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SOVIETAI GREIT BUS TIK 
TREČIOJ VIETOJ 

MASKVA — Jeigu kas nori bus faktorius, kad sovietai su 
savo kolonijom valdo tur t ingiau
sius žemės plotus ir visa impe
rija y ra 60 ka r tų didesnė nei 
Japonija. Jeigu tokia pa t p r o - . 
porcija didės abiejų šalių pro- j 
dukcija, tai reikia tik dvejų me 
tų, kad japonai pralenktų. B e n t ! 
kol kas neatrodo, kad jųdviejų j 
varžybose skaičiai pasikeistų ir 
ekonomistų pranašys tė neįvyk
tų. 

padaryti nemalonumo įkyriam 
bolševikui, kuris viskuo giriasi, 
ypač ūkine pažanga, reikia pri
minti Chruščiovo pranašystę, 
kad "mes jus greit palaidosim" 
ir ūkiniai prisivysim iki 1970, 
o po to būsim neprivejami. Re
alybė rodo visai ką kita. š ta i 
j au ne paslaptis, kad sovietai ū-
kiniai greit atsidurs iš antros 
vietos trečioj! Antroj vietoj bus 
Japonija. 

McGraw - Hill Pubhcation Co. 
ekonomistai, įvertindami ekono
minę statistiką ir rinkdami pro
dukcijos duomenis, skelbia, jog 
japonų produkcija kasmet didė
j a 10 proc., kai Sovietų Sąjun
gos tik o- Amerikos produkci
jos augimo procentas yra 6.5. 
Šių metų Amerikos gamyba 
sieks 1,280.3 bilijonus dolerių, 
sovietų 465.4 bil. dol., o japonų 
437.8 bil. dolerių. Kiek laiko rei
kia, kad japonai pralenktų so
vietus? 

Reikia atsimini, kad sovietai 
tu r i virš 240 mil. gyventojų, kai 
Japonija t ik 100 mū. Kitas svar-

Ten kadaise 
gyveno mamutai 
Praha. — Prie Jucin'o, į šiau

rę nuo Prahos, rastos mamuto 
liekanos — kaulai. Pagal laikraš
čio "Svobodno Slavo" praneši
mą, šie kaulai yra 70,000 metų 
senumo. Iš jų bandoma sudaryti 
skeletas. Mokslininkų teigimu, 
170 cm ilgio trys iltys rodo, kad 
tai buvo mamutas iš ledyno lai 

Arabų teroristai 
Atėnų aerodrome 
ATfiNAl. — Du a raba i tero- j 

ristai Atėnų aerodrome p radė jo ' 
šaudyti iš automatų i r metė į 
laukiančius keleivius kelias gra
natas. Užmušė tr is žmones, du 
jų buvo amerikiečiai, o sužeidė 
55. Aerodromo laukiamajam bu
vo virš 1,000 žmonių, ir po šau
dymo buvo t ikra panika. Ara
bus tuoj pat suėmė. Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos panei
gė, kad turėtų kokių nors ry
šių su teroristais ir į Atėnus pa
siųs savo atstovus š iam įvykiui 
tyrinėti. 

Laike trijų savaičių tai jau 
ant ras panašus teroro veiksmas 
Atėnų aerodrome. P i rmą kartą 
palestinietis bandė įsibrauti į Iz-

Tylusis teroras 
Lietuvoje 

Kalinamas 
dr. Izidorius Rudaitis 

Per klaidą subombardavo 
Kambodijos kaimelį 

OK. LIETUVA. — Šių metų 
vasario 28 sovietų saugumas P H N O M PENH. Kai dėl j sužeistų apie 300 žmonių, civi-
Vilniuje areštavo dr. Izidorių j Kambodijos sostinės prasidėjo Į lių ir karių, o ga l ir daugiau. 
Rudaitį ir iki šiol incomunicado į atkaklios kovos fronte, o fron- Kaimelį subombardavo dvi 
laiko Vilniaus saugumo milici- j ^ s persimetė į priemiesčius, ne- i B-52 bangos, kiekvienoj po t r i s 

nuostabu, kad atsit inka didelių lėktuvus. B-52 sunkieji bombo-
nelaimių. Amerikos aviacija nėšiai paprastai išmeta 30 tonų 
priešo dalinius bombarduoja die- bombų, tai viso nukrito 180 to 
ną ir naktį be perstojimo, ir ne
tyčia vakar dar prieš aušrą su
bombardavo ir sunaikino Neak 

damas su blogos kokvbes rusų _ , . „ ~~ ,. . 
^ + ™ ~ ~ J Z 3 L . i _ " ! Luong kaimeų, 32 mylios į pie

tų ry tus nuo Phnom Penh, prie 

jos kalėjime. Suimtasis kaltina
mas baudžiamojo kodekso 68 
paragrafu. 

Dr. Iz. Rudaitis, gydytojas -
rentgenologas, ilgą laiką dirb-

rentgeno aparatais, buvo palies
t a s rentgeno spindulių ir apsir- i. 
ges liaukemija Tačiau jam pa- j M e k o a ? * * 2 u v o a r b a b u v o 

sisekė apsįgydyti, nors pilnai '\ 
i r nepasveiko. Kaip ne pilnai \ 
darbingas, prieš kelerius metus 
buvo pakistas j pensiją, š iuo 
metu jis yra 63 metų. 

Pranešimais iš Lietuvos, to
kių tylių areštų šiuo metu Lie-

! tuvoje yra labai pagausėję. 

Rygos pajūris (Rigas Jūrmala). Kaip ir Palangoj, nepaprastai švarus 
smėlis ir pušynas. (Prieškarinės nuotraukos) 

ikotarpio. T. 

raelio EI Al įstaigą, bet nebuvo j čiais, visados 'pasižymėjo nepa 
prileistas. įprastu smėlio ir vandens švaru 

RYGOS PAJORY PILNA RUSU 
Ryga. — Baltijos rytinis pajū-'pernai pritruk, vietos ponams 

ris, Lietuvos ir Latvijos pakraŠ j pabis;.a:yti .-narnas, tai automci-
-, l iams parkinimo aikštelių pa r 

ma dauciai Viešbučiai 
stato-
vienu 

Susijungti ar 
nesusijungti 
su Libija? 

Tripolis — Libijos ir Egipto at
stovai Tripoly pradėjo pasikalbė
jimus apie uniją. Libija labai no
ri susijungti su Egiptu, gi Egip
tas jau to nenori. Spėjama, jog 
gali būti rastas kompromisas, ir 
Egiptas siūlys laipsnišką, lėtą 
abiejų valstybių susiliejimą. Egip
tui atstovauja vicepremjeras Ab-

mu, buvo žinomas visoj Europoj, j metu gali suralpinti 2 tūkstančius į del Kader Hatem, o Libijai mi-
Zymiausios Latvijos vasarvietės; svečių, tai a šku, kad jų nepakan-
yra pietinėje Rygos Įlankos daly, ika ir jie rezervuoti "tolimiesiems 
vos 10 mylių nuo Rygos centro iri svečiams", vadinas neturėkite vil-

Izraelio aerodromai 
gerai apsaugoti 

Tel Aviv. — Amerikos tran-
sportacijos pasekretoris Benįa-
min Davis lankėsi Izraely ir susi
pažino su aerodromų saugumo 
priemonėmis. Jis sako, kad geriau-į šaltinių Kemeri gydyklą, pastatė 

tęsiasi 16 mylių pajūriu. Smėlio 
juosta n u o vandens pakraščių vi
dutiniškai pusantros mylios pla
tumo ir baigiasi gražiausiu pušy
nu. Ten latviai nepriklausomybės 
metu dar įrengė ir mineralinių 

Natūralių dujų vamzdis, nutiestas 
per Colorado upę netoli Blythe, Ca-
lifornijoje 

QUTTAQUE, Texas. _ Pre
kiniam traukiniui važiuojant tu
neliu, nuo virpėjimo sugriuvo tu 
nelio sienos, ir pusė vagonų bu
vo užversti. Reikės 1 milijono 
dolerių ištraukti užverstą trau
kinį. Tunelis buvo senas ir dau
giau nebus naudojamas. 

JERUZALE. — Jeruzalės mie
sto taryba nusileido pasaulinei 
opinijai ir 18:3 balsais nutarė 
neleisti s ta tyt i dangoraižių, ne
gadinti seno, istorinio miesto 
vaizdo. 

— Ostiakų tautelės Sibire gy
ventojai ir dabar dar tiki, kad 
aukštai iškėlus šyvo arba balto 
arklio kailį galima nubaidyti pik
tąsias dvasias. Pradžioj bolše
vikai buvo bekovoją su tais pa
pročiais, žinodami, kad ostikai ir 
juos vadindavo piktosiom dva
siom. 

si a apsaugoti aerodromai dabar 
ir yra Izraely, ir daug ką bus 
galima pasimokyti ir čia namie. 
Daugelis saugumo priemonių lai
koma paslapty, bet nėra paslap
tis, kad kiekvienas keleivis ir jo 
bagažas dar įžengiant į aerodro-

Į mo pastatus peršviečiamas X 
I spinduliais js.m net nežinant. 

Miškų gaisrai 
Helsinkis. —Didžiulis miškų 

gaisras Suomijos—Sovietų pasie
ny tęsiasi antrą savaitę. Gesina 
kariuomenė ir civiliniai gyvento
jai. Gaisras prasidėjo sovietų pu
sėje, netoli Leningrado ir persi
metė per sieną. Iš daugelio vietų 
iškraustyti gyventojai. 

Ajaccio. — Jau pora savaičių 
dega Korsikos miškai. Net sosti
nės Bastia priemiesčių gyventojai 
turėjo apleisti savo namus. Du 
asmenys žuvo, kai gaisrą gesinan
tis lėktuvas Mistral — karšto 
vėjo iš Afrikos — pagriebtas, at
simušė į kaino sieną. 

Gaisras jau sunaikino 6500 
ha miško. Policija tiria, ar kartais 
neatsargūs turistai ir bus kalti dėl 
gaisrų. 

Paskutmėmie žiniomis yra pa
vojus Cardo miesteliui, o Mon-
tesoro ir Lupino pasidarė nesau
gūs. Gesinimo darbus labai ap
sunkina stiprus Mistral vėjas, sie
kiąs šimto kilometrų per valan
dą greitumo. T . 

VVTNDSOR. Ontario. — Amo-

didžiulius rūmus. Tai nenuosta
bu, kad ir dabar didieji, privile
gijuoti Maskvos ponai atostogas 
leidžia t»k vienoj iš trijų geriau
sių vietų sovietų imperijoj: Kry
me, Kaukaze arba prie Baltijos 
jūros, n u o Rygos iki Palangos. 

Eriks Baumanis, Rygos pajūrio 
vykdomojo komiteto pirminin
kas, neseniai kalbėjo per radiją, partija su vietos milicija buvo be-

čių vietiniai. Būtinas reikalas 
statyti naujus viešbučius. Vienas 
jų gal jau bus pastatytas ir šiais 
metais. Jis tikrumoj turėjo būti 
baigtas iki liepos mėnesio, bet 
taip atsitiko, kad pritrūko kai ku
rių vamzdžių. Vėliau bus pasta
tyta dar keli daugiaaukščiai vieš
bučiai kas trys ar keturios my
lios vienas nuo kito. 

Baumanis nusiskundė, kad se
zono metu privažiuoja ne tik sve
čių, bet ir "chuliganų" bei kito
kių niekadėjų ir jie triukšmauja, 
gadina ir teršia pajūrį. Jau ir per
nai buvo daug nemalonumų, bet 

nisteris pirmininkas Abdul Šą
lam Jallud. 

Pernai abu kraštai buvo nuta
rę susijungti nuo šių metų rug-

kad jo komitetas daro viską, kad 
tolimieji "svečiai" galėtų sutilp
ti ir gerai jaustųsi. Numatoma, 
kad šią vasarą Rygos pajūrį ap
lankys 3 milijonai vasarotojų. 
Veik visi bus iš kitų "draugiškų 
respublikų" ir atvyks savo auto
mobiliais. Žinant, kad jau ir 

Peronų šeima 
valdys Argentiną 
BUENOS AIRES. — Peronis-

tai į prezidentus nominavo ne 
tik Peroną, bet į viceprezidento 
postą ir jo žmoną Izabelę, 40 
metų buvusią kabareto šokėją. 
Jau pradėti platinti ir plakatai 
su abiejų Peronų atvaizdais. 

SAIGONAS. — P. Vietnamas 
skundžiasi, kad komunistai pra
dėjo šaudyti j Hue miestą, krito 
apie 300 mortyrų sviedinių, o 
paliaubų sulaužymo iš viso per 
parą esti virš 100. 

jėgų sutvarkyti didelį antplūdį 
nepageidaujam© elemento. Jis 
nedrįso pasakyti iš kur tie nepa
geidaujamieji. 

Yra žinoma, kad sovietų pro
fesinių sąjungų vadovybė už nuo
pelnus ir įvykdymą planų šiais 
metais visoj Rusijoj išdalino savo 
nariams, 130.000 kelialapių į Ry
gos pajūrį. Partijos veikėjams ne
reikia nei to. jie gali važiuoti į 
vasarvietes kada tik jiems patin
ka. 

sėjo 1, bet per tą laiką Egiptas 
.persigalvojo ir pradėjo abejoti 
unijos nauda. Libija, priešingai, 
jaučiasi labai nesaugi viena ir 
visomis išgalėmis siekia, kad nu
tarimas būtų įgyvendintas. Kai
ras, manoma, pasitenkins rugsė
jo pirmos dienos deklaracija, kad 
žengiama susivienijimo keliu, bet 
kada jis bus, nenorima padėti 
taško. Abejojama, kad Libija su 
tokia formule sutiktų. 

WASHINGTOXAS. — Sen. 
Herman Talmadge (dem., Ga.) , 
•Senato žemės ūkio komiteto pir
mininkas, nusiskundžia, kad A-
merikos ūkininkai, galvijus pra
dėjo pardavinėti Kanadoje, kur 
gauna aukštesnes kainas, o čia, 
Amerikoj, pardavinėja juodojoj 
rinkoj. 

LONDONAS Amerikos do
leris vakar Europoje buvo gero
kai pakilęs. Paryžiaus bankuose 
pakilo 4 centimus. iki 4.15 fran
kų, du pfenigius Frankfurte — 
iki 2,371 markės, o Londone sva
ras vakar buvo vertas 2.498 dol. 

Ūkines 
katastrofos nebus 
VVASHINGTONAS. — Iždo 

sekretorius George Shultz nu
ramino amerikiečius, kad kito 
George (Meany) gąsdinimas, 
jog gale šių metų bus didelė ū-
kinė katastrofa, ne tur i pagrin
do. Administracija y r a numa
čiusi visus pavojus, i r viskas 

| daroma, kad recesijos nebūtų. 
Nebus keliami mokesčiai, bus 
tik mažinamos išlaidos. Nixonas 
siekia, kad biudžetas būtų ba
lansuotas. 

Paklaustas apie t rūkumą jau
tienos, Shultz a tsakė, kad jeigu 
Nixonas iki rugsėjo 12, kaip ža-
o.ėjo, jautienos kainų kelti ne
leis ir dėl to susidarys mėsos 
t rūkumas, tai po rugsėjo 12 jos 
bus perdaug, ir kainos kris. 

Ministerija 
aplinkai saugoti 

nų. Paaiškėjus klaidai, helikop
teriai pradėjo gabenti sužeistuo
sius į Phnom Penh hgoninę, 

Kambodijos aviacijos pul&i-
ninkas sakė, kad bombardavi
mas buvo visiškoj tamsoj, i r 
jam žinoma, kad negyvų buvo 
mažiausiai 50. Tai didžiausia 
klaida visam Indokinijos kare. 

Dėl tos nelaimės visi užmiršo 
gerąsias žinias. Kambodijos ka
riuomenė, remiama amerikiečių 
aviacijos, jauatsiėmė eilę vieto
vių ir nuo priešo išvalė kelią 
Nr. 1, einantį į Saigoną. Vieto
mis į rytus nuo sostinės kam-
bodiečiai pažengė 13 mylių, su
rado eilę komunistų sandėlių, pa 
pildė savo atsargas jų ginklais. 
Pietuose tačiau komunistų kolo
nos vietomis siekia Phnom Penh 
priemiesčius. Kova labai nelygi. 

Sostinės policija sako, kad 
buvo užtiktas priešo ginklų san
dėlis ir pačiam mieste, surasta 
50 B-10 raketų. 

ROMA. — Italija gal bus pir
moji šalis, kuri paskelbė tikrą 
karą visiems, kurie teršia aplin-

Mire Batistą 
MAR.BELLA, Ispanija. — Bu

vęs Kubos valdytojas Fulgencia 
Batistą, sulaukęs 72 metų, mirė 
ištrėmime. Visą laiką gyveno 
Estoril, Portugalijoj, o į Ispani
ją buvo atvykęs tik atostogų. 

Kai Batistą 1959 sausio 1 bu
vo nuverstas, pradžioj visi jį 
peikė kaip buvusį diktatorių, bet 
greit pastebėjo, kad Castro dik-

ką. Pū-miausia, tam reikalui su- i ta tūra dešimt a r dvidešimt kar-
daroma atskira ministerija ir j tų blogesnė ir dabar jau Batis-
pirmuoju ekologijos ministeriu; ta buvo visų giriamas. Pamoka 
paskir tas senatorius AchiUe Co- Į skaudi, bet labai naudinga, 
rona. Bus sudary tas atskiras j g ^ ^ d i d e l e d a l į m i k a l t i n a 

kariuomenės dalinys, 40.000 jau-j i r ̂ „ ^ k a d į g a l ė j o Cast-
nų vyrų, ir jų pirmasis uždav i - Į r a Kritiškomis dienomis iš A-
nys bus atsėti benykstančius ; m e r i k o s n e sulaukta jokios pa-
miSKUS. . gaĮbos, priešingai, net labai rim-

Miestai, turį bent 100.000 gy- toj g p a u d o j b u v 0 r e m i a m i Ku-
yentojų, bus įpareigoti į r e n g t i ! ^ gakiSfei, buv0 rašoma net 
šiukšlėms naikinti a r perdirbti j .^me„ m a g a z i n e i k a d ^ t i k r a i 
Įmones. Bus valomas gazolinas, 
nebus numetamų butelių, užsta
tas už juos bus mažiausiai 2 su 
puse cento, tokiu būdu vaikai 
bus suinteresuoti rankioti bute
lius ir juos pardavinėti, nesimė
tys kiekvienam žingsny. Ateity 
bus svarstoma vietoj stiklinių 
butelių naudoti plastikinius ar 
kurios kitos medžiagos. 

Labiausiai užterštas kelias I-
talijoj i r aplink jį oras yra R o 
mos Via del Tritone. 

Ryšium su Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci
ja Helsinkyje, Pabaltijo kraštų 

rikos muitininkai sako, kad dau 1 (Latvijos ir Lietuvos) atstovai 
gelis amerikiečių vyks ta į Ka
nadą pirkti jaut ienos mėsos. 
Nuo 30 iki 50 procentų visų au
tomobilistų vežasi mėsos. 

Prancūzijoje — K. Berends ir 
prof. J. Baltrušaitis įteikė atitin
kamą notą Užsienio reikalų mi
nisterijai, .(£•), Vietname, Cia ouvo isadaisa aaiesteus, k ias -a jo palijo po iar< 

atstovauja tautos valią", Kaip 
blogai pažino ir kokie naivus 
buvo to meto rimti politikai ir 
koks skaudus dabar buvo pra
regėjimas! 

Japonija atomine 
galybe nebus 

TOKIJO. — Į Japoniją grį
žęs premjeras Tanaka pakarto
ji savo teigimą Washingtone, 
kad Japonija nesiekia pasidary
ti atomine galybe, bet pasitikės 
Amerikos atominiu skėčiu. 

Dar jis sakė. kad būdamas 
Amerikoj siekė Japonijai suteik
ti teisę būti nuolatiniu nariu 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje, kaip kad turi kiti penki 
didieji. Amerika su tuo sutinka 
ir sumanymą parems. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 7 : šv. Kirijakas, šv. 
Klaudija, Sirvydas, Jogilė. 

Rugpiūčio 8 : šv. Kajetonas, 
šv. Lelija, Tulgirdas, Daiva. 

Saulė teka 5:48, leidžias 8:03. 

ORAP 

Daugiausia saulėta, karš ta ir 
drėgna, virš 90 laipsnių. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
Sveikatos reikalo rastos • klausimus siusti šioo adreso: 

KELIAS { SVEIKATA, 2S10 West Garfieid Blvd, Chicago, ni. 60636 

PACIENTAS IR GYDYTOJAS 
Nuodugni galvoskaudės is

torija yra vertingiausias gy
dytojui padėjėjas. 

Mediciniška tiesa 

Gydytofui labai daug padeda 
ligonį gydyti surinkta labai nuo
dugni mediciniška istorija. Pasi
kalbėjimo su ligoniu inetu gydy
tojas sužino apie galvoskaudės po
būdį ir susigyvenama su pacien
tu. Tai padeda sėkmingai sutvar
kyti gadvos skausmus. 

Gydytojas Graham, surašyda
mas ligos istoriją apie galvos 
skaudėjimą išdirbo du būdu leng
vesniam susioriantavimui šioje 
negerovėje. Pavienio galvos 
skausmo priepuolio apibūdini
mas ir paciento gyvenimo išryš
kinimas. 

Apibūdinant pavienį galvo
skaudės priepuolį, pacientas turi 
išmokti gydytojui pasakyti šiuos 
dalykus. I. Kuriuo dienos metu 
gaivos skausmo priepuolis (ata
ka) pasireiškia, 2. Kaip ilgai 
skausmas tęsiasi: sekundėmis, mi
nutėmis, valandomis a r dienomis. 
3. Kaip stiprus būna galvos skaus 
mas. 4. Kaip skubiai kartą pra
sidėjęs skausmas pasiekia didžiau
sio stiprumo ir kaip toliau ban
guoja skausmas kol nurimsta; įprastoji'' migrena pastojus liau-
5. Kokio pobūdžio skausmas bū-!naši: 5. Aplamai, tikroji migrena 
na; 6. Skausmo vieta; 7. Skaus- ; sunkėja Įtemptą gyvenimą ve-
mui įtakojirnas: vaistai, kūno pa- dant priešingai su ja būna ra-
dėtis, specialūs jaudifcliai ir kūno į rniai per gyvenimą praeinant k 
darbuotės pakitimai; 8. Kokie bū- ! senstant — tada ji silpsta. 
na priediniai prie "galvos skaus-į *^,: 

] PACfciLBA §3CV3S30ENfS 
L I E T U \ rOJE 

sų atsitikimų. Skausmingumas pa 
siieiškia tose galvos vietose, ku
rias keH naučiamieji nervai ap
rūpina (kuriose jie išsišakoja); 7. 
Dažniausiai galvos pusė būna vis 
kita prie sekančios migreninės 
atakos. Atsiminkime, jei kiekvie
ną kartą galvos skausmas atsi
randa vis toje pačioje pusėje — 
reikia įtarti organinį pakitimą 
galvoje. 

Tikros migrenos savininko 
gyvenimo būdingumai 

Sekantieji ryškiausi gyvenimo 
bruožai lydi tikrąją (classic) mig
reną. I. Dar prieš ligoniui gims
tant, migrena sergančiajam nu
lemiamas jo sergamumas šia 
negerove: jo šeima serga migre
na — vienas ar keli nariai; 2. 
Jau vaikystėje pasireiškia prieš-
migreniniai negerumai (negali 
automobiliu važiuoti, nes vemda-
ma, vaiko dienose užeina tulžimi 
nudažytų sulčių išvėmimas) — 
tokiems vėliau išsivysto migrena; 
3. Jiems tokios migreninės atakos 
gaM pasidažnėti gavus pirmą dar
bą ar pradėjus lankyti gimnaziją 
ar universitetą: 4. Tikroji migre
na "sužydi" pirmais nėštumo mė
nesiais .kai taip vadinamoji "pa-

Pavyzdinga lietuvė — Marija Dargienė (dešinėje |. Marijos Bosienė* 
ir savo pažįstamos talkinama, platina sveiką užkandą Lietuvių sody
bos naudai. Nuotrauka M. Nagio 

2. Ar toji "Sodyba'* turi pup- reikiamai gydant labai pakyla 
laiškių ir kiek kanuoja jų viena vaistams išlaidos. Čia kol kas 
unicija? Ar prisiustumėte kitur ir j šioje srityje tik Sodyba saviškiems 
tų? Aš geriu kartais puplaiškių ar
batą. Esu emfizemikas ir astma
tikas. P. S. Būt gerai, kad "Drau-
ge"' paduotumėte tos "Sodybos'" 
adresą. 

Atsakymas. Išsiųsime. Puplaiš
kių ne — neturime. Adresas: So-
dvba, 6515 South Califomia Ave., 
Chicago, Illinois 60629. Tel. 
(sekmadieniais) 925-8905. 

Puplaiškės yra karti žodė. Dau
giau nieko. Už tai geriau gerti 
ramunėlių — kmynų arbatą. 
Geriau išsklaidys gazus, astmati
kui bus lengviau. Jau dabar 
niekas nededa voratinklių ant 
žaizdos, kaip kad seniau darė. 

taip pasitarnauja. Taip vadina
mose gydytojų klinikose verčiami 
žmonės tik jų vaistinėse pirkti 
vaistus už nežmonišką kainą. Tik 
žmoniškėjimas pagydys nuo tos ir 
panašių kitų ligų mus visus. 

P. S. Je: būtinai užsigeistum ir 
be puplaiškių neapsieitum — ir 
jų pasiųsime Tamstai. Jos vaisti
nėse vadinasi Folta Trifolia Fib-
rini. Prašom pranešti. kokioje 
būklėje esate, nes nenorime nie
kais užsiiminėti ir Tamstai senus 
sveikatos kelius per tiesiausius nu 
rodinėti. Jei turi su virškinimu 
negerumų, greičiausiai tai bus 
stoka virškinamųjų syvų. Senovė-

Nesielkime voratinkliškai ir kito- &> k a i neturėjome geresnių prie
še sritvse. Visai pamirškime pup-i™0™1* i š b a l o s r o v ė m e puplaiš-
laiškius — tik geriau mums v i - -<J«s ir jaudinome skrandį, kad jts 
šiems bus. Nėra tokio skrandvie I , š d i r b t ų ™&tis l r k l t u s #"*• 
negerumo, kurį reikėtų tva rky t i ! D a r d*gt>nes pridėdavo, dar gy-
minėtorniskartvbėmis. Nėra ir k i - i v a t e s nepamiršdavo, kitas net rū
tose kūno dalvse tokios ligos, ku-! ^ Panašru būdu "pagerbdavo . 
riai padėtų kartvbės. Žinome, kadi *?* **»* nkk* d a b a r reik!a-

Daug geriau bus, jei imsi dvejo
pai savo vidurius stiprinti. 

šios visiems žinomos — mo negerumai: 9. Kada tie ne-!*;*,„, .• 
. . . itiKrosios migrenos (auti įą vaaina 

gerumai pasirodo. ( „ „ „ u \ „ » -* 
* "" jgeryDine) yra trys rūsys panašių 

Paciento gyvenimą išryškiant į galvos skausmų, atsiradusių dėl 
kreipiama dėmesys i sekančius j anatomiškų pakitimų galvos krau 
dalykus, kurie savu dažnumu ir i jagyslėse: dėl smegenų gyslų aug-
stiprumu įvairuoja per visą pači-
ento gyvenimą ir jo užsiėmimą 
įtakoja, I. Sužinoma 4šgonio šei
mos negerumai dėl gawoskaud ėji
mo; 2. Kreipiama^ dėmesys į gal
vos skausmo pa<aka;lą: blogumą 
važiuojant mašina, jaunuolio pa
sikartojantį — ciklišką vėmimą. 
3. Brendimo laikotarpis turi 
reikšmės: 4. Gimnazijos ir univer
siteto dienos: 5. Kiek metų pra
leista viename kariuomenės dali
nyje. 6. Vedybos: 7. Pastojimas; 
8. Turėtos operacijos ir .persirgtos 
iigos: 9. Keliavimas ir atostogos. 
10. Įtampą kelią pergyvenimai; 
11. Priedinės ligos prie galvoskau-
dėjimo: žaizdos viduriuose, koli
tas, pakeltas krauįospaudis, geltli-
gė. mažakraujystė ir karščiavi
mas. Reikia .susidaryti pilnas gal
vos skausmu besiskundžiančio 
paciento ligos stovio vaizdas. Už 
tai reikia pilnai susipažinti su pa
ciento vidaus ligomis, jo jausmi
niu (emocijų) stoviu ir visuome
niniu gyvenimu. 

Tikros migrenos priepuolio 
apibūdinimas 

Toki reiškiniai yra būdingi pil
nas" p^reiSktenčiai tikrajai—H** 
tfškai migrenai. L Tamsūs taškai 
•prieš akis (scotcmra) tr kiti nervų 
jaudinimo reiškiniai pasirodo 
prieš prasidedant migreniniams 
galvos ska-osmaTns. Tik kiek ap
rimus minėtiems neurologiniams 
reiškiniams, ima pati migrena ro
dytis; 2. Mijrrfnfniam galvos 
skausmui SsfvystytS fki pačio stip
rumo Turkią npk valandos laiko. 
5. Tik ;> pobiin/io 'gafcos skaus
mą galima strrrrsžind 'ar visai pra
šalinti imant vaistą ergotaminą 
(ergotamine tartrate); 4. Tikro
sios migrenos ptV08 skausmas 
tev-iv iš viv> 4-6 \-flwnn^s. <> :v< 
12-24-49 kaip paprastos "ordina-
ry migrenos atveju; 5. Paprastai. 
nors ne visada, pykina ir žmogus 
vemia prieš migrenai prasidedant; 
6. Minėtoji scotom* *r kiti neuro
loginiai reiškiniai pasireiškia prie-
*r,įįoit> gs vos pusėje, «urioje gai
vos skauaaai tuoj p o to pasireiš
kia. Taip pasireiškia 90 p r o c vi-

jpratę žmones nuo senovės — ne
gali atprasti. Gerai, kad įpran
tama į gerus darbus, pvz. per ki
tam gero darymą sau laimę kurti, j (kapsulėmis ar lašais, 
Tokie esti Dievo palaima sau irįgiau) ir imsi mažiausiai po 

Skrandžio rūgštelės naudosi 
šiais pi 

Klausimas. Didžiai Gerbiamas 
Daktare, labai įdomaujuos Jū
sų taip kilniais, naudingais pa
tarimais per "Sveikatos skyrių" 
"Drauge" ir su nekantrumu lau
kiu naujų. Prieš kurį laiką Jūs 
pam ;nėįote apie pagalbą vaistais 
Lietuvei? gyvenamiems. Mane 
šitai labai sudomino, nes man 
buvo .pasakyta, kad jokių vaistų 
neleidžiama į Lietuvą siųsti. Aš 
turiu keletą giminių, kurie yra la
bai reikalingi tokių vaistų, kurių 
jie ten negali gauti, ir aš be galo 
norėčiau jiems padėti , bet neži
nau kaip. 

Didžiai Gerbiamas Daktare 
Adomavičiau, prašau leiskite 
man žinoti, ar yra kokia galimy
bė pagelbėti brangiems Lietuvoje 
vaistų atžvilgiu. 

Atsakymas. Negalima siųsti 
vaistų Lietuvon. Gal ima vien tik 
sau skirtus vaistus vežti ir tik tam 
tikrus reikalavimus atlikus. Rei
kia turėti gydvtojo receptas, ku
riame būtų važiuojančio ir vais
tus Lietuvon vežančiojo vardas— 
pavardė, vaistų vardas bei 4de-
kis. Žinoma, negalima vežti vais
tus kitiems — dideliais kiekiais. 
Išmintingam to gana. Maskvoje 
esančios muitinės ištaigos elgiasi, 
leisdamos saviems reikalams atsi
vežti vaistus. Tą žinokime kiek
vienas t ik sau ir t inkamai elki
mės 

PB 8-S229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
2858 West 63rd Street 
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* KeoaACi}« senti penius u. 
so savo nuo2i0ra. Nesoisaudo 
tų straipsnių nesau^ . juot 
grąžina tik iš anksto susrta 
rus. Recaitcija u2 skelbimų 
tuną} aeatsako. S&eibimg 
kainos prisiunčiamos savu? 
arasvmua. 

metams \ m, 5 arfų i men. 
520.00 U1.00 $6.50 $3.0t> 

18.00 1000 5.50 2.50 
20.00 11.00 8.50 3.00 
2100 12.00 ?8C V00 
!1.00 8.0C — — 
• Redakcija (Urba kasdien 

8:30 — 4-.3C tefttadieniais 
s:30 - 12.00 

• ArtmuMatradĮa lirtM bu> 
dien 8:30 — 4:30, Sestadie 
oiais — 8:30 - 12:00. 
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dvi : 
artimui. Priešingai nusiduoda 
kai įprantama i visokiausius prie
tarus, burtus, niekniekius ir net 
labai žalingus dalykus. 

Dėl savikaina Sodyboje atlei
džiamų vaistų štai kas pasakytina. 
Gana vaistais prekybos ir antros 
algos užsidirbimo. Susiraskite to
kį gydytoją savoje aplinkoje, ku
ris sutiktu vargti ir visiems norin
tiems lietuviams savikaina vais
tus atleistų. Ypač senesniems mū
siškiams tai svarbu, nes senesnįjį 

tabletes baigus valgyti kasos syvų 
(pvz. Entozyme). Pastarųjų kar
tais priseina imti net iki trisde
šimties Priklauso, nuo kasos ir 
syvus gaminančių organų. 

DR, K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

Akuderija ir moterų ligos 
Ginekologine CblrorgUa 

8449 So. Pulastd Road (Crawford 
Medical Bmlding) TeL LU 5-6446 

8007 W. 8 3 P L , Justice, m.—599-0500 
Priima li^ooltis pagai »«sitaj-ima 
lel aeatsiUepia, skambinti 8*4-80ta. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS UGOS 

2801 \Ve« tUJrd Street 
Kampas 63-čios ir Calilonila 

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

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

Ofteo telef. 476-4042 
Rezid. tel. VVAlbrook ž-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
tNKSTIJ IR ŠLA.PCMO TASJJ 

CHIRURGIJA 
TeL — 685-0638 

FOX VALiIJEY MEDICAJL CE>"TER 
860 Sonimit Street 

Rotrto 58 — El«tn Illinois 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL pirm, ketv. 1 iki 
antrad.. penkt.. 1-5, treč. 
rusi tarus. 

7 popiet, 
ir dest. tik 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GR 6-2460 
Vai. pagal susitarimą: pirmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šeStad. 10—8 vai. 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 9 a HALSTED STREET TEL. — CA 5-7259 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STERE0 APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Ofs. teL 7S5-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. E DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SFECIALYBft — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BCILDING 

6449 So. Pulasld Road 
Valandos pagal .•susitarimą 
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I 
Philomena Says 

Schematinis tikrosios migrenos 
skausmo vietos brėžinys. Pino 
migrenos "žvaigždes" rodosi prie
šingoje pusėje galvos. Migreninis 
skausmas kas kartą kaitalioja sa
vo pasireiškimo vietą: tai kairėj, 
kitą kartą būtinai dešinnėj. 

iių —tumorų, dėl krat^a-gyslių 
nenormalumų ir dėl kraujagys
lių vienoje ivrefeoie išsiplėtimo — 
aneurizmos. 

Kvada. Galvos skausmas atsi
randa labai sudėtingose apysto-
vose. Reikia visas apystovas pa
žinti, norint rinkamu keliu ser
gantį vesti. Už tai nuodugniai su
sipažinkime su galvos skaudėji
mo pagrindais — abėcėlė, kad 
pajėgtume palengvinti gydytojui 
teikti tinkamą pagalba šioje ne
gerovėje. 

Pasiskaityti. Sandoz Pharma-
ceuticals, Headache. 

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

• 

5.39% 5.92% 6.003% 

0VCNA0 B*«fI! 

• * • - * * • » * * • • * * • * * < 

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

J 

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, ne taip seniai "Drauge" rašėt, 
kad Chieagos "Sodyboj" galima 
gauti v i t E tablečių vieną šimtą. 
400 I. U. stiprumo — už penkis 
dolerius. Ar išsiustumėte ir \ kitas 
•vietas, pridėjus persiuntimo išlai
das? 

Annw»)Ywkl 

*»ubentr < U — U i 

An?mol YH»4d 
on 

Accounts 
S I M M M K i m 

•>0-OuySoim<>« 
C«rt«cot» 

6.81% 7.08% 7.35% 
AnnuatY^M 

Vhf. 

S I OOO M»«wnu*T» 

on 

30.MixrthSa<nfi9> 

AnnucrfYMM 
on 

7flO% 

SI j 

For 49 years, sovers at r>eor-$100 mil l ion 
Chicago Savings hove beeome aceustomed to 
the highest rates permitted by low. l t is 
possibJe to offer the above yield wbere earn-
ing$ remoin undisturbed a n d a re com-
pov^ded for o y«ar or more. 

Beaid. Tel. - GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
•^KTJftRRtJA tR MOTERŲ MGOS 

GTVEKOLOGCVe CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pckgal sositarlmą.. Jei ne 

atsiliepta, skambinti: MI 8-0001 

TEL. — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe Akių Ligos 
8907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL P R 8-2230 

Varnu — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKšEVIčlUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
n u o 12 Ud I vaL ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., fteStaa. nuo 1 Od 4 vai. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. tr f 

lkl S vai. Treflad. Ir Seštad. uždaryta 
Visi telefonai 652-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
VaL kasdien 10-12 fr 4-7 Tre«ad. U 
Sefttad. tik susitarus. 

Tel. ofiso Ir koto OLympic 2-415S 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-S vaL vak 
ISskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vaL popiet. 

• • * • 

s a v i n g s a n d ioan a s s o c i a t i o n 

~tw- avrr-tif 478 - 7J>75 

• W oi* T štMim i ANO of crr: 

TeL fiZaiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penfctad- nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak seštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAU6ELIDNAITC 

AKUMailJA LR MOTERŲ LIGOS 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA JR CHIRURGfi 
KŪBIKIC IR VAIKC UGJJ 

SPECIALlSTfi 
MEDICAL BCILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
2 v. popiet Trečiad. ir Se&tad. nuc 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-11«8 

RezkL telef. — 23»-291* 

Ofiso H E 4-1818. Rez. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTDACS LJGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Oampbefl Ave. Irampiist 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. Be&tad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus. 

DR, FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akte. Pritaiko akinius tr 

"eontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uičiryta t i o t 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

reL Ofiso P B 6-7800; Namu 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta. 

. DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR PROSTATO 

CHLRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rezid. ORovehOl 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 v»L 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Ud 8 v. vak., 
antr. lr penkt nuo 12 iki 3 vaL p p. 

ir vakarais pagal susitarimą.. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—12 
ryto tr 2—8 vai. vak. geStad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-S099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų Hgoe 
Ofisas lr rez. 9653 W. 591h S*. 

TeL PRospect 8-129S 
Ofiso vai.: Pirm., ante., tre«. fr 

penkt. nuo S iki 4 vaL ir nuo C lkl * 
v. v.. seStad. 2-4 vai. popiet lr kttn 
laiku pagal susitarimą. 

Ofteo teL B E 4-212$. Nanm GI 8-6195 

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

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-4 tr 6-8. Tre& ir Seštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(V ARKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGt 
6648 8ontt Alhany Avemn 

VaL: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penktad. ir Seštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 
TeL Ofiso PR IMMĮS" 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
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Sambūvio politika 

KOMUNIZMO TIKSLU NEPAKEITĖ 
Amerikos laikraščiai net po na Lenino principais remti tai-

Brežnevo apsilankymo ir įvairių kingo sambūvio siekimus ir tais 
rusų - amerikiečių sutarčių pasi- pačiais principais skatinti kovą 
rašymo pažiūros j komunizmą prieš svetimas ideologijas, skir-
beveik nepakeitė. Kiek daugiau tingas santvarkas ir laisvėje gy-
šaltos informacijos duoda tele- venančiui žmones. Kai Gromy-
vizija, mėgindama parodyti tik ko žurnalistų buvo paklaustas 
tai, kas šiuo metu domintų ame- apie galimumus laisvai pasikeis-
rikiečių publiką ir neerzintų ko- ti idėjomis ir laisvu apsispren-
munizmo vadų. Bet neretai pa- dimu išvažiuoti iš Sovietų Są-
sirodo ir aiškių pasisakymų, y- jungos, tai jis-nukreipė kalbą 
pač didžiųjų dienraščių redak- taip, kad ta laisvė, kurią pripa-
ciniuose straipsniuose, kad ko- žįsta Vakarų demokratijos ir 
munizmo tikslai, kovos būdai dėl kurios žmonija šimtmečius 
ir sugyvenimas su skirtingų san- kovojo, nieko bendro neturi su 
tvarkų valstybėmis tėra tik ap- komunistiniais siekimais Euro-
gaulė, tik veidmainiški šypsniai pos saugumo ir bendradarbia-
ir netikri nuolaidžiavimai. vimo konferencijoje. Laisvė ko-

* Apie Brežnevo ir Nixono pa- munistų suprantama tik ta, ku-
sikalbėjimus rašydamas žyn.us rią pripažįsta jų vadai — žmo-
britų istorikas prof. Arnold To- gus nieko nereiškia, partija yra 
ynbee šveicarų "Weitwoche" viskas. 
laikrašty daro tokias išvadas: B ^ k a l b k o Q . 

Je! trumpai palyginsime ben- f e r e„cij0je dar negalima padą-

PROPAGANDOS POSŪKIS 
MASKVOJE 

Drausminami karingieji ir peikiamas spaudos 
sustingimas okup. Lietuvoje 

GEDIMINAS GALVA 
Komunistų partijos žurnale • baidzane, Uzbekistane ir kituose 

"Partijnaja žizn", tryliktam nu- • kraituose jau *e«aai kelia susirū-
mery, centro komiteto propagan- į pinimą rusų komunistų partijai. 
dos vedėjas spaudoje I. Zubkovas Tautinis klausimas nenorornis 
aptarė naują propagandinį per- j iškilo ir Europos valstybių pas-i-
siriKiavimą ir papeikė komunisri 
nę lietuvišką spaudą. 

Straipsnio autorius, lyg pasigir-

tarimuose Hekinkyje. Nemalonų 
reikalą bando nustelbti savo pa
stogėje, bei negali jo nutylėti. 

Suomiu policijos autobusas, vežęs kalintus battiečius delegatus iš Inter-Continental viešbučio j Marskį 
viešbutį. Prieky latvis U. Grava, kairėj Eglė Sžilion ytė. Nuotr. iš Helsinkio dienr. Hufvudstadsbiadet 

damas, rašo: "Partinio vadovavi-! Tautinį klausima bandė įspraus-
mo spaudai menas pasireiškia i ti į internacionalizmą, siekė pa-
numatyme laikraščio perspektyvų i naudoti visas priemones rusams 
ir žurnalistų veiklos nukreipime: įsigalėti, tačiau tr L. I. Brežnevas 
i svarbiausias, lemiamas kryptis". į neseniai turėjo pripažinti tautiš-

drąjį komunikatą su Brežnevo 
atitinkamos kalbos dalimi apie 
Vidurinius Įlytus, tai atrodo, 
kad pokalbiuose nebuvo pada

ryti jokių pozityvių išvadų. Ta
čiau jau galima daug daryti iš
vadų, kad komunizmo sieki
mams užvaldyti pasaulį koeg-

5 S j T L £ ? i 5 L ? 5 Š zistencija yra" ne nauja, bet ke 
lintą kartą kartojama klasta. 

Bendradarbiavimas tarp ko-

HELSINKIO KONFERENCIJOS PAMOKOS 
Rusų imperializmo trapumas 

Aiškiau šnekant, komunistinė 
spauda yra tik partijos garsiakal
bis, nes joje skelbiama tik tai, kas 

kūmo keliamas problemas. 
Partijos propagandininkas jau 

atvirai pripažįsta minėtame 
tinka šio meto partijos politikai.! straipsnyje: "Tautinis klausimas 

pozityvia veikla atstatyti taikai 
tarp Izraelio ir arabų. Kiekvie
nu atveju po pokalbio su Nixo-
nu Brežnevas Viduriniais Rytais 
rodo didelį susirūpinimą... Bet m u n ^ į i r laiSVUJl*1

 v a l s t ^ 
ir amerikiečių baiminimasis nė- ^ t l k k o ™ s t » * * * * * l h u ' 
ra be pagrindo. Degalų stoka zija, kad vakariečiai lengviau 
JAV-bėse paraližuoja visą vei- * k ė t ų J> Propaganda^ Net va-
kimą, kuris dabartinės Ameri- d ! n a m o k d I t u n n i ° bendradarbia-

vimo sutartys, pasirašytos n jau 
keletą kartų pakartotos tarp Šo

kos žmonėms reikštų jų gyveni
mo būdo pakeitimą: automobi
liai negalėtų važiuoti, Amerikos y!e,^. " " ^ n g o s _ l r . "*TZ f',. į 

** ™ t i o r n A o D v Q n / i i i 7 n r \ o t o r i t r ik- i r - ic į 

Atrodo, kad ir pervėlu ir ne
beaktualu kalbėti apie įvykį, ku
ris buvo prieš mėnesį ir kuris 
pasaulinėje spaudoje jau pamirš
tas. Reikia atsiminti, kad kar
tais yra geriau ir naudingiau at
sisukus pažiūrėti j tą vietą, kur 
buvo sukelta daug dulkių ar pa
leista ds ug dūmų, kas ten įvy
ko. Duikėms sugulus ir dūmams 
išsisklaidžius, visi dalykai aiš
kiau matomi. 

namai žiemą liktų be šildymo, 
vasarą be vėsinimo. Jei prie to 
prieitų, amerikiečių tauta pa-

Pati tema mums tebėra aktu-
kietijos, Prancūzijos, tėra tokios \ ali. Kaip Londono spauda vy-
pat iliuriics. kuriomis lengvai į kusiai Helsinkio saugumo kon-

A. J . STANIUS 

ir buvo tik pelų dulkinimas. 
V. Europos spauda itin buvo 
nusivylusi JAV sekretoriaus Ro-
gers ka'ba, kuri tikrai nieko po
zityvaus ir konkretaus neturė
jo-

Jei kartais ir prieštaraujama se
nai partijos linkmei, Lenino sam
pratai, visuomet dangstomas! 
Leninu ir jo vardu teigiama net 
tai, ko jis nėra skelbęs. Taip at-

ta toliau tartis Geriau šalta' s i r a d° lenininis taikos sambūvis,! riu suteikia plačią erdvę, ryškią 
taika, negu šaltas karas. kuris, suprantama, jau prisiūtas | mūsų daoigiatautinės šalies gyve-

jprie šio tarpsnio Sovietų bendra-S nimo panoramą". 

aprėpia visas gyvenimo sntis: 
ūkį, politiką, kultūrą, buitį ir 
visuomeninius santykius. Tautinė 
ir tarptautinė šnekta labai įvai
riapusė ir propagandiniu požiū-

šūviai | taildnį 
Vis tik atsirado du asmenys, 

kurie rjabėrė saują grūdų. Tai 
y. 
min. Seheel ir D. Britanijos 
Alec Douglas - Home. Jų pasi-

Mu>»o veiksniu politika 
Mūsų Pabaltijo veiksnių areš

tavimas Helsinkyje buvo pami-

vkno su vakarietiškais kraštais. 
Propagandininko nurodymai 

Teoretiniu požiūriu yra įdo-
Imus komunistų partijos propa
gandos posūkis pripažinti ir kitas 

atmgai j Aiškinamojo pobūdžio straips-
partųos generalinio nyje autorius po taikos sambū-

sekretoriaus L.I. Brežnevo dery- vio, tautinio klausimo aptarimo 

nėtas visos didžiosios Londono i Straipsnyje yra daug tuščiažo-; tautas Sovietuose. Šis pnpažini-
spaudos. Tuo būdu pasiUrnau-id ž i a v i m o ' k u r | "u^elbia įsakymas! mas nereiškia kitų tautų teisių 
ta, kad Lietuvos. Latvijos ir Es- žurnalistams: "Būtina aiškintij gerbimo ir noro atsisakyti grubios 
tijos vardai ir jų žmonių laisvė f^'0 5 l r valstybės atliekamą į rusų elgsenos, jų pastangų kitas 
nebūtų pamiršta. Dabartinėse far^' ***** a inius ryšius su. tautas išnaudoti ir engti, 
sąlygose nė neįmanoma kalbėti j " J ™ socialines santvarkos • P a m o k v m a i ^ j a i rj^^e 
apie a^tatymą nepriklausomos! valstybėmis taikai ir komunizmui Į 

. Vokietijos užsienio reikalų L i e t u v o s v a ! s t v b ė s , ^ t b ū t i na i T ? . 4 * į * . ^ P ™ " - YP" 
: : - S hi ' - : ' ; ^••'^•:-^ -'] taikyti į tą patį tašką, į kurij1 

. . „ . . , , ' pataikė Vakarų vokiečiai ir bri-L 
švaistosi tiek vieni, tiek kiti, bet į ferenciją apibudino, kad koncer- j sakymai mums jau yra žinomi.; ^ T a į paveikti vis V Eu-i rederalineje Vokietijoje ir>tuojau kimba i plaukus oKupuo* 

.. nė vieni neteikia jofs tikrosios Į tas Helsinkyje tik prasidėjo. Jis j Ar jų paberti grūdai duos der- mtmtna - V ^ J ^ T r,OT^1,cU
 t o / , ;5 [JAJV- Visi Se teiginiai turi didžiu- į toje LietBPūįe esančiam kcmunis-

siektų pavojingą panikos buk- bendradarbiavimo prasmės. j bus toliau tęsiamas Šveicarijoje' lių, paaiškės kitoje koncerto da
lę, kuri grėstų pačiai valstybei . rugsėjo mėnesį. Dar girdėsime! Ivje Šveicarijoje. 

Benaraaaroiavimas vra bend-: o0„„ Mr^„ ^,„i„»,; ;„ „ Q „ „ l n i " J .,, 
ras ko nors siekimas.' pasidali- į d ^ g S*'SU' maX°mų l r n e m a l ° " ! Tų dviejų ministenų žodžiai i ie tuviškos spaudos iš užsienio, 
jimas idėjomis ir patirtimi, su- ^ , „ , , • • l b U V ° Š Ū V i a i ' ^ ^ **** k o " j susivienijimą suskaldytų šeimų, 
derintos pastangos ir priemonės | l a k a n * E,jroPOs didžioji spau-.; munistlnis imperializmas yra la- ; s i t o k i u k u i tū r inė s laisvės rei-
bendrara tikslui siekti Tuo tar-! " • daU£? r a s e P n e š k o nf e renci]^ bai išpūstas ir iš paviršiaus la- ' kalavimų negali nepaisvti joks 
pu š^ame -bendradarbiavime" | i r P° ^ s " T a s ^V™** prasidėjo bai tvirtas, nes palaikomas mili-| bet kurios delegacijos narvs. 
tėra tik vienos krvpties g a t v ė j ***% j o j i m a i s , o tarp- ; joną kanų. Bet jis labai silpnas; oaVer^toie 

tautine Europos politine pade- : iš vidaus Menkiausia rusų šar-; -vies z ' n o m € ' K a a pavergtoje 
tie liko, kokia buvusi. Tuos vi- \ vuose skylutė, kuri praleidžia į ^««lwoje tautiškumas yra stip-

dabar persijojus,: laisvės spindulį j imperijos vidų, į rvs i r ;al3^"^ ti^oškirnas i 
ministeriu g-ali ia Lšsnroedinti K a i ^ z ; 

Taigi ir susitarimai, koegzisten
cija - sambūvis ir prekybos san
dėriai nėra tiek gerų norų išda
va, kiek ekonominės padėties iš
šaukti nauji mėginimai tarptau
tiniam gyvenimui pakeisti. 

Vadinamoji šių dviejų didžių
jų valstybių koegzistencija tėra 
tik reikalų priversta. Teisybė, 
jos nebijo Amerika, nes, nors ir 
yra tokių, kurie knisasi po de
mokratinės laisvės pagrindais 

ropos de.-egacijų narius, kad B- ; . . . , _ . 
, . , . , . , . .» įlę reikšmę idėjiniam-politiniams tu partijos padaliniui. Kodėl? Pne 
kovotų .įeluviams laisvą išvažia
vimą, laisvą spaudą, įsileidimą 

auklėjimui, nuolatinei propagan-: žastis rimta. Mat, visasąjunginės 

— "Sovietai siunčia savo propa
gandinę medžiagą, kursto revo
liucinius judėjimus svetimuose 
kraštuose ir skiepija komuniz
mą, nors nori iš Vakarų gauti 

sus rasinius 
35 užsienio reikalų ministeriu gali ją išsprogdinti.* ! Kai fizine kova už teritorinę 
kalbas nakedenus, randame tiki „ , . . M - 3 , .. '. ! laisvę dabartinėse sąlygose ne-
pelus G-ūdu iš kuriu būtu sa l - pas-u.ymas duoti sovie- l į m q n ;- , a i ^ v e i k s n , 
peiui,. u.uuų, is Kurių DUIU gan žmonėms laisvę. įsileisti va
rna laukt, gero derliaus, nėra. g ^ gf^mį^ a t i d aryt i vartus 

Europos valstybių užs. reika- ir laisva: įvsžiuoti ir išvažiuoti, 
tvarkas savo tarpe ralyginti. telžia to paties daryti antra jai į lų ministeriai j tą konferenciją! Kremiii'js vadams yra baisesnis 
Bet jos bijo Sovietu Rusija ku- sutarties pusei — Vakarų vals- i vyko iš anksto žinodami, kad jie dalykas, negu Vakarų pargasi-
riai laisvė reiškia komunizmo tybėms. Nėra jokio bendradar- j dabartinės politinės padėties pa- nimas atomine bomba. Jeigu. V. 

biavimo, kai Vakaruose net .ru-; keisti negali. Tą padėtį paašt-1 Vokietijos ir D. Britanijos at-

komunizmas nežavi nei Ameri- materialinių gėrybių, technolo-
kos darbininko, nei intelektualo, g"»ų. iaimėjimų, kurių patys ne-
kurie sugebs dvi skirtingas san- sugeba pasiekti. Tačiau jie ne-

kova už pavergtųjų kultūrinę 
laisvę bus gaivinantis palaisty-

dinei veiklai". 
Straipsnio autorius išsidavė, 

kad taikos sambūvis reikalingas 
ne kam kitam, o komunistinės 
santvarkos stiprinimui Sovietuo
se. Gerai galima numanyti, kad 
taikos sambūvis bus užrauktas, 
kai jis bus nereikalingas rusams. 
Straipsnyje nutylima, kuriuo bū
du taikus sambūvis stiprins vadi
namą komunistinę sanevarką. 

Tautinis klausimas 

komunistų partijos centro komi
tetas šiais metais padarė nutari
mą dėl lenktyniavimo nušvieti
mo Lietuvoje. Iš straipsnio ryškė
ja daromi priekaištai komunisti
nei lietuviškai spaudai: "'Nutari
me pažymima, kad daugelis laik
raščių, nušviesdami lenktyniavi
mą, nesigilina į gamybinių ir 
ūkinių klausimų turinį. Jų pusla
piuose vyrama informacinio po
būdžio medžiaga, retai kritikuo-

jjami trūkumai, kurie pasireiškia 
Tautinis bruzdėjimas Ukraino- į organizuojam dirbančiųjų rungty 

mas to tautinio atsparumo, ku-jje, Lietuvoje, Armėnijoje, Azer-
ris yra laidas ir pavergtai tau- i 
tai ishKt: gyvai. Į pasienyje Nors ir pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis tarp 
griuvimą, 

* sų turistai gali važinėti laisvai. 
Komunistai sambūvio politi- t u o t a r P ' d Vakarų turistai tik 

kos nelaiko tikslu įgyvendinti nurodytose vietose ir komunis-
taikai, o tik priemone savo vai- t i n i u pareigūnų priežiūroje. Iš 
džiai plėsti. Ir tai jie aiškiai kai- komunistinių kraštų laisvai at-
ba savo žmonėms, duodami nu- e i n a visokia, net šlykščiausią 
rodymus "Pasaulio revoliuci- propagandinė ir ateistinė litera-
niam vyksmui". Tai skelbia švei- t ū r a - ° i š č i a negalima pasiųsti 
carų spaudoje. "Pasaulio komu
nistai, kalbama šiuose nurody
muose, teisingai yra nusprendę, 
kad taikingas sambūvis tarp val
stybių su skirtingomis visuome 

net paprasčiausio literatūrinio 
veikalo, retai net mokslinę kny
gą, kuri jiems patiems reikalin
ga. Apie tai žino vakariečiai, to 
neslepia ir komunistai, skelbda-

ninėmis santvarkomis atitinka m i k o v a visokioms nekomums-
Lenino principus, grindžiančius t i n ^ s ideologijoms, visoms žmo 
tautų ir visos žmonijos intere- g i joms laisvėms, religijai ir net 
sus. Savaime aišku, tai jokiu naujoms kūrybos apraiškoms. 
būdu nereiškia klasių kovos išsi- Iliuzija yra pavojinga laikyti 
žadėjimo... Taikingas sambūvis tikrove. Ar ta iliuzija tiki Vaka-
jokiu būdu nereiškia susitaiky- ^ politikos ir kultūros vado-
mo tarp socialistinės ir buržua- v-^ kartaį3 sunku suprasti, nes 
zinės ideologijų, o kaip tik prie 
šingai. Teisingai tai suprantant, 
reiškia principą sustiprinti ko
vai prieš buržuaziją, prieš reak
cinę ideologiją ir tai reiškia so
cialistinės ideologijos stiprini
mą" (Revol. Weltprozess, p. 
24-25h 

Apie savo siekimus svetimuo
se kraštuose ir skirtingos san
tvarkos valstybėse komunistai 
aiškiau jau negalėjo pasisakyti. 
Sambūvis jiems tėra tik "bėdos" 
reikalas, kai reikia vakariečių 
pagalbos savo pairusiai santvar
kai ir nuskurdintam gyvenimui 
taisyti. Jie tik klastingai mėgi-

vieniems j : yra lyg ir naujo tau
tų sambūvio pirmasis žingsnis, 
kitiems gi tik medžiaginėmis gė
rybėmis prekyba ir naudos prie
monė. Bet tas komunistų nukal
tas koegzistencijos žodis dauge
liui politikų tėra tik mėginimas 
savo idėjomis paveikti komuniz
mo užgožtą žmogaus dvasią, kad 
ir komunizmo vergai pajustų 
žmogišką atsakomybę. Tačiau 
tik iliuzijomis gyvenantieji sam
būvį vad'na bendradarbiavimu, 
nors tai neturi nieko bendro su 
komumzmo pasikeitimu, nes ko
munizmas tesiekia tik savo tiks
lų — užvaldyti pasą ui j . P. S. 

rinti nebuvo nei prasmės, nei 
tikslo, kai visos V. Europos vals 
tybės įklimpusios į ekonominę 
krizę. Jie žinojo, kad Sovietų 
Sąjungos jie negali pagąsdinti 
ginklu, nes tai būtų savižudybė. 
Jie taip pat žinojo, kad rusai 
jokių pasiūlymų nepriims, tik 
norės užsitikrinti visa taip. kaip 
dabar yra. Tad iš kur galėjo at
sirasti entuziazmas? Nenuosta-

Rusai g/tokio gmKlo pajėgu-, . . . • - . . . . . . , f. . . i abiejų krantų, kaip Komunistai stovai ir toliau tvirtai laikysis; mą labai jaučia ir jo labiausiai|._ _ j . „ . , 
Favo pasirinkto derybų kelio ^r i bijo. Kai po saugumo konferen-
jei kitos Vakarų Europos dėle-j ei jos Gromyko Maskvoje kalbė-
gacijos vieningai šitas dvi vals- i josi su užsienio korespondentais 
tybes parems, komunistiniai dik- i apie tarptautinį bendradarbiavi-
tatoriai bus priversti arba iš mą ir saugomą, jis nė žodeliu 
Šveicarijos bėgti nieko nelaimė-i neužsiminė apie laisvą žmonių; ei ja mus pamokė, kad niekas 
ję. arba tikrai paliuosuotį savo | judėjimą. Vadinasi, geležiniai; dėl mūsų teritorinės laisvės ne-

niavimą. Dažnai lenktyniavimo 
klausimų nušvietimas suvedamas 
i bendras raginimus, skaičių, nuo
šimčių, išvardijimą, o ryškios ana-
Lizės ten nėra". 

Visa tai tiesa. Spauda yra su-

V. Vokietijos spaudos neįsileido, 
taip ir dabar neįsileidžia. 

Helsinkio saugumo konferen-

žmones iš žiaurios belaisvių ver-i ir aklini vartai lieka užrakinti. 
gijos. Juk di. Scheel aiškiai pa- Į Labai aiškus komunistų baimės 
sakė, jei rusai su šitomis saly- Į pavyzdys yra dabartiniai jvy-

bu, kad visų ministeriu kalbos gomis nenoii sutikti, tai never- Į kiai Rytų ir Vakarų Vokietijos 

šaudė per sieną į vakarus bė
gančius, taip ir tebesaudo. Kaip bingusi okupuotoje Lietuvoje. Ne 

tik lenktyniavimas, bet ir kiti 
klausimai tepah'ečiaml atgalia 
ranka, !yg komunistiiiės spaudos 
tikslas būtų atgrasyti skaitytojus 
nuo laikraščių skaitymo. Ar ki
tose vadinamose respublikose pa
dėtis yra geresnė? 

Kodėl I. Zubkovas ėmė lietu
vius graudenti? Straipsnio pa-

(Nukelta j 5 pusL) 

kalbės ir jos nereikalaus, bet y-
ra daug vilčių, kad daug kas 
nebus kurčias kultūriniam lais
vės šauksmui. 

Kelione po Australiją 
yra daug lėtesnis. Tačiau gatvėse, krautuvėse ir šiaip j Važiuojant buvo matyti saulės nudeginta žolė, o 
gyvenime, manyčiau, visi ir visur juda panašiai. O Į medžiai vietomis su trumpomis be lapų šakomis. Tai 
palyginimui štai toks atsitikimas. j seniau praėjusių gaisrų palikimas. Vietomis pulkai avių 

Vieną šiltą vakarą labai nuoširdžių Grinčelių gra-! ir karvių lėtai graužinėjo sudžiūvusią žolę. Artėjant 
žaus namo paaukštintoje verandoje geras būrelis sve- į prie vandenyno jau buvo matyti gyvesnė ir žaliuojan
čių gaivinomės geru australišku alučiu. Mano dėmesį j ti gamta. 

STUDIJŲ DIENOS INDIJOJE | n e s į Bengalore. Indijoje, rengia-
Religijos vaidmuo kovoje už j mose studijų dienose. Studijų 

Azijos tautų pažangą — tai pa- j dienas organizuoja Indijos bibli-
grindinė tema, kurią keli šimtai | nių studijų centras kartu su 
mokslininkų iš įvairių Azijos | Tarptautine socialinių — religi-
kraštu svarstys rugpiūčio me- j nių mokslų draugija. 

atkreipė jaunas pieno išvežioto jas, kuris be sustoji
mo ristele nešiojo pieną nuo vieno namo prie kito. 
Sakau, kad Chicagoje man neteko matyti tokiu tempu 

Pavandeny, prie kurortiško miestelio ir prie la
puoto miško, vienas prie kito keletas lietuvių turi 
pasistatę vasarnamius. Kurortiška aplinka, gražiabal-

bėgiojančio pienininko. Ture jau sutikti su jų teigimu,! s i a i p a u k š č i a i i r p u o š n i u s p a I v u p a p u g : o s s u d a r ė retą 
kad šis jaunuolis treniruojasi būti bėgiku. Bet nesuti įvairumą. Tarp paukščių gražaus giedojimo kartais 
kau su vieno sydnėjiečio teigimu, kad Amerikoje visi I p r a b i l d a v o kažkoks keistas, išskirtinas paukščio balsas. 

JUOZAS ŠLAJUS 
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Canberroje taip pat labai gerai verčiasi statybi
ninkai — kontraktoriai broliai Geniai. 

Kai Zigmas Canberroje mane nuvedė į naujai pa
statytus Lietuvių namus ir jų klubą su baru visuo
menei, buvau labai nustebintas. Chicagoje mes tokios 
erdvios lietuvių salės, kaip canberiškiai, tikrai neturi
me. O jų ten, palyginus su čikagiškiais, tik mažytė 
saujelė! O sydnėjiškių Lietuvių klubas pasistatė na
mus apie 200.000 dol. vertės. 

Kur geriau? 

Per savo poros savaičių buvimą Australijoje ne
sutikau lietuvio, kuris būtų nepatenkintas ten savo įsi
kūrimo ir gyvenimo sąlygomis. Maža to. daugis su 
australietiško patriotizmo jausmu stengiasi australie-
tišką gyvenimą iškelti aukščiau už amerikietišką. Ne- namuose namuose niekas nevartoja, sukasi tik oro 
gi besisvečiuodamas imsi ginčytis. Tačiau, palyginęs maišytuvai — fenai. Kad nuo tų karščių galėtumėm ' pašaukęs žmoną, bet nesulaukęs atsakymo, nuėjęs pa-
uždarbius ir prekių kainas, nebuvau tuo įtikintas, j pabėgti, vieną pavakarę Zigmas į motorlaivį sumetė ' žiūrėti. Ogi salonėlyje akis į akį susitikęs šeimininkau-
Pvz. naujas Fordo automobilis Fairlane, gamintas į kas reikalingiausia, motorlaivį prikabino prio automo- i jančią didžiulę kengūrą. 
Australijoje, paprastai kainuoja 5.000 dolerių. Tačiau j bilio ir užkamandavo važiuoti prie Pacifiko. O Pači- ' Per keletą dienų atsigaivinus vėsiame vandeny-
reikia pripažinti, kad australiečiai turi ir pirmenybių į fikas artimiausia kryptimi nuo Canberros apie 100 ne. Zigmas mus visus vėl susodino į savo Fairlane 

5rai su t vark v- i mylių. Sipavičiai prie vandenyno turi pasistatę \ 

namų savininkai, ypač dviaukščių turi priimti j savo 
šeimas viengungius, kad pajėgtų apmokėti namo iš
laidas. Anas sidniejiškis sakė patikėjęs vieno lietuvio 
generolo, atsilankiusio iš Chicagos, tokiam pasakoji
mui. 

Jauku buvo svečiuotis erdvioje Sipavičių reziden
cijoje, tačiau svečiavimąsi vargino pasiutiški karščiai. 
Zigmas mus barė. kam tuos karščius atsivežėm, nes 
Canberra neturėjusi tokių per ilgus dešimtmečius. 
Temperatūra vis nešėsi per 100 F. Oro vėsintuvų gyve-

nebepanašus į paukščio, bet lyg žmogaus balsas. 
Australija — kengūrų kraštas 

Australija vadinama kengūrų kraštu, bet per vi
są viešnagę neteko matyti gyvos kengūros. Vietiniai 
sakė: "N'emiegok, kelkis anksti, tai pamatysi pamiš
kėj šokinėjančias". Gretimas Sipavičiaus kaimynas 
Martišius apie kengūras pasakojo tokį įdomų atsitiki
mą. Iš ryto jo žmona išėjusi į krautuvę, o jis tebe
gulėjęs lovoje. Per miegą išgirdęs, kad kažkas neįpras
tai vaikšto po kambarius. įtempęs klausą ir vardu 

prieš amerikiečius. Australijoje labai gerai 
tas socialinis aprūpinimas ligos, nedarbo ir senatvės 
atvejais. 

Neteko patirti, ar pramonės tempas Australijoje i 

vasar- kelionei į Australijos Lietuvių dienas Sydnėjuje. At-
namį. Paminėtina, kad visą gruodžio menes) Austrą- ; stumas apie 120 mylių. 
lijos pramonė nedirba, taigi mūsų buvime metu vbi 
atostogavo, į &m tim&ai 
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DRAUGAIS, antradieni*. 1973 ra. rogpm&o m. 7 d. 

ATOSTOGOS PUTNAMO SESELIŲ VIENUOLYNE 
PETKAS MATEKCNAJi 

Sužinojus, kad Putnamo Ma- vienoje ' rašyta "Iš Dievo", ki-
rijos Nekalto Prasidėjimo sese- toje — "J Dievą". Abiejose vė
lės priima vasarotojus, tik pra- liavėlėse atvaizduota šventoji 
sidėjus atostogoms, su žmona Dvasia s-Hizuoto balandžio pa-
nuvažiavcnie j Putnamą. Iš pra- vidalu. 
džių. kai tik apsistojome vie- Koplyčioje yra tik vienas al-
nuolyne. atrodė, bus nuobodu, torius, j i s stovi lyg kokioje ni-
Bet labai apsirikta. Nuobodžiau- šoje. į d a r y t a s lietuvišku sti-
ti neteko ir septynios atostogų lium. Virš altoriaus prie sienos. 

kuri eina puslairkiu. stovi dide
lis, juodos spalvos kryžius, ant 
kurio p"'ka]ta baltos spalvos 
Kristaus kančia, aiškiai išsiski
rianti iš juodos kryžiaus spal-

dusios j~vrrwpi»lvroo*»p žieduo
se, kuriu aromatiniu kvapu per
sisunkės aikštelės oras. 

Iš šios aikštelės cementiniais 
laipteliais galima nueiti j kitą 
aikštele, kur stovi didelis medi
nis, lietuviškais ornamentais iš
puoštas, kryžius ir nedidelis ke
turkampio baseinas, apsodintas 
gėlėmis ir iš trijų pusių deko
ratyviniais krūmais. 

Toliau nuo aikštelės į vaka
rus, ta-p jaunų pušaičių, yra j -

fcais. T-np pat nemažai yra Igno, 
Petravičiaus ir kitų dailininkų 
grafikes kūrinių. Be šių vertin
gų meno kūrinių, yra žemėla
pių, fotografijų, portretų, skulp
tūrų, kaimo sodybų modelių, 
dvi kraičio skrynios, margučių 
kolekcija, tautinių juostų, kop
lytėlių ir daug kitų etnografi
nių eksponatų, kurių visų sumi
nėti ar aptašyti neįmanoma. Tai 
neįkainuojamas kultūros lobis. 
Tik sraila kad nesuklasifikuota 
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dienos pra očgo bematant. 
Sese'ė Palmyra mus apgyven

dino b'ivusiam mergaičių ben
drabuty. Gavome švarų ir gra
žų kambar į Valgyti eidavome 

vienuolyno pastatą, vos. Sienoj, prie kurios stovi al-j centnnj vienuolyno pasutią. vos. OI*«U.Į, puc «.unu» »wvi <**- t e l e p r a t y l a 1950 m. Nuo Fa 
Maistas nepaprastai geras, švie- torius, y*fc penkios nišelės. kii- t i m o s koplytėlės j kairę yra vie 
žias ir labai įvairus, o seselės riose išpaišyti Kristaus kanki- n u O į y n 0 kapinės o i vakarus — 

rengtos lietuviško sti'iaus me- l ir nesutvarkyta. Tai kaltos, ža
dinės koplytėlės — stacijos, ku
rios vingiuodamos nusitęsia net 
iki vienuolyno kapinių. 

Šioje parko dalyje, pasibaigus 
liepų alėjai, ant kalnelio stovi, 
apsodinta dekoratyviniais krū
mais ir gėlėmis. Fatimos koply
tėlė, pastatyta 1950 m. Nuo Fa-

malonios ir nuoširdžios. nimo įrankiai. Iš dešinės ir kai-
Pirmą dieną apžiūrėjome vie- rės pusės altoriaus yra melsvos 

nuolyno uažnyčią. parką ir arti- spalvos stilizuoti švč. Marijos 
mesnes apy'inkes. o kitomis die
nomis Alkos muziejų. Mindau
go pilį. biblioteką. arMvysk. 
Matulaičio namus. 

ir sv. Juozapo paveikslai. 
Prie didžiųjų koplyčios durų. 

kaip ir kitose bažnyčiose, bal
kone stovi elektriniai dviejų ma
nualų vargonai ir dvi aikštelės 
choristams. 

Yien\nMynas ir kiti pastatai 

Centrinis vienuolyno namas 

Vienuolyno bažnyčia 

Įvažiuojant i vienuolyno kie
mą, j akis krinta ne tik vienuo
lyno medinis namas, bet ir mū
rinė, gražaus stiliaus bažnyčia, | yra medinis ir beveik trijų aukš-
kurią. kai tik apsistojome, tuo-! tų. š iame name yra vienuolyno 
jau apžiūrėjome. ' biblioteka, spaustuvė, virtuvė. 

Bažnyčią seselės pasistatė! t rys valgomieji ir kiti kamba-
1954 m- pagal architekto Kazio iriai. Sienos papuoštos dail. Gal-
Kriščiukaičio projektą iš tam- diko. Urbano ir kitų paveikslais, 
šiai gelsvų plytų su vienu bokš
tu. Bažnyčia susideda iš trijų 
aukštų: rūsys, kuriame įrengta 
didelė graži salė su scena, vi
duryje y ra koplyčia, o viršuje 
prie s togo keli kambariai, riedi 

gražus miškas, kuriame yra ku
nigo prof. Stasio Ylos pastatyta 
iš akmenų Mindaugo pilis. 

Parke, prie Marycrest kelio, 
yra teniso aikštelė, vaikams su-
pyklos ir dvi po stogu "vasar
vietės", kuriose pastatyti staliu
kai ir kėdės, kur vasarotojai ga
li pasislėpti nuo saulės, pasėdė
ti, paskaityti laikraščių ar kny
gų bei pasiklausyti įvairiabal-
sių paukštelių čiulbesio. 

Alkos muziejus 

Neto'i šios vietos, kitoje Ma
rycrest kelio pusėje, stori t a r p 
tr i jų keiių pušaitėmis apsodin
toje aikštelėje vieno aukšto bal
tai nudažytas Alkos muziejus. 

noma, patalpos, kurios yra per-
mažos. 

(Bus daugiau) 
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MISCEULANEOUS 

IŠ MODELINIŲ NAMl" BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOLTTOVEST FUKNITURE CO. 
6200 S. Westem - Tel. GK 6-4421 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T K 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PTJB1IC 

DfOOME TAX SEBVICE 
Tvarkingai patarnauja visai* Real 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notartatas. daromi ir liudijimai ver
timai užpildomi pllietyMs pareUUU-
mat Ir JvalrUa blankai 
4259 S. Maplewood — CL 4-7456 

HELP WANTED — MOTERYS 

TELLERS 
For Savings & Loan Assotiation. 

Experienced. Good Salary, 
ali employee benefits. 

TEL. 528-2800 

Arti Mar<juette pko. 2-jų butų 
po 4V2 kamb. mūr. namas. Pilnas 
rūsys. 2 centr. šildymai. S43.900. 
Skambinkit savininkui — 

Tel. 434-3210 

Į vak?nj pusę nuo centrinio 
pastato stovi tr i jų aukštų m e - | R lauko pusės Alkos muziejus 
dinis namas, kuriame gyvena ' didelio įspūdžio, ypač jo fronti-
atostogautojai a r svečiai. P r r - , a ė pusė, nepadaro, nes orna-
mame jo aukšte yra salė. kurio- į mentinė si<-na. padaryta iš ce-
je, esant blogam orui. vasaro- į mento plytelių. Ji uždengia fron-

delė salė ir aikštelė, k u r apgy- į tojai gali pasižiūrėti televizijos, j t inęs duris, nesiderina su pasta-
vendinamos būsimosios seselės, paskambinti pianinu, paskaityti į tu. Tos sienos viršutinėje daly 
Bažnyčios pasta tas sujungtas su į laikraščius, pasikalbėti ar pa- j y ra pakabinta koplytėlė, o že-
centriniu vienuolyno pastatu. į skambinti telefonu. j miau jos — užrašyta didelėmis 

Iš lauko pusės prie didžiųjų į Be šių dviejų namų, vienuo- į raidėmis Alka. 
bažnyčios durų. jos sienos nišo-įlynas d a r turi tris nedidelius; Alkos muziejaus sumanytojas 
je. y ra pasta tyta ant piedestalo namus — vieną nedidelį namu-! ir įkūrėjas yra prel. Pranas Ju-
skulptonaus V. Kašubos padą- ką turi prie centrinio pastato.I ras . Jame yra sudėta neįkajnuo-

o kitus du — prie Alkos muzie-
jaus. kitoje Marycrest kelio pu
sele. 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Ma jor Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Western — TeL 778-9258 

Savin. Norbertas Lacgys 

Ivau-lų prekių paairtakuna* moto
ciklai. Šaldytuvai maistas, doleriniai 
CEBTEFIKATAJ CR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

2501 W. «9th SC, CblcagO, tU. 6062t 
SS33 S. HaLsted. Chicago. m. 00608 

TeL WA 5-27S7: 254-S320 
V. Vi 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-

, ler. certifikatal. maistas, akordeonai 
260S W. 6»th St., Chicago, I1L 6002D 

TELEF. WA 5-2787 

Savininkas del ligos verčiamas par
duot didelį narna 50 x 110 p. Arti 59-
tos ir Kedzie. Puikios pajamos. Di
dele dviguba krautuve. Pilna apsau
ga nuo potvynio. Rūsys Gazu centr. 
apšild. 16 butų — 4 po 3% kamb. 
8 po 2% kamb. 4 po 1 % kamb. Elektr. 
virtuves. Pardavimo kaina $130,000.00 
— įmokėt $55.000.00. Jei pageidaujat, 
savininkas duos 10 m. paskolą už 
7J/2%- Smalsuoliai ir agentai prašomi 
nesikreipti. Susitarimui apžiūrėt skam
binkit 372-2205. 

BEPENDABLE CLEANLNG 
YVOMAN 

Excellent eonditions and benefits. 
Apply Mtss Hard 

LAKE SH0RE BANK 
605 X. Miehigan Tel. 787-1900 

VYRAI IR MOTERYS 

Available — Men&Women 
a business of your own t'reedom to 
live without depts. 10 to 12 hours 
per week. Spare tiiae. Kets $400 
per mth. o.r more. No investment 
ne>oessary. 

Call LUDY MARTIN 234-2879 

HELP WASTED — V Y S A I 
Į Į . . . - - , • • - . 

ROOFLNG F O R E M E i i 
• 

ROOFER8 & SHEET METAL 

MECHANIC NEEJH5D 
Mušt be esperienced. L*>ng estab-

Ushed reliable company Good posttion 
fior riglit m«o. 

TEL. O61-78U0 

ryta švč . Marijos statula, kuri 
kairėje rankoje laiko kūdikėli 
Nišos sienoje — A. Kašubienės 
mozaika. Piedestale yra relek-
vijorius. kuriame yra jdėta po 
stiklu žiupsnelis smėlio ir ga
balėlis r.kmens, ant kurio 1608 
metais Šiluvoje apsireiškė Ma
rija. Paminklo fundatorė E. 

Vienuolyno parkas 

jamos vertės eksponatų. Ypač 
didelis knygų skyrius. Jis užima 
beveik visą šiaurinę pastato da-
Ę. Visos knygos sudėtos j kny
gų lentyi-?*s. Knygų yra keli 
tūkstančiai. Jų tarpe yra labai 
re tų ir vertingų, kurių dabar 
visai neįmanoma gauti. Taip pat 
y r a daug laikraščių ir žurnalų. 

MOV ING 
ftERfiNAS perkransto baldas !r H* 
tas daiktus. Ir iŠ toB miesto leidi
mai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67tb Ptaee — WA 5-806S 

furios kolonos, kurios vidų pa-
•• į t r i s navas, šviesa dalina iyp 

kurių iš viso y ra dešimt — po 
penkis iš kiekvieno šono. Ant 
kiekvieno vitražo žemutinėje da-

Iš visų pusių vienuolyną, iš
skyrus tik pietinę pusę, supa 
gražus ir gana didelis, cemen
tiniais t aks i a i s išvagotas, par-

Lankauskienė, gyvenusi Cicero.! kas, kuriame auga įvairių rūšių j išleistų caro okupacijos ir nepri-
Hl. Paminklas pastatytas 1961. lapuočių ir spygliuočių metigų, į klausomybes metais, okupuoto-

Kop]yėio<- vidus erdvus ir gra- dekoratyvinių i r kitokių krūmų, i je Lietuve ie ir Amerikoje. Tarp 
žiai įrengtus. Lubas remia ke- rožių ir eėlių. Parke yra dvi j jų teko matyti Aušrą. Tėvynės 

aikštelės :r liepų alėja, pasodin- \ Sargą, šaitūų. Draugiją ir kitus. 
ta 1950 m., kuri tęsiasi net iki \ Kitose patalpos vietose paka-

krenta pro vitražinius langus, Į Fatimos koplytėlės. Vienoje aikš Į bintą am sienų A. Galdiko. A. 
telėje pas ta tyt i žalios spalvos * Rūkštelės, Petro Kalpoko ir ki-
nudažyti keli staliukai ir šuoliu- Į tų dailininkų paveikslai. I§ jų 
kai. kur svečiai ar vasarotojai j išsiskiria sav0 dydžiu t rys pa-

lyje dešinėje a r kairėje yra įra-1 gali. esant gražiam orui. saulėje Į veikslai: petro Kalpoko. "Galdi-
šytos pavardės tų asmenų, ku- i a r medžių- navėsyje pasiskaityti į ko ir trečio paveikslo dailinin-
rių aukomis jie Įrengti. Vitražai; knygų r pasigrožėti rožėmis, ku-, k o pavardės nepavyko įskaityti, 
koplyčiai suteikia nepaprastą ; ^ų čia ilgoje lysvėje ir prie de-, Tuose paveiksluose atvaizduoti 
grožį ir jnukumą. Tai dail. Var- i koratyvinių vartų, pro kuriuos; Mindaugo krikštas, Vytautas po 
nelio kurmiai. I įeinama į aikštelę, yra daugiau; Žalgirio kautynių ir Napoleonas 

Pr ie didžiųjų koplyčios Įėji- ; kaip šimtas. Visos rožės pasken-į Lietuvoje su palydovais ir didi-
mo durų iš dešinės pusės yra i — _ - _ _ _ _ - _ 
gražiai jretigta klausykla, o iš '*~ — 
kairės nišoje — didelė Marijos 
statula. Koplyčioje, kaip ir ki
tose bažnvčios*1. stovi dvi pilės 
suolų, o anr sienų Kryžiaus ke-
Kty s totys . *rr kairėje pusėje Įė
jus į koplvčią. fundatorių len
ta, kur;«,j^ įrašyti garbės fun
datorių ir fundatorių vardai ir 
pavardes. .'vnt dviejų kolonų, e-
sančių arriou prie altoriaus, pa
kabintos dvi vėliavėlės, kuriose 

T E L E V I Z I J O S 
Krautore Martroette Parke 

tr stereo. 
Spalvotos Ir paprastos. Radijai 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th St. — TeL 776-1488 

Nf RA ABEJONIŲ 
Mielam Beverly Shores, pora blo

kų nuo kranto ir buvusios Lenai do 
kavines, ant 65 p. sklypo mūras — 
2 butai po 4 kamb. Centr. gazu šil
dymas. Nuomos po $300.00 i men. 
Taksai $356.00 už 1973 m. Kaina 
$21.750.00. 

1% aukšto maras. Du butai — 5% 
ir 4 kamb. Kabinetų virtuvSs. mo-
dern. vonk>a karpetai, Gazu šildymas. 
Alumin. landai, geležine tvora. Gara
žas. Tik keli blokai nuo parko. 
$17,000. 

8 kamb. rezidencija, apie 16 me
tų. Liuksus namas didelei šeimai. 
Evergreen pko riboje. $36.600. 

Uoksus modernus 2-jų butų mū
ras. Arti 71 ir Mozart Karpetai, daug 
priedų. įrengtas beismentas. Garažas. 
$41.900. 

Arti 54 ir California. Geras 8 
Ikamb. modinis su garažu. $15.900. 

6 kamb. "octagon", įrengtas sau
sas beismentas. Apie 50 p. lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23.000. 

4 butų mūras Marauette pko. ri
bote. Naujas gazu 5ild. Naujas gara
žas. Ekstra platus lotas. $36.n«0. 

5 butų 15 metų mūras. Apie 
»12.00" pajamų. Maži taksai. J pie
tus nuo Talman banko. $S1.000. 

2 aukšto apartmentinfe mtJras prie 
parko $16,000 pajamų. Naujai su
tvarkytas beismentas. vertas $68.000 
ir daueiau. Pamatykit. 

Palikimo mūras atneša $4.000 pa-
lamu Naujas gazu Šildymas. Muro 
garažas. Kaina $18.000. 

Piatns vertingas lotas Marquette 
oke prie mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. R E 7-7200 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais 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 i. Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltie Florists — gėlių 
bei dovanų krautuve, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-64*9. Ten pat gaunamas tr 
dienraštis Draugas. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamo*. 

P B I S T A T Y M A S 
VVIMOERS MEDICAL 

ARTS 
3213 W. 63rd St. 

Tel. WR S-4787 

•Jj.9* 

N E M O K A M A ! 

REMBUKE - R0CHKES 
APaTMEOARY 

2421 W, 63rd Stred 
Tel. HE 4-1503 

DIABETINIS MAISTAS Ot GAMINTAI 

Mes patelefonuosime jfisų gydytojui 

10<fc — 20<JJ, — 30% pigiau mokėsit 
u2 apdraudą nuo usnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S20834 WKST 95tb Street 

Chicago, nUnots 
TeL GA 4-8654 tr 6 B A-4S3t 

^)i»iiiiiiitMiiiiiuuuiii)iiumminmnimiimmiiinmnmtiHmimtmniiinmHmu'-

I ARBET FURNiTURE 1 
I 2442 W. 47th St., Chicago, III. - FR 6-1100 I 
| P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S 1 
s Viwj plaeiM rttldanranjan* ffnoq 
| BAJJ>AI — AFFUANCES — KT1.IM \ | 
= — STERKO — SPALVOTA TV 
3 Krautuvė atdara; 

I Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
I 9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro, 
s Antradieniais, trečiadieniais, penkta-
= dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
i ryto iki 8:00 vai. vakarą 

Hamb'irg*. Vak. Vokietijoj". d*-jH 
mostruojamos naujos mados Vai 
grįžta ilgi sijonai 

-

iį- • m ^ • 

^ " 

i 

HEATTNG 00>TRA<7TOB 
Įrengiu tnlerfte Ir užmiesty nauju* 

ir perstatau aenus vteu rūžių name 
apšildymui peSua. air conditioninj 
ir vandens boi'eHiB. Oirbu greit. «s-
žiningai tr garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 S. Westera A T « . 
Chicago, FU. S0S09 

TeL VI 7-S447 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

lamui ma ir vaškuojame vi«o 
rftgių grindis 

J. BUBNYS. teL RE 7-5168 

7 metę mūr.: 8 butai ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir vėsinamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,4!0 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virš 10% pelno. PaskubSkite. 

Murini? — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
galima gauti veterano ar Fed. val
džios garantuota paskola. Idealu di
delei šeimai. 84-ta ir Artesian. 

MSr. buru?akrw. 5 kamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Modernus ir švarus. 65 
ir Maplewood. 

2 po 4 Icamb. mflr. Gražiai atro
dantis namas. Įrengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesčiai. 
71 b- Artesian. 

Tas 

ENGINEER 
F I E L D E N G I N E E R 

For heavy highway contractor m Chi
cago area. Send resume: 

J. M. CORBETT COMPANT 
2580 S. Corbett St. 

Chicago, m 1A 225^52» 

W 0 0 D W 0 R K E R S 
BELT SANDERS 
MRCHDJE 0PERAT0RS 
CABINET REPAIRMRN 
RSSEMBLERS 

Steady VVork PIus Over&ne 
Free Life Insurance and Hospitaii-
zation — Paid Holiday. 

CHURCHIU CABINET C0. 
2119 W. ChurchiH St», Chicago 

(1800 N. — 2100 W.) 

Maintenance Hetper 
General maintenance in job 
electro-plating shop. 

Call ~ 235-4440 

• 

• 

Perskaitę "Draugą", duo
kite H kitiems pasiskaityti. 

GREENVIEVV MFG. NEEDS: 
TOOl, .AND DTE RKPAIR 
MACiDNE PARTS MAKER 
ENGINE L,\THE H.AND 

Retirees Welcome. 
Experience — Good Pay 

Pleaaant VVorking Conditions 
Ali Company Benefits 

— We Speak Germaa — 
25OT N. Greenview — BU 1-K15 

RemMte tuos biznierius, ka-
rie skellnasi dwnr. " D r a a f ^ . 

Remkite uDrm^f". 

—• fncome 
Tiotary Pubtto 

ŠIMAITIS REALTY 

HELP WANTED — VTR4I 
s!MiiiiiiH!iiuiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHnmmniiiiiiiiiiiniiiniiniii 

I FABRIKO DARBAS 
| patyrimas nereikalingas 

1 IŠMOKYSIME 

| MACHINE OPERATOR DARBA 
| $3.00 iki $4.25 į vaL 
! U:30 VAL. VAK, — 7:30 VAL. RYtO 

G e L e s 
BEVERLY HILLS GtLINYčIA 
Vestuvėms, hank.tam.s. lakiotu»S—» 

tr kitokioms progoms 
S44S W. 63rd Street, Chicago, m. 

TKIJ. P B R-0W» — P R g-OH»4 

NAM1 APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. |dedu vandens Sil-
dytuvua, 

A. BANYS — i47-*80« 

I Dirbsite 6 dienas savaitėje (6-tą dieną laikas ir V2). Sek-
3 madienio darbas apmokamas dvigubai 4<CfcmpTfehei*sive* 
5 prieduose jskaitoma atostogos, apmokamas sveikatos drstf-

2 9 5 1 W 6 3 r d St . . 4 3 6 - 7 8 7 8 1 Aimas ir "welfare", 9 apmokamos šventes, "credit rmion". 
a Angliškai kalbėti pageidaujama, bet nebūtina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namq vakĮjuils — hteomm Taxi§ 

Notaiiatas — Vertimai 
APDRAUDU AGENTCBA 

BELL REALTY 
I. 

MS5 
A O E V I C I C S 

Ava. PB 8-2238 

s AUGUSTAS 
. l i i i i i i i i i i i i i i t l i i l i i i i i i i i i iHi i 

BELAUSK&8. *«d«jaa 

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

Apdraustas perkraostymas 
įvairiu ats tumų 

*23 WEST 34«i Pl^ACE 
TeL FRontter 6-1883 

Prie 88 ir CalifornJa. Kampinis. 
1S metij fseniimo. 7 kamb. (3 mieg.) 
mflro rp^»l6nctja. Tr<?ngtas rūftvs, 1% 
vonios. 2 židiniai. Gazo šilima. ISklo-
a s nuo si^nog iki sienos kilimais. 
Garažas. Tik S41.000. 

Brijrhton pke. 2-jų butų po 3 mie-
samuosius mūras. Atakiros Silirmoa. 
Garažas. 

82 tr Fraiiclsoo. 7 metų senumo 
namas, gražus, 3 miegami, Jr«nirtas 
rOsys. Garažaa. 

45 Ir WMplrte. Veilciantl taverna Ir 
4 kamb. butas mur. rame. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj sraražo. 

53 tr Rlcbmonfl. Medinis. 2 butai 
po 4 kamb. Garažas. *1?,000. 

« i tr Horoan. Liuksusinis f H 
aultšto. 10 metų senumo namas. 5% 
kamb. '3 mieg.) anačioi. 3 Vamb 
vlr«uj AtsWro# SUumos. Centr v*-
slntms* 8 ma* mu>. (rarsžas 

M tr Csnfornla - - t po « k«.mb. 
su pilnu valgomuoju 1* m«t»j senu
mo mūras AtJJkiri šllflymat 

Ir dane. rtanjt kitų namų 
Prašome telrautto 

BTJTTJ NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4860 So. Archer Av»na» 
TeL 354-55S4 arba 257-5542 

Kreiptis asmeniškai ar telefosra f Mr. BARRF/TT 

i 378-0605 

| BELDEN CORPORATION 
§ 4625 W. Vau Buren, Chicago 
= An Eąual Oppominity Eknployer 

îiiiiiHiiiiiHiiiiniiiiiminiiiiHifniiitfmiiinniiiiiiiiiimiiiiitiniiiiiniimf 
D fi M R S I O 

Uhy 

• • 

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? SALDUS? AUTOMOBILI? 
Geriausia vieta skeibtis Jūsų dienraščio "Draugo" pttslapraoge. Re-

zultatai būna geri, kaip matote i3 šių Htudijimų: 

"Kai mano vyras mirė. aS norėiau parduoti automobili Paskdbtea 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko Pasifilytnas btrvo^e-
ras" (Mrs. S. S ) . ' • •* 

"Mano darbininke patarė man paduoti skelbimą | "Draugą", kai ai 
noYėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras i i nupirko. Aš tik mokėjas 
S 1.96 ir atsiliepė 5" (M. K. ) . 

Paskelbiau namą pardavimui, k adresas buvo klaidingai paduotai 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjai p * 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B . ) . 

Tokie paliudymai labai 
'Draugo' puslapiuose 

dažni, dčko apsimoka skelbti* dicnfaiOo 
. I ;,s ;̂ 

• • " i' '• — ~ » m 

*• 
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SUDARYTAS KRl "PAVICIAUS j paminklo projektu, kartu pažymė j DRAUGAI, antradienis, 1973 m. rugpjūčio m. 7 d. 
PAMINKLO LĖŠOMS TELKTI 

KOMITETAS 

Liepos 28 d. būrelis losangelie-
čių, subrinkę K. Karužos namų 
svetainėje, išrinko organizacini 
komitetą 

damas, kad projektą sukūrė 
sūnus Rimas, o jis tik papilde kai 
kuriomis detalėmis. Paminklas 
bus padarytas iš specialaus -Šie
no vamzdžių, 32 pėdų aukščio. 
Viršūnėje bus krvžius, žemiau 

kuris įsipareigoto SUOT-!C ,. . »«• ". j . 
i w ' i . T; • , Sopulingosios .Motinos paveiKslas, 

gamzuoti prel. Mykolo Krupavi- • M w X W a ^ ^ o c A r c h M u ! : > . 

' 

člaus pamink'o >r 
auki; rinkimą Les Angeles mieste 
Įtraukiant į ta darbą visas lietu 

Prie Spyglio ežero Dainavoje. Nuotr. K. Ambr. 

LIETUVIAI (AIirORMJOir 
GRĮŽTANT PRIE NAMŲ 

AKCININKU SUSIRINKIMO 

reikalai. 

Liepos 23 d. "Drauge" A. F. 
Skirtus, "Lithuanian Communi-
ty Center" Inc. iždininkas rašo, 
kad aš savo rašinyje apie namų 
akcininkų susirinkimą ("Drau
gas", VII. 10) esąs padaręs "kele
tą 'klaidų". Kaip pavyzdi nurodo: 
"namų pardavėja B. Skirienė ko
miso gavo ne 2,500 dol, bet 1.250 
dol nes kita dalis buvo išmokėta 
korėjiečių pirkėjų agentei". Rašy
damas apie -susirinkimą, rėmiau-
ši t ie tais duomenimis, kurie bu
vo viešai paskelbti susirinkime. 
Apie 'korėjietę agentę susirinkime 
visai nebuvo minėta, tad kitokios 
išvados padaryti ir negalėjau. A-
titaisydamas mano "klaidą* dėl 
direktorių atlyginimo, Skirius 
rašo: "Buvo nutarta tik už direk
torių posėdžius po 5 dol. nubrauk
ti, bet už kitas pareigas, arba at
liekamus darbus atlyginti. "Dary
ti tofcį nutarimą, kaip ji Skirius 
formuluoja, nebūtų buvę pras
mės, nes nieko naujo nebūtų bu-
Vę nutarta:už posėdžius jau ir 
anksčiau buvo nebemokama, o j 
atlyginama buvo ir už pareigas ir] 
už atliekamus darbus. Reikia skir- j 
ti pareigas nuo atliekamų darbų.1. 
Iki susirinkimo buvo mokamas 
atlyginimas už dvejas pareigas: 
baro vedėjo ir iždininko. Taip 
pat buvo mokamas atlyginimas 
už atskirus darbus, pav., 1972 
m. t>uvo išmokėta 300 dol. už 
mokesčių apskaičiavimą. Susirin-j 
kime kaip tik ir buvo nutarta už j 
pareigas ateityje nebemokėti. Tad 

kur čia mano klaida? 
-

Apie didelius korporacijos už
darbius, kuriuos Skirius įrodinėja, 
nesiginčysiu, nes tai neliečia ma
no "klaidų", o be to, tai būtų il
ga kalba. Negalima tik tylomis 
praeiti pro Skiriaus metamą m a n 
rr visiems akcininkams kaltinimą, 
kurį jis išreiškia šiais žodžiais: "Iš 
BG •korespondenerjos supranta
ma, &ad akcininkai nori, jog vi
si direktoriai techniškus darbus 
dirbtų be atlyginimo, vien "ge
ram, tikslui", kad jiems, nieko ne
dirbantiems, daugiau pelno Irk-
tų". Skirus turėtų žinoti, kad ak-

MASKVOS PROPAGANDA 

(Atkelta iš 3 psl.) 

baigoje jis net moko lietuvius: 
"Spauda privalo kovingai, viso
mis priemonėmis kovoti už tai, 
kas nauja, pažangu, prieš sustin-
igfna. ir biurokratizmą, medžia
gos veiksmingumą". 

Rusas propagandininkas ėmė 
ryškinti rusų atneštas blogybes: 
sustingimą, biurokratizmą, o rei
kia dar pridurti — vagišiavimą, 
kuris gražiai pavadintas grobsty
mu, besaikį girtuokliavimą ir lie
tuvių tautos išnaudojimą. 

Gerai, kad rusai propagan
dininkai bent dalinai akis pratry
nė pažveigti į rūsčią tikrovę, ku
rią sukūrė rusų vaAdoraa komu-
« « i ų panaja Lietuvoje, 

Jau anksčiau buvo nutarta šiais 
metais Lietuvių dieną rengti rug-

oijos^ buvo įperkamos ne dėl pel- sėjo 9 ir 10 d. ir koncertinei prog-
no, ir akcijų laikytojai to-pelno | ramos daliai kviesti Wkidsoro. 
nesiekia. Jei susirinkime galima j mergaičių kvartetą "Aušra". Sia-
buvo jausti tam tikro nepasi ten-įm e posėdy, kuriame dalyvavo! 
kinimo, tai tik dėl to, kad dėl di- 'kvarteto vadovė Tautkavičienė Į 
rektoriams išmokėtų atlyginimų' i r programos vedėja K. Baltru-1 
sumažėjo galimybė įsigyti kitą ; šakytė, buvo susipažinta su kon-

viskas orgamzacnas. 
Susirinkimą sukvietė prof. J. 

Kuprionis kun. V. Bagdanavi-
č ;aus ir architekto J. Muloko Los 
Angeles mieste viešėjimo proga. 
Jis pradžioje paaiškino šio susi
rinkimo tikslą ir kiek plačiau api
būdino prel. Krupavičiaus vaid
menį nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime. 

Įdomų pranešimą padarė kun. 
V. Bagdanavičius. Jis yra vienas 
iš prel. Krupavičiaus testamento 
vykdytojų ir rūpinasi paminklo 
reikalais. Iš pranešimo sužinojo
me, kad visi prel. Krupavičiaus 
raštai yra perduoti Krikščionių 
demokratų c, valdybai. Be pa
minklo, norima išleisti ir prel. 
Krupavičiaus monografiją, kurią 
rašo P. Maldeikis. Baigiamas for
muoti 60 asmenų garbės komi
tetas. Toronte yra sudarytas ko
mitetas visai Kanadai. 

Arch. Mulokas supažindino su 

apačioje —užrašas. . 
monogramos ^ h a r u ^ k a d mm[n<\0 d e_ 
i«r«lf»s m i « t P , . i . . v- i - - i -

tales gatiesiancios būti pakeistos, 
pasipylė daugybė pasiūlymų, k u- į 

į nų vyraujanti mintis — įnešti j 
daugiau lietuviškų elementų. 

Padiskutavus komiteto sudary
mo būdus, nutar ta išrinkti orga- j 
nizacinį komitetą, i kurį įėjo: A. į 
Devenienė, A. Mažeika, prof. J. 

Mielajam panevėžiečiui miškininkui 

A. t A. Prof. Antanui Rukuižai 
mirus, jo žmoną S0FIJ& sūnų ČESLOVĄ, marčią 
ELENJį ir kituus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Prane ir Juozas Masilioniai 

Kuprionis, T. Sereika ir J. Mo- ! 

tiejūnas. 
Prel. Krupavičiaus paminklo ir 

•monografijos reikalai susirinki 
m e rado visų 
pritarimą. 

dalvvių nuoširdų 
B. G. 

P IENAS — DANGAUS 
PALAIMA 

Klubo garbes nariui ir vienam iš "Panevėžio" 
monografi>:s redakcinės komisijos narių 

A. t A. Prof. Antanui Rukuižsi 
mirus, jo žmoną SOFIJA, sūnų ČESLOVE, marčią ELE-
NJ* ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Panevėžiečiu klubas 

I r senovėj didelį vaidmenį tu 
rėjo, žmogaus gyvenime pienas. 
Indai pieną var todavo 6-7 šimt
mety prieš Kristų. Jie gėrė pie
ną, kaip dangaus palaimą, ir 
tuo pačiu vaizdavosi didelę pie
no duodančią karve, kuri mai
t ino indų šventąjį Indrą. j m 

j 

nuosavybę. B. G. 

BENDRAS VALDYBŲ 
POSĖDIS 

Liepos 26 d. J. Žuko vaikų 
darželio patalpose, Glendale, įvy
ko bendras LB vakarų apygardos 
ir Los Angeles bsi Santa Moni-
cos — WLA apylinkių valdybų 
bendras posėdis, kuriame buvo 
aptarti Lietuvių dienos rengimo 

certo repertuaru ir aptartos kai; 
kurios jo detalės. Taip pat bu 
aptartos ir kitos Lietuvių dienos į 
programos dalys, kurias organi- į 
zuoįa jaunimas: jaunimo pasi- j 
linkstminimas, sporto varžybos ir i 
meno darbų paroda. Šių dalių or-! 
ganizavime aktyviai reiškiasi jau- ] 

niausios apygardos valdybos na
rės — R. Žukaitė ir D. Razutytė. 

B. G 

A. + A. Prof. Antanui RukuiŽ3ir 
mirus, jo sūnui Česlovui, ir jo žmonai ELENAI, ve
lionio našlei, širdingiausią užuojautą reiškiame. 

Monika Kripkauskienė 
Linas, Lina Jurčiai ir šeima 

A. t A. Prof. Antanui Rukuizsi, 
mirus, jo žmoną SOFIJA sūnų ČESLOVE ir marčią 
E.LEN# nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena Stankevičiene 
Stasys Bakutis 

A. "jp A. Miškininkui prof. 

ANTANU! RUKU12AI 
m i r u s , 

Jo mylimą žmoną SOFIJĄ, sūnų ČESLOVĄ su žmo
na ELENA nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Ona, Brone ir Juozas Sfu'gai 
Ladislova ir Stasys iankoniai 

Kun. Mykolas Urbonavičius, MIC. 
Mirė rugpiūčio 4 d., 1973 m., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Lydos apskrityje, Lenkijoje. 
Buvo įšventintas kunigu 1915 m. ir įstojo j TT. Marijonų kon

gregaciją 1923 metais. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo gyvenanti Lenkijoje ir TT. 

Marijonų kongregacijos nariai. 
Pirmadienį, rugp. € d., nuo 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas 

TT. Marijonų, vienuolyne, 6336 S. Kilbourn Ave. 
Antradienį, 3 vai. popiet bus nulydėtas į Aušros Vartų para

pijos bažnyčią 2337 W. 23rd Place. Oiicago, m., iš kur laido
tuvės jvykš trečiadienį, rugp. 8 d. 10 vai. ryto ir bus nulydėtas 
į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę Sesuo ir TT. Marijonų kongregacijos nariai. 
Tel. PO 7-1687 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S 0 N U S — 
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 5 Oth Ave., Cicero T 0 w n h a 11 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

laidotuvių Direktoriai 

Buvusiam Lietuvos Universiteto profesoriui 

A. t A. ANTANU! RUKUIŽAI 
Jo ŽM0N$, ir mūsų mielus draugus, ČESLOVŲ ir 
ELDTC, RUKUKAMS, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Cezaris, Algis, Edas 
Manstavičiai su šeimom 

A. A. 

ANTANAS PALILIONIS 
Gyveno 1512 South 50th Ct., Cicero. Illinois. 
Mirė rugpiūčio 4 d., 1973, 5 vai. vak.. sulaukęs 67 m. amžiaus 

Gimė Lietuvoje. Panevgžio apskrityje, Pajuodžiu kaime. 
Amerikoje išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Uetuvoie žmona Adolfina ir duk

tė Birute; Amerikoje liko gimines Palilionių šeimos ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 South 50th Avenue. 
Cicero, m. 

Laidotuves įvyks trečiad., rugpiūčio 8 d. iš koplyčios 8:30 va!, ry
to bus atlydėtas j Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose lašdotuvėse-

Nuliūdę:2mona, dokt£, gimtais. 
Laki. direkt. Jean Vance — TeL 662-5245 

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

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

4330 South California Avenuo 
Telefonai: LR 3-0440 ir U 3-9852 

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

Mūsų brangiam 

A. t A. ANTANUI RUKUIŽA! 
m i r u s , 

žmoną SOFIJĄ, sūnų ČESLOVĄ ir marčią ELUTĘ gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Bronius Beinortai 
Leonidas ir Praurimš Hagai 
Sofija Ragauskiee 

ŠVENTOS MIŠIOS » 
LIETUVIŠKAI • 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys y r a atspausdintos £ 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su š ia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sek t i naująsias šv. Mišias | 

Kai kunigas a r lektorių* atskai to kintamąsias dalis. J ū s ' 
šioj naujoj knygelėj gal i te sekt i visas nekintamąsias šv. Mi-
šių dalis. Tekstas s tambiomis raidėmis. 9 

Taip pat rasi te r inkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių. f 

TJžsisakykit šj naują sv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 1 0 % nuolaida, perkant 50 kopijų; 2591 4 

nuolaida, perkant daugiau ka ip 50. 
Rašykite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chteago, IM, 00629 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidcftuvhj Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSffl 8. UTTANIOA AVE. TeL YArts 7-S4M 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪN0S 
2814 W. 2Srd FLACE TeL VTrgbua 7-«672 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-121S 
11028 Sontžreest Būgb^ay, Palos HUls, m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAJUFORNT4 AVE. TeL LAIayette 3-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LnTANICA AVE. TeL YArda 7-1138-S9 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, DLL. TeL OLynpie 2-1008 



DRAUGAS, antradienis. 1973 m rugpiūčio m. ? a*. 

x Skulptoriaus E. Mozoliaus- j 
ko rezidencijon netoli Lemor.to. 
penktadienio vakare buvo šuva- į 
žiavę Freiburgo mokyklos daili-
ninkai pabendrauti su savo mo-, 
kslo draugu, iš Paryžiaus at-
vykusiu skulpt. A. Mončiu i-' iši 

i Kanados atvažiavusiu dail. J. 
X Sol. Arnoldas Voketaitis j Bakiu 

gražiai aptarė ir pakomentavo 
K. V. Banaičio operą "Jūratė ir 
Kastytis". Operą rugp. 5 t rans
liavo galingoji Chicagos FM 
stotis \VEFM. perdavė stereo
foniniai, tai įspūdis buvo pasi
gėrėtinas. A. Voketaitis prieš 
transliavimą ir pertraukų, metu 
plačiai kalbėjosi su stoties pra-

x Mokslo ir kūrybos simpo-! 
ziumo organizacinis Technikinės j 
komisijos posėdis šaukiamas šj j 
trečiadieni. 7:30 vai. vak. Lietu-1 
vių tautiniuose namuose. Komi- j 
sijos na riai prašomi dalyvauti. 

x Dr. -Algis Norvilas, žino
mas mūsų psichologas, ateinan
čią savaitę vyksta Į Dainavą. 

nešėju, labai šiltai atsiliepė apie i kur rugpiūčio 13 d. skai tys pa-
Chicagos Lietuvių operą, davė į skaitą tema •'Lituanistinis švie-
jos istoriją, gražiai įvertino j t imas išeivijoje psichologo aki-
mūsų solistus. Tai buvo puiki \ mis ." Kitą dieną j is kalbės apie 
reklama lietuviams apskritai, o į dvikalbiškumo problemą, 
mūsų muzikams ypatingai. A. x Jonas Pašukonis iš New 
Voketaitis ta prasme buvo p a t s ' Yorko yra atvykęs j Chicagą 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— New Yorke Vilniaus 650 
metų sukakties paminėjimas 

(žvejybos bei p rekybos laivynus. 
Didinamas ir okup. Lietuvos 
laivynas. Neseniai Padunojaus 
laivu s ta tyklos Rumunijoje bai-

rengiamas lapkričio pabaigoje I g ė s t a t y t i * 2,15 tonų talpos sau-
Am. L. Tautinės s-gos Brookly-j s a k r ū v į j ū r o s laivą. Tai an t ras i s 
no skyriaus iniciatyva. Sudaro-! g dešimties tokio t ipo laivų, 
mas komitetas iš įvairių organi- : k u r i e p a g a l Sovietų užsakymus 

Dainavos stovyklos šimtininkų suvažiavimas liepos 28 d. Dainavos stovyklavietėje. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOS ŽINIOS 

geriausias mūsų kultūrinis am
basadorius. 

x Algirdas Kaulinaitis, gyve
nęs Los Angeles, Calif.. Lietu
vių fronto bičiulių c. v. iždinin
kas, vykdamas į LF stovyklą 
Dainavoje, buvo nustojęs ir Chi-
cagoje. Ta proga apsilankė ir 
"Drauge". Svečias savo bendro
vės reikalais dažnai turi keliau
ti ir ta proga atsilanko ir į lie
tuviškus parengimus. Šįmet 
Chicagoje jau trečią kartą, nes 

MIRK LENKU VADAS 

2ymus Chicagos ir visų JAV 
lenkų vadovas Charles Rozma-
rek mirė. sulaukęs 76 m. Jis 
buvo ilgametis Lenkų susivieni-

buvo atvykęs į operos spektaklį į t i ž k i s «*• J - Mikulionis. 

aplankyt i savo draugų ir pažįs
tamų. Sustoję pas Ei. ir VL Bal
trušaičius, č i a dar žada pabūti 
keletą dienų. 

x Ateitininkų sendraugių 
s tovykla Dainavoje buvo sėk- j j įm o pirmininkas. Amerikos len 
minga. Ji baigėsi pereitą sekma- k ų kongreso steigėjas. Mirė sek-
dienį. Dalyvių skaičius siekė 70- J madienį Nazareto šv. Marijos 
150. Paruošiamuosius da rbus ' ligoninėje, 
at l iko Pranas Baltakis iš Wa-
shingtono, D. C . komendantas 
dr . J. Dėdinas iš Rochesterio, 
N. Y. Ūkio dalį tvarkė detroi-

ir į LF Chicagos apygardos su
važiavimą. 

x Igną Serapiną, pedagogi
nio lituanistikos instituto Nea
kivaizdinio skyriaus direktorių, 
pasveikinti vardinėse šeštadieni 
susirinko gausus būrys artimų
jų. Visus vaišingai priėmė var
duvininko žmona T. Serapinie
nė. Buvo gausu sveikinimo kal
bų ir skambėjo dainos. 

X Stud. D. Karalius buvo iš-

Chicagos advokatas Leonard 
M. Ring išrinktas JAV teismo 
advokatų sąjungos pirmininku. 

ARBŪZŲ SKOMO VYNAS 

Chicagoje netrukus bus pra
dėtas pardavinėti vynas, arbū
zų skonio. Jį pradėjo gaminti 
Pop vyno bendrovė Caiifornijo-
je. Vynas bus gaminamas iš 

šusios atsilankiusius svečius j vynuogių, darant jį "vvater-
maloniai priimti ir visas nuošir-; mellon" skonio. 
džiai kviečiam dalyvauti. 

ŠEKSPYRO TRUPE 
CHICAGOS APYLINKĖSE 

x šv . Pranciškaus seselių rė
mėjų Chicagos apskritis rengia 
pikniką pirmininkė S. Klatt So-
del. 2919 SOL Perssing Rd., sek
madienį, rugpiūčio 12 d. pra
džia 1 vai. po pietų. Pelnas ski
r i amas seselių misijų darbams 
paremti . Rėmėjos yra pasiruo-

CIKAGIET1S AUKŠTAME 
POSTE 

x Stasio Ylos naujoji knyga 
"Vardai ir veidai" yra platesnio 

Anglijos Šekspyro karališko-

Chicagoje. Nelaimė įvyko ties 
8326 W. Marąuette. Jį suvažinė
jo automobilį vairavęs G. Tin-
tor, 19 m. Velionis buvo vienin
telis Masulių sūnus, 

FOTOGRAFIJOS PARODA 

Nathan Lerner foto paroda 
Mokslo ir Pramonės muziejuje 
Chicagoje prasidės šeštadienį. 
Tęsis iki rūgs. 9 d. 

GREITKELIUOSE ŽUVO 
10 ŽMONIŲ 

Chicagos apylinkės greitke
liuose praeitą savaitgalį šešiose 
automobilių nelaimėse žuvo 10 
žmonių, jų tarpe vienas policijos 

valdininkas 
ar, 55 m. 

Robert Devogle-

INFLIACUA BŪSIANTI 
ILGAI 

Dlinois National banko finan
sų specialistai skelbia, kad in
fliacija JAV-se užsitęsianti il
gai ir žmonės turi įprasti prie 
jos. 

CHICAGOS NUOTRAUKŲ 
PARODA 

Meno institutas atidaro Chi
cagos miesto nuotraukų parodą, 
kuri tęsis iki rūgs. 23 d. Išsta- Švietimo komisijai - - kun. Sta
tomos nuotraukos 29 fo tografų . , s v s Šileika, Spaudos ir informa

cijos komisijai — kun. Ant. 

zacijų. Minėjimo data ir vieta 
bus pranešta vėliau. 

ARGENTINOJE 
— Aleksandras A Mičiuda* 

vadovauja Argentinos Lietuvių 
bendruomenės — Argentinos 
liet. organizacijų ir spaudos ta
rybai. Rosario LB apylinkei va
dovauja Jonas Papečkys. 

— Prof. Julius Kakarieka, ke-
letai dienų atvyko į Buenos Ai
res, apsistojo pas tėvus marijo
nus, Avellandoje. Ta proga ap
lankė savo pažįstamus. 

BRAZILIJOJE 
— Brazilijos lietuvių ben

druomenės 1973/4 metų kaden
cijos Tarybos pirmininkas yra 
Jonas Lukoševičius. Valdybos 
pirmininkas — Alfonsas D. Pet
raitis. Jaunimo komisijai vado
vauja kun. Hermanas Šulcas, 

SENATO ATSTOVŲ RŪMŲ 
KONFERENCIJA 

Drake viešbuty, Chicagoje, 
pirmadienį prasidėjo vadinama 
National Legislative konferen
cija, sutraukusi 1,400 narių iš į-
vairių valstijų įstatymų leidimo 
institucijų. 

statomi Rumunijoje. 
— Adakavo d v a r o parke pa

s ta ty tas nau jas pas ta tas , skir-
i tas senelių prieglaudai . 

— Utenoje buvo suruoš tos jo
jimo rungtynės . I š platesnės 
apylinkės dalyvavo daugiau 
kaip 100 jojikų i r t iek pat žirgų. 
Daugiausia laimėjimų surinko 
Dusetų žirgyno komanda. 

— Kolorado vabalas i r šių 
metų vasarą na ik ina bulvių pa
sėlius. Vals tybinė augalų karan
tino inspekcija r ag ina cheminė
mis priemonėmis naikinti šiuos 
didžiausius bulvių pr iešus. 

KANADOJE 
— K L B k r a š t o valdyba pra

neša, kad KLB aš tuntos ios k r a š 
to tarybos trečioji sesija bus š. 
m. spalio 27-28 d. Londone, Ont. 
Numatomas simpoziumas lietu
vybės išlaikymo ir jaunesnės 
kartos organizaciniais klausi
mais. Visi L B k r a š t o valdybos 
pranešimai b u s iš anks to pa
ruošti ir išsiuntinėt i . Valdyba 
taipgi laukia apylinkių valdybų 
pranešimų r a š t u iki rugsėjo pa
baigos. 

vyfcgs į Eoropą ir aplankė GnHsug iaMBejnao keliantis veikalas. 
lają. Kretos salą, Italiją, Ispa- g a u n a m a s -'Drauge", kaina 6 j jo teatro bendrovės narys Roy 
niją ir Prancūziją. Po šios stu- d o l (šeštadienio priede pažvmė-! Dotrice nigs . 25 d Arlingtono! 
dijinės kelionės dar lankėsi va- ta k a i n a 5 d o i b u v 0 spaudos j Parko t ea t re pradės vaidinimą' 
karinėse ir pietinėse Amerikos k l a i d a ' : Krikščionis Gyvenime Šekspyro "Brief Lives". 
vaisu jose. prenumeratoriai gauna 25 c< 

X Ursula Rastenis, žinoma nuolaidos ir jiems kainuoja 
visuomenės veikėja, staiga sun- 4 dol. 50 et. 
kiai susirgo ir išvežta i South x Dienraštis "Sun-Times" iš-

NUTEISĖ POLICIJOS 
SERŽANTĄ 

S'aniey Robinson, 37 m., bu-
Chicago Community ligoninę , spausdino Edvardo Monkaus Į ves Chicagos policijos seržantas, 
2320 East 93 St. Paguldyta 247 | laišką "\Vatergate. Cambodia ir į negras prisiekusiųjų teismo ras-
kambary. ITT'*. Laiškas su kaltinimais Į tas kaltu, kad dalyvavo dviejų 

X Liet. Tautinės sąjungos 
Detroito skyrius įvairiomis p ro-
gomis remia lietuvišką spaudą. 
Neseniai parėmė "Draugą*' 25 
dolerių auka. Pinigai buvo gauti 
per Joną Švobą, kuris vadovau
ja LTS Detroito skyriui. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x švyturio jūros šaulių kuo
pa Detroie , dėkodamas "Drau
gui" už gerą jų veiklos informa
ciją, prisiuntė 25 dolerių auką. 
Kuopai vadovauja energingas 
vadovas Mykolas Vitkus. Už pa
ramą esame labai dėkingi. 

Dr. Vincento Palio
ko sielą šv. Mišios bus laikomos 
antradienyje rugpiūčio 7 d., 
8:30 v. r. lietuvių Jėzuitų kop
lyčioje Chicagoje ir kitose baž
nyčiose, minint penktąsias jo 
mirties metines. Prašoma pasi
melsti už jo sielą. .(pr.) 

X Ar jau rezervavai? Pasku
bėkite įsigyti rezervaciją į Išvy
kos Europon atsisveikinimo 
rungtynes. Rezervuotų vietų 
skaičius labai ribotas. 

Laikas — sekmadienį, rug
pjūčio 19 dieną. 1 vai. po pietų. 

Vieta — Cmingley South gim
nazija. 7740 S. VVestern, 

Bilietus galima gauti Margu
tyje (2242 W. Marąuette) ir 
Varznelių krautuvėje (2501 W. 
71 St.) . (pr.) 

ITT". Laiškas su 
Nbconui. Į žmonių nužudyme. J is gali būti 

x Jonas Petrulis, sėkmingai j nuteistas kalėti visam amžiui, 
besidarbuojąs Hai-is, Uphami 
biržos bendrovėje Lojolos uni- j f ™ A S , DUODĄS r > A l : G 

versi te te liepos 31 d. gavo vers-j D A I G PAJAMŲ 
lo administracijos magistro 
laipsnį. 

x Anastazija Snarskienė it 
Sofija Stanten - Stankutė įsire
gis t ravo vykti į Šv. Žemę su 
maldininkų kelione, kurią orga
nizuoja kun. A. Miciūnas. Ap
lankys ir Graikiją bei Italiją. 

x Detroito lietuvių organiza-

Roosevelto teatre, Chicagoje, 
rodomas filmas "Cleopatra Jo
nės" per dvi savaites atnešė 
1446,000 dol. pajamų. 

Saulaitis, SJ., Šalpos komisijai 
— kun. Petras Daugintis, SJ. 

— Brazilijos lietuvių bendruo
menės tarybą šiuo metu sudaro 
šie asmenys: Z. Bačelis, kun. 
Pr. Gavėnas, kun. A. Saulaitis, 
P. Šimonis, Alf. Petraitis, J. 
Bajorinas, J. Jodeiis, M. Palec
kis, Algirdas Sliesoraitis, Ry-
mantė Steponaitytė, Janina Va
lavičiūtė, Jonas Dlmša, Vincas 
Kutka, J. Lukoševičius ir Jonas 
Paukštys. 

IZRAELIS 
— Naum Levitanas, žydų 

tautybės, dirbęs Kaune 1925-
1941 m. kaip prisiekęs advoka
tas, gerai kalbėjęs ir rašęs lie
tuviškai, visad paslaugus lietu
viškiems reikalams, mirė Izrae
lyje, Tel-Avivo mieste 1972 m. 
Taip pranešė jo artimi giminės į 
S. T-čiui Chicagoje. Advokatas ' 
Naum Levitanas vokiečių oku- j 
pacijos metu 1941-1944 m. slaps'' 
tesi ir dirbo kaip skerdžius Kas- j B r i g į t a C e r k a u s k a i t ė '~ 0{j -

Vyčių suvažiavimo meno parodos organizatoriai. Iš k. j d.: dr. B. Bi- P e r a v ič ienės ūkyje (2. Panemu- j bajgį Toronto universitetą, Kana-
zinkauskas. V. Vizgirda. I. Griežė, V. K. Jonynas ir V. Bizinkauskienė. nė, Šakių apskr.). Gretimame j doj, ir gavo Bachelor of Arts laips-

Stasio ir Onos Tamulaičių ūkyje ! nį. 

ŠEŠIASDEŠIMT METŲ VYČIŲ 

JUBILIEJUS 
Vyčių organizacijų jubiliejaus 

paminėjimas įvyks Stone Hill 
SUVAŽINĖJO l M. 

BERNIUKĄ M. MASUL| 

Dvejų metų berniukas, bėgda- i kolegijoje, netoli Brockton. 
mas paskui savo šuniuką, iš tar- j Mass.. rugpiūčio 16-20 d. Vyčių 

cijų centras. įvert indamas' po stovinčių automobilių iššoko i organizacija įsteigta 1913 m. 
"Draugo" informaciją, paskyrė !į gatvę ir pravažiuojančio auto- i Brocktone, vėliau paplito po vi-
ir per iždininką Praną Polterai- •< mobilio buvo suvažinėtas. Ber- j s ^ Ameriką. Todėl Brocktono 
tį įteikė 20 dolerių dienraščiui niuko vardas Mykolas Masulis, Į kuopa ir vadinasi I-moji kuopa. 
paremti . Nuoširdžiai dėkojame. Įgyvenęs 7915 S. Muskegan, 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BALZEKO KULT. MUZIEJUS materialinės vertybės. Gaila, 

kad tokių vertybių nemaža jau 
sunaikinta. Muziejus renka ir 

— PRAEITIES VEIDRODIS 

Įvairiais vardais yra kultūros 

x 
Silverman. 
a. a- jos mamytės Liudvinns Bigelienės 
vardui jamžinti. Sią sumą suaukojo ve
lionės giminės, draugai, pažįstami ir 
bendradarbiai. Nors LF narys yra kū
niškai jau miręs, bet jis amžinai pasi
lieka gyvųjų tarpe, nes jo auka lygiai 
tam padam tikslui tarnauja, kaip ir 
gyvųjų LF adresas: 2422 W. Marąuette 
IŪL, Crucago, IL 6062d, tei. 92S-6897. 

(pr.) 

Įstaigų ir muziejų, bet tik v i e - . s a u § 0 į v a i r i j * l i e t u v i , i P i l 
nintelis Lietuvių kultūros mu
ziejus yra Balzeko muziejus, 
pr ieš septynerius metus įsteig
t a s Chicagoje. Keliuose šio mu
ziejaus skyriuose gausiai sutelk
t a eksponatų, vaizduojančių se
novės laikų lietuvių kultūros 
raidą ir jos praeitį. Steigėjas 
Stanley Balzekas Jr., daug me
tų svajojo pagerbti tautą. 

Organizacija švenčia savo 60 
metų veiklos sukaktį. 

Ta proga Brockton Art Cen
tre — Fuller Memorial nuo rug
piūčio 9 iki 24 dienos rengiama 
meno paroda. Joje bus išstatyti 
žinomų dailininkų ir skulptorių 
darbai, kaip Viktoro Vizgirdos, 
V. K. Jonyno. Adomo Varno, 
Vaclovo Senutos, Irenos Griežės. 

kultūrą vaizduojančią medžią-1 Antano ir Anastazijos Tamošai-
gą, kaip senovės pinigus, meda-. čių, Ch. Kaziūno. Dalios Ra
lius, ordenus, įvairius jubilieji- mauskaitės ir kitų. Taip pat bus į 
nius i1 kitokius ženklus, pašto i gintaro, medžio piaustymo, au-
ir žyminius ženklus, laiškus, at-jdinių ir popierių darbų. 
virukus, diplomus, fotografijas, Parodos atidarymas įvyks '• 
paveikslus, paveikslėlius, kny- rugpiūčio 12 d., sekmadienį, nuo I 
gas, laikraščius, žurnalus, ne- 1 iki 5 valandos. Svečių priėmi-
spausdintus rankraščius, drau-; mas įvyks su šampanu. Cia bus 

knygas ir jų galima susitikti beveik visus da- į 
-; lyvaujančius parodoje meninin-

kus ir su jais pabendrauti. Įėji- j 
rerdu luSl > v a i r i ų u l l i f o r m 4 i r Sarvuo-jmas nemokamas, 

lietuvius jungia su -arbinga tau t ė s Pavyzdžius ir t. t. Parodos koordinatoriai yra ; 

tos praeitimi ir žadina gilesnius' T o k l U s i v a i r i u s> n o r s čia ir dr. Petras Bizinauskas - Vy-1 
-- neįvardintus senoviškus daiktus čių viceprezidentas ir jo žmona' sent imentus tėvų žemei, tautos , .. . . . . . . . ^ . . . . I turintieji asmenys, prašomi jų Veronika. Talkininkai ir dah-

tradicijoms ir idealams, šiame ^na ik in t i , bet atiduoti šiam ; ninkai parodos rengimo komite-' 
muziejuje telkiama lietuvių su- į muziejui, kur jie bus su dėkin-; to y ra Viktoras Vizgirda, Vy-
kur tos dvasinės, kultūrinės u-1 gumų priimti ir saugomi. K. j tautas K. Jonynas, V. Senuta, 

M. Tumomenė, Dalia Bielkevi-
čiūtė, Pranas Bukuntas, Irena 
Griežė, prel. Pr. Juras , prof. Si
mas Sužiedėlis ir Dalia Rama
nauskaitė. 

Parodos tema daugiausia tau 
tiniais motyvais, nes anot dr. 
Bizinkausko pasakymo: "Ame
rikos lietuviams neįdomu maty
ti saulėlydį prie Cape Cod ar 
prie Niagaros krioklio, bet mie
liau prie Nemuno ar Palangoje 
prie Baltijos jūros." 

Komitetas maloniai kviečia 
visus vietinius ir iš apylinkių, 01 

apie 3 metus slapstėsi jo žmona, j 
med. gydytoja Ada Levitanienė, 
kuri šiandien gyvena irgi Izrae
lyje. Levitanų sūnus, med. dr. 
Levitan, šiandieninis universite
to profesorius Chicagoje, vokie
čių okupacijos metu slapstėsi 
pas Šaulių apskr. ūkininkus, ku
riems jį pristatė jėzuitas kun. 
Smilgevičius. (S. T.) 

OKUPUOTO] LIETUVOJ 
— Sovietai visomis išgalėmis 

stiprina ne tiktai karo, bet ir 

taip pat atostogaujančius Cape 
Cod a r kitur, atsilankyti į pa
rodos atidarymą. Nuo Bostono 
važiuojant 28 keliu, pravažiavus 
Avon ribą, pasukti nuo Main 
St., po dešinei Oak St. 

Parodos komisija 

— Toronto universi teto bib
liotekoje y ra apie 300 knygų 
apie Lietuvą, lietuvius bei jų 
kultūrą anglų, prancūzų, vokie
čių, lietuvių, rusų ir ki tomis 
kalbomis. Vien skyriuje "Lithu-
ania" y ra 274 knygos. Kituose 
skyriuose y r a d a r po keliolika 
leidinių. Dalis knygų y r a gau
ta iš okupuotos Lietuvos Pr ieš 
20 metų šioje bibliotekoje bu
vo tik keliolika knygų apie Lie
tuvą. Kylan t susidomėjimui 
Baltijos k r a š t a i s i r jų studijo
mis, ir univers i te tas a tkre ipė 
didesnį dėmesį į tą sritį. Be to , 
un-to bibliotekoje y r a keletas 
baltiečių t a rnau to jų , kur ios ir
gi prisidėjo prie lietuvių, es tų 
ir latvių skyr i aus tur t inimo. Be 
to- lietuviškų knygų yra ir kai-
kuriose viešosiose bibliotekose. 

g gijų protokolų 
Lietuvių Fo^as mme BigelytJ ; k u r i o g • svarbesnį susirašinėjimą, audi- h 
r i ^ u S S ? i S rią jis gerbia V myli. šis mu- - s . mezginius, drožinius gink-! k 

Mergaičių stovyklai Dainavoje užsibaigus, jos vadovės šypsosi prieš kelionę namo. 
Nuotr. A, Oulbinsko 
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