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Kinijos satelitai — grėsme 
Sovietų Sąjungai 

PARYŽIUS. — Kinijos paleis
tas satelitas pasauly susilaukė 
didelio dėmesio ir daug komen
tarų. Ekspertai komunistinės 
Kinijos reikalu sako, kad Kinija 
satelitą gali panaudoti atomi
niam užtaisams nešti ir numesti 
kur t ik jai reikia, pirmoj eilėj 
ant sovietinių taikinių. Pažymė
tina ypač, kad Lenino jubilie
jaus proga sovietai nieko labai 
ypatingo to j srity nepasiekė, 
nieko naujo neparodė. 

Le Figaro laikraštis užsime
na, kad po Kinijos pasisekimų 
ir bendro pavojaus reikia tikė
tis vėl sunkiai įtikimo saugumo 
pakto tarp Amerikos ir Rusijos, 
panašiai, kaip 1939 m. t a rp Sta
lino ir Hitlerio. Tačiau daugiau 
galimybių, kad sovietai turės 
padaryti žymių koncesijų kinie
čiams ir nusileis ginčuose dėl 
sienų. 

Combat, kairiųjų laikraštis, 
rašo, kad kiniečių laimėjimai 
nieko gero nežada taikai. Vietoj 
kalbėt apie ginklų apribojimą, 
Vienoj gali prasidėti kalbos 
apie didesnį ginklavimąsi. Rusi
ja, kad ir tur i gerą apsigynimo 
sistemą nuo tolimųjų raketų, ga 
Ii ją dar labiau plėsti. Amerika 
praktiškai beveik nieko nėra pa
dariusi tao reikalu, ims irgi pa
skubinti vykdyti šią programą. 

Hong Konge manoma, kad Ki
nija gali sustabdyti savo progra
mą gaminti tolimo nešimo, tarp-
kontinentines raketas, o visą dė
mesį skirti patogesnei ir grei
tesnei satelitų sistemai. Užsie
niuose apie tokią galimybę kar
tais būdavo užsimenama, bet 
tam projektui būdavo duodami 
dešimtmečiai. Pasirodo, ir dide
li ekspertai gali smarkiai su
klysti. 

Maskvoje, 4taip paprastai es
ti, dar ir sekmadienį niekas o-
f icialiai nebuvo pranešęs apie ki-
nieių satelitą, tačiau piliečiai 
apie tai jau žinojo iš kitų šalti
nių ir savaip kom.enta.vo. Jiems 
ypač buvo į tart ina, kad infor
macijų šaltiniai apie tai neno
ri užsiminti, ignoruoja. 

Kai užsienio korespondentai 
ėmė apie ta i kalbinti eilinius pi- \ 
liečius ir klausti jų nuomonės, 
tie, kurie išdrįso kalbėti, nusi
stebėjo, kad jiems buvo į galvą 
kalama, kad kinieiai labai ne
kultūringa tauta , labai atsiliku
si, kad tenai vien chaosas, o š tai 
jau ir jie pradėjo gaminti "sput-
nikus", 

KAMBODIJA GREIT TURĖS 
DVI VALDŽIAS 

Sovietų kreiseris "Eskadron" laivyno manevruose plaukia šiaurės jūra netoli Norvegijos pakraščių. 
(Olandijos karo laivyno nuotrauka) 

Filmu žvaigžde 
gabeno maruaną 

LONDONAS, _ Hollywoodo 
filmų žvaigždė Toni Curtis sek
madienį Londono aerodrome bu 
vo suimtas už gabenimą marua-
nos. Britų įs tatymai už marua-
ną numato kalėjimo iki 10 metų 
arba 2,400 dolerių baudos. Cur
tis paskutiniuoju metu buvo pa
garsėjęs akcija prieš rūkymą, 
net buvo to judėjimo klubo pir
mininkas, apie rūkymo žalą daž 
nai pasirodąs ir kalbąs televizi
joje. Jis pa ts metė rūkyti prieš 
11 metų. 

Ir Portugalija 
prieš Rhodesia^ 

LISABONA. — Portugalijos 
vyriausybė savo generalinį kon
sulą iš Rhodesijos taip pa t at
šaukė. Portugalija pati tu r i sun 
kūmų su kolonijomis Afrikos 
žemyne, t a i nori palaikyti ge
resnius santykius su juodąja ra
se ir tokiu būdu parodo savo 
nepritarimą rasistine Rhodesi
jos politika. Vienintelis kraštas , 
kur is dabar dar turės diploma
t inius dyšius su Rhodesija, bus 
Pietų Afrika. 

Kolumbijoj padėtis dar netikra 
BOGOTA. — Kolumbijoj pre

zidentiniai rinkimai baigt i . 

Kandidatas Pas t -
rana gavo 1,610.641 balsą, Ro-
jas Pinilla 1.546.029. T ikr inan t 
balsus, gali būti dar nekuriu 
pasikeitimų, bet jie b u s nežy
mūs. Tokiuo būdu P a s t r a n a y-
da oficialiai išrinktas preziden
tu. 

Dėl griežtos karinės kontro
lės visame krašto tuo t a r p u y r a 
ramu, neskaitant vieno kito a-
tentato a r pinillistų išsišokimo. 
Kadangi Rojas Pinilla pralaimė
jo maža balsų dauguma ir pa
sirodė, kad b^vctk pusė gyven-

tonai buvo suimti 
kariniam, teismui. 

ir atiduoti 

Vakar Londono teismas Cur 
tis nuteisė pačia mažiausia baus j okupuotos Lietuvos apie dideli 
me, tik minimale suma, 120 dol. i potvyni Rusnėje. Tokio vandens 
Teismo metu j is neturėjo nei ' L i e t u v ° s pamarys nėra matęs 
tiek pinigų, be t žinant jo tarp-Į dvylika metų. Nemunas pavasa-
tautinį vardą, jį paleido ir pini-1' 
gus leido sumokėti laike 7 die 
nų. Jis vežės nepilną unciją ma 
raanos. 

Potvynis Rusnėje 
ir pamary 

Klaipėda. — Mums praneša iš I tojų yra jo pusėje, t a i nėra k o 

MASKVA. — Sovietai vakar 
pranešė, kad prieš dvi dienas 
vienos raketos pagalba, vienu 
iššovimu, paleido į erdves 8 sa
telitus. Kokiam tikslui paleisti 
satelitai nepranešama. Žymint 
eiliniu numeriu, tai būtų nuo 336 

._ į jo apylinkes prie Šilutės. Pagėgių. 
Keliai buvo po vandeniu, tai su
sisiekimas tebuvo galimas tik 
valtimis. Nesusidorojo su vande
niu ir Kuršių marios, buvo pa
plauti keli namai Nidoje. 

Rusnės apylinkėse buvo išvir
tę telefono stulpai, Nemunu 
plaukė didžiuliai išrauti medžiai, 
dešimtys tūkstančių hektarų pie
vų buvo po vandeniu. Ūkio ad-

P a t s Rojas Pinilla yra laiko
mas neoficialiniame naminiame 
arešte, bet spėjo perduoti žinią 
užsienio agentūroms, kad jis t ę s 
kovą i r sieks Kolumbiją pavers
ti nacionaline - krikšioniška val
stybe. 

Šiuo metu Kolumbijoje ramu, 
bet t a s r a m u m a s gali būti pa
siruošimu prieš didesnius nera
mumus, k l 

Lietuvos kunigu 
pareiškimas plinta 

"Russia Cristiana", dvimėnesi-
nis žurnalas, leidžiamas Italijoje, 
Milane, 110 nr-je, (kovo-ba
landžio mėn. laidoje) ištisai per
sispausdino Eltos biuletenyje, i-
talų kalba "Elta-Press" nr. 1 
(1970 m.) paskelbtą 40 okup. Lie 

nė 3 bataliicn?s. m a u t i s tik 80 t u v o s kunigų pareiškimą sovietų 
min. pirmininkui A. Kosyginui. 

Minėtas žurnalas, leidžiamas 
11 metų, skirtas įvairiems sovietų 
gyvenimo klausimams nušvies
ti bei skelbti atitinkamą doku
mentaciją. Žurnalas daugiau do-

keli maiora i ir kapi-';misi religiniu gyvenimu Sovietų 

PHNOM PENH. — Pašalin-, 
tasis princas Sihanouk dar šią | 
savaitę atvyks į Kambodijos ko
munistų užimtą šiaurės rytų da
lį ir čia sudarys vyriausybę. Su 
komunistų pagalba pradės kovą 
už visą Kambodiją, sieks nu
versti revoliucinę Lon Nol vy
riausybę ir šauks gyventojus 
sukilti. Jis. drauge su Š. Viet
namu, Vietkongu ir Pathet Lao, 
paskelbė bendrą pareiškimą, kad 
turi būti išvyti amerikieiai, ki
ti sąjungininkai ir nuverstos vi
sų trijų valstybių vyriausybės. į 

Indonezijos užsienio reikalų | 
ministeris Adam Malik prane
šė kad planuojama neužilgo su
kviesti pietų - rytų Azijai tvar
kyti konferencija ypatingai 
Kambodijos klausimą. J konfe
renciją kviečiamos visos suinte
resuotos šalys. Hanojus jau spė 
jo tą Maliko pranešimą pako
mentuoti, kad jis, Malik, esąs tik 
Amerikos imperializmo agentas 
ir daugiau nieko. Hanojus tokioj 
konferencijoj nedalyvaus. 

Sostinė baigiama apsupti 

PHNOM PENH. — Iš septy
nių kelių, kurie sostinę jungia 
su visa Kambodiją, jau penki 
atkirsti. Pavojus, kad komunis
tai neužilgo nukirs ir du liku-

ros keliais. Prieš porą savaičių 
Vietkongas tebuvo užva. : - u;< 
vieną kelią, jungiantį su i>aigc-
nu. Pr iešas priartėjęs prie mies
to maždaug nuo 30 iki 60 mylių 
iš š iaurės, pietų ir rytų. Beliko 
u k kelias į Thailandą ir Siamo 
įlanką. Jeigu a tk i rs kelią ir į 
uostą, sostinės negalės gauti 
skysto kudo. 

Kambodijos kariuomenė . -c. 
sunkią kovą su įsibrovėliais :..s 
s trateginiai svarbiu Angstassori 
miestu. Miestas j au buvo komu
nistų užimtas, dabar vyriausy
bės radi jas praneša, kad j ie at
siėmė, bet užsienio koresponden
tai t o s žinios nepatvir t ina. 

Vyriausybės a ts tovas , kalbė
damas apie Kambodijos sunkią 
padėtį, priminė, kad š i au rės ry
tų provinciją jau reikia nura
šyti. 

abejoti, k?d neramumai 
hai neoasifcaisfs. 

grei-

Ukrainiečiai minėjo 
savo kankinius 

R O M A — Vienuolikos Ukrai
nos katalikų vyskupų ir daugy
bės kunigų, mirusių Sovietų Są
jungos koncentracijos stovyklose 
ir kalėjimuose, minėjimas buvo 
surengtas Romoje ukrainiečių 
Šventosios Išminties vardo baž
nyčioje. Gedulingas pamaldas t a 

sius. Tada Phnom Penh bus ko- j p r o g a a u k o j o ir pamokslą pasakė 
munistų malonėje. Komunistai 
ypa stengiasi greičiau užimti ke
lią, kuris jungia sostinę su jū-

Kariuomenėie taip pa t y r a 
Roias Pinilla daug šalininkų. 
Pvz. balandžio 23 d. kariuome
nės bataliicn?s. e 
km nuo Bogotos cuvo pasi
ruošęs žygiuoti j sostinę, kad 
r a dėtu nuversti valdžią, bet a t 
vykusiomis iš Bogotos karinė
mis paiėeomis batal i ionas bu
vo golaikyfcas ir V> vadai : pul
kininkas. 

ukrainiečių arkivyskupas kardi
nolas Juozapas Slypyj. 

PARYŽIUS. — Visuomenės 
opinijos tyrimo inst i tutas pra
neša kad 57*"f visų Prancūzijos 
gyventojų sutinka, kad de Gaul-
le politika buvo gera. 40 r'c y r a 
priešingos nuomonės. 

WASHTNGTONAS. — Nixo-
no gerovės planas pate ik tas se
natui jau susilaukė aštr ios krit i
kos iš abiejų sparnų: liberalų i r 
kraštut inių konservatorių. Vie
niems atrodo, kad tai bus biu
džeto apsunkinimas kit iem kad 
va rgas tokiu būdu dar nebus pa
šalintas kad siūlomos minima
lios sumos šeimoms pe r mažos. 

MASKVA. — Tam i tk ras skai 
čius žydų gavo leidimą emigruo
ti į Izrae1}. Jiems d u e t a s terrni-

Amerikos Valstybes sekretoriaus 
pavaduotojas Sisco kalbasi su Iz
raelio Gynimo ministeriu Moše 
Dayan. 

iki 343 satelito. Lakoniškai to- ^ ^ 3 ^ 0 5 darbuotoiai, mokyk 
liau Maskva pranešė, kad jie j l ų m o k i n į a į buvo įkinkyti gelbė 
visi pateko į savo^orbitas ir ai- į t i , JfapTia^ i> r žvėrelius, tokius,; n a s apleisti kraštą laike 10 die 

nų. Į tą skaičių įeina ir kai ku
rie iš tų, kurie buvo pareiškę, 
kad jei jiems leis į Izraelį iš
vykti, jie viską ką tur i paliktų 
ir eitų pėsti. 

lieka jiems pavestus uždavinius. | j ^ s t į m o s a r b a kiškiai. 
Atrodo, kad sovietų satelitai 

skrieja aplink žemę krūvoj, ne 

Sąjungoje bei jos pavergtuose 
kraštuose. 110 n-je skirta daug Kolumbijos buvęs diktatorius Gus-! __,1 
be lietuvių dvasininkų rašto, dar tavo Rojas Pinilla, pralaimėjęs; E i t a l S p a n Ų k a l b a 

Sakoma toliau, kad tada už-
toli vienas kito, atitolę nuo že-! piltose pievose pasirodė tūkstan-
mės nuo 932 iki 869 mylių, 74 j čiai baltų gulbių, praskrendan-
laipsnių kampu su žemės pu- Į čių iš pietų į šiaurę ir čia nusi-
siauju. Kaip paprastai, sovietai 1 į ^ i m ą pailsėti. Gulbių pasižiū-
apie satelitus praneša tik po 

Sukilėliu laivai 
apšaudė Haiti 

PORT AU PRINCE. — Pra
ėjusį penktadienį ir šeštadienį 
t r y s Haiti karo laivai apšaudė 
sostinę ir pabėgo. Atplaukė vė
liau į amerikiečių karinę bazę 
Guantanamo, Kuboje, ir pasi
prašė politinio prieglobsčio. 
Haiti prezidentas Duvalier da
b a r paprašė sukilėlius grąžinti. 
Juos kaltina, kad jie yra komu 
nistų sąmokslininkai nuversti 
jo vyriausybę. Jei juos grąžintų 
namo, bent laivų vadams gresia 
sušaudymas. Ką Amerika darys, 
dar nežinoma. 

Kaip okup. Lietuvos gyvento
jams buvo kalte kalamos "Leni
no idėjos" liudija toks pavyzdys: 
tik Švenčionių rajone per du mė
nesius buvo parodyta per 70 fil
mų apie Leniną ar "tarybines 
pergales". (ELTA) 

sėkmingo paleidimo, šiuo kart 
net dvi dienas pavėlavę. Apie 
nesėkmingus jie niekad nepra
neša. 

rėti rinkdavosi apylinkės žmo
nės. Buvo taip gražu, kad net ir 
potvynis neatrodė toks nuosto
lingas. 

BATON ROUGE, La . — Pa
dėta bomba susprogdino Loui-
sianos valstijos sena to susirin
kimo salę. Tuo pačiu metu k i t a s 
sprogimas suardė užmiesčio 
"Country Club" . 

Sių laikų C snj oriuįį c. Man,, studentai daužo langui ir mėto į gatvę manekenus. 

Sovietiniam pogrindžio judėji
mui, plačiai komentuoja
mas rusų rašytojo A. A. 
Amalrik raštas "Ar Rusija išsi
laikys ligi 1984 metų?", be to, 
įdėti svarbūs straipsniai apie Šių 
dienų stačiatikių filosofiją, Leni
no kultą, sovietų imperializmą, 
paskelbti rašytojo Solženicino pa
šalinimo, iš Rašytojų sąjungos 
Riazanėje, dokumentai irkt. 

"Russia Crist iana" žurnalą lei
džia Krikščioniškosios Rusijos 
studijų centras, redakcijos adre
sas: Via Martinengo 16, 20139 
Milano, Italia. Vieno numerio 
kaina - 300 italų lirų, metinė 
prenumerata - 1,500 lirų. 

(ELTA) 

Registruos politinius 
kalinius 

VIENA. — Balandžio mėnesį 
Vienoje įvykusiame bendrame 
"Pax Christ i" sąjūdžio ir pasau
lio krikščionių Bažnyčių suvažia
vime buvo nutarta įsteigti tarp
tautinį ir tarp-konfesinį Informa
cijos biurą politiniams persekio
jimams, žudynėms ir belaisvių 
kankiniams registruoti. Šio Infor-
mazijos biuro darbuose dalyvaus 
ir popiežiškosios komisijos "Ius-
titia et Pax" atstovai. 

TOKIJO. — 48 japonų jau
nuoliai išvyko j Kubą 'cukrinių 
nendrių kirst i" . Jie nebuvo iš 
turt ingųjų, bet visi turėjo kelio
nei pinigų. Bilietas ten ir atgal 
kainuoja po 1000 dolerių, 

prezidentinius rinkimus. 

Naujasis Kolumbijos prezidentas, 
dabartinės vyriausybės kandida
tas, Misael Pastranda Borrero. 
rinkimus laimėjęs tik 64.612 baisų 
skirtumu prieš Pinilla. 

Elta, biuletenis ispanų kalba, 
nr. (39), kovo — balandžio mėn. 
Turiny: Argentinos l iet organi
zacijos tarybos ir spaudos pareiš
kimas Vasario 16 proga, 40 Lie
tuvos kunigų memorandumas, 
išverstas į ispanų kalbą, toliau 
seka "Universal" dienrašty, Ve-
necueloje, įdėtas straipsnis apie 
52-ją Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo sukaktį ir 
pluoštas informacinių žinių a-
pie Lietuvą (ribos, topografija, 
piliakalniai, hidrografija, klima
tas, gyvūnija, augalai, mineralai, 
gyventojų skaičius). Biuletenio 
adresas: Pasaje Francisco Cuneo 
2745, Buenos Aires (8) Argenti
na. (E.) 

Studijų savaite 
astronomijos 
klausimams 

VATIKANAS.— Vatikane pra 
sidėjo vienuoliktojo Vatikano 
Mokslo Akademijos studijų sa
vaitė astronomijos klausimams 
nagrinėti. Studijų savaitei vado
vauti Popiežiškosios Mokslo Aka
demijos pirmininkas ir Vatikano 
observatorijos direktorius jėzuitas 
O'Connell. Studijose dalyvavau-
ja 23 pasaulinio garso mokslinin
kai -astronomai, kurių tarpe yra 
ir du sovietų, 

KALENDORIUS 

Balandžio 28 d.: šv. Paul ius 
nuo Kryžiaus, šv. Vitalis, šv. 
Valerija, Vygantas, Vaiga. 

Balandžio 29 d.: šv. Ber t ran-
das. šv. A vija, Vaitenis. Indrė . 

Saulė teka 5:34, leidžias 7:46. 

ę% 

SHOWERS 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę ir šilta, 
temperatūra virš 80 laipsnių, 
galimas lietus su perkūnija. 

http://kom.enta.vo


DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balandžio m. 28 d. 
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KEBLI KRŪTINĖS ANGINOS 
DIAGNOZĖ i 

Sergant širdies kraujagyslių mas yra diagnozistiniai svarbus, 
skleroze, ligonio apžiūrėjimo duo
m e n y s gali nieko liguisto nepa
rodyti. Nei širdies išsiplėtimo, 
nei pakelto kraujospūdžio ar 
įgimtos širdies negerovės gali ne 

Dažniausiai krūtinės (širdies) 
anginos diagnozė nustatoma 

pagal medicinišką istoriją 

Tik žiūrėkit kokių keistenybių 
bū t i , o žmogus gali širdies skle- atsitinka su tais krūtinėj skaus-
razę turėti. Ramybėje padaryta, mais. Pats gyd. Master aprašo 
elektrokardiograma irgi esti nor- j šitokį atsitikimą iš savo prakti-
ma l i ar beveik normali didesnėj kos. Daugiau kai 30 metų am-
pusėj visų šios Širdies ligos atsiti
k imų. Nežiūrint visų minėtų nor-
malumų, niekada nemanykime, 

Devyniasdešimtosios mėnesines Alvudo V a i k ų 
užrašymo detale ( i š k.) 
Alfas Brinką. 

radijo va landėles 
Jone Bružiene, E leonora Kivenaite ir akt . 

Nuojtr. inž, Juozo S laboko 

apie tuos negerumus, o klausime i O kaip su tais širdies kraujagys 
apie klausimą - jis nuneigs pas
tarąjį, mes klaidingai galėsime 
suprasti jį neturint krūtinės an
ginos. 

Širdies kraujagyslių sklerozė ne
būtinai marina žmogų 

Abejotinais dėl širdies anginos 
atvejais daroma širdies kraują 

žiaus garsi aktorė nusiskundė 
klasiškais angina pectoris nega
lavimais: laike atakos ji lipifti Igysirn rentgeno spinduliais per 

kad toks žmogus turi sveiką šir- vo gultis lovon, pabaldavo ir j švietimas pirma jos specialiu 
dies raumens cirkuliaciją. Šito- prakaituodavo, kai krūtinėj skaus- I būdu suleidus atsakančių rengė 
kiais atvejais visada padarytina mus gaudavo. Tame laikotarpy | n o spindulius nepraleidžiančių 

ji turėjo daug šeimyninių nes
klandumų ir buvo labai emoci
niai paveikta. Ramybėje ir po 
pavargimo jos elektrokardiogra
mos buvo normalios. Kai gyd. 
Master pasakė aktorei, kad ji.ne
turinti širdies ligos, ji jam prisi
pažino, kad ji imi>,iodr*-o elge-

po pavargimo elektrokardiogra
ma . Tas žmogaus širdies pavargi-
nirnas gali būti pereitą kartą mi
nė tas Master's tęst ar tam atsa
kant is kitoks pavargimas (pritū
p imas dvidešimt kar tų) . Po tokio 
nuovargio padarytoj elektrokar
diogramoj gauti širdies krauja
gyslių cirkuliacijos nepakanka
m u m o reiškiniai (ischemic chan-
ges) rodo krūtinės negalavimų 
organinę kilmę — širdies krau
jagyslių sklerozę. Jei ir po pavar
gimo elektrokardiograma esti vi
sai normali - tada padidėja duo
menys, rodą krūtinės negerumų 
kilmę esant ne širdyje. 

Roentgenograma irgi nedaug 
padeda širdies anginos diagnozei 

Daugumai širdies anginos at
vejų krūtinės roentgenograma es
ti nieko nesakanti, panašiai kaip 
fizinis ligonio apžiūrėjimas bei 
ramybėj daroma elektrokardio
grama. Tik retais atvejais, fluo-
roskopuojant (žiūrint peršvieti-, 
mo metu) galima pastebėti at-i 
virkščią pulsaciją ar net širdies, Dabt^rtinė - šeštoji iš eilės 

dažų. Ta i sudėtingas tyrimo bū
das, ne visada nepavojingas ir ne-
visada apsprendžiantis diagnozę. 
Žmonėms, turintiems krūtinės 
anginą, ypač jaunoms moterims 
randama širdies kraujagyslės 
normalios nuo 10 iki 15 proc. vi
sų minėtai tirtųjų. Gyd. Master 

Uų spazmais 

Nitroglycerino po liežuviu pa
ėmus, tuoj susilaukiame palen
gvėjimo krūtinėj esamo negeru
mo. Ta i rodytų į širdies krau
jagyslių spazmų-susitraukimo fak 
tą. Šitas vaistas gali sekundžių 
laike palengvinti krūtinėj esamus 
negerumus, kilusius dėl širdies 
kraujagyslių ligos. Tačiau širdies 
kraujagyslių peršvietėjai-foto-
grafuotojai ( the cine-coronary 
angiographers) esti įvairių nuo
monių. Vieni jų tvirtina matę 

Neapsileiskime gydydamiesi, 
nors skausmu krūtinėj ir 

neturime 

Turėjęs krūtinėj negerumus 
dėl širdies kraujagyslių sklerozės 
ir jų atsikratęs žmogus, jei jis ne-
apsišvietęs ir jausmais nesusti-
prėjęs, esti dar blogesnėj padėty
je negu pirmiau. Toks žmogus 
nepasiduoda tolimesniam gydy
mui. Jis jaučiasi pagijęs ir ima 
gydytojo neklausyti, sau neleis i 
tinai daugelį dalykų leisti. 
Priešingai esti su šviesiu ir asme
nybe tvarkingu asmeniu: jie ben
dradarbiauja su gydytoju ir ne
turėdamas negerumų krūtinėj bei 
rankose ar kakle. Taip bendradar 
biaująs gali vesti normalų gy
venimą ir būti dėkingas, kad ne
turi krūtinėj skausmo ar spaudi
mo. Vienok, po kelių mėnesių 
žmogus ima atleisti vadeles ne
turėdamas skausmų ima apsileis
ti gydymesi. Tada gydytojui esti 
sunki užduotis. Nelaimė, kai dau
gumas gydytojų eina su tokiais 
pacientais pakeliui -į paciento tik 
rą pražūtį. Tokiais atvejais reikia 
pilnu dabarties medicinos pajė-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus 
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PADĖKA 
Kenoshos - Racmo Lituanis-

širdies kraujagyslių spazmo atsi- j t inės Mokyklos Tėvų Komitetas 
palaidavimą po nitroglycerino, Į g ^ balandžio %nėa. 11 d. su-
kiti priešingai, niekada panašaus r u D Š ė f m o k y k l a i paremti "Ži 
dalyko nepastebėję. Gi patologai 
visi vienodai tvirtina, kad susi
traukimas (spazmas) ar išsiplėti-

prisipažįsta, kad jis nežino reikš- j mas (digation) negali įvykti ta ip £ 2 3 m _ : ^ , rc : .S m , 
mes tokio tyrimo nei tada, kai labai sukalkėjusiuose induose, ko- flukodami J £ J ^ - „ J į 

skilvelio sienelės išsivertimą 
(aneuryzmą) po buvusios širdies 
atakos. Kairysis širdies skilvelis 
gali būti padidėjęs esant pakel
iam kraujo spūdžiui, aortos vož
tuvų susiaurėjimui ar širdžiai 
silpstant (congestive failure). 
Specialiu būdu šviečiant -foto
grafuojant galima susekti sukal-
kėjimą širdies arterijos. Bet tai tik 
tos arterijos sklerozę nurodys, o 
nepasakys, ar tas žmogus turi 
širdies kraujagyslių nepakanka
m u m ą (ischemic heart disease). 

Alvu
do pirmininke mok. Zuzana Gird-
vainyte. Jai pirmininkaujant lietu
vių senelių namo statyba stumsis 

sius savo tėvo, kuris mirė nuo 
Širdies anginos. Ji buvo išmoku
si tų tėvo elgesių ilgai jį beslau-
gydama. 

• 
Gydytojas neklausia paciento a-

pie krūtinės "skausmus". Jis turi 
teirautis paciento apie jo turimas 
krūtinėj ir rankoj negeroves (dis-
comfort). Ligonis dažnai pasisa-

tyrimas esti teigiamas, nei tada, 
kai tyrimas randa normalias 
kraujagysles. Tas pasaulinio mas
to širdies ligų žinovas tvirtina 
žinąs tokių ligonių, kurie sirgo 
stipria krūtinės angina, turėjo la
bai nenormalią elektrokardiogra
mą ir išsiplėtusią širdį, bet gyve
no ketvirtį šimtmečio ir vedė la
bai produktingą gyvenimą. Jis 
primena, kad Britų ir kiti patolo-
logai (gydytojai, tyrinėją žmo
nes po jų mirties) tvirtina, kad 
jie rado pažengusią sklerozę pas 
kareivius - jaunus žmones, žuvu
sius kovoje. Jie turėjo šir
dies sklerozę ir gerai jau-
tėsi-kvojo kare. Daugumoje 
atsitikimų tų jaunų ka
reivių širdies kraujagyslių vidus 
buvo n u o 50 iki 90 proc. priskre
tęs užkimštas. O jie buvo di
džiausiam savo pajėgume kai bu
vo nužudyti kare. Tie faktai įro
do, kad dažnai nors truputis 
kraujo gyslomis praeina, širdies 

kiuos jie randa skrosdami lavo- *x 
nus. 

Krūtinės angina gali savaime 
pranykti 

Neužmirškim, kad krūtinėj 
skausmai (angina pectoris) at
siradę dėl širdies raumenų krau
jagyslių sklerozės, gali visai pra
nykti. Tai gali atsitikti ne tik po 
širdies atakos, bet ir savaime-
spontaniškaL Gyd. Master pa-
cientūroje tik 60 proc. pacientų 
visiškai neatsikrato krūtinės ne
gerovių, gi 40 proc jų - visiškai 
netenka krūtinėj skausmų. Pas
tarieji gali visai gerai jaustis-ne-
turėti krūtinėj skausmų- spaudi
mų nuo trijų mėnesių iki dešimt
mečio. Tada krūtinės anginos ne
gerovės galinčios pasikartoti. Ne 
pamirškim, kad širdie- l.ranja-
gyslių liga feoronary heart di-
seas) nepranyksta. Ji būna ir 
per tuos daugelį metų, nors ty 

DT. Ant. Rudoko fcaoineta peremG 

9R. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTA£ 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400 

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. it 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4: šestad. 10—2 vai. 
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU DR 

EMOCEVfiS UGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUTLL-ING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pasai susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 
DR, W. M. EISiN-ElSINAS 

Akušerija ir moterų Ugos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso teL P R 8-2220 
Namij-rezid. — PRospect 8-9081 

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS 
k O ft'fe 4 

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

Š i m ą ir a t s p a u s d i n i m ą , N . B u r Š - į Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
. . . v ». . . . , . nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
t e m u i UZ SUrUOSimą puiklOS k a i - vai vak. seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

buoklių" balių, kuris puikiai 
pavyko, š ia proga, Tėvų Komi
te tas nori viešai padėkoti se-

Ofiso H E 4- lStS REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell S ve. kanapas) 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p. p. Seštad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR, FRANK PLECKAS 
G P T O M E T R I S T A S 

Kalba lietuviškai 
2 6 1 8 W. 71st St . Tel. 737-5149 

Tikrins akis. Pritaiko akinius tr 
"ooatact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

1)R. A. PUSTELNIKAS~ 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso P R 6-7800; Namu 925-7697 

5153 South Dameo Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

viniai prisidėjo prie baliaus pa-
'sisekimo. Ponams V. Sauliui, 
Ldtho Ar t Studio ir M. Untuliui 
už pakvietimų ir plakatų paruo-

lių parodos ir paaukojimą lote
rijai Ikailiuiką spykal-oi. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vaL ir 7—9 v. 
vak. Seštadieniato 10—1 vaL Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

ramumo esti pajėgus dirbti. Ne i Hai pasislėpusi. Ji susekama šir-

T ik jaunų žmonių širdyse susek
tas minėtas arterijų sukalkėji-' skausmo. Jei jo nepaklausime 

viskas dar čia aišku su ta širdies 
kraujagyslių skleroze. Vėliau 
matysime, kad mineralų pėdsa
kai (zinko, magnezijos...) čia 

ko turįs krūtinėje spaudimą ar m r i d i d e I ė s t ik imės . Už tai tin-
sunkumą, bet jis sakosi neturįs į karna mityba jau šiandien mums 

būtinybė saugantis nuo sklerozės. 

rt— — i — - - - - - . — - - - - - - - - -

Chicago Sariigi 
%M4 L M S Ai iMl i t i i t 

N E W 
A T E S 

. • 

SAFETY i 
IR SAVIN6S 

INSURED 

PER ANNUM 

0F $5000.00 0R MORE 
ON CERTIFIGATES 

2 Year Maturity 

Sąskaitos apdraustos t d $26,000. 

P E R A N N U M 

0N CERTIFIGATES 
0F $1000.00 

One Year Maturity 

dies padidėjimu, elektrokardio
gramoj dantelio buvimu bei 
kitais rimtais nenormalumais, šir
dies susilpnėjimo laikotarpiais ir 
labai liguistai pakitusia elektro
kardiograma po jau anksčiau 
minėto širdies apsunkinimo dar
bu (Master's 2-step tęst) . Rim
tas širdies ritmo sutrikimas (arr-
hythmia) gali įvykti ir staigią 
mirtį atnešti minėtam ramybės 
nuo krūtinės skausmų laikotar
pyje. Taigi, liga visai nepasireiš
kianti, o ji aktyvi. Už tai visi 
lietuviai gydykimės visą laiką. 
Gydykimės visomis geriausiomis 
priemonėmis. Nekaltinkime nie
ko- tik save, jei mėgindame ne
tinkamai tvarkytis su skleroze. 

Rezid. Tetef. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 

AKrSERIJA IR MOTERT7 LIGOft 
GtVEKOLOGEVfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
P r t a a ligoniu* pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

J801 West 6Srd Street 
Kampas 68-<ho# ir Cailfornla 

VaL: kasdien nuo 8—8 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 -vaL 

Tredlad. ir kitu laiku pagal sutarf 
Ofiso telef. 470-4O42 

Redd. teL WAlbrook 5-S048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstę ir Šlapumo Take 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elghk 
425 No. Liberty Street 

Roate 35. Elgin, Rlinols 

TeL ofiso HE 4-5849 jeas. '388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8. 
antr.. penkt 1-5. tre& ir sėst tik 
susitarus. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
Ofiso vaL kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
Sest. nuo 9 Iki 12 vaL: arba susita
rus. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. 1ENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
$844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Val. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
k šestad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTDATJS LJGt; IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — RKUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

(Ueturia zrdTtoJas) 
3925 W. 5 9 Stree t 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
nenktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., S - 8 
vai. vak., šestad. 1 2 - 2 vaL p. p., 
trečiad. uždaryta. 

Telef. — 423-2660 

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

9760 South Kedzie Avenue 
Vai., pirmad. jvntrad., ketvirtad U 
penktad. 8 v r. iki 9 T V. Tre*. it 
seštad. 8 v. r Iki S v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS. 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu., Pušies ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nu D 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR, ALDONA ŠIMKUS 
AKEŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 

15542 S o . Cicero, Oak Fores t , Dt 
Kabineto tel. «87-2020 

Namu teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 
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0F S1000.00 0R MORE 
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PASSB0OK ACC0UNTS 
$100.00 M i n i m u m 

PER ANNTT4 

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS 

H I G H 
P a i d 

PASSBOOKS 

5V2% 

R A T 
Q u a r t e r l y 

E S 
• e S * 

$5.000 minimnm 
2 YEAR CERTTFICATE 

5%% 
$1,000 minimum 

YEAR CERTIFICATE 
$1,000 tviitUnimii 

LVVESTMEST BOXUS PLAX 
Savings Insnred to $20,000 

EOghest reserves 

BRIGHT0N SAYmfiS & LOAN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632 

DIVIDENDS COMEPUNDEP DAILY. PALD QUARTERLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575 
H O U R S : Mon 12 P.M. to 8 P M. Tues. 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12.30 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

R0CHKES MEDICAL 
ARTS 

3213 W.63rd Street 
TeL WA 5-4787 

REMBUKE - R0CHKES 
AP0THECARY 

2421 W. 63rd Street 
TeL HE 4-1500 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KfDIKir; TR VArKTJ LIGTJ 

SPEOLAHST* 
MEDICAL BTTILDINO 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad,. ketvirt Ir penkt 
nuo 11 val. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šestad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4838 W. 15tb Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

iSskyraa trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

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

Ofiso tel. REHance 5-4410 
Rez. GRorelnill 6-0617 

Vala-ndos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 • . vak: 
aatr. tr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą-

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurjrija 
Ofisas 2750 VB. 71st Street 

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

DR. YYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ 
_ LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S t 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. seštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

DIABETINIS MAISTAS LR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojo! 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HBmlock 6-3545 

(Oflao b- reaidendjoe) 
Valandos pagal susitarta a 

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad.. ketv. S—8 
antrad 2—4 vai. 

vai. 

[ ELAUNSTIE "ORAUGA* 

Of. Tel. H E 4-2123. Namų CH 8-6195 

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

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 8—8 vai. vak. 

Trečiad. ir seštad. uždaryta 
Tel. PRospect 6-940O 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfll 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt ir seštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6416, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir Segtad. pagal susitarimą 
Ofiso tel. 767-2141 Xamq 636-4830 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 South Pnlasld Road 
Vai.: pirmad., antrad. penktad 
Ir 6-8 v. v., ketvirt. 4*3 ». 
feitadiatUai* U - l vaL ooirtaC 

1-4 



Tiems, kurie dar negyvena — 

MIRTIES SPRENDIMAS 
Blinois vyskupai pakartoti

nai paskelbė ganytojišką laiš
ką, išryškinantį neleistinumą 
ir baugumą negimusiųjų žudy
mo. Tas reikalas darosi labai 
aktualus. Jau ir iki šiol abor
tai pasauly nemažai paplitę. 
Tikslių statistikos žinių ne vi
suose kraštuose turima, ta
čiau, kaip Naujosios Zelandi
jos gydytojas dr. H. P. Dunn 
skelbia, abortų vaizdas pasau
lyje maždaug toks: vienas a-
bortas atitinka 417 gimimų JA 
Valstybėse, 74-riems gimimam 
Danijoje, 31 — Švedijoje, 15 — 
Šveicarijoje, 2 — Lenkijoje. 
Japonijoje abortų būna tiek, 
kiek ir gimimų, o Vengrijoje 
net daugiau abortų negu gi
mimų. Galimas dalykas, kad 
Sovietai okupuotuose kraštuo
se net sąmoningai nori siekti 
užmaskuotos genocido politi
kos dėlto Lenkijoje Vengrijoje 
yra tiek daug negimusių žudy
mų. 

Paskutiniu metu imama pla
čiau atverti vartus negimusių 
žudymui JAV-se. Jau eilėje 
valstijų, nuo Atlanto iki Paci-
fiko, pravestas įstatymas, ku
riuo daugiau ar mažiau palie
kamas tas klausimas išspręsti 
motinai su gydytoju. Jau no
rima abortų laisvei atverti du
ris ir Ulinois valstybėle, o kiti 
siekia federaliniu įstatymu tą 
laisvę įvesti visose JAV-se. 

Jau ir dabar, kaip skelbia 
"Chicago Tribūne" (1970.IV. 
2<>), JAV-se kasmet nužudoma 
apie milijoną negimusių, da
rant tai nelegaliai ir iki 40.000 
atvejų tai atlieka legaliai. Kas
met i :ame krašte niršta nuo 
250 iki 500 motinų, norinčių 
nutra'ikti negimusių gyvybę. 

Reikia sutikti, kad naujos 
gyvybes atėjimas gali suda
ryti problemą. Tariau klausimą 
reikia aiškiai formuluoti. Rei
kia įžvelgti kad iš vienos pusės 
čia yra didesni ar mažesni ne
patogumai, net pavoiai ryšium 
su naujos gyvyoės atsiradimu, 
bet iš kitos pusės — nekalto, 
nors dar ir negimusio, žmogaus 
nužudymas. A" galima žudyti 
nekaltą žmogų, nors dar ne
gimusį, bet gyvą,, siekiant, kad 
kam nors gyveruiras būtų pa
togesnis, malonesnis, lengves
nis7 

JAV-se yra susidaręs gana 
stipru? sąjūdis, pasivadinęs 
Leading Families of America 
(vadovaujančios Amerikos šei-
nos) . Čia jos vadinasi vado
vai, jančiomis ta prasme, kad 
yra vitališkiausios, gyvybiš-
kiausios — turi ne mažiau kaip 
po keturis vaikus, šio sąjūdžio 
pirmininkas teisėjas John Hen 
ry Morton neseniai pasiuntė 
laišką prezidentui Nixonui, ku
riame be kitko sako: "Žudy
mas nekaltųjų, atliekamas da
bar, naudojantis skambiu 'nėš
tumo nutraukimo' vardu, su
purtytų dujų komerose miru
sias nacių aukas. Ateinančių 
kelerių metų bėgyje amerikie
čiai bus nužudę daugiau nekal
tų gyvybių, negu tai buvo pa
daryta Hitlerio. Gaila, kad mes 
jau užmiršome nacių pamoką. 
Amerikos nelaimė — bloges

nė, Nekalti žydai nors galėjo 
šaukti protestuodami, nekalti 
baltieji ir juodieji amerikiečiai 
negali. Jie miršta be verksmo 
peiliu gyvybę nutraukiant". 

Toliau teisėjas Norton sako : 
"Nuoširdžiai šnekant, mes bai
minamės : šiandien gydytojams 
ir tėvams duodama teisė nužu
dyti jaunas gyvybes. Ką atneš 
rytojus? Kada pradėsime žu
dyti invalidus vaikus? Kada 
bus pradėti žudyti politiniai 
demonstrantai, protestuotojai? 
Principas, kuriuo abortų refor
matoriai remiasi, yra panašus 
j tą, kuriuo rėmėsi naciai, nai
kindami žydus. Tas principas 
tai, kad žmogaus gyvybė gali 
būti nutraukta, jeigu jo eg
zistencija yra nepatogi kitiem 
arba jeigu žudantieji įsitikinę, 
kad jis yra žemesnis ir netin
kamas gyventi". 

* 
"Mes turime ginti ir tą 

asmenį, kurio negalime maty
ti. Juk jis egzistuoja, ir nekal
ta gyvybė turi būti ginama 
taip kaip mūsų. Mes privalo
me turėti gilią pagarbą kiek
vienai gyvybei. Jeigu mes šal
tai nepaisysime kūdikio gyvy
bės įsčiose, vargiai ar gali
me būti tikri, kad mums pasi
seks apginti gyvybes kitų ne
laimingų žmonių mūsų visuome 
nėj. Daugiau kaip tuzinas val
stijų dabar leidžia teisėtai žu
dyti negimusius, ši problema 
ima siekti pasibaisėtinų pro
porcijų. Amerikiečiai, kurie 
brangina žmogaus gyvastį, pri
valo pasipiktinime kilti prieš 
tai", rašo teisėjas Morton. 

Tiems, kurie dabar kelia ar
gumentą, kad, legalizavus a-
bortus, jie bus atliekami higie-
niškesnėmis sąlygomis ir ne
bus tiek pavojaus motinų gy
vybei, atsakymą davė Britų 
parlamento narė Jil Knights. 
Ji ketvirtame tarptautiniame 
susirinkime svarsčiusiame gy
vybės ir abortu klausimą, -pa
reiškė, jog 1967 m., legaliza
vus abortus D. Britanijoje, pa
kilo ne tik legaliai atliekamų 
abortų skaičius ,bet ta pačia 
proporcija pakilo ir nelegaliai 
daromų abortų skaičius, nes 
daugelis motinų nori negimu
sio gyvybės nutraukimą nu
slėpti, atlikti tai privačiai. 

« 
Jeigu visoms tautoms svar

bu saugoti dar negimusias gy
vybes, tai ypač svarbu mums, 
lietuviams. Lietuvybės išlaiky
mas yra ne tik pedagoginis 
uždavinys — lietuviškoje dva
sioje auklėti vaikus, bet ir bio
loginis — žiūrėti, kad būtų ką 
auklėti, kad tautos prieauglis 
būtų reikiamai gausus, kad 
tautoje būtų daugiau lopšių, 
negu karstų, kad mūsų tauta 
nebūtų išmirštanti, o gaivas-
tingai auganti. Dr. K. Grinius 
primindavo, kad Vilniaus kraš
to sulenkėjimas, sugudėjimas 
vyko dar ir dėl to, kad slavai 
buvo veislesni. Iš Lietuvos at
eina neraminančių žinių, kad 
ten okupacinėje priespaudoje 
natūralus lietuvių prieauglis 
mažėja. Tautai, kuri nori išsi
laikyti, ypač mažai tautai yra 
labai brangi kiekviena gyvy
be, net ir dar negimusi. J. Pr. 

šis kraštas negali pasigirti. 
savo nuoširdžiais santykiais su I 
Lotynų Amerika. Iškilmir>gom 
progom JAV valstybininkai ir 
diplomatai meiliai kalbasi apie 
abiejų Amerikų valstybių soli
darumą. Tačiau gyvenimo tikro
vė to nepatvirtina. Komunistų 
bei kastristų sukurstytos minios 
pirma proga degina Amerikos 
skaityklas ir vėliavas ir pridaro 
didelių nemalonumų Lotynų A-
meriką belankantiems JAV pa
reigūnams. Praeitais metais jie 
netgi Gvatemaloje nužudė JAV 
ambasadorių, o Rio de Janeire 
jį pagrobė ir paleido tik mainais 
už visą būrį įkalintų komunis-

Socialinė netvarka 
Šio krašto žinomas istorikas 

prof. A. Schlesingeris, Jr., ra
šydamas "Atlantic" žurnale a-
pie Pietų Ameriką, pažymi, kad 
šis kraštas darąs didelę klaidą 
perlengvai vertindamas pusę 
kontinento, kuriame gyvena 250 
milijonų žmonių, iš kurių 5 0 ^ 
yra beraščiai, 50 r/r dar nėra pa
siekę nė 20 metų amžiaus, 30 rr 
numirs nesulaukę nė 40 metų, 
bet kurie dauginasi daug smar
kiau už bet kurį kitą pasaulio 
kraštą. Tačiau 70rf visų Loty
nų Amerikos žmonių gyvena bai 
šiam skurde, nes ten viešpatau
ja tokia politinė ir socialinė 
santvarka, kuri šitokią būklę 
siekia pastoviai išlaikyti nepa
keistą. 

Kaip Kolumbijos rašytojas 
German Arciniegas pažymi, yra 
dvi Lotynų Amerikos: viena 
matoma, kita nematoma. Ma
tomąją sudaro jos prezidentai, 
generolai, ambasados, dienraš
čiai, prekybos įmonės, univer
sitetai, katedros, dvarai. Tačiau 
šešėlyje slepiasi "nebylė, slopi
nama Lot. Amerika, platus re
voliucijų rezervuaras". "Niekas 
nežino, ką tie tylūs vyrai ir mo
terys galvoja, jaučia ir svajoja 
ir ko laukia". 

Pastaraisiais metais, rašo A. 
Schlesingeris, Lotynų Amerika 
pradėjo judėti. Darbininkai ir 
kaimiečiai nori triskart per die
ną valgyti, o taip pat nori, kad 
jie būtų laikomi žmonėmis. In
dėnai nori įsijungti į savo šalių 
tautinį gyvenimą. Intelektualai 
ir studentai nori socialinio tei
singumo. Inžinieriai ir kareiviai 
nori gyvenimo modernizavimo. 
Dabartines gyvenimo sąlygas 
jie laiko nepakenčiamom. Da
bartinė tvarka ten laikosi jėga 
ar piliečių neveiklumu. Tačiau 
niekas nebetiki, kad ji galėtų 
ilgai besilaikyti. Kyla klausi
mas, kuriuo keliu L. Amerika 
ateityje pasuks. Šiuo metu yra 
išryškėję trys keliai; pažangio-

SKRIAUDŽIAMOJI LOTYNŲ AMERIKA 
JRV turės persvarstyti ir išlyginti savo santykius su P. Amerika 

šios demokratijos, komunistų 
ir nacionalistiškai nusiteikusių 
karių. 

Pažangioji demokratija 

Pažangiu demokratiniu keliu 
eina Čilės krikščionių demokra
tų prezidentas E. Frey. Jis 
stengiasi taikingom priemonėm 
įvykdyti L. A. revoliuciją, pa
naikinti oligarchiją ir pusiau 
feodalines santvarkas provinci
joj, pravest žemės reformą, už 

TJ-jb pa* kar > nv*« Siti V ^ ^ 
jo pobūJi^c ../.atūra, si^-.'jn-
gusi su karu nkija, paliniuaia 
į socialines re: ,rmas. Taip pvr 
prez. Vargas Brazilijoje, gen. 
Peronas Argen :.oje ir Vilaroe-

sai visur, kur gali, steigia savo' lis Bolivijoje atstovart populi?.-
I atstovybes ir vysto prekybos i riam nacionalL ai. Jų san. 

singeris, ar kur turi galimumą' ryšius su L. A. Norėdami įgelti; varkos greit su> -:omprorr.:tavc 
laimėti valdžią, Washingtonas \Vashingtonui, stengiasi laimėti į įsigalėjus demag r.jai ir paper-
turi duoti jiem visą galimą pa- L. A., jei ne simpatijas, tai bent j kamumui. 

P. GAUČYS 

galbą. Tačiau liūdna tikrovė y-
ra ta, kad daugelis lotynų ame-

jos neutralumą. 

tikrinti visiem prieinamą švieti- ( silpna savo politiniuose pagrin 
mą ir dalyvavimą valdyme, da- Į duose, per daug palanki esa-
lintis ūkinės pažangos pelnu ir mom santvarkom ir neveiks-
užsienio kapitalą panaudoti kraš j minga, norint sugriauti įsįsenė-

Neseniai Peru -r Bolivijoje 
Be abejo rusai nepyktų, jeigu; tas karininkų nacior.alizrr.as vė. 

rikiečių, įskaitant gabiausius ir rinkimų keliu komunistai laimė- j įsivyravo. Gal taip ;wko todėl, 
ideališkiausiai nusiteikusius ka- t ų valdžią, bet šiaip jie yra nu-į kad socialinė karininkijos sū
rius, intelektualus, studentus ir s į t e įkę riboti tiesioginę Rusijos i dėtis kai kuriose šalyse labai 
netgi dvasiškius, yra įsitikinę, | j taką J i e n e n o r i antros Kubos, i pakito ir jau yra n o - ta. kokia 
kad pažangioji demokratija e-1 kuri sunkia našta slegia silpnus Į į>uvo praeityje. Pvz Peru šimt-
santi perlėta, per racionali, per Į Rusijos išteklius. Tuo tarpu ir j mečio pradžioje karininkai bū-

j vienos Kubos pakanka tiesiogi-' davo parenkami iš p^iturinčių-
: niam JAV iššūkiui. p 0 1962 m-1 j u sluoksnio. Dabar jų kariuo-
! Kubos konflikto rusai įsitikino,; menėje atsirado kariiiinkų ir 

kad JAV nepakęs jų karinio JŠ žemesnių sluoksnių. Per pas-
' įsikišimo į tai. ką netgi Mask- ] taruosius dešimtmečius tas ka

va laiko JAV įtakos sfera, kaip; rininkijos parinkimas iš pasitu-
ir Maskva nepakęs JAV karinio rinčiųių sluoksnių vis mažėjo, 
įsikišimo į rytų Europą. Tas 0 iš neturtingųjų vis dicejo. Tuo 

I komunistų skilimas dėl revoliu- būdu naujoji Peru valdžia save 
Griebtis tiesioginės akcijos cinės ar taikingos taktikos pri-1 laiko labiausiai visoje Lotvnų 

ą ir kurią die- ragina dvi srovės: komunistai j taikymo žymiai sumažino ko- Amerikoje pasinešusią į sociaK-
i r nacionalistiškai nusiteikę ka-; m u n i s t u įtaką L. Amerikoje. Pa-I nes ir ūkines reformas ir sta-
nskiai. 19o9 m. F. Castro įsi- staruoju metu mes matome! to save pavyzdžiu, kaip reikia 
galėjus Kuboje, atrodė, kad į C a s t r o v i s r e č i a u 5 ^ ^ ^ e b ! nugalėti tradicinį sustingimą, 
marksizmas galės tapti didžiau-1 tis partizaninio karo L. Ameri-! Kai pr metais gen. Ovando 

monėm priešinasi tom demokra ! i u veiksniu \ . A m
+

e n k o J e
 u

T a " j *>je, o Maskvą vis didinant ru- j nuvertė Bolivijos demokratinę 
tinėm reformom, ir radikaliąja ' * * ?™ š i m t m e č i o . b ė g y , s u ū k i nę bei techninę pagalbą. ; valdžią ir nacionalizavo ame-
w ~ _ t ^ „ ™ , - ~ A^I^Z marksistų gahmybes supliuško. Į j ^ ^ n f l f f o R . ^ ^ & ^ 

Nūdien komunistų revoliucija Nacionalistines apraiškos 

to ūkio labui. Jo pėdom daugiau 
ar mažiau sėkmingai seka Ve-
necuela, kuri pr. metais prezi
dentu išsirinko krikščionių de
mokratų kandidatą. Taip pat 
Peru ir Kolumbijoje kr. dem. 
sudaro žymią iėg; 
ną tikisi laimėti rinkimus. 

Tačiau tos šalys susiduria su 
labai stipria senosios oligarchi
jos opozicija, kuri visom priė

jusią būklę ir sukurti naują vi
suomenę, paremtą didesniu tei
singumu. 

Radikaliosios srovės 

kaire, kuri pažangioje demokra 
tijoje įžiūri savo didžiausią prie 
šą ir nenori matyti taikingom 
priemonėm įgyvendinamos de
mokratinės revoliucijos. Visais 
būdais kliudo ir Fidel Castro, 
nes jis tikisi, jog ilgainiui viso
kios diktatūros taip žmonėm į-
kyrės, kad jie savaime pasirinks 
jo peršamą santvarką. Tad ne
nuostabu, kad jis nepagailėjo 
pastangų Venerueloje sutrukdy 
ti įsitvirtinti demokratinei sant
varkai. 

Tuo būdu pažangieji demo
kratai yra teigiamas veiksnys 
ir labiausia verti JAV paramos. 
Kur jie valdo, pažymi A. Schle-

jokiu būdu negali rimtai preten 
duoti laimėti Lotynų Ameriką. 

Pažangiajai demokratijai sun 

rikiečių naftos įmones, jis pasi
sakė, kad jo revoliucija esanti 
panaši į Peru valdymą. Čilės 

kiai bekovojant, o komunistams krikščionių demokratų reror-
Tenka pastebėti, kad F. Castro j kiek aprimus, kaip stipri jėga Į i m o s anot jo, esančios labai lė-
st ipnai tiki, jog komunistai tik \ L. Amerikoje pasireiškė karinin I tos Netei Brazilijos Argenti-
smurto kehu gali pasigrobti vai į kijos nacionalizmas, kuriam I nos ir Paragvajaus generolai 
džią L. Amerikoje, tuo tarpu Į smarkiai priešinasi pažangieji prezidentai besaugoią esama 
Maskva pataria pirma taikm-; demokratai, nes jie jį laiko dik- santvarką, yra patenkinti tuo, 
gom priemonėm įsigalėti didžiuos tatūriniu. Tuo tarpu dažnai jį kas vyksta Peru Sunku pasa-
siuose miestuose ir nemėginti; paremia komunistai, ypač tais kyti ar kariškių nacionalistinė 
partizaniniu a r pilietiniu karą. atvejais, kai jis svaido iššūkius diktatūra patvers bet dabar ji 
veržtis į valdžią. Tai supranta- j JAV. Bendrai, karinė diktatūra i y r a madoje ir neabejojama, kad 
ma, žinant, kad rusų svarbiau
sias tikslas — ne nuversti L. A. 
valdžias, o jas paskatinti atsi
palaiduoti nuo JAV, ne terori
zuoti L. A. visuomenę, o ją pa
kirsti iš vidaus ir supūdyti. Ru-

putatų man nepritarė. Girdi aš 
nesuprantąs "lietuviškų papro
čių". ". 

Tikrumoje girtavimas yra dau
giau rusiškas, kaip lietuviškas 
paprotys. J. Žvilb. 

Kambodijos kariai klausinėja Vietnamo civilius ant autostrados nr. 1. tiK vieną mylią 
sienos. 

L. A. yra įprastas dalykas. Ta- \ jos vvkdys socialines reformas. 
čiau anksčiau diktatoriai visada 
remdavo oligarchiją. Karinėsi Šiauriečiu neapykanta 
diktatūros Brazilijoje ir Argen- j Grįžtant prie L. Amerikos 
tmoje atstovauja tam senajam i šiauriečių neapykantos, ji yra 

niam autoritetingumui. Bet j u ūkinio išnaudojimo išdava. 
JAV giriasi gausiai remianti 
Lotynų Ameriką. Tačiau iš tik
rųjų amerikiečiai iš L. Amerikos 
išpumpuoja daug daugiau pini
gų, negu jai duoda. Kartais ba
lansas siekia šimtus milijonų 
amerikiečių naudai. Antra ver
tus, gautas sumas pietiečiai ver
čiami išleisti Amerikoje ir mo
kėti labai aukštas kainas. Lon
dono "Economist" duomenimis, 
tarp 1961-66 m. L. Amerika ga
vo 6 bilijonus paskolų — in
vestavimais ir dovanom, tačiau 
dvigubai tiek išmokėjo grąžin
dama skolas, mokėdama nuoiim 
čius ir pelnus. 

Kadangi JAV turi politinių ir 
strateginių interesų L. Ameri
koje, joms svarbus tų kraštų 
žmonių palankumas. Iš čia seka 
tai, kad JAV turi pasirinkti 
tarp privačių biznierių pelnų ir 
JAV strateginiu saugumo in
teresų. Reikia manyti, kad da
bar tą pasirinkimą paskubins 

(Nukelta \ 4 pusL) nuo Vietnamo 

vakarą, kol žvaigždės pradės kristi pro smailias dan-,bar eime į vidų, — nedrąsiai pakvietė, nes keistasis 
goraižių viršūnes ir pasismeigs ant metalinės tvorelės! sumišimas nebuvo dar labai toli pasitraukęs. Ji ėmė 
virbalų! Ne, tokio jausmo ji dar nebuvo patyrusi, bijoti, kad nesumanytų vėl grįžti. 

— Aš ir tikėjausi, kad taip sakysi. — pagaliau. Virtuvėje buvo jauku. Jiedu susėdo prieš vienas 
atsakė. — Norėjau būti išbarta, bet ir išklausyta. Tik j kitą, prie vienakojo staliuko ir pradėjo kalbėtis, girks-
neklausk, kodėl tave pasirinkau. Nežinau. Gal net dėljnodami kavą. Vakaras netruko pavirsti gilia nakti-
to, kad abu priklausome tai prakeiktai paklydusiųjų į mi. Tačiau Vita tingėjo galvoti apie skubančias mi-

Viena pasaulyje 
ROMANAS 

DANUTĖ BINDOKŪZNfi 

59 
— Tik neatsiprašinėk, Vita. Man labai miela 

nutes, o Tonius jomis visai nesirūpino. 
Kažkodėl jų pokalbis nesisuko nei apie Tomą, 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVOJ DABAR REIKIA TEPTI... 
Okupantų valdomoje Lietuvo- ir kitų mechanizatorių pagalbos, 

je labai plinta girtavimas. 'Tie
sa" nr. 69 kovo 24 d. rašo: 

"Teko dalyvauti Kėdainių ra- kas darosi, kai susirenka kaimy-
jono "Ąžuolaičių"' kolūkio atas- nai pagerbti mirusiojo! Be alko-
kaitiniame susirinkime. Per per holinių gėrimų neapsieinama ir 
trauka kolūkietės pasakojo apie į- palydint į kapines, ir sugrįžus 
sigalėjusią madą vaišinti pa- iš jų 

kartai. Tavo mėginimas jau praėjo, manasis beldžia
si į duris 

Tonius tylėjo. Mergina vis dar nedrįso atsisukti. I nei apie Vitos santykius su tėvais, nors ji buvo 
sužinoti, kad ir tu priklausai žmonių giminei. Ne kar-; Jeigu jis būtų pakėlęs rankas ir ją apkabinęs, Vita tik-': ketinusi klausti tiek daug patarimų. Kalba mezgėsi 
tą esu pagalvojęs, jog iš kokios Olimpo aukštybės at- i rai nebūtų pasitraukusi. Mintis nuplieskė lyg mateoras visai kitais keliais. 
klydai, žmogiškų silpnybių nepaliesta. 1 rudens danguje. Ji išsigando. Tonius pasakojo apie dramos studiją, kurią jis 

— Būtum matęs mane prieš valandą! — rimtai' — Eime. Perpūs vėjas. Ankstyvas pavasaris pil- svajojo netrukus atidaryti savo vardu. Vita pasigyrė sa 
palingavo mergina. — Manai perdedu? Buvau begalvo- nas apgaulės, — labai švelniai pakvietė vyras. jvo sukurtais drabužių eskizais, laimėjusiais konkur-
janti aplankyti vieną draugą, savanoriškai iš šios že-j Ar jis pajuto jos silpnumą ir pasiūlė išeiti? Vita.są. Abu domėjosi ateinančio spektaklio pasisekimu, 
mės pasitraukusį. Ta mintis mane tiek įbaugino, net | dė.ringai šyptelėjo nakčiai. Jaunuolis staiga pasilenkė nes nuo to labai priklausė merginos ateitis. Žodžiu 

nuimant sodybinių sklypų derlių., tau paskambinau. Va, žiūrėk, kaip man patogu! —ji 
Atseit, netepsi 

kviestuosius patalkininkauti so
dybiniame sklype. Jeigu tokio tal
kininko pakankamai neprivai
šinsi, kitąsyk jo nebeprisišauksi. 
Taip yra ne tik "Ąžuolaičių" 
kolūkyje. Važiuoja vaikai į tėviš 

Ne kartą Dotnuvos apylinkės 
Darbo žmonių deputatų tarybos 
sesijose, svarstant klausimus apie 
nusikalstamumą, siūliau priim
ti sprendimus, kurie iš dalies su
mažintų girtuokliavimą darby-

ir žvilgterėjo per tvorelę žemyn. 

va 
tevažiuosi. Olpamojo svečiui ir atrakinusi duris žengė į balkonėlį. 

Tačiau dabar žiburiuotoji naktis nebaugino vie
natvės beviltiškumu, o vėjas beveik draugiškai kede
no plaukus. Šaligatvis, kurio akmeninis kietumas dar 
neseniai buvo pripildęs Vita siaubu, baltavo miesto' lų ištuštinus. 
šviesose lyg pieno upė. Ir pasikeitimas, ji nusprendė, 
įvyko tik dėlto, kad šalia stovėjo žmogus, kuris ja 
rūpinosi. 

— Niekuomet, niekuomet nedrįsk taip galvoti! 

Liūdna situacija! — pasakė linguodamas gal-
liejosi ramiai, išklausomi ir suprantami. Kartais jiedu 
kalbėjo lietuviškai, paskui patys nesijausdami. perei
davo į anglų kalbą, ir vėl grįždavo prie gimtosios. 
Buvo taip natūralu ir gera, tarytum nuo amžių įpras
ta. 

— Šį vakarą aš padariau keistą atradimą, — 
- Per aukšti pastatai. —paaiškino. Kuris I staiga pastebėjo Vita. — Bene pirmą kaną gyvenime 

Romeo galėtų drįsti į dvidešimto aukšto balkoną už-į taip stipriai pajutau, kad žmogus žmogui reikalingas. 

Mergina nustebusi pažvelgė į jį, jausdama juo
kingą lengvumą galvoje, lyg per daug šampano stik-

sikraustyti ? 
Vargšė padangių Julija! — pasigailėjo Vita. 

{Tai mane džiugina ir kartu baugina. 
—Nė vienas žmogus nėra sala, — susimąstęs 

kę aplankyti artimųjų ir veža poi mečio metu. Būtent rekomenduo-

— tyliai, bet griežtai ištarė Tonius. — Mergaite, t u ' - - Aišku, galima ir keltu pasinaudoti. 'perėmė mintį vyras ir vyniojo toliau. - - Būtų daug 
piktožodžiauji. — O kad būčiau paukštis sparnuotas, — pusiau įdomiau ir gudriau, jei atsiminčiau, kuris rašytojas 

Vita bijojo atsiskukti. Jis stovėjo visai arti ir dėl t uždainavo svečias. — Na, nesvarbu, keltas taipgi taip pasakė. Nesvarbu. Visiems tas posakis tinka Ir 
širdis ėmė kvailai šokinėti. Reikėjo skubiai pasakyti ką naudingas įtaisas. 

,, ., , . . . s degtinės/kad t ė v a i ' t i u ž patarnavimus atsilyginti i nors linksmo ar įdomaus, tik ji neatsiminė žodžių — Lanko mane ir paukštis. - pasigyrė ' 
galėtų prisiprašyti kombaininkų!ne degtine. Deja, dauguma de-įnei viena kalba. Negi teks stovėti taip balkone visąs Papasakosiu, jei norėsi apie savo draugę žuvėdrą. Da, 

tau ir man.. 
tėvynė. 

Visiems reikalingi žmonės, reikalinga ir 

(Bui daugiau), 

1 
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N DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balandžio m. 28 d. 

Russel Oliver , Norwa lk . Ohio , važiuoja per Amer iką arklia-s. te turėdamas 
tik 14 dol . ir trisdešimčiai dienų maisto. Kai pr i t ruksiąs , padirbės iąs ir vel 
važiuosiąs . 

pasais. Tokiu pasu K o l u m b i j o j e ^ 
nušauto kunigo Torres motina 
aš Paryžiaus per Kubą grįžo į 
Kolumbiją. P. Amerikos kraš
tuose revoliucijai esą ruošiama 
dirva kaip ir anksčiau, tik da
bar esanti pakeista taktika. 
Paskutiniu laiku Castro įsakęs 
P. Amerikos partizanams pa
keisti taktiką ir gerai išsijoti 
partizanus, kad neįvyktų klai
dų, kaip kad buvo anksčiau. 

kl. 

SUSIKAUPIMO VALANDOS 
WASHINGTONE 

C O N I B A C I O B I 

B U V Ę S CASTRO ŠNIPAS 
PASAKOJA 

JAV prez. Nbtonas, siekda
mas prisidėti prie ekumenizmo 
— krikščionių vienybės dvasios 
ugdymo, ką taip ryškiai iškėlė 
Vatikano II-sis susirinkimas, 
pradėjo kas sekmadienį organi
zuoti Washingtono Baltuosiuo
se Rūmuose religinio pobūdžio 
susikaupimo valandas, kuriose 
paprastai dalyvauja t a r p dvie
jų iki trijų šimtų asmenų. Ta 
proga skaitomas šv. Raštas , gie
damos religinės giesmės ir kiek
vieną kartą vis Mtos religinės 
bendruomenės dvasiškis pasako 
atitinkamą pamokslą. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K D A V I M I 1 

Parduodami gražūs valgomo kam
bario baldai Skambinti vakarais po 
6 vai. vak. Tel. 737-4457. 

D Ė M E S I O ! 

REMONTUOJU: MCRĄ, (tuek-
pointting), STOGUS ir KINAS. 

TELEF. — 268-8733 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

; BUTAI r inktiniams n u o m i n i n k a m s . 
Best Agency, 2925 \V. 63 P R S-603? 

Nelaukit užsit egistruokit dabar ! 
i Aptarnauja pietvakarine da l i 9 m e -
i tus. Savininkai kreipk itee dSl p a -
I tarnavimo nemokamai . 

GARBAGE DRUMS RADIO PROGRAMA 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5622 S. Racine. 434-1113 

teiktų žinių viešai paskelbta
s i s Cas t ro šnipas priklausė 

vyriausiai grupei s laptos ta rny-
Vienas s laptas Castro agen- .bos (DGI), kuri priklauso yi-

tas , dirbęs užsienyje ir prieš -daus reikalų ministerijai ir ja i 
kurį laiką iš savo tarnybos pa- j vadovauja "Batfca Roja". P . 
sišaJinęs, 'papasakojo daug sen- i Amerikos k ra š tų atstovybėse 
sac į iųa j ' smulkmenų, apie ko- ! Paryžiuje dirbą 27 Castro šm-
murdstų šnipų darbus užsienio pai- Jų centrai Paryžiuje vado- j Romoje mirė žymusis katali-

į vaująs kubietis Lopez, bet j is k u Bažnyčios archeologijos ir 
i yra t ik ta i i škamša; iš tiesų teologijos profesorius, moksli-
: šnipams vadovauja vienas So- i ninkas Engelbertas Kirsohbaum, 

MIRĖ ARCHEOLOGAS 

atstovybėse. Dabar dalis jo su-

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūsiu namo apšildymo 
pečius tr air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. StogiJ 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEsYTEVG * SHKET METAI 
4444 S. W o t e n , Cnloaco t . m . 

Telefonas V I 7-S447 

—*5*«.*- -=aa 

M I S C E L E A N E O U S 

M O V I N G 

Seniausia Letuvi^ Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauKa ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. .Minkus. Biznio reika-

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

W^'- ^ ^ ^ 

ŠERfiNAS perkrausto baldus ir; lais kreiptis j : Baltic Vicri&ts 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

•M 

gelių bei dovanų krautuve, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas u 
dienraštis Draugas. 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tel. — 585-5285 

R E A L E S T A T E 

SKRIAUDŽIAMOJI 
LOTYNŲ AMERIKA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Geram stovy puikus 6 kamb. 
, vietų specialistas, kurio patarė- j paskutiniu metu dėstęs archeo-' m o d e r n i š k a i įrengtas mūr. "octa-
iiais y ra 5 a r 8 rusų agentai. | iogįją popiežiškame Grigaliaus I g į " b u n S a l o w - * c*li 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cbicago, D!. 60632. Tel. YA 7-5980 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuve Marquette Park*. 

i_-»iSSS*C5s^ _ ^ ^ ^ ^ į - - ; . 

naujos karinės va'.džios L. Ame
rikoje. Vis beaugąs 

t o pranešimu,! universitete Romoje. Prof. | į * f ^ S ^ t S & ^ i ^ i f * ^ ^ ^ 2 ^ 
;am esą pavesta sukurstyt i re- j Kirschbaum ypatingai pasižy- į 6 v: v. " ~~ 
voliuciią P . Amerikoje. Revo-; mėjo savo archeologinėmis stu- 2-jų butų mūrinis po 5V2 kamb. 

L. A m e - ! ™ ™ 8 p ianas esąs suuaj-y-u» . ajjarms apie Apaštalo šv. Pet- | Pilnas rūsys. 2 maš. mūr. Į ^ ~ J u g b • -
rikoje nacionalizmas privers Wa Į pačių Sovietų, be t jo centras Į ro kapą Vatikano bazilikos po-' Sv. Jurgio parapijoje. Skambinkite , l U - ' - " 1 , J " J-

žemiuose, kur jis vadovavo ar- ' 
cheologiniams kasinėjirnams. 

SERVICE 

ehingtoną peržiūrėti savo san- jesąs Kuboje. Planui vadovauja 
tykius su savo lotyniškais kai- i slapta įs ta iga CO, kur i yra pa-
mynais, kaip beaugąs nacionaliz į dalinta į šešius poskyrius, iš 
mas rytų Europoje verčia Mask- kurių išeina visi įsakymai i r 
vą peržiūrėti savo santykius su parama visų P . Amerikos kraš-
komunistiniu pasauliu. Nori a r | t ų par t izanams. Visi šnipai, dir-
nenori. abi didvalstybės tu r i ^ P a r ^ u j e i r K u b o j e > k a i ^ 
prisiderinti o n e naujai jsivvra-1 

, vyksta į k i tus P . Amerikos vusių nuotaikų trečiajam pa
saulyje. kraš tus , aprūpinami netikrais 

Mylimai Mamytei, uošvei ii močiutei 
A. + A. 

ANELEI MOTIEJŪNIENEI mirus, 
liūdesio valandoje dukras DANUTE ir ALD0N& jų 
vyrus DR. F į fHg ]&&Ę ir DR. PETRJfl MSUTĮ ir jų 
šeimas labai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

M. Dymšiene 

2934 West 63rd Street 

A. f A. 
ANELEI MOTIEJŪNIENEI mirus, 

skausmo valandoje reiškiame mūsų gilią užuojautą 
dukroms DANUTEI JURIENEI ir ALDONAI RASUTIE-
NEI ir jų šeimoms. 

Dalia ir Kazys Bobeliai 

Mylimai motinai ir uošvei 

A. + A. 
A. M O T I E J Ū N I E N E I mirus, 

p. p. JARŲ ir p. p. RAZUČIŲ šeimas bei jų gimines 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Irena ir Laonas Kriaučeliūnai 

R E A L E S T A T E 

ŽAVINGI PERLAI 
Apie $8,000 pajamų. 4 butų, 3-jų 

metu liuksus mūras Marquette pke. 
Rimtas pasiūlymas. 

4 ba tų mūras su bizniu. 2 auto 
garažas Naujas g&zu šildymas. Mar-
ąuette pke. $43,400. 

Didelis 2 aukštu 2 po 6 kamb. 
mūras . Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $32,300. 

Tvirtas 1 kamb. patogus mūras. 
Prie Maria High. Mūro garažas. 
$21,000. 

77-ta ir Pulaski. 10 metų moder
nus 5 y% kamb. mūras. Apie 38 p. 
sklypas, šalia garažas. $22,500. 

Pelningas mūro namas, švarūs 6— 
3—2 kamb, 2% vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar-
ąuette pke. $21,800. 

5 kamb . gražus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Prie Maria 
High. Laisvas — užimkite. 19,400. 

Beveik naujas — apie 12 metu, 
5% kamb . . mūras. 2 au to garažas. 
Arti Nabisco. $27,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Avv RE 7-7200 

1 kamb . 20 metų, švarus mūr. ' 
bungalow prie 71 ir Sacramento. \ 
Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas. 

5į£ kamb., 15 metų mūr . bunga- \ 
low prie 71 ir Horr.an. Įruoštas rū
sys. Garažas. Galit grei t keltis. ; 
$27,500. 

1% anksto, švarus mūr . 2 butai 
— 6 ir 5 i amb . Prie 67 ir Califoraia, 
į ruoštas rūsys. Garažas. $28,500. ar
ba pasiūlymas. 

5 k a m b . 15 metų " r a a c b " stiliaus 
mūr. namas. 84 ir Kedzie. $23.000. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st St — TeL 925^015 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Marquette Pke. mūr. 7 k a m b . re
zidencija su 4 mieg. Gazo šildvmas. 
$26,900. 

Prie Maria High — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37.900. 

Pelningas biznis — taverna su 
restoranu. Trumpos valandos ir tik 
5 dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000. 

Prie 63 ir Rockwell 5 kamb. bun-
galow. Garažas. $15,500. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st SS — RE 7-9515 

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai . Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juralt is 

Mūr. 1% aukoto — 5 kamb . (8 
mieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su pui
kiai irengtu skiepu. Prie pat Mari
jos mokyklos. 

Mūr. bungakro — 7 kamb. Moder 
nus Ir erdvus. 64 Ir Pairfield Ave. 

Bevelk naujas 4 moderniu butų 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve - Brlghton Parke 
Insurance — Income Tax 

Notary Pnbttc 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St , CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. MapIewood Av., CL 4-7450 

A. ABALL R00FIHG C0, 
įsteigta pr ieš 49 metut> 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai
some arba dedame i^aujus kaminua 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą. "tuck 
pointing"'. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas . 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Vieną iŠ daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienė* 

P0PULAR LITHUAKIAN 
RECIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms 'šei
mininkauti moterims. 

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti. 

HELP WAXTED — MOTERYS 

SEARS ROEBUCK 
AND 

COMPANY 
National headąuarters 

looking for 
SECRETARIES, TYPISTS. 
C0MPT0METER OPERS. 
Excell fringe beneflts — e a s y 

transportation — visit person-
nel office 9 to 4 

925 S. Homan Ave. 
Chicago, Illinois 

VYRAI IR MOTERYS 

Interviewers W a n t e d 
MEN AND W O M E N 
FVLL O R P A R T TTME. 

During April th ru J u n e for a 
University Research Organ iza t ion . 
No experience necesaary. 

Call 663-5300, or write 

SURVEY RESEARCH LAB. 
P. O. Rax 6905, Chtcago, Dl. 60680 

MBLLTNG MACHINE 
OPERATOR 

Day shift — exper! Good vforking 
conditions. Air oonditiorted p l a n t . 
Overtime aviailable. 

M. J. MANUFACTURESTG 
3716 N. Clark, Tel. 248-1132 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rūsių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
B t @ m « a 

We offer an excellent imtrrediate opĮK>rtunity for 

A C C O U N T I N G M A N A G E R 
— FINANCIAL — 

This position offers an escellent opportunity for broad expe r i ence 
in Life, Health, Fire, and Casualty Multi-compariy insurance ope ra -
tion. 

Sorry, only college graduates with an accounting' major need apply. 
Insurance accounting or public accounting experien.ce desira-ble. 

Wc offer a complete benefits program. Salary open d e p e n d m g o n 
education. qualifications and experience. 

PKRMANEXT POSITION' 
(515) 282 - 8171, Ext. 211 

FARM BUREAU INSURANCE CO's 
lOtti and Grand, Des Moines, lowa 50309 

- ^-es| 
^SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

COSMOS PARCELS ENPRESS 
(Licensed by VNESHPOSTLTORO) 
2501 W. 69th St.. Chicago, 111. 00(529 
3333 S. Halsted. Chicaąr'o. III. 00K08 

Tel. WA 5-2T37: 254-3320 ¥ 

Įvairių prekių pasirinkimas, automo- I | į 
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais- | 
tas, doleriniai CERTIFIKATAI. 

E. Žukauskas II 

k 

R E A L E S T A T E 
mummmmmmmmmmmmmĘmmmmsamesm 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską psrką pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 

^ i. LEEPONIS 

Marqustts Pk„ 6211 So. Wsstern PR 8-5875 
Pirmadieniaia ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 va i vtk. 

SALES • M0RT&A8ES > MANAGEVENT 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, Gyvybei 
sveikatos, biznio 
automobilių. 

Patogios iSshno-
kejimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-3233 

VYTAUTAS 2UKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimais. Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2fi0S W. 69th St.. Chicaffo. m . «0fi29 

TF.LEF. WA 5-2787 

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

p a r a š y t a s 

ALBINO BARANAUSKO 
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis. 

Rinkinys gaunamas „Drauge" ir pas platintojus. Kaina 2 dol. 

• n . v 
FRANK'S TV and RADIO, INC 

S24fl SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVLMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

—HMMJMiiHi 11 ii inw«i Mu*susu*mmmmmmmmmmmtm 

Membftr of ** ' • * 

ALEX ŠATAS —REALT0R 
Mala offlce 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 6-2238 
Tarime Šimtas narna Berwyne, Ciceroj, Riverside, La Orange Park 

tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti i mfisa ištai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
i. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

Namų Apšildymas 
fdedo vlsg rūš tq pečius, van
dens šildytuvus Ir power hu-
midifiers. ISvalau ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Cnicajroje ir 
Taka.ru priemieštčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Skelbkites 4T>rauge". 

BIRUTĖ 
II. . PŪKELB\nClOTĖ 

ARUGSĖJO 
^ŠTADIENIS 
".prfemijliotas romanas 

Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 
gilumu ir šviežiu artumu aprašo 

M A R Q U E T T E P A R K O 
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 

Knyga gaunama „Drauge" ir pas platintojus 

Kaina — $5.00 

Pasinaudokite Draugo „Classificd" skyriumi 

http://experien.ce
http://Taka.ru


SOVIETŲ KARINĖ MISIJA 
VOKIETIJOJE 

Nepasteioinaai su Sov. Sąjun
gos ženklais ir su uždengtais 
langais autos t rada Dueseidorfo 
kryptimi, t a r p Galberg ir Hu-
ibetlrat pravažiavo dengiamos 
spalvos SIS limuzinas, kuris 
pasuko j nuošalų Zauervvego ke
lią — aklagatvę. Šioje vietoje 
y r a 15 šeimų namukai. Limuzi
ne sėdėja rusų militarinės misi
jos generolas Banov, kuris ap
žiūrėjo čia ski r tas tai misijai 
pata lpas , nes Reino (angių) ar
mi jos parėdymu, rusai nuo bir
želio 1 d. t u r i čia persikelti iš 
Bind. Skirta rusams vietovė 
bus apvesta spygliuota viela. 
Čia gyvens rusų generolas, 9 
ikiti karininkai ir tarnautojai, 
išviso 30 žmonių. Be jų bus ir 
speciali apsaugos grupė. Perso
nalo narių vaikai mokyklų lan- , James Chasse, 29 m., sveria 716 svarų. Jis čia matyti besisveriąs Mil-
kys ne Duesseldorfę, bet Rytų vvaukee, Wisc, svorio numetimo įstaigos raš.tinėje. Jis norįs numesti 
Berlyne. Iki šiol tose patalpose ; 5 5 0 s v a n * "" esą tai įmanoma padaryk per trejetą ar ketvertą metų. 
gyveno Vak. Vokietijos žandar- ' 
mer i j a ir anglų bei vokiečių ka- t a n č i ų ! k r a š t l l evangelizacija ir ji Ispanijos misijų sąjunga, ar-
rvninilrfli «, T ūkine pažanga. Didžiausią įnašą timo pagalbos CARITĄ; orga-

šioje srityje teikia katalikų vy- nizacija ir speciali Ispanijos ka
rų ir moterų vienuolynai. Ūki- talikų akcija kavai su alkiu 
niaį besivystančiuose kraštuose pasaulyje. Praeitais metais vi-
dirba 6.237 kunigai vienuoliai sos t rys šios organizacijos ūki-
ir 9.823 seserys. Be t o misijų oiai besivystančių kraštų rei

kalams surinko 257 milijonus 

APAŠTALO -V. TOMO 

SUKAK r i s 

buvo nukankintas Madraso apy j DRAUGAS, antradienis, 1970 m. balandžio 
linkėję ir čia 'buvo palaidotas. , — * * • • " — — — ~ — ~ " " ~ — " ~ m m ~ ~ " ~ ™ 

28 d. 

AKADEMIJOS NARIAI 

NAUJI POPIEŽIŠKO* 

; tuto atominės fizikos prof. 
VVolfgang Gentner, Nobelio pre
miją už fizikos tyr inėj imus lai 

vengrų moksli: ..nkas Alt 
Szent - Gyorgyi , ' / ienos univi 
artėto prof. H a n s Tupp ir kit 

mokslininkas : mokslininkai iš JAV-h iš Ve-

Semausioje Indijos katalikų 
Madras arkivysk pijoje suda
rytas specialus k-.mitetas, kar
dinolui 'Paiecat t i . vadovaujant, Popiežiškosios Mokslo akade- ^ e ^ ^ ^ L • - /-nm,™ i 

• • i - . - J - - Moesbaue Nobelio o r o m n a lai- rezueios. Komos zenevoe i 
tikslu parengti a. tinkamą pro- nujos vienuoliktai studijų sa- ™°*SDaue, AODCUO pruanją ^ I « * , 
gramą pirmoj, Evangelijos vaitei vykstant Romoje, popie- ™X* ™ a t radimus medicinoje Brazilijos, 
skelbėjo Indijoje apaštalo šv. > žius Paulius VI-sis paskelbė Tomo mirties XIX šimtų metų dvyliką naujų šios akademijos 
sukakčiai paminėt.. Pagrindinės narių. Jų tarpe yra žymiausi 
minėjimo ilkilmė . numatytos dabait ies mokslininkai, Sorbo-
1972 metais. Tuo tarpu Mad-ra- n ° s universiteto Paryžiuje che- I 
so katalikų kate os požemiuo- nū jos prof. Chaudron, Liuveho 
se vykdomi plai s kasinėjimai^- N e w Yorfco universitetų Bio-
tikintis pagal bažnytinę tradi- c-hemijos prof. Christian de Du-
ciją a t ras t i apaštalo šv. Tomo ive> Londono universiteto tropi-
palaikus. Istoriniai šaltiniai ! nės medicinos prof. Garnham, 
tvirtina, kad Apaštalas Tomas Heidelbergo "Max Planik" insti-

KATALJKU VEIKLA 
ISPANIJOJ 

Šiuo me tu Ispanijoje veikia 
30C atskirų katalikų institucijų, 
kur ios rūpinasi ūkiniai besivys-

SVEIKATA 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

gumų gydyti kiekvieną širdinin-! » 
ką, nors jis ir priešintųsi tokiam! I 
gydymui. Ypač darytina elek-i*' 
trokardlograma su minėtu pa-i 
vargimu (2-step ar 20 pritūpimų | 
testas). Tada lengviau suseksi-! 
m e pasislėpusias širdies negero
ves, nors jos ir labai ramios 
būtų. 
IŠVADA. Nežaiskime su ugnimi. 
Faktais, ne fantazija gyvenkime 
širdies ligų atveju. Liga vystosi 
pamažu -šiandien krito nuo šir
dies ligos tas žmogus, kuris tokia 
liga negalavo jau keliasdešimt 
metų. Nepykime ant nieko dėl 
tokios nelaimės, tik imkime save I 
nagan. Sekantį kartą pradėsime! 
kalbėti apie krūtinės anginos gy-į 
dymą. Priminsime tik, kad šian-J 
dien, rašant tą straipsnį, atėjęs 
medicinos žurnalas, Medical Tri
būne , Vol. II, 27 April 20, 1970 
šitaip apie anginą pectoris gydy
mą rašo. Į internisto (vidaus li
gų gydytojo) Francis T. Daly iš 
Baltimorės užklausimą, kaip gy
dyti krūtinės anginą, atsako vi
daus ligų profesorius, Cardio-
vascular Research Laboratory ve
dėjas, dirbąs Wisconcin universite 
to Medicinos center, Madicon -
gyd. George G. Rowe sekančiai 
(vertimas pavyzdžiui): "Mes pa
tar iame tokiems pacientams nu-! 
stoti rūkius, numesti svorį, su-i 
tvarkyti kraujo spūdį, prisilaiky-l 
t i protingos dietos, mankštintis! 
reguliariai ir progresyviai, ven-i 
giant neįprastų ir perdėtų įsi-Į 
tempimų, bet palaipsniui didi-; 
n a n t veiklą ir laisvai imant ni-
troglyceriną simptomų sukontro-
liavimui. Pacientai, tinką 

operacijai, turėtų ją padaryti (re- . 
vascularization of mocardium).j 
Sunkesniais atvejais mes varto-į 
j ame propranolol, kombinuoda-, 
m i su nitritais. "I kitą klausi
m a , dėl širdies operacijos per 
50 metų amžiaus žmogui, prof. 
Rowe atsako: "Wisconcino uni
versiteto oficialus nusistatymas 
yra toks: amžius neprieštarauja 
širdies ir kraujagyslių operaci- j 
joms. Tik senesnieji dažnai ne- ' 
galuoja plaučiu emphysema, ink
stų ligom, arteriosklerotine šir
dies liga ir kitom degeneratyti-
nėm, už tai operacijų pasėkų ne
laukiama iš jų taip gerų, kaip 
iš jaunesnių pacientų". 

Jau iš šių atsakymų kiekvie
n a m lietuviui lieka kelias jo to
limesniam gyvenimui. Nuodug
n iau tuo reikalu - sekantį kartą. 
Pasiskaitvti: Modem Medicine, 
Feb. 23,70. 

G £ L C S 
VestavSms. banketam.". laidotuvėms 

tr Šitokioms pmgn ta i 
G U 9 A U S K Ų 

Beveriy HUls Gelinyčia 
2443 W. «3rd fltreet. ChlcajfO. minols 

TeL FK 8-0833 — PR M M 

Jos tėveliui Lietuvoje mirus, 
GENEI ARMALIENEI 

ir jos vvrui 
A D O L F U I 

širdingę užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
Kunigas Lioginas Kemėšis 

kraštuose dirba 2.000 atskirų pesetų arba daugiau negu tris 
į vyskupijų kunigų ir daugiau ^ - , 0 ^ dolerių. 
; negu 1.000 pasauliečių katalikų. , 
; Ūkinės pažangos ir misijų fi- Vokietijoj pavasaris šį-
'nansavimu rūpinasi popiežis.«> met ypatingai šaltas. 

A. + A. 
ANELEI MOTIEJŪNIENEI mirus, 

dukras DANUTĘ ir ALDONA žentus DR. PRAN$ JA-
R# ir DR. PETR# RASUTJ ir jų šeimas giliai užjau
čiame ir liūdime. 

Elena ir Adolfas Miliai 
Vanda ir Gediminas Batukai 

Mylimai Motinai 
A. f A. 

ANELEI MOTIEJŪNIENEI mirus, 
D u k t e r i m s : 

ALDONAI RASŪTIENEI ir DANUTEI JARIENEI 
ir JŲ ŠEIMOMS nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Petre ir Petras Baniai 

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1970 m. balandžio men. 21 dienę, 
Lietuvoje, Kaune mirė mano mylimas tė
vas, sulaukęs 81 metų amžiaus, 
buvęs Karo Aviacijos Pulkininkas Ltn. 

A. + A. 

Eduardas Reichertas 
Nuliūdusi duktė 

Lidija Valevičiene ir gimines 
Kanada, Hamilton, Ontario 

•*i 

A. + A. 
ANELEI MOTIEJŪNIENEI 

m i r u s , 
dukrai ALDONAI RASŪTIENEI su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Eva ir Alfonsas Puiriai 

A. f A. 
V ! C T O R P U R L I S 

Gyveno 4059 S. Artesian Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė bai. 25 d.. 1970, 3:30 vai. popiet sulaukęs puses amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Balninkų parapijos, Markonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiiiko dideliame nuliūdime žmona Apolonija (Meiliūtė), duk

tė Josephine Dainus, žentas Balys, anūkas Povilas, pusbrolis Rapo
las, Evanauskas su žmona Karriett ir šeima, pusbroHs Alfonsas Py-
ragis (Toronte), švogerka Helen Kapočius su vyru Ignu ir šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro'Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks treč., bai. 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. rvto 
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pama;dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: 2mona, duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572 

A + A. ROSE PETKŪNAS 
Gyveno 1410 No. Harding Ave., Chicago. Illinois. 
Mirė bai. 25 d., 1970 m., 11:30 vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoj, Raseinių apskr. Amerikoj išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus George, marti Helen, anū

kas George su žmona Rose, proanūke Theresa. anūką Veronika, 
sesers sūnus Kleenensas Petrošius su žmona Josephine, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ska.ia kopi.. 3656 W. Belmont Ave. Lai
dotuvės įvyks trečiad.. baL 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkas. 
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas, Telef. LA 3-3572. 

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iŠKasenas. Tai suprato Ovidijus, gi tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje. 

V y t a u t o B a g d a n a v i č i a a s 

KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE 
ii knyga 

yra nuotykinga ekspedicija j prodstoriją. 337 pusi. 

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. 

A. f A. KAROLINA BITINAS 
VTDOliYTfi 

<;yvenn *9*5 So. Campbell Ave,, Chicago. Illinois. 
Mirf bai. 26 d.. 197ft, .*> vai. rvto, sulaukus pus*** amžiaus. 
(ittnp I.ietovo«e. Kilo iš Rokiškio apskriti*--*. Panemunės parap., 

Ramanauskų kaimo. Amerikoje išanrveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sartos Albert. mar t i Virsima. 

Brnno. marti Joyfle. ir Vito. marti Vk*ie . duktė Helen Pavil*. žentas 
Albert. anūkai: Vito, John . Cathy. Miehael. Charles ir Carol Bitinai. 
Sonia Herich, ir kiti Riminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė J?r1ghton Parko Motera khibni. Kestnėlo kluhni ir 
S. Li. A. 134-tai knopai. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno kopi.. 4348 S. California Ave, 
laidotuves |\yfcs treč. , haL 29 d. iš koplyčios »:*5 vai. ryto bus 

atlydėta j šv. Agnės parapijos bažnyėia. kuriote ivyks gedtilingos pa
maldos nž velir>nės <rfeią. Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kvkv'iame visos: arlm.ines. draugus ir imžistamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

N'uliūde: s r \ r s , I U K T f , MAiRČlOS. V B T U S I R ANfKAL 

Laid. direkt. Petrą* Bi.-liūnas. Tel. LA »-357f. 

mmmmmmmmmmmmtmmmmmmmm i 
F R A N K Z A PO LIS i 

10% — 2 0 % — S 0 % pisriaa mokėsit I 
už apdrauda nuo usmies Ir automo
bilio pas 

S20£V£ West 95tb Smeet 
Chicago. nitaois 

Tei. GA 4-S6M ir OR 6-4X39 
n .. ki!ii-

A. V IL IMAS 
M O V l N G 
Apdraustas perkranstymas 

— Įvairig atstnmu ^ 
823 WEST 34tii PL.4CE 

Trlef. — FRootier 6-1882 

P A D £ K A 
Gilaus liūdesio valandoje, manų brangiai žmonai mamy

tei ir močiutei 

A . + A. 
MAGDALENAI BIELEVIČIENEI 

m i r u s , 
nuoširdžiai dėkojame artimiesiems ir pažįstamiems pareišku
siems užuojautą. Dėkojame aukavusiems šv. Mišioms, L-c'^-
vos Fondui. Jaunimo Centrui, prisiuntusiems gėles ir karsto 
nešėjams. 

Reiškiame padėką kun. A. Zakarauskui už maldas koply
čioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Evans už rūpestingą 
partarnavimą. 

Širdingai dėkojame la-kiusiems velionę koplyčioje ir pa
lydėjusiems j kapus. 

Nuliūdę: VYRAS ir DUKTĖ su AN'CKE 

M&ZElIft&EYANS 
F U N E R A L HOME 

m 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Parkmą TacitiOm 

5345 SOUTH WESTERN AVE. REpubBc 7-8600 

P E T K U S 
- T Ė V A S IR SŪNUS — 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7fst St. Teief. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

A K S T e AUTOMOBDLIA3fS STATYTI 

*Č 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T CO. 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas nuo kap'nio 
Didžiausias Paminklu Planą 
Pasirinkknas Visame Mieste 

Teief. — CEdarcrest 3-6335 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ii LR 3-9852 
4601-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — Yrlrds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai 

STEP. C. LACK IR SCNOS 
2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213 
2314 W. 28rd Plac» Tel. VIrginte 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Califoraia Ave. TeL LAfayette 3-3372 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Litnanka Ave. Tei. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. Halsted Street Tel YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S- Litaaaic* Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave., Ctcsro. W.. T<4. OL 2-1503 



X Jaunimo simpoziumo spe
ciali sesija, skirta visuomenei, 
įvyks 1970 m. gegužės 3 d., 
sekmadienį, 1:30—3:30 vai. p. 
p . University of Illinois, Circle 
Campus, Behavioral Science 
Building, W. Harrison ir So. 
Morgan gatvių kampe, salėje 
N r . 250. Mašinas galima pasta
tyti* aikštėje Nr. 1 A veltui. 
"Tema: "Žvilgsnis j lietuvių kul
tūrinį, mokslinį ir visuomeninį 
gyvenimą". Moderatorius Algis 
Modestas, dalyviai Teresė Idze-
lytė, Virgilijus Krapauskas ir 
R imas Kriščiūnas. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai atsilanky
t i . 

X Kandidatu išstatymas j 
Vl-tąją JAV LB Tarybą baigia
s i 1970 m. bal. 30 d. Dešimties 
rkdcikų grupė turi teisę išstaty
t i kandidatų sąrašą iš 7 narių. 
P r a š o m a visus paskubėti kan
d ida tus iki nustatyto laiko iš
s t a ty t i . Rinkimai įvyks birželio 
6—7 dienomis. 

DRAUGAS, anfraffienia, 1970 m. 5alan3Bo m. 3 3. } 

x Alicija Kūgytė veikli Chi- I 
cagos at-kų sendraugių skyriaus 
narė, vadovauja bendrų pusry
čių paruošimui at-kų šventės 
metu gegužės 3 d. Jaunimo cen
tre. Jai talkininkauja sendrau
gės ir moksleivės. 

x JAV LB centro valdyba 
1970 m. bal. 19 d. savo posė
dyje, kuriame dalyvavo IH-čios 
Tautinių šokių švemtės komite
to pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
programos vadovė J. Matulai
tienė, ir LB Chicagos apygar
dos valdyios atstovai pirm. A. 
Juškevičius ir Irena Smieliaus-
kienė, paskirstė Ul-čios Tauti
nių šokių šventės pelną. 4000 
dol. palikta IV-tai Tautinių šo
kių šventei, o likusieji pinigai 
lieka JAV LB centro valdybos 
kasoj ir bus naudojami tautinių 
šokių puoselėjimui. Tačiau po
sėdžio nutarimu tie pinigai ne 
gali būti naudojami tautinių šo
kių grupių išvykoms remti. 

LB Brighton Parko apylinkes valdyba. Iš k. į d.: Jonas Žadeikis — pirm., Vladas Paliulionis — ižd.. 
Jonas Meiinskas — vicepirm.. Rūta Sp-urgiene — sekr., Vacys Mitkus ir Tadas Rūta — valdybos nariai 
ir Valentinas Račiūnas — spaudos bei informacijos reikalams. 

Musų tikslas - vieningo darbo 

lietuviškas kelias 
LB Chicagos apygardos apylinkių atstovų suvažiavimas 

x Marijos aukšt. mok. moki
nių dailės darbų paroda įvyks 

kevičius savo pranešime išvar
dino eilę apygardos at l iktų dar-

Chicagos apygardos LB apy-
! linkių atstovų suvažiavime pra-

Balzeko Lietuvių kultūros mu- j ^ į s e k j n a d i e n į dalyvavo iš I2 įbų , kurių buvo per 30. Pirmi-
ziejuje nuo gegužės 10 d. ligi \ljB a p y l gg a t s t 0 v a L Suvažia- ! n inkas taip pa t pranešė, ko jie 

vimą pradėjo apygardos pirm. dėl įvairių sąlygų negalėjo at-
A. Juškevičius, pasveikinda- j likti, 
mas gausiai susirinkusius į J au 

birželio 14 d. Lankomos valan
dos 1—4:30 v. p.p. 

ALIAS IR PLLAS skelbto x 
lietuviško vasarnamio konkur
sui jau yra gauti šiais slapy-

X "Lituanus" žurnalą skaito,vardžiais projektai: Ai tvaras ; 
labai daug nelietuvių. Štai 1970!Kvadratas; Ramus ir S t rė lė 

Švietimo komisijos pirm. J. 
nimo centrą ir pakviesdamas ; Masilionis pranešė, k a d apygar-

^ pirmininkauti dr. K. Bobelį, dr. 
| S. K, Balį ir Z. Moliejų. Sekre-
: toriauti—V. Motušį, M. Pete-

doj yra 20 lituanistinių mokyk
lų, kas sudaro pusę J A V litua
nistinių mokyklų. Pasidžiaugė 

m. nauji skaitytojai: J. Anta-:Kaip anksčiau buvo skelbta, |raitienę, rezoliucijų komisijon jglaudžiu ir vieningu darbu su 
novich, A. Balton, R. Beck, A I konkursas pratęsiamas iki 1970 j — <*>"• Kisielių, J . Jasait į i r re- j L B institucijomis. 
Blums, L. Burt, C. Busky, M. į m. gegužės 15 d. Ju ry korrusi- į gistracijų komisijon — K. Juk- j Iždininkas Ant. Būga pažymė- ^ į ^ j Jasaitis, A. Juškevi 

Apylinkių valdyi:ų vardu pra 
įnešimą padarė Brighton Parko 
j — J. Žadeikis, Cicero — St. In-
gaunis, E a s t Chicago — Z. Mo-
liejus, Grand Rapids—dr. S. K. 
Balys, Marąuette Parko — arch. 
A. Kerelis, Melrose Parko — K. 
Juknelis, Milwaukee — L. Dar-
gis, Waukegan — P. Petroliū-
nas. 

Iš pranešimų matyti, kad apy 
linkių veikla, nepaisant sunku
mų, yra gyva. Į dr . K. Bobelio 
kai kuriuos pareiškimus L B c. 
v. pirm. Br . Nainys atsakė, kad 
garbės teismas panaikino c. v. 
rinkimų taisykles, kuriomis bu
vo išrinktos net t rys centro 
valdybos. 

Į LB apygardos valdybą iš-

LIETUVIŲ FORUMAS ŽENGIA 
Į TREČIUOSIUS METUS 

Savo išskirtine programa Chi- "Draugo" garbės red., L. Šimutis, 
cagos Lietuvių radijo forumas Alb. Dzirvonas, Chicagos meno 
yra vienintelė lietuvių progra- instituto restauruotojas dail. Jakš-
ma visoj Amerikoj, ne tik todėl, tas, tėvų marijonų vardu sveikino 
kad ji duoda programas be jokių kun. dr. J. Vaškas, MIC. Kalbė-
skelbimų, bet kad kiekvienas jos jo Radijo vai. "Margut is" var-
klausytojas gali įsijungti į pro- du Petras Petrutis, "Naujienų" 
gramą telefonu. Praėjusį šešta- vardu Al. Pužauskas, "Draugo" 
dienį programos metu buvo pa- vardu sveikino Al. Baronas, ta 
minėta to radijo poros metų su- proga perskaitydamas eiliuotą 
kaktis ir ta proga Radijo forumo humoristinį buvusių programų 
savininkų Marijos ir Antano Ru- prisiminimą. Toliau sveikino J. 
džių namuose buvo sukviestas di- Jasaitis, dr. K. Bobelis, kun. A. 
.dėsnis būrys svečių, dalyvavusių Stasys, dr. G. Balukas, Z. Juške-
programose. ' vičienė, gi poetė Gr. Babrauskie-

Pradžioj inž. A. Rudis anglų nė paskaitė eilėraštį. Tenka pa-
ir lietuvių kalba pažymėjo, kad žymėti, kad iš visų buvusių pro
komunistinė Rusija, mininti Le- gramų daugiausia turėjo pasise-
nino gimimo šimtmetį, yra dau- kimo dr. K. Bobelio paskaita, ka-
gelio kraštų, tarp jų ir Baltijos da susilaukė 26 telefoninių už-
tautų pavergėja, tačiau savo sis- klausimų ir iš jų tik į 24 dėl 
tema stovinti ant bedugnės kran- laiko stokos tegalėjo atsakyti. Gi 
to, kaip kaip pranašauja Vakarų visų sveikintojų linkėjimus gali-
pasaulio žinovai. Leninas žadėjo ma būtų perduoti pacitavus L.. 
darbininkams laisvę ir klasių pa-Į Šimučio kalbą: "Kodėl ši sukak-
naikinimą, o susikūrė Rusijoj vie- i tis yra svarbi? Pirmoj eilėj ji yra 
na negausi komunistinė klasė,; svarbi dėl to, kad Lietuvių radi-
komunistai žadėjo aukso amžių jo forumas išsilaikė per du me-
paskutinį dešimtmetį ir pralenk-, tus be pertraukos, kas savaitę 
ti Ameriką, tačiau kaip pats Brež- I šeštadienio vakarais informuoda-
nevas pripažino dar labiau nus- i mas Chicagos ir apylinkių lietu-
kurdo, žadėjo pasiekti mėnulį, į vius įvairiais mūsų kultūrinio, 
o jį pasiekė amerikiečiai. Jeigu iš į politinio, ekonominio ir sociali-
keliolikos milijonų amerikiečių j nio mūsų lietuvių ir bendrai viso 
klausytojų bent vienas procentas! krašto gyvenimo pačiais aktua-
klausė to A. Rudžio žodžio, pa
darytas didelis pavergtųjų tau
tų labui pasitarnavimas. 

Po inž. A. Rudžio kalbos ak
toriai Stasė Kielaitė ir Jonas Kele-

liausiais klausimais, taip pat su-
pažindydamas amerikiečių visuo
menę su dabartinėmis lietuvių 
tautos problemomis. 

Lietuviškojo radijo forumo su-

Bykowski ) W. diase , T. Craig, ją sudaro: prof. arch. J. Kova-I^el į , A. Repšienę, A. Repšį, i jo, kad LB apygardos biudže-
A. Dauper, F . Gelch, W. Gib- j Kovalskis. arch. A. Liutkus, l Nominacijų kom. — P. Vencio- t a s buvo daugiau 7,000 dol., iš-
son, E. llavvthorne, W. Jagiella, i arch. Ed. Kersnauskas, a r ch . įv%> J- Masionį i r Tal lat Kelpšą, vardindamas pajamų ir išlaidų 
J . Johnson, M. Kasper, E. Kut-1 J. Premeneckas ir dipl. Inž. J . 
chins, A. Leonard, J . Leppert, į Augustinavičius. 
H . Miller, A. Nardini, Dr. N. i 
G. Nogės, W. Norton, M. Oran-' 
t e , G. Paieski, D. Patrick, L. ' 
Petkievvicz, J. Petrusky. A. 
Ph i l ips , F . Rantės, P- Praikop, 
F . Rūke, M. Rupchi. A. Shall-
na, R. Shlaustas, M. Shrecken-1 
gost, 
Witko 
son 

PAGALBA NIGERIJAI 

Italijos Raudonojo Kryžiaus 
organizacija iš savo surinktų 

Invckaciją sukalbėjo kun. J. i 
Vaišnys, SJ, iškeldamas mintį, j 

detalias sumas. 

Kontrolės komisijos vardu 
kad pagarba žmogui yra paties j pranešimą padarė inž. Vyt. Gal-
Dievo įsakyta. Lietuvos gen. i vydis, konstatuodamas kruopš-
kons. dr. P. Daužvardis sveiki-1 tų iMininko darbą, 
nimo žodyje pabrėžė, kad L B ; Pasauliečių teisėm apsaugoti 
at l ieka milžinišką darbą. Visų i Lietuvių Šv. Kazimiero kapinė-

čius, K. Radvila, A. Būga, J. 
Vaičiūnas, K. Rožanskas, M. 
Peteraitienė, P. Januška, Z. 

čius išraiškingai perdavė P. An-1 kakties proga tenka reikšti padė-
driušio vaizdelį "Neįsileido". Po to ką ir pagarbą Antanui ir Mari-
Marija Rudienė prisiminė mirų- jai Rudžiams, kad jie, nepaisyda-
sį senosios lietuvių kartos veikėją i mi nemažų rūpesčių, darbo, ne

sigailėdami lėšų per dvejetą me
tų ištęsėjo, nepailso ir tiesia pla-

mūsų didysis t iks las y ra t a u t i - į s e komiteto vardu pranešimą R e z o l i u c i j o s
J ^ a Metimą, LB 

prel. I. Albavičių. 
Alto vardu dr. VI. Šimaitis per-

žiupsnys, J . Bertasms. Daugiau- $ k a i t ė p a r e i š k i m ą 5 k v į e c i an t i ko- nus forumo ateičiai", 
sia baisų gavo Jonas Jasaitis. V Q t i p r i e š k o m u n i s t ų p a s t angas , i Visi svečiai turėjo pabendrau-
Reviz. komisijon mz. V. Galvy- a g ^ d a d l i mūsų laisvės kovos au- I ti, buvo gražiai pavaišinti ir iš-
dis, mz. K. Doc iz. v . a - toritetus ir suskaldyti visuomenę, skirtinai visos šeimos, vyresnio-

Vėliau programos nuolatinio ] šios ir jaunesniosios generacijos, 
vadovo Vyt. Kasniūno buvo pa- j gerai priimti. Kartojant L. Šimu-
kviesti žodžiu svečiai. Sveikino į čio žodžius, tenka palinkėti "Ge

riausių sėkmių ir gausios Dievo 

las. 

Priimtos rezoliucijos, kurios 
bus spaudoj paskelbtos vėliau. 

Su padėka jiems ir 300 kitiems ^ vajiKU( patalpintų Okpoie f** vieniv-go da rbo lietuviškas 
naujiems prenumeratoriams iš- i iL ,„ | - , l ( j , K a r t u pasiuntė re i - keftWL 
siųstas šveicariškas Tobler šo- k d p g i kiekį vitaminų vaikų LB c. v. pirm. inž. Br. Nai - , . 
koladas, kurį dovanai parupmo sveikatingumui palaikyti. Ga- nys sveikindamas kvietė daly- j lyvavo St. Ingaunis, Vacį. Klei- ; ^ o &&JL I 

lus, skelbiami pranešimai lietu
vių kalba. 

Diskusijose dėl pranešimų da-

praėjo palyginti ramiai. Buvo 
} malonu stebėti tiek daug gyvo-
\ šios bendru:menės atstovų. Pie-

"Liutanus" reikalui A. Vaitke 
vičius, V & S distr. vedėjas. 

X Chicagos lietuvių organi
zacijos ir visuomenė tur i dau
giau susirūpinti ir padėti tė
vams jėzuitams praplėsti Jauni
mo centrą. Paremkime staty
bos vajaus vakarienę gegužės 
17 d. arba atsiųskite auką tė
vams jėzuitams. Bilietai $7.50 
asmeniui gaunami pas O. Gra-
dmskienę F R 6-1998. 

(pr.) 

x Antro Kakno paskutinis 
šio sezono pasirodymas įvyks 
Plya House salėje, 2515 W. 69 
St., šeštad., gegužės 2 d., 8 v. 
v. Staliukai (rezervacijos būti
nos) : N. Stakauskienė, telef. 
P R 8-6804. (pr.) 

X Grandies tautinių šokių 
ansamblis stropiai ruošiasi nau
jai programai, kurią atliks geg. 
9 d. 8 v. v. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Visi kviečiami 
atsi lankyti ir pasigėrėti jaunų 
šokėjų miklumu, grakštumu ir 
nuotaikingumu, ta ip užkrečian
čiu ir patraukliu. Bilietus iš 
anks to galima gauti Marginiuo
se, 2411 W. 69 St. (pr.) 

X Tauragės klubas Motinu 
pagerbimui rengia linksmą-
vakarį gegužės 9 d., 7:30 v. v., 
Marąuette salėje, 6908 So. 
Wes tem Ave. Kviečia visus at
silankyti. Gros K. Ramanausko 
orkestras . Įžanga — auka $1.50 

X Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbučiu 
vasarvietėje, 8910 Collins Ave., 
Miami Beach, Florida. Visi bu
tukai turi oro šaldymą (air 
conditiordng), pilnai įrengtas 
virtuves su šaldytuvais. Erdvi 
nuosava automobiliams statyti 
vieta. Puikus plažas čia pat tik 
perėjus suersai gatvę. Veikia 
ištisus metus. (sk.) 

vus reikiamas vizas į Nigeriją vauti LB ta rybos r'tikimuose, [Ša, Juodvalkis, Alb. Kerelis, 
išvyks atskira medicinos perso- savo t rumpą sveikinimo žodi ; Petroliūnas, J. Žadeikis, Z 
nalo misija su reikalingomis ba igdamas: tegyvuoja veiklos, Žiupsnys, dr. K. Bobetis, K. Avi 
susisiekimo priemonėmis bei laisvė ir težydi tolerancija 

ou-
vo pavaišinti. Kelo:ą valar.dų 
užsitęsęs suvažiavimas baigtas 

ižienis, dr. P . Kisielius, L. Nag- ' ; P s ' M i a į sugiedant Tautos aim-
medicinos instrumentais. Chicagos apyg. pirm. A. Juš-1 " u s ir kt. iną. Myk. Mel. 

\rENECUELOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINGAS BANKETAS 

palaimos". 
L. 'Augšt 

linksmavakaryje. Jaunū-no c. 1970-
IV. 18. Nuotr. P. Maletos 

Balandžio 18-tos vai<arą T melodijų. Programos pabaigai Į La mutė Sliteiytė. programos ve-
Vtriecuelos Lietuvių draugijos ; M m Regina Martinez pas.-am-1 ^JąJ^enec-elos lietuvių draugijos 
nariai ir svečiai pripildė Jauni- ; bino kelias melodijas su gitara. 
m o centro didžiąją salę, atšvęsti į Programoje vyravo Pietų Ame-
pirmąjį šios draugijos viešą pa- rikos melodijos, 
rengimą — banketą. Prie vai- ; 
šmgai ir puošniai paruoštų sta- : Bankete dalyvavo Balfo gen. 

I Š A R T I IR TOLI 
VOKIETIJOJ 

— Vakarų Vokietijos lietuvių 
Vakario 16-sios gimnaziją 1963 
metais baigęs abiturientas Ro
landas Rožaitis po penkerių 
metų studijų Kielio miesto 
aukštojoje mokykloje baigė 
elektronikos, televizijos ir ra
diotechnikos mokslus ir Įsigijo 
inžinieriaus laipsnį. Inž. R Ro-
fritis tuojau buvo pakviestas 
dir: t i savo specialybėje Frei-
s'nge Vakarų Vokietijoje. 

mėgiama ir kai kurių kitų orga
nizacijų banketų rengėjų, pasi-

, , kar tojo ir š iame linksma vasary-
lų susėdusius svečius pasveiki- «*r- ^ Dzirvonas, ' ne u Kras Į ^ u s i g l a i r n ė g š l l l i n 

no draugijos pirmininkas K. Ule- į venecuehetis, bet šios draugijos , .. Q < r a 
suorganizavimo iniciatorius. Be; 

Venecuelos Lietuvių d-jos linksmavaliario programos pildytojai, iš 
kaires sėdi: Paulina Lukošiūte, Dalia Bagdonaitė. Terese Bagdonaitė, 
ir" Kęstutis Lukošius. Stovi: Aleksas Bagdonas ir J. Lukošius. 

Nuotr. P. Maletos 

L I E T U V O S K A N K I N I Ų 
K O P L Y Č I A 

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje, 
j a u b a i g i a m a į r u o š t i . 

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tau
tos kankinių atminimą dera būti šio paminklo kū
rėjų tarpe. 

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-ta DIENĄ 
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA. 

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją. 
RAŠYKITE: 

LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUN0 

2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60629 
•i — — — i — — — ^ — ^ — 

vicius. Trumpame savo praneši
m e pastebėjo, kad šio vakaro 
dainų ir muzikos programą iš
pildys Venecueloje gyvenusių 
lietuvių jaunasis atžalynas. Pro 
gramai pravesti p r i s t a tė jauną 
vadovę Laimutę Štitelytę. 

Visą muzikos ir dainų progra 
mą Venecuelos lietuvių jaunieji 
talentai išpildė įdomiai ir neuž-

J j t ę s t a i Publikai pa t iko toks gra
žus jaunimo pasirodymas ir at
sidėkojo gausiais plojimais. 

Programos metu pirmoji akor 
deonu pagrojo Paul ina Luko
šiūtė, o Aleksas Bagdonas, pri
ta rdamas gitara, padainavo dvi 
dainas. Keletą dainų, palydint 
rnuzikioe instrumentais, išpildė 
Jonukas Lukošius, Aleksas Bag
donas, Jokūbas Lukošius, Dalia 
i r Teresė Bagdonaitės. Kęstutis 
Lukošius akordeonu gražiai pa
grojo "Visa 1' Amour". Dvi jau
nutės debiutantės, Teresė ir Da
lia Bagdonaitės skambindamos 
kanklėmis gražiai padainavo 
"Graži tėvynė m a n o " ir "Pas 
močiutę augau". Barmų, Bar
kauskų, Bagdonų ir Lukošių 10-
ties jaunuolių s ą s t a t a s sutarti
nai pagrojo ir padainavo keletą 

VOKIETIJOJ 
Prof. Zenonas Ivinskis, 

Bonnos universitete profesorius, 
Bortoje veikiančio Baltų institu
to suvažiavime kovo 25 dieną 
buvo išrinktas šio instituto ve
dėju — pirmininku. Jo padėjė
ju — vicepirmininku išrinktas 
estas prof. Kant. Baltų institu
to narių tarpe da r yra ir prof. 
Antanas Maceina. Baltų institu
tas suvažiavime nutarė pa
kviesti nariu d a r vieną lietuvį 
mokslininką. 

Venecuelos Lietuvių draugi - , — Baigiantis šiems mokslo 
už sugebėjimą pe r trumpą veik- jos valdybą sudaro: K. Ulevi- metams Vokietijos lietuvių Va
los laikotarpį paruošti jaunųjų i čius (pirm.), Genė Baradienė, j sario 16-sios gimnazijos abitū-
talentų pasirodymą, ir už reiš-! O. Bundelienė, V. Pocius, žilins-
kimąsi kitoje kultūrinėje veik- į įkas, L. Štitelytė ir Gegužys. 

(Jšl .) 

to, matėsi svečių iš Lietuves, ir 
tik ką iš Australijos atskridęs 
jaunas akademikas Jonas Pen-
kaitis. šokiai vyko tvarkingai 
ir geroje nuotaikoje, melodingai 
grojant Neolithuanų orkestrui. 

Pagirtina draugijos valdyba 

užtrunka beveik 
ketvirtį ar daugiau viso pasi-
nnksminimo. Ar ne užtektų tik 
keletos dovanoms daiktų, nes 
gausumas ne aukštos vertės 
"fantų" neskatina vakaro daly
vių nupirkti daugiau bilietų. 

loję. Be t viena yda, kuri yra 

A 

ros egzaminus laiko trys abitu
rientai: Rudolfas Landas, Gin
taras Radivonas ir Antanas 
Veršelis. 

— Studentai, norintieji va
saros metui gaut i darbus Bel
gijoje (nemažiau 2 mėnesių) 
gali kreiptis dėl informacijų: 
International Society for Trai-
ning and Culture, 866 United 
Nations Plaza, New York, N. 
Y. 10017. Darbai yra fabrikuo
se, restoranuose, stovyklose, li
goninėse, vaikų priežiūroje ir 
t. t. 

Venecuelos Lietuvių dr?«£ijos linksma vakario svečių dalis. 
Nuotr. P. Maletos 

— Amerikoje per metus bū
na daug viesulų — tornadų. 
Daugiausia būna Texas valsti
joj — 109, Nevadoj ir Oregone 
tik po 1 per metus, gi Ulinois 
apie 25. 




