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Darbininkai demonstruos 
už Nixoną 

NEW YORK. — Tylinčioji | mero Lindsay vardas, tik iš ki-
dauguma pradeda nubusti. Iki j tos pusės: jį reikia patraukti 
šiol rėkė ir demonstravo tik A-
merikos priešai, naudodamiesi 
laisve. Rytoj New Yorke, vi
dudienį, prie miesto rotušės šau 
kia masinį susirinkimą Building 
and Construction Trades Ooun-
cil of Greater New York, turinti 
200,000 narių. Prie jų žada pri
sijungti ir uosto darbininkai, 
tarnautojai ir studentai. 

Rytoj skelbiama vėliavų die
na ir diena, kada bus pareikš
tas pritarimas prezidentui dol 
Amerikos akcijos Kambodijoje 
ir Vietname. Peter Brennan, vy
riausias susirinkimo organizato
rius, sako, kad tikisi susiren
kant daug tūkstančių žmonių. 

Mieste demonstracijos prieš 
studentus riaušininkus jau tę
siasi visą savaitę. Jas kaip tik 
ir pradėjo statybos darbinin-

teismo atsakomybėn, kad jis 
susideda su Amerikos priešais. 

Brennan sako, kad amerikie
čiai patriotai negalį pakęsti, kai 
niekinama, trypiama Amerikos 
vėliava ir už tai niekas nebau
džiamas. Po darbininkų išėjimo 
prieš studentus, unijos pradėjo 
gauti didelius kiekius laiškų ir 
telefoninių komentarų. Santy
kiu 20 prieš 1 pritaria darbinin
kų žygiui, giria jų patriotizm'ą. 
Nusiskundžia jaunimu, kad tie 
nėra matę komunizmo, nieko 
nežino, bet kelių ištreniruotų 
vadų pakurstyti, išėjo į gatves 
rėkia ir daužo langus. 

Vienas riaušininkas, areštuo
tas muštynėse su studentais, 
paleistas iki teismo, pareiškė, 
kad jis stovėdamas kampe ga
lėjo dar klausytis, kol jaunuo-

kai temonstracijose prieš de- Į liai tik rėkė, bet kai pradėjo 
monstrantus iškilo ir miesto j draskyti ir trypti Amerikos ve-

Universitetų riaušės - raudonųjų 

liavą, negalėjo to pakelti ir to
kiems kirto į galvą. Policija su
ėmė ne vėliavos niekintoją, bet 
jos gynėją. 

darbas 
Chicago. — Clarence E. Ma- zijos stotys Jerry Rubin ir kitus, 

nion savo savaitinėje radijo pro- jų prasivardžiavimus, keiksmus 
gramoje patvirtino, kad neramu- ir santvarkos niekinimus rodė 
mai universitetuose yra ne dėl beveik dvidešimts keturias va 
karo pietų-rytų Azijoje, bet tai 
mūsų karas su komunizmu. Tas 
karas jau tęsiasi Amerikos vidu
je 50 metų. Mūsų kariuomenės 
invazija į Kambodiją nėra prie
žastim neramumų, bet tik gera 
proga išmėginti savo išeitąjį mok
slą Kuboje praktiškai. 

Manion sako, kad jis turėjo 
progos stebėti, kaip prieš porą 
metų prasidėjo maištas Colum-
bia universitete.Pradėjo visą tai 
Rudd, kuris buvo tik ką grįžęs iš 
Havanos iš tarptautinės komu
nistų konvencijos su planais ir 
nurodymais, kaip visa tai daryti. 

Protestuotojų, maištininkų tik
slas rasti kokią priekabę ir suda
ryti įspūdį, kad jau didžioji tau
tos dalis nori taikos už bet kokią 
kainą, net besąlyginę kapitu
liaciją. Jis toliau sako, kad blo
ga yra tai, kad patriotinė daugu
ma nedaug turi galimybių atsi
spirti protestuotojų ir rėksnių su
keltam hipnotizmui. ijems ypač 
dar padeda televizijos tinklai. 

Toliau Manion pacitavo Hen
ry Taylor, buvusio ambasado
riaus Šveicarijoje kolumną iš 
laikraščio apie "7 teismo" Chi-
cagoje bylos nušvietimą. Televi-

Detroito laikraštis apie 
Lietuvę 

"The Detroit News" gegužės 
4 d. laidoje paskelbė dr. Br. 
Nemieko, laikinai einančio Vliko 
pirmininko pareigas, mintis, pa
sakytas Detroito lietuviams. 
Dienraštis pažymėjo, kad lietu
viai deda pastangų Baltijos kraš 
tų laisvės klausimą iškelti J. 
Tautose. Nemickas pabrėžė, jog 
lietuviai tikisi "kitų amerikie
čių paramos, reikalaudami, kad 
didžiosioms valstybėms svars
tant Europos saugumo klausi
mus, Baltijos kraštų byla ne
būtų pamiršta". 

Dienraštis tain pat nurodė, 
jog Nemickas priminė ir Kon
greso Atst. rūmuose priimtą 
rezoliuciją, kuriai, tikimasi, ga
lėtų pritarti ir senatas. Laikraš 
tis įdėjo ir dr. Br. Nemieko 
nuotrauką. (B.) 

landas per parą. Kiek tuo pačiu 
metu rodė teisėją Hoffmaną? 
Taylor tame savo straipsny jau 
ragino tylinčiąją daugumą nu
traukti savo tylėjimą. Pirmiausia 

Rinkiminis farsas, 
Tasso patvirtintas 

ADELAIDE, Australija. 
Vietos laikraštis The Advertiser 
gegužės 14 d. aprašė dr. J. K. 
Valiūno, Vliko pirmininko, kal
bą, pasakytą susirinkusiems lie
tuviams, viso dviem tūkstan
čiams. Cituoja Valiūno žodžius, 
kad "mes spaudžiame, kad bū
tų leista Lietuvai laisvai apsi
spręsti, kad būtu pravesti laisvi 
rinkimai. Kad Lietuvoj rinkimai 
yra tik farsas, parodė kartą 
sovietų Tass agentūra: paskel
bė, kad 95 procentai visu bal
suotojų pritarė vyriausybei. 
Paskelbė tai dvi dienas prie* 
balsavimų pabaigą, visai neži
nodami, kad balsavimai buvo 
pratęsti dviem dienom. Kai bal-
suoiama tik už vieną sąraša, 
tai tada teks mažas buvo bal
suotojų skaičius, jo? nepatogu 
buvo ir patiems skaičiuotojams, 
ta i ir reikėjo pratęsti. Toliau 
laikraštis paminėjo, kad lietu-
vos okupaciios Vakarai nepri
pažino. Pridėjo ir dr. Valiūno 
nuotrauką. 

LONDONAS. — Britų rninis-
teris pirmininkas Wilson pap
rašė, kad karalienė pasirašytų 
parlamento paleidimo raštą ir 
paskelbtų naujus rinkimus. Par 

rašyti protestus ne tiek pačioms į lamentas paleidžiamas gegužės 
televišijos stotims, kiek programų i 29 d., o nauji rinkimai numatyti 
sponsoriams. Į birželio 18 d. 

Pietų vietnamiečiai peržengė 
Laoso sieną 

Saigonas. — Pietų Vietnamo Į no, kad kariuomenė ilgai ten ne-
kariuomenė peržengė Laoso sie-} žada pasilikti. Jie tik turi sunai-
ną ir įsiveržė į komunistų užval- Į kinti strateginį kelią, kuriuo pri-
dytą, vadinamą Ho Ci Minh, statoma parama 
kelią. 

Žinios tos nėra labai malonios. 
Nors čia ir nieko dėti amerikie
čiai, bet tiems, kurie ieško prie
žasties triukšmauti, ją ras. An
tra, nežinoma, kaip į tai reaguos 
komunistinė Kinija. 

Pietų Vietnamo užsienio reika
lų ministeris Lam Jakartoje tvir
tino, kad pietų vietnamiečių da
linių Laose buvo jau ir anksčiau, 
jie ten kovojo su komunistais že
mėj, kai amerikiečiai bombarda
vo iš oro. Jis taip pat patvirti-

Priimant rezoliuciją, kurioje 11 
valstybių pasisakė apie reikalą iš
vesti visas svetimas kariuomenes 
iš Kambodijos, už ją balsavo ir 
Pietų Vietnamas. 

Ta proga Hong Kongo lai
kraštis Standard rašo, kad jei 
Pietų Vietnamas su Laoso pagal
ba išvarys komunistų dalinius į 
Siaurės Vietnamą, yra pavojus, 
kad gali atsitikti kaip buvo Ko
rėjos karo metu. Kai sąjungi
ninkų kariuomenė priartėjo prie 
Kinijos, Kinija tada įsikišo. Bijo, 
kad to neatsitiktų ir dabar. 

RUSAS APIE SOVIETŲ KALĖJIMĄ 
MASKVA. — Ass. Press at

stovas turėjo pasikalbėjimą su 
vienu disidentu Sovietų Sąjun
goj, Vladimiru Bukovskiu. Žmo
gus dar jaunas, tik 27 metų, iš 
kurių šešis praleido kalėjimuose 
ir sunkiųjų darbų stovyklose. 
Jis ir dabar tikisi būti suimtas. 

Bukovskis yra žymaus ko
munisto sūnus ir turėjo visas 
galimybes siekti aukštojo moks 
lo ir karjeros, bet matydamas 
veidmainystę ir klasių nelygy
bę, dar gimnazijos laikais pra
dėjo leisti slaptą humoro ir sa- į 
tyros laikraštėlį. Už tai jis bu- I 
vo pašalintas iš mckyklos. tė
vai iš vietinio partijos skvriaus ! 
gavo papeikimą, kad blogai auk
lėja jaunuolį, o mokyklos vedė
jas ir keli mokytojai irgi kaž
kur išnyko. 

Jis tačiau šiaip ne taip Mask
voj pradėjo studijuoti biofizi
ką, kol paaiškėjo, kad jis toks 
yra. Išvarytas iš universiteto, 
pradėjo privačiai mokytis piešti 
ir ruošė abstraktinio meno pa
rodą, bet toji paroda, kaip netu
rėjusi cenzūros aprobatos. bu
vo uždaryta, o jis pats turėio 
būti suimtas. Jis pabėgo i S'bi-
rą ir prisijungė prie geologinės 
ekspediciios. Kai reikalas apri
mo, jis grjžo Maskvon, bet greit 
buvo suimtas, kai pas ji buvo 
rastos dvi fotografijos Milovan 
Gjilas knygos "Naujoii klasė". 
Buvo palaikytas pamišėliu ir 

MASKVA. — Vakar dienos bėti, kad Amerikos 'išsišoki- •uždarytas psichiatrinėn ligoni-
. nėn, o iš ten į Leningrado ka-

Pietų-rytų Azijos žemėlapis. Svarbiausieji įvykiai frontuose. 

Maskva Mao lygina su Hitleriu 
Pravda savo skiltyse Kinijos j mas" Kambodijoje paskatins a 
Mao Tse - turtgą sulygino su į biejų komunistinių milžinų va-
Hitleriu ir nusiskundė, kad to- J dus persvarstyti savo ginčus, 
kiu svarbiu reikalu, kaip bend- bent laikinai atidėti į šalį, ir 
ra akciia prieš Ameriką del rasti bendrą kalbą prieš "impc-
Kambodijos, Kinijoje nerado rialistą", bet, atrodo, tas nepa-
atgarsio. nebuvo galima pasiek
ti susitarimo. Pravda Kinijos 
vadą vadino vardu, be jokių 
diplomatinių rezervų. Žinant, 
kad jos nuomonė yra viso Krem 
liaus balsas, tam rašiniui rei
kia skirti daug reikšmės. 

Laikraštis kaltina Kiniją pro
vokacijom prieš sovietus. To
kios provokacijos, sakoma, bū
dingos tik imperialistiniams 
kraštams. Pravdos vedamąjį, 
anksčiau negu jį galėjo skaity
tojai gauti, jau per radiją pa

sitvirtino. 

Vlikas pritaria 
žygiui prezidento 

Vlikag pasiuntė tokio turinio 
raštą JAV prezidentui R. M. 
Nixonui. Jo nuorašas Eltos iš
siuntinėtas keliolikai JAV dien
raščių ir trims spaudos agentū
roms: 

Pone Prezidente, 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

garsino Tass. j Komitetas remia Jūsų pastaro-
Kiniios ir sovietų diplomataij jo meto priemones, kuriomis 

svetimose sostinėse paskutinė- Į siekiama išlaikyti tautų laisvo 
mis dienomis buvo pradėję kal-

WASHTNGTONAS. — Sekre
torius George Romnev, kal
bėdamas San Diego mieste pa
sakė, kad Amerika po truputi 
artėja prie revoliucijos. Jauni 
žmonės ne tik kalba apie revo
liuciją, bet ir veikia ta krypti
mi. 

Įėjimą. Kaiėiime buvo praga
ras. Ten susitiko su vienu pran
cūzu, kuris buvo patikėjęs ko
munistų propaganda apie gerą 
gyvenimą, emigravo į Rusiją. 
dirbo batu fabrike ir paragino 
darbininkus streikuoti dėl kaž
kokios neteisvbės. Už tą gavo 
tris metus. Kitas jo sutiktas ne
laimės draugas buvo latvis, e-
misrraves i Australija, iš ten per 
sikėlęs į Rusiia. Kaltinimai, kad 
Rusijoj palaikė santykius su 
svetima ambasada, iš tikrų iu 
jis norėio grižti atgal i Austrą Ii 
ią. bet kaip latvių kilmės, buvo 
laikomas sovietų piliečiu ir to 
negalėjo. 

Toliau papasakojo, kaip su 
kaliniais e'giamasi Leningrado 
kalėjime. Vieną nelaimės drau

gą ukrainietį kalėjimo sargai 
mušdavo kiekvieną dieną, spar
dydavo į vidurius iki sąmonės 
netekimo. Kalėjimo administra
cijai paliepus, gydytojai kali
niams įleisdavo tokių vaistų, 
kad temperatūra pakildavo iki 
104 laipsnių, baisiausiai geidavo 
vidurius ir žmogus vartydavos 
žemėje dvi ar tris dienas.. Ki
tas vaistas įleidžiamas žmogui 
dešimts dienų iš eilės, žmogų 
užmigdo, o kai nubunda, jis ne
tenka sąmonės. Vieni sąmonę 
po kokių pora mėnesių atgau
na, o kiti ne. 

Tačiau pats skaudžiausias 
kankinimo būdas — tai suvy
niojimas j maršką, kai kiti ka
lėjimo draugai turi tai matyti. 
Žmogų suvynioja, suriša tam 
tikra specialia išmirkyta marš
ka. Paskui toji marška ima džiū
ti, trauktis ir nežmoniškai verž
ti, spausti. Tas nesitęsia ūgai, 
gal kokių pora trejetą valandų. 
Kai mato. kad žmogus gali nu
mirti, marška perplaunama. 

Bukovski jau tiek iškentėjęs, 
kad užsigrūdino ir nebijo naujo 
suėmimo. Panasakojo Associa
ted Press atstovui, kad apie tai 
žinotų ir pasaulis. 

Užeme dali 
vvriausios būstines 
SAIGONAS. — Amerikiečių 

kariuomenės vadovybė Kambo
dijoje praneša, kad pavyko ras
ti dalį komunistų vyriausios 
būstinės, lauko štabo. Gen. Da-
vison. pasikalbėjime su laikraš
čio atstovu patvirtino, kad jie 
užėmė komujustų paštą, finan
sinį ir ūkinį sektorių, treniravi
mo stovyklą. Tas sudarys daug 
rūpesčio Hanojui. 

Generolas mano, kad kai a-
merikiečiai po birželio 30 d. iš
eis iš Kambodijos, komunistai 
gali sugrįžti atgal j savo pir
mykštes stovyklas. Tada, reik 
manyti, kad vieni pietų vietna
miečiai gali pakartoti žygį į 
Kambodiją. Jie jau turės prak
tikos, žinos kelią. 

Komunistų treniravimo cent
ras buvo netoli Mimot, apie 10 
mylių peržengus Kambodijos 
sieną. 

Izraelio kariuomenė, grįžusi iš Lebano, atsivežė ii Šiuos sovietų gamybos "Katiuša" "tl laidytojus. 

apsisprendimo teisę Pietryčių 
Azijoje. 

Komitetas stebisi min. pirmi
ninko Kosygino pareiškimu dėl 
amerikiečių dalinių judėjimo 
Kambodijoje. Jo veidmainiški 
tvirtinimai nėra įtikinami, ypač 
turint galvoje sovietų įvykdytus 
tarptautinių sutarčių pažeidi
mus, jiems 1940 metais okupa
vus ir į Sovietų Sąjungą įjun
gus Lietuvą. Latviją ir Estiją. 
Tebetęsiamas sovietų kišimasis 
j Baltijos valstybių reikalus ne
pasitarnauja pasaulio taikai ir 
geriems santykiams. 

Tol. kol Sovietų Sąjunga ne
sustabdys ios agresyviu veiks
mų, jai nedera tai« pačiais veiks 
mais ka^i-'+i k'ta s valstybes, 
šioms siekiant 'š'aikyt; mažųjų 
kraštų laisvo apsisprendimo tei
sę. 

Prašau pri'mti. pone Preziden
te, mūsų giliausią pagarbą. (E.) 

Žvalgybai 3 
bilijonai doleriu 

WASHTNGTO^AS. — Armi
jos, laivyno įr av^a~iios žval
gyba ir visi ŝ ] f o susiję užda
viniai metams kainuoja netoli 
trijų bilijonų dolerių. Žvalgy
boje tarnauja 136,114 asmenys. 

Amerikiečių užtikti Kambodijoje gerai užmaskuoti komunistu automobiliai. 

I tą sumą neįeina CIA tarnyba. | Los Angeles šoferiai 

Patvirtino kontraktą 
WASHlXGTONAS. — Sunk

vežimių vairuotojai balsavimo 
keliu patvirtino vadovybės su
darytą kontraktą. Unijai pri
klauso 425.0O0 šoferių. Tačiau 
Cbicagos vairuotojai sako, jog 
tas jų neliečia it" jie streikuos 
toliau. Jie nepatenkinti priedu 
1.10 dol. j valandą, nori 1.6o 
dol. Nepritaria kontraktui ir 

KALENDORIUS 
Gegužės 19 d.: šv. Celestinas, 

šv. Prudencija. Gilvinas, Taura. 
Gegužės 20 d.: šv. Bernardi

nas, šv. Alfreda. Eidvilas, Vy
ginte. 

Saulė teka 5:27. leidžias 5:07. 

ORAS 

Saulėta ir šilta, temperatūra 
virš 80 laipsnių, į vakarą gali
mas lietus gu perkūnija. 

. 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gegužės mėn. 19 d. 

KELIAS l SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti šiuo adresu: 
KELIAS į SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Bhd., Chicago, III. 60636 

SENELIUI REIKIA ŠIRDIES 
Dabartinė valdžios pagalba se

neliams yra su didžiausiu trūku
mu — neturi širdingumo. 

Paul de Preaux 

Hartford mieste, Conneeticut, 
gyvenąs, Paul de Preaux yra se
neliams ligoninių ir namų sta
tybos Conneeticut valstybėje pir
mininkas. Jis aiškiai kritikavo da
bartinę šio krašto valdžios teikia 
mą pagalbą seneliams. Jis buvo 
apklausinėjamas šio krašto sena
to ilgalaike seneliams pagalba 

dirbsime, tada ir lietuviai tokius 
namus pasistatysime. 

Centras vadovauja visai senelių 
globai 

Minėta de Preaux nuomone, 
visi minėti seneliams pagalbos 
Teikimo padaliniai turėtų būti 
vienoj vietovėj ir turėtų tvarky
ti vienas centras apylinkėje (Se-
nior Citizens' Community Cen-
ter). Toks centras pirmiausia rū
pinasi savoje apylinkėje pagalbos 

Lietuve Motina — mokytoja Vargo mokykloje , įscenizacija Alvudo 
vaikų teatre: Povilas Leniauskas. Danute Bružaitė. Arvydas 2 y g a s ir 
A n e l e Kirvaitytė. Nuotr . Vaclovo Nore ikos 

dvmosi turimas širdies reumatas. 

Tačiau kartą gavus širdies re-
į umatą, nereikia nusiminti. Ne 

visi vienodai sunkiai suserga. Vie-
j ni sirgdami šia liga tuojau mirš-

nas širdies nusilpimas: trūkti kva
po ima smarkiau paėjus ar laip
tais palipus. Toliau ilgai ple-

, ta gavę sąnariu reumato kom-i • - . v. . . . j reikalingais, dar savistoviai gy-; ,., .. „. , . , .„.. . besirūpinančioje įstaigoje, vado-! v. . ,. . „ , ,v ., . • plikacuą širdyje, km ir simta . . J * 6 į. , - 'veriančiais seneliais. Valdžia į k i i ^ „ J ,. J'^. „ . , vaujamoje senatoriaus Frank E 
Moss (D-Utah) . Pagal minėtą 
direktorių, dabartinės didžiulės 
federalinės valdžios sumos išlei
džiamos senelių namams ir jiems 
teikiama pagalba šalia ligoninės 
bus bevertės, jei darbas nebus 
atliekamas pagal išsamų planą. 
Pagal minėtą direktorių, tokio 
plano dabartinėse valdžios pastan 
gose nesą. Tokio gero plano ne
buvimas veda j pagalbos sene
liams nepakankamumą, nesėk
mingumą, pagalbos tikslo suardy
mą mokestinių pinigų švastymą. 
Valdžia turinti planuoti p i lnu t i 
nę seneliams pagalbą, o ne vien 
tik iš dalies jų reikalus tenkinti. 
Tai žinovo amerikiečio tiesos žo
dis apie šiandieninę šio krašto 
valdžios pagalbą seneliams. 

šiol nekoncentravo visų senelių 
globos įstaigų po vienu stogu — 
planu. Ateityje turės būti suda
rytos senelių vietovės, tarsi s t o 
vyklos. Jos apims visus virš minė
tus keturis seneliams pagalbos 
teikimo būdus. Tos vietos an
gliškai vadinasi Campuses for 
Older Persons. Kiekviena koloni-

čiantis ima tinti kojos, atsiran
da dusulys-kosulys; žmogus ima 
miegoti pusiau sėdėdamas, ant 2-
3 didelių pagalvių. 

metų gali gyventi. Viskas pri-1 Dabartiniais laikais širdies reu-
klauso kaip sunkiai esti širdies mato ateitis yra daug šviesesnė 
vežtuvėliai reumato apgadinti. 
Susiaurėjus tiems vožtuvėliams, 
dabar sėkmingai daromos opera 
cijos. Sergą širdies reumatu žmo-

kaip prieš keliasdešimt metų. 
Todėl nenusiminkite, tik pildyki
te gydytojo nurodymus visu 100 
proc. Jokių patarimų iš gerašir-

savo sveikatą pas gydytoją. Šis 
nurodys, kaip užsilaikyti. Ke-

, pamirškit pildvti gydytojo nuro-ja turės minėtas keturias sene- j . ' •. , , . \. ., . . ^ . i dymus net ir tada, kai gerai liams pagalbos teikimo įstaigas su 
jų centru. Visi tie padaliniai tu
rės rastis senelių gyvenimo vie
tovėje, neišblaškyti, ne miškuo-

nės privalo reguliariai tikrinti į džių žmonių nepriimkite - nors 
žmonės iš meilės nori padėti -
pataria žalingus dalykus, nes ne
supranta ligos esmės. Viskuo ga
lime gydytis ir kiekvieno patari 

Didžiausias blogis — seneliams 
širdies nerodvmas 

jausitės. Nepildydami gydytojo Į mu save tvarkyti tada, kai neser-
patarimo, kurį laiką ir sunkiai j game ar kai turime savaime pra
dirbdami širdies reumatą turin— einantį negerumą. Tada visi gy-
tieji gerai jaučiasi. Tik po kurio! dytojai padeda ir visos gyduolės 

se įkurti. Ne vien oras seneliams , .į .. . «. ,. T. ^o^lUct; p f lt m^rtniac xn, 
., j laiko jie nuvargina širdį. Jiems | pagelbsti, tset gydytojas vy-

prisieina vaistus vartoti ir per ii- ras skiriasi nuo gydytojo vaiko 
gesnį laiką vėl atsigauti. Kol ne- j tik tada, kai jis sutvarko sunkiai 
perkraunama darbu reumatiko i tvarkymui pasiduodančią nege-
širdis, tol jis gali būti darbingas.! rovę. Reumatas yra viena tokių. 
Tik perdaug sunkaus.darbo veng- j Tad su gydytoju į pergalę prieš 
tina - gydytojas tai kiekvieną į- reumatą. 

EELVKAJJNACTU 

Aiškus reinkarnacijos įrody
m a s (ypač pas moter is) . Dau
gumas 35 metų amžiaus moterų 
puikiausiai a ts imena įvykius 
prieš 40 metų. 

DR. JUOZO LELMONO SALEI 
New Yorke, Jaunimo Centre, 

aukojo : 

Po $50.00 Dr. K. ir B. Valterku (An
glija), dr. ln*. J. Gimbutas (Bei
mant, Mass.). 

I\> $25.00 PreL V. Balčiūnas (.Put
liam, Conn.) Sof. Lukoševičiene 
(So. Boston. Mass.). Juozas VVm-
Urė (So. Boston. Mass.). V. ir V. 
Kulbokai (So. Boston. Mass.). 

Po $20.0© C: ir T. Aleksoniai (Brain-
tree. Mass.). Dr. M. Gimbutiene 
(.Los Angeles. Calif.). Inž. A. ir M. 
Rudžiai (Chicago. 111.). K. Rač
kauskas (New Yoj-k. N. T.), kun. 
M. Vem-brS (Brockton. Mass.). 

Po $10.00 J. Bičiūniene (Chicago. 
111.). A. ir B. Brazdžioniai (Ivos 
Angeles. Calif.). Bostono Lietuvių 
Skaučių Draugove. J. Dikiniene 
(Chicago. 111.). B. Martinkiene 
(Jamaica Plain. Mass.), K. Mer
kis (So. Boston. Mass.). kun. J. 
Prunskis (Chicago. IU.). A. Pus-
kepalaitis (So. Boston, Mass.). J. 
Strazdas ( Bramtree. Mass.). 

P o $5.00 Inž. V. ir F. Izbickai (W. 
Roxbury. Mass), Ž. Mookute-Grow. 
(Sheron. Mass.), A. Skrupskeliene 

"<Chicago, 111.), A. ir G. Stapuio-
niai (Dorchester, Mass.). V. Stroc-
kiene (So. Boston. Mass.). A. ir 
B. Svilai (Avon. Mass.) . 
Aukojusiems Dr. J. Leimono Fon

do Komitetas nuoširdžiai dėkoja. 
Aukos 

ninkei — 
Tbomas 
02127. 

siunčiamos Komiteto iž<li-
V. KVLBOKJENEI, 51 
Parii. So. Boston, Mass., 

Kol aštrus reumatas būna pa-

reikalingas. 

Neardykime draugystės 

Senesnio amžiaus žmonės da
bar nenori eiti kurion prieglau-
don — jie laikosi įsikibę į savo 
butelį, į daiktelius. Jie nenori 

į skirtis ir su savais draugais, kai; 
jų tiek nedaug senatvėje beliko 

Kiekvienas susipažinęs su se- j Tai brangiausias jų turtas. Tiek lietęs sąnarius ir visą kūną, tol 
nesniųjų reikalais žino, kad sene- Į ligoninėn, tiek į slaugymo na- j ligonis turi būti ligoninėje labai 
lių reikalai yra individualūs, as- Į mus patekęs senelis nesijaus sve- > stropiai gydomas. Tada mažiau 
meniški ir jie negali būti išspren- timoje aplinkoje, nes viskas bus j 0 širdis bus apgadinta. Ne kiek-
džiami bendrybėmis. Tikrumoje,. jo gyvenvietėje. Ir poilsio na-. vienas sąnarių reumatas junta-
tvirtina direktorius de Preaux,' muose apsigyvenę jie bus drau- j m a į paliečia širdį. Vieną kartą, 
teikiant pagalbą seneliams kraš- gų apsupti, medicinos persona- i kaip sloga, praeina ir tas reuma
tas turi vieną didžiausių sunkė- j lo globojami. j tas. Kitą kartą — kaip vėžys šu
nybių — tai žmoniškumo stoką. IŠVADA. Ne tik vaikais, bet naikina žmogų. Taigi ne vieno-
Dabartinė valdžios teikiama pa-; įr seneliais turime rūpintis. Ne- j dai. 
galba seneliams yra komputeri- krikščioniškai, nežmoniškai i r ' 
zuota vien į finansinius ir mate- nelietuviškai elgiamės, kai nesi-
matinius reikalus — juose nepa- j rūpiname netoli mūsų ken-
kankamai atisžvelgta į žmogų, čiančiais senesniais lietuviais. Vi-
Už tai de Preaux reikalauja, kad si jiems padėkime. Visos moterys 
seneliams teikiama valdžios pa-1 turi stoti į Lietuvos dukterų e i -
galba apimtų visus to pagalbos! les. Visi vyrai pasineškime į Al-
reikmenis. Pagal de Preaux, se- ;

 v u c ja. padėkime vaikams ir sene-
neliams teikiama pagalba turin- j l į a m s . Visi susijungę nė nepaju-
ti rištis keturiais būdais. sime, kaip seneliams poilsio na-

, mai gyvu kūnu stosis čia pat — 
Kbintmės seneliams pagalbos y[a 

buvimas 
I ",."." Z 'JH i 'i *""""* peracijas. 

Pilna seneliams sagalba s p M f 5 * * * ? g a u s %**?* ^ - ^ 
ma sekančias keturias jo apgy- k a n t l k a r t ą S l h a u l & P a z v e I S s i -
vendinimo buveines. : J į . 

Paskaityti. Lreriatnc I įmes, Vol. 
4, No. 4, April 1970 

P A R D L O D A M I 
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dali.Tiis ir iš nokėtinai 

SOUTHVVEST FLRNiTURE CO. 
6200 S. VVestem f ei. GR 6-4421 

DR. ANNA BALIUNAS 
A K I Ų , A U S Ų , N O S I E S I R 

G E R K L E S L I G O S 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Weet 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 ved. ir 7—» v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. IVečlad 
uždaryta Ligoniai priimami susitarti* 

Ofiso telefonas: P R 8-S22H 
R e a telef. WAH>roofc 5-&076 

Rezid. Telef. 3S»-4««S 

DR. K. G. BALUKAS 
%Kr*ERIJA IR MOTERĮj LIGOft 

GrVEKODOOEVfi CHIRCEGUJ 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Baflding) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
tei neatsiliepia, skambinti 174-801J 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

4545 WEST «3rd ST. CHICAGO, DLL. 60629. Tel. LUdlow SPG9W 

Second class Postage paid at Chicago Illinois. Published daijy, 
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year outside Cook County, $18 foreign countnes. 

P r e n u m e r a t a : Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 

Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 950 5.50 .23* 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik is anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba k^aidien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
n i a i — 8:30 — 12:00 

Sąnarių reumatui pasibaigus 
ir nesikartoj'ant, žmogus nesigy-

I do nuo reumato, jis tik saugoj'a Į 
: reumato visam laikui apgadintą 
širdį nuo didesnio pakenkimo. 
Kartais pakanka tik lengviau už-

: silaikyti, ir j'is gali tęsti gyveni-
! mą kaip sveikas žmogus. Kitais 
: atvejais prisieina imti vaistus -di-
' gitalį. Čia jau kiekvienam gydy-
| tojas pritaiko reikiama gydymą, 

irquette Parke. Mumis paaeksllT^LL ,- - J- -*. b3.,}. 
M, K _ i įskaitant ir širdies voztuvehų o-

kitos lietuvių vietoves — ir mūsų' 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkraosto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda, 
2047 W . 67th Place — W A 5-8063 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų LR V I D A U S LIGOS 

S801 West «»rd Street 
Kampas 6S-6KW Ir Califoraia 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. va*. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

TreOad. ir kitu laikv pagal sutartt 
Ofiso telef. 47«-4«42 

Rezid. «eL WAlbrook &-S048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inksrę b Šlapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgh, 
425 N o . Liberty Street 

R o o t e 25 . EJein. lilhiols 

1. Laisvas senelių gyvenimas 
apartmentuose. 

2. Pusiau laisvas senelių gyve
nimas t.y. senelių sutelkimas v i e 
non vieton, kad lengviau ir ge
riau būtų galima jiems padėti. 
Tai tarsi "rooming house". 

3. Poilsio namai su budinčia 
gailestinga seserimi. Taip vadina
ma tarpinė pagalba tarp priva
taus gyvenimo ir ligoninių. 

Širdies reumatas sunkesnioj for 
moj pasireiškia kaip ir kiekvie-

P R I S T A T Y M 1 S N E M O K A M A I 

ROCHKES MEDICAL ^Cjį-^T REMBLAKE - R0CHKES 
ARTS T^HŠr AP0THECARY 

32 f 3 W, 63rd Street ^ VĘ 2421 W. 63rd Street 
TeL WA 5-4787 mS TeL HE 4-1500 

DIABETINIS MAISrTAS D3 GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jftsn gydytojoL 

Į TEISINGA PATARIMĄ i 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. \\ 
* • i * • * . • • » • • • • • • • • • • • • • • • « • • » * « * • • • • • « • • • • • • h < 

ŠIRDIES REUiMATO FORMOS j 

Klausimas. Gerbiamas Dakta-! 
Alvudas planuoja tokius na-J re, prašau paaiškinti. Mano se— 

mus mūsiškiams seneliams staty- suo iš Lietuvos parašė, jog jos j 
ti Marąuette Parke, Chieagoje.; duktė turi širdies reumatizmą. I 
Tam tikslui jau nupirktas keturių Ar tai pavojinga liga? Ar turint, 
sklypų žemės plotas prie Wes- tokią širdį mirštama anksčiau,! 
tern ir 72 šiaurvakarinio gatvės ar ilgai gyvenama? Xuo ko gau-
kampo. Reikia visų besidomin- namas širdies reumatizmas? Ko-| 
čiųjų paramos. Jei ji būtų gauta kie simptomai ir kaip gydoma? 
poilsio namus Alvudas galės dar! Atsakvmas. Būtu gafima kny-į 
šiais metais pradėti. Žmonės jau g ą prirašyti, atsakant į Tamstos! 

Chicago Savin j i 
_ iatf U t į AtMelatlet 

NEW 
RATES SAFETY i 

JK SAV1NGS 

INSURED 

: 

P E R ANNUM 

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Y e a r Maturity 

Sąskaitos apdraustos Iki $20,000. 

PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Maturity 

dabar gali užsisakyti juose sau 
visam gyvenimui kambarių.Jie 
bus lietuviški, žmoniški ir sveiki. 

4. Didesnės slaugymo pagal-

klausimą. Žinokit vieną: širdies I j 
reumatas yra komplikacija reu
matinio sąnarių uždegimo, gau
namo bakterijoms užėmus ton-

bos reikalingiems namai (Xur- šilas-gerklę. Su jomis dabar kovo-
sing Homes, Extended Care Faci- jama duodant kasdien penicilino 
lfties vvith intensive nursing care). (tiems vaikams, kurie bent kartai 
Juose gyvenantiems teikiama toki gerklės uždegimą su sąna- j 
stropi gailestingos sesers pagalba, rių palietimu turėjo. Tvarkantį 
Pvz. priimami po savim leidžian- infekciją burnoje, tvarkomas ir 
tieji ar suparalyžuoti asmenys, sąnarių reumatas. Taip apsaugo-j 
kai tokie ilgai ligoninėse nelai- ma žmogaus širdis nuo širdies! 
komi. Iš pastarųjų ligonys esti j reumato. Prisieina peniciliną im- j 
perkeliami į slaugymo namus to- į ti kasdieną, kol vaikui sueina 20; 
Iknesniai -paprastai, ilgalaikei ; metų amžiaus. Nors tai ilgas gy- Į 
pagalbai. Kai daugiau susiprasi-; dymas, bet jis daug mažiau ne-Į 
me, apsišviesime ir vieningiau gerumų sudaro ka ipbe tokio fy- J j . . ; 

P E R A N N U M 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Month Maturity 

51/.U 
ON 90 DAT 1TOTKJE 

PASSB00K ACCOUNTS 
S100.00 Minimom 

5°̂  P E R A N N U M 

0N ALL PASSB00K 

ACCOUNTS 

DIVTDENDS OOMPOUNDED DAILY. P A I D Q U A B T E R L Y . 

Chicago Savings & Loan Assn. 
6245 SO. WESTERN AVE. 
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 P-M. Tues. 9 

JOHN PAKEL, Sr. Cbairman of the Bearė 

TEL. GR 6-7575 
to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 j 

TeL ofiso HE 4-584»- rez. S88-22S3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West Tlst Street 
Val.z pirm., ketv. 1-4. vakare 7-9, 
antr., penkt 1-6. treč. Ir šešt tli 
susitarus 

Dr. Aat. Rudoko kabinetą perlmt 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAE 

2709 West 51st Street 
TEX. GB 6-2400 

VaL paxal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—t Ir 7—9; antrad. ta- penk-
tad. 10—4: feeštad. 10—2 vai. 

Ots. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG2 
SPECIALYBC — XKKVt DB 

EMOONĖS LIGOS 
( » A W F O R D MEDICAL BLTILX.DJQ 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-181S REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė vidaus l i gos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Are. kampas) 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

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

OR. FRANK PLECJCAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st S t Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu? tr 
"ooatact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treS. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Xamu 925-7697 

5159 South Damen Avenne 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R, E. R I N i U S 
R E N T G E N O L O G A S 

9760 South Kedzifc Avenne 

Rez. Tel. GI 8-0873 

0R, W. M. EISIN-EISIN^ 
Akušerija tr moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 

61S2 S. Kedzie A ve., W A 5-^670 
' Vai., plrmad. antrad.. k*twTrtad ii 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- ; penktad. 8 v r. iki 9 v v. Treč. ir 
atsiliepia, skambinti: VŪ S-0O01. seštad. 8 v. r. Iki 3 v. poįfet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDLJOS U G O S 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir *e*Sdencijoa 
Priima Ugonltis tiktai sasitaras — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEfFUTIS 
lakštu, Pūslės ir Pros ta to 

Chirurgija "*-• 
Ofisas 2454 W. 7 1 s t S tree t 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 p o p i e t , 
ketvirtad. nuo 6 - 8 ,vakaro. 

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

DR. I j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRoTelhill 6-0617 

Valandos: nirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
fx vakarais pagal susitarimą. 

Ofiso teL PR 8-2220 
XamŲ-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
4 O K L A 

V A I K U L I G O i 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 68rd Street 

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

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1407 So. 4 9 A Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
J šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ TR KRAUJO 
SPECIALYBE 

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

TeL — REHance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

(LtetTrrta gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. šeštad. 1 2 - 2 vaL p. D.. 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
KŪDIKIU TR VArKTJ LJGU 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUTLDINO 

7156 South Western Avenne 
Hrmad.. antrad.. ketvirt tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nno 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., Šeštad. 
11 vai. ryto iki S vai. p.D. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. teL 239-2919 

DR, P, STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandot: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

BENDRA PRAKTIKA TR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2«52 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., ahtr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vaL ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. . 

TeL ofiso Ir bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 8—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 We*t 71st Street 
Teksf. HEnJock 6-3545 

(Ofiso ir restdencUoa) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t«L PR 8-7773. Re*. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 6Srd Street 
Priima tik susitarus 
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Kad vyresnieji suprastų — 

DABARTIES JAUNIMO ŠŪKIS 

v . » • • 

Amerikos jaunimas kelia 
t r iukšmą prieš visuomenine 
tvarką, prieš mokslo įstaigas, 
pr ieš karą ir prieš vyriausy
bę. Triukšmauja ne tik Ame
rikoj, bet ir jaunimas Euro
pos universitetuose. Tai tapo 
lyg mados reikalu, nes jis nori 
sugr iaut i įprastinę tvarką, bet 
ne tur i planų naujai tvarka i su
kur t i . Tai kova prieš nuobo
dumą ir perteklių, bet kar tu 
Ir prieš pažangos siekimą. Jau
nimo dalis šiuo atveju išlieja 
energiją ne kūrybai, bet grio
vimui, kad kada nors ir kas 
nors sukurtų naujus įstaty
mus ir naują visuomenę. 

Įdomu, kad j klausimus, ko 
nori šio kraš to studentija, 
tr iukšmaujančio jaunimo atsto 
vai a tsako tik norį būt i išklau
s y t a ir suprasta, šūkis teisin
gas , bet nepilnas, nes dalis sta
t o m a visumos vietoje. Būti su
p r a s t a m reiškia t inkamai pri
s t a ty t i savo reikalavimus. Kad 
vyresnieji suprastų jaunimo 
t roškimus, reikia ne triukšmo, 
bet aiškaus pasisakymo. Ki
t a i p t a r i ą n t j t ik kalbantis te
gal ima susikalbėti, tik išklau
s a n t tegalima suprasti ir tik 
siekimus aiškiai parodant te
gal ima būt suprastam. Kaip tik 
šhio atveju t r iukšmaujanti stu 
dentų dalis klysta, kai ji ne
kalba, kad kit i suprastu, bet 
mėgina priversti ki tus atkreip
t i dėmėsi ir paklusti. O kai 
verč iama paklusti vyresni žmo
gų, t a i neišvengiamai susilau
k iama ir reakcijos, neg vyres-
nioio patir t is greičiau parodo 
klaidas ir galimas išdavas. Už
t a t prievartai nesilenkia nei 
vyriausybe, nei iš viso vvres-
moji kar ta , be t tik tokie, kurie 
d rumstame vandenvie ieško 
apsvaigusių aukų savo kėslams 
vykdvti . 

Tačiau kalbėtis reikia. Kal
bas i vvriausybės atstovai, mok 
slo ištaigų atsakingi vadovai 
h* visuomenės vadai. Bet iie 
nekalba ta anarchine tvarka 
— triukšmu, o kalba tinkamais 
argumentais , kurie parodo klai 
d a h* atskiria tiesą, jei tos tie
sos ir tė ra ka r t a i s t ik kriks-
l a l Gal prireiks ir kitų prie
monių t inkamam pokalbiui, 
be t ta i jau b u s teisingumo i-
stafgos. 

• --TSepintas i r pertekęs Ame
r ikos jaunimas dažnai ieško 
primityvaus gyvenimo ir apsi-
svaiginimo. Nesugebąs ieškoti 
priemonių kūrvbai , siekti mok
slo ir pasiruošimo ateičiai ke
lia anarchistinius šūkius ir net 
mėgina reikštis politikoj, š is 
mėginimas būtų geras, jeigu 
jaunimas j jį žvelgtų rimtai ir 
su atsakingumu. Bet nebūda
m a s d a r pasiruošęs i r pilnai 
subrendęs, j is pakliūva į tam
siu kėslų įtaką, kuri lengvai 
veikia jaunas sielas. Čia ir mė
gina savo laimėjimus skinti 
komunistai, anarchistai, be
dvasės masės vadai i r neatsa
kingi politikos mėgėjai. 

Tačiau būtu klaidinga ma
nyti , kad dabar t ies jaunimo 
susmukimas y ra toks visuoti
nis, jog nebūtų galima io pa
kreipt i kūrybinga ir tiesesne 
vaga. Yra daugybė studentų, 
kur ie labai r imtai ruošiasi gy
venimui ir mokslui, vra moks
lo atstovų, kurie mokslą ku
ria, ieško nauiu išraiškos bū
du ji pristatvti ir io laimėii-
m u s panaudoti žmonijos gero
vei. Ta dalis, kuri savo ener
giją panaudoja griovimui, yra. 

nežymi ir neatstovauja dau
gumai. Bet ji save veržlumu 
atkreipia dėmesį, o ja is pasinau 
doja modernių susižinojimo 
priemonių neatsakingi vado
vai sensacijoms kelti ir ma
sėms patraukti, kan tuo dau
giau pelnytų. O pelno ieškoji
mas yra tapęs ne jaunimo blo
gybe, o kaip tik vyresniųjų, 
kurie šiam tikslui išnaudoja 
visokias priemones. 

Jaunimo noras pakeisti vi
suomeninę santvarką nėra blo
gas, nes t a santvarka, nors 
i r nusistovėjusi, ne visuomet 
y ra gera. Jo noras keisti net 
politinę sstemą taip nesmerk-
tinas, nes ir dabartinė politi
ka nėra nei amžina, nei ideali. 
Tačiau sunaikinti nereiškia t ik 
išgriauti, bet ton vieton pa
siūlyti geresnę politinę siste-
siūlyti geresnę visuomeninę 
santvarką, tinkamesnius žmo
nių gyvenimui tvarkyti įstaty
mus. O tai padaryti tegali tik 
kūrybiška ir organizuota vi
suomenės dalis. 

Neužtenka tik smerkti ilgus 
plaukus ar barzdas, nes ta ip 
neseniai daugelis panašiai ne
šiojo. Bet susikalbėti, išklau
syti ir suprasti jaunimą ir jo 
siekius reikia tėvams, visuo
menės vadams ir valstybės vai 
ruotojams. Juk t a s pats jau
nimas, kuris dažnai šiandien 
viešai reiškia nepasitenkinimą 
vyresniaisiais, greitai vado
vaus visuomeniniam gyveni
mui, įstaigoms, gal i r politikai. 
Plyšį t a rp kelių ka r tų suma
žinti negalima tik įsakymais 
i r praeities pateisinimu, be t 
pokalbiu, auklėjamąja įtaka ir 
supratimu. Juk dabarties jau
nimo nuotaikos y ra vyresnių
jų auklėjimo išdava. 

Jeigu jaunimas nori būti su
prastas, tai vyresnieji turi ir 
mėginti jį suprasti. Jeigu vy
resnieji nori, kad jaunimas su
prastų jų siekimus, tai t u r i 
juos parodyti, jiems duoti pro
gų reikštis bendrame gyveni
me, jiems leisti išsikalbėti i r 
jų išklausyti. Tai i r būtų t a s 
pokalbis, kuris bent mažintų 
generacijų išsiskyrimą. 

Net ir apie lietuvišką jau
nimą kalbant, negalima būtų 
nieko daugiau pridėti, kaip t ik 
tai, kad vieni su kitais mėgin
tų kalbėtis ir vieni kitus su
prasti. Rasti bendrai kalbai, 
kuria domėtųsi tėvai ir vaikai, 
vyresnieji visuomenininkai i r 
jaunimas, politiniai vadovai i r 
politika besidomį a r ją remia, 
reikia abišalių pastangų. Vy
resnieji turi suprasti, kad da
barties tikrovė ir įtaka veikia 
jaunimą visu savo svoriu ir jį 
padaro savo vietos ir laiko vai
ku.. Jaunimas lengviau ras ge
rą žodį, kai žinos, kad vyres
nieji ne tik nori, bet ir suge
ba jo siekimus suprasti. 

Mūsų padėtyje svarbiausia, 
kad išsiaugintume iš tokio jau 
nimo, kokį turime, savo darbų 
pratesėjus. Negalima tik kr i 
tikuoti jų klaidas, kurių jie 
net klaidomis nelaiko, bet rei
kia pasiūlyti konkrečių prie
monių, kad jie galėtų dirbti 
lietuvišką darbą, jungti savo 
kartos žmones prie lietuviško 
kamieno. Mums reiktų pasek
ti Amerikos prezidento pavyz
džiu, kuris, net miegą nutrau
kęs, kalbėiosi ne su rinktiniais. 
o kaip tik su protestuoiančiais. 
Toks pokalbis ir yra kitu su
pratimas. P . S. 

NEAfŠK U imi 
Ar galima pasitikėti Amerikos politika? 

K. TAUTKUS 

Amerikiečiai kariai Kambodijoj netoli Memot miesto apšaudo priešo pozicijas. Kariai suprasdami 
reikia kariauti, su šypsena siunčia sviedinius į ko-munistinea agresoriaus pozicijas. 

kodėl 

UŽPUOLIKAS PAGERBTAS ORDINAIS 
Net dvejiems metams nepra - , 

slinkus nuo tarpsnio , kai čekai 
ir slovakai džiaugėsi laisves pr ie 
aušriu, nuogomis rankomis ko
vojo prieš šarvuočius, o r u s a m s 
atnešus pr iespaudą jaunuoliai 
susidegino ir t a p o laisvės švy
turiais, šiuo me tu rodosi lyg to 
iškilaus sąjūdžio nebūta. 

Dabar j au nebekalbama apie 
Sovietų vadovautą užpuolimą, 
kuris buvo įvykdytas 1968 m. 
rugpiūčio 2 1 d- Protarpia is t e -
užsimenama apie kai kur iuos 
laisvės kovotojus ne jiems iš
aukštinti, be t pasmerkt i . Čeko
slovakija, kur ią ginklo smūgis 
paklupdė, P r a h o s Hrade gegu
žės 6 d. Brežnevui suteikė did
vyrio ga rbės va rdą ir didvyrio 
aukso žvaigždės ordinu apdo
vanojo už ypa t ingus nuopelnus. 
N. Podgornis ir A. Kosyginas 
pagerbti bal to jo liūto ordinais 
už d raugys t ę ir bendradarbia
vimą. 

Politinis įžūlumas šiuo mos tu 
tik p radė tas . Iš kalbų gal ima 
susidaryti įspūdį, kad sovieti
niai šarvuočiai čekams ir slova
kams a tnešė laisvę. Laisvės ko
votojai buvę laisvės išdavikais. 
Užpuoliko a t s tovas L. Brežne
vas, grojęs P r a h o j e pirmuoju 
smuiku, gars ia i kalbėjo apie 
Kambodiją, naują JAV užpuo
limo auką, laukinį siautėjimą 
naikinant Šiaurės Vietnamo gy
ventojus. Vienu guoliu Rusi ja 
tapo ta ikos ir te isėtumo skelbė
ja. 

Savitarpio pagalbos su t a r t i s 

Gegužės 6 d., kai Brežnevas 
apdovanojo komunistų par t i jos 
V. Biliaką ir J . Lenertą, Sovie
tų pat ikėt inius Čekoslovakijoje, 
raudonosios vėliavos ordinais, 
pas i rašyta draugys tės , bendra-

Užpuolikas dedasi taikos skelbėju 
GEDIMINAS GALVA 

darbiavimo ir savitarpio pagal
bos sutar t is . 

Kur iam tikslui sudaryta nau
j a sutar t is , senajai tebegalio-
j a n t ? Panaš i sutart is buvo pa
s i rašyta 1943 m. gruodžio 12 d. 
O 1963.XI.27 d. jos galiojimas 
p ra t ę s t a s dvidešimtmečiui. 

Sutar t ies straipsniais skelbia
m a Sovietų ir Čekoslovakijos 
t a u t ų draugystė , žadamas bend 
radarbiavimas, broliška pagal
ba , pa rama ir užtikrinamas sa
vi tarpis nepriklausomybės, vals
tybinio suverenumo gerbimas, 
lygiateisiškumas ir net nesiki
š imas į ki tos šalies vidaus rei
kalus . 

Kokia dailia spalva nudažy
t a s Sovietų įžūlumas, kai jų 
kariuomenės daliniai tebestovi 
Čekoslovakijoje, o Maskvos §• 
vai rūs pareigūnai pasako če
k a m s ir slovakams, ką jie gali, 
o dažniausia, ko negali daryti. 

Naujoji su ta r t i s pasirašyta 
ne ūkiniam, kultūriniam, moks
liniam bendradarbiavimui plės
t i , nes šis reikalas buvo ir anks
čiau ap ta r tas , š iuo metu smerk 
t i Muencheno sutartį , pasirašy
t ą 1938.IX.29, kai ji jau atgy
venusi, juo labiau, kad jos nie
k a s negina, y ra tik furor teu-
tonicus — vokiečių baimės ženk 
las. 

Dar ryškesnė vokiečių bai
mė, kai sutar t ies 9 str. kalba
m a apie dabartinių valstybes 
sienų išlaikymą, jų neliečiamy
bę ir priemones užkirsti kelią 
rnilitarizrnui ir jėga paremtam 
atkirčiui. 

Savitarpio pagalba 

Sutar t ies 10 str . , štai kas pa
s a k y t a : "Jei kur i nors valstv-

bė ar valstybių sambūris už
puls vieną iš susitariančių šalių, 
kita susitarianti šalis įžiūrės 
jos užpuolimą ir nedelsdama su
teiks jai visokią pagalbą, imti
nai karinę". 

Šis straipsnis gali būti įvairiai 
suprastas, tačiau jis y r a esmi
nis naujoje sutartyje. Viena jo 
prasmė visiškai aiški, kad So
vietai yra nusistatę be t kurio
mis sąlygomis Čekoslovakiją 
laikyti savo įtakos sritimi. Če
koslovakijos pareigos taip pat 
aiškios — paklusti Maskvos va
liai. Nors sutartyje nurodoma, 
kad šalys neturinčios kištis į 
vidaus reikalus, bet š is nuosta
tas įpareigoja tik Čekoslovaki
ją. 

Dar įdomesnis kitas reikalas: 
kiek toli turi siekti savitarpio 
karinė parama? Jokios abejonės 
negali būti, kad Čekoslovakija 
tur i įsijungti į karą Europoje. 
O kas nutiks, jei nvz. Sovietai 
ims kariauti prieš Kiniją? 
I r vėl žiema Čekoslovakijoje 

Politinio pavasario dienos Če-
koslovakiioie tebuvo trumpos. 
Jų metu čekai ir slovakai paro
dė ryžtą, kuris buvo smūgio pa
laužtas, nesulaukus paramos iš 
Vakarų. 

Sutarties pasirašymo proga 
teliko čekoslovaKijos komunistų 
partijos sekretoriui G. Husakui 
tar t i ; "Be glaudžiausio, broliš
ko ryšio su Sovietais negali bū
ti nei laisvės, nei nepriklauso
mybės, nei socializmo Čekoslo-
vakiios tautoms". 

Sovietu komunistų partijos 
generalinis sekretorius L. Brež
nevas grasė: "Tegul mūsų ne
draugai niekada neužmiršta, 
kad mūsų mnetmės jėgos veiks
mingai. <ralingai atrems bet ku
riuos bandymus pažeisti socia-

Pietrytinėje Azijoje vienas iš- Į 
tikimiausių Amerikos sąjungi
ninkų yra Tailando valstybė. 
Jei P. Korėja P. Vietnamo kare 
kovoja stipriomis karinėmis jė
gomis, tai Tailandas be sau
sumos kariuomenės vienos di
vizijos — 12,000 vyrų — dar 
padeda dvi aviacijos grupės. Tai 
lando teritorijoje Amerika turi 
keletą aviacijos bazių, iš kurių 
bombarduojami Š- Vietnamo su
sisiekimo ir karinių medžiagų 
pristatymo keliai ir priešo po-i 
zicijos. Iš tų bazių, reikalui e- i 
sant, Amerikos lėktuvai pade
da Laoso kariuomenei. Tailan
do uostuose stovi nemažas skai
čius Amerikos 7 laivyno gru
pės karo laivų, kuriems Tailan- j 
do uostų dirbtuvėse atliekami 
pataisymai ir visi kiti reikalin
gi darbai. Nors ne stiprūs, bet 
specialiai paruošti Tailando ka
rinių vienetų vyrai padeda Lao
so kariuomenei ne tik kovoti, 
bet ir paruosti Laoso karius 
kovoms. Tailando valstybės po
litika yra prieškomunistinė. To
kio aiškaus nusistatymo yra ; r 
gyventojų didelė dauguma. 

Kai JAV toliau pramatąs val
stybės sekr. Dulles tą patį įžiū
rėjo ir ėmė dary t i žygius su
kurti pietrytinės Azijos valsty
bių sąjungą, kur i vėliau buvo 
pavadinta SEATO vardu, Tai
landas prie jo prisidėjo ir at
simetė nuo neutralumo. Ameri
kos atkreipimas dėmesio į piet
rytinės Azijos reikalus Tailan
dui buvo nusiraminimas, bet 
ne visuotinis, o laikinis. Tailan-
dui atpalaidavo nervus 1962 m. 
Genevos konferencija Laoso 
neutralumo reikalu. Tačiau La
oso neutralumo deklaracija, 
kad ir pasirašė Maskva ir Peki
nas, ją Š. Vietnamo komunistų 
vardu greitai sulaužė ir jos ne
silaikė. Vietnamo "suvieniji
mo" vardu komunistai perkėlė 
kovas i P- Vietnamą, 

Atėio laikas laukti arba įsi
kišti. Įsikišo Amerika ir kai ku
rie SEATO organizacijos na
r i a i Tik prez. Johnsono prezi
dentavimo laiku Amerika stip
riau jsiiungė į Vietnamo kovas 
karinėmis jėgomis. Tailandas 
neatsiliko. Jei Amerikos kari
nėms jėgoms būtų vadovavę 
generolai, o ne poHtikai. karas 
Vietname seniai būtų pasibai
gęs. Išėio atvirkščiai, kaip Ko
rėjoje 1953 m- Karas užsitęsė, 
liberaliniai Amerikos sluoksniai 
savo darbais sugundė komunis-

i tus priešintis, viduje suskaldė 
: visuomene ir ią kasdien drama-
i tina. Tailandas vėl pas ta tv tas 
I į dramatišką padėtį: pasukti į 

neutralumą ar į kairesnės link-
i mės politiką. 

Tiesa, kad Tailandui Ameri-
| ka tur i ir s laotų isipareigoji-
j mų, bet Tailando politikai, sek-
| darni Amerikos vidaus padėtį 

ir neramumus, pagaliau vyriau
sybės vadu neaiškius ir mig1©-
tus pareiškimus, skelbiamu dok
trinų kombinacijas, atsargiai i-
ma "švelninti" savo laikyseną 
komunistų atžvilgiu, ypač Mask 
vos ir jos satelitų. 

Tailando neutralumo mislė 

. .Savo ir k raš to nuomonę apie 
Amerikos politiką Azijoje nu
pasakojo Tailando užsienio rei
kalų ministeris dr. Thanat Kho-
man. Spaudos atstovams da r 

listinės Čekoslovakijos teritori- prieš Nixono nutarimą pasiųsti 
jos neliečiamybę". 

Sovietai visas priemones pa
naudoja išlaikyti karo metu i-
gytam imperialistinės politikos 
grobiui. Jų atstovų dažnas pri
minimas išlaikyti pokario me
tais jėga primestoms sienoms 
aiškiai rodo šio meto Sovietų 
polėkį vyrauti padalintoje Euro
poje. 

Problematiškas pasitikėjimai 
Amerika 

Kai Prancūzija kovojo prieš 
komunistus Indokinijoje, Tai
landas laikėsi neutralumo. Pran 
cūziiai pralaimėius karą Indo
kinijoje. Tailandui sudarė mįs
lę — laikytis neutralumo ar pa
sukti į kairę ar dešinę. Kaip 
1954 m. Genevos konferencijoje 
Maskva ir Pekinas šeimyniškai 
išporceliavo Indokiniją, paskel
bė laisvomis ir savistoviomis 
valstybėmis — Vietnamą. Kam-
bodiią ir Laosą, Tailando poli
tikai nepradžiugo, bet susirū
pino, nes i tą erdvę savo dė
mėsi atkreipė Pekinas i* Mask
va. I r kai Vietnamas "laikinai" 
buvo padalintas į dvi dalis — 
šiaurės ir pietų, kai šiaurine 
Vietnamo dalis sausuma susisie
kė su raud. Kiniios teritorija. 
buvo Tailandui aišku, kad piet
rytinės Azijos jaunosios vals
tybės negalės ilgai džiaugtis sa
vo laisve. 

karimus dalinius i Kambodjią 
jis pasakė: -'Kiekvienam aišku, 
kad Amerikoje kaupiama nau
ja izoliaeionistų banga, kuri iŠ 
mažumos plečiasi į daugumą*'. 
Amerikos korespondentai E-
vans - Novak iš Bangkoko, Tai
lando sostinės, rašo, kad. kaip 
operacijos Kambodijoje vysty-

(Nukelta į 5 pusi.) 

Viena pasaulyje 
ROMANAS 

DANUTĖ BEVDOKIENE 
77 

— Pa lauk i te minutę. A š vistiek leidžiuosi žemyn, 
— a tsakė nema tomam pasiuntiniui . 

Rankos niekaip negalėjo sugraibyt i durų ranke
nos, o kojos s ta iga pasidarė nepakeliamos, lyg ak
menų p r ik rau t i maišai. 

— Žodis te legrama t u r ė t ų būt i išmestas iš visų 
kalbų ir žodynų! — pagalvojo skubėdama į keltą. — 
Jis be reikalo žmones baugina. 

Keltas niekuomet ta ip pamažu nešliaužė per dvi-

įsitikinusi, kad geras žinias žmonės surašo į laiškus juk ligoninėje, o tėvelis su ja. 
arba pasako telefonu. Tik blogosios siunčiamos tele
gramose, kad greičiau pasiektų reikiamą asmenį. 

Atplėšti voką reikėjo. Negi stovės lyg įsmegusi gė
lėtame kilime prie atviro kelto. 

Popieriukas viduje buvo ta ip pat geltonos spal
vos. Vita tokią spalvą mėgo, bet dabar ji atrodė pur
tančiai nemaloni. 

"Mama ligoninėje. Laukia sunki operacija 
Tėvas." 

Ji perskaitė dar kartą ir ėmė rūpestingai skai
čiuoti žodžius popieriaus lape, mintimis sudėdama jų 
kainą, tik dėl to, kad nereikėtų galvoti apie turinį. 

Brolienė galėjo juokauti laiškuose ir tyčia ją bau
ginti, bet tėvas be reikalo telegramos nesiųs. Mama 
tikrai kritiškai sirgo. I r anas laiškas, prieš kelias sa
vaites, sukėlęs tokią audrą jos širdyje, nemelavo. 

— Dieve. Dieve! — Vitai ėmė trūkti oro. Kvė-dešimtį aukštų . Vita iki skausmo kramtė apatinę lūpą 
ir stengėsi nusiraminti . B ū t a ko! Juk daug telegramų I puoti pasidarė beveik neįmanoma, 
ji gavo po spektaklio premjeros . Visos giriancios, vi- Ji įpuolė į keltą, nesustodama pasiimti geltono 
sos malonios. Bijoti nėra pagr indo. Gal kas nors t ik 'voko, nuplasnojusio ant grindų. Darbas, išleistuvės, 

, . dabar sužinojo apie jos pasisekimą su drabužiais ir linksmybės buvo staiga užmirštos. Svarbiausia, kuo 
daug sunkumų privačiame gy- n o r i pasveikinti . Tikriausiai! j greičiau pasiekti savo buto saugumą Tik ten galėjo 

I venime: jam visuomet t rūko pi- Apačioje laukė uni formuotas berniukas. Pasitik- laisvai dar kartą perskaityti baisius žodžius ir pa-
Ligų. maloniai kreipdavo dėme- rin^ V i t o s pavardę , skubiai padavė geltoną voką. ; glavoti, ką toliau daryti. 

Neseniai išėjo Beethoveno dae-Įgj • gražias moteris. Daug rūpės — Tikiuosi, kad žinios geros, panele! — pasakei Užtrenkusi kambario duris, giliai kelis kartus at-
norasčio pirmoji knyga. Antro- i £ju imdavo maisto gaminimas, nusišypsodamas ir pakeldamas ranką prie kepurės lyg; sikvėpė. prisiversdama ramiai prieiti prie telefono. Net 
j i knyga bus išleista kompozi- j-c- ^ 1 ^ n e kaip vej^ė. jįg sal iutuojantis kareivis. . < nepagalvojusi ėmė sukti skaičius, nesistebėdama, kad 

' ' a tsakė merg ina sutvirt indama pade-1, jie taip stebuklingai atsirado atmintyje. Aną kartą 

BKETHOVENO 
DIENORAŠTIS 

to r iaus 200 metų gimimo pro
g a ir apims antrąją dienoraščio 
dalį, Hri 1827. TU. 5 d., ir po 

s? valčių jis įnirę 
!_ .dienoraščio matyti, kad 
ągattte togpoatnriim turėjo 

mėgdavo valgyti viską, kas bū 
davo išvirta svieste. Buvo vien 

— Ačiū! 
ką pinigu. 

Pasiunt iniui išėjus, j i kurį laiką svarstė voką 
gungis: .TO gyvenimas buvo v a r - ; ^ . ^ m ė g i n d a m a a t B p ė t i ' j , t u r i n j . g r i f e bau
gingas bet io kūryba buvo 'a-; gipį dunksėjo Telegrama buvo lyg juodVvarni? šešėlis, 

ji niekaip negalėjo prisiminti namiškių telefono nu
merio. 

Tėvų bute aparatas skambėjo beviltiškoje tuštu
moje Vita nekantriai laukė stengamasi n^pravirk ri 

- Alio? — pagaliau atsiliepė laibas, vaikiškas 
balselis. 

— Prašau pašaukti tėtuką prie telefono! — at
sargiai pasakė Vita. bijodama, kad gali būti nesupras
ta. 

— Tėtuko nėra namie. I r mamos nėra. Mano var
das Rūta. — rimtai paaiškino balselis. 

— Rūta? Vyriausia broiio dukrelė. — prisiminė 
mergina, bet negalėjo įsivaizduoti, kaip mergaitė at
rodė. — Kažin kiek jai metų? — Rūtos baisas, nors 
labai švelnus, skambėjo aiškiai ir užtikrintai. 

— Tai gal tėvelis yra? — vėl mėgino Vita. 
— Visi išvažiavo į ligoninę pas močiutę. Aš vai

kus saugoju, tai namie. Močiutė labai serga. Tur būt , 
mirs. — vaikišku paprastumu pasakė mergaitė. 

— Rūtele, klausyk! — mergina bijojo, kad ma
žoji nepakabintų ragelio. — Pasakyk savo tėtukui ar
ba tėveliui, kad te ta iš New Yorko skambino. Ar at
siminsi? 

— Aš jau moku ir užsirašyti, — pasigyrė kita
me vielos gale. —Teta iš New Yorko, — klusniai pa
kartojo. — Atsiminsiu. Atsiprašau, bet kieno te ta? 

— Protingas vaikas, — mintimis pagyrė Vita. — 
Tavo teta. Rūtele, — pasakė ir jai buvo neapsakomai 
graudu. Aišku, mergaitė jos neprisiminė. Mažutėlė bu
vo, kai Vita išvažiavo. Argi tokioje galvelėje ilgai 
išlieka žmonių atvaizdai? 

— Mano te ta? — su nuostaba ištarė mergaitė. — 
Mano te ta iš New Yorko! — ta ry tum tokia žinia jai 
buvo didelė, maloni naujiena. — Pasakysiu tėtei. Su
diev. 

bai tobula. KL lyg apuoko klyksmas vidurnaktį. Vita visvien buvo balsu. Nieko nebuvo namie. Ko ji ir tikėjosi? Mama (Bui daugisų^ 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gegužes mėn. 19 d. 

MOSĮJ KOLONIJOSE 
Rochester, N . Y . 
PAVASARINIS KONCERTAS 

maldomis, kurias atlaikė kun. 
P. Jakulevičius ir momentui pri
taikintą pamokslą pasakė. 

Vietos LB choras, vad. Jono i p 0 p i e t u p a r apijos salėje bu-
Adomaičo, gegužės 23 d.. 7:30; v o s u s į r į n kimas . kuris pradė-
vai. vakare, šv. Jurgio lietuviu 
parapijos salėje (555 Hudson 
Ave.) rengia dainos ir š~kri 
vakarą. Tai bus kar tu ir 20 me
tų sukaktuvinis koncertas, ku
rio metu išgirsime ir naujausią legendą. Buk anais tolimos pra-
Br. Budriūno kantatą "Lietuvos j &&& laikais. Kūrėjas išleidęs 
šviesiu keliu", žodžiai Bern. į į^mę angelą, liepdamas suras-
Brazdžionio. Solo partijas atliks ti baisiausius dalykus. Angelas 
sol. B. Cypienė ir Andr. Ciemi- i daue keliavęs ir daug matęs. 

tas malda. Stud. Aldona Indrei-
kaitė paskaitė apie motinos mei
lę ir jos ašaras. Peržvelgusi 
motinos reikšmę gyvenime, su
glaustai prisiminė žilos senovės 

IŠNUOMOJAMA FOK RENT 

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Ageacj. 29A5 W. SS P R 8-«OS? 

Nelaukit užsireglsti uokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės džl pa
tarnavimo nemokamai. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S € E L L A N E O U S 

nis. Kanta ta yra sukurta lie
tuvio mokytojo garbei. 

L B choras yra vienas iš veik
liausių vienetų esančių Roches-
teryje. Reikia tikėtis, kad tiek 
roehesteriečiai, tiek svečiai iš 
tolimesnių apylinkių atsilankys 
j rengiamą sukaktuvinį choro 
koncertą. 

E . Chicago, Irid. 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

Vietos lietuvių parapijos baž
nyčioje Motinos dienos minėji-

bet baisiausiai atrodžiusios mo
tinos ašaros ir vargas tiems, 
kurie jas išspaudžia. Kūrėjas 
pasakęs, kad nėra pasaulyje di-
desnios kaip motinos mc-ilė. Bet 
kur meilė ten ir skausmas, ly
giai kaip mūsų krašte. Netolima 
praeitis .kuri daugeliui prisimi-
nama anie masiniai trėmimai 
Sibiran, pakeliais vaikų kapai, 
partizaninės kovos ir nežinomi 
žuvusių kapai. Visur iš motinos 
meilės aplaistyti skaudžiomis 
motinų ašaromis. 

Aldona Indreikaitė. 
Nuotr. Iz. Valančiaus 

-Vaižganto paliktu savo moti
nai paminklu, kuris ir šiandien 
dar beria lietuviškuosius spin
dulius j lietuvio širdį iš jo pa
liktų 20 tomų raštų, o ypač 
"Pragiedrulių". 

Juozas Tumas - Vaižgantas gi 
mė 1869 m. rugsėjo 8/20 d. 
Maleišių km., Svėdasų vis., "Ro
kiškio apskr. Mirė 1933 m. ba
landžio 29 d. Kunigas, rašyto
jas, visuomenės veikėjas, taut i
nio atgimimo ir nepriklauso

mas pradėtas iškilmingomis pa-1 kanauninko kunigo Juozo Tumo 

mos Lietuvos atkūrėjas. P re -
Antroii paskaitos dalis buvo } ^ n ^ suminėjo ir tuos veika-

lus, kūnuose kalbėjo apie mo
tinos meilę ir skaudžias motiniš
kas ašaras. 

skirta ir kiek ilgiau sustota t ies 

B E A L E S T A T E 

Parduodamas 6 ' 2 kamb. namas 
Geram stovy. 2 maš garažas. 
Kreiptis po 6 v. v. 6546 S. Cali-
iornia Ave. 

NAUJA VIETA 
Apie $8.000 pajauni. * t>utų, 3-ju 

metu liuksus m ū r a s Marquette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $65.000. 

švarus , gražus 8 kamb. niūras 
Marquette pke. $20.000. 

P r i e Ford City naujas " ranch" 
mūras. Platus lotas. Garažas. $22.^00. 

Blokas nuo parko, ramioj gatvgj, 
šviesus 11 metų, 5% kamb. (3 miegr.) 
mūras . Garažas. $26.500. 

Tvarkingas apartnientinis mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11.000 
pajamų. Jmok€ti $13.000. Visa kai
na $45.000. 

2-ju butu tvi r tas mūras Marque-
tte Pa rke . Naujas gazu šildymas. 2 
auto garažas. $2S,00o 

5 k a m b . gražus mūras. Naujas ga-
zu šildymas. Garažas. Pr ie Maria 
Hijrh. Laisvas — užimkite. 19,400. 

4 bu tu mūras su bizniu, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Mar-
ąuette pke. $43,400. 

YALDIS REAL ESTATE 
7061 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200 

Marquette Pke . mūr. 7 kamb. re
zidencija eu 4 mieg. Gazo šildvmas. 
$26.900. 

P r i e Kar ia H igh — mūrfnis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metu senumo. 
$87.900. 

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

P r i e 83 ir RockweIl 5 kamb. bun-
galow. Garažas. $15,500. 

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

Mūr. bungalow. 6 kamb. Švarus. 

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

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

Minėjimas dalyviais buvo skur
dus, nors oras buvo palankus. 
Visos mamytės apdovanotos ro -
žių žiedais. LB apylinkės pir- ^ T ^ T U l ^ £ 2 ^ V 
m i n i n k a s Z . Mol ie jUS dalyVIUS drma*. Mod«rnio» vonios ir virtuvgs. 

, , „ , , Gražiai ir»ngtaa aklapas. Rinktine pavaisino kavute. J. Ervydis Brignton pko. vuta. 
Beveik naujas 4 moderniu butu 

mūras — $ po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75.000. 

Maisto krautuvg - Brighton Parke. 
Insurance — i.ioome Ta i 

Notary PubUc 

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

Nami£ Apšildymas 
įdedu visu rūšių pečius, van
dens Šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius. 
Alyvos penius perdirbu d§l du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"s team" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Cbicagoje Ir 
rakarij priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Letiviį Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va i 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas 4. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Draugas. 

HELP WANTED — VYRAI 

MANAGEMENT 
TRAINEE 

Quick Advancetnent with grovv-
ing Company after intensive train-
ing program. 

LIBERAL BENEFITS 
Experience in retail trade or 

shoe sales, helpful. For appoint-
ment, Call — 

Mr. Hoover, 734-2203 
ETCCELLENT IMMEDIATE 

OPENTNG-

MAINTENANCE 8C 
JANITORIAL 

Pull time, good salary, age no bar-
rier. Congenial surroundings and 
working conditions: Steady em-
ployment. 

SOUTH CENTRAL BANK 
555 West Rooeevelt Road 

PHONE — 421-7100 

HELP WANTE1> — MOTERYS 

• WAITRESSES • 
— Kxperienoed — 

Pull and P a r t Time. Top Salary. 
Tips and Working Conditions. 
Uniforma Furnished. 
Cnder Xew Management O'Connell's 

185 Skokie Blvd. Northbrook 
835-38U2 

C O N T R A C T O R S 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
TeL — 585-5285 

Viesulo nusiaubta vietovė Lubbock, Tex: Audros metu žuvo 20 
asmenų ir sužeista apie 500. 

1 

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perką pas Liepom! 

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

J. LTEPONIS 
Marcuette Pk„ 62 i I So. VVestern PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk. 

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

E S 

6% 
$5.000 minimnm 

2 YFJVR CEKTTFICATE 

™ 53/*0/o 

•Į.000 mintmun, V į ^ $1,ooo minimum 
DTVESTMEM B O N t S PLAN i YKAR CERTTFiCATB 

SaTlngs Insured to $20,000 
Highest reserves 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenne Chicago, Illinois 60632 

Dabar . . . galėsite su 
DIRBTINIAIS DANTIMIS 

stipriau kąsti 
Tik užbarstykite FASTEETH a n t 

dirbtinių dantų: 1) Padės tvirčiau 
laikyti viršutine ir apatinę dantų 
plokštele; 2) Laikys jas daujr pa to
giau. 3) Padės daug natūraliau val
gyt FASTEETH Denture Adhesive 
Powder yra šarminis — nerūgs po 
plokštelių. Jokio limpančio ne 
malonaus teslinio skonio. Gerai 
pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gerovei. Reguliariai lan
kykitės pas dantistą-. FASTEETH 
galima gauti visose vaistų parduo
tuvėse. 

Drauge" jau galima gaut? nau-
iai išleistą informacini leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. tets. Pranas Su-

Cia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga-
Ua, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skyriumi - "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ka daryti, kaip. kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 3 00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 p roc 
mokesčiams. 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS j 

Butų nuomavimas — Income Tax I 
Notariatas Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•453 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių ir vietinių auto ta i symas . 
Patyrė mechanikai. Elektroninis m o 
toro patikrinimas. Vilkikas. 

Tel. GR 6-3134 a rba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (,/oe) Ju ra i t i s 

*" £ ABALL ROOFINfi CtT 
įsteigta prieS 49 metu* __ 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame caujus k a m i n u i 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome m ū r a " tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika. 

• • • • • • • • M H n n n i M u u n 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 

1 kamb. 20 meti}, švarus mSr. 
bungalow prie 71 ir Sacramento. 
Dvigubas garažas. Daug priedu. Ga
lima tuoj užimti. $28,600 arba pa
siūlymas. 

5$4 kamb.. 15 metu mūr . bunga-
low pr ie 71 ir Homan, Įruoštas rū
sys. Garažas. Galit ffreit keltis. 
$27,500. 

\y% anksto, švarus mūr . 2 butai 
— 8 ir B tamb. Prie 67 ir California. 
į ruoš tas rūsys. Garažas. $28,500. ar
ba pasiūlymas. 

5 kamb. 15 metu " r a n c h " stiliaus 
mūr . namaa 84 ir Kedzie. $23.000. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
87S5 W. 71st St. — TeL 925*015 

SiUNTINS&l Į LIETUVA 
ir kitus kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980 

IMMEDIATE OPENINGS 
425 bed Hospital 

• CHIKF PHYSICAL THEBAPKT 
• STAFF PHYSICAL THEKAPIST 
• X-RAY TECHNOLOOKT 
Pine opportrmity for ąuaiified Per-
sonnel offering good future, excel-
ient benefits. Write or call: 

Peraoanel Office 

ST. MARY'S H0SPITAL 
Knovville, Tennessee 37917 

MATURE WOMAN 
ITrth Math. Aptitude To Service 

Clients 
Excellent Loop Transportation 

Ideal for Mother Return'g to Work 
Oafl 332-5310 for appomtment 

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

stereo, oro yesintavai 
Pardavimas ir taisymas. 

I. M I G L I N A S 
Krautuve Marąuette Parkfc 

2346 W. 69th S t — Tel. 776-1486 
Narna tel — PR 6-1063 

23% HOUR SERVICE 
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE. 

G. McGrath & Son 
HEATING AND AIR CONDTIONING 

3354 West 63rd Street. TeL — 476-8400. 

Atdara kasdien nuo 8:30 Ori 6:00 P M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

R E A L E S T A T E 
mmmKmmmmmmmmmMBmmmmmmmmoaB 

y A L 0 M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rošhj grindis 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Heating Contractor 
į r eng iu naujus ir p e r s t a t a s se
nus visu rūs iu n a m o apš i ldymo 
pečius Ir alr-oondit ionlss; — 
naoj t is ir sen-os namus, Stoira 
r l s a s (g^ t t e ra ) . -nuidena ši ldy
m u i boilerius. T a r i a i r leldiimsa 
d i rb t i mieste bei ufaniosCtooso. 
Da rbas a t l i ekamas grei tai b? s»-
UniogaA. A9skal5^.vtmas nesno-
kanaal. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
rTKATiyG * SHEET HETTAIi 
4444 s. w « M n . q n w o t . m. 

Telefonas T I 1-X*41 

D fi M E S I O ! 

REMONTUOJU: MCRA, (tack-
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733 

P A R D A V I M U I 

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaJ. Free delivery 
5622 S. Racirie, 434-1113 

NATIONAL HEADQUARTERS 
FOR MAJOR CHICAGO 
CORPORATION NEEDS: 

SECRETARIES 
T t Y P I S T S 

COMPTOMETER 
OPERATORS 

Excellent fringe benefits. 
Easy transportation. 
W r i t e : 

Draugas, AR-281 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 

ĮSIGYKITE DABAR! 

iiftiiniimittiHmniiiiiiiniiimiiimim'ii 
Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji t inkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šama atsakomybę. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 p roc 
mokesčiams. 
'fmimniimiiMtiimmimiiiiHiiiiuiitMii' 

DE PROFUNDIS 
Kantata 

Muzika Vlado Jakubeno, žodžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai rjaminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE, niinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams. 

D £ M E S I O I 

SALES • M0RT6A6ES » MANA8EMENT 

=5>4&x 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCEDS EXPRESS 

(Licensed by VXESHPOSYL,TORG) 
2501 W. 69th St , ChicaRO, OI. 60629 
M S. Halsted. Chicago, m. 6O6O8 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, au to jno-
billai, motociklai, šaldytuvai, m a i s 
tas, doleriniai CERTIFIKATAI. 

F:, žnkan.skas 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S340 SO. FTALSTTO STREET Tetef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVTZI.TOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Utooim of 1CJL& 

A L E X Š A T A S — R E A L T 0 R 
Mate offlce 5727 W. Cenmk RdL Oksero, IHinoi-. TeL OL 6-22SS 
Tarime kratas aamą Benryne, Oteeroj, Blverside. La Orange Park 

tr kituose vakariniuose prtemioaflaoaa. Prašome užšokti i muse ištai
gą ir Patrinkti IS katalogo. 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namo, GyvybSs 
sveikatos, biznio 
a u t o m o b i l i u . 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

Patogios išs imo
kėsimo sąlygoa. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-22SS 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTIMAI Į LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasir inkimas. A u 
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos. <3o-
ler. certifikatai, maistas, akordeona i . 
260S W. f.9th St.. Chicaeo, III. 60629 

TK1.EF. WA 5-2787 

Remkit tuos biznierius, kur ie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge" , 

POEZIJOS RJNKINY3 SUAUGUSIEMS 

p a r a š y t a s 

A L B I N O B A R A N A U S K O 
Siame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomia. 

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

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas tik ji užsisako 
paštu a r telefoną — LU 5 9500. 

Knygos suskirstytos pagal savo turinį j 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile. 

Katalogas apana visas laisvajame pasaulyje išspausdin
tas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių aglų kal
ba knygą ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias galima 
gauti DRAUGE. 



KANADOS ŽINIOS 
Toronto Ont. 

"VARPO" PAVASARINIS 
KONCERTAS 

Torontiškis i-epi-ezentacinis lie
tuvių choras "Varpas" gegužės 
9 d., šeštadieni. 8 vai. vai:., nau
josios West Park Vocational 
School auditorijoje (Dundas ir 
Bloor gatvių sankryžoj), su 
ruošė pažymėtinai puikų pava
sarini koncertą, kuriame pirmą 
kartą programoje dalyvavo ir 
pučiamųjų orkestras, pakvies
tas iš Danforth Tech. mokyk
los. Orkestras atliko kai kuriuos 

"Augau aš pas tėvelį". 
Po choro išvydome scenoje 

Toronto Lietuvių tautinių šo
kių grupės "Gintaro" šokėjus, 
kurie tikrai gyvu tempu ir dar
numu pašoko pasiutpolkę, o 
kviestinis svečias orkestras, di
riguojamas B. Rose, galingai 
atliko A. L. Scarmolin "Lietu
višką rapsodiją", o paskiau — 
Rimskio - Korsakovo "Dance of 
the Buffoons'', gi "Varpo" vy
rų choras išpildė V. Juozapai-
čio "Lietuva", J. Karoso "Per 
laukelį jojau" ir T. Makačino 
"Kur tas kelelis". Pastaroji dai-

, na publikai labai patiko. Publi-
^ a l ^ 1 : , V ! e n a S ' . . ° ^ ^ J S - ! 8 ! k o s nesiliaujantiems plojimams 

sustabdyti — daina privalėjo 

-% 

OR BOTOJE 

* • $ & * 

J. Sibelijaus poemos "Finlan 
dia" ir B. Jonušo "Ramovėnų 
maršą" — kartu su choru. Taip 
lygiai labai pasisekusiai pasi
rodė ir trys "Gintaro" šokėjų 
grupės, pašokdamos rinktinių 
gyvų tautinių šckių. "Varpo" 
choras atliko keletą visiškai 
naujų kompozicijų — lietuviš
kų dainų. Be to, atskirai pasi
rodė moterų ir vyrų chorai. 

būti pakartota. 
Po pertraukos scenoje ma

tėme moterų chorą. Choristės 
visos pasipuošusios ilgomis bal
tomis sukniomis, matėsi jų tar
pe itm jaunų jaunų veidų (iš 
mūsiškio jaunimo). Moterų cho 
ras, vadovaujamas dirigento 
V. Verikaičio, išpildė L Povi-

l laičio "Kas subatėlę", D. An-
Koncertas pradėtas Kanadosi driulio "Oi dariau, dariau^ lys-

himnu "O Canada" sukompo 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gegū2£b mėn. 19 d. 

MASKVOS 

Sovietų užsienių reikalų mi-
nistens Andrėj A. Gromyko pa
siuntė Jungtiniu. Tautų genera-

RBHiALAVTMAS mas teritorijas, o jei kuri nors 
karinė jėga yra jau užėmusi 
svetimus kraštus, privalo iš jų 
tsitraukti. 

Lniam sekretoriui U Thant laiš-' Ką Gromyko rašydamas šį 
ką, prašydamas, kad J. T. dar laišką turėjo galvoje yra aišku, 
kartą įspėtų visas valstybes, Į ir būtent, kai Izraelis gražintų 
kad jos neužimtų svetimų terito
rijų. Viename reikalavimo punk-

užimtas arabų teritorijas. Pagal 
šį reikalavimą, J. T. turėtų per-

te nurodoma, kad J. T. Charta žiūrėti kurias teritorijas jėga 
draudžianti jėg>a užimti sveti- į yra užėmę patys Sovietai. KL 

Krašto valymo varžybose Pittsfield, Mass.. bankas moka už kiekvieną atneštą tuščią dėžutę ar butelį 1 et. Bankas 
tikisi surinkti milijonus ir taip apšvarinti vietovę. .Nuotraukoje matyti vaikai, įteikia butelius ir skardines. 

Po to orkestras atliko S. Nes-
tico "Montego Bay" ir J. Sibe
lijaus fragmentą "Ant marių 
kranto" iš didesnės kompozici
nės poemos "Finlandija". Čia 
dalyvavo kartu du vienetai — 

tiškos programos, kurių pieši-1 "Varpui", žengiančiam į savo 
niai — Vvt. Pačkausko. I ("nmiri-^n A-jAa&i-^+mnc*; ;„ „ė 

MIELAJAI ELENOS IR PAULIAUS LEONO ŠEIMJU 
IR GIMINĖMS, mirus Lietuvoje amžinos atminties 

"Varpo" chorui talkinti ir vi
sokeriopai pagalbai jam teikti 
yra sudarytas rėmėjų būrelis, 
į kurį įeina: choro krikšto tė
vai — O. Indrelienė, sol. Pr. 

nuotu C Lavalle, kurį ipildė 
Danforth Tech. mckyklos or
kestras, diriguojamas vadovo 
M. Rose. 

Tada išvydome "Varpą", kuris, 
diriguojamas to choro steigėjo 
ir ilgamečio vadovo muz. St. 
GailevičHaus, išpildė tradicinę 
to choro dainą, tarytum "Var
po" himnu tapusią "C skambink 
per amžius", komponuotą A. 
Vanagaičio ir pavadintą "Lais
vės varpu". 

Tada dirigavimą perėmė da
bartinis "Varpo" vadovas ir di
rigentas V. Verikaitis. Gražiai 
nuskambėjo V. Klovos "Nesi-

orchestras ir choras. Dirigavo 
vėlei" ir~S. Ga^čiIus~ :Ga^n- ° r k e s t r ° vadovas dirigentas B. j j ^ , , .į^,, T VĮJĮ } 

toje". Itin daug plota muz. S. į ? ° « - . P o t 0 ***** t K ? i Matulionis. Būrelio pirm. H. 
Gailevičiaus k o m p o t a i . Plo-' į d a m o s ™ n e t a i ^ M e B r ! Stepaitis, nariai - kun P A -

Jonuso "Ramovenai žengia. U r f ^ ^ S & p a t i S a ^ & F * 
Šruo kartu dirigavo mūsiškis . . . . 

_ i ceviciene 
gausus 

gyvavimo dvidešimtmetį ir rė
mėjams — neseniai įsisteigu
siam "Varpo" rėmėju būreliui. 

Pr. A&ėnas 

GEROS TARNYBOS 

VERONIKAI Č IČ IL IENEI 
ELENOS LEONIENĖS brangiai motinai reiškiame 
prietelišką užuojautą. 

Elena ir Mikalojus Ivanauskai 
Regina ir Eugenijus Ivanauskai 

su šeima 

jimais iššauktas pats kompozi 
torius pasirodyti ir jo muziki-
nys kūrinys pakartotas. 

Toliau orkestras išpildė D. 
Maclean "A Tribute to Rom-

V.. Verikaitis. Po to - - s ~ ^ » ~ 
plojimai, padėkos žodžiai ir gė-; . . 
lės, dainos ir muzikos meno iš-' 

T. Sekcnienė, dr. A. 
J. Račvs ir J. Kara-

pildytojams ir šokėjams bei jų 
Daug sėkmes 

New Yorko, penki teismo tei
sėjai pelitiniais tikslais atsisa
kė iš tarnybų. Jų vietoms už
imti ieškomi kandidatai. Algos 

I nuo 39 iki 100 tūkstančių dole-
mūsiškiam' rii Mk 

MAZEIKMVAMS 
F U N E R A L HOME 

berg" ir šiuo kartu orkestnii vadovams. Padėkos žodžius ta 
dirigavo mūsiškis V. Verikaitis į ^ «varpo" rėmėjų būrelio pir-
(jis dirba tojo j mokykloj kaip S m i n d a s H. Stepaitis. Jis kai-
muzikos mckytoįas). \ ̂ ^ lietuviškai ir angliškai. 

"Gintaro" tautiniu šokių šo- į 
kėjai pasigėrėtinai gražiai pa- j Chorams (vyrų ir moterų bei 
šoko tautinį šokį blezdingėlę ir mišriam) akompanavo J. Go-
suk, suk ratelį. Ypač pastara- i v ė d a s - Tautinių šokių grupes 

Alyvos žydi jau po langu, kurias Tu taip mėgai. 
Bet vakarais vaikeliai tėvelio grįžtančio jau nesulauks. 
Nes "Likimo Galios" premjeros uždangai pakilus, 
Širdis Tavo sustojo plakus amžinai. 

jam šoky dalyvavo gana dide
lis šokėjų skaičius, įskaitant ir 
pačius jaunuosius, kurie taip 

girk, svainiuk" ir L. Abariaus pat labai darniai šoko. 

"Gintaras" vadovai — D. Bal
sytė, R. Karasiejienė ir J. Ka-
rasiejus. Tautiniams šokiams 
grojo R. Cherry. A. Dimskis, 
E. Norkus ir A. Paškauskas. 

Koncertą reikia laikyti la-ĮĮ 

THAILANDO POLITIKOS NEAIŠKUMAI [į1 ££ , ^ftrT SLZLI 
j le, kurioje oficialiai skaitoma 
6O0 vietų, buvo beveik pilnuti-(Atkelta iš 3 pusi.) 

sis. Kambodiios politikams tik 
laikinai atpalaiduos nervus, bet 
nesustabdys ieškojimo politinės 
krypties pakeitimo, kuris gali 
būti neutralumas ir šiltesni san 
tykiai su Maskva bei jos sa
telitais. 

Tailandas pilnai pasitiki prez. 
Nixonu ir jo vyriausybe, bet 
jam rimtą rūpestį kelia Ame
rikos vidaus neramumai ir kon
greso žinomų vyrų nepalankūs 
pareiškimai ir kovos suvaržyti 
Amerikos vyriausybės darbus, 
versti jėga atsisakyti savo įsi
pareigojimų, prievarta ištrauk
ti iš Vietnamo kariuomenę ar 
jos reikalams suvaržyti biudže
tą, šiandien dar Tailandas ne-
dėklaravo krašto neutralumo. 
Jis yra pasiruošęs, jei tik Laoso 
vyriausybė paprašys, pasiųsti 
stipresnių jėgų pagelbai. Neat
šaukia savo divizijos iš P. Viet
namo, bet Tailandas ne viešai 
jau mezga prekybinius pasikal
bėjimus su Maskva, o su Mask
vos satelitais Bulgarija ir Ru
munija jau pasirašė prekybines 
sutartis. 

Pekinas ir Maskva 

Visos Tailando diplomatų pa
stangos susitikti ir pradėti pa
sikalbėjimus su Pekino diploma
tais buvo nesėkmingos. Pasku
tinis Tailando diplomatų žygis 
buvo nevaisingas Napale. Tai
landas nepalaiko diplomatinių 
santykių su Pekinu. Labai šilti 
ir draugiški santykiai su Ame
rika to padaryti neleidžia. Kai 
Napalo princesės neseniai buvo 
vestuvės, tai jo sostinėje. Kat
mandu mieste. Tailando amba
sadorius dėjo pastangas susi
tikti su Kinijos atstovu pasikal 
bejimui. Kinijos atstovas atsi
sakė. Kaip užsienio reikalų rni-
nist. Tfianat Khomanui kores
pondentai priminė pasitarimus 
su Maskva ir jos satelitais, tai 
jis atsakė: "Čia nėra kapitulia
cija, nėra ir kompromisas, bet 
esamoji reali padėtis, kuri mū
sų kraštą privedė, — tai nepa-

• sitikėjimas Amerikos politikos" n ^ užimta. Bilietai - - visi is-
pastovumu ir Kinijos agresijos j parduoti. Garbės bilietų buvę 

| išsiųsta 85. Iš pastarųjų kai kas 
j neatvyko, todėl ir buvo viena 
; kita kėdė tuščia. 
• Prie įėiimo buvo dalinamos 

labai puikiai paruoštos ir este-

baimė". 

Tailando užsienio reikalų mi-
nisterio pareiškimai leidžia su
prasti, kad jų kraštas nėra dar 
išduotas komunistams, ypač ki
nų agresijai, bet jis neturi pasi
tikėjimo arba jis yra netikras 
Amerikos politikos pastovumu 
ir įsipareigojimų laikymu. Jei
gu rinktis bėdos atveju komunis 
tų draugiškumą, tai geriau yra 
Tailandui priimtinas rusiškasis, 
negu kinietiškasis. Tailando po
litikai ima įžiūrėti Maskvos po
litikoj pastovumą, jų pažaduo
se įsipareigojimų ilgesnį nepa-
žeidimą. Pietrytinės Azijos val
stybių vadai, politikai ir gyven
tojai nuo senų laikų bijo kinie
čių, labiausiai bijo kiniečių ko
munistų. Ir Hanojaus komunis
tai nėra tikri kiniečių komunis
tų draugai, nes jie atsimena iš 
kartos į kartą perduotas žinias 
apie kiniečius, bet neturi kitos 
išeities savo tikslams sekti ir 
yra priversti priimti jų pagal
bą, nes savo ištekliais karo ves
ti negali. 

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE- I 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros j 
MIC, knygoje: 

''Marijos garbinimas 
* 

Lietuvoje" 
Knyga nėra tik teologinė, ji dėl ; 

įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos j 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
kalima įsigvti "DRAUGE". 

Mylimam vyrui ir tėveliui 
A. f A. BONIFACUI BARŠKJEČIUI 

staigiai amžinybėn iškeliavus, 
norime padėkoti visiems mus užjautusieras ir padėjusiems 

sunkioje valandoje. 
Dėkojame visiems už maldas, gėles, užprašytas Šv. Mišias. 

aukas Lietuvių Fondui, atsilankusiems koplyčioje, ui užuojau
tas. 

Dėkojame Kernavės tunto sesėms guodusioms ir raminu
sioms skausmo prislėgtas Ofeliją i r Daivą. 

Dėkojame Marijos Nekalto Prasidėjimo mokyklos sese
lėms ir mokytojams su mokiniais atsilankusiems koplyčioje ir 
organizuotai dalyvavusiems pamaldose. 

Mūsų nuoširdi padėka kunigui J. Yerkes už maldas koply
čioje ir kun. Zakarauskui už palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame karsto nešėjams ir Lietuvių Tautinių kapinių 
prižiūrėtojui už parodytą nuoširdumą ir tėvelio gėlėmis apklo
tą kapą: 

Padėka J. Evans už rūpesčius laidotuvių metu. 

T H RE E 
AlR-CONDITK)NED OiAPELS 

Partinę FadfitiM 

SB45 SOUTH WESTERN AVE. REpubBc 7-8600 

P E T K U S 
— T Ė V A S IR S Ū N U S -

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TBVS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 lst St. Telef. eRovehifl 6-2345-6 
1410 S, 50fh Ave., Cicero T0wnhaii 3-2J08-0S 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATTTI 

Nuliūdusi .EUGENIJA BARŠKETIENfi ir valkai: 
OFELIJA. DAIVA ir ALD1S. 

G e L e s 
Vestuvėms, banketams, laklottrrSm* 

ir kitokioms progoms 
G T J 2 A U S K Ų 

Beverty Hills Gėlinyčia 
2443 W. A3rd Street. CbJcaso. llltnoL-

TeL PR 8-08S3 — P R 8-0834 

JONĄ KRUTULĮ su seimą, 
Lietuvoje mirus jo brangiai Mamytei, nuo-

širdžiai užjaučiu. 

Kun. K. Juršėnas 

A. f A. 
C H A R L E S Š O V A 

Gyveno 3452 West 71st Place, Chicago, Illinois. 
Mirė gegužės 17 d., 1970 m.. 3:30 vai. ryto. sulaukęs 62 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Florence. po tšvais 

Nauris, duktė Elaine Molk, žentas Kenneth. sūnus James 
ir anūkas Christopher, brolis Anselm su žmona Violet sesuo 
Alvina Maples su vyru Marion, teta Mary Zoris ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie American Lithuanian Club. 
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) kopi., 2424 W. 6&th 

St. Laidotuves įvyks trečiad.. gegužes 20 d. iš kopi. 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veiionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv: Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, brolis, sesoo ir kiti gftnafe. 
Laki. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel RE 7-1213. 

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 — GĖRALOAS F, DAIMID 
T r y s M o d s r n i S k o s K o p l y č i o s 
4330 South Caittomia Avonuo 

Telefonai: LA 3-0440 ir UI 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

•S"- "•"' 

JONĄ KRUTULĮ ir šeimą, 
Motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame. 

Birute ir EJis Žilinskai 

Kleofa k Bronius Gaižauskai 

r t A i i Z A P O L I S 
10% — 20% — S0% pijflsa mofc&tt 
už apdrauda nuo ugnie* tr automo
bilio pas 

3208% ffest BSOi Street 
Chicaen. niinols 

Tel . G A 4-8AM i r <3K A-4SS* 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
Apdrausta** pertcranstymsu 

— įvairiu atstumu — 
823 WEST 34tfe PLACE 

Tdef. — FR«ntžer ft-1882 

STEP. C LACK IR SONCS 
(LtAOL4WlCW 

2424 W. 69th Stree* TeL BEpobKc 7-1213 
2114 W. 28rd Plaoo Tel. \lrginia 7-6672 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gegužės mėn. 19 d. ( 

x Kun. dr. Vinco Andriuš-
kos, šiuo metu gyvenančio Fort , 

j Lauderdale, Fla., motina Vin- , 
centą Andriuškienė (Siminkevi- i 
čiutė) mirė gegužės 15 d. Palai- ! 
dota gegužės 18 d. Velionė tu- ' 
rėjo daugiau kaip 80 metų am- I 
žiaus. 

x Kongresmanas Gerald 
Ford respublikonų mažumos 
vadas, gerai pažįstąs Ketum ug 
proble:nas, birželio 13 d. atvyks-
ta j Lietuvių tautos genocido 
parodos atidarymą ir akademi
nės dalies metu pasakys pagrin 
dinę kalbą Sheraton viešbuty
je. Birželio tryliktoji mus įpa
reigoja taip pat susimąstyti. 

x Vincas Tamošiūnas, nau
jasis lietuvių saulių organiza
cijos centro valdybos pirminin
kas, šiomis dienomis lankėsi 
Chicagoje ir šaulių veiklos rei
kalais tarėsi su šaulių vienetų 
vadovais, valdybos ir tarybos 
nariais. Drauge perėmė parei
gas iš buv. pirmininko J. Išga-
naičio. 

x Pasitarimas II-jo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso rei
kalu įvyko pereitą savaitgali 
Clevelande. į kurį iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių suvažiavo 
apie 50 studentų organizacijų' na Skiriutė. 
atstovų ir aktyviųjų studentų. 
Buvo atstovaujamos ir PLB ir 
JAV LB valdybos, kurių rūpes
čiu posėdis ir buvo sukviestas. 
Nuspręsta kongresą ruošti 1972 
m. šiam reikalui sudaroma spe-1 ^ ^ ' 
dali komisija su centru Chioa- x m m o i s lietuvių respubliko-
goje. Iš Chicagos į Clevelandą n ų tyg^ ^sirinkimas įvyks šį 
buvo nuvykę 10 studentų ar jų penktadienį 8 v. v. Sv. Antano 
atstovų. i parap. salėj. 

x Vysk. V. Brizgys atnašau- į 

x Lemonto Maironio lituanis 
tinė mokykla šiuos mokslo me- į 
tus baigia šeštadienį gegužės j 
23 d. Ryte 9 vai. bus šv. Mišios . 
St. Alphoinsus bažnyčioje Le- Į 
monte atnašaujamos mokyklos 
kapelionio kun. dr. F. Gurecko. I 
G r a ž i a m o r u i e s a n t mokyklos Į JAV LB Centro valdybos suorganizuoto jaunimo simpoziumo dalyviai po baigiamojo posėdžio. Simpoziumas, kuriame 
baigimo i šk i lmės i r 'gegužinė į- } dalyvavo 50 asmenų lietuvių akademinio jaunimo iš visos Amerikos, įvyko 1970 m. gegužės 2-3 dienomis Chicagoje, 
vyks tuoj po pamaldų Argoime I I l l i n o i s universiteto patalpose. 
Parke (Cass Ave. ir 95 Street). 
Jei bus blogas oras baigimo iš
kilmės bus mokyklos patalpose. 

X Liet Prekybos rūmai, ku
riems šiais metais vadovauja 
Kaz. Oksas, savo metiniam ban
kete gegužės 17 d. įteikė lietu
viams studentams stipendijas. 
Lietuvių Prekybos rūmų stipen-

CHICAGOJ !R APYLINKĖSE 
SUKŪRĖ LIETUVIŠKA 

ŠĖMĄ 

Pereitą šeštadienį, gegužės 
16 d., Marąuette Parko švč. M. 

dijas gavo Charles Petrauskis; -^^nj^ Gimimo l iet par. baž-
ir DaJda M. Bičiūnaitė, Metropo- j r y č i o j e ^ v Zakarauskas 
Man Ibanko — Vidmantas J 

imi jos. Tam tikslui buvo sudary- (amžiaus lankytojų. Būtų gera, 
i ta jury komisija į kurią buvo 
pakviesti nariai: arch. A. Kere
lis, vyriausias Cook apskrities 
architektas, chem. inž. R. Šiau-
dikis, pereitų metų sąjungos 
pirmininkas, inž. G. Lazauskas, 

ntan icanico - viomanuu, - . ^ J a l a i l n i n o Beaixi5ės Morkūnai->edhnikos žod™ j , , , , , , , , re-
Juodgudis ir Frank Savicko, Uli- ! £ " " QeM^m Zisrmo Naciaus ? - į •?" 2 o d i l o vyriausias re-

• T T 7 .- ~ ._:»« T T . 0 - I i e s v vaecununo zagmo įsaciaus £ 3 , ^ ^ ^ ^ s r c h y. Petraus-
nois atstovo, stipendiją _ Ire- , m o t e r y s t e . jaunuosius prie alto-

X Cicero šv. Antano bažny-
ičioj gegužinės pamaldos vyksta 
; vakarais 7 vai. šeštadieniais 
jos yra tuoj po 8 vai. šv. Mišių 

x Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos Chi
cagos skyriaus techninės spau
dos sekcijos vadovybė už daly-

riaus palydėjo gėlių ir žiedų ne
šėjai vaikučiai Lucija Quiroz 
ir Kęstutis Bojevas bei liudinin
kų pora-Eugenija ir Ign. Quiroz. 
I Jantuokos metu gražų ir turi
ningą pamokslą pasakė kan. V. 
Zakarauskas, vargonais grojo 
muz. VI. Baltrušaitis. 

daktorius, ir arch. V. Petraus
kas, architektūrinės firmos sa
vininkas. 

ja šį trečiadienį šv. Mišias už 
prel. I. Albavičiaus sielą Cice
ro Šv. Antano parap. bažnyčioj. 
Kad daugiau tikinčiųjų galėtų 
dalyvauti pamaJdose, šv. Mišios 
bus 7 v. v 

x Vaclovas Kleiza yra vienas 
iš "Head Start" (priešmokykli
nio amžiaus vaikams skirtos j žodžio" prenumeratą tos paro- m. kartu su tėvais nuvyko į Ar 

Bendru komisijos nutarimu, 
pradžios mokyklų grupėje pir
mą vietą laimėjo Elda Rundzai-
tytė ir Ramunė Kubiliūtė, ku
rios įrodė, kad dvi pelės, maiti
namos skirtingu maistu, savo 
išvaizda labai skiriasi viena nuo 

Jaunoji yra gimusi Argenti-1 M t o s _ ^ ^ l a b a i s u m e nkus i , 
noje, ten baigusi pradžios i r i ( ) M t a n e paprastai vešli. Toliau 
aukšt. mokyklas ir prieš kele-; k o m i s i j o s gp r e n d i m i l > aukštesnių 
tą metų su tėvais atvykusi į i u m o k y k l ų ^ p ^ b u v o s k i r . 
JAV-bes, kur baigė medicinos t o g d v i p i r m o s i o s p r emijos iš 
technikos mokslus ir šiuo metu; v i s i š k a i itkAklLų m o k s l o ^ ^ 
dirba savo srityje. Jaunasis yra J a s M m ė ; j o V v t a u t a s Gaižutis 

vavimą jaunųjų mokslininkų gimęs Kaune, Lietuvoje, bet i a R o m u a l d a s Brizgys. Pirmasis 

programos) Koordinatorių Chi
cagos miestui. Jis plačiai domi
si ne tik šio krašto, bet ir lietu
vių tarpe iškylančiomis socia
linėmis problemomis. Būdamas 
Lietuvių Studentų sąjungos cen 
tro vaidyboje, drauge su O. Ta-
laliene pravedė pirmąjį platų 
Lietuvių Studentų šaipos fondo 
vajų. šiuo metu V. Kleiza yra 
Ateitininkų šalpos fondo sekre
torius. 

x Muz. A. Stephens pagerbi
mui skirtus sveikinimus prašo
me siųsti Margučio adresu 2422 
W. Marąuette Rd, Chieago, DL 
60629. Pagerbimas bus gegužes 
23 d. Jaunimo centre. 

x Amerikos Lietuvio inži
nierių ir architektų sąjungos, 
Chicagos skyriaus visuotinas 
susirinkimas įvyks gegužės 22 
d. (penktadienį) 8 vai. vak. 
Sharkos East restorane, 79th 
ir Westem Ave. Bus įdomi pro
grama, paruošta architektų sek 
cijos. su kalbėtojais — arch. 
Vytautu Pelda ir dail. Adolfu 
Valeška. Visi nariai, ponios ir 
svečiai, taip pat norintieji įsto
ti į sąjungą yra kviečiami atsi
lankyti. 

x Donelaičio lit. mokyklų tė
vų susirinkimas bus gegužės 23 
d. 9:15 vai. ryto McKay mo
kyklos salėje. Visi mokinių tė
vai kviečiami susirinkime daly
vauti. 

X šakių apskr. klubas rengia 
pavasarinį pikniką, gegužės 24 
d. Onos Brūzgu!ienės sode, (prie 
Tautinių kapinių) Willow 
Springs, UI., pradžia 1 vai. p. 
p. Visus narius ir svečius kvie
čiame dalyvauti, pasigėrėti at
gyjančia pavasario gamta. Veiks 
bufetas, bus maisto ir įvairių 
laimėjimų, šokiams gros A. Ra-
monio orkestras. (Pr.) 

x Pianistą* Mindaugas Ma
čiulis nuo pat o metų amžiaus 
visą savo laisvą laiką paskyrė 
piano muzikos studijoms. Jo re
čitalis įvyks gegužės 31 d. 4 
vai. p. p. Jaunimo Centre. Bilie
tai Marginiuose — smaugusiems 
$300, Ju t imu i — 1,50. (pr.) 

parodoje, įvykusioje š. m. gegu- I mažas su tėvais išbėgęs nuo an 
žės 3 d. Jaunimo centre, pasky- 1 trojo bolševikų antplūdžio į Vo
re vienerių metų "Technikos kietiją. Kanu pasibaigus, 1948 t^raumefnis'S"'Ti»B ^ r i f e i 

kitą; antrasis pademonstravo 

įrodė, kaip operacijos būdu, už-
migdant varles, galima perkel-

kad tėvai paragintų savo vaikus 
tokiose parodose gausiau daly
vauti. Kitais metais numatoma 
surengti daug didesnio masto 
šios rūšies parodą, kurioje mū
sų lietuviškas jaunimas galėtų 
įrodyti savo sugebėjimus dar 
prieš pradedant siekti aukštojo 
mokslą (V. 3.) j gražiai, vietomis tarmiškai pa

deklamavo aukštaičių "vėjavai-
kiškiausio" rašytojo Kazio Bin
kio- Alijošiaus savo laiku Lietu-

^ KAD PLAČIAU ATSIVERTŲ 
JAUNIMO CENTRAS 

Naujosios statybos rūpesčiai ir viltys 
Jau keliolika metų Jaunimo pasiruošta. Apsistota prie pusės 

centro rūmai su savo salėmis ir J milijono dolerių statybos išlai-
klasėmis yra didžioji Chicagos dų. Dėlto vėl reikėję keisti kai 
lietuviško gyvenimo ašis, apie 
kurią sukasi didelė lietuviško 
gyvenimo bei parengimų dalis. 
Galime džiaugtis, kad Jaunimo 
centro patalpos pasidarė perma-
žos ir nebeįstengia patenkinti 
visų mūsų organizacijų paklau
sų. įTodėl jau nuo 1967 m. inten
syviai rūpinamasi Jaunimo cen
tro praplėtimu — naujomis sta
tybomis. 

Sutelkti šiam reikalui didesnę 
pinigų sumą nėra lengva. Šiam 
reikalui naudojamos įvairios 
priemonės. Šiais metais tokį pa
rengimą pereito sekmadienio va
kare suruošė Nok. Pr. Marijos 
seserų rėmėjų Chėeagos apskri
tis, kurių pirmininkė M. Reinie
nė su talkininkėmis parengimą 
suorganizavo, pakviesdama ak
torę Eglę Vilutienę vadovauti 
meninei programai. 

Programa buvo trumpa, bet 
nuotaikinga, skirta aukštaičiams 
ir žemaičiams. Pirmųjų atsto
vas aktorius Juozas Kelečius 

kuriuos planus ir statybą su
prastinti. Kai tas buvo padary
ta, statyba turėjo būti pradėta, 
iiet ją sustabdė sunkvežimių 
vairuotojų streikas. Vis dėlto 
statybinė medžiaga ir plieno 
konstrukcijos reikmenys jau esą 
paruošti. Tikimasi statybą vei
kiai pradėti. Ligi ateinančios 
žiemos gal pavyksią ir stogą 
uždengti. Taupant lėšas, apsi
spręsta statybos kontrakto tei
sėmis niekam nebeatiduoti o 
inž. J. Stankus maloniai sutikęs 
vadovauti statybos darbams tik 
už labai mažą nuošimtį. Pat i 
statyba galinti kiekvieiną dieną 
prasidėti. 

Tėvai jėzuitai į statybos fon
dą esą sutelkę 245,000 dol. Su 
aukotojų pažadais ši suma ga
linti siekti 300,000 dol. Tai tik 
pusė visų išlaidų. Tačiau pasiti
kima geromis lietuvių širdimis, 
kurios ir esančios tikrieji Jau
nimo centro naujųjų patalpų 
statytojai. 

Eilė organizacijų ir privačių 
asmenų parengimo metu įteikė 
savo aukas. Jas padidino dar ir 
dovanų paskirstymas. Dail. G. 

j voje plačiai per "Mūsų Rytojų" žumbakienės dovanotą paveiks-
1 nuskambėjusią komišką poemą j lą laimėjo EI. Zujienė. Bet ir 
į"Kriaučius Motiejus". Žemaičių Ipati G. ŽumbaMenė už gerą sa-
! atstovas aktorius Leonas Ba-jvo šird} nebuvo nuskriausta: 
Į1 auskas labai vaizdžiai žemai- j sekančio traukomo metu ji lai-
įtiškai papasakojo S. Čiurhonie- mėjo puikią "Terros" savininko 

dos dalyviams: Neringai Ambra- gentiną, kur jau nuo senesnių 
zaitytei, Romualdui Brizgiui, laikų gyveno jo tėvo brolis. Ar-
Daliai Černiauskaitei Vytautui gentinoje i:s baigė pradžios mo-
Gaižučiui, Mariui Kasmūnui, kyklą ir mokėsi aukštesniojoje 
Ramunei Kubihūtei, Vytautui technikos mokykloje. Kai tėvai 
Mockaičiui, Eklai Rundzadtytei įš Argentinos kėlėsi į JAV, su 
ir Teodorui Waychai. jais kartu atvyko čia ir G. Na

cius, kuris, sutikęs B. Morkū-
naitę, dabar čia sukūrė lietuviš
ką šeimą. 

x Agr. Vladas Sonda su 
žmona Elzbieta buvo atvykę į 
Chicagą aplankyti giminių ir 
pažįstamų kartu su Vincu Ka- j Kadangi jaunojo tėvas Kazi-
čergmiu, montrealiečiu. Ta pro- jmieras Nacius šiuo metu ser
ga svečiai, lydimi Melienės, ap- ga, tai vestuvės buvo tik siau-
sdlankė ir "Draugo" redakcijoj. Iram giminių ir artimųjų rately 
Svečiai j Toronto grįžta šį ket- jaunosios tėvų S. ir J. Morkū 
virtadienį. Apsistoję pas Vasiu-
kevičius, 6328 Ba. Fairfieki ave. 

A- A. BIGELIENĖ 
Gegužės 11 d Cicero mirė 

Kotryna Bigehenė, sulaukusi ži
los senatvės. Buvo pašarvota 
Butkus-Vasaitis koplyčioje. Iš 

nų namuose. Čia svečiai buvo 
pavaišinti ir jauniesiems palin
kėjo laimingo ir gražaus gyve
nimo. — P*» 

Romualdas Brizgys, laimėjęs pirmąją 
vietą. 

MARIJOS TAMOŠIŪNIENĖS 
MIRTIES METINĖS 

nės žemaitišką "Pasaką apie VI. dvinsko dovanotą vazą. O 
berną, kuris pačios ieškojo ir čikagiškiam gerai žinoma radi-
aną surado". Ši programa klau-ljo programos vedėja- Aldona 
sytojus labai maloniai nuteikė į Daukienė pasipuošė žmomų pre-
ir jie turėjo galimybę bent trum kybininkų Normano ir Sofijos 
pam sugrįžti į savo paliktąją 
žemę. 

Jaunimo centro statybos vy
riausias vykdytojas ir buvęs il
gametis jų direktoįroiį tėvas J. 
Kubilius trumpame žodyje at-
Įvėrė visus vargus ir rūpesčius. 

Prieš vienerius metus C h i c a - ^ P i e š i m o išaiškėjo, kad tai
goje mirė a. a. Marija Tamošiū- *** " ^ ^ f^™™™* i r k l t o " 
nienė, tik" 49 metų sulaukusi, ^ sunkumų. Naujųjų pastatų 
palikdama didžiai nuliūdusius &""* P u o š i m a s nebuvęs len-
savo vyrą Povilą, dukterį mo- ^ sprendžiamas. Architektas 
kytoją Audronę ir sūnų Algį, Pagaminęs tokius planus, ku-
dar jauną mokinį. įrie būt gerokai pabranginę sta-

Buršteinų dovanota puikia kai
line apikakle. 

Buvo ir kitų rėmėjų. Žinoma, 
patyrusi šeimininkė P. Norvilie
nė nemokamai paruošė vakarie
nę, gražiai patarnavo Kun. A. 
Lipniūno kuopos ateitininkės, 
uoliai dirbo O. Gradinskienė, N. 
Užubalienė, D. Augienė ir eilė 
kitų rėmėjų. 

Vakarienė, pradėta ir baigta 
šūkiu "Atidarykime širdis, kad 
plačiau atsivertų Jaunimo cen
t ras" pavyko. Joje dalyvavo 
apie 400 asmenų. Tie, kurie ne
turėjo progos vakarienėje da-

tybos išlakias. Jau tik planų pa
jos mirties sukaktis šeimos ruošimo išlaidos iš 11,000 dole-

narių rūpesčiu buvo gražiai pa- „ ų pakilusios ligi 20,000. Iš jų, lyvauti, gali Jaunimo centro 
minėta. 10 vai. ryto tėvų jėzui- 1^,400 dol. jau išmokėta areni- \ statybą paremti kitomis progo-
tų koplyčioje buvo atlaikytos tektui. statybos išlaidos padidė- j mis. Ir tai reikia nedelsiant pa-
šv. Mišios, kuriose dalyvavo šei ^Msios ligi 788,000. Tokia suma j daryti, nes statybos atidėlioti 
mos artimieji ir pažįstami. Po esanti perdidelė ir jai nebuvo nebegalima. (bk) 

i Mišių visi nuvyko į šv. Kaži- j 
miero kapines, kur tėvas G. Ki-

„ jauskas SJ, prie mirusios kapo 
Vyt. Gaižutis iaimeięs pirmą vietą iš . . , . - , . , . susirinkusiems, kūnų buvo apie biologijos - zoologijos srities. 

j 200, pasakė gražų pamokslą, 
J A U N T i r MOKS! O MvGFMU s a v ° sukonstruktuotą laserio Į iškeldamas velionės atsidavimą 

PARODOS REZULTATAI i 3 P a r a t ^ i r J° pritaikymą mūsų savo kraštui ir savo šeimai. Po 
'praktiškame gyvenime. 

Chicagos skyriaus inžinierių j Pirmoms trims premijoms bu-
ir architektų Sąjunga gegužės į v o skiriama po $20, o visi kiti! tas. Jo 

_ ; . . . , . a r a j 3 d Jaunimo Centre suorgani-1 dalyvavusieji šioje parodoje bu-' skulptorius R. Mazoliauskas. 
pijos bažnyčion," o po išktoiin-' 7^V0 ^n " ^ 'H e U ė s J a m u » u į v o taip pat apdovanoti piniginė-. Aukštas ir dailus granito ak-

IŠ ARTI IR TOLI 
to, giedant giesmę Marija, Ma
rija, paminklas buvo pašventin-

projektą pagamino 

j . A. VALSTYBINE 

gų apeigų ilga eilė automobi : mokslo mėgėjų parodą, kuri su- Į m\£ dovanomis. Be to, visi bu- m € n s paminklas su prasmingu 
fių palydėjo į Šv. Kazimiero j s i d ė j o i š * J 3 ^ y f ^ . P 1 " * * 1 ^ !vo pagerbti, Įteikiant jiems spe- įrašu paliko visiems gilų įspūdį 

:r Arch. sąjungos jg kapinių visi nuvyko į Vy-kapines. Kun. J. Stankevičius i mokyklą bebaigiančių ir aukš-1 cialius Inž. 
prašė visus melstis už velionės j t e s n i ^ mokyklą lankančių garbės pažymėjimus. Reikia pa - | d i u s a l ę > įmr T v ^ ^ fc^. 

"" stebėti, kad pirma premija bu- gfegg j a u k i u s pįetus. Visiems sielą. Visi palydovai užprašyti 
pietums išreiškė padėką Bige-
lių šeimad. 

moksleivių. 
šiais metais, valdybos nutari- v 0 P ^ r t a » * • A r c h - į j » 

K. P. D.mu, buvo skiriamos pirmos pre- Įd o s ^c i jos , kurią paaukojo 
paliko gilų įspūdį darni Tamo
šiūnų šeima, gražiai gerbianti 

Rumunijos Laisvės komi
tetas ir New Yorko rumunų or-

LB New J e ^ y ^ a p y ^ r d o s j g a n i z a c i j 0 S gegužės 10 d pami
nėjo Rumunijos valstybinę sven 
tę. Minėjime dalyvavo draugin
gų tautų atstovai, New Yorko 
rumunų organizacijų vadovai ir 

kandidatai į JAV LB Vl-tąją 
tarybą. Apygardai priklausan
čios LB apylinkės į š. m. birže
lio 6-7 d d renkamą JAV LB 
Vl-tąją tarybą yra parinkusios | Rumunijos draugai amerikiečiai 

Tarpe kitų susirinkusius atitin
kamu žodžiu pasveikino Laisvo
sios Europos pirnuninkas Wil-

šduos kandidatus 
1. Jokūbas J. Stukas, dr. un-

to prof., Lietuvos Atsiminimų 
radijo direktorius, visuomeniniu-1 
kas, LB ia- Vyčių veikėjas; 

2. Viktoras Dabušis, R. kat. 

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 ku
rijų tarpe. 

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-ta DIENĄ 
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA. 

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją. 
RAŠYKITE: 

UTHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUN3 

2701 W. 68th St., Chieago, Illinois 60629 

Uakcijos vadovas inž. V. Vintar- s a v o m o t i n t > g i r j , ^ š v i e s ų j kunigas, V-sios Tarybos^ prezi-
'tas. 

Jaunieji mokslo mėgėjai buvo 
, vaišinami "hanteurgeriais" ir 
į minkštais gėrimais. 

Visuomenės susidomėjimas pa
roda buvo didelis, buvo įvairaus 

atminimą. (bk) 

— Amerikoje per metus su
naudojama 6 bilijonai aspirino 
tablečių. 

I 

liam P. Durkee. Minėjime taip
gi dalyvavo Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simutis 
su žmona. 

diumo vicepirm., katalikiškų or- j _ I z r a e l i o ^ & ^ 
g a n i ų j ų ir jaummo veake3as, u d ^ 
spaudos bendradarbtts; 

3. Kazys Jankūnas, 

Elda Rundzaiij-tė iv Ramunė Kubiliūtė mokslo mėgėjų parodoj. 

baigęs 
Humanitarinių m. fak. Vilniuje, 
bendruomeniiiinkas, spaudos dar 
bininkas; 

4. Antanas Gudonis, Alto, LB 
ir kitų organizacijų veikėjas; 

5. Pranas Puronas, LB ir tau 
tmių organizacijų veikėjas, spau 
dos bendradarbis; 

6. Vincas Mamaitis, muzikas, 
"Muzikos Žinių" redaktorius, 
LB veikėjas, chorų dirigentas; 

7. Kazys Sipaila, Vyčių ir LB 
veikėjas; 

8. Albinas S. Trečiokas, NJ 
Alto, Balio, LB, (5LA ir ALTS 
veikėjas, spaudos bendradarbis; 

9. Juozas Stankūnas, muzi
kas, kompozitorius, visuomenės 
veikėjas. 

klausomybės sukaktį. Izraelio 
Delegatas prie Jungtinių Tautų 
Yosef Tekoah ir Generalinis 
Konsulas Rehaveam Amir su
ruošė priėmimą, kuriame daly
vavo svetimų valstybių ambasa
doriai prie Jungtinių Tautų, 
generaliniai konsulai ir New 
Yorko žydų centralinių organi
zacijų vadovai. Priėmime taipgi 
dalyvavo ir Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, 

— Dail. Ilonos Peterienės pa
roda Los Angeles, Calif. bus po 
Lietuvių dienos birželio 21 d. 
Jos kita paroda bus suruošta 
turtuolių mieste La Jolla, Calif., 
Phillip iScheipher's gallery. šio
je galerijoje yra išstatomi tik 
pačių geriausių dailininkų dar-




