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SOVIETŲ KALTINIMAI AMERIKAI 
Maskva skundžiasi, kad JAV kursto antisovietines 

nuotaikas 
New Yorkas. — Sovietų Rusi

ja įteikė Jungtinėm Taurom raš
tą, kad JAV nesiima jokių prie
monių sustabdyti Sov. Rusijos į-
staigų puldinėjimus Amerikoje. 
Tassas, .paskelbdamas, kad nota 
įteikta JT organizacijos pirm. 
Waldheimui, rašo: 

"1978 metų liepos 10 dieną 
"Inturisto" atstovybės patalpose 
sprogo bomba, nurodoma notoje. 
Tik atsitiktinumo dėka nebuvo 
aukų. Amerikos valdžiai turi būti 
žinomi šie nusikalstamo teroris
tinio akto vykdytojai, kurie net 
neslepia to. Kaip pranešė Ameri
kos spauda, vadinamoji "ginkl-
ruoto žydų pasipriešinimo"1 gru
pė pripažino, kad jai tenka atsa
komybė už bombos susprogdina
mą "Inturisto" patalpose.." 

Grasino nužudyti 

"Be to, kelias dienas netoli T 
SRS atstovybės prie Jungtinių 
Tautų pastato vyko priešiški sam
būriai, kurių dalyviai savo veiks
mais kliudė normaliam atstovy
bės funkcionavimui, atvirai gra
sino smurtu Tarybų Sąjungos pi
liečiams, ragino fiziškai susidoro
ti su tarybiniais žmonėmis. Į So
vietų atstovybę prie J. Tautų ne 
kartą telefonu skambino nežino
mi asmenys, kurie grasino nužu
dyti vadovaujančius atstovybės ir 
.kitų Sovietų Sąjungos įstaigų 
New Yorke darbuotojus." 

JAV nesiimami saugumo 
priemonių 

"Bet kurioje visuomenėje to
kie pasipiktinimą keliantys veiks
mai, sakoma notoje, paprastai 
•kvalifikuojami kaip nusikalsta
mi veiksmai. Tačiau tenka kons-
tatuot, jog šalies, kurioje yra 
atstovybė, valdžia nesiėmė visų 
reikiamų priemonių, kad būtų už
kirstas kelias pasikėsinimams į 
atstovybės ir jos personalo saugu
mą ir orumą, kas negali būti ver
tinama kitaip, kaip faktiškas nuo 
laidžiavimas tokioms akcijoms. 

Minėtos priešiškos provokaci
nės akcijos yra sudėtinė dalis 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
varomos kampanijos kuria siekia
ma kurstyti priešiškas Tarybų Są
jungai nuotaikas Jungtinių Vals
tybių gyventojų tarpe." 

Apklausinėjamas 
amerikietis Maskvoje 

Maskva. — Maskvoje vakar tu
rėjo būti vėl grąžintas į kalėjimą 
amerikietis Crawford, kuris pa
staruoju metu buvo JAV amba
sados globoje. Jis kaltinamas pi
nigų spekuliacija ir jo nusikalti
mo liudininku būsianti siuvėja 
Liusia. Crawford buvo suimtas 
birželio 12 d. ir išlaikytas kalėji
me 15 dienų. Vėliau paleistas, 
kaip ir buvo paleisti Amerikoje 
du Sovietų Rusijos šnipai. Ma
noma, kad kaltinamasis būsiąs 
pripažintas kaltu, nors jis ir gi
nas . Vakariečių nuomone, joks 
Vakarų pasaulio žmogus, patekęs 
už geležinės uždangos, nėra tik
ras ar jis nebus apkaltintas. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 1 d : Alfonsas, 
Vilt*. Sudavis. Gaudą. 

Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus, 
Teodota, Tugaudas, Varpūnė 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien malonus oras, temperatū
ra apie 80 L Trečiadienį šilčiau. 

JAV nevykdanti įsipareigojimų 

"Vėl atkreipdamas dėmesį į ne 
leistiną priešiškų veiksmų, ku
rie gali turėti rimtų padarinių, 
kampaniją, TSRS atstovybė prie 
Jungtinių Tautų ryžtingai protes
tuoja prieš šalies, kurioje yra 
atstovybė, valdžios vengimą, pa
žeidžiant JAV įsipareigojimus su
tinkamai su žinomais tarptauti
niais susitarimais, imtis visų tei
kiamų priemonių, kurios įgalintų 
užtikrinti atstovybės, taip pat ki
tų Sovietų Sąjungos įstaigų Nevv 
Yorke saugumą ir normalias dar
bo sąlygas." 

Nevienodas mastas 

MASKVA — Tasso žiniomis, 
Maskva nudžiugo, kai buvo pa
skelbta, kad Kanados vyriausybė, 
protesduodama prieš apartei-
do politiką Pietų Afrikos Respub
likoje, neduos vizų šios šalies 
sportininkams ir sporto organi
zacijų atstovams. Tai pareikšda
ma valstybės sporto reikalų mi
nistrė I. Campagholo taip pat pa
žymėjo, kad Kanados vyriausy
bė atsisako finansuoti Kanados 
sportininkų kelionts į Pietų Afri
kos Respubliką. Pagal naująjį imi 

'gracijos įstatymą, įsigaliojusi š. 
m. balandžio 19 d., kiekvienas 
svečias iš P. Afrikos respublikos 
turi gauti specialią vizą. Jos ne
bus duodamos tiems, kurie nori į 
dalyvauti sportinėse varžybose ar 
kongresuose kaip oficialūs P. Af
rikos atstovai. Toje respublikoje 
žmogaus teises negrams užkrau
tais varžtais laužo baltųjų rasistų 
vyriausybė, susilaukusi Britų 
Bendruomenės šalių pasmerki 
mo. Sporto min. I. Campagyiolo, 
paskelbusi šį pranešimą, nė ne
paminėjo Sovietų Sąjungos, kur 
kompartija taip pat laužo pagrin 
dines žmogaus teises nuolatiniais 
jas ginančių disidentų teismais. 
Sovietų sportininkams bei kana
diečių ryšiams su jais netaikomi 
jokie suvaržymai. 

Italijos komunistai 
už laisvę 

Roma. — Italijos komunistų 
partijos dienraštis "LTJnita" ra
šo, kad Italijos komunistai griež
tai atmeta pažiūrą, pagal kuria 
su oficialiąja partijos linija nesu
tinkančių įsitikinimų išreiškimas 
yra laikomas nusikaltimu prieš 
socialistinę valstybę ir kaip toks 
privalo būti baudžiamas. To
kia pažiūra grubiai iškreipia so
cializmo skelbiamus dėsnius apie 
piliečio santykius su valstybe ir 
apskritai apie žmogaus laisvę, ra
šo komunistų dienraštis "LTJni
ta". 

Gydymo reikalai 
Amerikoje 

Washingtonas. — Prez. Carte-
rio administracija paskelbė vie
na iš svarbiausių kraštui žinių, 
kad krašto sveikatos draudimas 
visiems projektas bus į kongresą 
įneštas sekančiais metais, bet ne
manoma, kad jis galės pradėti 
veikti anksčiau, kaip 1983 m. Ge
rovės ir sveikatos sekretorius Jo-
seph Califano spaudos žmonėms 
nepranešė tikslesnių skaičių, bet 
manoma, kad toks projektas pa
reikalaus ligi 40 bil. dol. metams. 
Tokia suma turėtų būti sutelkta 
iš vyriausybės, privačių, draudi
mo bendrovių, darbdavių ir dar
bininkų. Bet koks kitas planas, 
galįs dar labiau padidinti inflia
ciją, bus atmestas. Pagal planą, 
gydymas turi būti visiems priei
namas ir amerikiečiai turės pil
na teisę pasirinkti ligonines ir 
daktarus. Sekr. Califano savo 
pranešime teigė, kad neturtingie
ji gydymą gaus visai nemokamai, 
gi turtingesni turės prie gydimo 
išlaidų kiek prisidėti. Žingsnis po 
žingsnio medicinos patarnavimo 
klausimas einąs prie visiems gy
ventojams palankaus sprendimo. 

Teisiami karininkai 
Nairobi, Kenija. — Skelbiama, 

kad čia teisiama 20 Somalijos ka
rininkų, nes jie balandžio 9 d. 
norėję įvykdyti perversmą prieš 
prez. Barre vyriausybę. 

Pranei" 4 svetimšalių legiono kariai Katangoje. 

Ok. Lietuvoje mirė Ką darys Maskva? 
kun, M. Banaitis 

KENKS TARPTAUTINES 
ĮTAMPOS MAŽINIMUI 

Kovojantys už tiesą, kaltinami išdavyste 

Ok. Lietuva. — Kaip praneša
ma iš okupuotos Lietuvos, liepos 
vidury mirė a.a. kun. Mykolas 
Banaitis, pastaruoju metu buvęs 
pensininkas. Velionis buvo gimęs 
1902 m., kunigu įšventintas Kau 
ne 1928 m. Buvo klebonas įvai
riose Panevėžio vyskupijos para
pijose, o paskutiniu metu dėl 
sveikatos buvo tik pensininkas 
prie Panevėžio katedros. Palai
dotas liepos 20 d. Panevėžio ka
pinėse. 

Tai jau, kiek žinoma, dvylik
tas Šiemet miręs ok. Lietuvoje 
kunigas. 

NUSIKALTIMAI WASHINGTONE 
Washingtonas. — VVasjingto-

ne vis gausėja nusikaltimų, ne 
retai pasitaiko, kad yra užpuola
mi ir apiplėšiami kongreso na
riai. Po to, kai buvo apiplėštas 
Šiaurės Carolinos sen. demokratas 
Robert Morgan, tos valstijos gru
pė legionierių pareiškė, kad jei 
Washingtono policija nepajėgia 
apsaugoti senatorių, tai legionie
riai gali padėti. Pastaruoju metu 
buvo apiplėšti kongr. Forsyte 
(R. — N.J.), apvogti namai sen. 
Haykawa (R. — Calif.) api
plėštas kongr. Conable (R. — 
N. Y.). Sen. Morgan jau buvo 
apiplėštas net trejetą kartų. 

šalia kongreso narių apiplėši
mo, kurie labiau išgarsinami, a-

Praso Washingtoną 
talkos 

Washingtonas. — Egiptas pa
darė žygių, kad Washingtonas 
sustiprintų savo pastangas, sie
kiant taikos tarp Egipto ir Izra
elio. Egipto užs. reik. min. Ka
mei atnaujino pasikalbėjimą su 
iš Washingtono atvykusiu tar
pininku Alfred Atherton ir tikisi 
iš Amerikos, kad ši paspaus Iz
raelį padaryti nuolaidų. Nenus
tojamą reikalauti žemių, kuriai 
Izraelis užėmė 1967 m. karo me
tu. 

piplėšiama žeanesnio rango tar
nautojų, tarp jų tarnautojas iš 
Peoria, 111., kuris labai sumuštas. 
Kaip žinoma, 1973 m. buvo dvie
jų plėšikų peršautas sen. A. Sten-
nis (D. — M i ss.). Nuo to laiko 
VVashingtone apiplėšimų skai
čius sumažėjęs, tačiau Washing-
tonas 1977 m. tarp labiausiai pa
vojingų miestų stovėjo 14-toj vie
toj. Kaip žinome, ne kartą buvo 
užpulti h- Lietuvos pasiuntinybės dvi valstijos ligi 20 m., '12 valsti 

Maskva. — "New Yorko 
Times" reporteris Whitney iš 
Amerikos grįžo į Maskvą. Jis čia 
prieš kiek laiko kartu su "Balti-
more Sun" dienraščiu korespon
dentu Pipre buvo apkaltintas te
levizijos darbuotojų šmeižtu ir 
buvo nubaustas pinigine bauda, 
per abu 3,000 dol., ir 10 dienų 
laikotarpyje atšaukti žinią. Bau
da sumokėta, bet žurnalistai atsi
sako atšaukti žinią. Atšaukimo 
data yra nustatyta šiandien, 
rugpiūčio 2 d. Kokios akcijos im
sis Sovietai, nėra aišku. 

Jaunimas ir gėrimas 
Chicaga,— Daugelis AV vals 

tijų nutarė kelti jaunuoliams al
koholio amžių, nes patirta, kad 
jaunuoliai įsigėrę įsivelia į auto 
nelaimes. Michigan valstija jau 
pakėlė nuo 18 m. ligi 19 m. ir no
ri pakelti ligi 21 m. Maine pakėlė 
jaunuoliams gėrimo amžių nuo 
18 ligi 29 metų, o Iowa ir Mon
tana ligi 19 m. Jokia valstija nuo 
1973 m. nėra sumažinusi jau
nuoliams išgėrimo metų ribas. 
Pennsykvanijos valstija nori su
mažinti nuo 21 m. ligi 19 m. bet 
neatrodo, kad įstatymas praeis. 
Iš viso septyniolika valstijų gėri
mo amžius nustatytas ligi 18 m., 

Ottawa. — Jau anksčiau Kana
dos ministeris pirmininkas Tru-
deau Ottavvoje paskelbtame vie
šame pareiškime griežta; pasmer 
kė sovietinių teismų nuospren
džius Lietuvos Helsinkio Grupės 
nariui Viktorui Petkui, ir Hel
sinkio Grupės Maskvoje nariam 
— Aleksandrui Ginzburgui ir A-
natolijui Sčaranskiui. Sčaranskis 
vakar Maskvos teismo b urvo nu
teistas penkiolika metų kalėti. 
Viktorui Petkui yra'paskirta de
šimties metų kalėjimo bausmė ir 
treji metai ištrėmimo, o Alek
sandras Ginzburgas buvo nuteis
tas aštuonierius metus kalėti ir 
keleriem metam ištrėmimo. "So
vietinių teismų paskelbti nuo
sprendžiai žmogaus teisių gynė
jam Lietuvoje ir Sovietų Sąjungo
je", — pažymėjo ministras pir
mininkas Trudeau, — "turės rim 
tų pasekmių tarptautinės įtam
pos mažinimo procese". "Neįma
noma kalbėti apie Helsinkio kon 
ferencijos principų įgyvendini
mą" — pažymėjo premjeras Tru
deau, — "kol asmenys, kovojan
tys už šių nutarimų vykdymą yra 
apkaltinami išdavyste ir bau
džiami sunkiomis kalėjimo baus-
mis." "Helsinkio konferencijos 

nutarimai," — toliau kalbėjo Ka
nados ministras - pirmininkas, 
— "privalo būti ne dalinai, bet 
pilnai įgyvendinti." "Kanados 
vyriausybė" — pažymėjo Tru
deau, — "jau pakartotinai įspė
jo Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
kad jos pastoviai vykdomi Hel
sinkio nutarimų pažeidimai turės 
sunkių pasekmių tarptautinės į-
tampos mažinimo procese. Kana
dos vyriausybė jau ankščiau buvo 
pranešusi Sovietam, jog ji yra pa 
sirengusi priimti į Kanadą sovie
tų nuteistus žmogaus teisių gy
nėjus. 

Taip pat šveicarai 

Šia proga pažymėtina, jog taip 
pat ir Šveicarijos vyriausybė ofi
cialiai pranešė sovietu ambasa
doriui Berne; jog ji priimtų visus 
šiomis dienomis sovietų nuteis
tus žmogaus teisių gynėjus, jų 
tarpe ir lietuvi Viktorą Petkų. 

žmonės. Manoma, kad bus imta
si griežtesnių priemonių prieš už
puolimus ir teismaį taip greit ne
paleis apkaltintųjų. 

Fdmų plakatai Sanghajuje, komunistinėje Kinijoje 

Išpeikė rusai balete 
Rio De Jeneiro. — Sovietų Ru

sijos Bolšoi baletas gastroliavo 
Rio De Jeneiro mieste. Nepai
sant, kad į baletą bilietus kai ku
rie turėjo įsigyti net spekuliaci
ne gana aukšta kaina, baletas 
kritikos buvo labai nepalankiai 
sutiktas. Tai esą buvę karikatū
ros, cirkas, buvo baisu, nes šokė
jai buvo nervuoti ir netikri. 

Papeikė Maskva ir 
Washingtonę 

Belgradas. — Vadinamų nesu-
sirišusių valstybių atstovų suva
žiavime Belgrade buvo pakaltin
tos Sovietų Rusija ir Amerika už 
kišimąsi į kitų valstybių reika
lus. Šešių dienų pasitarimuose 
dalyvavo 86 valstybės, kujįos bai 
giamajame dokumente kreipėsi į 
Vietnamą ir Kambodiją, kad šios 
ginčus išspręstų taikiai. Baigia
majam 18,000 žodžių dokumen
te taip pat teigiama, kad judėji
mas, prasidėjąs prieš dvidešimt
metį, yra skirtas kovai su impe
rializmu. Bet Kubos reikalas, ku
ris suvažiavime buvo diskutuoja
mas, baigiamajame akte buvo 
praleistas, nes sekantis tokių vals
tybių suvažiavimas vyks 1979 m. 
Havanoje. Apie 30 valstybių ats
tovai sakosi tokiame suvažiavime 
negalės dalyvauti, nes Havana 
priklauso Maskvai. 

jų turi nustatyta ligi 21 m. Kai 
kurios valstijos neleidžia gerti 
stipresnių alkoholinių gėrimų ligi 
21 a , bet silpnesnius gėrimus, 
kaip alų, ar net vyną leidžia. 
Chicagoje negalima išsinešti gė
rimų neturintiems 21 m. Anks
čiau ši riba buvo žemesnė ir to
dėl gėrimų būdavo parduodama 
daugiau. 

Prez. Carteris ir V. Vokietijos 
kancleris Schmidt. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— JAV statistikos biuras 

skelbia kad, norint atlyginti vi
siems asmenims, kurie nuken
tėjo nuo kriminalistų, reiktų 
metams 261 mil. dol. 

— Ugandos diktatorius A-
min galjs keršyti Ugandoj gy
venantiems 200 amerikiečių, 
kam Amerika uždraudė impor
tą, nes Uganda nesiskaito su 
žmogaus teisėmis. 

— Egipto valdžia uždarė čia 
buvusią Arabų respublikos fe
deracijos būstinę. Jos pastatas 
pertvarkomas į viešbutį, skirtą 
turtingiems Vakarų turistams. 
Federacija buvo įsteigta 1971 
metais. 

— Centralinėje Italijoje bu
vo justas nestiprus žemės drėbė 
jimas. Didesnių nuostolių neuž
registruota, 

— Iš Kanados į Angliją nore 
ję perskristi balionu du britai 
turėjo nusileisti 110 mylių nuo 
Prancūzijos krantų.. Niekas 
ligi šiol nėra perskridęs balio
nu Atlanto. Daug buvo ban
džiusių, vieni išliko nepasiekę 

tikslo, o kiti dingo virš Atlan 
to. 

— Prancūzijos lėktuvų Ii 
nijų tarnautojams streikuo
jant. Anglijos ir Prancūzijos 
aerodromuose jau kelinta diena 
laukia išskridimo tūkstančiai. 
Išvargę keleiviai nežino ką da
ryti, padėtis blogėjanti valan
domis. 

— Gvatemaloj buvo justi stip 
resnis žemės drebėjimas. Yra 
nuostolių, žuvo 8 m. berniukas. 

— Irane vienos ligoninės spar 
nui sugriuvus, žuvo 8 asmenys. 
Kiti sugriuvusio pastato buvo 
atskirti nuo išėjimo. 

— Maskvoje šiandieną turė
jo ištekėti graikų milijonierė 
Christina Onasis už ruso Kau-
zov, 37 m. 

Naikina bazes 
Salisbury. — Rodezijos kari

niai daliniai įsiveržę į Mozasm-
bipue ir ten uėpuolė juodukų su
kilėlių bazes. Tai pirmas kartas 
per 8 mėnesius, kad imtasi tokių 
žygių. 

Laimingas nukritimas 
New Yorkas. — Brooklyne 35 

m. moteris Victoria Larada,sve-
riantį 200 svarų, iškrito iš 17 
aukšto verandos, bet žemėje pra-

1 mužus autimobilio viršų ttk su 
sižeidė. Ligonė yra logininėje 
ir jos sveikatos stovis patenkina
mas. 

Brangiai kainavusios 
riaušes 

Pontiac, 111. — Kalėjimo kali
nių riaušės, įvykę prieš daugiau 
kaip savaitę, kainavo 8.7 mil. dol. 
Žuvo trys sargai, padaryta nuo
stolių pastatams, apmokėta spe
cialiai iššauktiem daliniam, pa
keltas 300 sargų atlyginimas. 

Pagunda toliau 
tyrinėti 

New Yorkas. — Pirmojo labora 
torijoje apvaisinto kūdikio apsi-
sekęs motinos isčiuje išauginimas 
sutJČi&z mx<so fanones ir vėl 
sustiprino pastangas, kaip padėti 
nevaisingoms moterims, kurių A-
Amerikoj kasmet net ligi 10,000 
ieško pagalbos. Bet kokių eksperi
mentų darymas toje srityje Ame
rikoje buvo uždraustas nuo 1975 
m. ir nebuvo duota leidimo ligi 
šių dienų. Tačiau keletas medici
nos centrų Amerikoje pradės tuo 
reikalu daryti bandymus. 

Atnaujino 
santykius 

Kinshasa, Zairas. — Angolos 
ir Zairo vyriausybės praneša, kad 
jos atstato pilnus diplomatinius 
santykius, Zairo prez. Mobutu ir 
Angolos prez. Neto tarėsi Sudane. 
Zairas, Vakarams palankus kraš
tas, ir Angolos marksistinės vals
tybės, santykiai pašlijo nuo 1976 
m., Zairas kaltina Angola, kad 
ši siunčianti per sieną įvairius 
sukilėlius ir jiems padeda. Pasku
tiniai tokie atvejai buvo 1977 m. 
ir šįmet gegužės mėnesi. 

Kinijos delegacija 
Washingtonas. .— JAV agri

kultūros sekretorius Bob Berg-
land pasveikino kom. Kinijos de
legaciją, atvykusią stiprinti pre
kybinių santykių. Kinijos delega
cija aplankys 12 Vidurio vakarų 
valstijų ir Californiją. Panaši de
legacija iš Amerikos į Kiniją vyks 
rugsėjo mėnesį. 



2 DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

KELIAS J SVEIKATĄ 
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Teiefow FR €-6428 

K R Ū T Y S 
Mokykimės kuo daugiau 
— ilgiau gera sveikata 
pajėgsime džiaugtis. 

Gyvenimo tiesa 

Trejopa medžiaga sudaro mo
teriškių krūtis: riebalai, liaukos, 
gaminančios pieną, ir jungiama
sis audinys (fibrous). Krūtys ne
vienodo didumo ir konsistenri-

Krūtų skausmingumas 

Moteriškėms dažnai krūtis 
skauda, ypač prieš regulas atsi
randa toks negerumas. Mat, van
dens daugiau krūtyse tada atsi
randa pasėkoje palyginamo pa
gausėjimo moteriškųjų hormo
nų jų kraujuje (oestrogen — 
progesterone). Tokio negerumo 
didesnis laipsnis sukelia mažas 

jos. Toks krūtų keitimasis yra | pūsleles (cystas) krūtų liaukų 
paseka- normalaus vyksmo — tai. kanaluose. Tos pūslelės (cystos) 
fiziologiniai pakitimai krūtyse 
laike regulų, laukiant kūdikio ir 
krūtimis maitinimo metu. Su
laukus moteriškei gyvenimo per
mainos sumenksta jos krūtys dėl 
sumažėjimo jose minėtų trijų jas 
sudarančių medžiagų. 

Moteriškės kiekviena krūtis su
sideda iš apie dvidešimt liauki-
nių dalių (lobes). Kiekviena tų 
dalių turi dar kelias mažesnes 
daleles. Kiekviena minėta dalis — 
dalelė susideda iš liaukų su ka
nalėliais, atsiveriančiais vis į di
desnius kanalėlius, kol pagaliau 
atsiveria j vieną iš minėtų 20 
liaultinių dalių. Pastarosios at
siveria (drenuojasi) kiekviena at
skirai, žemiau kiekvienos krūties 
spenelio. 

Mažesnės liaukinio audinio da
lelės būna apsuptos puriu jun
giamuoju audiniu. Didesnės liau-
kinės dalys (jų apie 20 ) apsup
tos tampriu jungiamuoju audi
niu (dense fibrous tissue) ir rie
balais. Tai pieną gaminančios ir 
jį latakais išorėn išleidžiančios 
krūtų liaukos 

Krūtų išsivystymą reguliuoja 
moteriškieji hormonai. Jų veik
la yra specifiška ir sudėtinga. 
Krūtyse esamų liaukų kanalė
lių išsivystymą tvarko hormo
nas oestrogenas. Liaukinę dalį 
tvarko hormonas progesteronas. 
Tie hormonai gaminasi moteriš
kių dėtyse (ovarium). Jų gami
nimas svyruoja pagal regulų lai
kotarpi 

Todėl minėtos liaukos nuolat 
keičiasi: tai jose liaukinis audi
nys gausėja (hyperplasia), tai 
menkėja (involution). Dar gau
siau pakinta krūtyse esamos liau
kos, esant moteriškei sunkumo
je. Tada prisideda veikla smege
nyse esančios liaukos (Pitiritary). 
Ta liauka gamina hormoną pro-
lactiną. Pastarasis skatina krūtų 
liaukas gaminti pieną. Tai ste
buklinga tvarka — ji ne tik šioje 
mažoje kūno dalyje reiškiasi, 
bet pastebima visame žmogaus 
kūne, jei pats žmogus savu neti
kusiu elgesiu nesutramdo nuos
tabios tvarkos, net mums neži
nant, vykstančios mūsų kūne. 

Normalios krūtys įvairuoja 
savu dydžiu 

Moteriškės krūtys normaliai 
labai įvairuoja savo dydžiu dėl 
to, kad krūtų audiniai įvairuo
ja savo jautrumu kiaušdėčių 
(ovaries) hormonams. 

Moteriškės dažnai skundžiasi, 
kad jų krūtys neišsivysto iki 
joms norimo dydžio. Jei tokių 
moteriškių regulos yra norma
lios, tai dėl minėto krūtų vysty
mosi nėra kalti kiaušdėčių hor
monai. Tais atvejais, žinoma, ne
galima laukti krūtų padidėjimo 
priiminėjant minėtus hormonus. 

Rečiau pasitaiko vienos krūties 
nepakankamas išsivystymas. Tais 
atvejais esti tos krūties audinių 
nejautrumas minėtiems hormo
nams. Retkarčiais moteriškei su
sidaro nepatogumas dėl nepap
rastai didelių krūtų. Cia vėl dėl 
to paties reikalo ta negerovė gau
nas: esti krūtų audinio padidin
tas jautrumas moteriškiems hor
monams. 

galimos apčiuopti krūtyse dauge
lio gūželių pavidale. 

Krūties vėžys 

Moteriškės kūne dažniausiai 
vėžiui atsirasti vieta yra krūtys. 
Už tai moteriškė nėra gydytojo 
mediciniškai pilnai ištirta tol, 
kol jos krūtys neištiriamos medi
ciniškai jas apčiupinėjant (pal-
puojant). 

Mediciniško tyrimo reikalu 
kiekviena moteriškės krūtis jau 
nuo senų laikų dalyjama į še
šias dalis: spenelis (nipple), apie 
spenelį esąs tamsesnės odos plo
telis (areola) ir keturi ketvirtai
niai (kvadratai): viršutinis krū
tų paviršius, apatinis, išorinis ir 
vidinis. Visos tos šešios krūtų 
dalys turi būti gydytojo ( o ir pa
čios ligonės) apžiūrėtos —apčiu
pinėtos. Moteriškė pati kas mė
nesį apžiūri savas krūtis. Taip pat 
apčiupinėti reikia limfines liau
kas, kurios drenuoja krūtis: pa
žastyje (axillae) ir virš rakta-
kaulio (clavicula) duobutėje 
(supraclavicular fossa). Pažas-
žasties keturios sienelės, apčiupi-
nėjamos jieškant padidintų lim
finių liaukų. 

Apžiūrėjimas krūtų liaukų tu
ri būti atliktas pacientei visai 
nusirengus iki juosmens. Krūtų si-
metriškumas ir jų kontūrai ste
bimi; spenelio padėtis ir jo išsi
kišimas bei įdubimas apžiūrimas. 
Pacientei atsigulus aukštielnin
kai, krūtys mericiniškai apžiūri
mos ir apčiupinėjamos: sekama, 
ar nėra vietinio padidėjimo, pra-
Suopiamų masių, krūtų odos 
spalvos pakitimų ir jose venų iš
siplėtimo. Visada reikia paprašy
ti pacientę pakelti rankas aukš
tyn virš galvos. Tada gali pasi
matyti odos įdubimas toje krūtų 
vietoje, kur vėžio lizdas būna prie 
odos priartėjęs. 

Krūtų mediciniškas 
ap&iųrinėįimas 

Krūtys palpuojamos (apčiuo
piamos) delnu. Taip lengviau su
sekamas tumoras. Delnu liečiant 
krūtis esti sumažinamas jutimas 
cystinio krūtų uždegimo (cystic 
mastitis) sukelto gruolėtumo. Ta
da Šitos rūšies krūtų uždegimas 
lengviau atskiriamas nuo vėžio 
sukeltų pakitimų. 

Gulinčios moteriškės krūtis 
palpuojant — su delnu lengvai 
krūtis paliečiant ištiriami visi ke
turi krūties paviršiai (vidinis, iš
orinis, apatinis ir viršutinis). To
kio apžiūrėjimo tikslas yra susek
ti kietą, nepaslankų guzą, pasis
lėpusį Raukinėje krūties dalyje 
(glandular tissues). Jei masė pra-
čiuopiama, tada su pirštų galais 
tiriamas tos masės būdingumas. 
Vėžio augliai mėgsta rastis pavir
šutinėse ir giliose krūties dalyse 
suaugę su aplinkiniais audiniais. 

audiniais tumoras (paviršiuje,, ar 
giliau) laikytinas vėžiu. Žinoma, 
ir tais atvejais daroma to tumoro 
tyrimas mikroskopiškai, paimant 
mažą tumoro dalį minėtam išty
rimui (biopsijai). 

Spenelis ir apie jį esąs tamso
kas spalvos laukelis reikia tirti 
žiūrint, ar neteka ten išskyros. 
Prie vėžio spenelis įsitraukia vi
dun. Žiūrima, ar neteka krūtys, 
ar nėra spenelio srityje išopėji-
mo. 

Vyro krūtys 

Žodelis vyro krūties reikalu. 
Vyro krūtys yra rudimentarinės 
— likučiai tik likę krūtų. Jau
nuoliui bręstant laikinai krūtys 
gali gerokai vyrukams padidėti 
(gynecomastia). Tai normalus 
reiškinys. Kitokiais atvejais vy
rams krūtų padidėjimas yra li
guistas reiškinys, arba paseka 
vaistų ėmimo (moteriškų hor
monų — oestrogenų; spirono-
lactono; phenothiazinų — tho-
razine, Stelazine). Retai kada vė
žys atsiranda vyro krūtyje. 

Juozas Kapačirskas su žmona Marija Lietuvio sodybos pažmonyje stiprina 
savo sveikatą naudinga programa, apsieidami be svaigalų ir be rūkalų. 
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Guzo apžiūrėjimas 

BŪDINGAS PRIEŠISTORINIS GYVtfflfiS — 
PLEZIOZAUMS 

Žinia apie japonų jūros žve- žvejų laimikis buvo pleziozau-
jų sugautą keistą gyvūną ap-1 ras. Mat, iš pašvinkusio gyvū-
skriejo visą pasaulį ir labai su- no sklido labai nemalonus kva-
domino ne tik mokslo visuome-; pas, ir žvejai, jį nufotografavę, 
nę, bet visus, kas tą žinią išgir- išmetė atgal į jūrą. 
do. Dabar daugumas specialis-

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

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

• Redakcija straipsnius taiao sa- s 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straipa- E 
nių nesaugo. Juos gražina tik ia Į 
anksto susitarus. Redakcija už s 
ftr»>hjmn turinj neatsako. SkeU 
bimų kainos prisiunčiamos gavus ~ 
prašymą. = 
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tai be galo svarbus radinys. Jis > išvadų, tačiau mokslininkai ne-
gal būt patvirtins nuomonę; atmeta galimybės, kad plezio-

Kūne esamų guzų (tumorų) 
mediciniškas apžiūrėjimas atlie-1 — ~~"~ i* _ i \ • m į žvejai tuo metu žvejojo nete
kamas vadovaujantis bendra sche-, *U mokslininkų mano, kad prie u n u o j ^ ^ ^ u o s t < > ( N a u _ 
ma. Tai atliekama apžiūrint, ap- j Naujosios Zelandijos krantų Į Zelandija). Tinklai buvo 
žiūrinėjant (palpuojant), guzą j Japonijos žvejų tinklus pakliuvo! a m ą * j 300 metru gyli. Jie ir 
pabarškinant (percussion) ir iš-! ne kas kitas, kaip dvi tonas sve- ^ n e m a t ^ £ į ^ 
klausant (auscultuojant). Dar • riantis pnešistonnis gyvūnas, gyvūną. Gyvūnas buvo 
kartais pora kitų tyrimo būdųį pleaozauras. Ligi šiol buvo, ^ u ^ d e v ^ „ ^ fl. 
panaudojama. Apie tumorą ži- mokslininkų teigiama, kad jie gio, turėjo keturis didelius pe
nios turi būti sužymimos pagal: išnykę jau pnes šimtą nulijo-, l e k u s ž nustebino labai 
sekančią schemą. Taip elgiamasi j n_ų metų. š ie mezozoines eros, J

Q k a U a s fc u o d e ^ 
su guzais visose kūno vietose, | jurų ropliai turėję mažą galvą,; 2 ^ ^ ^ i š m a t a v o . T S e -
įskaitant ir krūtis. 

mokslininkų, kad šie priešisto
riniai gyvūnai dar nėra išnykę. 
Be to, negalima įsivaizduoti, 
kad iki mūsų dienų būtų išlikęs 
tik šis vienas vienintelis gyvū
nas. Jų turėtų būti mažiausia 
bent grupė. 

Nors turimi įrodymai ir ne
duoda pagrindo padaryti tvirtų 

zaurai — šie milžiniški ropliai 
— dar neišnyko, dar jie tebegy
vena Pietų jūrų gelmėse, jm. 

įstaigos ir buto te!. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, I1L 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tr*6 ir šeštad 
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Guzo vieta. Atsižvelgiant į gu
zą supamus audinius, reikia tiks
liai aptarti gūželio vieta. Prisijun
gimas bet koks prie odos, rau
mens, kaulo ar kitos kūno dalies 
pažymimas. Nepamirštama api
būdinti, ar guzas yra paslankus, 
ar tvirtai suaugęs su gretimais au
diniais. 

Guzo dydis. Guzo išmieros iš
matuojamos ir sužymimos centi
metrais. Matuojama guzo guls-
čioji ir stačioji ašis. Jei galima pa

ilgą kaklą in storą liemenį su 
stipriomis galūnėmis, kurios bu
vo panašios į plaukmenis ir ku
rios vaidino pelekų vaidmenį. 

Tačiau mokslininkai kol kas 
nėra tikri, ar iš tikrųjų japonų 

pacientės atliekamas. Ji pirmoji 
anksčiausiai gali susekti krūtyje 
guzą — guzelį ar įtartiną pakai
tą, atsiradusią krūtyje. Tik anks
ti susekdami negalė, pajėgsime su 

šę jįvir nufotografavo. 

DR. K. G. BALU KAS 

ja kovoti. Tada, žinoma, daug 
duodami tikri skaičiai. Kartais da- laimingesnės taps mūsų moteriš-
romas sugretinimas dydžio su ži
nomų daiktų dydžiu: vynuogės, 
žirnio, slyvos, obuolio... 

Guzo pavidalas. Aprašoma, ar 
guzas yra apvalus, pailgas ar ne
taisyklingas. 

Guzo paviršius gali būti lygus 
ar gruoblėtas. Guzas gali būti 

gužuotas ir guzai gali būti nevie
nodo dydžio. Giliau besirandan
čio tumoro paviršius sunkiau duo
dasi aprašomas —tai priklauso 
nuo storio riebalų ir grubuotumo 
kitų audinių, supančių tumorą. 

Guzo jautrumas. Jis gali būti 
skausmingas arba neskausmingas. 
Daugelis gėrybinių guzų būna 
neskausmingi. Tuo tarpu uždegi
miniai guzai — skausmingi. 

Guzo temperatūra. Guzas gali 
būti šiltas, prisiliečiant —tokie 
dažniausiai būna uždegiminės 
kilmės guzai. Taip pat ir greitai 
augąs piktybinis guzas (vėžys) ga
li jaustis šiltas, prisiliečiant — 
jis jaučiasi dėl to, kad naujos 
kraujagyslės atsiranda, padidėja 
kraujo apytaka ir išsiplečia. Oda 
virš guzo gaLi būti raudonesnė. 
Guzai, susideda iš kraujagyslių, 
gali būti šiltesni. 

Guzo kraštai. Dažniausiai gu
zas ryškiai skiriasi nuo jį supan
čių audinių. Tik uždegiminės 
kilmės guzai ir vėžiai neapsiribo
ja taip ryškiai nuo aplinkinių 
audinių 

Tumoro konsistencija. Patini
mas gali būti minkštas ir kietas. 
Kietumas irgi gali įvairuoti savu 
intensyvumu. 2ymi konsisten
cija kaip kaulo kietumo, kieta, gu
mos kietumo, minkšta ir banguo-

Ten Vadus tokį guzą, didelė tiki-ijanti. Tumoras gali pulsuoti, jei 

kės. Visi ir visos kelkimės iš apsi
leidimo į tikrą veiklą visose srity
se, įskaitant ir krūtų apsaugą 
nuo vėžio. 

Pasiskaityti. Ian A. D. Bouchier, 
M D. Clinical'Skills W. B. Saun-
ders Co. 

tuos piešinius ir spalvotas nuo
traukas jie perdavė Nacionali
niam muziejuj Toki joje. 

Japonijos paleontologai labai 
nusiminė, kad žvejai neišsaugo
jo nors gyvūno skelete. Vis 
dėl to, ištyrę nuotraukas ir pie
šinius, mokslininkai mano, kad 
tai galėjęs būti pleziozauras. 
Muziejaus specialistų nuomone, 

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

Vėliau 6449 So. Pulasld 8d. (Crawford 

Buvusi "Nida" resortas, dabar 
"The Outpost" Beverly Shores, 
Ind., Lake Shore County Rd. ir 
Rogers, puse bloko nuo ežero. 
Valgykla, baras, kamb. išnuoma-
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
12,48 dol. dviem, savaitei 67.60 
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci
joms skamb. 21^879-5101. 

Medfcsl Boildmg) TeL LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 
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DR. EDMUND L CIARA 
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2709 We«t 51st Street 
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ketv. 1-4 ir 7-»; antrad. to- penkt 
10.4; sestad. 19-3 vai. 

Jonas Kavaliauskas Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje. Nuotr. M. Nagto 

<f 
TEATRINIO VARGO KELIAIS 

Jooaui Kaributas 

Memuarai 90 meti} teatrinio darbo mifrilrffmi paminėti, 
192 puri. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais nraeUaja. Kaina sa persiuntinra $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chioaso, DL 90829. 
* \ 

mybė yra, kad tai vėžys (carci 
noma). Jei nepriauges tumoras 
praČiuopiamas, vėžio buvimas ne-
(nt|>tatomas <—• nejungiamas. 
Todėl tokiu atveju prisieina įsi
tikinti — išpiauti reikia pračiuo-
piamą nesuaugusi su aplinkiniais 
audiniais tumorą ir ji ištirti 
mikroskopiškai laboratorijoje 
(biopsy). Tik tada paslankaus 
(nesuaugusio su aplinkiniais au
diniais) tumoro diagnozė nusta
toma. Suaugęs su aplinkiniais 

jis susidės iš kraujagyslių. Dides
nieji guzai apibarškinami, aus-
kultuojami, elektrine lempute 
peršviečiami. 

Išvada. Mokykimės, savo žinias 
gausinkime visose mums prieina
mose srityse, įskaitant ir moteriš
kių krūtų sunegalavimo reika
lus. Ypač gelbėdamiesi nuo krū
ties vėžio panaudokime visas ap
saugos priemones. Pirmoji tokių 
priemonių yra pakankamas ir re
guliarus krūtų ištyrimas, pačios 
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Vo 

ToL ofiso ir boto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet 

TeL REUaoce 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
8825 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. »r 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. rr šeštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHKRURGfi 
K f 1)1 K a IR VAIKU U(iOS 

ISTfi SPECIAUS 
MKTUCAI. BriTiDIVO 

880rW. Olst Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. 

Iki 1 vai. noplet. 
Ofs. teL 787-1168, ros. 289-2919 

ryto 

Ofs. HE 4-1818; rez. FR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 Wost 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Teief. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ MGOS — CHTRUKGMA 
Ofisai: 

111 NO. W.VI$.VSH AVE. 
4200 NO. CKNTRAlj AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEGKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintai h? 
"Contact lens^'* 

9018 W. 71st St. - ToL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

M . IlORJsS SEIBUfIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
9966 W. mm Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tol. 776-2880, rezkL 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adrosos 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso teief. RE 5-4410 

ReaiaencIJos teief. OR S-0S17 
Ofiso val.: pirmad. ir ketvirtad 
noolrOO Ugi 3:00 rnL popiet 

Ofiso tel. HE 4-212.1. Namo OI 8-stsr, 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A 8 

2454 Wost 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 tr 8-7 — Ii anksto susltaru*. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. D. W!NSXUNAS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
9167 Wost 71st Street 

Valandos: 1-8 vai. popiet 
TreČ. ir Oattad. SSjgSi suatUrtroa. 

Ofs. toL 586-9106; marnaą 891-9772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 Wost 69rd Street 

Vai.: pirm., sntr., ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais poga] susitarimą. 
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Paito tarnyba 

LAIKRAŠČIU IR ŽURNALU RŪPESČIAI 
Blogai naudojama laisvė tam- susisiekimo ir susižinojimo prie-

pa tironija, ir tai panašia tironi- monės, kurios remiasi mažumo-
ja, kaip politinėse diktatūrose, mis, kaip išskirtinio pobūdžio 
kaip komunistiniuose kraštuose, vietiniai laikraščiai ir žurnalai, 
kur laisvė žmogui paneigiama ir tautinių grupių spauda ir kultū-
valstybės įstatymai tarnauja tik rinis gyvenimas. 
valstybės ar partijos vergams I šią sritį įeina ir paštas. Jis 
spausti. Taip neseniai rašė švei- dar nėra -blogiausias Amerikoje, 
carų "Die Tat", komentuodamas Yra daug blogesnių pašto patar-
savo krašto tikrąsias ir netikrą- navimų kad ir tokioje Prancūzi-
sias laisvės gynimo -pastangas, joje, Kanadoje, ypač Italijoje, ne-

Siuo atveju reikia atkreipti dė- kalbant jau apie Pietų Amerikos 
mesį į katalikų savaitraščio "The ar Sovietų Rusijos paštą. Visur 
Wanderer,' redaktoriaus A.J. kainos už pašto patarnavimus 
Matt redakcinį straipsnį liepos kyla, o patarnavimas blogėja. 
20 d. laidoje. Jis kalba apie ban- Streikai ir balanso neišlyginimas 
dymu laiką, kai pašto patarnavi- yra kai kur, pvz. 'Italijoge,. toks 
mas laikraščiams ir žurnalams y- didelis, kad jo nė lyginti negali-
ra nepaprastai sumenkėjęs, o pa- ma su Amerikos ar net Kanados 
siuntimo paštu išlaidos nepro- paštų patarnavimais. 
porcingai Skeltos. Redaktorius A.J. Matt primena, 

Gaila visiems, kai koks nors žy kad "The Wanderer" pasrunfti-
mus amerikiečių žurnalas užsi- mas skaitytojui už 52 numerius 
daro tik dėl to, kad nepajėgia iš- kainuoja 3.55 dol. pe* metus, o 
laikyti materialinių sąlygų dėl iš- prenumerats? yra tik 15 doL Ga-
laidų kilimo, ypač dėl pašto Įima paskaičiuoti, kiek kainuoja 
siuntų iškėlimo. -Kai laikraštis ar "Draugo" pristatymas, kai reikia 
žurnalas turi sumokėti 10-15 ar įmokėti po tiek pat už 300 su vir-
daugiau procentų prenumeratos šum numerių. Tai ir sunkina vi-
kainos tik pašto tarnybai, tai jau sų leidėjų ir skaitytojų pastangas, 
kažkas neaiškaus. Tai bandymas, * 
kurį turi pakelti leidėjai ir skai- Etninę spaudą Amerikoje skai
tytojai kartu, nes susisiekimas to pagal naujausią statistiką apie 
spaudos keliais tik tokiu būdu 36 milijonai žmonių. Statistikai 
tėra įmanomas. Minėtas redak- vadina mažumų laikraščiais ir 
torius sako, kad 'The Wande- žurnalais, bet iš tikrųjų joks 
rer" tik per tryKką mėnesių iš- dienraštis ir joks vietinis žurna-
laidos pakilo 125 procentais. Bet las tokio skaitytojų skaičiaus ne-
tuo pačiu metu būtų didelis skai- turi ir net nesitiki turėti, ir tai 
tytojų apsunkinimas, jeigu tokiu dėl to, kad vietinių dienraščių 
pačiu būdu reiktų kelti prenume- paskirtis yra tik informuoti sa-
ratas. Tai ir yra laisvės išnau- vais reikalais, skelbti prekybi-
dojimas. nius, asmeninius ar institucijų 

Prisimintinas jau žinomas da- ' ' ' Į ^ " ~ ^ * * £ # 
lykas, kad nuo liepos pradžios * " » W " * « l ^ a m u ***** 
paštas vis kelia siuntimo kainas. 
Jau šiemet jos pakilo iki 32 pro
centų. Per dešimtį metų buvo 
pakelta daugiau kaip 200 pro- . - .. . -~~,*„ „~~. JU^ wJ• *: L. -JLL •informacijos, jų nuotaikų forma centų, nors uždarbiai tiek nepa- . , VŪ i . , . ... 
i ., v. " i Vj vimo, kultūrinių laimėjimų t. 
kilo, o pašto patarnavimas tiek ,..'.. - , ^— . i 
~»* L h _1LI •• v _-i. auklėjimo tikslų. Tai yra pagal 
pat procentų pablogėjo. Ką reik- , J . , . -. z. i - • i_ 
£7 HZ •-' — ;, * „. ba amerikiečių tautos, kūnai jai 

VYKSTANT SALT DERYBOMS, NEUŽMIRŠTAMA 
GYNYBA 

Eiliniam piliečiui sunku susigaudyti senatorių nusiginklavimo pareiškimuose 

MOKYTOJU DARBAS PAVERGTOJE LIETUVOJE 

Nežiūrint vidurvasario gam
tos malonumų, ar tai vandeny
no pakrantėse, ar prie Kanados 
vėsiu ir žuvingų ežero, ar dangų 
remenčių Kolorado kalnų papė
dėse, tariamo nusiginklavimo de
rybos Genevoje, Šveicarijoje, dar 
nenutrūksta. Iš esmės imant, at
rodytų, kad gana lengva susitar
ti. Tačiau nei JAV derybininkai, 
nei Sovietų politinio biuro įga
liotiniai negali žengti lemiamą 
žingsnį, kaip mūsų liaudyje kal
bama, "nors dėl svieto akių". O 
jau ne nuo šiandien žinoma, kad 
Sovietai niekada nesutiks įsileisti 
į savo kraštą jokių kontrolės 
svetimų valstybių įstaigų, nei 
paskirų pareigūnų. Ir nežiūrėda 
mi į jokius dokumentų paragra
fus, tęs savo pačių pasirašytų 
susitarimų pažeidimus (Past.: Čia 
geriausias pavyzdys yra 1975 m. 
Helsinkio tarptautinė sutartis, 
kurios pakartotini suniekinimai 
dabar yra vykdomi vadinamų so
vietinių teismų, nuteisusių mū
sų tautietį V. Petkų ir kitus. 
<Aut). 

Galima neklystant spėlioti, kad 
šios nusiginklavimo derybos bus 
ir toliau tęsiamos, nors abi pu
sės — komunistinė —bedieviš
koji ir demokratinė — krikščio
niškoji pagreitintu tempu ruošia
si jėgų išbandymui. 

BFL AUŠROTAS iį priešatominės apsaugos slėptu-

Kodėl pavargsta 
Tokią temą pavergtoje Lietuvoje 
nagrinėja B. Šaknys (S.1977.Nr. 
23,14p.). Pagal jo pastebėjimus, 
komunistų valdomuose kraštuo-

J. VAICELIONAS 
mokytojas? ba 30 valandų, o jie dar dirba 

negalėtų sovietus padrąsinti įsi
velti į branduolini karą." 

Rimtas būklės vertinimas 

ves 110,000 visokių laipsnių * mokytojai greičiau pavargsta 
svarbiųjų komunistų vadovų ir!išsisemia, negu laisvajame pašau-
pareigūnų. Pastarieji kaip tik ir 

elitą krašto komunistų 

Etninė spauda, tiesa, nėra nei 
vieninga, nei skaitoma viena kal
ba, bet ji yra Amerikos tur
tas, kuris prisideda prie žmonių 

tų daryti laikraščiams ir žurna- priklauso h etninės grupės, pra
turtinimo, moralinės ir valstybi-

mi Įtaigoj:mo. Kadaise net Golc-
wateris, kandidatuodamas į pre-

voti už išsilaikymą, ginant lais- f*611*0. 'Postą' g * * . £ 5 į «•<- - ~ j . _.TTT7-T_ kad, jeigu svetimomis kalbomis 

lams šių bandymų metu, redak 
torius Matt nepasako. Jis tik ra 
gina savo 
dar labiau glaudinti jėgas ir tai
syti bent tai, kas įmanoma — ko

vę ir atsakomybės pajautimą. 
* 

Ekonominė krizė, infliacija ir 
pajamų bei išlaidų neišlygini
mas yra ne Amerikos, bet, gali
ma tarti, viso pasaulio šių dienų 
vienas sunkiausių klausimų, ku
rių net bendromis pastangomis 
nepajėgiama išspręsti. Tai valsty
bių problemos, kurios reikalin
gos ne tik valstybinių, bet ir tarp
tautinių sprendimų, tarptautinio 
bendradarbiavimo. Neseniai įvy
kusi ekonominė konferencija 

leidžiama spauda būtų vieninga, 
tai vadinamos mažumos išsirink
tų prezidentu tokį, kokio jos no
rėtų. 

Kiekviena etninė grupė nori 
pravesti savo atstovus į valstybės 
tvarkymo postus, bet jos nemėgi
na sudaryti tokios partijos, kuri 
veiktų šalia amerikiečių gyveni
mo, nes jos jaučiasi šio krašto 
piliečiais, atsakingais už jo ateitį, 
už 'jo geresni gyvenimą, teisin
gesnę vyriausybės ar tautos ats-

•D ir i ir^j.- •••—• i tovų politiką. Šiuo metu ateivių 
Bormoje, Vak. VokieUjoje, galu- £^£p*toi*, ^ k a l b a tmių sprendanų nepnejo, nes ,*7j-. I_"L- • • -A_-, . 1 . i_^I- IL • leidžiama, labiausiai yra sustru-kiekvienos valstybės atstovai pir- . . . « . . • 1 *• T . -„1 Į , 1 , , , pmusi infliacijos slogučiu, paš-miausia žiūrėjo \ savo problemas. * . J . , T Y.if~rl ~r . . , . , • , • , to patarnavimu ir kainų kilmio Tai vidaus gyvenimas, kun; kiek- C • - - ._ , , • . i i , . _ , . . už tą patarnavimą Klausimu, nes vienos valstybės vyriausybe non 

Milijonai žūtų 
Pastarosiomis savaitėmis JAV 

plačiai skaitomi ir įtakingi dien
raščiai kaip "NYTy ar "Baltimo-
re Sun" bei kiti spausdino CIA 
pranešimą, paruoštą dabartinio 
tos žvalgybos įstaigos direktoriaus 
adm. Stansfield Tumer, jau š. 
m. vasary S. Tumerio įteiktų 
kongresui 

Šioje studijoje teigiama, kad 
"Sov. S-ga yra parengusi civili
nių gyventojų apsaugojimo pla
ną branduolinio karo atveju. 

[Tačiau, nežiūrint ten vykdomų 
apsigynimo pasiruošimų, mili
jonai piliečių žūtų, jeigu Sovie
tai ir JAV pradėtų atominį susi
dūrimą". 

Minėtame raporte neįtaigoja-
ma, kad Sovietai ruoštųsi užpul
ti JAV. Jame tesakoma, kad "Sov. 
Sąjungos dabartiniai valdovai ti
ki, jog piliečių apsaugos progra
ma žymiai sustiprinsianti tautos 
pajėgumą vesti karą prieš Ame
riką ir tuo pačiu padidins Sovie
tų galimybes išlikti gyviems ir po 
branduolinių ginklų panaudoji
mo". Studija baigiama: "]ie ne
privalėtų pasitikėti vien civili
nės gynybos apsauga ir pastaroji 

Jau daugiau kaip prieš metus 
laiko buvęs JAV Karo aviacijos 
žvalgybos v-kas gen. Keegan įspė
jo JAV visuomenę apie Sovietų 
vykdomą civilinės gynybos pro
gramą. Tačiau tada į šiuos spe
cialisto nurodymus nedaug buvo 
atsižvelgta. Dabar, kai ši studi
ja buvo paskelbta sen. John C 
Culver (D. —Iowa), kuris yra ir 
Senato ginkluotų pajėgų komi
teto narys, tai j šį reikalą nu
krypo spaudos ir politikų dėme
sys. 

Sakoma, kad "dabartinis do
kumentas esąs išsamiausias, bet 
kada paskelbtas JAV visuomenei 
apie Sovietų vyriausybės vykdo
mas civilinės apsaugos programas. 
Ir šis raportas išniro į paviršių, 
tebevykstant diskusijoms apie pi
liečių apsaugojimą nuo bolševi
kinių branduolinių ginklų. Si stu
dija būsianti užbaigta š. m. rug-
piūty". 

Yra žinoma, kad JAV šiems rei
kalams kas metai išleidžia apie 
100,000,000 dol. dar 1960 m. lai
kotarpyje įruoštoms slėptuvėms 
tinkamoje aukštumoje išlaikyti. 

Dvi pažiūros 
Sustiprintos apsaugos šalinin

kai galvoja, kad tokių programų 
vykdymas rimtos krizės atveju žy
miai sumažina Sovietų atominio 
užpuolimo galimybes. Tačiau prie 
šingoji pusė tvirtina, kad sustip
rintoji civilinių gynyba kaip tik 
nuteiks didžiųjų jėgų vadovus 
paviršutiniškai žiūrėti į atomi
nio karo grėsmę. Atseit, ar jis kils 
ar ne, didžioji piliečių masė vis 
tiek išliks gyva. 

Pagal pastarąjį CIA raportą 

sudaro elitą krašto 
Taip pat nuo 12 iki 24 proc. visų 
įmonių ir ekonomiškų institu
cijų dirbančiųjų galima apsau
goti nuo branduolinių radiaci
jos spindulių", teigiama prane
šime 

spręsti savu būdu ir savomis prie
monėmis, nors mėgindamos 
bendradarbiauti su kitomis, nuo 
kurių priklauso prekybinis ir pra
moninis pasikeitimas, tuo pačiu 
ir ekonominės krizės mažinimas. 

tai nuolat sunkina jų kultūrinę 
ir tautinę veiklą, tai sunkina jų 
moralę ir pasitikėjimą savo vy
riausybėmis ar miestų administ
racijos darbais ir sugebėjimais. 

Šios problemos keliamos dau
giau amerikiečių, skaitančių iš-

Valstybės vienu ar kitu būdu skirtinius — katalikiškus, protes-
išsilaiko ir gali išsilaikyti. Nu- tantiškus, kultūros, politikos — 
kenčia krizės ir infliacijos atve- laikraščius, negu kitų tautinių 
jais tik eilinis pilietis, kuris l&- grupių, kurių spauda remiasi tik 
biausiai jaučia pragyvenimo pa- jų idealistiniu pasiryžimu. Dėlto 
brangimą ir pajamų sumažėjimą, nereikia tapti pesimistais, o rei-
Nukenčia valstybių institucijos, kia tik stipriau ryžtis savą spau-
mokslo šakos, kurios remiasi ne dą išlaikyti ir kovoti prieš bet 
tik idealistais, bet ir medžiagi- kokią infliaciją, 
niais ištekliais. Ypač nukenčia P.S 

Iškeldinimo skuba 

Gyventojų evakuacijos greitis 
iš tirštai apgyventų centrų žy
miai padidintų gyventojų išlik
simu piliečių skaičių. Žinoma, 
svarbiausia būtų, kad dar prieš 
atominių bombų paleidimą į 
numatytuosius taikinius didieji 
miestai būtų iškeldinti į saugias 
vietas. Aišku, kad toks žmonių 
iškeldinimas galįs užsitęsti ilgiau 
negu vieną savaitę laiko. 

Pačioje raporto baigmėje prilei
džiama, kad "blogiausiu atveju 
Amerikai panaudojus atominius 
ginklus, Sovietų teritorijoje ga
lėtų būti sunaikinta daugiau ne
gu 100 milijonų gyvybių. 
Panaudojus visas įmanomas 
civilinės apsaugos priemones, 
ten težūna tik dešimtys mi
lijonų asmenų". 

Senatorius J. Culver galvoja, 
kad "nors Sovietai ir stengiasi ap
saugoti savo piliečius galimo ka
ro atveju, bet ligi dabar jos va
dovybė dar nepakreipė strategi
nių svarstyklių savo naudai. To
dėl JAV neprivalanti pulti į pa
niką ir stiprinti dabar esamas ci
vilinės gynybos programas". 

Bandomos X raketai vietos 

Tuo pat metu, kai su Sovietais 
derimasi nusiginklavimo reika
lais, JAV, Defense Nuclear Agen-
cy (DNA) — Branduolinių gink
lų apsaugos įstaiga vykdė sprogi 

lyje. Visai teisingai. Komunistinė 
santvarka greitai išsemia moky
tojus fiziškai ir dvasiškai. Yra 
daug tikinčių mokytojų, kurie 
yra priversti vaidinti bedievius, 
skaityti ateistines paskaitas, per
sekioti religingus mokinius, sekti 
ir išdavinėti savo bendradarbius 
mokytojus ir bendrai reikštis ate
istinėje veikloje. 

Laisvajame pasaulyje ir ateis
tai mokytojai nėra priversti dirb
ti ateistinį darbą. Jis gali būti 
ateistas, bet laisvas žmogus. Ti
kintys mokytojai religine prakti
ka save atgaivina, o komunistiš
kuoju ateizmu mokytojai save 
žlugdo dvasinėje depresijoje. Ate
izmas žlugdo vyrus mokytojus, 
o dar labiau žlugdo moteris. Mo
terys iš prigimties yra religinges
nės už vyrus, o komunistinėje 
santvarkoje ir jos turi suvaidinti 
ateistes. Tiesa, yra iš nusistaty
mo ateisčių mokytojų. Tokios mo
kytojos jau yra baubas moki
niams ir mokytojams. Jos perse-
koja religingus mokinius, suke
lia nesantaiką mokytojų tarpe, 
nes komunistiškieji ateistai sąži
nės neturi ir jiems viskas galima. 
Viena ateiste mokytoja pasakė: 
"Išėdžiau jau tris direktorius, iš-
ėsiu ir ketvirtą". Taip yra pa
vergtos Lietuvos mokytojų darbe. 
Vienas mokytojas dar Lietuvos 
laisvės laikais pasakė: "Nors bū
čiau aršus ateistas, bet nenorė
čiau turėti ateistes žmonos". Jis 
žinąs atsitikimą, kaip viena ate
iste žmona nužudė savo vyrą. 
Yra ir lietuviškas posakis: bedie
vis vyras yra pusė velnio, o be
dievė moteris — pilnas velnias. 

Pavergtoje Lietuvoje mokyto
jai per savaitę dažniausia išdir-

Sovietų S-ga galinti sutalpinti mų bandymus 35 mylias į pie-

Kubos kareiviai Angoloje, Afrikoje 

tus nuo Lake Havasu City, Arizo
nos valstijoje Sie bandymai turė
ję tikslą ištirti žemės pogrindžio 
sudėtį, kurioj bus slepiamos MX 
tipo vairuojamos raketos. 

Nors dar nėra galutinai nu
spręsta dėl MX vairuojamų avie 
dinių tolimesnio tobulinimo, ta
čiau jau dabar esančios numa
tytos 10 vietovių joms patalpin
ti šiose valstijose: Arizona, Cali-
fomia, Colorado, Kansas, Nebras-
ka, Nevada, Naujoji Meksika, Ok-
lahoma, Teras ir Utah. 

Taigi, kai derybininkai tingi
niauja gražioje Šveicarijoje, re
miami turtingų dienpinigių, tai 
kiti specialistai stengiasi, kad pir
mųjų pažadai Sovietams nesu
žlugdytų šio puikaus krašto 
ateities. 

h vakarinėse pamainose, tai per 
savaitę išdirba net iki 50 valan
dų. O beveik antra tiek laiko rei
kia išdirbti be atlyginimo. Vie
na jauna mokytoja sako: "Ruo
šiuosi bėgti iš mokyklos, nes ne
turiu jau jėgų. Be normalaus 
darbo mokykloje, dar reikia dirb
ti su komjaunuoliais, esu rajono 
chemijos mokytojų metodinio ra
telio pirmininkė, vienuoliktos 
klasės vadovė. Apie poilsį galiu 
tik svajoti". 

Tuo darbai mokytojams dar 
nesibaigia. Štai, Kaišiadorių vi
durinė mokykla. Jos mokytojai 
turi budėti postuose. Pirmo budė
jimo veiklos zona yra K. Požėlos 
gatvė nuo geležinkelio iki ATI. 
Budėjimo zonoje pagrindiniai 
objektai, kuriuos reikia aplanky
ti, yra paštas, restoranas, mo
kyklos sporto aikštė, miesto par
kas, kultūros namai, kino teat
ras. Antrojo budėjimo posto veik
los zona — kitapus geležinkelio. 
Čia reikia aplankyti geležinkelio 
stotį, Vytauto gatvę, autobusų sto
tį ir šalia esantį skverą. 

Mokytojų kolektyve daugiau
sia dirba moterys. Jos nuo 8 iki 
11 valandos vak. turi vaikščioti 
po stotis, restoranus, ieškodamos 
tvarkos pažeidėjų. Juk už mokyk
los ribų tvarką prižiūri milicinin
kai ir draugovininkai. Toks mo
kytojų budėjimas yra žalingas 
pedagoginiu atžvilgiu. Jei moky
tojas restorane ar kultūros namų 
šokių salėje pastebės mokinį, jis 
turės jį išvaryti namo. Ar labai 
jau gerbs mokinys tokį mokyto
ją, kuris eina įkyraus seklio pa
reigas? Mokytojui autoritetą pra
rasti lengva, o jį atgauti sunku. 

Mokytojai daug laiko sugaišta 
sėdėdami mokyklose per rudens, 
žiemos ir pavasario atostogas. 
Kam to reikia? Juk tuo metu 
mokyklai užtenka raštvedžio ir 
sargo. Toks budėjimas yra moky
tojų kankinimas. Argi mokyto
jams, kurie dirba ilgas apmoka
mas ir neapmokamas valandas, 
nereikalingos atostogos? Viena 
tautietė iš pavergtos Lietuvos ra
šo: "Namie dažniausia esu viena, 
nes duktė mokytoja nuo ryto ir 
dažnai iki vėlyvo vakaro užimta 
mokykloje". Tuos sunkumus da
ro komunistinė santvarka. Ji už
deda vergijos pančius visiems, 
neišskiriant nė mokytojų. O ko
munistinėje santvarkoje privačių 
darbų nėra. 

Sakoma, kad mokytojai turi 
šviestis, sekti reikiamą literatū
rą. Kaip tai padaryti, jei nebė
ra laiko? Ir mokytojui reikia nu
eiti į turgų, krautuvę ir ilgai pa
stovėti eilėse. Ir prieš 15-20 me
tų mokytojai dirbo, bet mažiau. 
Štai ką sako tas pats B.Š.: "Ne-

(Nukelta į 4 pusi.) 

IŠRADIMŲ KEISTENYBĖS 
Dažnai mokslo ir technikos 

pažangai priskiriama ypatinga 
savybė, kad bet kokia mokslo 
ir technikos naujovė vis grei
čiau įgyvendinama ir paplinta, 
negu, sakysime, prieš 100 metų. 
Tačiau nėra taisyklės be išim
ties. Pavyzdžiui, XTX a. pra
džioje nuo pirmojo praktiško 

nes aviacijos gimimas truko net 
16 metų (1903-1919). Tačiau 
malūnsparnio praktinis įgyven
dinimas truko rekordiškai gan 
ilgai — 43 metus (1907-1960), 
o laivų ant oro pagalves — 
rekordiškai trumpai — tik 3 
metus (1959-1982). 

Žodžiu, pavyzdžiai rodo, kad 
kiekvienas išradimo kelias į gy-

garvežio demonstravimo iki pir- į venimą priklauso ne tik nuo 
mo komercinio geležinkelio bendro technines pažangos h/-
(1613-1825) praėjo 12 metų, o'gio, bet ir nuo visuomenės 
mūsų amžiaus pradžioje civili-1 poreikio. >n 

^Keveldrod 
AUK BOTA 
Romanas 

69 
Ji nei neatsisveikino, šokuodama laiptais, leidosi 

žemyn. Alfredas, tur būt, laukė. Duok Dieve, kad jis 
vėluotų, kaip visada... Marianne bėgo judančiais laip
tais. Dvigubai bėgo, uždusus, plakančia stipriai širdim, 
suprakaitavus, nuvargus nuo kamantinėjimų ir sku
bos. Jos plaukai netvarkingai krito ant kaktos; ji nei 
nesitvarkė, tikėdamasi, kad niekas į ją nekreips dėme
sio. Ir, lyg tyčia, Almis kilo kitais laiptais aukštyn. 
Jai pamojo ranka, šyptelėjo; ji pamojo atgal, visa iš-
rausdama ir, tur būt, išblykšdama, nes lūpos ėmė šalti. 
Praplaukiančių laiptais žmonių mirgėjimas juos išsky
rė. Marianne dabar ėmė nežymiai taisytis plaukus, 
džiūvo laižomos lūpos, kojų nebeskaudėjo, bet visą 
apėmė nuovargis, apvaldęs kūną ir mintis. Skubėjo 
automatiškai, nieko nebegalvodama. 

"Kodėl jis tebėra krautuvėj? Juk darbą baigė. 
Gal apsiperka?" — Bėgo padrikos mintys, skrajojo 
lyg drugiai. — "Ar vengėm, ar šiaip nesusitikom? 
Kelios dienos... Ir, vis tik vis tik... Tos dienos kažkuo 
ypatingos... Ne, negali būt!... — Ji kartojo sau. 

Vėl nudiegė vienas kojos raumuo. Ji pritūpė ant 
kėdės, jau netoli durų. Toji kėdė dažnai ją pailsinda
vo, jei ko laukdavo, iš darbo išėjus. Atsisėdus dairėsi, 
ar Alfredas kur nesisukinėja. Kartais šiame vestibiuly 
jis laukdavo, jei telkdavosi atvažiuoti. Jos mašina, ku
rią šiaip taip buvo įsigijusi, visiškai sugriuvo. Be savo 

mašinos dabar ji tik autobusų viešnia; arba — bet 
kieno malonėje... Trumpos gruodžio dienos, po darbo 
— jau gili sutema, o kebas tolimas. Laukti autobuso 
bijo, važiuoti nedrąsu vienai, išlipt ir eiti namo — vėl 
ne pyragai... Gudriosios bendradarbės jai prišnekėjo, 
kad gali tie pabėgę vagys ją nutverti, gali naudobti, 
nes juk ji viena veidus jų atpažintų ir išduotų, jei tik 
pasitaikytų proga... žodžiai vaizdūs, mintys dar prap
lečia galimybes ir baisumus... Taigi, Marianne labai nu
sižeminus maldavo, prašė Alfred — atvažiuoti. 

— Jei gera būsi... — Jis atsakė tą rytą. 
Marianne pašoko nuo kėdės. Gal jis laukia už durų? 
Alfred Resetti ją pasitiko rūsčiu veidu. Į Marianne 

dar šypsojos ir mojo rankom bendradarbiai, sakydami 
sudie, kažkas norėjo dar ilgėliau pakalbinti; bet ryš
kiu galvos mostu jos vyras parodė, kad skubėtų. Ji 
skubėjo, žvilgsniu sekė dingstantį tarp žmonių, tai vėl 
išnyrantį savo vyrą. Jo eisena, — mąstė Marianne, — 
buvo iškilminga, beveik įžūliai išdidi; jo tamsūs plau
kai iš tolo žvilgėjo (tik ji viena žinojo, kad tai perukas. 
Kvailys! Jo paties plaukai dar gražesni, kad ir kiek 
pražilę...) 

Kojos pirštą batui spaudžiant, ji momentui stab
telėjo. Susirietus mėgino pajudinti nykštį, bent se
kundei iš bato išimt... Tuo laiku su dviem ryšulėliais 
ėjo iš krautuvės Dangerutis.Jis žengė tiesiai link auto-
buvo sustojimo,; bet, vėjo gūsiui stipriau pūstelėjus, 
pasisuko ir pastebėjo stovinčią Marianne. Matyt, jis pa
galvojo, kad jo laukia: jau žengė į jos pusę. Marianne 
labai išsigando. Ji tik mostelėjo artėjančiam Almhu, 
lyg atsisveikindama, lyg protestuodama, ir, skurbiai 
nusisukus, žengė į vyro pusę. šis atsisukęs stovėjo. 
Žvilgsnis ir jo veidas rodė, kad jis pastebėjo jų dviejų 
šypsnius ir pasimojavimą. 

— Tai mano hesdradarbis. — Sakė ji, mėginda

ma šypsotis, bet jos veide buvo ryškus rūpestis. 
— Artimas? — šaltai klausė Alfredas. 
— Kaip tai suprasti? Dirbam kartu. Toj pačioj 

krautuvėj... 
— Taigi, matau, dirbant ilgiau, negu visi kiti, ir 

paskui... ilgai atsisveikint užtrunka... 
Marianne tylėjo. Tegu bara, tegu prikaišioja. Te

gu bara už viską... Jis nežino, kaip ji parvažiavo tą 
išgąsčio naktį, su kuo... Jis nieko nežino, jos vyras, 
vienintelis globėjas ir draugas... Marianne pakėlė galvą, 
tiesiai pažvelgdama į piktą Alfredo veidą. Bet jis ir ne
nori žinoti... Tą naktį jis grįžo taip vėlai, kad ji, nors 
ilgai neužmigdama, nebesulaukė, nebegirdėjo. Sekantį 
rytą jis miegojo, kai ji, visa perblyškusi, užsiverkusi, 
išsiruošė paskubom į darbą. Į autobusą... Nes ma
šinos negali paimt, su juo nepasitarus, jo dienos planų 
nežinodama. 

Jis nusigręžęs žengė skubiai, vingiuodamas tarp 
pristatyų mašinų. Ji vos suspėjo sekti: batuose kojos 
beviltiškai degė ir griežė, bet nebuvo kada stabtelti ir 
taisytis. Ji bijojo, kad nepaliktų čia vienos, šviesos 
nuo krautuvės pilkėjo, dangus buvo murzinai juodas. 
Kažkokia moterėlė stumdė mašiną atgal, priekin, vėl 
atgal; vos neužvažiavo ant Marianne. Ji žinojo, kad 
vakaras jai prasideda blogai. 

Mašina godžiai rijo gatvę. Tamsa kartais per
smaugdavo šviesius kvartalus, ir tik mašinų degančios 
akys raižė kelią į vieną ir į kitą pusę. Neilgai jie, susė
dę į apysenį Fordą tylėjo. Marianne žinojo, kad mo-
nologinis dialogas prasidės. 

— Cia paskutinis kartas. Daugiau nelauksiu. Tu— 
vis paskutinė. Kol su visais atsišneki, atsimojuoji... 

— Sony. 
* 

(Bos daugiau) 
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DVIDEŠIMT TRYS SESELES MINĖS JUBILIEJŲ 
į Iškilmės Šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje 

Jubiliačių pagerbtuvės bus 
rugpjūčio 15 d 10:30 vai. ir prasi
dės iv. Miiiomis. Jas atnašaus ir 
pamokslą pasakys kun. Juozapas 
Juknklis, taip pat prel Francis 
Kaminski, kun. S. Gaučias, Jo-
seph O. King, Antanas Kelpšas, 
MK, Jonas Kuzinskas, Vito Mi-
kofiįtit George Slominsld, Boni-
faejs Vaišnoras, MIC, ir kun. 
Arkanas Zakarauskas. Seselės ju-

Šv. Mišių metu pakartos 

fbiliatėms metai greitai nuai
dės su didelėmis aukomis, bet 
kaQp ir su giliu džiaugsmu, ta-
čiafcKristaus meilė stiprino ir tei
kė j&ns drąsos, šioje garbingoje 
MeSųSTį dangų paėmimo šven
tėje džiaugiasi Jubiliatės. 

Deimantini jubiliejų minės ses. 
M^ttŽJona, Jubiliatė kilusi iš 
LiiĮuvos. Atvyko i vienuolyną 
i i Hartfordo. Conn. Deimantini 

minėdama, ji atnau-]uqpejų 
jiniį Dievui stiprios valios ištiki-
m g meilę. Sesuo Jubiliatė nuo 
1 9 9 metų darbuojasi motiniš-
karifc name, šv. Kazimiero vie
nuolyno centre. 

K. M. Carmelita, šio būrelio 
n a į mirė 1963 metais. 

' Auksinį jubiliejų minės: 
Spuo M. Anita, kuri įstojo j 

vieniiolyną iš šv. Antano par. 
Cicero. £jo kandidačių mokyto
jos ?e»eigas ir buvo vyresnioji mo
tiniškame name. Marijos aukš
tesnėje „mokykloje ir keliose Chi
cagos parapijose Taip pat darba
vosi vienuolijos centro adminis
tracijoje kaip patarėja, šiemet mo
kytojauja Marijos aukštesnioje 
mokykloje. Ses. M Doroteja, 

įstojusi iš Sv. Jurgio par., Chica
goje. Darbavosi šv. Kryžiaus ir 
Loretto ligoninėse, taip pat Ne-
ligh Memorial Hospital, Nebras-
ka, vedėjos ir administratorės pa
reigose. Aštuonerius metus dar-
davosi vienuolijos centro adminis
tracijoje kaip patarėja, šiemet ei
na administratorės pareigas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

Ses. M. Clarita įstojo iš šv. 
Juozapo parapijos, South Chica-
go. Mokė parapinėse mokyklose, 
taip pat šv. Kazimiero akademi
joj dėstė muziką. Ėjo vyresniosios 
pareigas ir paskutiniais metais 
moko muzikos Marijos aukštes
niojoje mokykloje. 

Ses. M. Gracilda įstojo- iš šv. 
Mykolo parapijos, Shamokin, Pa. 
Darbavosi pradinėse mokyklose ry 
tų ir vakarų valstijose, o Šiais 
metais darbuojasi Clevelande, 
Ohio, Marijos Nuolatinės Pagal
bos parapijoje. 

Ses. M Rosarita įstojo iš Šv. Izi
doriaus parapijos, Braddock, Pa. 
Dėstė lietuvių kalbą, literatūrą 
ir istoriją šv. Kazimiero akademi
joj ir junior <»llege. Buvo vedėja 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokykloj,' Sheboygan, Wisc Nuo 
1963 metų mokytojauja Juozapo 
—Marijos viloje, Holland, Pa. 

Ses. M Berilia įstojo iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, Chicago, IT1. 
Mokė pradinėse mokyklose, ypač 
rytų valstijose, ir darbavosi .įvai
riose misijų pareigose. Nūo 1956 
metų mokytojauja Chicagos pa
rapijų mokyklose. 

Ses. M Felice įstojo iš Šv. Ka-

C L A S S I F I E D G U I D E 
M1SGXLLANZX>L)2» B E A L E S T A T E 

P L U M B I N G 
Vonių, v ir tuves s i n k ų ir vandens 
Ši ldytuvų spec ia l i s ta i . V ir tuvės ir 
vonios kabinetai . K e r a m i k o s ir k t 
p lyte lės . Glaaa bloeks . Sinkos 
vamzdžiai i šva lomi e lektra. Ga
nte kreiptis nuo 7 i k i 8 vai. ryto 
arba po 5 vai . v a k a r o 

S E R A P I N A S — 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

P A R D A V I M U I 

PARDAVIMUI MOTORAI 

Toronto lietuvių choras "Varpe * ' pasiruošęs D a n ų šventei. 
Nuotr. Lino Meilaus 

Ses. M. Florianą įstojo iš Sv 
Onos parapijos, Luzeme, Pa 
Mokė pradinėse mokyklose Chi
cagos ir rytų valstijų parapijose. 
Vėliau, baigusi slaugės mokslus, 
darbavosi Šv. Kryžiaus, Loretto ir 
Šv. Juozapo ligoninėse. Nuo 1970 
metų darbuojasi Šv Šeimos vilos 
senelių namuose. 

Ses. M. Genovaitė įstojo iš Švč. 
Sakramento parapijos, Baily, Pa. 
Mokė aukštesnes pradinės mo
kyklos klases Chicagoje ir rytuose. 
Taip pat ėjo mokyklos vedėjos 
pareigas nuo 1952 iki 1956 metų. 
Šiais metais darbuojasi Šv. Klemen 
so parapijoje, Floridoje. 

Ses. Estelle įstojo iš Šv.. Petro 
parapijos, So. Boston, Mass. Mo
kė aukštesniuosius skyrius. Taip 
pat mokytojavo Šv. Kazimiero aka 
demijoj Juozapo —Marijos vilo
je, kur buvo mokyklos vedėja, ir 
Marijos aukštesniojoje mokykloje 
nuo 1967 metų. £jo vedėjos pa
reigas Švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokykloje Chicagoje ir Šv. 

j jo. iš Our Lady ofthe Ridge para
pijos, Worth, I1L Mokė ir auklėjo 
vaikučius ypač pradinėse mokyk-{ 
lose. Chicagoje, New Meksico, 
Clevelande ir Marylande. Šiais 
metais ėjo mokyklos vedėjos ir se
selių vyresniosios pareigas Aber-
deen, Md. 

Ses. Mary Desales įstojo iš S 
Clare of Montefalco parapijos, 
Chicago, 111. Darbavosi mažųjų 
vaikučių skyriuose. Nuo 1974 
metų ėjo patarėjos pareigas gene
ralinėje taryboje, 1975 metais bu
vo mokyklos vedėja Šv. Marijos 
parapijoj, Plano, 111., kur ir šiais 
metais mokytojauja. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radto programa 

Naujoj Anglijoj i i Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 9d 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baitic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, S o . Boston, Mass. 
02f27. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny. 

m 

Lietuvių issgltnnj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie-
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

2 butai ir profesionalui liuksus ofisui; 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par- į 
k*. Anksta kokybe. $50,000.00. 

4 vieaecų maras k gamtas. Mar-
ąuette Parke. Naujas gan. Šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Grąžas pieta* akr/pas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Ręst Eslate 
2625 Wist7lstStrttt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Turime 4 motorus, 
me s tovyje , kurios g a l i u įsakyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos y r a s e k a a c o s : 

L 
L 5 H J \ , 
X. Khnbte Motor, 1 
80 cycles , «20 V. 

S. Kimble Motor, S 
6 0 cycles , 220 V. 

4 . Loma AUs 
pfcase, 5 H.P.. 90 eyese, 

Telefonuoktti 

6 0 eydee , 220-240 V . — 

t 
V. 

LU 5-9500 
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IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

užimti. 

Klemenso mokykloje, Floridoj 
zm^ro'parVrĮfos Woraster, Mass j Dabar yra Sv^Karimiero - Ma 
Baigusi slaugės mokslus, darbą 

MOKYTOJC DABSAS 

: (Atkelta i i 3 pal) 

sėdsjo jie anuomet rankų sudėję: 
buvo agitatoriai, propagandistai, 
tek|avo rinkti parašus ui taiką, 
surašinėti gyvulius, agituoti i ko
lūkius. Mokytojai buvo nepakei-
čiatu Tarybų valdžios pagelbi-
niriai, partijos idėjų nešėjai, bet, 
jų žodžiais tariant, popierių, ata
skaitų, planų reikėdavo šimtą 
kartį mažiau rašyti. Atliktas dar
bas aė kiek nepasvarėja, užra-
šrus'n į ataskaitas, o kai kas įsi
gudrino parašyti gražias ataskai
tas, bet mažai dirbti". 

>fekytojų surinkti taikos para
šai ^Maskvai neturėjo jokios 
reikfmės, nes Maskva kariavo 
Viejhame, Egipte, Angoloje, Etio
pijoje, Afganistane, o taip pat 
veda revoliucinius karus: vykdo 
žudymus, pagrobimus, sprogdi-
nimju, padegimus visame pasau
l y j e 

Pavergtos Lietuvos mokytojus 
kankina ir atviros pamokos, ku
riose atsilanko ištisa raudonųjų 
komisija. Jei baigiančiam moky
tojų; seminariją kandidatui per 
pralgĮkos pamokas tenka perneš
ti daug i ji žiūrinčių akių, tas 
nenuostabu, nes tai būsimojo 
mokytojo pirmieji žingsniai, ku
riuos* tikrina jo mokytojai ir 
draugai. Bet komunistinėje siste
moje tos atviros pamokos jau 
yra dirbančių mokytojų kankini
mas fr patikrinimas, kiek moky
tojai-sugeba suagituoti mokinius 
kot%nistJnėje bei ateistinėje sri
tyje.*.'. 

SiJcoma, kad partija ir vyriau-
<7bė£lemia mokytojus, jiems su
teikta, visokių lengvatų. Ar tai 
lenffetos, jei mokytojai ilgas 
valandas be atlyginimo budi mo
kykloje, vakarais vaikšto po res-
toraims, kinus, šokių sales, gele
žinkelio ir autobusų stotis gau
dyti nusižengusius mokinius? Juk 
buvo, atsitikimų, kad vėlai gatve 
einaiicius mokytojus užpuldavo 
komjaunuoliai ir juos surmišda-
vo. Jei mokiniai yra tokie ne
klaužados, tai tas tik rodo, kad 
komunistinė auklėjimo sistema 
yra labai bloga. Tokių biaurių 
dalyfrų nei mokytojams, nei mo-
kinįejns nebuvo Lietuvos laisvės 

vosi šv. Kryžiaus ir Loretto ligo
ninėse Nuo 1964 m. ėjo slaugės 
pareigas Marijos aukštesniojoje 
mokyklojê  Juozapo — Marijos 
viloje, Newtown, Pa., ir nuo 
1974 metų slaugo nusipelniusias 
ir senstančias seseles motiniška
me name —infirmary. 

Ses. M. Deotilla įstojo iš 5v. 
Kazimiero par. Gary, md. Mo
kytojavo Sv. Jurgio par. Chicago, 
M., ir Sv. Kazimiero par. Worces-
ter, Mass. Buhalterės ir raštinin
kės pareigas ėjo šv. Kryžiaus ir 
Loretto ligoninėse, taip pat Ma
rijos aukštesniojoje mokykloje ir 
motiniškame name. Šiemet dar
buojasi motiniškojo namo rašti
nėje. 1975 metais Sv. Tėvas apdo
vanojo seselę auksiniu medaliu 
Pro Ecclesia et Pontifice" už 

nepaprastą pasidarbavimą, stei
giant Seminario Mayor Nacional 
de la Asuncion, Guatemala. 

Ses. M. Mildreda įstojo iš Šv. 
Pranciškaus parapijos, Miners-
ville, Pa. Darbavosi su mažais 
vaikučiais, ypač rytų parapijose, 
šiais metais seselė moko pirmo 
skyriaus vaikučius šv. Kazimiero 
par. mokykloje, Philadelphia, Pa, 

Ses. M Eucharista įstojo iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. Mokė aukštesniųjų skyrių 
vaikus Chicagos apylinkėj ir ry
tų valstijų parapijose. Buvo ve
dėja aukštesnėse mokyklose: Juo
zapo — Marijos viloje, Clovis, 
New Morico, ir šv. Kazimiero 
akademijoje. £jo mokyklų ins
pektorės ir studijų direktorės pa
reigas, šiais metais mokytojauja 
Juozapo — Marijos viloje aukštes
niojoje mokykloje. 

Ses. M. Filioteja įstojo iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. £jo šeimininkės pareigas 
keliose Chicagos parapijose ir šv. 
Kryžiaus ligoninėje, sveikatai nu
silpus, grįžo į motinišką namą 
poilsiui. 

Ses. M. Adorata įstojo iš šv 
Petro parapijos, South Boston, 
Mass. Mokytojavo pradinėse mo
kyklose Chicagos apylinkėje. Ejo 
naujokių mokytojos pareigas 
penkerius metus. Vadovavo nau
jai misijai Argentinoj. Vėliau ėjo 
generalinės ekonomės pareigas 
motiniškame name Nuo 1958 
iki 1970 metų vadovavo sese
lėms kaip generalinė vyresnioji. 
Pareigoms pasibaigus, mokytojau
ja Marijos aukštesniojoje mokyk
loje 

rijos alumniečių sąjungos vedė
ja. Šiemet mokytojauja Marijos 
aukštesniojoje mokykloje. 

Ses. M. Aąuita įstojo iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Gary, Ind. 
^lokė Chicagos ir rytų mokyklo
se. Daug metų darbavosi muzi
kos srityje. Nuo 1940 metų dirbo 
motiniškame name, dėstė muzi
ką ir vadovavo chorui, mokė Ma
rijos aukštesniojoje mokykloje, 
Juozapo — Marijos viloje, šv. Pet
ro par., Rosvvell, N. M. Nuo 1973 
metų moko Marijos aukštesniojo
je mokykloje. 

Iš šio būrio trys seselės ilsisi 
amžinybėje* 

Ses. M. Teresita Braukutė net 
prieš sidabrinio jubiliejaus sukak
tuves apleido šią žemę fr ilsisi 
Viešpatyje. 

Ses. M. Rosalina taip pat vie
na iŠ šio būrio jubiliačių buvo 
pakviesta į amžinybę. 

Ses. M. Redemptą Išganytojas 
pasikvietė atšvęsti jubiliejų pra
eitų metų rugsėjo mėnesį. 

Ses. M. Agnese įstojo iš šv. An
tano parapijos, Cicero, 111. Mokė 
mažesniųjų vaikučių skyriuose. 
Nuo 1973 metų yadovauja kaip 
mokyklos vedėja ir seselių vyres
nioji Plano, 111. •< 

Ses. M. Patrice įstojo iš šv. Kry
žiaus parapijos, Chicago, 111. Dar
bavosi daugiausia Chicagos apy
linkės parapijų mokyklose. Nuo 
1975 metų eina mokyklos vedėjos 
ir sėslių vyresniosios pareigas 
Aušros Vartų parpijoj. 

Didelė pagarba ir nuoširdūs 
sveikinimai mūsų brangioms sese
lėms jubiliatėms. 

Jubiliejaus dvasia tedidina se
selių apaštalavimo meilę ir tely
di jas džiaugsmingai ir geroje 
sveikatoje per visus Jubiliejaus 
metus! Daug Dievo palaimos ir 
sėkmės artėti prie Jėzaus dieviš
kos širdies, ten semti stiprybės, jė
gų darbuose ir džiaugsmo Jubi
liejaus dienose. (Iškilmėse daly
vauti galės tik su pakvietimais, 
nes Jubiliatės turi daug giminių, 
o koplyčios apimtis ribota). 

UIIIUIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIlillIlUUUIlIlIlIlII 

TELEVIZ IJOS 
Spa lvo tos ir P a p r a s t o s . Radijai 

S tereo ir Oro Vės in tuva i . 
Pardav imas ir T a i s y m a s 

M I G L I K A S T V 
2S46 W. 69th ' St . , teL 776-1486 
IltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilUUUUUlIilHIIIIiilUII 
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Ivalrfc) prekių paatrtnktmaa nebran

giai i i mūsų sasssnasss 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
S3SS 8. Halsted St.. ChJcaflo. m . S0608 
2501 W. SStfc St., Chicnco- DX SSSM 

Telef.: 924-37ST — 2S4-3320 
V y t a u t a s Valent inas 

imiiiiiiiimiiumitiiiiiiiiniiHuiiiiiiHiiiii 

kamb. (3 mieg.). 51-ma u i Kedzie.. 
Tik S82.5OO.00. 

MOrtais. 2 butai. Naujai 
tuotL Vieną tuoj galima 
Brighton Parke. 

72-ra ir Csmptiall, IVi aukšto nau-
įe&rsis mflr. namas. 3 mieg. {rengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

a7-ra Ir Rntberford Liuksus 5 ^ 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranch". $69.500.00. 

10Į4 akro temis netoli Burlington. 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir K o l a 8 kamb. med- namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36.500.00 

Š I M A I T I S REALTY 
Iusnrance — Ineome Tsvx 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

10% — 90% —- SO% pisjisn aaokeatte 
u i apdrSMidą ano ag-nlOB Ir 
UUo 

FRANK Z A P 0 L I S 
S308H WeM a&tta Street 

Chlcaco. HUoois 
Tclef. GA 4-aSM 

SPALVOTA 
MIKKOSTRCKTCRA 

lllllllllllilIlIlHIIIIIHIIIII 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S p e r k r a u s t o baldus ir 
k i tus da iktus . I r i i toli mies to lei
dimai ir pi lna apdrauda. 

TteL — WA 5-8063 
HtHHIHIlHIIIIHIlHnilimHIHHIHIlIllimH 
tniiiiimiiiifiiiMiiiimiMiumitiiimiimi' 

PACKAGE EJCPRESS AGE>CY 
MARIJA NOREDTJ£Nf i 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

mieg, kaaaa. prie 
moters, penemmsei moteriai « r vy
rui. Galimybe naudotis virtuve. Ma
ža nuoma. Marąuette Pke. 

Skambint $15-87(1 

Išnuom. Marąuette pke. 4 k a m b . 
butas rūsy . Skambinti po 5 • . vak.: 

B E 7 - 8 M 7 

ISNUOM. 6 kambarių butas 2 -me 
aukšte Marąuette Parke. 

Skambint — 434-7461 

prekes. Maistas i i Esvopos aandeUn. 
w. ss st.. euseago, m. sosas. 

T E I . — W A &-S7S7 
Iki Sol buvo manyta, jog į mimittiimtimnnninnnmtwmnntntni: 

Sidabrinį jubiliejų minės 
Ses. M. Lawrence, įstojusi K 

Sv. Kazimiero parapijos, Worces-
ter, Mass. Mokė pradinėse mokyk
lose Chicagos apylinkėje, ėjo ve
dėjos pareigas Nekalto Prasidėji
mo mokykloj, Chicagoje, nuo 
1976 metų Šiuo laiku eina sese
lių vyresniosios pareigas Sv. Ka
zimiero seserų motiniškame na
me. 

Ses. M. Dechantal istojo iš Sv. 
Laurencijaus parapijos, Chicago, 
111. Nuo 1953 metų šeimininka
vo Chicagos ir pietų vakarų mi
sijose. Šiuo metu dalinai darbuo
jasi Šv. Kazimiero vienuolyno 
centre. 

Ses. M. Lorraine Therese įsto-

elektroniniu mikroskopu galima 
gauti tik nespalvotą vaizdą. 
Vienai Olandijos "Filips" fir
mos laboratorijai buvo duotas 
uždavinys sukurti spalvotą mik
roskopą. Pirmuoju modeliu bu
vo galima perkelti į televizijos 
ekraną tik dvi spalvas — rau
doną ir mėlyną. Po kurio laiko 
pavyko praturtinti spalvų ga
mą dar trimis spalvomis. Spal
votas vaizdas labai svarbu me
talurgijos, mikroelektronikos 
tyrimams. Spalvoto elektroni
nio mikroskopo veikimo princi
pas remiasi tokio mikroskopo 
galybe teikti dviejų rūšių infor
maciją — tiriamo objekto vaiz
dą ir difrakcinins trukdymus. 
Pasirodė, kad, pritaikius spe
cialius keitiklius, aruos trukdy
mus ir galima paversti spalvo
tu vaizdu. )m 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
imHIHHIHIIIIIIIIHHmilHIttliniHIHHtlHi 
iiiiiiiiiHiumiiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiiiiiiinii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir klius kraitis 

N E D Z I N S K A S , 4 0 6 5 Archer A v e . 
Chicago, UI. 6 0 6 3 2 , t e k f . 9 2 7 5 9 8 0 
Hnmnniiiimiiiiiiniiiiiiiiininniiinnini 
itiiiiiiittiiiiiiUMiiiiiiiiiitiiiiiniiiimiiimt 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

•8 fcr Sacnsmito . 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 msi . garažas. $45.000. 

58 ir MassasoH 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys. 2 
mas. g a n i a s . $54,500. 

17 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
mat. garažas. $46,000. 

44 ir Tafanao. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. virtuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
M ir RockveD 3-jų butų, 2 aukst. 
mūras. Atskiros šilumos. 2 mai. ga
ražas, $45,000. 

46 ir Saaamsuto Naujesnis IVi 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

64 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900. 

i i i gihrojttt 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
)ūsų nuosavybe, prašome kreiptis 1 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Strttt 

T«L - 767-0600 

HELP WANTg) — VntAl 

Immediate Opening 
South s ide metai tabricatkn job shop 
is seeking tbe foUowing ecperienced 
persetmei: 

MIGWELDEft 
WELOER FIT-L P MAN 

Day shift, good startmg salary, paid 
hoiidays and vacatron. 

Call Mrs. Ritey 
523-5754 

FOR APPOINTMENT 

>OLL OPERATORS 
LATHE HANDS 

Part Time. 
Mušt have job ahop experience. 

Alsip area. Call 468-8234 
FJCPER. UPHOLSTJE31EB 

Mušt know some cotting. 
Good working conditions. Please 
call: 

725-0161 or 725^3525 

tr 
visų rūš ių grindi*. 

J. B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
IIIIlMIlIMIIHIIIIIIIIIi 
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 
Atvyk* | Chicaga, neuŽmirRdte aplankyti DRAUGO 

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyt! gimine* Chicagoje bevelk £ 
kiekvienas turi giminių. 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuHiHimiininmmini 
M. A. i I M K U S 

JfOTART P f B U C 
INCOKF, T A I R R T I O I 
So. M ^ l m i l l , t«L 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINTŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBB8 PRAiTaCAl tr 

kitokia blankai 
ttftltllllllllllllllllltttuillllllfllllllllllllllll! 

MABQUETTE PABK 
1V4 aukšto mūr.; 8 kamb.. 5 mieg., 

gražiai įruoštas rūsys, garažas. Arti 
66 ir Fairfield. Numažinta kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna] pirkimas — Pardavimas 

Valdymai 
Draadimai — lavoms Tas 

Notariataa — Vertsmsd 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

( U 5 5 S . Kedzie Ave. — 7 7 8 - 2 2 3 3 

Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , 
oea j i s plačiausiai ska i tomas lie
tuvių dienraštis, gi ske lb imų kai 
įos yra visiems prieinamos. 

Malė belp 
TOsaited For Pr iva l ė 

ttPER'D SHORT OftDEft 
C O O K 

To operate small anack bar . Good 
working conditions and benefits-
For appointment ca l l : 

Chei Chlumsky 275-6600 
O o s e d BfoBday 

Mokytoja ieško moters gyvenan
čios Evergreen pke., kari galėtų pri
žiūrėti 1 m. vaiką savo 

K A L E A N D F T M A L E 

C O O K 
Loyola University Medical Center 
ha& an opening for experienoed insti-
tutional cook. Mušt be experienced 
handling modified diets. Supervisory 
abiliti.es. Prefer individual with formai 
training. 

If ąualified. please ca l l 
5 3 1 - S 2 4 2 

LDVOLA LTOVERSITY 
MEDICAL C E N T E R 

Maywood. I l lmols 
An Equai Opportuntty Emptov** M/P 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

= iiiiiiiiiiimmimiuiumiiiti n 
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Bodami Chicagoje. aplankykite JOsų gerųj draugą — dienrašti 
DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų i i didžiausio Amerikos rinkinio 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote Įsigyti. Matysite, pasiimsite 
| rankas, peržiūrėsite ir Įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokj dsryk«j i i cia esančių rankdarbių ar 
keramikos' Pasirinkimas tikrai didelis 

DRAUGAS, mm W. MM Street, Ctdcafe. i i . 

1 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
13-ka novelių. U jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi . 
1977 a . Virieiis dali. Giedros Tre-

^tiiiiiiiiiiuiiiiununiiiuniraiHnniuinRiiruiinrnimiimiiui 

M.30. 

DRAUGAS, 4MB 

EL^CTRICLANS — 2nd SHHT 
W e are seeking individual with at least 4 or more years electrical 

esrpertence trouble sbooting and repairing industrial eųuipment. 
Mamtenance on our high speed psekaging maebines reųuires the 

successful applicant to have a strong bacfcground in motor control cb> 
cuitry. up to $7.90/hr. Excellent benefits package. 

I 

CALL KARL STRAND AT S81 -6100, EXT. 354 

T00TSIE RiUL INDUSTRIES, 
CHICAGO, AL 

An Eoual Opportunity Employer 

I 

Perskaitę ū r * m , ouokite lutiems pasiskaityt. 

http://abiliti.es
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NACIŲ KOLABORANTŲ MEDŽIOKLE 
Vienoj žinomoj Chicagos įmo-juojamas, net ir tie, kurie nebus 

nėj dirbau paprastu darbininku • atspausdinti leidinyje. Pasiun-

Melboumo "Dainos" sambūrio moterų sekstetas koncerto Los Angeles 
metu Nuotr. Ant. Gulbinsko 

MOSU KOLONIJOSE 
BrooklyrL N. Y. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
NAUJAS KLEBONAS 

Kun. Jonas Pakalniškis .liepos 
9 d-, buvo paskirtas klebonu Ap
reiškimo parapijai, Brooklyne, 
vietoj mirusio kun. Prano Rau
galo. Dabartinis lietuvių Ap
reiškimo parapijos klebonas yra 
gimęs Amerikoje, nors mokėsi ir 
kunigu įšventintas Lietuvoje, 
Kauno arkivyskupijoj 1939 m. 
birželio 3. Amerikon atvyko po II 
pasaulinio karo ir visą laiką dir
bo lietuvių parapijose — Apreiš
kimo Brooklyne ir Atsimainymo 
Maspethe. 

Klebono pareigas Apreiškimo 
par. perėmė liepos 16 d., sekma
dienį, Vyskupo Francis Mugave-
ro įgaliotinis prel. James Hunt, 
dalyvaujant parapijos komitetui, 
organizacijų atstovams, parapie-
čiams ir artimiesiems, įteikė baž
nyčios ir tafeernak-ulo raktus, pa
rapijos antspaudą, knygas. Jis per
ėmė atsakingas klebono pareigas, 
sukalbėjo tikėjimo išpažinimą ir 
Mišių maldose dėkojo Dievui. 

Pilnutėlė bažnyčia parapiečių 
meldėsi su naujuoju klebonu, pa
rapijos choras, vadovaujamas Vik 
toro Ralio giedojo Mišias ir gies
mes. Po pamaldų dalyviai pasi
vaišino parapijos salėje. Ta proga 
buvo išreikšti sveikinimai, linkė
jimai parapicčių ir kitų dalyvių. 
Reikšmingą žodį pasakė kun. 
prof. Stasys Yla, pareikšdamas 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PATIKSLINU DĖL AIŠKUMO 

Liepos 24 d. "Draugo" laidoje 
žurnalisto Vlado Ramojaus skilty-j 
je "Dviejuose horizontuose cituo
tos ištraukos iš "Aidų" žurna
lo (1978 m. birželio mėn.) apie 
mano veiklą yra teisingos. Tiktai 
deja, su inž. M. Ivanausku in
terviu buvo padarytas prieš keletą 
metų, o straipsnis "Aiduose" til
po tiktai dabar, todėl nebuvo ži
nomi vėlesnieji dalykai. 

"Aiduose" išspausdinta, kad iš 
"Naujienų" už redaguojamas i 
"Meno Žinias" jokio atlyginimo 
negavau, net padėkos žodžio. Man 
atrodė, kad mano darbo savieji 
neįvertina, gal tik kas kitas. At
lyginimo aš ir nereikalavau. 

Todėl "Aiduose" ir nebuvo 
įdėta, kad "Naujienos už mano 
daugiametį darbą menui ir spau
dai 1975 m. birželio 6 d. Marti-
nkrae banketų salėje suruošė 
man pagerbti banketą. Už tai 
joms ir jame dalyvavusiems dė
koju. 

Mano interviu su inž. M. Iva
nausku buvo tik apie praeities 
įvykius, be jokios tendencijos 
prieš "Naujienas". Mano paduoti 
faktai buvo objektyvūs. Net atvi
rai prisipažinau, kad. kitų su
klaidintas padariau sau morali
nės žalos, nuplėšdamas keletą ka
rikatūrų "ateistiniam šlamštui" 
— "Sakei", bet ne "Naujienoms". 
Jos to nebūtų toleravusios. 

Klaidų pasitaikė iš susidariusių 
aplinkybių ir 8 nesusivokimo. 
Labai atsiprašau paliestus ir už
gautus asmenis. 

Su didžia pagarba 
Dail. Mikas Šileikis 

vikį, kad lietuviai nuoširdžiai 
rems ir palaikys naujo klebono 
pastangas Apreiškimo parapijos 
išlaikymui ir ugdymui. Tai ga
lės būti įtik tuomet, kai visi para 
piečiai uoliai ir aktyviai palaikys 
savo parapiją. Nuoširdus bendra
darbiavimas su dvasios vadovu 
yra vienas svarbiausių užtikrini 
my, kad .lietuvių parapija gy
vuotų. 

Iškilmėse sugiedota "Ilgiausių 
metų" linkėjimai. 

Kun, Stasys Raila 

Jonas Pakalniškis, naujasis 
Apreošiamo par. toeoonas. 

Union Pier, Mich. 

SURUO&fiME GEGUŽINĘ 

Union Pier, Mich. Lietuvių 
draugija liepos 9 d. Mišauskų 
sode suruošė sėkmingą geguži
nę. Dalyvių buvo daugiau kaip 
70. Oras buvo palankus. Grojo 
akordeonu St. Žukauskas. 

Rugsėjo mėn. 9 d. 5 v. vak. 
Michigano valstijos laiku drau
gijos valdyba šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks Ju-
lie's Kitchen patalpose. 12 ir 
212 kelių kryžkelėje. Po susi
rinkimo ten pat bus tradicinė 
vakarienė. A. Kl. 

Buffalo, N. Y. 
PADfiKA KDNGRESMANUI 

J ACK F. KEMP 

Buffalo Lietuvių klubas, su
žinojęs apie kongresmano J&ck 
F. Kemp pasiūlymą, kad 1980 
metų pasaulio olimpiniai žaidi
mai būtų iš Maskvos atšaukti, 
pasiuntė jam padėkos laišką ir 
užtikrinimą, kad Niagaros apy 
linkių lietuvių kilmės piliečiai 
šį jo pasiūlymą remia visu šim
tu procentų. 

Ta pačia proga pasiuntė laiš-
>ms savo kongresmanui Henry 
J. Nowak ir abiems New Yorko 
senatoriams — Jackob K. Ja-
vits ir Daniel P. Moynihan. ku 
riuose pabrėžia jų susirūpini
mą pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis kaip savajam krašte, taip 
ir užjūry ir prašo daryti žy
gių, kad pasaulinė sporto olim
piada būtų iš Maskvos atšauk 
ta, arba bent Amerikos sporti
ninkai joje nedalyvautų. 

šio klubo laiškai yra parašy
ti sąryšy su pastaraisiais ru
sų ir lietuvių disidentų nuteisi
mais, kuriais buvo viešai pade
monstruotas Sovietų nesiskaity 
mas sU Helsinkio sutartimi. Se 
natoriui Javits laiškas yra už
baigiamas šiais žodžiais: "mū-

dvidešimt metų ir niekada nepa 
galvojau, kad galiu būti įtartas 
ir sekamas kaip karo nusikaltėlis 
— nacių kolaborantas. Kilo įta
rimas, kad kažkas manim domi
si, kai iš užrakintos drabužių 
spintos dingo užrašų knygelė, 
kurioje buvo daugiausia pažįs
tamų asmenų adresai ir telefonų 
numeriai bei kiti įvairūs užrašai. 

Kiek vėliau net du kartus din
go, taip pat po užraktu buvę, 
liaudies dainų užrašai. Iš pat 
jaunų dienų buvau didelis dainų 
mėgėjas, tad darbovietėje pertrau
kų metu ėmiau užrašinėti liau
dies ir kitas dainas. Po visų ne
sėkmių vistik pasisekė užrašyti 
daugiau dviejų šimtų dainų. Rak 
tą nuo rūbinės, be manęs, dar 
turėjo formanas (virsraktį), o at
sarginius raktus — įmonės rašti
nė. 

Netrukus po to, kai jau buvau 
išėjęs į pensiją, vienas iš įmo
nės asmeninės dalies tarnautojų 
paskambino telefonu į namus ir 
paprašė, kad į įmonės leidžiamą 
žurnalą parašyčiau savo gyveni
mo įspūdingiausius atsiminimus. Į 
Nustebau, kad į tokį puošnų žur-
įalą, kuriame būna spausdinami 
tik įmonę liečiantieji reikalai, ga
lėtų būti įdėti kažkokio buvusio 
jų darbininko, kad ir įspūdingi, 
atsiminimai. Tačiau prašomas 
sutikau parašyti ir aprašiau vie
ną nuotykį, kai Lietuvos miš
kuose nakties metu mane buvo 
užpuolę vilkai. 

Tas pats pareigūnas, gavęs ma
no rašinį, vėl paskambino į na
mus ir sako: "Jūsų rašinys įdo
mus, bet žurnalo redaktorius ne
sutinka spausdinti, nes jus įtaria 
buvus nacių kolaborantu." Tada 
aš jam atsakiau: "Jei aš esu na
cių kolaborantas, tai redaktorius 
yra rusų komunistų agentas, kuris 
kiekvieną lietuvį norėtų padaryti 
nacių kolaborantu — karo nusi
kaltėliu." 

Redaktorius, matyt, norėjo įs-
pūdingesnio straipsnio, pvz., "Kaip 
aš Šaudžiau žydus". 

Lietuviškas posakis sako: 
"Sensti, mokaisi ir vistiek kvailas 
numiršti". 

Mūsų spaudoje būna trumpų 
žinučių, kad tas ir tas renka ži
nias leidiniui apie bolševikų nu
žudytus ir ištremtus lietuvius. Re
tas kuris iš mūsų neturimo gimi
nių ar draugų, nukentėjusių nuo 
bolševikų teroro, tad skubame 
tokias žinias net su nuotrau
komis siųsti. Tačiau praeina 
daug metų, o tas leidinys ne tik 
nepasirodo, bet ir žinutės, kodėl 
jis nepasirodo, jokioj spaudoj ne
rasi. 

Vienas mūsų gerai žinomas ir 
patikimas čikagietis žurnalistas 
buvo surinkęs daug pavardžių 
bolševikų nužudytų ir į Sibirą iš
tremtų lietuvių, bet tos sukaup
tos žinios, laikomos saugioje vie
toje, buvo išvogtos. Ir vėl darbas 
buvo pradėtas iš pradžių, ir vėl 
siuntėme žinias ir nuotraukas... 
Neseniai buvo pranešta, kad leidi
nys jau baigiamas ruošti spaudai. 

Ičiau ir aš du rašinius. Siųsdamas 
antrąjį rašinį prie slapyvardžio 
daviau ir vieno giminaičio adre
są (pagal susitarimą). Netrukus 
iš radijo valandėlės vedėjų ga
vau laišką, kuriame tarp kitko 
rašė: "Širdingai ačiū už dalyvavi
mą konkurse. Vėliau pranešime 
daugiau"... Nesulaukęs jokių pra
nešimų ketverius metus, telefo
nu pasiteiravau apie leidinį. Ma
loni ponia paaiškino, kad jau e-
sąs surastas leidinio redaktorius, 

ris darbą jau yra pradėjęs. Po DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugpjūčio m ė c l d 
kiek laiko teko patirti, kad K. — — ^ — — — - — — — — • 

AMHN1 STULPAI niekad ir niekas nėra kvietęs ra-
daguoti tokį leidinį. 

Šių metų pradžioje radijo va
landėlės vedėjams parašiau laiš
ką, vėl pasiteiravau apie leidinį 
ir paprašiau, kad mano rašiniai 
būtų grąžinti, jei leidinys nebūtų 
leidžiamas. Nesulaukęs jokio atsa
kymo, birželio pradžioje vėl ra
šiau ir pakartojau pirmąjį laišką. 
Iki šiol nesu gavęs jokio atsaky
mo, tartum leidėjai su visom pre
mijom būtų kiaurai į žemę pra
smegę. 

Tokių faktų akyvaizdoje ko
kios mintys peršasi apie tokius 

gerai žinomas menininkas K., ku-! veikėjus? 

Neįtikėtina, bet sekantis pa
vyzdys kelia įtarimą, turintį ryšį 
su minėtais įvykiais. 

1972 m. viena Chicagos lietu
vių radijo valandėlė ilgą laiką 
skelbė, kad programos sukaktu
vėms (berods, 5 metų) norima iš
leisti įdomesnių atsiminimų leidi
nį, tad visų radijo valandėlės 
klausytojų buvo prašoma siųsti 
savo atsiminimos ir nuotraukas. 
Buvo pabrėžiama, kad kiekvie
nas atsiųstas rašinys bus premi

sų dalyvavimas Maskvos olim
piadoj būtų tyras pritarimas vi 
siškatn Maskvos nesiskaitymui 
su žmogiška garbe ir laisve." 

Buffalo lietuviai prašo ir ki
tų, ypač gausesnių New Yorko 
valstybes apylinkių lietuvius, 
rašyti tuo reikalu laiškus sa
vo kongresmanams ir abiem se 
natoriams. nes jų įtaka senate 
yra gan didelė b* jie yra smar
kiai pasisakę prieš paskutiniuo 
sius disidentų nuteisimus. 

R. M. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

IRENA BALZEKIENfi 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios nete
kome 1976 m. rugpiūčio 8 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos antradienį, 
rugpiūčio 8 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336 
S. Kilbourn Ave. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir karta su mumis pasi
melsti už a. a. Irenos Ralzekienės sielą. 

Nuhūdę: VYRAS IR VAIKAI 

A. t A. LEOKADIJAI RAKAUSKIENEI 
mirus, jos vyrui VINCUI, dukroms ALDONAI VA-
SOHIENEI. STETUTEI GORSKI, sūnui AHTJUIUI ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš-

Aldona ir Vladas Laitai 

n 
A. A 

PETRAS KAZYS PULTDMEVIČIUS 
Gyveno 3333 Wakw Street, Omaha, Nebraska. 
Tragiškai žuvo liepos 30 d., 1978, 8:30 vai. ryto, sulaukęs 15 

metų amžiaus. 
Gimė Omaha, Nebraska. 
Kūnas pašarvotas Larfcin koplyčioje, 4428 S. 24th St., Omaha. 
Rožančius bos kalbamas antradieni, 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks Creč., rugp. 2 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 9 vai. {vyks 
gedulingos panuldoB už veijomo sietą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Sv. Jono kapines. 

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

Nuliūdę Vieką: tėvai Rūta ir Juons Pulunevičiai, 2 seserys: 
Onutė Šnipes ir Zuzana Gilbert su šeimomis, 4 broliai Pranas, Jo
nas, Povilas ir Juozukas, tėvuką' Ona k Ansas Kėkštai, Omahoje. 
ir kiti giminės. 

Pastaruoju metu mokslininkai 
sukūrė praktiškai amžinų stul
pų gamybos technologiją. To
kie stulpai gaminami iš medifi-
kuotos fenolo dervos, sustiprin
tos stiklo pluoštu. Pagaminti 
stulpai labai atsparus drėgmei 

b* bakterijoms. Be to, 
stulpai yra lengvi, todėl juos 
patogu vežioti ir statyti. jm 

Dvi rankos, sujungtos mal
dai, atlieko kflnesnį darbą ant 
žemės, kaip visas žmonių artile
rijos griausmas. 

1 

A. t A. LEOKADIJAI RAKAUSKIENEI 
mina, dukrai ALDONAI VASOMENEi, anūkams 
GAILIUI, ARVYDUI ir ALGIUI ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reilriame ir karta liūdime 

f i Ir AJ Dr&gVMnCtai 

V if 8. Kulikauskai 

•̂MunMirtmiinHiHiiiiiiiiMiuinimiMiiHiiuiiiiMiHn 

| Sporte Nepriklausomoje 
| JONAS NARBUTAS 

| Pirmoji daba (1919—1038). Autoriaus leidinys 1978 
E m., 432 pusi Kaina su persiuntimu 9,50 doL Leidinyje su-
| telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą lieftanfins me-
=| džiagos ir daugybė nuotraukų. 

Užsakymus siusti: 
"Draugas", 4545 W. 6 M St, CUeago, DL ftOata, 
Dunojaus gyventojai prideda eactra 45 e t taksu. 

EUDEIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
-

4 3 3 0 - 3 4 So . Cal i fornia A v e n u e 
Te le fonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERH A VE. 

r* 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tei. 737-8601 * + "• 

• s » 

• • • • 

l -

PETKUS 
TĖVAS IR S 0 N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 50 th Av., C icero 

Tel. 476-234S 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

'c 
t • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArd» 7-3401 
1'*. 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virtima 7-6672 
2424 VV 69th STREET Tel. REpuMk 7-1213 

11029 Southwest Highway. Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Td. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YAnb 7-113B-39 

POVILAS J. RIMKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArd* 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLynpk 2-1003 

-' 
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* **sw ąta*ys Pieža, buvęs 
Ibnerican" ir "To

rius, su žmona 
f į Ocean Isle, N. 

visi vaikai su 
išskyrus vieną, atlie-

tarnybą. Džiaugia-
vr geru klimatu ir 
ingo" darbuotojus. 
Maironio lituanis-
1978-79 m. išsi-
Tėvų komitetą. 

mokyklos direkto-
orė pasiliko Lai-
i ir Jūratė Ja-
komitetas pasis-

pirm. Rasa 
vicepirrrr. Ro-
sek. dr. Izoi-

Ttejhflats i, ižd. Romas Kan-
, Jįgpcp. Jolanta Zubinienė, 

Slivinskas. Prašo-
apylinkės lietuviai 

^nokyklos reikalu į dir. 
inkunienę (tel — 257-

Sirutienė, "Draugo" 
skyriaus vedėja, 

i atostogų. Pailsėju-
lalką namie, ji su savo 

Siručiu žada skristi į 
knr pabus bent savai-
irlįun laiko. J darbą 
:jjfc savaičių. 

Pavergm ss Mirhiinnn senatorių Derezms kuris buvo pagrindinis kalbėtojas pavergtų tautų sa-
ūsmria*. ftfJemimo metu matome cent re senatorių ir atstovus: latvių — S. Rudzitį, lietuvių — 

kr J. Ufbsną, estų — R. Tralą, lenkų ir rumunų atstovus. Nuotr. Jono Urbono. 

.* -xu 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAIL. RINGAJELĖS JONYNAI-1 gerą nuotaiką. Tokia ji yra i rių — turtingų savo išgyveni-
TfcS - ZOTOVIENĖS PABODA vaizdų kūryboje. Daug kas ma-1 maia asmenų. Pokalbiai buvo 

BEVERLY SHORES tė jos piešinius kalėdinėse at-;gyvi ir įdomūs. Visi, atrodė, 
virutėse, kurias platina Vydū-'judrūs ir gyvi, puikioje gamto-
no jaunimo fondas. Čia, kaip ir'je gerai jautėsi. Mūsų pirmi-
kituose paveiksluose jaučiamas ninkas Vanagūnas buvo su vi-
laisvas užmojis, atidengiant pa
saulį, tėviškės vaizdus. 

Taip pat parodoje yra alie
jaus technikos darbų, stipriau 

daiL Riagailte Jonynaitės 
-Zoteviaaės dssiės kariniai ke
liavo nuo šiaurės ig is tss (Det
roitas — Florida), a n » mėgė
jai nutarė juos pakelėje sulai-

jkyti ir surengti jo*-4|sufeų paro
dą Beveriy Shores, fcdlsnn, nes 

CHICAGOS ŽINIOS 
APIE SACHARINĄ I KALĖJIMUOSE 

Gydytojų žurnalas "Journal Į Kilus nuostolingam streikui 
of Amer. Med. Association", Pontiac kalėjime su padegimais 
leidžiamas Chicagoje, skelbia, į ir užmušimsis, gubernatorius 

Thompson įsakė pakelti kalėji
mų sargų atiyginimą. 

PAGROBIMŲ GRfcSM* 
Kalinamo A- Sčaranskio žmo* 

na, atvykusi į Chicagą savo kal
boje pareiškė, kad Sovietų Są
jungoje gresia pogromai , jei
gu taip ir toliau bus tęsiama 
vyriausybės remiama antisemi
tizmo kampanija. 

PRIEŠ AREŠTĄ RUSIJOJ 
International Harvester bend

rovės pirm. Brooks McCormick 
pasiuntė laiškus 20-ties bendro
vių vadovams, kurių firmos 
prekiauja su Sov. Rusija, kad 
jie protestuotų dėl areštavimo 
F. Jay Crawford, kuris nekal
tai esąs suimtas. 

ŽIOGŲ UŽPUOLIMAS 
Ulinois kukurūzų ir pupų Įsu-

kad sacharino nuosaikus nau
dojimas žmonėms nesukelia vė
žio. Tai naujų tyrimų duome
nys. 

MIRTIS AUDROJE 
Siaučiant audrai liepos 26 d. 

apvirto 16 pėdų laivas Michiga-
no ežere. Besistengdamas išgel
bėti laivą, prigėrė jo savininkas 
Gerald Mariani, 53 m. Tą pat 
dieną trenkė žaibas į mūro na
mą 11213 S. Lothair, Chicago-
je, pradauždamas skylę stoge ir 
uždegdamas pastatą. Nuostolių 
apie 25,000. 

DIDELI PLANAI 
Chicagos miestas planuoja 

šiaurinėj miesto centro dalyje 
tarp Chicagos upės ir Washing-
ton gatvės nugriauti apie 50 na 
mų ir pastatyti dangoraižius 
su 2,000 butų, naujas krautu-Į kus ima užpulti žiogai. Moksli-
ves, raštines, viešbutį, teatrus, ninkai baiminasi, kad tas jų ui-
restoranus, Illinois valstijos rū- plūdimas gali pavojingai išsi
muš, kurie kainuotų 100 mil. 

O^c^. besireiškiant abstraktinėje kū
ryboje !gai, kaip tik dauguma lietuvių 

'• vasaroja šiose gražiose IGchiga-
jno ežero pakraščių vasarvietė- ™ o j i m u o ! f _ . ^ 
se. 

sais draugiškas ir sumanus, 
gražiai visus informavo ir nu
teikė. 

Geroje nuotaikoje laikas grei
tai bėgo. Artinosi ketvirta va
landa, kai susėdę į autobusus 

Tolimesniuose kūrybos užsi- j parvažiavome į tą vietą, iš ku-
amaciusi di- rios išvykome 5 vai. Panašią iš-

desnių istorinSų paveikslų. vyką turėjome jau kelintą ir, 

O Beveriy Shores meno mė
gėjų daug, ir daugumos l ietuvių' t o v i e n ė y™ *fcrybos, darbo, lie-

, namai, tai lyg mažos meno ga-

T̂ -M «• 'x- T -*A n manome, kad tai nepaskutinė. 
Dail. Ringaile Jonynaitė - Zo- j ' v 

J. Litvinas 
visuomeni- ^ESg^ V A I K Ų A K S T E ^ lerijoa Vienas iš didesnių namų j n ė s v e i W o 8 energinga darbuo-

yra Jono ir Teresės Mildažių; to^l&-
rezidencija, kurią puošia daug l y g u s i skautų eilėse, ji ak 

jcatslikių 
sąjungos 

orga 

Kulikauskas* inž. 
t Rūtos (Kviklytės) 

inus, gyvenąs Ka-, 
13 metų amžiaus 

buvo nuvykę* 
dalyvavo liet. šach-

.varžybose, žaidė su 
šachmatininkais ir 

»rus rezultatus. Po to 
j Chicagą dalyvavo 
šachmatų rungtynėse 

Pakaer House ir čia taip pat 
įvertintas. Paviešė-

pas gimines kele-
sugrjžo į Los Ange-
, aktyvus skautuose 

Jetuviškoje veikloje* jjcy^j^^ 
ys. 

Samusis, žino-
organizacijos dar-

^tautinės stovyklos 

gražių dailės kūrinių. Tad jie ir 
ėmėsi iniciatyvos jmraošti dail. 
RiTųpilėą JoojpaUg^iotovie-
nėa meno darką ą trodą kuri 
įvyks ragpiūfiteti* Vval. p. p 

Dail. Ringaile ZstSrvisnė meno 
gabumus pasaldė jo Jonynų šei
moje ir gfcsinyftėJJL Jau gim
nazijoje bOriama ji sssssšjo įvai
rias premijas. Tonas, meną stu
dijavo Chicagos meno institute. 
Michigano Oakkado universite
te, Madonos kolegijoje Redfor-
de, Mkh. ir Birminghamo, 
Bloomfieldo meno mokyklose. 

Šiuo metu ji dirba su daili
ninkų Teguesta grupe, kuri pri
klauso Lighthouse galerijai. Už 
savo meno kurinius yra gavusi 
eilę premijų. Piešia aliejumi ir 

tyviai reiškiasi akademikų tar-

Jau septyniolikti metai, kai 
dr. O. Vaškevičiūtės pastango
mis Marąuette parke vasarą 

pe. Ji amerikiečių tarpe lyg veikia vaikų aikštelė. Cia nuo 
mūsų tautos ambasadorė tiek 

surengė 
.proga. 

Milda-
paro-. Gėlės (Akvarelė), 

kūrinių \ Jocynaitė-Zotov.enė 
Dail. Ringaile 

parodas VasaMfe 
Sloje, Beverty 

žxų namuose re 
doje išstatys per 90 

tršininkas, pereitą] A f c ^ a e , darbuos* pasižymi j 
iŠ New Yorko Ugera technika ir Jūs gelių pa-j «u »*TO kūryba, tiek visuome-

ifarykęs. Cia susitiko | v e i k ^ a i p^tisukia žturovą. Ne-Į minėje veikloje aktyviai veilria. 
akautų-čių vadovų, ta- ryškindama spalvų, nesirūpin-Į Už tai generalinė konsule Juzė 
jais tautinės stovyklos! 4 ^ „mUkmenomis, išgauna " 

organizaciniais 

10 ligi 2 vai. po pietų vaikučiai, 
rūpestingai prižiūrimi, linksmai 
ir naudingai praleidžia laiką. 
Čia jie dainuoja, žaidžia, smė-

j lio krūvoje stato pilis ir šiaip 
i artimai pabendrauja 

Šiais metais aikštelę lanko 22 
vaikai. Jiems sumaniai vado-

įvauja dr. Rima Armalienė. Jai 
I talkininkauja V. Pociūtė, J. 
I Zabrauskaitė ir S. Fabijonaitė. 
Liepos 25 d. aikštelėje susirin
ko ne tik vaikučiai, bet ir būre
lis tėvų bei kitų asmenų pasvei
kinti dr. Oną Vaškevičiūtę jos 
vardinių proga. Vaikai padaina
vo keletą dainų, pažaidė. Taigi 
parodė, ką išmoko per vasarą, 
Dr. B. Vaškevičiūtės vadovauja
mi vaikai sukalbėjo maldą už 
jos motiną a a. Oną. Po to vai-

dol. ir biblioteką už 50 mil. dol. 
Planuojamas perstatymas pa
liestų 7 blokus. 

RODEZLJOS PREMJERAS 
Numatoma, kad šeštadienį į 

Chicagą atvyks Rodezijos prem 
jeras Ian Smith su savo pata
rėjais. Ji pakvietė kun. P. D 
Lindstrom, kuris jautriai per
gyvena negrų sukilėlių įvykdy
tą misijonierių žudymą. 

U2 91 MIL. DOL. 
Hyat bendrovės vadovybė su

tiko už 91 mil. dol. parduoti 
Pritzker šeimai Chicagoje 65% 
savo šėrų. 

PABRANGO 8.7% 
Pragyvenimas Chicagoje per 

metus pabrango 8.7%. Taip pa 
paskelbė JAV darbo statistikos i 
biuras. 

PABĖGO 
Angel Herrera, narys šeimos, 

kuri įtariama kontroliuojanti 
Meksikos heroino platinimą Chi
cagoje, pabėgo, nepaisydamas 
paliekamo užstato 250,000 dol 
Jis turėjo būti teisiamas ryšium 
su rastais pas jį 28 svarais he
roino. 

POLICININKO MIRTIS 
Portorikietis poUoninkas Quin-

tin Muntaner buvo nušautas, 
kai jis stovėjo prie Chicago ir 
Califorraa gatvių sankryžos. 
Jis buvo 46 m., vienas iš pirmų
jų portorikiecių Chicagos poli-

reika-

X Dr. Albertas Drukteinis, 
Bedford, NH, yra nuolatinis 
mūsų spaudos rėmėjas. Nese-

jr Jonas .Arlauskai, 
nuoširdūs "Draugo" 

'•etmĘA, atnaujindami prenume-
tatąfcuutė ir 17 dolerių au- ™> p v ° m e J° W d o l e™l * * * • 

fbūdu gražiai parėmė j L a b a i a & u* 
darbus. Jie skel- X Elena Bašytinknė, Det-

prenumeratoriais. rroit, Mišk., prie graaumeratos 
nuoširdžiai dėkoja-1 mokesčio prldkjs M IkUtrių au

ką. Dėkojame. 

Daužvardienė viename laiške 
džiaugiasi jos darbais ir laimė
jimais, jos veikla ir kūryba. 

•n 

Vyt Kąsnis 

PENSININKŲ SĄJUNGOS 
IŠVYKA 

Liepos 27 d veiklus sąjungos 
narys K. Karazija užsakė du 
autobusus į Contigny Park, kur 
yra karo muziejus ir McCormik 
puikūs namai. Western Ave. ir 
55 gatvės kampe susirinko apie 
aštuoniasdešimt pensininkų ir 
9 vai. išvažiavome greitkeliais 

Į vakarų kryptimi. Dri minėtos 
j vietovės apie 40 mylių. Važiuo
jant matėme didelį kelių išsisa

kai buvo pavaišinti vaisiais ir .rijos tarnyboje, užsitarnavęs 
pyragaičiais. Geroje nuotaikoje! 57 pagyrimus už pasižymėjimą 
greitai slinko laikas, ši aikštelė' tarnyboje. Areštuotas E. Alva-
veiks ligi mokslo metų pradžios. 

J. Tamulis 
rado, su kuriuo Muntanez turė
jo ilgai užsitęsusį ginčą dėl 
meilės. 

plėsti. 
KOKAINO SPEKULIANTAI 

Sugauti penki kokaino speku
liantai, pas kuriuos rasta tų 
narkotikų už 150,000 doL Dri 
teismo jie paleisti už užstatus, 
siekiančius iki 200,000. 

MAŽĖJA NUSIKALTIMAI 
Didieji nusikaltimai Chicago

je per pirmus 6% mėnesių su
mažėjo 8.8%, palyginus su pra
ėjusių metų tuo pat laiku. La
biausiai sumažėjo apiplėšimai 
Mirtinų susisiekimo nelaimių 
buvo 144, o pernai tuo pat me
tu — 164. 

NUTEISe LAIDOTUVIŲ 
TARNAUTOJA 

Lawrence Travis. 28 m., nu
teistas kalėti iki 200 metų. Jis 
buvo neseniai gavęs teisę dirbti 
laidotuvių koplyčioje ir nužudė 
koplyčios savininką G. W. 
OT3ee, 72 m, turėjusį koplyčią 
5039 S. Indiana Ave., Chicago
je. Nužudė tikėdamasis perimti 
koplyčią. 

ATPIGS PASKOLOS 
Dabar Chicagoje už paskolas 

nejudimai nuosavybei įsigyti 
mokama 9%*%. Kai pradės 
veikti miesto 100 mil. dol pas
kolų fondas, palūkanos gali nu
kristi iki 8%. 

DIDŽIAUSIA BENDROVĖ 
"Fortune" žurnalas paskelbė 

sąrašą 50-ties didžiausių bend 
rovių. Tame sąraše tėra tik vie
na bendrovė, kurios centras yra 
Chicagoje, tai Standard Oil of 
Indiana Ji yra 16»ta savo didu 
mu, turinti 13 bil. dol. metinės 
apyvartos. 

IŠ ARTI IR TOLI 
l L VALSTYBĖSE 

— Skautų VI tautinės sto
vyklos vadovybę sudaro: Lilė 
Milukienė (viršininkė), Česlo
vas Kiliulis, Petras Molis (pa
vaduotojai) , Antanas Gudaitis 
(adjutantas), Rimas Zinas (ko
mendantas) ; dvasios vadovai 
— kun. Aug. Simanavičius, 
kun. Alg. Žilinskas, religinės 
programos vedėjas kun. A. 
Saulaitia, seserijos stovyklos 
viršininkė I. Kerelienė, brolijos 
stov. v-kas S. Miknaitis, ASS 
stovyklos vadovas L. Grinius, 

1 t MOMTRgTAL,^:;; 
J#<V* 

kojimą, puikių pastatų, fabrikų Bendrijos viršininkas Alfonsas 
ir gražią gamtą. Contingny 
Parkas didelis, lygus ir gražus: 
po medžiais yra daug stalų, ku
riuos mūsų moteriškės baltom 
staltiesėm apdengė. Pasidėjus baigsis rugp. 26 d. 

Samusis. Stovykla vyks prie 
Paxton, Mass., apie 13 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Worceste-
rio 

85 metų amžiaus, mirė liepos 
24. Gyveno Jamaica Estates. 
N. Y. Paliko dukrą Oną Grantą 
ir žentą Juozą Gruntą. Palaido
ta iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios liepos 27 Kalvarijos ka
pinėse. 

DID2. BRITANIJOJ 
— Londone liepos 21-23 die

nomis Covent Garden aikštėje 
buvo suruoštas jungtinis įvai
rių tautybių, gyvenančių Lon
done, festivalis. Buvo atlikti 
tautiniai šokiai, vaidinimai, mu
zikos dalykai. Dalyvavo ir lietu
viai, įskaitant mažuosius šokė
jus. Taip pat buvo pardavinė
jamas lietuvišku būdu gamin-

MMMMMimiMII 

— bet 
! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGIUBNTA 
LAIDA 

tas maistas, suruošta maža tau-Prasidės rugpmčio 13 u*' , ... ..... 
„ ** Itodailės parodėlė. 

, ( 

Ak 
* 

S? 

^KA 'anų cnoras, pasiruošęs usjoų s Jventei. Zygtt*a | sceną 

savo atsivežtus valgius ir vaiši
nomės. 2inoma, kalbų ir bend
ravimų netrūko, dainavome ir 
Šokome, buvo muzikantas su ar
monika. Pasivaišinę ėjome ap
žiūrėti karo muziejaus ir 
McCormik puikių rūmų. 

Oras tą dieną buvo saulėtas 
k gražus Pensininkų yra jvai-

— Rašytojas Vytautas Siri
jos Gira iŠ Vilniaus yra atvykęs 
pas savo jaunystės dienų drau
gą dr. Vytautą Slavinską, ku
ris gyvena Monticello. N. Y. 
Amerikoje išbus apie pusantro 
mėnesio. 

— Ona Zabarauskienė, apie 

— Londono lietuviai rugsėjo 
16 d. ruošia taip vadinamą 
penktąjį turgelį, kuriame bus 
pardavinėjama vartoti drabu
žiai, indai, papuošalai, knygos, 
meno dirbiniai ir kiti dalykai. 
Pelnas skiriamas jaunimo ir ki
tų lietuviškų organizacijų pa
ramai. 

SMD dienom Draugo 
išleido ssptmtą laidą Uos poplia 
rios virimo knygos J- Dsašvsrdls-
sė tel patiksimo Ir psgrasmo U« 
laftds asujsiB parnoshriak 

Tai pstsssšs dovana saujon 
haonosa ar marčiom DsugsHs sp> 
dovsaoja kitataučiu* •upsUadin 
darni juos sa lietuvišku malatu Ir 
•MUK. M knyga yra sukalusi ta 
bal daug ĮUSsnil ttstuvh} b ki
tataučiu darbo visto** tr arcania* 
djose 

Knyga ff labai grasiai įrištu tr 
sa spalvotomis lmistrsd%)iBls t* 
bsi pstogi vartoymui 

Užsakymus dusti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. €3rd Street 
Chicago, Ulinois 00629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Ulinois gyventojai pridėkite 

centų mokesčiams, 
MNMItHINIII 
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