a žinoma. Mes tu r ime pareigą j 

kada negalės būti t ikra ir pa
stovi taika... šventasis Sostas la
bai daug reikšmės skiria ta rp
tautinės teisės ir etikos dės
niams... Visos valstybės t u r i 
pripažinti ir gerbti kitų valsty
bių suverenines teises, turi pri
pažinti ir gerbti visų tautų ly
gias teises ir teritorinį neliečia
mumą. Turi būti visoms tau-

maisto problemą Sov. Sąjungoje. 
Kartą Chruščiovas, girdamasis 

Sov. Sąjungos pramonine ir že
mės produkcija, amerikiečiams 
yra pasakęs: "Mes jus palaidosi
me". Po pusės amžiaus komunis
tinio režimo Rusija — žemės 
ūkio kraštas, carų laikais skaito
mas Europos aruodu — stovi ba
do grėsmės akivaizdoje. 

Padėčiai gelbėti Sov. Sąjunga 
pirmiausia sumobilizuos karius. 
Raudonoji armija gaus įsakymą Į Rezultatai — 1963 
perkelti savo dalinius į juostą, | derliaus sunykimas, 
kuri tęsiasi nuo vakarų Ukrainos 
iki Kazachstano. Tie daliniai bus 
papildyti studentais ir iš pramo
nės atimtais darbininkais, kad 
atliktų tuos darbus, kurių nepa
darė milijonai žemės ūkio dar
bininkų. 

niuose miestuose su žiburiu nera
si didesnę metų dalį. Taigi kas 
atsitiko su Sov. Sąjungos žemės 
ūkiu? 
Stalinas 1930 m. suvarė ūkinin

kus į kolchozus ir terorizavo kai
miečius, kad jie kuo daugiau pa
gamintų. Nepavyko. Po jo Chruš
čiovas sujungė tūkstančius kol
chozų ir sovchozų milžiniškus 
superkolchozuv ir bandė išplėsti 
bei apsėti Kazachstano dirvonus. 

m. visiškas 

Praeitais metais, kada buvo 
priminti tiek okupantui , tiek ko- j „ u l n ^ ' i a u k ^ ^ l i u s , "isterizmo 
munizmo skel.be3ams ar palai
kyto jams Vakaruose, tiek ir a-

kad bejingiems vakar iečiams 
komunizmas y ra 
politinė, ekonominė ir socialinė 

nužmoginimo, v l z l ] a 

toms pripažinta teisė pačioms sistema, kurioj žmogus neturi 
apspręsti savo likimą". 

Tai valstybinio gyvenimo i r 
valstybių sugyvenimo pagrindai, 
kuriais turėtų remtis tautų tai
ką kurią vadai. Be t kartu ta i 
dėsniai, apie kuriuos kalba ir 
komunistų atstovai, tik t iems 
amžiniesiems žodžiams duodami 
visai skirtingą prasmę. Teisiniai 

sau priklausomos vietos. Nesi
kišimas i svetimų valstybių vi
daus reikalus negali būti prie
spaudos ir nužmoginimo priemo
nių pripažinimas teisėtomis val
dymo priemonėmis. Toks nesiki
šimas y ra tik išdavimas visų pa
vergtųjų tautų, išdavimas žmo
gaus ir jo teisių t u r ė t i religinę, 

ir pasaulėžiūriniai valstybių san- politinę ir sąžinės laisvę 
tvarkos pagrindai y r a žmogaus 
geresnio gyvenimo pagrindai. 
Bet jų realizavimas tikrovėje 
priklauso ne nuo vieno kurio 
moralinio autoriteto, o nuo visų 
šioje konferencijoje dalyvaujan 

Keldami komunizmo priespau
dą ir persekiojimus pavergtoje 
Lietuvoje, mes nenorime paža
dinti desperat iškų veiksmų pa
naudojimo savo laisvei ginti. 

banga perėjo per visą kraštą. 
Šalčiai, sausros ir karščiai beveik 
sunaikino derlių. Spauda ir tele-

šaukte šaukė gelbėti bent 
tai, kas dar galima išgelbėti. Šim
tai tūkstančių darbininkų ir stu
dentų galvotrūkčiais buvo perkel
ti į "derliaus nuėmimo frontą". 
Buvo surasti "derliaus didvyriai". 
Kareivinėse duonos riekė darėsi 
vis plonesnė. Maskvos turistinių 
restoranų patarnautojams buvo 
įsakyta nemesti lauk nesuvalgy
tos duonos likučių. 

Amerikos kviečiai 

Atsidūręs tokioje kritiškoje pa
dėtyje . Kremlius kreipėsi į Vaka 

Brežnevas pakėlė žemės dar
bininkų atlyginimus ir sudarė 
plačią pagerinimų programą: 
daugiau traktorių, daugiau mine
ralinių trąšų, paspartintas laukų 
drėkinimas ir panašios priemo
nės turėjo būtinai pakelti žemės 
ūkio produkciją. Iš tikrųjų nuo 
Brežnevo įsėdimo į valdžios sos
tą žemės ūkiui išlaidos padvigu
bintos, bet produkcija nė kiek ne
pakilo. Kodėl? 

Visos šios problemos šaknis yra 
sudėtinga komunistinė sistema, 
kuri taikoma ir žemei. Kaimiečiai 
yra vergai, pririšti milžiniškų kol
chozų ir sovchozų, kartais turin
čių iki 20,000 ha ploto. 

Kolchozas teorijoje yra kopera-
tyvas, kurio darbininkams "pri
klauso" žemė ir darbo įrankiai. 
Faktinai kolchozo "savininkai" 
negali iš jo pasišalinti, nei "sa
vo" dalies perleisti kitiems. Sov-
chozai priklauso valstybei ir yra 
tik žemės ūkio fabrikai, o jų dar
bininkai lygūs pramonės darbi-

I ninkams. Sovchozuose ir kolcho- I 
j zuose dirba 25 procentai visos j 

užpirko ! Sov. Sąjungos darbininkų armi- ; 
jos. 

Tiek valstybinius sovchozus, 
tiek ir "darbininkų" kolchozus > 
valdo ir kontroliuoja biurokrati
nis valstybinis aparatas. Tos biu
rokratijos sudaryti planai, išėję iš 
Maskvos komunistų partijos cen- j 
tro, per žemės ūkio ministerijos 
planuotojus pasiekia atskirų res
publikų centrus, iš ten keliauja į 
rajonus, apylinkes ir pagaliau 
kolchozus. Vietoje kaimiečių 
praktiško nusimanymo apie že
mę ir gamtos sąlygas, biurokra
tai bazuojasi statistikomis ir te-
oretiškais bandymais. 

Tokia sistema kaimiečiams ir 
žemės ūkiui yra fatališka. Kai
miečiui iš Maskvos įsakoma, ką 
jis turi sėti, ką auginti, kur sėti 
ir kokius metodus vartoti. Žemės 
ūkio darbininkas, neturėdamas 
nė mažiausios galimybės pasi
reikšti savo patirtimi ir sugebė
jimu, matydamas, kad jo darbas 
nėra pakankamai atlyginamas, 
lieka pasyvus ir nesidomi savo 
darbu bei jo vaisiais. Todėl ne
nuostabu, kad žemės ūkio darbi
ninkų pusę sudaro moterys su 

Pavergtųjų tautų parade Chicagoje liepos 21 d. Nuotr. P. Maletos 

Į vietą atvežtąsias trąšas reikia Sovietinėje spaudoje yra daug 
kiniais kapoti, o kai kada ir istorijų apie nuolatinę korupciją 
gręžiamąsias mašinas panaudoti. | Maskvos spauda rašo, kad kvie

čių jau pražuvo toks kiekis, jog Bloga organizacija 

Visa sistema kenčia nuo blo-
reikėįo įvesti specialias sargybas. 
Javų surinkimo centrų vadovai 

gos organizacijos. Metai iš metų j Gruzijoje rado 40 tonų kviečių, 
statistikos yra klaidingos pagrin- i miežių, saulėgrąžų, pavogtų ir 
diniais daviniais. Omsko provin-j paskui ramiai pardavinėjamų 
cijos Luzos kolchozas paprastai i juodojoje rinkoje. Andrėj Amal-
parduoda savo kiaules Omsko—j rik, ištremtas į vieną Sibiro kol-
Kirovo maisto surinkimo punk- chozą, pasakoja, kaip buvo šta
tui. Praeitais metais tas surinki-; tomi didžiuliai tvartai. Darbinin 
mo punktas paskelbė suvėlinąs! kai tiek išvogė balkių ir vinių, 
kiaulių priėmimą, nes negalįs j kad tvartai dar nebaigti sugriu-
daugiau priimti gyvų gyvulių". Į vo. 
Priešingai, Maskvos planuotojai ; Vienintelė šviesi prošvaistė Šio-
buvo įsakę padidinti galvijų mė-| je niūrioje padėtyje yra tie maži 

pjautuvu ir kastuvu rankose. Jau Įsai kiekį. O tuo tarpu Omsko—j žemės sklypeliai, kurie yra duo-
nimas griebiasi visokių galimy- į Kirovo galvijai ir kiaulės niekad į ti kaimiečių privačiam naudoji-

Į bių, kad tik ištrūktų iš kolchozų. į nepasiekė sovietinio piliečio. j mui. Jie kartais yra mažučiai — 
Dažnai jaunuoliai prieš laiką sto 
ja savanoriais į kariuomenę, o 

Kaimiečių atlyginimai paskuti- j vos trečdalis ha, tačiau juose kai-
niu metu yra šiek tiek pakelti,' mietis pasijunta tuo, kuo jis yra, 

baigę karinę tarnybą daugiau ne bet, bendrai, jų gyvenimas yra j kuo turi būti: savininku. Kai-
grįžta į žemės ūkį. Sovietinėje Į sunkus. Dar nė pusė visų kolcho- j mieČiai juos kultivuoja pagal sa-
spaudoje rasime pasigyrimų, k a d ' zų neturi elektros jėgos ir šviesos.į vo supratimą ir turi iš jų naudos. 

milijonų Vienas Maskvos laikraštis, patyri- Stalinas leido kaimiečiams turėti 
nėjęs padėtį Smolensko provin- tokius sklypelius, kad apramintų 

yra paruošta jau 12 
traktorių mechanikų ir vairuo
toji bet tik 3 milijonai liko prie rijoje^ Vado. kad ketvirtadalis gy- į dėljresiančio kolchozų siaubo. 

Kiekvienas gyvas mūsų tau tos 
čių valstybių pastangų an t tų žmogus daugiau gali padaryti 
pagrindų įstatyti žmonijos atei- S 2 V O tauta i , negu miręs. Bet 
tį. 

Kai Vatikano atstovas iškėlė 
religinės laisvės reikalą, klau
sėsi ir Sovietų Sąjungos delega
cija — religijos ir tikinčiųjų per-

mes tur ime Laisvajam pasauliui ! 

parodyti, kad tik moralinių dės- j 
nių valstybių santykiuose p r i - ! 
minimu da r nesuteikiama pa- ; 
galba kenčiantiems ir nuolat 
persekiojamiems. Mes sumoka- j 

sekiojimo atstovai. "Niekas ne- me labai brangią kainą, mėgin- Į 
nustebs, jeigu aš ypatingu būdu darni savo artimiesiems pagel- j 
pabrėšiu religinės laisvės užtik- bėti net ir priespaudoje išsilai-j 
rinimo reikalą, vėl kalbėjo arki- kyti. Tačiau tai nereiškia, kad 
vyskupas Casaroli. Religinė lais- turime tylėti tik ta ikos ir į vi-
vė turi būti pripažinta visiems daus reikalus nesikišimo vardu, 
žmonėms, šventasis Sostas y ra kad tur ime užmiršt i tuos. kurie 
įsitikinęs, kad yra labai glaudus negali pagelbėti ir neturi prie-
ryšys ta rp žmogaus teisių bei monių savo skundais pasiekti 
laisvių klausimo ir tautų saugu- laisvųjų ir j iems parodyti tau-
mo klausimo. Pagarba žmogaus tų už geležinės uždangos gyve-
laisvei turi sudaryti Europos nimo sunkumus, 
tautų santykiavimo pagrindą. Gražiai skamba saugumo ir 
nepaisant politinių, ekonominių bendradarbiavimo sąvokos, ku-
ir socialinių sistemų skirtingu- rios aptar iamos Helsinkio kon-
mu... dar daugiau turi būti pai- ferencijoje. Tačiau nei gražiais 
soma moralinių dėsnių". žodžiais, nei komunistų pažadais j 24 

Tačiau mes atidžiai sekame pasitikėti negalime, prisiminda- į 
gyvenimą Sovietų Rusijoje i r mi, kad nebuvo jokios tarptau-
jos pavergtuose kraštuose. Mes tinės sutart ies , kur ios komunis-
žinome iš pačių komunistinių tinė valstybė nėra sulaužiusi, 
šaltinių, kad primityvus ateiz- Laisvųjų tyla. pamažu įteisinant 
mas ir neapykanta žmogaus dva komunistų užgrobtus kraštus, 
šios apraiškoms, jo įsitikini- gali duoti laikiną ramybę Vaka

rams, bet t a tyla d a r labiau di
dina persekiojamųjų skausmą. 
Mūsų šauksmas nūnai turi būti 
nukreiptas ne tik prieš komuniz
mo kėslus, bet ir prieš visa, kas 
ardo kovos prieš komunizmą vte-

žemes. 
Sočializacijos rūdvs ėda ir 

kolchozus. Visur m a u t i sulūžu
sių ir pamestų traktorių ' 'kapi
nės", nes nėra remontui reikia
mų dalių. Trūksta naujų javų va
lymo mašinų. Dabar kolchozuo
se yra apie du milijonai trakto
rių, bet reikalinga dar antra tiek. 
Kai 1968 m. į Kolchidę buvo 
atgabenta naujų sunkvežimių, 
skirtų derliaus suėmimui, visi tie 
sunkvežimiai buvo tuojau "sulik
viduoti", o jų dalys panaudotos 
turimiems sunkvežimiam taisyti. 

Taip pat chaotiškas yra ir 

ventojų turi nueiti per purvą ir j 
sniegą daugelį mylių, kad pa
siektų krautuvę, kiną ar mokyk-

Tokie maži sklypeliai pagami
na tris nuošimčius visos žemės 
gamybos. Nors sklypelių savinin-

lą. Bet kas blogiausia — kolcho-, kai savo gyvuliams maistą turi 
zininkai yra pririšti prie kolcho- gauti iš kolchozo, bet jie paga-
zo labiau negu caro laikais bau-' mina ketvirtadalį visos kolchozų 
džiauninkai prie pono dvaro. Kol-
chozininkams neduodama vad. 
"vidaus paso", be kurio Sov. Są
jungoje negalima pajudėti iš vie-

gamybos: du trečdaliu bulvių, 
pusę kiaušinių, trečdalį pieno ir 
mėsos. 

Įsimaišę į nelanksčią sovietinę 
tos į vietą. Sovietinis kaimietis ; sistemą, privačių sklypelių savi-
neturi teisės nei pono pasirinkti, ninkai yra išdirbę labai sėkmin-
nei dėl nepakenčiamos padėties: gą gaminių paskirstymą. Jų pro-
protestuoti. dūktai per visą eilę privačių rin-

, ! kų aprūpina plačias gyventojų 
Juodoji rinka j m a s e s Tokiose rinkose galioja ne 

Tokiai padėčiai esant, nereikia planavimo įstatymas, o tik pa-
maisto gaminių paskirstymas bei i stebėtis, kad didelis kaimiečių klausos-pasiūlos dėsnis. Šios ru-

• - 1 J i <-L^iX,»..- ,./},-Xtrtc>5 t , , / - irtojo **inl"a £i<n: nr&lnrrici n o n a r n O T \ J O ^ m i l i _ pristatymas. Reikia žinoti, kad j skaičius verčiasi juodąja rinka. 
Sov. Rusijos žemės ūkio zonose Kolchozų vadovai nesunkiai 
nėra moderniškų kelių ir todėl duoda gabalėlį žemės miestie-
transportas yra labai sunkus. Pra
eitą rudenį vienas netoli Kijevo 
esantis kolchozas užsakė 120 

čiams, kurie nori įsigyti sau "da-
čą" — vasarnamį. O tokie vasa
rotojai būna gerai aprūpinami 

sies prekyba padaro apie 5 mili
jardus angį. svarų apyvartos. 
Kiekviename mieste rasime tokią 
rinką miesto aikštėje ar paviljo
ne. Suprantama, kainos yra 
aukštesnės, negu valstybinėse 

Pavergtųjų tautų parade Chicagoje liepos 21 d. Nuotr. P. Maletos 

specialių vagonų javams per
vežti. Vagonai atvyko nedengti, 
javų vežimui nepritaikyti. Kol jie 
pasiekė paskirties vietą, vėjas ir 
važiavimo greitis išbarstė kvie
čius, vagonai atvyko pustuščiai 

kolchozininkų, žinoma, už gerą:. parduotuvėse, bet prekės ir pa 
atlvginimą. Kolchozuose, prade j tarnavimas daug geresni, 
dant jų vadovais, baigiant pen 
sininkais, visi vagia, tkas tik. po : 

ranka papuola: vinis, sraigtus, 
cukrinius runkelius, grūdus, o ko 

Dažnai ir mineralinės trąšos yra I patys nesunaudoįa, parduoda kai-; 

siunčiamos nedengtuose vago-imynams arba mainais gauna ką 
nuose, be apsaugos nuo lietaus. I kitą. 

Patys komunistų vadai pripa
žįsta, kad privačių sklypelių ga
myba ir produktai yra sovieti
nėje ekonomijoje esminis daly
kas. Tad kodėl privačių skiype-

(Nukelta į 5 pusi.) 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. \TLAINTS ŠIDLAUSKAS 

j jo. 1917 metais Fondo įplaukos pakilo iki 54.000 do-' 
| lerių. Atėjus į šį postą Leonardui Šimučiui ir paskel

bus 1918 metais Lietuvos Tarybai Nepriklausomybės 
Vasario 16 dienos aktą, aukos ėmė plaukti, kaip pa
vasario potvyniui prasidėjus, nes tūkstančiai rinkėjų 
išėjo į gatves ir ėjo nuo durų ligi durų rinkdami aukas. 

Pirmoji Tautos Fondo 3.000 auka buvo paskirta 
Prūsų lietuviams, esantiems Rusijos nelaisvėje sušelp
ti. Paskui imta gausiai šelpti lietuvius Vokiečių nelais-

patepti, kad jie negirgždėtų ir jų įkaitusios ašys ne
pradėtų degti. 

Netaip gausiai anuomet ir katalikiškoji srovė te 
turėjo rinktinių ir tituluotų mokslininkų, bet visgi 
davė gausoką jų būrelį ir atsistačiusiai Lietuvai. Taip, 
pav., Lietuvos universitetui K. Pakštą ir Teologijos 
Filosofijos fakultetui keletą moksliniai tituluotų pro
fesorių, kun. F. Kemešį. Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijos profesorių, Lietuvos Bankui jo direktorių Ju
lių Kaupą. Keletas Amerikos lietuvių katalikų dirbo 

vėje. J a u 1917 meta is surinktos aukos daugiausia bu- svarbiose pareigose valstybės aparate. Teko keletas 
tos srovės asmenų ir meno pasauliui bei atskiroms 

mams, jo religiniam tikėjimui 
ir praktikai, jo žmogiškosioms 
laisvėms yra taip ryškus, kad 
negalime kalbėti apie jokius eti
nius ar moralinius dėsnius, oku
panto taikomus pavergtų kraš 
tų žmonėms ir net komunistinei ningumą ir kas ty la mėgina nu-
Rusijai. Mes žinome apie kuni- slopinti pavergtųjų ryžtą. P . S. 

— Australų apskaičiavimu.vaikaičiai matys šj gražų gyvū-
per metus Australijoje s u n a i k i - n ą t iktai knygų paveiksluose, 
narna pustrečio milijono ken-į 
gūrų. Dauguma 
tuo susirūpinę. 

jei nebus uždraus tas kengūrų 
australų labai , v . .. 
Girdi, tod ju,medaoj ima*-

Kai tais 1919 meta is išdavikiškai ir neteisėtai nu-! Vo nukreipiamos Lietuvos laisvės atgavimo reikalams 
šlavė Lietuvių Socialistų srovei visus sukeltų aukų j Šveicarijoje buvo išlaikomas informacijos centras 
fondus ir visą jos tur tą , katalikų rikiuojamas Tautos! veik tik to fondo lėšomis. Pradėjus Lietuvos valsty-
Fondas aukų telkime Lietuvos laisvės reikalui pasiekė 
pačią viršūnę, surinkdamas net 300.000 dolerių. Šis 
Tau tos Fondas savo veiklos laikotarpyje surinko, be-
rods , arti vieno milijono dolerių, ir tai yra kelerio- Į 
pai daugiau, nei kitas visas sroves kartu sudėjus, ką ' 
š iems tikslams įstengė surinkti. 

Tautos Fondas, kaip žinia, buvo įsteigtas 1914 
meta is Amerikos lietuvių politiniame seime Chicagoje. 
J o paskirtis ir tikslas tada buvo šalpa nuo karo nu-

bės atstatymo darbus toks informacijos biuras buvo 
išlaikomas ir Paryžiuje. Išlaikomiems informacijos 
centrams Vv'ashingtone ir New Yorke buvo taipgi iš
leista apie 100.000 dolerių. Lietuvos delegacijai išlai-

kultūros sritims. 
Verta pastebėti, kad Amerikos lietuvių jaunimas 

norėjo ir kraujo auk?, prisidėti, kovojant tėvynės lau
kuose, greta pačių savanorių Lietuvoje, išėjusių iško
voti Lietuvai laisvės. Iš katalikiškos srovės (daugiau
sia vyčių) ir tautinės srovės tarpo buvo gausiai susi-

kyti, vykstant Taikos konferencijai, buvo duota iš šio organizavę į Lietuvos Laisvės sargus ir kariškos for-
fondo 90.000 dolerių. Lenkams pradėjus pulti Lietuvą m a c į j o s Karių susivienijimus. Tą kariškais pagrindais 
skubos keliu prezidento vardu buvo išsiųsta 41.000 
dolerių. Apskritai, glaudžiant tas sumas Lietuvos lais
vės kovos reikalams politinėje plotmėje buvo išleista 

kentėjusiems lietuviams ir pagalbos teikimas siekiamai j apie pusė milijono dolerių. Bet ir tuo metu Lietuvos 
Lietuvos laisvei išsikovoti. Šio fondo veiklos pradžia' 
nebuvo visai sklandi dėl srovinio pasiskirstymo. Pa
čių fondo skyrių ligi 1916 metų teįstengta suorgani
zuoti tik apie 50. Ta is metais į generalinio sekre
tor iaus postą pakviestas K. Pakštas taip pasidarbavo, 
kad skyrių skaičius per metus pakilo net iki 150. P e r 
pirmuosius veiklos metus aukos pasiekė 13.000 dole-

našlaičių ir senelių šalpai dar duota 39.000 dolerių. Ko
voms aprimus Fondo likučiai buvo skiriami katalikiš
kų mokyklų išlaikymui Lietuvoje ir sušelpta apie 100 
lietuvių, studijuojančių aukštosiose mokyklose. Apla
mai, šis fondas, katalikų srovei išvysčius tokią ne
paprastai aktyvią veiklą kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės, galima palyginti su kuru motorui varyti 

riu. sumą, o antraisiais jau daugiau, negu padvigubė- j arba su alyva tiems, greitai besisukantiems, ratams 

besiformuojantį jaunimą globojo katalikų ir tautinin
kų srovių vadovybės, dirbančios jau bendroje jungty
je Lietuvos laisvinimo darbą. 

Skaičius tokių jaunų vyrų, susibūrusių į kariškas 
formacijas, siekė net keletą tūkstančių. J ie atlikinė
jo ir karišką mankštą pagal Lietuvos kariuomenės ko
mandą. Daugelis jų buvo uniformuoti ir nešiojo a n t 
savo rūbų vytį ir kitus karių nešiojamus ženklus. 
Jiems, tiesa, tokio kilnaus ir kraujo aukos reikalau
jančio, tikslo atsiekti nebeteko. Tai sukliudė tas užat-
lantima nuotolis. 

file:///TLAINTS
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PRIVAČIOS PENSIJOS IR JŲ 
NETIKRUMAS 

SAUGUMO KONFERENCIJA 

Popiežius Paulius VT kalbė
damas kardinolų Kolegijai, il
gesnėje kalboje apžvelgė Apaš
talų Sosto diplomatinius santy
kius su įvairiomis pasaulio vals
tybėmis. "Dešimties metų laiko-

Kongresas seniai turėjo susirūpinti dirbančiųjų pensijom tarpyje — kalbėjo Paulius vi 
p T v n R U K i — skaičius kraštų, su kuriais 

• L N U K M K A Apaštalų Sostas palaiko diplo-
Visiems jau iki g y v o kaulo į-1 jokių pensijų fondų ar planų, matinius santykius veik dvigu-

gr iso JAV kongrese VVatergate nors j o s ir gerai materialiai lai- bai išaug°- V i s daugiau valsty-
bylos nagrinėjimas ir Iiudinin- į kytųsi . Gera i jeigu yra unijos. b i u i e ž k o bendradarbiavimo su 
kų kvota. Atrodo, kad kongre-! kurios turi pensijų fondus, bet Apaštalų Sostu, kuris turi pa
sas užmiršo net s a v o tiesioginę j ir j o m s negal ima .daug tikėti. re^S^ i r valstybių santykiuose 
pareigą — įstatymų paruošimą į Sakysime, pasikeis unija, joje j u ? d y t i sugyvenimą ir taiką, 
ir jų leidimą. Šia proga t e k t ų ; neišbuvai reikiamo metų skai- j skatinti dvasinę, moralinę, so-
prisiminti. kad iki šiol dar m e s ! čiaus, kaip dažnai reikalauja- j eisime bei kultūrinę pažangą, 
nesuslaukėme gero privačių ma 20 m., pensija jau prarasta. I Apaštalų Sostas, kaip pilna-
pensijų tvarkančio įstatymo. j Arba ats i t iks kokia nelaimė ar I teisis tautų bendruomenės na-

Privačios pensijos — tai di- į būsi at le is tas dėl vienokių ar I rys negali atsisakyti nuo ben-
džiausias ir pelningiausias J A V i kitokių priežasčių, o gal būsi I dradarbiavimo visas tautas lie-
biznis. kurie siekia metinės • paaukšt intas prieš pensijos am- į čianeių problemų sprendime, 
apyvartos ne t 155 bilijonus dol. jžių, sakys ime, perkeltas į mė- ."Mes laikome savo pareiga — 
O kas tokio biznio nenorėtų tu- nešini atlyginimą, ir jau tikra, n u r o d ė Paulius VI — daryti vi-
rė t i? Jei spėjimai pasitvirtintų; kad pensi jos negausi — ji bus s* k a s S ^ 1 1 1 4 ' k a d b ū t l i u š d o ~ 
ta i apyvarta iki 1980 m. net pa- Į i šgaravusi su tavo paaukštini- j m a ta ikos ir brolybės dvasia 
dvigubėtų. nes visų dirbančiųjų Į mo atvės imu. Į J P * t e n< k10" k i t o s institucijos 
beveik pusė priklauso 44,000 į-j Nere ta i girdėti skundų d ė l | t o nepajėgia atsiekti. Nežiūrint 
vairių privačių draudimų pla- j mažų Sočiai Security mokamų į Apaštalų Sosto ribotų gatimy 
nams ir reikėtų būti tikru Sa-
lamonu suprasti jų gerumą ar 
blogumą. 

Statistikos daviniai rodo, kad 
1972 m. i s sukauptų bilijonų 
pensijoms tebuvo išmokėta tik 
8 bilijonai dolerių, kurie buvo 
paskirstyti tik t a r p 5 milijonų 
pensininkų. 

Į privatų pensijų planą yra į-
ve l ta daugybė didesnių ar ma
žesnių pramonės įmonių, finan-

Please! Onry yoa cm 
prevent forest firesJ 

D Ė M E S I O ! 
I I I M I M l > I I I II II • -

Atiduodu šunį. Mišinys Collie-Ger-
man Shepherd. Gerae sargas prie 
namų. 10 mėn. senumo. Skambint 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 776-8931 

CL A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

MISCEIXANEOUS 

pensijų. Taip. jos yra nedidelės, i ̂ 9 » priemonių bei įvairių kliū-
"LIETUV0S ATSIMINIMAI" 

bet dar duonos plutai nusipirkti 
užtenka. Nors š is draudimas 
braška po sunkia nedirbančiųjų 
našta , bet jo fondus papildo dir
bantieji . Cenzo biuro nurodymu 
dar ir pensininkai mėgs ta dirb
ti, pvz. sulaukę 65 m. amžiaus 
v ienas iš keturių dar dirba, o 
1950 m. dirbo beveik k a s ant
ras asmuo. 

Pr iva tus pensijų planas y r a 
sicdų institucijų ir darbininkų j n u k e i p t a s p r į e § pensininkus ir 
bei tarnautojų unijų. Tik pusė j r e i k a l i n g a s skubių pata isų ar 
apdraustųjų, pensijos amžiui atė j y ^ o g e r o įstatymo, kuris pa
jus , tegauna pensiją, kita pusė | ̂ l i n t ų a p g a u i ę 

ir v isus nesus*-
satirpsta t a r p apdraudos agen- j p r a t i m u s . Sakoma, kad kongre-
t ų delnų. j gg y j ^ b e n t 50 projektų, su ku-

Tik žvilgterėkime į mūsų eko- ^ ^ g j a u s e n o j e v a r g s t a senu; mens ir Europos tautų te isės 
nominį gyvenimą: apie 125.000 j H a r r i s o n jr. ir Jacob Javits . 
įvairių įmonių, imoįrėiių kasmet: T i e k i m e , kad artimoje atei-
pake iaa pavadinimus, t. y. s a - j t y j e į ) U S priimtas g e r a s į s taty- — Pažinti pasaulį rašytojui 
vininkus. Vieni perka, kiti par- j ma& j e i v ė i ^okie nors politiniai į svarbu ne todėl, kad jis pama-
duoda. savininkui pasikeitus, į į V T k i a i nesutrukdys kongreso ty tų daugybę situacijų, bet kad 
dažniausia nutraukiamas ir b u - j ^ ^ ; ^ ^ patektų į jas. 
v e s pensijų mokėjimo planas. , 
Paprastas darbininkas dažniau
siai nė nežino, k a d jo įnašus į 
pensijų fondą nusinešė buvęs 
savininkas ar draudimo bendro
vė, nes s u ja nutrauktas kon
traktas. 

O kiek bendrovių bankrutuo
ja , kartu nusinešdamos Įnašus. 
sunku ir apskaičiuoti . Bankru
tuoti čia labai madoje ir tam 
reikalui labai palankūs įstaty
mai, o i š bankrutavusio nieko 
negausi, n e s jis ir taip sugeba į 
palikti skolų. 

Mažesnės bendrovės ar įmo
nės dažniausiai i š viso neturi 

čių šiem tikslam atsiekti, nerei- £ 
kia prarasti vilties, kad taika j 

~_\_ , , .. , , . Radijo Valanda Jau 30 m e t a tarnaa-
yra galima ir kad 31 galutinai Į ^ N ew jersey. New York ir c©n-

necticut lietuviams. Kaa šeštadienį 
-mo 4 iki 5 vai. p p., 15 VVKVD Sto
ties N«w t o r k e (1S30 kai., AM ir 
939 neg. FM). 
CHrekt. — Dr. Jokfiba- J. StutUM, 

1467 Force Or. 
Moiintainside. X. 4. 070tS 

Tel. 232-5565 (code SOI) 
Kviečiame taip pat klausytis 

Lietuviška Kultūriniu Valandų ang
lų kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties. 0»ew Jersey WSOTJ) 
(89.5 mee. FM) Pirmad. 8:05-9:Oo 
v. v. (Vadovauja prof J. Stukas) 

užkariaus visų žmonių mintis ir 
valią. 

Šių tikslų akivaizdoje Apaš
talų. Sostas mielai priėmė kvie
t imą dalyvauti Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje. Ši iniciatyva liečia ne 
tik Europos tautas, bet ir viso 
pasaulio tautų šeimą. Apaštalų 
Sosto nors ir kuklus dalyvavi
mas konferencijoje siekia iškel
ti aukštuosius moralinius ir so
cialinius principus, kuriais re
miasi pagrindinės žmogaus as-

P R I S T A T Y M A S 
WIMLERS MEDICAL 

ARTS 
3213 W. 63rd Si 

Tel. WA 5-4787 

NEMOKAMAI 
REMBLAJCE - ROCHIES 

APOTHECARY 
2421 W. 63rd Street 

Tel. HE 4-1500 
DIABETINIS MASTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jasą gydytojai 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma-
dieniaifl nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka šią programą veda Stepo
nas J. Minkns. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltir Florists — gelia 
be! dovanu krautuvę, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
A N 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas, 

GEROVĖS IEŠKANT 
Gražus 0 kamb. mūras arti 71 ir 

Mozart Modernus viduj. $21,900. 
2-jif aukštu puiku- mūras arti 

mūsų. Naujas šUdynias, alumin. 
langai, kabinetų virtuve, karpetai, 
sausas beismentas. Garažas. $29,900. 

8 kainb. rezidencija, apie 16 me
tų. Liuksus namas didelei seimai. 
EvergTeea pko riboje. $36,ti0O. 

Liuksus modernus 2-jų butu mū
ras. Arti 71 ir Mozart. Karpetai, daug 
priedu. įrengtas beismentas. Siūly
mas. $44,900. 

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

6 kamb. "octagon", įrengtas sau
sas beismentas. Apie 50 p. lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000. 

Arti Margučio. Geras pajamų mū
ras. Naujas gazu šildymas. Alumin. 
langai. Garažas. $17,900. 

4 butu mūras Marąuette pko. ri
boje. Naujas gazu šUd. Naujas gara
žas. Kkstra platus lotas. $36,000. 

« butu 15 metu mūras. Apie 
$12,00<> pajamų. Maži taksai. J pie
tus nuo Talman banko. $81,000. 

2 aukštu apartmentinls mūras prie 
parko. $16.000 pajamų. Naujai «u-
tvarkvtas beismentas. vertas $68.000 
ir daugiau. Pamatykit. 

Palikimo mūras atneša $4,000 pa
jamų. Naujas gazu šildymą* Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000. 

Platus vertmKas lotas Marquett» 
pke prie mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wasbtenaw Av. RE 7-7200 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

PRIE MTCHIGAN E2ERO 

Išnuomojami ''cottages" — vasar
namiai nuo S150 ir aukščiau už sa
vaitę. Galima nuomot ir visam se
zonui. Skambinkit (616) 460 4896 
arba (616) 469^)300 

4 flat oorner brick. Near 65th & Tal
man. WeH kept. karge rooms. Good 
income. By owner. 582-2623 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PUBUC 

CNOOME TAX s E R V i r t 
Tvarkinga., patarnauja visais Rea) 

Gstate reikalaia Be to čia veikia 
Notarlatas, daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai Ir įvairūs blankai. 
4259 S. Maplewood — CL 4-7450 

4 butq kampinis mūr. namas arti 
65-os ir Talman. Gerai išlaikytas. 
Dideli kamb. Geros pajamos. Skam
binkit savininkui 582-<2623 

INDIJA S U J U N G S V I S A S 
DIDŽIĄSIAS U P E S 

Indijoj dabar didesnė tinka- 5 
m o s žemės dalis yra kaitrios 3 
saulė« spindulių išdeginta, su- i § 
trūkinėjusi. Indijos vyriausybė S 
yra pasiryžusi pastatyt i didžiu- r 
lį hidrotechninį įrenginį , čia = 
turės būti k lest inys — laukai ir ; S 
plantacijos. Trijų tūkstančių s 
k m ilgio kanalų t inklas sujungs E 
visas didžiąsias Indijos upes. 

Manoma, kad tokio kanalų į H 

jfiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiu^ 
I A R B E T F U R N I T U R E 1 
I 2442 W . 47th St., Chicago, 111. - FR 6-1100 1 
i PILNAS APSTATYMAS BALDAIS I 

BERrS STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi-
rnaa (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Westem — TeL 778-925© 

Savfei. Norbertas Laagys 

Viso pačiai reklanmojamn rirmn 
BALDAI — APPLIANCE8 — KDJM VI 

— STEBEO — SPALVOTA TV 

Krmatnvė atdara: 

Krmadieniats ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 v*l. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 vai. vakaro. 

AUGUSTAS BELAUSKAS, 

s 

tinklo s t a t y b a užtruks 25 me- TiiMMHtM4WWHttWHHWHiH»iiiiwiiHiilim«iMHiiwmiiiiwiHmnntHiinmfmwittir 
tus . Projektas j a u parengtas. • • -~—•— 
Tikimasi" kad Iškasti kanalai ^lliiHiHIiimHirHHimiHmiHUiniUiuniHinnHHiiiiHiHimiiiHmiiiiiiiiiiiimiiiiiij, 
le is padidinti drėkinamų žemių 
plotus n u o 8 iki 19 milijonų 
hektarų. Be to. tai pakeistų ir 
centrinių krašto rajonų, kurių 
upių t inklas pri lygtu Reino. Du
nojaus ir Vys los laivyno tink
lui. Gahrnas dalykas , kad kana
lai taps pagrindine m a g i s t r a i . 
kuria kroviniai b u s parvežami 
iš pietų j pramoninę šiaurę ir \ 
didžiuosius jūros uostus. I 

Keturių bilijardų dolerių ver- s 
tės projekte numatyta , kad kas- § 
met is Gango į vandens sau- s 
g\-klą 4 6 0 m a u k š t y bus pake- 3 
Iiama 25 taiL kubinių metrų van- S 
dens, Iš čia vanduo kanalų tin- s 
klu bei tunelių i r saugyklų sis- S 
tema bus nukreipiamas j pi^tu E 
ir vakani upes. o po tn išsišak" s 
jusiais kanalais — s a n a m s ?^*:g 
.lonus. Mškns = 

ŠVENTOS MIŠIOS I 
LIETUVIŠKAI | 

= Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos i 
| v ienoj labai gražiai i š le istoj knygelėj . Su šia knygele kiek* j 

| v ienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias W. 
§ Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs i 
i š ioj naujoj knygelėj gal i te sekti visas nekintamąsias šv . Mi- s 

3 šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmm. s 
I Taip pat rasite rinkirų darniausiai giedamų šv. Mišių s 
g metu giesmių. | 

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų- 1 0 % nuolaida, perkant 50 kopijų; 259t 

nuolaida, perkant daugiau kare 90. 
Rašykite: 

Jvairio prekių Deusirtaktman rnoto-
ctklaJ, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CEBTTFTKATAT IR ATTTOMOBrTJAJ 

COSMOS P A R € £ L S FA'PRESH 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
2.VM W. H9tb Ht, Cfaic«t«0. m. 60S2* 
SSSS K HaLsted. Chicago, TU. SOOSS 

Tel. W A S-2-37; 2S4-S320 
V. ValantlmM 

7 metų rafir.: 5 butai ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai Šildomas ir vėsinamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. SS.420 pajamų per 
metus. ISiaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virs 10% pelno. Paskubs i te . 

Mūrinis — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
galima, gauti veterano ar Fed. val
džios garantuotą paskola. Idealu di
dele^ šeimai. 64-ta Ir Artesian. 

Mfir. btingakHv. 5 kamb. (2 mleg.) 
su valgomu. Modernus Ir svarus. 83 
Ir Maplewood. 

2 po 4 karab. miir. Gražia.1 atro
danti* namas. Įrengtas aide pas, 
centr. šildymas. Neanksti mokesčiai 
71 Ir Artesian. 

HELP W ANTED — MOTERYS 

ASSISTANT COOK 
For community of Sisters ic 

convent in Kogers Paik. 

LEVE OUT. FlexTBLE houra 
No heavy food prepaiation involved. 
Refereaces reąuired. 

GOOD PAY 

Blue Crosis-Blue Shield plan available. 

Call - 764-2413 
KEYPUNCH 

OPERATORS 
Your c-.hoice of hours weekends 

days or nights. First or second sbift. 
Full or pa.rt time. If you are an 
experienced operator and bored with 
rontine work. this is a good oppor-
tunitj- to get out of that rut. 

Modern facilities and top hourly 
rates. Work in your own area with 
covered parking. 

SYSTEMATIC KEYPUNCH, H*C. 
1127 So. Mannheim 

(Roos«veit & La G range) 
Westchester. Illinois 

TeL — 681-1998 
An eųual opportunity employer 

HELP WAVIED — VYRAI 

T AILOR — ExperierK«d 
For WoocKield Mali Store 
Apply Mr. James Gazroia. 

ER1E CLOTHEVG CO. 
VVoodfield Shoppinę Center 
Sdjaamburg, I1L — 88S-414I 

AUTO MECHANIC 
Expd on VWs very exe& pay. 

Insure your futare wttlr us. 
00 WN£RS GROVE VW 

Dont deiay new. 
Join our happy FamBy. 

Polishers, Bulfers 
Kxperienced nien. (Miniinum 1 yea»). 
Needed for either day or eveai ig 
snift. Exoellent incentive pvogsaBfc 

BIXK>MFIF.IJ> rMDrSTMES 
4S4« West nth strt^t. Cbicago 

An eąual opportunity emplojspr 

HELP VYANTED — VYRAI 

Reikalingas 

AUTO MECHANIKAS 
Išmokysime taisyti užsieninius au
tomobilius. Geras atlyginimas. 
Priedai. Reikia nors kiek angliškai 
kalbėt. 

LESLY IMPORTS 
2347 So. Michiaan Aveinae 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. — 326-255© 

Remkite tuos bizraerius, kn-
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

— Income Tax 
Pnbbc 

SIMAITIS REALTY 
2951 W 63rd St.. 436-7878 

Platinkite "Draugę". 

HANDYMMI 
EXPERT£NCED 

House and Ground Maintenaac* 
Keceat Reference. Part Time 
Lopę Grove Area — Tel. 438-3122 

MINNESOTA FA*B 
NEED8 

EXPEB. WOODWORKEK& 
also 

RECLAMATION DEPT. 
Peraon with good wood abOp 

experience to do all aronnd 
refinlshing work. 

Ejccellent working conditi' 
Good benefits 

Contiict Patri Jonės 

AfEKAC EN TERPRISES 
444 W. Ferdinand — 7 2 3 - » l « 

i 
• 

SET UP 
M A N 

Job manufacturer a* metai 41»-
play Racks and specialties requireįs 
set-up man for spot «felderB, prem 
brakes, or punch presses. InteresUa^ 
•work - Beeause o£ variety «f 
praiuets. Steady -wor&, good raftee 
and transpertatlon. 

CAUi — C. ZTT'IvK itS-fOm r 

Widland Mete! Produete 
2309 S. Archer Aver 

mmmmmmmmmmmmmtĖ 
Aprtneka skelbtk DRAUCSL 

nee jis plačiausiai įkaitomas tt» 
tuvių dienraštis. Gi akaftifaų kH 
nos viskmg prieinamo* 

— — 
i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Iaeone Tai 

Notartsta* — Vertimai 
APINEtAUDU AGENTŪRA 

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

8455 S. Kedde 4ve„ PR S^22S3 

VTTRUTAS ŽUKRŪSKAS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Gem pr»kh; didelis na«drtnkima« An 
tomobillal, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. mai^aa, akordeonai 
26os w. «ath st.. <-hica«o. ra. ae«39 

TELEF. WA 5-2787 

M O V I N G 
IER&NAS perkraaHto haWrw fr ki
ta* daiktas. Ir » to H miesto leidi-
mai ir pttBa apdraadm. 
204" W. 67tb Place — W A 5-«OftS 

DRAUGAS 
4545 Wt SSfd Strttt 

^UUUIUJUJHUIIUJIUIIUJI 

i 
IHUlIUlUJUlMlUIlMlimuilMr 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus tr įdedu naujua pa

čius Pigiai išvslau ir alyvinius per
dirbu dėl duju. įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

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

Apdraustas pe rfc rausly įnaa 
fvairtn a t s t u m u 

*23 W E S T S 4 t b PLACW 
Tel. FRontfer * I W » 

190 pėdą Michigan ežero pakran
tės ir 14 vienetų išnuomavimui — 2 
tinkami t'Stisiems metams gyventi. 

Naujai atremontuoti ir naujai apstaty
ti. Tuojau galima perimti. Pageidau
jant duosime paskolą. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkit tarp 9 v. r. ir 4:30 
popiet — 

(616) — 469*0300 

HELP WANTED — VYRAI 
M M • M 

IMMEDIATE 0PENINGS F0B 

TOOLMAKERS 
ELE0TRICIAN3 MILLWn1fiiT& 

MAGMINI REPAW MIN 
Mušt be joumeyman or have etįuivalent expenence. Full une ot 
benefits including paid hospitalization, group iosuranee, pension SUB. 
etc. 

APPLY rN PERSON. WRITE OR CALL: 

KELSEY HAYES CX>-
6150 McGraw 

Deiroit, Michigan 48210 

Prie 83 ir Califomia. Kampinis. 
19 metu sonumo. 7 kamb. (3 mieg.) 
mūro rezidencija. Įronctas* rūsys. 1̂ 4 
vonios. 2 židiniai. Gaio šilima. Tšklo-
as nuo sienos iki sienos kilimais. 
G&ražaa. Tik $41,900. 

Brijfht»n pke. 2-ju būti; po 3 tnie-
K.'im uosius mūras. Atskiros šilumos. 
Garažas. 

82 ir FVanclsco. 7 metu senumo 
nafBM. sražns, 3 rniegami, jrmtsrtas 
rūsys. Garažas. 

*S fr Whlpple. Veikinntl taverna ir 
4 kamb. butas mūr. name. Taip p&t 
4 kamb. namas vietoj sraražo. 

SS Ir RtchmondL Madinis. 2 butai 
po 4 kamb. Garažas S16.A00. 

65 tr Roman. L>!ukstudnls 1% 
atrkSto. 10 metu senortio namas. 5 H 
kamb. f3 mieg.) apačioj, 3 kamb. 
viT*rrJ. Atskiros štram**. Centr, vS-
slTiims* * msA mflr. eraražas. 

SS ir Gaiifornia — S po 6 kamb. 
TO pilnu valsromuiojn. 1S mottj «win-
mo mnrBM. Atskiri šildymai. 

Ir dane, danę; kttp namu 
P^Afwwf* i^lfaiifiA 

BIPTŲ NUOMAVIMAS 

B U D S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4 3 6 9 So. Archer A venos 

TeL 254-5554 arba 257-5542 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

ilHII»llHHIIll|HIIIHlHHIIIIimilllHHIHH1IHHHHHrH«H«niHmWI 

| FABRIKO DARBAS 
| patyrimas nereikalingas 
| IŠMOKYSIME 

I MACHINE OPERATOR DARBĄ 
i iki $4.25 į ved, 
= 
§ Dirhsrte 6 dienas savaitėj? (6-tą dfpsną įšiltas i r ' 10, &k-
5 maxtienio darbas apmokamas dvi^rubal "Compreheittrfvft'* 
s prieduose įskaitoma atostogos, apmokamas sveikatos dtran-
5 dimas ir "welfare". 9 apmokamos šventės, "cretfit tmion". 
5 Angliškai kalbėti pageidaujama, bet neb&tina. 

5 Kreiptis asmeniškai ar telefono į Mr. BAKKK71T 

| 378-0605 

| BELDEN CORPORATION 
| 4625 W. Van Emen. (^ieago 
= A n ECĮCUKI Ocportniiity Efflployft 
s * 

^TiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiHifiHiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiMiiiiiifiiiaiiifMtmann^ 



MŪSŲ KOL ONlJOSE 
D a y t O I l O h l O — ^ m A n t a n a s Bertašius iš 

Texas ir kun. Pranas Kūra is 
T*~.~~~4. • 4.- + . t r . Olinois, vykdami i Kanadą, pa-
Pa vergtųjų tautų savaite Day- , ," . ' •' r : . ,. . . . . *v*. . Z, . keliui buvo sustoję porai dienų tono lietuviai Įspūdingai pami- JV *^ 

nėjo liepos 15 d. Pamaldas atlai
kė Sv- Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. Vaclovas Katarskis, 
pasakydamas tai dienai pritai
kintą pamokslą. Po pamaldų 
gražus būrelis daytoniškių nu
žygiavo prie Trijų Kryžių šven
tovės, kur padėjo gyvų gėlių ir 
klebonas sukalbėjo tam tikslui 
pritaikintą maldą. Joseph Ryan 
savo trumpame žody priminė 
nepailsti judinant pavergtųjų 
kraš tų laisvinimo reikalą ir gra
žiai įterpė paskutiniuosius įvy
kius Helsinkyje. Latvių atstovas 
ragino jungtis bendram laisvini
mo darbui. Elenora Sluzas labai 
gražiai perskaitė anglų kalba 
Kudirkos "Ne tas yra didis..." 
Gražiai nuskambėjo Marija, Ma
rija, Lietuvos, Latvijos i r Ame
rikos bimnai. Po programos visi 
dalyviai buvo pakviesti parapi
jos svetainėn, k u r Eugenijos Ge
čienės paruoštais pyragaičiais 
ir kavute buvo pavaišinti. 

— Aldona ir dr . Edmundas 
Brukteiniai su ponia Gudaitiene 
nuo rugpiūčio 2 dienos išvyko 
pietų kryptimi dviem savaitėm 
atostogų. Atostogų metu dak
ta ro kabinetas bus uždarytas. 

Daytone. Gėrėjosi lietuvių me
niška bažnyčia ir kitais lietuviš-

10 v. r y t o šv. Mišiomis Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 

1 vai. Maironio Parke pietūs 
ir koncertas, kurį atliks solistė 
Ona Zubavičienė iš New Jersey. 
Akompanuos Olga Keršytė. Vai 
dybos nariai bilietus jau plati
na. Įsigykime juos iš anksto. 

PIKNIKAS 

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, gra
žioje Reinikaičių vasarvietėje 
vadinamoje Point Rock. prie e-
žero, įvyks Sv. Kazimiero para
pijos metinis piknikas. Tą die 

r 

kais paminklais. J -s 

Worcester, Mass. 
EKSKURSIJA 

Į WASHINGT0N. D.C. 

Rugpiūčio 18 d. Nek. Prasi
dėjimo Svč. M. Marijos švento
vėje, Washington, D .C, bus iš - , . . , _. . . . . _ 
kilmingos pamaldos minint Ma- ! ** atsisakykime ki tų parengimų , 

1 i r išvažiavimų, o visi daiyvau- • 

A. f A. LIUDAI BIGELIENEI 
tragiškai žuvus, vyrui VINCUI, sūnui RAMŪNUI, duk
rai JŪRATEI SILVERMAN su vyru, motinai, bniiams 
bei seserims Lietuvoje ir kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Jadzė, Adolfas ir Laima Pupeliai 

rijonų kongregacijos 300 m, j -
steigimo sukaktį. Ta proga or
ganizuojama ekskursija autobu
su. Autobusas išvyks iš šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios kie
mo penktadienį, rugpiūčio 17 d., 
apie 4 vai. p . p., ir gr įš sekma
dienį, rugpiūčio 19 d., p. p. Ke
lionė ir nakvynė vienam asme
niui 50 dol. Dėl informacijų 
kreiptis į šv . Kazimiero parapi
jos kleboną kun. A. Miciūną, 
MIC, tel. 754 - 5142. 

KONCERTAS IR PIETCS 

Šv. Kazimiero parapijos Ma
rijos Nek. Prasidėjimo seselių 
rėmėjų skyr . rugpiūčio 26 d., 
sekmadienį, rengia a rk . J. Ma
tulaičio 100 metų nuo jo gimimo 
ir 45 metų mirties sukakčių pa
minėjimą. Minėjimas prasidės 

•Vįjtįį-G&am::—"• 

Gražiai pasirodęs Scarbt Knig-hts vienetas žygiuoja iškilmėse Dariaus 
Girėno per Atlantą skridimo ir jų tragiškos mirties 40 m. sukakčiai at
minti. Paradas įvyko Chicagoje Lietuvių Plazoje. Nuotr. J. Maleiškos 

kime savo parapi jos piknike. Pa- į 
sikvieskime ir draugus. Ypatin- Į 
gai svarbu šiais metais, kada į 
vyksta naujos klebonijos staty
ba ir finansinė parama y r a la
bai svarbi . 

MALDOS DIENA 
UŽ LIETUVĄ 

Worcesterio Lietuvių organi 
zacijų ta ryba spalio 21 d., sek- I 
madienį, 3 vai.- p . p., šv . Povilo ; 
katedroje rengia Maldos dieną i 
už Lietuvą, į kur ią kviečia ne j 
tik mūsų kolonijos, be t visus į 
Nauj. Anglijos lietuvius daly- j 
vauti. Mūsų diecezijos vyskupas 
Bernardas F lanagan pri tarė 
šiam sumanymui ir pasižadėjo 
pats dalyvauti . Maldos dienai 
pradėsime eisena nuo Lietuvių 

' Piliečių klubo. 
Organizacijų Tarybos valdy-

Į ba p rašo visas organizacijas šią 
dieną nerengti kitų parengimų, 
bet prisidėti pr ie maldos žygio ! 
už Lietuvą visiems, pradedant 
mažaisiais, baigiant žilagalviais 
seneliais. Kurie nepajėgs eiti 
pėsti bus nuvežti automobiliais. 
— A š mirštu už Lietuvos lais

vę. — R. Kalantos žodžiai. Iš 
mūsų niekas nereikalauja mir
ties aukos, o t ik prisidėti prie 
maMos dienos, kad pripildytu-
me katedrą, o ta i padaryti kibai Į 
lengva, tik reikia visų koopera-
vimo. Įsidėmėkime nuo šiandien 
šią da t ą visi ir paskirkime spa- I 
lio 2 1 d. maldai už Lietuvą. Vė
liau bus paskelbta daugiau in
formacijų, į. M. 

KANADOS ŽINIOS 
Calgaty, Alberta 

LIETUVIŠKA VĖLIAVA 
STAMPYDĖS PARADE 

Pr ie Rocky Mountain kalnų, 
Albertos prerijų lygumose, jau 
prieš I pas. karą apsigyveno lie
tuviai. Iš Lietuvos atvyko žemės 
ūkio darbams, pradėjus CPR 
verbuoti norinčius įsikurti Ka
nadoje. Iš DP stovyklų pasiekė 
Calgary jaunimas, augęs ir mo
kęsis Lietuvoje. Nors visi bu
vo gražiai priimti, bet nedaug 
čia pasiliko. Dabar čia skaičiuo
jama apie 200 lietuvių, kurie 
tebesilaiko lietuviškų papročių, 
kalbos; mėgsta vienas su kitu 
susitikti ir apie gimtąjį kraštą 
pakalbėti. Seniesiems neblogai 
sekasi ir prie alučio padainuoti. 
Calgario Stampydės laiku at
vyks ta j Calgarį svečių i r iš to
liau. Tada y ra proga i r calga-

NĖRA DUONOS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

lių sistemą nepritaikyti platesniu 
mastu? Vakaru ekspertai mano, 
kad sovietinio režimo didžiulės 
sumos, investuotos j žemės ūkį. 
bus ir toliau netikslingai Švaisto
mos, kol nebus žemės ūkio reika
lai atiduoti j žemės darbininkų 
rankas. Bet čia problema. Pa
žvelgti realybei į akis yra poli
tinė rizika, nes tai būtų riešas 
prisipažinimas, kad sovietinė 
ekonomija subankrutavo. Ma
žesnė blogybė — kreiptis j Vaka
rus ir gauti naujo kraujo, naujų 
mašinų nukraujavusiai ir nusil
pusiai rusų pramonei ir žemės 

riečiams pasirodyti, š iais metais 
Calgario mieste buvo pagerbia
ma Royal Canadian Mounted 
Poiice, švenčianti 100 metų t a r 
nybos sukaktuves. Jos garbei 
parade buvo sveikinimai, važia
vo papuoštos platformos. Jie pa-1 
tys Stampydės aikštėje marš i 
ravo, jodinėjo arkliais, saugojo 
karalienę Elžbietą JJ, kuri ofi
cialiai ir Stampydę atidarė. P e r 
visą savaitę kovbojai kepė g a t 
vėse blynus, dainavo kovbojiš-
kas songs (dainas), gaudė ver
šius, jodinėjo jaučiais ir lauki
niais arkliais net i r lenktynių 
ėjo. 

Radijo ir televizija garbino ir 
aukštino pionierių drąsą, verž
lumą ir ištvermę. Daugiausia 
dėmesio buvo skirta paradui-ei-
senai. Calgario gatvėmis pražy
giavo orkestrai, prajojo ant ge
riausių arklių stampydės, pieno, 
ir pliažų karalienės, pravažiavo 
"oldtimeriai", pionieriai, praslin 
ko indėnų chiefai. J šį gatvinį 
paradą buvo priimti ir "Xew Ca-
nadiens". Danai, švedai, vokie
čiai, vengrai, italai važiavo ant 

D £ L Rt-PESCIO 
AREŠTUOTAIS HELSINKY , 

į 
Perskaičius liepos 14 d. "Drau- j 

go" pirmame puslapyje tilpusi Į 
aprašymą, liečiantį spaudos kon- į 
ferenciją su dr . J. K. Valiūnu į 
"Pabaltiečių vieningumas Hel-
sinkio konferencijoje", norėčiau į 
painformuoti, kad atsi t ikt inai: 
buvau liudininke tos dramos, ku- Į 
ri liepos 4 dieną vyko dr . K. Bo- j 
belio. ALTos pirmininko, na- j 
muose. kai iš Helsinkio paskam- j 
bino dr. J. Genys ir pranešė apie 
pabaltiečių atstovų areštą. 

Kadangi sena tas vasaros me
tu nė ra sesijoje, dr. K- Bobelis j 
pirmiausia susisiekė su senato-į 
riaus Percy specialių pavaduo
toju Mr. Scot t ir kongresmanu 
Decmnski. lietuviškąja spauda. 
Valstybės depar tamentu . U P I 
ir NBC žinių agentūromis ir ga
liausiai su p . Valiūniene, kur i 
buvo atostogose, bei įvairių lie
tuvių, latvių ir estų organizaci
jų atstovais . 

Bū tų labai netikslu, jei repor
tažo skai tytojas , nežinodamas 

savo papuoštų vežimų. Negau- |visų faktų, susidarytų įspūdį, 
šiems ateiviams buvo sk i r t a j t a d dr . Bobelio tos dienos veik-
bendra platforma. Ant šio veži- i & ribojasi t ik papras tu prane-
mo su kitomsi tautomis buvo iš-! * • • P- Valionienei apie jos vy-
kėlę ir pabaitiečiai savo vėliavas j r o areštą. Iš tikrųjų dr . K. Bo
su pasipuošusiais tautiniais kos-1 belis ir kongr. Denvinski pir-
tiumais jaunimu. Stampydę ap- ""eJ1 šiapus At lan to užsuko veik 
lankė daug Amerikos turistų, los ratą, kad šis piačiai nuskam-
kurie čia vyksta pamatyti WiW ^ j ę s įvykis laimingai ir skubiai 
West, pasigrožėti kalnų v a i z - b ū t ų išspręstas. 
dais. pasimaudyti Banff ir Ra- R i t o n ė **«««•* 

. . ii 
dium Hot Springs. Kitais metais į 
manoma, kad Stampydės Lanky-; — Skelbiama, kad puse visų 
tojų flkaHSus -sieks vieaą sMi- tautovežimių nelaimių Araerikoi j 
joną. C C i y t a dėl gir tų vairuotojų | 

Mylimai motinai ii žmonai 

A. f A. LIUDAI BIGELIENEI 
tragiškai žuvus, mielus liūdesio prislėgtus vyrą 
VINCĄ, dukterį JŪRATĘ SILVERMRN ir sūnų RA
MŪNĄ bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

L J. Grigaiauskai su šeima 

A. t A. KONSTANTINAS DRAUGELIS 
Gyveno šv. Šeimos prieglaudoje, anksčiau Roselande. 

Mirė liepos 22 d.. 1973 m, sulaukęs 92 m. amžiaus. 
limė Lietuvoje. Kilo is Kalvarijos apskr., Bartininkų par.. 

Tabarių kaimo. Amerikoj išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Bernice Martus ir 

jos vyras Stanley ir jų šeima ir šv. šeimos prieglaudos gy
ventojai. Velionis buvo brolis mirusiųjų Antano ir Adomo. 

Priklausė prie L.R.K. Susivienijimo 33-os kuopos. 
Kūnas bu-5 pašarvotas antrad. ryte Sv. šeimos prieglau

dos koplyčioje. Orland Park, BL Laidotuvės įvyks trečiad.. 
liepos 25 d. toj pačioj koplpčioj. kur 9 vai. ryto įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
Į Liet. šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam visu gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvės. Nuliūdę: I>okterėčta ir jos vyras su šeima. 

Laid. direkt. L. Bukauskas ir Sūnus, tel. CA 4-.CS28 
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\ Auto nelaimėje žuvus 
A. + A. 

LIUDAI BIGELIENEI, 
jos vyrui, sūnui ir dukrai reiškiame 
gilia užuojautą 

Dovilai 

A. + A. 
VYTAUTO GUSARO 

mylimai žmonai A. A. VANDAI mirus, jam, jo šeimai ir 
artimiesiems šeimos nariams reiškiu nuoširdžią už
uojautą. 

Juozas Stulga 

A. t A. VIKTORIJA STANKUS 
MASLAUSKAITft 

Gyveno 2108 S. 51st Avenue. Cicero, Illinois. 
Mirė liepos 21 d., 1973, 4 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Seinų apskrityje. Meceinių kaime. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jean Vance ir žentas. 

2 seserys Ona Makauskienė ir Lietuvoje Juzė Kazokienė su šei
momis, ir mirusio brolio a a. Motiejaus Maslausko vaikai gyv. 
Collinsville. Illinois, mirusio pusbrolio a. a. Motiejaus Goberio 
vaikai, velionės vyro giminės Ankudavičių šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kęstučio Klubui, L. D. S. Cicero kuopai ir Cicero 
Liet. Moterų Chorui. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., 
Cicero. 

Laidotuvės įvyks ketv., liepos 26 d. is koplyčios 9 vai. ry-
bus atlydėta j St. Attracta parapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. ?o pamaldų bus nulydė
ta į kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse, 

Nuliūdę Duktė, žentas, seserys ir kW giminės. 
Laidotuvių direktorius Jean Vance. Tel. 652-5245. 

A. f A. 
LIUDVINA BIGELIENE 

KAUSTYTE 

Gyveno 1412 S. 58th Court, Cicero, Tflinois 
Tragiška? žuvo 1973 m. bepos 21 d., salaukus 53 m. amžiaus. 
Gimč Lietuvoje. Šiaulių apskrityje. Dragjniuose. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyra? Vincas, sūnus Ramūnas, duk

tė Jūratė su vyru Charles Sirverman, teta. dėdė, pusseserė ir pusbro
liai, vyro giminės, broliai ir seserys su Šeimomis. Lietuvoje liko moti
na, 3 broiiaf ir 2 seserys, ir kiti gimines, drangai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue, Cicero. 
Laidotuvės įvyks tree., liepos 25 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 

atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. Po pamaldų bus nulydėta j kapines. 

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

Nuliūdę Vyras, sūnus, duktė 'r kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Aathoay B Peikus, Iei 363-2K* 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
A. f A. JUOZAPAS MIŠKINIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
a tskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, 
kurio netekome 1972 m., liepos 24 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos mėn. 
24 d. 8:30 vai. ryto Our Lady of the VVayside bažnyčio
je, Arlington Heights, BL, i r 7:15 vai. ryto Šv. Alfonso 
bažnyčioje, Prospect Heights, 111. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Juozo Miškinio sielą. 

Nuliūdę: sūnus Petras* dukterys Aldona Naujokas 
ir Helen Pra t t , marti , žentai ir anūkai 

PETKUS 
Į MARQUETTE FUNERAL HOME 
I — T i V A S IR S Ū N U S -
% TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS 

f '533 West 7lst Street Tel. 476 • 2345 
410 S. 50th Ave., Cicero TQwnhafl 3-2108-09 

ATKSTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

% i 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T rys Moderniškos Koplyčios: 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotnviu Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSfm S. IJTUANICA AVE. TeL YArd« "7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) IR SONOS 
2S14 W. 2Srd PLACE TeL Vlrglnia T-6«72 
3424 W. 69th STREET TeL REpubtic 7-1218 
11028 Southwest B3gbway. Palos HilK m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CAJUFORNIA AVE. T«L LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HAIiSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDM1N 
SS19 S. LITTJANICA AVE. TeL YArda 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 ^ 50th AVE^ CICERO, DA. TeL OLympie 2-1003 

\ t 
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CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

L I I D A BIGELIENĖ ŽIVO 
A I T O NELAIMĖJE 

Vincas Bigelis liepos mėn. 21 
d. važiuodamas atostogų 94 
greitkeliu pas sesen E3eną i Ka
nadą tarp New Bui'falo ir St. 
Joseph turėjo didelę nelaimę. 

I Vairuojant automobilį žmonai 

x "Chicago Today'* dienraš
tyje D. Sobieski rašo. kad ame
rikiečiai su msais mauiosi pepsi 
ir vodka. bet geriau padarytų. 
kad keistųsi -Pravda" į šv. Ras- \ Liudai, buvo prarasta kontrolė 
tą, kurio ta ip nori patys rusai, 
pavergtieji lietuviai ir kiti. Esą 
būtų gera. kad Brežnevas vietoj 
traktorių, fabrikų, leistų pasta
tyt i keletą bažnyčių, vietoj ga-

ir mašina iš kaires greitkelio 
pusės metėsi į dešinę ir krite 
apie 30 pėdų žemyn. Liuda Bi
gelienė, g 1919 m. Šiaulių 
apskr. Papilės v. buvo užmušta 

bene emgebistus į New Yorką,' vietoje, o Vincas sunkiai sužalo-
geriau leistų žydus i Izraelį, o tas ir kritiškoje padėtyje pagul-
vakariečiai galėtų parduoti sie- dytas į St. Joseph ligoninę. Lui
noms klijuoti popierių Berlyno da Bigelienė bus parvežta j Ci-
gėdos sienai apklijuoti. c e r o ir laidojama per Petkus 

X Gera lietuviška knyga — koplyčią, 
tikriausias draugas atostogų Vincas Bigelis yra ilgameti* 
metu Pačių naujausių lietuvis- SLA 301 kuopos sekretorius 
kų leidinių galima gauti "Drau- Liuda Bigelienė buvo Cicero A 
go" administracijoje. Suintere- : Lituanistikos mokyklos ir skau 
suotiems asmenims paprašius, tų tėvų komitetuose, 
naujasis -Draugo" platinamų Bigeliai turi sūnų Ramūną 
knygų katalogas siunčiamas kuris profesoriauja Lafayettt 
paš tu . universitete Indianoje ir dukre 

x Cicero šv. Antano parapi- |g Jūratę, ištekėjusią ir turinčie 
jos bažnyčioje, kaip ir kitais atsakomingą darbą kompiuteriu 
metais, pavergtųjų tautų savai- srityje. Bigeliai be turimo vie 
tės proga Švč. M. Marijos alto- nos šeimos namo Ciceroje, prie 
r ius buvo atitinkamai papuoš- Union Pier, Mich.. turi nusi-
t a s . ; pirkę vaisių ūkį. Priklauso LB 

x Dailė*, parodoje Washing- lietuviams respublikonams ir k 
tone, kuri ruošiama PLB seimo organizacijoms. S. Paulauskas 
metu a t r inkta 12 dailininkų. Iš 
Chicagos parodoj dalyvaus Z. 
Sodeikienė. K. Varnelis, V. Vir-
kau . L Mitkutė, V. Petravičius. 

PAVERGTŲJŲ ŠAUKSMAS 
CHICAGOS GATVĖSE 

Lietuviai šauliai Pavergtųjų tautų parade Chicagoje Nuotr . P. Maletos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
Jaunimo stovyklos Daina-

Buvo pulk. Kazimiero Liaudans- vičius. Pirmininkavo E. Ratk is , 
ko žmona. Mirė po ilgos ligos, \ sekretoriavo St. Baltusienė. Vy t . 

| sulaukusi 84 m. Buvo aukštos 
vos metinė šventė įvyksta liepos i k u l t u r o s < v e i k l i f mtrioU mote. 
29 d. 11 valandą šv. Mišias lai- L-^ ! ris. 
kvs kun. Viktoras Dabušis, j au 

NAUJA MIŠKININKŲ 
S-GOS VALDYBA 

D. Aleknienė, 
ninkai. 

x 

viso šeši daili

nimo stovyklos tarybos pirmi
ninkas. Tuoj po pamaldų bus 
stovyklaujančių mergaičių me
ninė programa. Veiks pilnas lie
tuviškų valgių bufetas. Šįmet 
jau sukanka septyniolikti metai 
kaip jaunimo stovyklavimas 
sėkmingai vyksta. Stovyklauto-
:ų skaičiai didėja ir vasarą ir 
iiemą. 

I Esmėje yra verčiamasi iš sa
vo apyvartos., bet būtiniems pa-

' gerinimams lėšų vis pritrūksta. 
Parengimais vra bandoma tą 

Korespondenciniu būdu išrink 3 p r a g ą užpildyti. Visi, kurie jau. 
ta nauja Miškininkų sąjungom č i a Dainavos*kaip jaunimo sto-

Kun \ Kelerus Liet I v a l d > ' b a - « * * * « • P*™o P°sė- vvklavietės svarba, kviečiami 
evangelikų liuteronų senjoras.! d Ž i ° ' J***?** . P a r e i S o m i s ; a t s i l anka i ir stovyklavietę pa-

:., . Z- \ . , , . , . t >irm. v mcas Žemaitis, vicepirm. : T.~TYrH 
sugrįžo į Bremeną. V ak. \ okie- , . . . , rėmu. 

- ,onas Žebrauskas, sekr. Juozas; _ j ^ Angeles lietuvių tauti-
Skeivys. iždin. Petras Norkai-! n i ų n a m ų g egužinė įvyks liepos 
zis ir valdybos narys Jurgis Gu-j 2o, <į. tautinių namų salėje. 
Haitis. — Californijos moksleivių 

Ta proga buvo nutarta išleis- ateitininku vasaros stovvkla 
Fraterni tas Lithuanica I ; į m i S I * f j k t U ( f * * į m i š ' prasidės rugpiūčio 16 d. ir tę- karnoTstovvklavietei b U e t u v i u 

rporacija : k i m n K 0 A i e k s a n d r o Temsono pa U , i k i ^gpįūčįo 2 3 . tėvų domi-
kur i buvo paskelbusi eilėraščic - a š > t a i r

p ^ u n ^ a i i j a d o v ' a n o ^ ! ninkonų St. Raymond ūkyje, ne-
• <nygą "Gilios takais - Nepn- į t o l i T n o u s a n d Oaks. Cal. 

dausomos Lietuvos girininko \ _~ .. . „ . . ~ . 
_ . _ & — Dail. Jonas Rimša. Santa 

izrasai . Leidinvs vra sudarv- ,T „ , , T - - , 
z V ._ . ' . . • Monica. Cal.. dr. J. Gudausko 

as iš 24 novelių ir turės apie; . , . ~ , ~., ^ _ 
. . T . . . . , ; paguldvtas Culver Citv Com->00 puslapių Laiamys dar kar

t i jon. Iš čia jis atsiuntė laišką : 
"Tėviškės" parapijos klebonui Į 
kun A. Trakiui. kuriame iš-1 
reiškė pasitenkinimą parapijos 
veikla. 

x 
Lietuvių gydytojų korporacija 

AUSTRALIJOJE 
— Kovas Sydnejaus liet. 

sporto klubas, vis dar gyvai vei
kia. Be sportišką užsiėmimų, 
neseniai suruošė sportininkų ir 
rėmėjų vakarą. Prisirinko pilna 
salė dalyvių. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Klaipėdoje buvo suruošta 

jūros ir žvejų diena, kuri buvo 
pravesta komunistų partijos 
paskelbtu šūkiu: "Baltijos jūra 
— taikos jū ra" . Pagrindinę kal
bą pasakė Sovietų sąjungos žu
vų ūkio ministerijos atstovas 
N. Goriunovas. Šventės iškilmių 
metu buvo pagerbti žuvusieji 
rusų jūreiviai, nuleidžiant į van 
denį vainikus. 

BRAZILIJOJ 
— Iniciatorių grupė Sao Pau

lo apylinkėse ieško vietos, tin-

konkursą birželio trėmimų te
ma, dabar sudaro muzikų jury 
komisiją, kuri galėtų įvertint: 
premijuotam eilėraščiui sukurtc 
muziką. Komisijos reikalais rū 
pinasi dr. V. Paprockas. Eilė
raščio konkursą ta tema. kai] 
žinome, laimėjo poetė Birute 
Pūkeievičiūtė. 

X Kazys Tautkus, "Draugo' 
nuolatinis bendradarbis, gyv 
Maysvood, DL, su šeima atosto
gauja šiauriniame Wisconsine 
I š ten jis atsiuntė sveikinimu 
"Draugo" redakcijai. 

x Moterų talka sportinio 
k a i m . Gausus Lietuvių visuome 
ninkių būrys , moterų komitete 
vardu, ruošia nepaprastą gegu 
žinę sporto išvykai paremti. 

Gegužinė įvyks šį sekmadienį, 
liepos 29 dieną 

Vieta — Mažeikų - Rudžių so
dybos. 9333-9339 So. OakJey 
Ave. 

Laikas — Nuo 1 vai. po pie
tų. 

Gegužinėje paaiškės loterijų 
laimėtojai. Veiks gausus bufe
t a s ir keli barai. (pr.) 

X Prašoma grąžinti. Kas dar 
negrąžino laimėjimų knygučių, 
sport inės išvykos parėmimui, tu
ri tai padaryt i Ligi liepos 26 die
nos. Mat laimėjimų paskirsty
m a s bus liepos 29 dienos pikni
ke . 

Knygutes ir už jas surinktas 
aukas grąžinti Ant. Būgai. 842 
W. 33 PI. Chicago, 111. 60608. 

i pr.) 

X Artimoji nepažįstamoji. 
Lietuvių tautos nepriklausomy
bės kovų istorija turi savo ver
t ę ir net didybę karo istorijos 
požiūriu. Tuo įsitikinsite pa
ska i tę Kazio Ališausko: Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918 — 1920. Knyga skaitoma, 
ka ip nuotykių romanas. 490 di
delio formato puslapių, kietai 

Ą skaitytoją 
sietuva. 

nuves į tėvynę; 
Juozas Skeiv\> 

vasarvietei, stengdamasi suda
ryti akcinę bendrovę, kurioje 
galėtų dalyvauti asmenys, šei
mos ir organizacijos. Vadovau
ja J. Valavičius, J. Bagdžius, R. 
Mendo ir A. Magila. 

— Pabaltiečių savaitė Sao 
Paule pradėta birželio 10 ben
dru birželio įvykių minėjimu. 

munity Hospitai, Cal. J a m stip
riai sunegalavo širdis ir reikės 
ilgesnio poilsio ir gydymo. 

— Dr, Juozas Jurkūnas , Lo- j kuriame kalbėjo prof. H. Na-
mita. Cal.. vėl turėjo pakelti j dolskis ir pasirodė "Nemuno" 
sunkią vidurių operaciją vietos į šokėjai. Šiais metais vietoj eku-
Kaiser ligoninėje. Dabar palen- j m e n i n i ų pamaldų buvo atskiros 

>7 m amžiaus, gaudami mene-; gva sveiksta ir- bus reikalingas | pamaldos lietuvių, latvių ir estų 
•iui 450 dolerių, jei bus iš tar- , ilgesnės mediciniškos priežiūros, j parapijose. 
lavę 20 metų, o jei dirbs iki 60; 
n., jų pensija bus 550 dol. mė-1 
lesiui. 

ANKSTYVA PENSIJA 

šoferių unija pravedė progra-
ną, kaū jos nariai išeis pensijon 

— "Lietuvių Dienu" žurnalo, 
! piknikas įvyksta rugsėjo 23 d.' 
McCambridge Park, Burbank, 
Calif. 

x Atsisveikinimo rungtynės, 
">rieš rinktinių išvyką Europon 
JUS tinklinio ir krepšinio atsi- . 

— Mirė Juzė Strikaitienė. 

VOKIETIJOJ 
— Vokietijos LB atstovai 

PLB IV seime — VLB tarybos 
prezidiumo pirmininkas J. K. 
Valiūnas. VLB valdybos pirm. 

Gv. Šimkevičius pranešė, k a d 
VLB valdybos ats tovė Nordr -
hein - Westfalijoj, kurią sudaro 
pranešėjas, A. Pacevičius i r L . 
Vilčinskas, tarėsi su NRW Dar 
bo ir socialinių reikalų ministe
rijos pareigūnais. J ie pastebėjo, 
kad kultūrinei lietuvių veiklai 
pr. metais skir tos sumos buvo 
didesnės, negu nuveikti darbai . 
Ypač pasigedo lituanistinio mo
kymo: vargo mokyklas lankė 
apie 20 vaikų, o j Italiją i r An
gliją stovyklauti vyko 71 vai 
kas. Lietuviai nesinaudoja va
sarojimui skir tais namais , j 
Nordrhein - Westf alijoj ilgai į 
nebesirodė Baltijos kvintetas , j 
V. G. Šimkevičius prašė visus j 
darbuotojus iki rugsėjo 15 a t - į 
siųsti veiklos apyskai tas , k a d j 
jų santrauką spalio mėn. galė tų 
pateikti ministerijai. 

Veiklai pagyvinti n u t a r t a : 
padvigubinti vargo mokyklų 
skaičių, t. y. įsteigti dar t r i s li
tuanistines mokyklas Bielefel-
de, Bocholte ir Dor tmunde ; 
prie "Balti jos" kvinteto sudary
ti muzikinį ansamblį su taut inių 
šokių g rupe ; pasiųsti kuo dau
giau vaikų iš Nordrhein - Vest
falijos į bendrą visos Vokieti
jos lietuvių vaikų vasaros s to
vyklą Romuvoje; surengti cen
trinį tau tos šventės minėjimą 
š jn . rugsėjo 8 Hagene (Bonn-
Koelno apylinkė ruošia a tsk i 
rai), o spalio mėnesį — lietuvių 
jaunimo suvažiavimą Bad Go-
desberge; lietuviams a ts tovau
ti tarptaut iniame renginyje 
Duesseldorfe kviesti "Balt i jos" 
kvintetą ir dainininkę B. Spies-
Gailiūtę. 

— Lebenstedto LB apylinkės 
nariai išsirinko naują valdybą. 
Ją dabar sudaro: pirm. Anta 
nas Kairys, vicepirm. Jul ius 

(Tęsinys iš pereito n-rio) 

Čekoslovakijos grupė, su savo 
sakalais, daugybe vėliavų — 
t raukė dėmesį. Paradan įsijun
gę ir užsienio karų veteranai. 
Skardžiai skambėjo dūdų orkes
t ro melodijos. Čekių t au t . kos
t iumai spalvingi, čekai turėjo 
ir vienintelį arkliais traukiamą 
gyv. paveikslą. 

Negausi, bet patraukli albanų 
grupė su plakatais, reikaiaujan 
čiais laisvės pavergt iems 

Kard. Mindszenty fundacija. 
Jaunieji amerikiečiai už laisvę, 
Chicagos mero įstaiga, sveika
tos taryba, sanitarinis ir parkų 
distr iktai taipgi dalyvavo su sa
vo gyv. paveikslais. 

Vaizdžiai parado eigą per gar 
sintuvą pranešinėjo Pavergtų 
tau tų komiteto atstovė Francis 
Kay. 

Paradą sekusi gen. kons. J. 
Daužvardienė džiaugiasi, kad 
šių metų paradas bene pats 
įspūdingiausias. J is nusitęsė per 
dešimtį blokų. Tūkstančiai pra
eivių šaligatviuose jį sekė. Džiu
gu buvo stebėti, kad ir valdinės 
įstaigos supranta pavergtųjų 
kančią ir išvien demonstruoja 

Kroatų atsišaukimas skelbė: 
Tito komunistai, išžudė 600,-

000 kroatų. Paremkite mūsų 
kovą dėl laisvės. Jugoslavijos 
kalėjimai perpildyti studentų ir 
intelektualų. 

Po parado įvyko specialus pa
rengimas Pick-Congress viešbu
ty. Jį a t idarė Pavergtų tautų 
kom. pirm. V. Viksninš. P o him
no maldą sukalbėjo kapelionas 
L. Calkins. Pulk. Reilly paskaitė 
mero atsišaukimą, reikalaujantį 
laisvės pavergtiems. J. Wolf pa
skaitė Illinois parlamento atsi
šaukimą. Kalbėjo kongr. atsto
vas F . Annunzio, Vietnamo civi
lis belaisvis L. Stark, estų dele
gatas saugumo konferencijoje 
1. Pleer, buvęs areš tuotas . Visi 
iškėlė komunizmo brutalumą, 
reikalaudami laisvės paverg
tiems. 

Visai eilei pasižymėjusių iš
laisvinimo kovoj įteikti medaliai 
ir žymenys. Priimta rezoliucija, 
reikalaujant laisvės. J . Pr . 

SUVAŽINĖJO JAUNA 
DVIRATININKĄ 

šešiolikos metų berniukas 
Ukrainiečiai dalino atsišauki- I Thomas Metropulos mirė North 

mus skelbiančius, kad komuniz- į west Community ligoninėje. Jis 
mas ta i imperialistinė koloniali- j buvo liepos 16 d. sunkiai sužeis-
nė piratija, kad jų valdomos že- i tas automobilio j a m važiuojant 
mės persunktos pavergtųjų j dviračiu. Nelaimė įvyko Arling-
krauju. |ton Heights . 

Chicagos ramovėnai liepos 15 d. žygiuoja Dariaus Girėno minėjimo 
parade. Nuotr. J. Maleiškos 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGOJE PABRANGO 

MAISTAS 

Darbo depar tamento statisti 
kos duomenimis Chicagoje nuo 

į Liepos 5 Los Angeles mirė Ju- kun. Br. Liubinas ir reikalų ve- Gucaitis, sekretorius P r a n a s 
v k s ! Z ė S t r i k a i t i e n ė - 3 f » * sunkiai dejas J. Lukošius _ liepos 

-ugpiūčio 19 dieną, sekmadienį. ; f r g f •• ™° f*ieš k < ; l l s • * • j Romuvoje tarėsi seimo ir jo dar 
Mūsų rinktinės žais prieš ge turėtos auto katastrofos. Į lai- \ botvarkės klausimais, ypač dėl 

nausius krepšininkus ir tinkli-j ? . ° t U V f b u V 0 a t v y k . ę b r o I i s i š P a s a u l i o U e t u v i l i bendruome-
.linkus iš visos Chicagos. Rung-
:ynių pradžia — 2 vai. po pietų. 

(pr.) 
X Lietuvių Fondas. Visi lietuviai, 

I Kanados ir sesuo iš Hondūro. 
Liepos 9, dalyvaujant daug žmo
nių, velionės mirtingieji palaikai 

nės pagrindų ir dėl naujo statu
to. 

— Nordrhein-Westfalijos lie-
buvo atvežti į šv. Kazimiero į tuvių darbuotojų suvažiavime 
bažnyčią, kur buvo atlaikytos: dalyvavo 15 asmenų iš įvairių 

dvasia dar gyvi savo tautai, jungiasi į į gedulingos pamaldos. Liko duk-1 vietovių. Suvažiavimą atidarė 
ra Viskantienė ir sūnus Leonas. Į Vokietijos LB valdybos atsto-LF narių eiles, Įsiamžindami savo var

dą mūsų tautos istorijoje. LF adresas: 
2422 W. Marquette Rd., Chicago, IL. 
60629. tel. 925-6897. (pr.) 

— A. a. Juzė Liaudanskienėivas prie Nordrhein - Vestfali- rius su šeimomis liepos 7 į gegu 

Gaueris ir iždininkas Jurg is E m . 
Šneideraitis. 

— Schwetzingene birželio 29 
d. 8591 LS Uetuviu kuopoje pa
minėtas Baisusis birželis. Kun. 
Br. Liubinas atlaikė pamaldas 
ir pasakė ta tema pamokslą. Pa 
maldos ir susikaupimas baigt i 
tautos himnu. 

Miesau L.B apylinkės valdyba 
ir dr. St Sereika pakvietė na-

jos vvriausybės V. Gv. Šimke- žinę dr. Sereikos sodelyje. Susi
rinko apie 30 žmonių. Visi buvo 
pavaišinti lauke keptomis deš
relėmis bei kitokiais užkandžiais. 
Miesau apylinkės pirm. Kl. Za-
kis suorganizavo žaidynes. Lai
mėtojai buvo apdovanoti. J a i s 
tapo: bėgime su maišais vaikų 
grupėje — Olga Sereikaitė, mo
terų — Hilda Žakienė ir vyrų— 
Juozas Nevulis. Vaikų grupėje 
kiaušinio nešime. I vietą laimėjo 
Dalia Baltrukonytė. 

PADIDINS PAŠALPĄ 
INVALIDAMS 

Gebernatorius VValker pasira
šė įstatymą, kuriuo invalidų 

gegužės mėnesio maistas pabran I darbininkų pašalpa padidinama 
go 1,9%, o per paskutinius 12 j 14% ir tie. kurie gaudavo 78 

I mėnesių pabrango 14 .1%. Eks-jdol. savaitėje, gaus 88,90 dol. 
pertai sako, kad kiauliena sa-Į 
vaitės bėgy pabrangs 20%. VĖL KALBA APIE 

CROSSTOWN GREITKELLĮ 
SUGAVO IŠ NEW YORKO 

ATVYKUSĮ P L Ė Š D A A 

Negras Martin Vvilliams Grey-
hound autobusu atvyko į Chica-
gą, pasiruošęs apiplėšti banką. 
Jis turėjo revolverį, paruoštą 
raštelį banko kasininkui ir mai
šelį pinigams. Jo nelaimei Chi
cagos policija pastebėjo revolve
rį i r jį sulaikė. Jam beveik pasi
sekė išsisukti, parodžius polici
ninko dokumentus, kuriuos jis 
įsigijo apiplėšdamas policininko 
namus Philadelphijoje. Tačiau 
Chicagos policininkams pasirodė 
įtartina. Kai nusivedė "svečią" 
policijos nuovadon, t a s 23 m. 
plėšikas viską atvirai išpasako
jo-

įr iš ta kainuoja 12 ODA. Gaunama , ̂  pavergtųjų tautų auBejuno Oucagoje. Cicero ateitininkai gyvuoju paveikslu vaizduoja kalėjimą. 
"DVAHSM". (ar . ) x-..*_ A n '•Dr»Uf« Jlpr.i Nustr. A. Gul&nako 

Š I I R P I LĖKTUVO NELAIMĖ 

Keturi pareigūnai organizaci
jos Better Boys Foundation žu
vo audroje, nukri tus lėktuvui 
West Virginijoj. J ie visi ketur i 
Chicagos negrai, 28-39 m. am
žiaus, stengėsi padėti miesto 

NEIMS MOKESČIO 1*2 
LEMPUTES 

Commonwelth Edison ben
drovė greit išsiuntinės praneši
mus, kad gyventojai neturi mo
kėti po 17 et. mėnesiui už ne
mokamą gavimą elektros lem
pučių, jeigu jie to nenori. To 
pasiekta, kai bendrovei buvo iš
kelta byla. 

PRIGĖRĖ BERNIUKAS 

Tanus Kechfe, 13 m. berniu-

Kongresas nusprendė kelių 
statybai skirti 19 bil. dolerių. Iš 
tos sumos Chicaga, be guberna
toriaus atsiklausimo, gali gauti 
Crosstown greitkelio statybai 
90 % išlaidų. Viso to greitkelio 
pravedimas kainuotų apie 900 
mil. dolerių. Gub. Walker prie
šingas šiam greitkeliui, bet da
bar atsirado naujos galimybės. 

SUDAUŽYTAS CHICAGAI 
SKIRTAS TRAUKINYS 

Kanadoje buvo pas ta tytas 
ypatingai greito susisiekimo 
traukinys, skirtas Chicagos — 
Milvvaukee ruožui. Deja, bandy
mo metu tas t raukinys ties 
Montrealiu susidūrė su vietiniu 
traukiniu, buvo gerokai sudau
žytas. Sužeista 11 žmonių, jų 
tarpe 4 Chicagos Amtrak valdi
ninkai. 

PAREIKALAVO 100,000 DOL. 
L2STATO 

Teismas iš Garry N. Williams, 
47, m., pareikalavo 100,000 dol. 
užstato, jeigu j i s nori išeiti iš 
kalėjimo iki teismo. J i s apkal
tintas tuo, kad reikalavo iš 
United Airlines Chicagoje 100.-

kas besimaudydamas prigėrė j 000 dol„ kitaip gras indamas nu-
.Michig&no ežere Evanstone. j žudyti 3 lėktuvų palydoves. 
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