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BREŽNEVAS ŠYPSOSI GREČKO 
GRŪMOJA 

Kalbos apie "taiką ir draugystę" ii 
"kovą su buržuazine ideologija" 

Maskva. — Kai sovietų Brežne
vas lankėsi Bonnoje, Washingto-
ne ir Paryžiuje, visur šypsojos ir 
kalbėjo apie taika, pasitikėjimą ir 
atšilimą, tai jo 'karo ministeris, 
poMtbiuro .narys maršalas Andrei 
Grečko namie šnekėjo priešingai. 
Taip rašo Paul WoM "The 
Christian Science Monitor" laik
rašty. 

Prieš pat Brežnevo kelione į 
vakarus Grečko Komunisto" žur
nale įdėjo straipsnį, pavadintą 
"II pasaulinio karo pamoka". 
Žurnalo vienam milijonui skaity 
tojų maršalas primena, kad ame-
rika visada linkusi vesti derybas, 
leisdama suprasti, kad ji labai 
stipri, kad viskas turi būti taip, 
kaip ji nori. Tą patį siūlo Greč
ko ir savo šalies politikos vadams. 
"Reakcija ir imperializmas", jo 
žodžiais, yra labiausiai pavojingi. 
"Kur imperializmas egzistuoja, 
ten slypi ir agresija su karais". 

Karinis auklėjimas 
Yra žmonių, kurie girdėdami 

Brežnevo ir Greeko kalbas, nega
li suprasti, kuris jų teisus. Auto
rius atsako: abu. Greeko giriasi, 
kad "sovietų armijos pasiruoši
mas karui dar niekada nebuvo 
toks geras, kaip dabar". Toliau 
Grečko išdėsto, kaip sovietai pa

dų ir 80 vai. specialaus. I regu
liarią kariuomenę paskui turi 
stoti sulaukę 18 metų. Karinis — 
patriotinis paruošimas pagaliau 
tęsiamas visur: įstaigose, įmonė
se, ūkiuose, šeimose ir mokyklose. 

Grečko savo - straipsny rašė: 
"Sovietų karo meto ūkio suorga-
rozavimas yra pirmos svarbos rei
kalas". Apie tą ekonomiją daug 
kalbėjo Brežnevas Bonnoje, Wa-
shingtone ir Paryžiuje, tik ne
minėjo, kuriam reikalui jie nori 
visko pirkti. Kitas svarbus reika
las yra "kova su buržuazine ide
ologija ir jos interpretavimu, kad 
pateisinama agresiniai imperialis 
tinė politika, pateisinamas pasiruo 
Šimas naujam karui prieš Sovie 
tų Sąjungą ir kitas socialistines 
šalis". 

Nuraminimas "kietųjų" 
Kodėl Grečko savo įkalbai pa

rinko tokį laiką? Spėjama, kad 
norėjo nuraminti kietuosius, ku
rie nepritaria Brežnevo rodomam 
"atšilimui". Tokių kietųjų yra ir 
politiniuose sluoksniuose, ir pa
čioj armijoj. Antra, Grečko, būda 
mas irgi ukrainietis, norėjo paro 
dyti visišką paklusnumą Krem
liui, pripažinti, kad viskam vado 
vauja "didžiarusiškoji dvasia". 

Pats Grečko laikomas vienu pa-

Sovietų kareiviai, au medaliais, Rytų Berlyno gatvėse 

siruošę karui, kokios patriotinės 
nuotaikos tautoje, kad jaunimas 
nesulaikomai veržiasi į karių ei
les, entuziastingai treniruojasi 
dar mokykloje ir XX. 

Kad jaunimas karo mokslo 
pradedamas mokyti dar mokyk
los suole ir ta linkme auklėjamas, 
tai tiesa.Nuo 1968 rudens visi 
berniukai, sulaukę 16 metų, be 
jokios išimties, turi išeiti bendro 
karinio pasiruošiano 200 valan

čiu kiečiausiu, senos linijos šali
ninku. Tai atsispindėjo 1969 me
tais paskelbtuose atsiminimuose 
iš karo metų. Ypač jis nepasitikėjo 
karo metu vakarų sąjungininkais, 
nepasitiki jais ir dabar. Veik vi
suose jo pareiškimuose karo bai
gimo dieną minint teberodo jį e-
sant užkietėjusį, senos, kietos li
nijos šalininką, priešingybę Brež 
nevui, kalbančiam apie "taiką 
ir draugystę". 

Šiandien sueina lygiai 40 metų nuc Atlanto nugalėtojų Stepo Dariaus ir 
Stasio Girėno žuvimo. Jų drąsa, gyvybės auka ir Lietuves vardo išgar
sinimas niekados nebus užrniršti. Nuotraukoj abu lakūnai ir jų vienmo
toris lėktuvas "Lituanica" 

LENKAI "VARSNŲ" NELEIS 
ATGAIVINTI 

veikia mokykies lenkų dėstoma 

Skirtas vienam. 
tarnauja kitam 

NEW YORK — Jungtinėse 
Tautose buvo sudarytas komi
tetas tarptautiniam terorizmui 
tirti. Komitetas sudarytas po 
praėjusiais metais Miunchero 
žudynių. Ironija, kad komitetas 
dabar pasidarė kaip tik antūz-
raelinis, ir jo 35 nariai renka 
faktus ir rudeninėj sesijoj kels 
visokiu* nusikaltimus, pa lipy
tus žžydų, bet beveik nemini, ką 
daro arahr.i. 

Du komiteto nariai — diaurės 
Jemenas i'- Sirija — jau kdlb?. 
kad jie JT pilnaties s*sijoie pa
teiks visus žydų nusikaltimus, 
atliktus arabų šalyse. Sirija ei-
sa dar toliau: ji jteiks sąrašą 
•r Amerikos "nusikaltimų'* te-
dokmįjoj, kalbės apie Amerikos 
•"terorizmą''. 

2 metai 
bažnyčios bokšte 
LEESBURG, N. J . — Wil-

liam Hughes, 28 metų, turėjo 
nemalonumų su policija ir prieš 
dvejus metus dingo. Visi ma
nė, kad nuskendo ar išbėgo j. už
sienį, žmona gavo išskyrimą. 
Dabar paaiškėjo, kad jis visą 
laiką išgyveno metodistų baž
nyčios bokšte. Vienam kampely 
įsitaisė ir miegojo dienomis, o 
naktį išeidavo medžioti maisto. 
Viskas paaiškėjo, kai vienas pa-
rapietis jį naktį pastebėjo ko
piant j bokštą, ir manydamas, 
jog vagis, pranešė policijai. 

MASKVA. — Kai Siaurės 
Vietnamo delegacija, vadovau
jama minist. puTnininko Pham 
Van Dong, baigs vizitą Mask
voje, vyks | Lenkiją. 

SEINAI. — Iš čia gauta žinių, 
kad -'Varsnų" žurnalo atgaivi
nimo klausimas nebūsiąs svars
tomas ir sprendžiamas. Tačiau 
Balstogės vaivadijos administ
racija, norėdama lietuvius bent 
iš dalies kompensuoti, sutiko | kalba, ruošiasi jose nacionaliniai 
dabar Seinuose leidžiamą 'Auš- Į kadrai", (bk) 
ros" laikraštėlį kiek padažninti. Į 

"Aušra", kuri ligi šiol išeida-' 
vo neperiodiškai 1-2 kartus per į 
metus, dabar būsianti leidžiama 
kas t r y s mėnesiai, kaip kvarta
linis leidinys. Taip skelbiama ne-1 
seniai Seinuose išleistame "Auš- J 
ros" 20-ame numeryje. Skaity-1 
tojai už šią "malonę" raginami j 
dėkoti Lenkijos jungtinės dar- \ 
bininkų partijos Balstogės vai-! 
vadijos I sekretoriui Zdzislavmi i 
Kurowskiui, Seinų apskrities ko-! 
miteto sekretoriui Witold Ko-! 
zdol ir snaudos direktoriui 
Stoczkowskiui. 

Pavarčius paskutinį "Aušros" 
numerį galime nesunkiai paste
bėti, kad minėtas nežymus laik
raštėlio padažninimas padarytas 
lietuvybės sąskaiton. Seiniškė 
"Aušra" yra dabar lygiai tokia 
pat "lietuviška", kaip, sakysi
me, vilniškė "Tiesa" a r koks 
nors "Valstiečių laikraštis". 
"Aušros" padažninimas rišamas I Kambodi joje laikoma ypatingai 

Kiekvieną progą 
atakuoja Kiniją 

SOFIJA. — Neseniai Bulga
rijoj lankėsi sovietų Podgorny. 
Apie jo sakytas kalbas nedaug 
buvo rašyta, tik vėliau buvo 
gautas visokiom progom pasa
kytų kalbų tekstas, šalia tar
nybinių pareiškimų, daug vietos 
skyrė atakai Kinijos. Viename 
žodyje jis ypatingai skundėsi 
Pekino uolumą griauti komu
nistinės "šeimos" vienybę. "Siek 
darni tų tikslų, Pekino reakcio
nieriai ranka rankon bendradar
biauja su Vakarų imperialistais. 
Sovietų taikinga politika, sie
kianti suvienyti Azijos tautas, 
kiniečių aiškinama kaip hege
monija, kuria norima apsupti 
Kiniją". 

Podgornui pritarė ir Todor 
Žižkov, kalbėdamas bulgarų var 
du: "Tarptautinė maoistų ma
chinacija pykdo visus gerus ko
munistus, taigi ir bulgarus. Vi
sų bulgarų vardu galiu užtik
rinti, jog mes juos smerkiame, 
patvirtindami nesuardomą drau
gystę su Sovietų Sąjunga". 

MASKVA — Sovietų spau
doj pasirodė žinių, kad šių me
tų gale arba kitų pradžioje 
Brežnevas vyks j Kubą. 

Nixonas gauna 
daug linkėjimų 

WASHINGTONA3. — Prez. 
Nixono sveiKata gerėja. Nak
tį į pirmadienį jis miegojęs ge
rai. Jis dar laikomas dideliu li
goniu, nors ir dirba. Kasdien ji 
lanko jo šeima ir keli artimiau
si bendradarbiai. Jis taip pat in
formuojamas apie visus pasaulio 
įvykius. 

Prezidentas gauna daug laiš
kų ir telegramų su linkėjimais 
pasveikti. Gavo ir iš Ugandos 

madienį prasidėjo paskutinis pa- į prezidento Idi Amin. Tik šiuo 
siruošimas pakilti Apollo erd- Į kartu jau mandagesnį, kaip ir 
vėlaiviui su trimis astronautais, j dera valstybių galvom, ne taip. 
kurie turės susisiekti su erdvių 
laboratorija ir joje išbūti 56 
dienas. Į erdves pakils astro
nautai Alan Bean, Owen Gar-
riot ir Jack Lousma. Juos iš
kels Satum 1B raketa. Pakili
mas numatytas kitos savaitės 
šeštadienį, liepos 28. 

Gerai surežisuotas 
Perono grįžimas 

Trumpalaikis Camporos valdymas 
buvo iš anksto numatytas 

gos dalyvauti valstybiniame gy
venime, ugdyti savo kultūrą ir 
švietimą. Lietuvoje leidžiamas 
respubhkinis laikraštis lenkų 
kalba, išeina 1 nkiškos knygos. 

Antroji pamaina į 
erdvių laboratoriją 

CAPE KENNEDY. — Sek-

BUENOS AIRES. — Kad Pe
ronas praktiškai valdys Argen
tiną, niekas neabejojo po Cam
poros išrinkimo ir paties Pero
no grįžimo, bet mažai kas nu
jautė, kaip tai bus padaryta. 
Nėra abejonės, jog buvo viskas 
surežisuota nuo tos dienos, kai 
buvusioji gen. Lanusse vyriau
sybė paskelbė prezidento rinki
mus. Buvo pranešta, jog kandi
datu į prezidentus gali būti 

Pirmą kartą Peronas buvo iš
rinktas prezidentu 1946, antrą 
kartą 1952. 1955 jį kariuome
nė pašalino. Dabar, kai tik buvo 
paskelbta apie Camporos atsi
statydinimą, į sostinę pradėjo va 
žiuoti jau iš anksto paruošti 
autobusai ir sunkvežimiai su 
provincijos žmonėmis ir paruoš
tais šūkiais "Peronas į valdžią!" 

Kaip jam seksis dabar tvar
kytis? Sunku pasakyti. Perdaug 

kiekvienas, kuris tą ir tą dieną į priviso krašte kraštutiniųjų, 
Argentinoje gyvena. Peronas ta-1 kad būtų lengva suvaldyti 
da gyveno Madride, vadinas, te- j žmonių grobimus ir poutinius 
galiai negalėjo kandidatuoti. Po j žudymus. Antra, vos tik buvo 
to jis atvykęs slaptai susitarė j paskelbta apie Perono neišven-
sn kitu žinomu partiečiu Cam-įgiamą grįžimą, užsienio kapita-
pora, tas kandidatavo ir buvo 
išrinktas. Išrinktas t ik trum
pam pereinamam laikotarpiui, 
pusantro mėnesio, "kad galėtų 
atsistatydinti. Tada jau legaliai 
galėtų išstatyti į prezidentus 
Juan Peroną. 49 dienų užteko 
tam pasiruošti, užbėgti už akių 
galimam kariuomenės reagavi
mui. Buvo pakeisti visų dalinių 
vadai, paskirti labiau palankūs 
Peronui, vadinas, užkirstas ke
lias sukilimui. 

Lon Nol atvyks 
į Ameriką 

PHNOM PENH. — Situacija 

ir su neseniai įvykusiu Antano 
Sniečkaus vizitu Balstogėje ir 
Seinuose. Atspausdinta ir Snieč
kaus kalba, kurioj jis, jam į-
prastu vergišku būdu, garbina 
Lenkijos komunistų partijos va
dovybę. 

"Aušros" padažninimą tenka 
rišti ir su okup. Lietuvos ko
munistų partijos padarytomis 
nuolaidomis lenkų tautinei ma
žumai Lietuvoje, kas matyti iš 
šių Sniečkaus žodžių: "Todėl ir 
Tarybų Lietuvoje lenkų tautinei 

pavojinga. Vyriausybės daliniai 
mėgina atremti komunistų in
filtruotus būrius jau šiapus gy
nybos linijos. Amerikos lėktu
vų bombardavimai smarkiai su
stiprinti. 

Kambodijos prezidentas Lon 
Nol greit atvyks į Ameriką. O-
fioialiai sakoma, jog atvyks pa
sigydyti, bet pradedama speku
liuoti, kad jau jis j savo kraš
tą negrįš. Jam nesant, kiti jo 
įgaliotiniai galės lengviau susi
tarti su komunistais ir gal baigs 

mažumai sudarytos visos saly- j karą kompromisu. 

kaip buvo liepos 4. 

WASHLNGTONAS. _ Iš Val
stybės departamento žmonių 
taip pat išėjo žinios apie galimą 
Henry Kissingerio paskyrimą 
valstybės sekretorium vietoj Ro-
gers. Tų žinių šaltiniu laikomas 
pats Kissingeris. Jam tas dar
bas pradeda vis labiau patikti, 
praktiškai tas pareigas jau kaip 
ir eina. Nepaslaptis, kad tarp 
jo ir Rogers yra nesutarimų. 
Rogers jaučia, kad jis nustu
miamas lyg į antrą vietą, kad 
užsienio politiką tvarko pats Ni-
xonas su savo patarėju. 

Kinijoj valymai 
LONDONAS. — UP1 žinio

mis, Kinijoj, ruošiantis X par
tijos kongresui, pradedamas va
lymas. Kaip ir visados, viskas 
atliekama labai slaptai. Nuken
čia ir iš partijos šalinami visi, 
kurie kokiu nors būdu buvo už
sirekomendavę simpatijomis So
vietų Sąjungai. 

las dar smarkiau pradėjo trauk
tis iš Argentinos. Kad situacija 
būtų stabilizuota, mažai kas tiki. 
Kas gi norės rizikuoti ir laukti, 
kol teroristai įteiks sąskaitą, 
jog už tavo firmos saugumą rei
kalinga jiems gauti milijonas ar 
daugiau dolerių. Dar tik prieš 
keliolika dienų Firestone jiems 
sumokėjo 3 rniL doL 

Ta proga minimas dar vienas, 
iki šiol nežinomo Jose Lopez Re
ga vardas. Tas žmogus visą lai
ką buvo slaptas Perono pata
rėjas, sekretorius, astrologas ir 
net burtininkas. Neabejojama, 

Į kad naujų ministerių sąraše bus 
j ir jo vardas, nors argentiniečiai 
jc dabar ir nemėgsta, ir viso-

| kiais vardais vadina, laiko tie-
: siog Perono "Rasputinu". 

Vakarų Vokietijoje sustreikavo lėktuvų mechanikai ir ^tarnaujantis personalas. Streikas pažeidė vidaus 
ir tarptautinį lėktuvų susisiekimą 

Ta paryžietė senutė turi pagrindo 
būti išdidi ir tautinių švenčių metu 
paraduoja gatvėmis. Medaliai už 
jos veiklą H pasaulinio karo metu 

Vietkongas paleido 
kanadiečius 

SAIGONAS. — Vietkongas 
paleido du kanadiečius, paliau
bų komisijos narius. Vietkongo 
nelaisvėje jie išbuvo 17 dienų. 
Kartu Vietkongas įspėjo Kana
dą, kad jų atstovai nesimaišy-
tų komunistų kontroliuojamoje 
teritorijoje. Vadinas, neutralioji 
komisija gali važinėti tik Pietų 
Vietnamo vyriausybės kontro-
liuojamoj žemėj, bet ne komu
nistų. Kaip galima tada prižiū
rėti paliaubas? Tai ir buvo di
džioji priežastis, kad Kanada 
neranda galima toliau pasilikti 
toj komisijoj ir nuo liepos 31 
paritraukia. 

BELFASTAS. _ Britai stei-
r a SĮK •< i*ų motom kar.uom.3-
T ės dalinį, skirtą kovoti su 1RA 
rartizanu fokiu pat mot:'ų dali
niu. Ai^ų motery, iaiMU nešio
ja graa^las drab iScom, ir nė
ra kaip j?s patikrini. Prireikė 
moterų kareivių, 

Kodėl demokratija 
negina Pabaltijo? 
CHICAGO. — Vakar dienos 

Chieago Daily News įdėjo ge
rai suredaguotą Arvids Bol-
steins, latvių vasarinės mokyk
los direktoriaus Three Rivers, 
Mich., laišką, kuriame aprašo 
Helsinkio konferencijos nuotai
kas, pabaltiečių suėmimus tik 
už legalius pareiškimus. Tai aiš
kus įrodymas, jog konferencijoj 
dominuoja sovietai. Paskui au
torius steebisi, kad po U pasau
linio karo nepriklausomybę ga
vo liliputinės valstybėlės, bet 
negalima suprasti, kaip pasau
lio demokratija nenori ginti net 
elementariausių teisių Pabaltijo 
valstybėms, o Amerikos spauda 
apie Helsinkio suėmimus kai kur 
paminėjo labai lakoniškai ir ne
noromis. 

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" svarbą pabrėžė britų 
rašytojas ir London School of 
Economics and Political Science 
profesorius Peter Reddaway savo 
pasikalbėjime su Radio Liberty 
korespondentu. Pasak jo, "Kroni
ka" esanti "labai svarbus ir gerb
tinas leidinys" šalia ukrainiečių 
"Vjesnik" (Šauklys), sionistų "Iš-
kod" (Egzodus) ir kitų nuolati
nių pogrindžio laikraščių. (E.) 

KALENDORIUS 
Liepos 17: šv. Aleksandras, 

šv. Generosa, Auksutis, Nelda. 
Liepos 18: šv. Fridrikas, šv. 

Simforosa, Tautvilas, Eimante. 
Saulė teka 4:29, leidžias 8:23. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, kiek Šil
čiau, temperatūra apie 80 L 

http://kar.uom.3-
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KELIAS | SVEIKATĄ 
NESIRGTI EB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
Sveikatos reikalo raitos - klausimas shjsti Stoto adreso: 

KELIAS | SVEIKATA, 2819 West Garfield Blvd-, Chicago, I1L 60636 

GALVOS SKAUSMAS 
Galvos skausmas yra t ikjrę su galvos skausmu. Reikia 

simptomas — liga turi būti imti galvos skausmus sukelian-
susekta norint, tinkamai gy-jčias priežases susekti Lr jas reikia-
dant, palengvėjimo susilauk- j mai šalinti: tik tada mes galėsi-
r į me, pagaliau, išlipti iš dabartines 

Mediciniška tiesa j klampynės šioje srityje. Cia pa-
I duodamos naujausios ir tikrai 

Gaivos skausmas yra pats daž-1 mediciniškos žinios galvos skaudė-
niausias simptomatinis nege-IJimo reikalu padės pajėgiančiam 
rūmas, varginąs gydytoją lankan- \ šiomis žiniomis pasinaudoti rei
d u s pacientus, jis kankina dau
giau kaip 50 proc pacientų, at 
veriančių gydytojo duris. Pats sa 
vyje galvos skausmas nėra liga. j ( M a n 3 
Tai tik ženklas—simptomas. Jį j 
sukelia daugelis negerovių. Dar j «•""•*••—•—— 
yra viena aplinkybė, kurioje gal
vos skausmas yra vienas dalinin
kų; tai migrena. Jai galvos skau
dėjimas yra būdingas dalykas. 
Medicinoje grupiniai negerumai 
vadinami syndromu. Migrenai 
būdinga grupė negerovių, jų tar
pe galvos skausmas pirmu smui
ku groja. 

Galvos skausmo sudėtingumas 
ir dažnumas sudaro nemažą me
dicinišką sunkenybę. Galvos 
skausmo tinkamas diagnozavi
mas ir gydymas nėra kiekvienoj 
vietoj pasitaikąs dalykas. Pacien
tui, žinoma, galvos skausmas yra 
figa. Gydytojui galvos skausmas 
yra tik simptomas, tik reiškinys 
kurios nors ligos. Ta liga gali bū
ti dvejopa: organinė (kūno paki
timai) arba funkcinė — veiklos 
pakitimai.Laimė, kad didelėje dau 
gumoje galvasopė yra funkcinė 
sava kilme. Ta i reiškia, kad gal
vos skausmas dažniausiai pasi
taiko dėl kūno dalių veiklos pa
kitimų, pvz., arterijų susitrauki
m o — spazmo. 

kiamai tvarkytis su šia dažniau
sia mūsiškių negerove 

Pasiskaityti. J.A.M.A. 179:717 

! TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 
i i 

PIENAS IR XE VAIKUI 
REIKALINGAS 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
malonėkit padėti atsukti mano 
vyrui galvą j reikiamą pusę: jis 
man vienai nepasiduoda — ne
geria pieno, sako tai tik vaikams, 
ne man. O skaitau straipsnius gy-

Profesorė-muzikė .i^vc s-epens vj sesute Birate suprarr.a Alvudo iii-
kandinės maisto sveikumą ir skanurr.ą — jomS miela 
skyriaus tvarkytojas. 

JJC 

Nuotr <i « r* įį 

dama. Jis įpras ir visai be jokių 
Tamstos pamokslų naudosis pie
no nauda. 

Pieno naudos padidinimui pri
siminkime, kad likusis kalerjaus 

vyrui reikia? — paklausit Vai
kams, nėščioms ir kūdikius sa
vom krūtim maitinančioms rei
kia gausiau kalcijaus paimti su 
maistu, negu visiems kitiems. 
Kai kurie kitų kraštų tyrinėtojai 
nustatė, kad žmogus gali neblo
gai jaustis ir negausiai kalcijaus 
priimdamas su maistu. Gi, Šio 
krašto mitybos žinovai tvirtina, 
kad kalcijaus kas dieną reikia 
žmogui priimti po tris šimtus mi
ligramų (300 mg). Tas kiekis 

gėrimą į kūną. Jų tarpe ran
dasi rabarbarai, špinatai, bu
rokėlių lapai, ir pilnų grūdų ja
vai. Juos, žinoma, naudinga var
toti, tik reikia neapsileisti su gau
sesniu maistu, kuriame yra gau
siau kalcijaus. Kitas maistas: dar
žovės ir vaisiai, javai ir mėsa 
turi mažai kalcijaus. 

Taigi, nepyk ant savo vyro — 
ir nesijaudink, o šias žinias i 
galvą gerai įsidėmėk ir būk gera 
žmona. Tada vyras gaus pakan
kamai kalcijaus ir kitais keliais, 
o ne vien baitais patalais klo
tais. Kadangi niekada kalcijaus 
nauda neišnyksta per visą žmo
gaus gyvenimą — reikia jo šal
tinius pasirinkti pagal savo pajė
gumą ir skonį. Nebūtinai vien 

Nagio Į pienas gertinas: sūris ir žalbarš-
į čiai su pasukom čia lygiai geru 
Į šaltiniu gali kalcijaus reikale bū

tu ja 8K> 

> esant reikiamam kiekiui kalci-dytojų — juose pienas labai ver- . _ -, T. . ,. . , 
J Z v , , . . , , i jaus. 2. Geliu — pagrindinių da
linamas. As labai nervmuos, kadi į. _ , _ ' ,,- , ^ . 

hų mūsų kūne (kūno plytų) mi
tybai kalcijus yra būtinas. Tik 
tada maistas pakankamai gerai 

vienas nuošimtis (99 proc jo yra 
kauluose) yra gyvybiniai svar
bus. Jis randasi raumenyse. Ir 
dar kaip jis ten yra svarbus, nors 
ir mažas jo kiekis ten reikalingas. 
Kiekvienas raumuo, įskaitant ir 
širdyje esančius gali rei
kiamai dirbti — susitraukti tik 
tą vieną nuošimtį kalcijaus ture-1 kalcijaus randasi dviejose norma 
damas. Taip pat širdies ritmas —I liose stiklinėse pieno. Atsiminki-
tvarkingas jos mušimas — jos į me, kad mes gersime pasukas, ar 
raumenų susitraukimas didele da-1 be riebalų pieną (rūgusį, bei pie-
limi priklauso nuo minėto 1 no miltelius, be riebalų). Vai-
proc. kalcijaus. Dar dviem atve- Į kams ir minėtam stovyje esan-
jais tas 1 proc. kalcijaus mūsų Į čioms moteriškėms pieno per die 
kūne esti reikalingas. 1. kraujo į ną reikia suvartoti po tris stikli-J 
krešėjimas vyksta tvarkingai nes. Jaunuoliai ir kūdikio sulau 

ti. Sėkmės! Tamstai. Vyrui gero 
' o. 

STATOMI Š \ Y T U R I A I 

Ryt inė j Libijos dykumos daly 
s ta tomas t inklas švytur ių ir 
signalinių bokštų, virš kur ių 
visą laiką kils dūmai. Paklydu
siems, ypač tur is tams, pak ra š 
čių smėlynuose bus lengviau 
surast i kelią į automobilių ma
gistrales. Jm 
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P r • n n me r a t a 
Cook apskr., ni ' 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitini* 

• Redakcija straipsnius tai- 4 
so savo nuožiūra. Nesunaudo- 5 
tų straipsnių nesaugo, juo* | 
grąžina tik is anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

metami S m. S men. 1 men. 
""J20.00 $il.dO~"r$6.50"~'$3.00 

18.00 10.00 5.50 2.50 
20.00 11.00 6.50 3.06 
21.00 12.00 7.00 S.OO 
11.00 6.00 - — 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30 šeštadieniai? 
8:30 - 12:00 

• Administracija dirba kas. 
dien 830 — 430, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

šeštad. nuo 2 iki 3:36 vai. 
Trečiad. Ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

DR. G. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VALLES MKDICAL CEBiTEB 
860 Sammit Street 

Ronto SS — Eljrtn Illinois 

BEVERLY HILLS GILIMY6IA ^ 2 * 2 ^ ? * ^ S * 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms 
2443 W. 63rd Street, Chicano, m . 

TEL. P R 8-0833 — PR 8-0834 

tokio gero dalyko mano vyras 
nemėgsta. Ar tikrai taip yra, 
kaip mano vyras tvirtina, gal aš 
klystu. U ž talką iš anksto dėkoju. 

kusios motinos tegul vartoja po-
keturias stiklines pieno. 

Kas vieno paprasto pieno ar 
pasukų, jogurto, rūgusio tokio 
negali vartoi — tegul naudoja ki-

Galvos skausmo suskirstymas 

Žinodami tiesą, kad galvos 
skaudėjimas yra tik simptomas 
— vienas 15 daugelio kokios ne
gerovės reiškinių — reikalaukime 
nustatymo —• susekimo priežas
ties tą negerovę sukeliančios. Pa
togesniam tos negerovės diagno
zavimui ir gydymui tinka sekan
čioji gyd. Friedmano klasifikaci
ja. Yra medicinoje dabar žino
mos septynios galvos skausmą su
keliančios negerovių grupės. Štai 
jos: 1. Migrena. Joje pasitaiko se
kančios trys pogrupės: įvairūs 
migreniniai pakitimai, dėl krau
jagyslių kitomo galvos skaudėji
mo (medicinoje vadinamos vas-
cular headaches )ir nebūdingo
sios veido neuralgijos; 2. Dėl ner 
vinės įtampos atsiradę galvos 
skausmai (tension headaches); 
3. Dėl galvos viduje atsiradusių 
negerovių kilę galvos skausmai: 
smegenų pakitimai dėl krauja
gyslių sukalkėjimo (arteriosclero-
tpc brain disease); dėl nesklero-
tinių kraujagyslių pakitimo vas-
cular aromalies); dėl kraujagys
les arvnjos išsiplėtimo vienoj vie 
toj — aneurizmos; dėl auglio — 
tumoro; dėl uždegimo — infek
cijos; 4. Galvos skausmai gali 
atsirasti dėl šalia galvos (extra-
craraal) esamų negerovių: dėl 
pakitimų akyse, ausyse, nosyje ir 
kauluose (kiauše ar kakle); 5. 
Galvos skausmai gali gautis dėl 
galvos užgavimo — traumos: 6. 
Galvos skausmas atsiranda dėl 
visam kūne pasireiškiančios ne
gerovės: pakeltas kraujospūdis 
(hypertension): padidintas Jaut
rumas kokiai medžiagai (alergi
j a ) ; smilkinio arterijos sienelės 
uždegimas (arteritrs); karutis: už
degimas visam kūne ar kokioj jo 
dalyje; 7. Psichinės galvos skau
dėjimo priežastys: koks pergyve
nimas paverčiamas galvos skau
dėjimu (conversasioa); įtampos 
gaivos skaudėjimas (tension 

Headaches). 

Išvada. Liaukimės galvos skaus

tų celių pasisavinamas, kai jose, 
Įyra reikiamas kiekis kalcijaus i t u s m a i f ° gaminius, kuriuose 

Atsakymas. Žmogaus išsilai-\ (celių sienelės pralaidumą regu-; § a u s l a i k a ' c l ! u s randasi. Cia pa-
kvmui reikalingi svarbiausi che-1 liuoja kalcijus — taip kalba žmo-i S I t a m a u J a smulkios Žuveles val-
mikalai — junginiai. Jų tokiu | gaus mitvbos žinovai). Taip kai- į p m o s s u N minkštais kauleliais, 

cijus padeda paversti maistą į kū- ; k,f{ A v i š k i sūriai ir minkšti 
nui reikalingą energiją. K a i p ; t 0 K i e ~ teI V? gen kalcijaus šal-
turtingam pinigai nieko gero ne- | ^ a s - D a r g ^ i a i Jalcijaus^ran-
atneša, jei jis jokių geru darbų - d a s i , tamsiai z a h ų k p ų darzove-
su jais nedaro - tik pats pra- ; 5 6 ' "nOKį bracolh ir kepsnmo-
bangoj g>-vena (kadilakus perka, : s e ' k u r i u o s

t
e P i e n o P^^- Atsi-

prabangias vilas statos...) — taip, l ink ime kad mažai kalcijaus 
ir žmogui joks maisto kiekis kad >'ra varškėje, apelsinuose, salotų 
ir geriausio netarnauja, jei j i s ; lapuose datulėse, riešutuose, pu-
kaicijaus stokoja Dar kalcijaus P ^ ( i l m a he3™\ • kiaušmiuo 
nauda tuomi nesibaigia: jis nau-!5 6" D a r ^ t o k i ^ ' l a b a i n a u d m " 

>Ta keturiasdešimt. Piene tokių 
svarbiausių yra kalcijus, kalis, 
druska ir chlorinas. Normaliai— 
lietuviškai besimaitinant nerei
kia galvos sukti apie visų tų che
mikalų reikiamą kiekį mūsų kū
ne su viena išimtimi. Tai kalci
jaus (calcium) reikalas. Jo reikia 
priediniaf imti, idant jo stokos 
neaptu retume. 

Daugelis žmonių mano, kad 
kalcijus yra žmogaus kūne tik 
kauluose. Tai tik 99 proc. tiesos. 
Vienas procentas yra dantyse, o 
98 procentai kauluose Kaulai 
ne tik palaiko kūną, bet ir san-
dėlys kalcijaus yra. Laimė, kad 
Tamstos vyras kalcijaus nemėgs
ta — n e pati tamsta. Mat, is san
dėlio (iš kaulo) kalkės imamos 
reikalui esant. Tai pasitaiko sun
kumoj ar krūtimi maitinant kū
dikį. Geriausiai, kuo mažiau iš 
to sandėlio tą'kalci jų judinti, ar 
pajudinus — kuo greičiau papil
dyti. 

Kas metai penktadalis kauluo
se esamo kalcijaus (20 proc.) yra 
išimama ir nauju pakeičiama. 
Vyksta kalcijaus kauluose apykai 
ta. Tik dantyse esamas kalcijus 
nesikeičia. Už tai dantys patys 
save negali sutaisyti. Čia dantų 
gydytojas deda dirbtinus. Už tai 
žiūrėkite juos kaip savo akį, kol 
dar jie nesugedo. 

Per visą žmogau^ gyvenimą 
tęsiasi minėtu penktadaliu kalci
jaus esamo kauluose pasikeiti
mas nauju. Taigi, Jūsų vyras yra 
suklydęs — ne tik augantiems 
vaikams, bet ir geriems vyrams 
— jau žmonas turintiems kalci
jus reikalingas. O jo piene yra 
gausu. Tik dėl piene esamų rie
balų dabar patartina vartoti pie
no miltelius be riebalų (no 
fat milk nowder). Galima sveikai 
naudoti jogurtą, lietuviams žino
mą rūgusį pieną (nugriebus grie
tinėlę) ar pasukas. Pasukų pavi
dale pienas (kaicijus) yra nau
dinga vartoti vasaros metu žal-
barščių pavidale. Paminklą reik
tų pastatyti tai lietuvei, kuri pir
ma pradėjo gaminti skanius žal-
barščius be trynių ir be grietinė
lės. Vyrui savam virk — gamink 

dingas nerviniam impulsui per
duoti. Be jo čia mes būtume tik
ri stuobriai — be jutimo. Pana
šaus stovio dėl kalcijaus stokos su
lauktume, kokiais mes tampame 
dvasiniais stuobriais virtę Iš to
kių žmonių nei Balfui nauda, nei 
artimui gerovė, nei Dievui pa
garba. 

O kiek to kalcijaus Tamstos 

gų kitais atžvilgiai daržovių, ku
rios sutrukdo kalcijaus susi-

14 ŠIMTŲ 14 
ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ 

ir "Linksmos Dainos" (eilėraščiai). 
Abi knygos už $2.50 

JUOZAS RATKUS, 301 Ocean Dr„ 
Miami Beach, Fla. 33139 

PB £-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
2858 West 63rd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG G. LU 

Akušerija tr moterų Hgom 
Ginekologine Chirurgija 

8449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, DL—599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
M neatsUieDia. skambinti S74-8011. 

2434 West " l s t Street 
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad.. penkt.. 1-6. trefi. ir sėst. tik 
susitarus. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCBUUi. IK VATKC LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL, BCILDEN'G 

7156 South VFestern Aveime 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
1 v. popiet Trečiad. ir šeštad. nuc 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-116S 
Rezid. telef. — 239-2*19 

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

aPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 

antrad. ir penk-ketr. 1 
tad. 1 

lr 7—9; 
sestad. 10—3 vai. 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVŲ EB, 

EMOCEVfiS LIGOS 
C I U W F O R D MEDICAL BUILDING 

644» S a Pulaskl Road 
pagal susitarimą 
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FRANK'S TV and RADIO, INC 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-725? 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 
Miiituiiiii>i!iiuiiiuminiiHiiiiiiiniiiiiummiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiii«iiiunniiiiniiiM 

mus Kau>viikai betvarke- Kaip; tuos žaibarScius, dabar per karš-
nededamc voratinklio ant zaiz- \ tius visai neįkalbėdama — \isai 
dos —taip liaukimės niekus da-1 apie pieno gėrimą jam neprfmfn-

TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
ARTSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GLNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6132 So. Ked2ie A ve., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei se 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001 

TEL. — B E 3-5893 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Phi/omena sako... 
•-

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
Beina lr nebegrįžta. Urną doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystu. 

"*£"B*&l 

Jrfis j e n ų patarnaakite, nuneškite 
i C&ieago Taupymo & Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jttsn doleriai bos 
saogiej vietoj ir aagšti nuošimčiai 
auklės naują dolerio Seimą. Jus 
dirbate, tegul ir jfisų doleriai dirba. 

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaiku mokslui ar 
senatvei. laikas dabar pradėti tau
pyti. 

5% 
Retrular 

PatatMOk 
AoCOUnt 

5«/4% S3/i% 6% 
90 Day 
Pa<«bortlt 
AcoooittB 

$1.000 or 
BkOT. 

Saviags 
Certiflaate 

$5,000 OT 
nlio-r* 

Savings 
Certtflcatp 

(1 t o 2 y r s . ) f 2 t o l 0 y m ) 

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

DR, JANINA JAKŠEV1Č1US 
J O K S A 

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

Plrmad., antrad., ketvtrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. rak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ola. PO 7-6000 Rea. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
VaL: kasdien nuo 1—i p. p. lr « 

lkl S vai. Trečiad. ir seštad. uždaryta. 
Vial telefonai 852-1&81 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1407 So. 49tii Court, Cicero 

Vai. kasdien 16-13 lr 4-7 Trečiad. ir 
3<*tad. tik susitarus. 

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vaL popiet 

TeL SEHance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penfotad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
treclad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ UGOS 
6132 So. Kedzae Ave. 

TeL WA S-M70, •eMRUlepm skam-
; Mati 471-oasa, -

Ofiso RE 4-1818. Rez. PR (-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 vVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. Seštad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susi tarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tred. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

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

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
LNKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL REUanoe ft-4419 
Rezid. GRovenfll 6-0617 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 18 vai. 
iki t vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 l s t Street 

TEL. — 92VS296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—18 
ryto lr 2—8 vai. vak. geStad. 1 Ik) 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2«52 W. S9th 8*. 

TeL PRospeot 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., traS. tr 

penkt nuo 2 Iki 4 vaL ir nuo 8 Ikt S 
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Ar tikrai 

MES ESAME SENI 
Kaip žinome, 1959 m. liepos sukviesti demonstracijoms. Pui-

17 d. buvo paskelbta pavergtųjų ku, kad dalyvauja demonstra-
tau tų savaitė dar prez. Dvvight eijose mūsų šauliai ir savano-
Eisenhowerio prezidentavimo riai, mūsų vyresniųjų organiza-
metu. š įmet ši savaitė yra šven- cijos, bet iš šalies stebint at-
čiama liepos 15 - 21 d. ir tai j au rodo, kad lietuviai nebeturi jau-
y r a penkioliktoji pavergtųjų pri nimo. Tuo tarpu, kai ne vienas 
minimui savaitė. Tenka pripa- aukštas amerikiečių pareigūnas 
žinti, kad j i Amerikos gyven
tojams daugiau a r mažiau pri
mena, jog ne visos pasaulyje 
tau tos y ra laisvos. Liepos mė
nesio trečio joj savaitėj visoje A 

PRIESJUBILIEJINES NUOTAIKOS 
Kaip toli jos pasieks 

Paskelbti Šventieji 1975 metai, Vysk. VINCENTAS BRIZGYS 
ir iki tol jiems pasiruošimo lai- į 
kas jau pažadino bent katalikų į žinoti, ko reikia siekti, ir nuola-
tarpe daugiau susidomėjimo, ne- tinių pastangų. Kad susitaikius su 

sakėsi, kad j i s nustebęs lietu
viško jaunimo gausumu, ko ga
li pavydėti ne viena tautinė gru
pė. Dabar paraduose ukrainie
čiai a r kitos grupės pasirodo su 

gu buvo galima laukti. Kurio savim, žmogui nepakanka žinoti, 
krašto katalikų spaudą bepaimsi, kas ir koks esi, o reikia žinoti, 

Saugtai sasBometi ?r suprasta.kas 
yra žmogui, nes dabartiniame! 
viešame gyvenime ir individuose | 
...: pt-rdaug beprasmybės, nei le-

legaii/.uorų nedorybių. Ir Šventųjų! 
metų tikslas — žmogaus atsinau- j 

• ii.nimas ir susitaikymas kiek-: 
įsigytų žinių neplėsdamas, negi- vienam krikščioniui bus tiek sėk-Į 
imdamas. Kas mažai gavęs reli- į mingas, kiek kuris nusimano sa- j 
gijos žinių iš savo šeimos, m o- voje leligijoje. 

Apie ta kyklos, bažnyčios jų mepraplės, 
toks visam gyvenimui liks religi
jos srityje diletantą^ ar net igno-

merikoje rengiamos demonstra- daugiau jaunimo. Mūsų kantrūs 
cijos, vieši paradai i r tose de- ar garbingi vyresnieji, žengda-
monstracijose dalyvauja dau- mi parado gretose ir nešdami 
giau a r mažiau pavergtųjų tau- plakatus, tam t ikra prasme gali 
t ų atstovų. Toks paradas šįmet svetimiesiems sukelti mintį, kad 
Cbicagoje numatomas liepos 21 su vyresniųjų pasitraukimu Me
dieną, šeštadienį, kada, kaip ir tuviškas reikalas bus baigtas ir 
anksčiau, dalyvaus ir lietuviai, užmirštas. O tačiau yra priešin-
Chicagos miesto meras y ra to- gai. Mes turime to jaunimo tik-
kiom demonstracijom visada pa- rai labai gausiai ir jį t ik reikia 
laidais i r šįmet t ą savaitę pa- sušaukti. l i g i parado tėra ke-
skelbė pavergtųjų tau tų savai- lios dienos, bet organizacijų at-
te . Pavergtųjų t au tų a ts tovams stovai dar gal i ne vieną jau-
belieka t ik sukviesti paradui nuolių grupę pasiekti. Tuo turi 
žmones. 

nuolat randi ta tema straipsnių, i kokiu .turi būti. Kad susitaikius rantas. Tokie ir jų vaikai ga.i 
pastoviai su Dievu, reikia žinoti,'tapti kitose srityse mokslininkais, 
kokio tavęs Dievą* reikalauja ta
vo luome, pareigose, kasdieninia
m e gyvenime, santykiuose su ki
tais žmonėmis. Tik tada bus į-
rnanomas tikras susitaikymas su' nesusidomės, nes žmogus negali 
žmonėmis. Tai yra žmogaus gal-1 norėti nieko, ko jis nepažįsta, ne-i Naujojo Testamento. Tai plačiai į tais metais užsienį aplankė 1.5 mil. 

ivojimo, elgesio ir viso g>venimo j žino. Tokiem žmonėm yra be-: išgarsino ir siuntinėja į laisvą pa-

Pro šią temą nepraeinama tylo
mis suvažiavimuose, įvyks
tančiuose visai kitais tikslais. A-
pie būsimus Šventuosius metus ir 
būdus juos panaudoti kalba iš 
katalikų tarpo net ir tie, kurie 
pagrįstai ar ne buvo viešoje opi
nijoje apšaukti liberalais, ultra-
progresyviais ir panašiai. Visų dė- pagrindų klausimas. Kalbėdami 
mesį sužadino paskelbta Šventųjų 
metų tema, tikslas — atsinauji
nimas ir susitaikymas. Vis pla
čiau kalbama apie būdus, kaip 
to siekti. Jeigu šios nuotaikos pa
našiai plis ir toliau, tai iki 1975 
metų gali išsivystyti galingas 
dvasinis sąjūdis. 

kalbant neįmanoma 
neprisiminta savų brolių Lietuvoje 
ir kitur vergijoje. Pakankamai 
nusimanome, kaip ten yra ne tik 
trukdomas, bet net žiauriai per-

specialistais, bet religijoje gali ne- ;amas domėjimasis religija, 
prilygti ir paprasčiausiam kai- | Gal norėdami aptiidvai mus lais-
mieČiui. Ne vienas iš tokių mo
k ų asmenų religiia niekad net 

varne pasaulyje ir suklaidinti vie-
šąją opiniją, pavergėjai leido Lie- j - - — - -- v 

tuvoje išspausdinti nedidelį kiekį į Turizmas Japonijoje plečiasi. Perei

sią proga trumpai pasidalinki
me tomis kitų pareiškiamomis 
mintimis. Susitaikyta su Dievu ta 
prasme, kad nusikaltęs žmogus 
galėtų vėl grįžti Dievo malonėn, 
gali pakakti ir vienkartinio akto, 
atseit. Atgailos sakramento. Su
sitaikyti žmogui su žmogumi taip 
pat gali pakakti vienkartinio at
siprašymo, atsiteisimo. Tačiau 
daug svarbiau yra pasiekti nuo
latinio, pastovaus susitaikymo su 
Dievu, pačiam su savim, su žmo
nėmis. Vienkartiniu veiksmu tai 
nepasiekiama. 

Tokiam susitaikymui reikia 

buvo ilgesnį laiką nepriklauso
ma ir kad per tą laiką padarė di
džiulę pažangą. Tačiau progreso 
kilimas buvo sutrukdytas, kai 19-
44 m, kraštą okupavo Sovietų Są 
junga. Okupantai įvedė didžiu-

. . . .""'"" *""" * kios meilės pavergtiesiems. Jau- lę kultūrinę, religinę priespaudą 
Kuklesnėmis demonstracijomis . • T , , j • i r- i • \- L „,,u„ 

rūmas turi dalyvauti, itad paro- ar konfiskavo privatinę nuosavybę. 

Pavergtųjų t au tų grupėje ofi
cialiai y r a Armėnija, Azerbei-
džanas, Gudija, Gruzija, š iau
rės Kaukazas, Ukraina, Turkes
tanas, Mongolija, Esti ja, Latvi
ja, Lietuva, Albanija, Bulgari
ja , Serbija, Slovakija, Kroatija, 
Lenkija, Rumunija, Čekoslova
kija, š iaurės Korėja, Vengrija, 
Rytų Vokietija, Kinija, Tibe
tas , š i aurės Vietnamas, Kuba 
ir dar eilė kitų tau tų . Ne visos 
šios t au tos dalyvauja paraduo
se, bet kai kurios pasižymi labai 

rūpintis demonstracijas ruošias 
komitetas. Be jaunimo mūsų pa
rade žygiuojanti grupė atrodo 
pilka, pavargusi ir nustojusi 
spalvingumo. 

Suprantama, kad jaunimą va
sarą sunku pagauti, bet reikia 
bandyti. Vyresnieji sudeda jau
nimo išvykoms, kelionėms, šven
tėms, kongresams, reikalinges-
niems ir mažiau reikalingiems 
parengimams lėšas, todėl jau
nimo pareiga dalyvauti ten, kur 
reikalingi ne vyresniųjų pinigai, 
bet jaunystė. Vyresnieji nieka
da nesigailėjo jokių lėšų mūsų 
jaunimo organizacijoms ir moks 

I 7 £ L g i paradus stebi labai ^ institucijorns, jaunesniųjų pa. 
daug žmonių, nes bent Chicago-
je jie vvks ta miesto centre, ge- . J J / , . . . .f „ ir palankumo, kur tereikia r a s pasirodymas y r a labai reikš- \. 
mingas. Kada mes laiškais ir 

yra atsilyginti veiksmu, 
kur nereikia lėšų, o tik judrumo 

gy
vastingumo, parodyti šiokios to-

zmonemis. 

stengiamės atkreipti amerikiečių 
dėmesį, tokios visų sutelktinės 
demonstracijos v r a daug reikš- . . . . J, / . . ° . naunųių, nes jaunimą labiau za-mmgesnes. Be abejo jomis sunku . , TJ . . f . \ "* . , . . , 6 T . , : . . , . . vi laisves ir teisingumo ideaiai 
okupantą paveikti, tačiau jos 
primena, kad pavergtieji nieka
da nesutiks su dabar t ine padė
timi ir kovos už savo kraštų iš
laisvinimą. 

Komunistai nieko daugiau ne
nori, kaip tik dabar t inės padė
ties įteisinimo. Okupantas no
ri, kad visa būtų kuo greičiau 
užmiršta, kad niekas tų daly
ku nebekeltų. T a m t ikra pras-

H .. , , . , . . . . . palaiduoja nuo KOVOS uz laisvę, 
me jiems padeda ir tie vilties ' ^ . ,._. _. . ^ 

Tai yra žmogaus gal 
vojimo, elgesio ir viso gyvenimo 
pagrindų klausimas. Kalbėdami 

bendrai apie žmogų sakytume, 
kad aukščiau paminėtiems tiks
lams yra būtinas geras nusimany
mas savoje pasaulėžiūroje. O kal
bėdami apie katalikus ir visus 
krikšcionius,tiesiai sakykime, kad 
m u m s yra būtinas geras savos re
ligijos pažinimas. Nepakanka bū
ti praktikuojančiu ar net pamal
džiu krikščioniu. Ir tokių žmonių 
tarpe gali pasitaikyti klaidingai 
galvojančių ir klaidingai besiel-

įgiančių, jeigu kuris permažai pa
žįsta savo religijos dbktriną.Tei-
singam ir pastoviam atsinaujini
mui, susitaikymui yra būtinas sa
vo religijos turinio ir doktrinos 
pažinimas. 

Nors lietuviai esame religingos 
ir kankinių tautos vaikai tai 
vistiek ir mums, kaip kiekvienam 
kitam, reikia prisiminti, kad viso
kis žinojimas yra ne paveldimas 
iš savo tėvų gimstant, o įsigyja
mas. Ir genijų vaikai gali likti 
analfabetais ir ignorantais, jeigu 
jie nieko neišmoks kitų žmonių 
pagalba ir savomis pastangomis. 

T a i p yra ir su religija. Jos kiek 
ir pramokęs, gali ir tai pamiršti, 

reikšmės kalbos apie atsinaujini- į šaulį parduoti lietuviams po sep-
mą, susitaikymą ta prasme, kokia ; tynis doL vieną egzempliorių. 
kalbama belaukiant 1975 metų. 

Kai kuriuos žmones stebėti yra 
keista ir l iūdna Ne visi žmonės 
pagalvoja apie tai, kad, ar tu bū
tum genijus a r mažamokslis,tur-
tuolis ar beturtis, valdovas ar 
vergas, kiekvieno gyvenimo už
baiga yra netolima ir vienoda. O 
koks gyvenimo tikslas? Ar žmo
gus tikrai vertas tiek, kiek yra 
mokvtas, ar kiek prisirinko me-

Deja, kiek žinome, Lietuvoj žmo
nės jo negauna. Laisvame pasau
lyje po karo mes jau ne kartą 
išsispausdinome Naują ir Seną 
Testamentą ir, jeigu Maskva leis
tų, mes galėtume kelis tūkstan
čius egzemplior u lietuviams nu
siųsti veltui. Deja, Maskva to ne
leidžia ir net ten išspausdintą 
duoda ne žmonėms Lietuvoje, o 
naudoja savo propagandai. 

džiaginių gėrybių? Kaip gali j Kalbėdamas apie šį atsinauji-
žmogus siekti savo asmens tikro- i nimo ir susitaikymo laiką, pami-
šios vertės, nežinodamas, ką sako 
apie žmogų pačių žmonių filoso
fija ir apreiškimas. Sv. Povilo 
mintį ;pakartojant, nutils išmok
tos kalbos, sunyks mokslas. Liks 
tik tai , kiek žmogus buvo vertas 
santykyje su visatos Viešpačiu. 

Viską teigiamai vertinant, ką 
pozityvaus žmogus pasiekė savo 
protu ir pastangomis, vistiek ver
tingiausia yra tai, kas yra pats 
žmogus. Iš visų mokslų vertin
giausias yra teisingas savęs paži
nimas ir supratimas. Gera yra 
daug mokytis, daug žinoti, tačiau 

japonų. Čia matome japonų turistų 
grupę Frankfurto aerodrome, Vak. 
Vokietijoje 

ir palieka juos butuose sun
kiai įsivaizduojamų degene
ratų darbas. O tikintieji keliauja 
toliau pėsti, melsdamiesi net ir 
už tuos nužmogėjusius savo tau
tiečius. 

Mums laisvame pasaulyje tik
rai išeitų į gerą, jeigu nors kai 
kuriomis progomis^sakysime, apie 
rugsėjo aštuntąją, pasektume a-
nuo mūsų brolių pavyzdžiu, gau
siai susirinktume į pasirinktas 
vietas, kas Chicagoje, kas Wa-

nėsiu birželio mėnesio pradžioje shingtone, Marianapolyje ar ki-
Notre Dame universitete įvykusį i tur, melstis kartu su Lietuvos 

žmonėmis. Derėtų rasti momentą 
tokiai bendrai ir viešai maldai 
mūsų suvažiavimuose, stovyklose 
ir kitomis panašiomis progomis. 
mūsų suvažiavimuose, stovyklose 
ir kitomis panašiomis progomis. 
Gera yra prisiminti žuvusius par
tizanus, tremtinius Sibire Jmituo-
jant jų kapą, tik kad kartais tas 
prisiminimas prasideda ir baigia
si be jokios maldos ar kitokio re-

dvasinio atsinaujinimo pasau
linio masto susivažiavimą. Belgi
jos kardinolas Leo J.Suenens,čia 
kalbėdamas, pabrėžė Švenčiausios 
Marijos reikšmę. Iš žmonių netu
rime geresnio pavyzdžio mūsų pa
čių asmens formavimui, neturime 
geresnio tarpininko susitaikymui 
su Dievu. 

Kalbant šia tema lietuviams, 
vėl mintis savaime pasiekia Lie 

visa kita. palyginus 
žmogaus prigimties ir tikslo su
pratimu, yra antraeiliai dalykai. 

Mūsų laiko žmogui yra būtina 

tuvą. Neseniai skaitėm jaudinan-1 Ilginio momento. O jeigu ir to-
i čius vaizdus, kaip kelis ar kelio- į kiomis progomis mes pasektume 

su teisingu j lika kilometrų nuo Šiluvos polici- į Lietuvoje besimeldžiančią mūsų 

dytų, jog kova už laisvę nėra 
vien vyresniųjų reikalas, bet ir 

Jai 
teisingume 

* 
Dažnai kalbama apie gene

racijų plyšius. Gali būti kartų 
nesutarimų kai kuriose vietose, 
kiek tai liečia požiūrį j sociali
nius a r visuomeninius reikalus. 
Tačiau niekada negali būti jo
kio kar tų plyšio ir jokio nesu
tarimo tuose reikaluose, kur lie
čiama laisvė. Joks amžius neat-

nustojusieji, kurie mano, kad 
kova y ra beviltiška. Bet kova 
nėra beviltiška, t ik vergija yra 
beviltiška, nes vergijų karalys
tės visada subyra. Todėl tos de
monstracijos, tie paradai , tie 
laiškai i r iš viso dėmesio at
kreipimas yra reikšmingi, nes 
t ik taip mes galime savo kovą 
tęsti. Todėl mūsų dalyvavimas 
demonstracijose y r a būt inas. Ir 
tenka pasakyti , kad lietuviai 
gražiai pasirodo. Tačiau vienas 
reikalas y r a ypač iškeltinas, — 
tai mūsų jaunimo į t raukimas. 

Dėl šios ir kitų priežasčių lietu 
vių tarpe dingo noras kurti , sta
tyti. 

Str. skyriuje "Daugelis bažny
čių uždaryta" J.P. Smith ilgiau 
sustoja prie religijos persekiojimo 
Lietuvoje ir ateizmo plėtimo pri- Į 
verstiniu būdu. Jis taip pat iške- Į 
lia faktą, kad kunigų teisės, 
tai liečia religinį darbą, labai ap- ] 
ribotos, vaikų katekizacųa prak
tiškai uždrausta. Baigdamas raši
nį autorius pastebi, kad kalbėti a-
pie bet kurią Lietuvos laisvę ne
tenka: kraštas yra Rusijos oku
puotas ir valdomas iš Maskvos ar nuo mažiausio ligi seniausio tu

ri liudyti, kad kiekviena tauta I jos direktyvomis. Str. iliustruotas 
žemėje turi teisę į laisvę. Todėl j trimis autoriaus darytomis nuo

traukomis. Po viena jų toks pa
rašas: '^Daugelis bažnyčių yra už
darytos... Lietuvė moteris mel-

demonstrantų eilėse žengią vy
resnieji ir jaunesnieji tegu liu
dija, kad kova už laisvę nėra 
tik senųjų kažkoks nereikalin-; džiasi lauke". 
ga s žygis, kur is pasibaigs su jų i "Chesterfield Federal Savin-gs 
pasitraukimu. Tegu stebėtojai ; Time" adresas: 801 So. Wes-

ja, apstojusi kelius, gaudo senus j Lietuvoje besimeldžiančią mūsų 
ir jaunuolius, vykstančius į Šiluvą tautą,tai mus sujungtų arčiau su 
atima iš jų susisiekimo priemones jais ir padėtų mums patiems dva

siniu požiūriu atgimti. 
Tačiau tai tik viena užuomina 

iš daugybės įvairių galimybių m ū 
1 su dvasinio atgimimo, pakilimo 
kelyje. Svarbu, kad ta atsinauji
nimo, susitaikymo mintimi patys 
nuolat gyventume ir ją skleistu-

, me kitų tarpe, kad kiekvienas 
j stengtumės ir vieni kitiems padė-
j tume tapti vis sąmoningesniais 
I mūsų religijos tr žmogaus suprati-
I me. Jeigu šiuo keliu krikščioniš-
\ koji visuomenė pažengtų tinkamą 
žingsnį, tai meilės ir taikos kelki 
laimėtų visai žmonijai būtiną ko
vą gėrio su blogiu. 

mato, kad laisvė tebėra gyva vi
sose tautose i r visose generaci
jose. 

Jaunimo darbas yra demon
stracijos, paradai ir visa, kas 
surišta su judesiu, todėl šalia 
vyresniųjų jie labai pageidauja-

* mi, kad neatrodytume esą seni. 
Kaip žinome, paradai Chica- Amžius nėra nei dorybėmei nu-

goje vyks ta tuo metu, kai daug sikaltimas, tačiau kovoje už 
lietuviško juanimo y r a vienokio- laisvę negali būti jokių tuo at-
se ar kitokiose stovyklavietėse, žvilgiu skirtumų. Tegu jaunimo 
Todėl per eilę metų mūsų jau- organizacijų vadovai kiek įma-
nimui tuose paraduose buvo la- noma pasistengia surinkti savo 
bai kukliai atstovaujamai, bet žmones. Tai būtina parodyti, 
taip pat žinoma, kad j is ne vi- kad kova už laisvę, jei ji nebus 
sas stovyklauja ir jo daugiau ar laimėta, nesibaigs su vyresnių-
mažiau organizacijų vadai gali jų generacija. AL B. 

Spaudoj ir gyvenime 

tern Ave. Chicago, H 60643. 
Los Angeles Pavergtų tautų komiteto suruoštame pavasario festivalyje scenoje stovi tautyių reprezentan
tas. Viduryje pianiste Raimonda Apeikytė. 

— Lenkijos vyskupai įsteigė 
specialų Jubiliejinių metų komi
tetą. Komitetui priklauso kuni
gų, moterų ir vyrų vienuolių 
bei pasauliečių atstovai. Komi
te to tikslas — tinkamai pa
ruošti tikinčiuosius Šventųjų 
Metų gilesniam išgyvenimui. 

ĮŽVALGUS KELIAUTOJAS 
J.P. Smith paskelbė mums įdo

mų rašinį "Chesterfield Federal 
Savings Time", taupymo bendro
vės mėnesiniame biuletenyje, skir 
tame 1973 m. liepos mėnesiui. 
Str. antraštė "Poor Lithuanian: 
Slavery, 1973 Style". Rašinys lie
čia minėto autoriaus kelionę į 
Sovietų okupuotą Lietuvą ir yra 
labai įdomus savo turiniu 
ne tik tai mums, bet ir 

silaukė daugybės gerų atsiliepi
mų ir turėjo būti papildomai ats
pausdintas didesnis kiekis minė
to biuletenio. 

J.P. Smith turėjo progą aplan
kyti Maskvą ir kitas Sovietų Są
jungos vietas. Būdamas lietuviš
kos kilmės ir pats dar tebekal
bąs lietuviškai, pasistengė nu
vykti į Vilnių ir pažinti dabartinį 
Lietuvos gyvenimą vietoje. 

amerikiečiami sikaįtjtojajns; sa- Autorius pažymi, kad Lietuva 

tada sustodavo, pasirodydavo greit kitas, o kartais ėjo Buvo jau ir skirtingai nusiteikusių organizacijų, kurių 
net po du, tris. Tomis kuopomis greit susidomėjo ir ; programos tarpusavyje susikirsdavo. Bet vis svarbes-
Jonas Šliupas. J i s tam judėjimui turėjo ne tik šimpa- \ niais Lietuvos ir lietuvybės klausimais dažniausiai su-
tijų, bet talkininkavo ir jų išeinančiai spaudai. Žino- rasdavo bendrą kalbą bei sutart inę veiklą. Ta i akylai 
ma. Šliupui su socialistais buvo pakeliui, nes ir jie j paliudija, kad ir tas pa t s Amerikos Lietuvių Susivie-
neigė religiją, kaip ir jis. I nijimas. Ten buvo įvairių pažiūrų asmenų, bet jie visi 

Pirmas tų lietuvių socialistų kuopų suvažiavimas j sutilpdavo toje reprezentatyvinėje organizacijoje, išlai-
įvyko 1905 metais Newarke, N.J. Tame suvažiavime; kė lyg ir jungtį visos lietuvių išeivijos, 
buvo įsteigta Amerikos lietuvių socialistų partija ir j Vis dėlto katalikų veikėjai ne iš karto suvokė to 
išrinktas Centro komitetas, į kurį įėjo žymių, plačiai | socialistų susivienijimo svarbą ir tai, kad t a s įvykis 
jau lietuvių visuomenei žinomų, asmenų: kaip tai J.O. j turės didelės reikšmės visai lietuvių išeivijai Ameriko-
Sivydas, dr. J. Šliupas, J. Gribauskas, K. Jonaitis. J . j je. Socialistams lietuviams šį suvažiavimą reikia lai-
Baltrušatis. Tame suvažiavime buvo nustatytos ir bū-! kyti net epochiniu įvykiu. Tai buvo tars i koks pavasa-
simos veiklos gairės, priimta A.L. Socialistų partijos; rio sriautas, atnešęs potvynį. Po jo ėmė dygti Ameri-
programa. Joje pasisakoma, kad A.L. Socialistų par-: kos Lietuvių Socialistų kuopos visose kolonijose, kaip 
tija organizuos Amerikos lietuvius tarptautinio so- [ grybai po šilto lietaus. Tik tada katalikų veikėjai pa

mi jie patyrė apie veikiančią Socialistinę Darbo parti-] f . . . . . \ *- i 4- , , a • • J.. - . -
«£v>ioiiQt T oKrvr. Por+r T ™ Troiiri/vi rkrrKrrama bu-1 c i a u z m 0 pagrindais, kels klasmj darbininkų susiprati-. mate. kas vyksta išeivijos gyvenime, susimąstė ir ėmė 

mą, rūpinsis švietimu, tarptaut. politikos klausimais. į svarstyti, kas taisytina jų pačių veikloje, 
eis iš vien su Lietuvos socialdemokratais, o Amerikos j Sąlygos socialistams plisti tada buvo labai palan-
gyvenime ir politikoje sutapdins savo veikimą su So- kios. Jų spauda jau buvo taipgi paruošus palankias 
cialist Labor Party, o šeštajame programos paragrafe aplinkybes. Gerokai tą dirvožemį jiems buvo papure-

Ėmė prie jos prisirašyti i r lietuviai angliakasiai, pasisakoma, kad kovos m klerikalais... Tai jau kaip nęs ir dr. J. šliupas, skleisdamas savo bedievybės idė-
Kiek vėliau net pradėta steigti socialistų lietuvių kuo- ir iššūkis katalikiškajai srovei, metama kovos pirš- jas. Tuo laiku Amerikoje vyko daug streikų, organi-
pos. Čia jų steigime pasižymėjo K. Rutkus , J. Naujo- tinė. nes klierikalais jie vadino visas katalikų organi- zavosi unijos darbininkų teisėms apginti, iškovojant 
kas. Dubinskas, o daugiausia t a m reikalui pasidarbavo! zacijas. i geresnes darbo sąlygas, atlyginimus apsaugant juos 
Robertas Kuncmanas. Tos kuopos priklausė tiesiai So- ' Dėl tos lietuvių socialistų mestos kovos pirštinės i nuo darbdavių sauvalės ir išnaudojimo. Socialistai tuo-
cialistų Darbo Parti jai ir tarpusavio ryšių neturėjo. Ne- katalikų srovė nenustebo ir neišsigando. Srovinė kova se streikuose pasirodydavo kaip pirmaeiliai organiza-
daug jos tesireiškė ir lietuviškoje veikloje. Tenkino- jau buvo anksčiau prasidėjusi. Tos kovos pradžią ga- toriai. Daug kur tik su jų talka ir darbo unijos tebu
si daugiausia savišvieta, rengiant kursus berašeiams lėtume sutapdinti su įvykusiu skilimu 1901 metais vo suorganizuotos. Nevienas tada ir lietuvis darbinin-
ir steigiant knygynėlius. Tokių kuopų, berods, iki dvi-i Amerikos Lietuvių Susivienijime. Tiesa, buvo trin- kas galvojo, kad pažangumo ženklas yra jų priklau-
dešimto šimtmečio pradžios jau buvo įsisteigusių v i r š , ties jau ir daug anksčiau prieš šį įvykį. Tačiau tai ga- symas socialistams, kuris turi taip pat didelės reikš-
dešimties. Jau nuo 1885 metų pasirodė ir lietuvių kai- lėtume pavadinti paprastu tarpusavio apsiburnojimu mės gersnių darbo sąlygų darbirunkams iškovojimui, 
ba socialistiniu pažiūrų laikraščiai. Kai toks laikraštis t ar žodžiais apsisvaidymu spaudoje ir su r ink imuose , įjaus d&ufiaui 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS 

18 ' 
Socialistinės idėjos lietuvių išeivijoje nebuvo atsi

neštos iš tėvynės. Tada, kai čia vyko pirmieji atei
viai, Lietuvoj tos idėjos tebebuvo t ik kaip ne prasi
kalę daigai dirvožemyje, ir apie socialistus nieko j iems 
nebuvo žinoma. Tik Pensilvanijos kasyklose dirbda-

tx 
ją — Socialist Labor Par ty . J o s veiklos programa bu 
vo skirta amerikiečiams, bet pr ie jos dėjosi gausiai 
Europos emigrantai, sudarydami net tos partijos dau
gumą. 



DRAUGAS, antradienis. 1973 m. liepos mėtt. 17 d. 

SUOMIJOS KALĖJIMO CELĖJE 

IK ELEKTRINIU M E D « V 
YRA 

JAV lietuviams, kurie, kūne 
stengėsi mums gražinti laisvę: 

(siuntė telegramas, kreipėsi te'.e-
; foniniais pasikalbėjimais j įta- j Indijoje auga nepaprastas 
i kingus asmenis, rašė protesto medis. Prisilietęs prie jo žmo-
j laiškus. | gus jaučia elektros smūgį. Pe r 

parą šio medžio "elektros poten-

ses 

I>R. JONAS GENYS 
Mū>u specialus korespondentas 

E s u suomių kalėjime netoli reikalų ministerio Krister Wkk- j M Ū 3 u mlslP- b u v ° T u o t a r P u I cialas" kelis kartus keičiasi: 
Helsinkio. Liepos 5 dienos ry- man. Jis buv0 mums malonus. Į baigta. Atrodo, kad savo uždą- didžiausias būna apie vidurdie-
tas. Keturios pilkai dažytos sto- Vėliau mudu su dr. P. Vileišiu į vinį atlikome tiek, kiek Įstengė 
ro cemento sienos. Į lauko pu- nuėjome j Europos saugumo j u ^ 
sę, gal kokių 10 pėdų aukš- konferencijos rūmus. Tuo metu 
tumoje. yra du maži larageliai, kalbėjo JAV Valstybės dep-to| 
Iš r y to pro juos veržiasi šiek sekretorius W. Rogers. Pusva-i 
tiek šviesos, bet celės pakanka- landj anksčiau aš buvau užkal-, 
mai neapšviečia. Geltonos du- bintas radijo komentatoriaus; 
rys. Jose įruošta skylutė su du- Henry A. Corth iš National 
relėmis, pro kurias gali kalbėti Press Club Londone. Mūsų pa-j 
sargas ar paduoti valgyti. Taip sikalbėiimas buvo perduotas net 
pat duryse yra mažas stiklelis, per 150 radijo stočių Dr. P. Vi-
pro kurį galima stebėti, ką ka- leisis panašiu būdu kalbėjo Ra-

dio Liberty ir Free Europos rei
kalais. 

Areštuoti buvome 4 lietuviai, 
2 estai ir 3 latviai. Apie tai ži
nią tuojau paskelbė New York 

ių, mažiausias vidurnaktį. 

Mšk. 

linys daro. Viename kampe ma
žas vandens fontanėlis, kur ga
lima atsigerti. Lova cementinė. 
panaši į karstą. Ant jos čiuži
nys, antklodė ir maža pagalvė 
lė. Viršuje maža lemputė. Prie Times. Kai manęs atėjo suimti. 
vienos sienos įtaisyta lenta -
mažas stalelis. 

Sovietų stiliaus kalėjimas, 
draugiški sargai 

Celės durys geležinės. Kai jas j 
užtrenkia, atrodo, lyg nebėra j 
vilčių patekti į laisvę. 

Sako, kad suomių kalėjimo j 
planug paruošė rusų specialistai 

tuo metu aš kalbėjausi telefo-j 
nu su kariniu atache pulk. Mat- į 
hlius. Su juo jau prieš areštą 
palaikiau glaudesnius ryšius. 

Mūsų iš arešto paleisti a t v y 
ko pats kriminalinės policijos j 
viršininkas. Jis pareiškė, kad j 
mus veš į Marsky viešbutį. Bū-! 
sime laisvi, bet su sąlyga, jei; 
neužsiimsime politika. Tačiau j 

ir j u o s padovanojo draugiškai: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Suomajai. kad ^pagal j u o s t u o s - , l a . k ą ^ ^ ^ H d s i n k y j e 

tų kalėjimą. Sargai visi jauni, 
ilgais plaukais ir todėl kiek pri
mena amerikiečius studentus. 
Kai kurie jų labai draugiški. 

Į šį kalėjimą mes buvome at
vežti su specialiu šarvuotu au
tomobiliu, skir tu kaliniams va
žioti. Kai aš dėl Įdomumo pra
eidamas pravėriau vienos celės 
duris, ant grindų gulėjo 4 a r 5 
vyrai, gal būt, Suomijos patrio
tai. 

Da r apie mtteą suėmimą 

Kodėl mes esame suimti, vis 
dar nėra reikiant aišku. 
Apie tai jau esu,rašes. bet dar 
vieną kitą smulkmeną pridėsiu. 

Būdami Helsinkyje, latvė Ai-

mus sekė policijos agentai. Visi; 
suomių laikraščiai rašė apie mū- i 
sų žygius, fotografavo lipan
čius j policijos autobusą ir pan. \ 
Žurnalistai stengėsi su mumis 
susirišti ir gauti daugiau žinių 

Apie pabaltiečius daug rašė 

Europos spauda 

Vėliau, jau palikę Suomiją, 
patyrėme, kad visa Europos 
spauda apie mūsų suėmimą 
daug rašė. Kiek įstengėme, to
kių laikraščių prisipirkome. Lie
tuvos vardas plačiai nuskambė
jo viso pasaulio spaudoje. Visa 
tai teikė mums stiprybės ir ga
lėjome didžiuotis savo pareigas 

na Teivens iš Švedijos ir a š bu- ! atlikę. 
vome priimti Švedijos užsienio; Esame dėkingi visiems tiems1 

ELENA BETKAUSKAITE 
- DUDONIENE 

Gyveno 1337 S. i9th Avenue. Cicero. Illinois. 
Mirė liepos 15 d., 1973, 7 vai. ryto, sulaukus 57 m. amž: 
Gimė Lietuvoj. Panevėžio mieste. Amerikoj išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Juozas Betkauakas. 

dukterėčios: Lakštuone Vėžienė ir Rasa Dirkiemė su šeimomis, 
brolis Jonas Betkauskas su šeima Sibire, seserys: Veronika 
Toločkienė ir Sofija Vasiliauskienė su šeimomis Lietuvoje, mi
rusio vyro Juozo giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje. 1424 S. 50 A*e.. Cicero. 
Laidotuvės įvyks treč.. liepos 18 d. ii koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, žunoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje sėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų Dr-jai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Broliai, seserys, dukterėčios ir kiti giminė*. 

Laid. direkt. Jean Vance. Tel. 558-5245 

A. + A. 
ANNA NORKUS 

Gyveno 6552 S. Sacramento Avenue, Chkago, liimois. 
Mirė liepos 15 d , 1973, 5 vaL ryto, sulaukus 53 m. amiiaue-
Glm* Lietuvoje. Marijampolėje. 
Amerikoje išgyveno 22 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nijolė tr žentas Joną?. Izokal-

įlai, 3 arnika Julija Rasute ir Lma, pusbrolis Juozas Gurevičių* <aj 
žmona Felicra u- mirusvo pusbrol i *nvona Sebcia Gurevičienė, ir to
to giminės, draugai ir pažjstanu 

Priklausė Dainavos ansambhut 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette k o p l y č i o j 2533 W. 71st 

Street. 
Laidotuvės įvyks treč., liepos 18 d. is koplyčios 9 va!, ryto bus 

atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioie įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimie
ro Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: r>uktč. žentas ir anūkės. 
Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel 475-2345 

A. f A. 
V E R A P A S K 

(po tėvais Lukošaitė, po pirmo vyro Lopsa) 
Gyveno Jonės, Michigan. Mirė liepos 14 d., 1973 m. 

3:15 vai. ryto, sulaukusi 78 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Viduklės parapijos. Ameri

koje išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Paul, buvo pa

motė vaikams Lorraine Unites. jos vyras Albert. Albert 
Pask. Philip Butkus ir jo žmona Frances, sesers vaikai 
Pat Madeville. Stella Yeager, Frances Shillis, ir Stanley 
Cibbs ir jų šeimos, 6 anūkai, 6 proanūkai i r kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 
W. 71 st St. Laidotuvės įvyks trečiad.. liep. 18 d. iš koply
čios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Švč. M. Mari
jos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Liet. Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Vyras ir visi kiti šeimos nariai. 

Laidotuvių direkt. Donald Petkus, Tel. 476-2345. 

Laidotuvių Direktoriai 

•8*SgQ/WE8'jnUW AVB. 

TRIS UODERNUKOS 
AlfrCONDRIONED KOFLYOC* 

KEpvMfe T-MM BEHtte M*H. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
1307 S. UTUANICA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (UGKAW!CZ) IR SONŪS 
2S14 W. 23ra PLACE TeL MrgjnU 7-6672 
3434 W. 69tb STREET Tel. REpnbllr 7-121S 
11028 Soutawest ffigJreay, Palos Hills. IU. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAjrjFOENIA AVE. TeL LĄlayette $-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. BALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S. LJTUANICA AVE. TeL YArds 7-1LS8-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. fifttb AVE., CICERO, BLL. TeL OLyatpie 2-1003 

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

7 metu uiūr.: 3 butai Ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atskii 
rai šildomas ir vfei narnas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. $9.420 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virs lOCį pelno. Paskubėkite. 

Mūrinis — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
galima gauti veterano ar Fed. val
džios garantuota paskolą. Idealu di
delei šeimai. 6 4-ta ir Artesian. 

Mūr. bungaloro. 5 kamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Modernus ir Svarus. 65 
ir Maplewood. 

S po 4 kamb. mūr. Gražiai atro
dantis namas. įrengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesčiai. 

i 71 ir Artesian. 
2 po &H kamb. Apie 15 metų se

numo. 50 p. sklypas. 1 butas su val
gomuoju, kitas su S miegamais Šo
ninis įvaž. į garažą. Kiekvienas bu
tas su atskiru centr. šildymu. 60 ir 
Hamlin. 

iMuranoe — tecome Tas 

Notary PubUc 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W 63rd St. 436-7878 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
Namo. valdymas — Incone Tas 

Votariatas — Vertimai 
AFDRATJDTJ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 8. Kedrfe Ave, PK 8-22SS 

HELP WANTED MOTERYS 

BrigbtOD pke. 2-jų butų po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros šilumos. 
Garažas. 

82 tr Praacisoo. 7 metų senumo 
namas, gražus, 3 miegami, irenglas 
rūsys. Garažas. 

45 i* Wbipple. Veikianti taverna ir 
4 kamb. butas mūr. rame. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj staražo. 

53 it Richmond. Medinis, 2 butai 
po 4 kamb Garažas. *1«,000. 

65 ir Komaa Liuksusinia m 
aukšto. 10 metų senumo namas. 5% 
kamb. (3 mieg.) apačioj, 3 kamb. 
viršuj. Atskiros šilumos. Centr. vė
sinimas. 2 maš. mūr. garažas. 

65 tr Califomia — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metų senu
mo mūras. Atskiri šildymai. 

tr daug. daog kitų namu 
PraAome teirautis 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So, Archer Aveaoe 
TeL 254-6554 arba 257-5542 

Need extra money? 
Ladies if you have 2 hours a day 
spare time come to 240 E. 103rd St. 

Between 1 1 A . M . — 12 Noon. Can 
earn $100 to $150 per week. 

TEL. — 785-5194 

N U R S E S 
For beautiful modern morshig home 

R. N's & L. P . N.'s 
Full or Par t Time. 

Come in and see us. Talk it over. 
M. striu, R. N., Director of Nurses 

REGEHCY NURSING GENTER 
6631 N. Milwaukee —Niles 

Tel, — 647-7444 

SHORT ORDER 
C O O K 

Good hours — Good salary — 
Good benefits. 

Apply or Call to MR. SANATO 

WALGREEN'S GRIU 
832 OLD ORiCILARD 
SKOKIE, ILLINOIS 

Phone — 675-0003 

HELP WANTED — VYBAI 
— — — u i II i — — — — • * — < 

CLERK-TELLER 
FULL TIME. AGE NO BARRIER. 

For appointment call: 
G. LOLASHAK 
TeL 384-4006 

MOLDMAKEB 
fc.VPKRJKNCKD 1N PLASHCS 

• Top Fay 
• 48 Hour Weelc 

Mviuiny TOu-oogb mornę 
CaU Bilt 237-5040 

Jansam Tool & Die Co. 
4940 W. yortli Ave. Oiicaeo, 

6 I RC U I T 
E L E C T R I C A L 

D E S I G HE R 
Immediate opening. Mušt fea*» 
mum of 3 years experie»ce. a» a 
designer of injection molciina die 
oasting. or machine tool eircttitry. 
Mušt be capableof *orkiag witU r*k»y 
and solid statė kjgic. Knovledge of 
JIC, NEC and OSHA eaeenOal. 
Exeliėnt opportunity vilh, «a»Jor 
plastic machinery manufacturer for 
the desigaer vrh.0 can esecute ao *»-
signment from start to finiah Sub-
mit resume in confidence to 3tr. tL 
Hollis. I 

VAN D0KN C0MPANY 
2685 E. 79 SL 

Cfevefend, a 44104 
Tel. (216) 361-3277 

A.M eaual opvortunitr e m p k m r 

GENERAL MACHIHIST 
Full and part time. iiuat read biue-

prints and have owa teet*. 

$5.00 per hr. and up, plūs 
time. Paid h«lida>-s &. insuramoa. 

L £ B . ENGINEEBDfO 
* MACHINE CO. 

7816 S. Oakky Avenue 
TeL 787-6128 

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

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

4330 Sooth Califomia Avenuo 
Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 

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

GEROVES IEŠKANT 
Gražus 6 kamb. mūras arti 71 ir 

Mozart Modernus viduj. $21,900. 
--,iu auio-tn puikus mūras arti 

mūsų. Naujas šildymas, alumin. 
langai, kabinetų virtuve, karpetai, 
Ktuaas beisjmentaa. Garažas. $29,900. 

8 kamb. rezidencija, apie 16 me
tų. Liuksus namas didelei šeimai. 
Evergreen pko riboje. $36,600. 

Liuksus modernus --jų butu mū-
ras. Arti 71 ir Mozart. Karpetai. daug 
priedų. įrengtas bei^anentas. Siiily-
mas. $44,900. 

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

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

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

4 butij mūras Marąuette pko. ri
boje. Naujas eazu šild. Naujas gara
žas Ekstra platus lotas. $36,009. 

6 butų 15 metų mūras. Apie 
$12,000 pajamų. Maži taksai. Į pie
tus nuo Talmari banKO. $S1,00C 

2 ankstų apartmentints mūras prie 
parko. $16.000 pajamų. Naujai su
tvarkytas beiOTrientas, vertas $68,000 
ir daugiau. Pamatykit. 

Palikimo mūras atneša $4,000 pa
jamų. 'Naujas gazn Bildyraaa Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000. 

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

VALDIS REAL ESTATE 
7061 s. Washteoaw W. R £ 7-7200 

RCSSIAN, ENGLISH 

Secretary 
For small American Co. Mušt know 
how to type and take shorthand. Very 
diversified job. Excellent Co. benefits 
and conditions. 

Please apply CAROL SAGEN 

H-ELT L N T E R N A T 1 D N A L 
C O R P O R A T I O N 

18 S. Michigao. Te l — 332-0558 

H E L P W A X T E D — V Y R A I 

iiiinntHiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimimnm 

MACHINE OPERATORS 
* 

Operators roiuired for various 
pieces of equipment, including numer-
ical control machines. Experience not 
necessary; will train persons having 
the correct mechanical aptitude. Very 
good working conditions, many fringe 
benefits, new completely air condi? 
tioned plant. 

QU!GK-SET, INC. 
Phone - 498-0700 

IHllIlIIHlIIIIIHIUlHUUIlKlIIIiillUUIUlUI 

— — — — — — — — — — ^ . 
W a n t e d 

Machine Mainte'ce Marš 
Testile experience helpfui 

Salary open. 
Paid vacatioK & hospitalization. 
tTB ER BOND CORPORATION 

S8S0 S. Kedzie Ave. TO. 2544800 

AUTO MECHANIC 
Permanent position. Mušt have goorf 
references. Exce!l. working conditions. 

Apply in Person to: TOM CEGLAREK 
CLARK-MAPLE CHEVROLET CO 

1025 N. Clark St Chicap> 

D f i H E S l O 

ŠIMKUS REAL ESTATE R A D I O P R O G R A M A 
NOTARY PCB14C 

CNOOMOE TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais ReaJ 

E M E U reikalai* B« to 5ia veikla 
Notariatas. daromi Ir liudijimai ver
timai, užpildomi pllietyMa pareiški
mai Ir ivairUs blankai. 
42.59 S. Maplevrood — CL 4-7450 

Savininkas parduoda 15 metų kam
pinį namą priešais Marąuette Par
ką, arti Kedzie Ave.. 2 butai. 2 
krautuvės ir raštinė. Geros paja
mos. Kreiptis tel. GR 6-4087 

Rerakite tuos biznierius, ku- į 
rie skelbiasi dSen. "Drauge". 

Seniausia Lietuvių Radto Progra
ma Naujojoj Ajnglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šia programą veda Stepo
nas t. Minkąs. Biznio reikalas 
kreiptis į: Raltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E, BroadV 
way, So. Boston, Mass. Tetefenss 
AN 8»648». Ten pat gamnmas Ir 
dienraštis Draugaus. 

SEMI-DRIVERS 
For refuse transf er operatkn. 

Steady year-round work. 
SOLO) WASTE DISPOSAL 

9301 W. Higgins 
Des Plaines, TIKnois 

AUTO MECHANIC 
Eseperienced on VWs. Escellent pay. 
CaM Service Manager at 

DOWNERS GROVE VOLKSWAGEN 
2020 W. Ogdea Ave. 

Oown«rs Grove, Dlinote 
TEL. 964-9960 

~ 
AUTO BODY MEH 

MACHINIST 
Mušt have good references. Exoetts«t 
working conditions m new body shop. 
Plenty of work. 

Apply in Person to TOM CEGLAREK. 
CTARK-MAPIE CHEVROLET CO. 

1025 N. Clark SL Cbfcago 

Į S I G Y K I T E I > A B A R 
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1 JAUNUOLIŠKA LIETUVA 
I ano meto jaunuolių išgyvenimuose 

I ANAPILIO PAPĖDĖJE 
S r- i - T » - - -4.-
= Karole Pažėraite 
j mane romane aprašo Li^tnvo* Nepriklausomybės atstatymo me> 
į, tas 1918 - 1022 mokslųjį emaacio jarraimo Daotaikose, atjįank-
s dama oroso atanintln daog žinomu Ir nežinomų akmenų. ^ 
f Knyga kamuoja $5.00. Gatmama 'Tirange** ir pa* platin- s 
S tojus. S 
- IIIIIIH niiiiiiiiininrfiiiiiiiiimiiiitiiiimiiiiimuiiHimiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiiin^ 

M A C H I N I S T 
— MAI>TENA?»C« — 

Exper. maa who worXa weH <m Bis 
own, te roaintain t*iU*P8Ma& .tsMs 
and ites, m grožinę. *xtrusk»» ptaab 
Sonte electrical knovledge a«c. 9Hf 
wasea. F^ee iosurance aad. oth«r ba» 
nofita. 

MIDLAND Pl>ASTIOS ViC 
2901 X. SbeffieU Ave., Ctucuco 

TKl. 'it8-25«t 

MACHINE BiHLDER 
Growing oompany nefds a man. wtth 
mechanical or e}*ctrtcal tjaokgrvmKt 
to build special jnachine«. yuli tisoę 
steady Job. Salary reyrnmensurate -wii\ 
abi lity. Ali corupany beaefita A^ply 
in person or phone 

tMTKRIAT, STAMP 
* ENGRAITNG C». 

1825 So. Buvse Road 
Mt. Pro^pect, nih»o*» 

IKL — 439-7212 

AUTOMATIC PVNCH PRJūvS 
OPERATORS 

8:00 AM. to 4:30 PJ4. 
PhoBH _ 541-3333 

AMERICAN PLAYING CARD CO. 
1704 So. Wolf Rd.. Wheetbg, m 

Perskaitę "Dranga* 
A 



PENKERI META! BE 
DR. MYKOLO SLAPŠIO 

Gegužės pabaigoje brolio Teo-
<ioro ir jo šeimos, artimų gimi
nių ir būrelio jo buvusių drau
gų tyliai buvo paminėtas dr. 
Mykolas Slapšys ir jo žmona 
Monika, prieš penkerius metus 
tragiškai žuvę automobilio ne
laimėje prie Wasbingtono. Pa
minėjimas buvo pradėtas šv. 
Mišiomis ir baigtas kukliais pus
ryčiais brolio namuose. 

Velionio staigus ir visiškai 
nelauktas pasišalinimas iš gy
vųjų tarpo buvo baisus sukrė 
timas jo artimiesiems, drau
gams ir visiems, kurie jį pažino
jo, ar ką bendro su juo turėjo. 
To sukrėtimo nė kiek nesuma
žino ir penkerių metų laikotar
pis, kai t a šiurpi žinia apie bai
siąją nelaimę buvo paskelbta 
visur, įskaitant ir okupuotą Lie
tuvą. Savo trumpu, bet pilnu 
gyvenimu j is įrodė, kad tėvynės 
meilė buvo jo didžioji dorybė 
ir kad jo, kaip žmogaus, nega
lima nei pamiršti, net nei įsi
vaizduoti, kad jo jau mūsų tar
pe nebėra. 

Neskaitant gilaus išsimoksli
nimo ir aukšto išsilavinimo, dr . 
Mykolas Slapšys buvo labai pa
prastas, mielas ir nuoširdus lie
tuvis, didis patriotas, aukštai
tis. Labai didžiavosi savo kil
me ir labai mėgo savo įgimtą 
tarmę, nuo kurios jis niekada 
nebuvo nutolęs. 1 

Gimęs i r augęs gražiųjų Za
rasų krašto miškų ir ežerų prie
globstyje, niekada savo krašto 
nepamiršo ir kiekvieną asmenį, 
kilusį iš t o krašto, jis laikė lyg 
antruoju savo broliu. Gal dėl to, 
tik atsikėlęs į šią šalį, tuojau 
pradėjo rūpintis surišti visus 
zarasiškius, išsimėčiusius po 
New Yorką ir jo apylinkes, į 
vieną organizuotą vienetą ir su
šaukti pirmutinį jų suvažiavi
mą New Yorke. 

Kaip zarasiškis, dr. Mykolui 
Slapšiui buvau artimas, be ge
riausiai ^ pažinau i r labiausiai 
prie jo prisirišau, kai vieną die
ną vilkdamas sunkią dalią toli
mos Kolumbijos Bogotos gat
vėje netikėtai susitikau pasenu
sį jaunuoli, kuris mane sustab
dęs prakalbino vardu. Sunku 
buvo patikėti, kad čia į mane 
šneka t a s pats Mykolas, buvęs 
jaunas, lieknas ir sveikas jau
nuolis, pergyvenęs dar rūstes
nę už mane dalią. 

Karo audrų nublokštas Aust-
rijon, vieno bombardavimo me
tu buvo pusgyvis palaidotas su
griauto namo griuvėsiuose ir 
jau buvo ruošiamas laidotu
vėms, kai staiga, gyvybės žy
mėms pasirodžius, buvo atgai-
vmtas ir patalpintas ligoninėn. 
Sveikatai kiek pagerėjus, persi
kėlė Italijon ir grižo atgal j Ne
apolio universitetą tęsti nu
trauktų jūrininkystės mokslų, 
kuriuos garbingai apvainikavo 
jūrininkystės mokslų daktara
tu, i * 

Baigęs mokslus, savo brolio 
kviečiamas, jau buvo pasiruo
šęs čia atvažiuoti, kai staiga ita
lų policija pareikalavo jį per 24 
vai. Italiją apleisti. Tai. anot jų, 
reikėjo padaryti , kad išvengus 
bet kokių nesusipratimų su so
vietų vyriausybe, kuri reikala
vo Mykolą, kaip karo nusikaltė
lį, jiems išduot i Dr. Stasio Si
ručio, kuris tuo laiku lankėsi 
Italijoje, dėka, dr. Slapšys, kuria 
ne kartą yra prasitaręs, jog jam 
įr meškeriojimas yra per į įau-
FUS sportas, atsidūrė jo globoje 
ir laikinai apsigyveno Koiumbi-
jĮoje. 

Kolumbijoje jam taip pat ne
sisekė. Dėl bombardavimo metu 
sužalotos sveikatos ne tik nega
lėjo gauti darbo, bet taip pat 
Begalėjo gaut i leidimo čia atva
žiuoti. J a m teko daug vargti, 
kol paganau, gerų žmonių Ko
lumbijoje padedamas ir savo 
brolio JAV-bėse didelių pastan
gų remiamas, po trijų metų. iš
būtų Kobimbijoje. 1951 m. pa
vasarį persikėlė Amerikon, č ia 

»ie taip pa t 

Sveikata tirpo. Sužalojimai 
bombardavimo metu pradėjo 
sunkiai jį varginti ir vertė pa
siduoti net kelioms Labai sun
kioms ir pavojingoms operaci
joms, kurios sėkmingai pamažu 
grąžino sveikatą. 

Nors dar galutinai nepasvei-
| kęs, nedelsdamas pradėjo rū
pintis kuo greičiau įsigytas 
mokslo žinias praktiškai panau
doti. Kiek padirbėjęs vienoje 
katalikiŠKOJe organizacijoje pa
bėgėliams globoti vertėju, 1958 

į m. persikėlė į Wasbingtoną, kur 
j buvo priimtas dirbti savo srity-
; je. č ia iki savo mirties ėjo aukš
t a s pareigas JAV pakrančių ir 
geodezijos tarnyboje, okeanolo-
gįjos skyriuje, kaip okeanogra-
fas, ne kartą dalyvavęs moksli
nėse ekspedicijose okeanų pa
slaptims moksliškai tyrinėti. Jo 
moksliški žygiai y ra aprašyti 
tų ekspedicijų proga išleistose 
knygose, o jo nuotraukos yra 

A. a. dr. Mykolas Slapšys 

patalpintos šalia žinomų ameri
kiečių okeanologų, kurių ne vie
nas savo asmeniškuose laiškuo
se dr. Slapšj yra pavadinęs ne
pakeičiamu savo srities žinovu 
arba užsispyrusiu moksliškų 
problemų išrišėju. Dr. Mykolo 

Slaplio labai staigi i r anks tyva 
mirt is bus labai ilgai neužtaiso
ma spraga okeanologijos ba
ruose. 

Pfemaresni nuostoliai su j o 
tragiška mir t imi ir lietuviams, 
nes dr. Mykolas Slapšys buvo 
labai lankstus , dosnus ir da r 
bingas, kur t ik mūsų visų tėvy
nės šauksmas jį pasiekdavo. Ne 
siekdamas jokių vadovavimo a r 
garbės pareigų, j is dirbo t en , 
k u r tik jo i šmanymu buvo gali
m a pasi tarnaut i savo tautos ge 
rovei. Gal dėl to nereikia s tebė
tis , kad jo žiaurios dalios penk
metis net tolimoje Italijoje g ra 
žiomis maldomis buvo iškilmin
gai paminėtas. 

Ilsėkis, mielas Mykolai, r a m y 
bėje nors svetimoje, bet m u m s 
svetingoje š ios didžiosios šalies 
žemelėje! Ga l ateis deina, kai 
Tavo pelenai bus gal ima perkel
t i j mylimą laisvą Lietuvą. 

V . Butkys 

mTsmm LAIŠKAI 
"DRAUGO" ADM-JOjE 

P . Navikui — nuo K. Galvi-
dienės iš Sibiro 

Stanislovui Norvilui — nuo 
Marės Mineikienės iš Klaipėdos. 

E. Norvilaičiui — nuo Juozo 
Laurinavičiaus iš Kauno. 

Agnės Norqub» — nuo Dulai
t ienės iš Ju rba rko . 

Žinantieji adresus a rba patys 
adresatai prašomi atsiimti 
"Draugo" administracijoje dar
bo valandomis arba pranešti 
adresus. 

DRAUGAS, antradienis, 1&73 m. liepos mėn. 17 d. 

MIRK PEOF. FEINBERG 
Tarptautinio garso alergistas 

dr. S. Feinberg, dėstęs North-
western universitete, mirė lie
pos 10 d. atostogaudamas Ang
lijoje. Buvo 78 m. 

TRYS UŽSIMUŠ* 
AUTOMOBILY 

Automobilis, važiuodamas 80 
keliu, nušoko 60 pėdų žemyn 
nuo pervažos. Užmušti R. Lou-
zon, 25 m.. K. Hamlin, 20 m., 
ir F . Simonetti. 22 m., vienas 
sunkiai sužeistas. Nelaimė įvy
ko sekmadienį netoli Joliet. 

BUTKUS GAUNA 
AUKŠTA ALGA 

Pasižymėjęs žakiikas Diek 
Butkus su Bear komanda pasi-

j rašė daugiametę sutartį. Jo sie
kimas buvo trejų metų sutart is 
su metiniu atlyginimu po 100, 
000 dolerių. Iš visko matyti, kad 
jis tą pasiekė. Butkus dabar tu
ri 30 m. amžiaus. 

— Vienintelis kebas pasauly
je didinti laimę yra ja dalytis. 

P . Scherer. 

— Ledas slidus, o gyvenimas 
d a r slidesnis. Liet . patar lė . 

BŪDINGAS PAPROTYS 

Kai kuriuose Indijos rajonuo- j 
se gyvuoja paprotys , padedar:-; 
tis išspręsti tėvų ginčus, paren-; 
kant naujagimiui vardą. Jei te- Į 
vas siūlo vieną vardą, o motina 
kitą, t a i uždegamos dvi lempos, j 
Kieno lempa ilgiau dega, t a s j 

i laimi, t y. paga l jo pasiūlymą į 
duodamas vaikui vardas. Mšk . 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 
W1NDERS MEDICAL ^įrm REMBLAKE • ROCHKES 

ARTS 2 j 2 » AP0THECARY 
3213 W: 63rd St. \ t w ^ 2 4 2 1 W' 6 3 r d s t f*«t 

Tel.WA 5-4787 M* Tel. HE 4-1500 
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojai 

* ? « * * . . » * < , 

Our "GOOD NEWS" is even b e t t e r . . . 

Standard FederaI Announces 
New Higher Interest Rates 

CERTIFICATE ACCOUNTS 

Account 
7%%. 
6V4%. 

(nevvaccounts only) 

On *5,000 or more 

Maturity 
Fouryears. 

. 30months. 

PASSBOOK ACCOUNTS 
(new and existing accounts) 

Annual 
Yifild 

. . .7 .63% 

. . .7 .08% 
6%% Two years 6 .81% 

On *1,000 or more 

7% Fouryears 7.35% 

6V*% Oneyear 6 .81% 
53/4% 90days 6.002% 

Increases to 5.39% 
on interest accumulated 

for oneyear. 
Interest paid to the 
date of withdrawal. 

Interest compounded daily. Deposits received by the 18th of the month earn interest from the 1 st, if the funds remain 
on deposit to the end of the interest period. Deposits after the 1 Oth of the month earn from the date of receipt. 

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY. 
For more detailed information on these new accounts, visit or call one of our savings counselors - it can mean 

more for you. Standard FederaI Savings. Saf e, secure and reliable savings plans, vvith you in mind. 

Assete n p $19C,300,0e0.00 Reserven ww $16,500,000.00 

ST/UiiyVRD FEDER/U. Sj/u/iNGS 
ANOLOAN ASSOOATION 
419? ARCHFR AVf NUE AT SACR AMENTO 
f.HICAGO. ILLINOIS 60632 !>HON£ 8 4 J » U * 0 

Monday..Tuesday,Thursd8y,Friday- 9 A.M. to 8 P.M.; Saturday - 9 A.M. to 12 Noon; Wednesday - no business transacted 



DRAUGAS, antradienis, 19?S av Sepos mto. 17 d, 1 

CHICAGOJ IR i 
APYLINKĖSE 

SUVALKIEČIAI JAI ŠVĘS 
35 METŲ SIKAKTĮ 

Lietuvių Suvalkiečių draugi -
Įjos susirinkimas įvyko birželio] 
j 22 d. Hollywood salėje. J j pra-1 
1 vedė pirm. Leonas Vasilevas. | 
Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito su-1 
sirinkimo nutarimus. Vaidyba 

i darė pranešimus. 

X Anatolijus Kairys, Chica-
go, Illinois, rašytojas ir visuo
menininkas, dalyvaus LFB stu
dijų ir poilsio savaitėje, kuri į-
vyks Dainavoje, ir bus vienas 
iš pagrindinių dalyvių svarsty-
bose tema: "Bendravimas su 
komunistu pavergtu kraštu". Draugija ruošia sukaktuvinį j 

X Vilniaus 650 metu sukak- banketą spalio 6 d., 6 v. v., šeš- j 
čiai paminėti komitetas turėjo ! tadienį. Vyčių salėje. Programą j 
kelis posėdžius. Minėjimas nu- ' atliks sesutės Drūtytės. Gros 
matytas šių metų spalio 21 d. i Ramonio orkestras, bus šalta ir 
Jaunimo centre. Paskaitą skai-1 šilta vakarienė. Nariai ir svečiai 
tys prof. dr. Jonas Puzinas, pa- galės pašokti ir pasivaišinti. 
mokslą pamaldose sakys kun. 
dr. Ignas Urbonas, poeziją skai
tys poetas Kazys Bradūnas. 
Dainuos solistė Janina Šalnienė 
ir Jaunimo ansamblis, vadovau
jamas muz. Fausto Strolios. 

X kur.. Vyt. Memenąs, šve. 
Marijos parap. klebonas, Moke-
na, I1L, ir \Vilir\linooka deka
nato dekanas, išrinktas Joliet 

IŠ A i.TI lt TOLI 

kartu atšvęsti su suvalkiečiais 
jų d-jos 35 metų sukaktį. Ban
ketui ruošti komisiją sudaro 
Antonetė Vaitkus, Fr. Vaitkus 
ir Jonas Stoškus, 

Nuo įsikūrimo 1938 m. Suval
kiečių draugija nenuilstančiai 

Algio Rukšėno knygos " D a y of S h a m e " sutikimas Dainavoje. Ištrauką 
iš k n y g o s s k a i t o V. Abariūtė. Nuotr. Al. Astašaieio.jr. 

40 METŲ JUBILIEJAUS PROGA 
Postas pagerbė Darių ir Girėną 

Amerikos legijonierių Dariaus kelionę per Atlantą ir jų tragiš-
ir Girėno postas Chicagoj perei- ką žuvimą vos keliasdešimt my-
tą sekmadienį pagerbė žuvusius lių nuo nusibrėžto tikslo. Pro-

J. A. VALSTYBĖSE (la- **%* Graužinis, "Draugo" 
| korespondentas, yra LB apylin-

— A. a. Marija Valeškaitė-; k ė s pirmininkas, o Vladas Pa-
Mankienė mirė Blackstone, se- ' a ū r a __ lituanistinės mokyklos 
nelių prieglaudoje, bebaigianti vedėjas. 
eiti 105 amžiaus metus. Buvo! _ K u n d r A Olšauskas, 
^ m u s i Alovėje, į LOS A n g e ^ S v Kazimiero pa-
JAV-bes atvažiavo 1899 metais. 

— Hartfordo 
rapijos vikaras, išvyko į Euro-

ir apylinkės įpą aplankyti savo sergančio 
pranešama, kad į b r o l i o Amerikon grįžti numato 

susiartinimo mgpįūfco mėnesį. Putnamo Lietuvių 
šventę N. Pradėtosios seserų 
sodyboje autobusas iš Hartfor
do išeina 9 vai. ryto, nuo Lietu
vių Klubo, 227 Lawrence St. 
Sustos ir Manchestery apie 9:15 
vak. Kaina: $3.50 nedirban-
tiem; $4.00 dirbantiems. Pra
šom nedelsiant registruotis 
pas Danutę Grajauskienę, tel. 

KANADOJE 
— Hamiltone Steleo įmonėje 

25 metų tarnybos sukaktim bu
vo atžymėtas būrelis lietuvių: 
Stella Samus, VL Bartninkas, 
St. Bordinavičius, K. Bungarda, 
J. Karaliūnas, Pr. Kažemėkas, 
P. Lukavičius, St. Matulionis, J. 

688-1552 ir nesivėluoti į. autobu- M i k a l a u s k a ^ v N a r k e v i č i u s , j 
są. Iki malonaus pasimatymo p a u k š t y s S t . P i l i p a v i č i u s , Z . 
.įepos 22 d. Į puijanaus^as^ ^ t 

— Dailininkui Petrui Rimšai, 

darbą, prisidėdama visur, kur 
vyskupijos kunigų senato vice- . į. i ^ galėdama. Dabar draugi-
pirmininku. i j a t u r j ^u mėnesius atostogų. 

x Vytautas Bieliaju*, įvairių j p ^ e savo darbų grįš tiktai rug-
tautų tautinių ŠOKIU specialis- Į g^jo mėnesį. 

Geras narvs Julius Klimas 

dirba, rengia pasilinksminimus | lakūnus Darių ir Girėną prie jų gramai vadovavo Vytautas 
ir piknikus, aukojo savo laiką ir j paminklo Marąuette Parke. 

tas, atsiuntė sveikinimus iš j 
Graikijos, kur jis važinėja su į 
Brigham Young universiteto šo
kių trupe. Jau šoko įvairius šo
kius aštuonias dienas Madride,, 
Ispanijoje, penkias dienas Ate- £ 5 i r Pasikalbėti su juo. Visi 
nuose, Graikijoje, dvi savaites j l i n k ė * j a m * * S 
Izraelyje. Cia Vyt. Bieliajaus 

narys 
(atvyko į susirinkimą. Jis ilgą 
į laiką sirgo ir negalėjo vaikščio
ti, buvo smagu visiems pasima-

įvyks Sekantis susirinkimas 
rugsėjo 28 d. 

Eugenija Strungys 
trupė atstovaus Amerikai tautų 
festivalyje, minint Izraelio 25 
metų nepriklausomybės atgavi
mo sukaktį. 

X Aušra Mačinlytė-Zerr, j x Dr. Jonas Dėdinas sutiko 
Glenside. Pa., JAV LB centro būti sendraugių ateitininkų sto-
valdybos narė, bus viena iš pa- i vykios komendantu Dainavoje, 
grindinių dalyvių frontininkų \ 
studijų savaitės Dainavoje pa
šnekesyje tema: "Lietuvos lais
vinimo darbo racionalizavimas". 

x Alcohotics Ananjnrious pir
moji lietuvių grupė turės susi
rinkimą liepos 31 d., antradieni, 
8 vai. vak Riehmond mokyklos 
kavinėje. 4325 So. Riehmond 
Ave. Suinteresuoti buvę alkoho-

x Dainavos ansamblio valdy
bos sekretorei a. a. Onai Nor-

Iškilmės prasidėjo eisena nuo 
69-tos ir Artesian gatvių, kol 
palengva pasiekė Dariaus ir Gi
rėno paminklą. Eisenoje daly
vavo apie 25 vienetai su unifor
muotais dalyviais ir spalvingai 
apsirengusiais muzikos instru
mentalistais. Dalyvavo taip pat 
keli lietuvių vienetai: Lietuvos 
Vyčiai, Šauliai, Lietuvos sava
noriai, Ramovė, Lietuvių Preky
bos namai, Dariaus-Girėno pos
to nariai. 

Reikia nuoširdžiai pagirti Da
riaus-Girėno postą, kad jis ėmė
si didelių išlaidų atsikviesti to
kius garsius vienetus, kaip 
Searlet Knights iš Gurnee, 111., 
kuris spalvingom uniformom ir 
gausiu orkestru pagražino eise
ną ir vėliau labai gražiai kon
certavo programos metu. Chi-

likai ar jų seimus nariai, turi go dienraštį, prisiųsdama 10 dol. 

Rumpchick. Įspūdingą kalbą lie
tuviškai ir angliškai pasakė Lie
tuvos gen. konsule Juzė Dauž-
vardienė. Illinois valstybės se
natorius Frank Savickas nuo
širdžiai sveikino Dariaus-Girėno 
postą, kad taip ilgai ir gražiai 
gerbia žymiuosius lakūnus, ku
rie atnešė tiek garbės Lietuvai. 

Svarbiausias iškilmių momen
tas įvyko, kai Dariaus-Girėno 
atstovai pagerbė Darių-Girėną 
vainiko uždėjimu. Gražų . ir į-
spūdingą vainiką pristatė Ra
movė. Legionieriai šūviais, tri
mitui sutrimitavus, atsisveikino 
narsiuosius lakūnus. 

Atrodo, kad lietuvių visuome
nė iškilmėmis pennažai domėjo
si, nes buvo nedaug lietuviškų 
tautinių drabužių ir per mažai 
žiūrovų. Prieš keletą metų bū
davo žiūrovu daug daugiau. O ši 

kienei mirus, Dainavos ansamb- cagos policijos vienetas taip pat, ,. , : , .- . . . 
,. . .. . .. ,„ , _ •_; F . ,. diena buvo įabai graza ir neper-

graziai pasirodė. 
Iškilmių programa buvo gra

žiai atlikta. Teisėjas Alfonsas 
Wells, žymus legionierių narys, 
vadovavo eisenos rengimui, pa
sakė reikšmingą kalbą, aptarda
mas Dariaus-Girėno ryžtingą 

Ruzgys, 
Ant. Šilgaiis, J. Stankus, J. Sta
ras, J. Steiblys, F. Urbaitis ir 
A. Venckaitis. Jie buvo apdova
noti laikrodžiais ir priimti j 25 
m. ištarnavusiųjų klubą. Pasku-

Nesant pavojingų komplikacijų, j t i n e m u n i j a M t a r t i m j š i s & 

Santa Monica, Caiif., padaryta 
didelė operacija. Nors ligonis: 
dar tebeguli silpnųjų ligonių pa-> 
latoje, tačiau sveikata gerėja. \ 

fabrikas savo laukiama pilno pasveikimo. Dail. j j g į ^ į ^ ^ 
P. Rimša sveiksta dr. Juozo Gu- ^rhildnkua j a u &lei<m& j ^ ^ 
dausko rūpestingoje priežiūroje. L s u 2 5 m ^ ^ ^ j e i t u r i 6 2 

— Balys Graužinis ir Vladas Į m. amžiaus, ir moka $337.50 
Pažiūra su žmonomis planuoja; mėnesinės pensijos. 
iš Los Angeles rugpiūčio pra
džioje atvykti į Dainavoje or
ganizuojamą Lietuvių fronto 
bičiulių studijų ir poilsio stovyk-

lis atsisveikina liepos 17 d. 8 v 
v.. Petkaus koplyčioje 2533 W. 
?1 St. 

x V. Mažeikienė, Los Ange
les, Calif., nuoširdi mūsų dien
raščio skaitvtoja, r'arėme Drau-

šilta. Dariaus-Girėno Amerikos 
legionierių postas tikrai gražiai 
pasirodė, tęsdamas labai pras
mingą paprotį — pagerbti Ame
rikos ir Lietuvos didvyrius. 

P. G. 

Įvairių klausimų, kviečiami da
lyvauti. Kalbės tėvas, motina ir . 
sūnus apie savo išgyvenimus. 
Bus galima gauti šiuo klausimu 
literatūros. Taip pat bus užkan
džiai. 

X Birutė E. Dombrava, New 
Port Hts.. F1-, siųsdama metinį 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
7 dol. auką •'Draugui" stiprinti. 
Labai ačiū. 

_ . . gaunama su 25r\ nuolaida ir te-
X Dr. S. Jankausko parašy- k a i n u o j a 4 d o l 50 c t Adresas: 

ta istorija »\ etennanne medi- ^ė^Sm, G w enime", 4545 
eina nepriklausomoj Lietuvoje" w ^ g^ ^ m ( } 
dabar platinama "Draugo" 
knygyne. Kaina $6.00. (pr.) 

auką. Labai ačiū. 
x A. žukienė, Woodhaven. 

N. R., parėmė savo dienrašti pi
nigine auka. Dėkojame. 

x Pagrindiniai gyvenimo 
klausimai yra svarstomi nauja
me kun. dr. J. Gutausko veikale 
"Dievas šiandien". Įsirašius 
prenumeratorium knygų serijos 

CHICAGOS 23NIOS 
SKULPTŪROS Iš SMĖLIO GINA BALTIJOS VALSTYBIŲ 

TEISES 

AUSTRALIJOJE 
— Dovydas Šutas, neturintis 

5 pėdų augščio ir 12 metų am
žiaus, išgarsėjo Geelonge kaip 
vienas talentingiausių krepšinio 
žaidėjų. Šios amžiaus grupės 
"Vyčio" keturi krepšininkai — 
D. Šutas, broliai Lipšiai ir V. 
Kymantas atstovavo Geelongo 
miesto rinktinei Viktorijos tarp
miestinėse pirmenybėse ir lai
mėjo I vietą krepšinio varžybo
se iki 12 metų amžiaus. Per 4 
rungtynes Geelongo mažieji 
krepšininkai išsikovojo 143 taš
kus, kurių 81 rinktinei laimėjo 
D. Šutas savo tiksliais metimais. 
Dabar jis yra pakviestas į Vik
torijos valstijos minėto amžiaus 
grupės krepšininkų rinktinę. 

Geelongo laikraštis "Advert-
iser" įsidėjo treniruočių nuotrau 
ką, kurioje susitinka Dovydas 
su Galijotu — Dovydas Siutas, 
4 pėdų ir 9,5 colių, su Rusei R> 
ches, 6 pėdų ir 7 colių. Pastara
sis prieš porą metų su Australi
jos krepšinio rinktine yra žaidęs 
užjūrio kraštuose. Mažąjį Dovy
dą šiuo metu yra ištikusi nesėk
mė — mokyklos futbolo rungty
nėse jis nusilaužė kairiąją ran
ką žemiau alkūnės. Treniruotė
se jis dalyvauja ir laikraštinin
kam pozuoja su sugipsuota ran
ka. 

— Adelaidėje suruoštas įspū
dingas ir gražus birželio mėn. 
tragiškų įvykių minėjimas. Pra
dėtas pamaldomis, kurių metu 
jautrų pamokslą pasakė kun. 
A. Spurgis, MIC. Kita minėjimo 
dalis buvo suruošta jungtinėmis 
lietuvių, latvių ir estų jėgomis. 
Didžiulė minia susirinko Rotu
šės aikštėje. Jungtinis trijų tau
tybių choras, susidedąs iš 170 
asmenų, sugiedojo Australijos 
himną ir keletą dainų bei gies
mių. Chorui vadovavo Rasa Ku-
biliūtė. Pagerbti žuvusieji, kan
kiniai ir ištremtieji. Latvių ir 
estų atstovai pasakė kalbas. 
Lietuvių vardu kalbėjo dr. A. 
Stepanas. Priimta rezoliucija 
Lietuvos laisvės reikalu. Minė
jimas baigtas Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos himnais. 

įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTTTKATAI IR AUTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPKESS 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
2501 W. K»tfi St., Chicago. IU. 80«2t 
SSSS S. Haisted, Chicago, m. 60608 

Tel. WA &-27S7; 254-5320 
V. Valanttnaa 

Ryšium su lietuvių, latvių, es
tų areštais Helsinkyje David 

Chicagos paplūdimiuose lie
pos mėn. pabaigoje ir rugp. pra
džioje bus konkursas skulptū
rų darymo iš smėlio. Dalyvaus John Plesic "Chicago Tribūne" 

"Krikščionis Gyvenime", knygai apie 700 vaikų, lankančių mies- \ dienrašty išspausdino laišką, pa
to suorganizuotas vadinamas ; vadintą "Spaudimas į baltie-

ičius". Tame laiške pažymi, jog 
rusai siekia pasaulinę konferen
ciją panaudoti, kad susilauktų 

Liepos mėnesį įvairiuose par-i pritarimo tam neteisėtam, ne-
kuose Chicagos muzikų federa- i žmoniškam Sovietų Sąjungos 

I š demonstracijų, įvykusių liepos 11 
d. St. Petersburge, Fla. 

ti p a k r a n t ę , t a č i a u s m a r k o k a s 
v ė j a s ir b a n g o s t ą ž ibalą iš taš
kė , p a š a l i n d a m i p a v o j ų . 

*<> M 0 D E 1 J M I NAMV B A I . O * ' 
!WK̂  iki W7r nuolaida 

ralima pirkt fialinrs <r temokėtma 
WTTHWTCST FTRNTTVRE CO. 
S200 R W«»sterB — Tel. OK 6-44? 1 

BERT'S STANDARD SERVICF 
Road Service — Major Mechaniral 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up) Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padancos ir ki-
•i reikmenys 
6645 S. Western — Tel. 179 90* 

Savin. Norbertas L a n g y s 

HEATTNG CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty nauju* 

ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
ir vandens boilerius. Dirbo greit, sa-
*inlnxa1 1r garantuotai. 

DOMAS tl.-RACSKAS 
1444 S. Weet«ni Ave. 
Chicago. III. ft060« 

Tei. VI 7-S447 

T E L E V 12 U O S 
Krautuvė Maruuetu* Parke 

ir stereo. 
Spalvotom |r paprasto.. Radijai 

Pardavimas ir yuu-yiim.. 

M I G L I N A S T V 
iS46 W. 69tb St . — Tel. 776-1186 

t0<% - 2HC/, 
it apdraudę 
hil io pai* 

— ZOfc pigiau mokSslt 
nuo ugnies ir autorno 

X Didieji aukotojai. Sporto 
Išvykos Europon komiteto pirm. 
Ant. Rudis išvyką remia ne tik 
savo darbu, bet ir pinigais. Jis 
jteikė sportininkams 1000.00 do
lerių čekį. Tai iigšiol yra stam
biausia auka. 

Gi kontraktorius ir sporto bi
čiulis Jonas Talandis paaukojo rašyt Jonui .Aisčitri, betoje g^ų su-
_~~ ~~ , , . . , . . . rinkta LF vehoruo atminimui $50o. Au-
oOO.OO dol. išvykos parėmimui 

x Lietuvių Fondas. LF narys Pet
ras Povilaitis, Great Neck, N.Y.. at
siuntė $500. padidindamas savo įnašą 
iš $1,500 iki $2,000. Visi LF nariai, 
gyvi ir mirę, yra nuolatiniai pastovus 
lietuvybės stiprintojai, o kartu ir ko
votojai už tautos išlikimą ir laisvę. LF 
adresas: 2422 W. Marquette Rd.. Chi
cago, IL. 60629, tel. 925-6897. (pr.) 

X Lietuvių Fondas. LF nario inž. 
Leono Kačinsko, Washington, D. C , 
rūpesčiu ir iniciatyva, mirus poetui -

kojo velionio artimieji, draugai ir pa
žįstami, įstodami j LF narius, įamžin
sime savo vardą lietuvių tautos isto
rijoje. LF adresas: 2422 West Marųuet-
te Rd., Chicago, IL. 60629. tel. 925-
6897. (pr.) 

dienos stovyklas. 
KONCERTAI PARKUOSE 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
ŽENKLELIAI 

cijos nariai duos koncertus. 
Marąuette parke toks koncertas 
bus liepos 25 d. 7 v. v. 

žygiui, prieš 33 metus inkorpo
ruojant demokratiškos Lietu-

METEORŲ LIETUS likas. Vakarams moraliai yra 
žalinga talkinti Rusijos tironi-

Adler planetariumo astrono-1 jai, besistengiančiai sunaikinti 
mas J. Seevers primena, kad laisvės meilę Baltijos tautose, 
liepos 26-31 d. pietinėje dan- j kurios siekia atgauti savo teises 
gaus pusėje bus Chicagoje ma-; — laisvę nuo rusiškojo imperia-

tės, išleisti specialus ant vokų 
lipinami ženkleliai, kur pažymi
ma, kad šią savaitę paskelbė 

l ! ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ P ^ i JAV kongresas įstatymu 86-90. 
Taip pat išleistas ir kitas žen-

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa-

w . .. .,-• , , , i čius Pigiai išvalau ir alyvinius per-
Minint 15 m. sukakti nuo pa-1 dū-bu d ė l dujų. Įdedu vandens šil-

skelbimo Pavertgų tautų savai- j dytuvus. 
A. BANYS — 447-8806 

klelis tame pat lape, kur išskai-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

Geru ureklų didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do-

ČlUOJamOS S o v i e t ų S ą j u n g o s pa- ler. certiflkatal maistas, akordeonai 
1 2608 W. «9th St., C^hicago. OI. 6O620 

tomas gausus meteoru kritimas. 
Gausiausia jų bus liepos 29 d. 
4 vai. ryto. Bus matoma nu
krentant apie 20 meteorų per 
valandą. 

Aukas galima siųsti Ant. Bū
gai, 842 W. 33 PL Chicago, HL 
60608. (pr.) 

X Dail. A. Petrikonio kūrinių 
paroda Covenant klubo galeri- j 
joj 10 N. Dearborn St., vyks' 
iki liepos 20 d. Lankymo valan
dos: nuo 9 v. r. iki 10 v. v.,; 
sekmadieniais nuo 12 v. r. iki 10 
v. v. Įėjimas nemokamas (pr.) 

X Artimoji nepažįstamoji. 
Lietuvių tautos nepnklausomy-( 

bės kovų istorija tu ri savo ver
tę ir net didybę karo istorijos 
požiūriu. Tuo įsitikinsite pa
skaitę Kazio Ališausko: Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918 — 1920. Knyga skaitoma, 
kaip nuotykių romanas. 490 di
delio formato puslapių, kietai 
įrišta kainuoja 12 doL Gaunama p , j U i a m o gyventojai u-svečiai. Iš kaires, prof. A. Vasaitis, prof. dr. A. 
"Drauge". (pr) ; Kučas. & Galdikiene, dr. j , Kriaučiūnas v aee. Felicija 

vergtos tautos, jų tarpe ir Lie
tuva. Ženklelių galima gauti: 
Captive Nations Committee. 

Įdomu, ką prezidentas j 4 1 4 6 N o r t h E l g t o n A y e ^ ^ 
cago. 111. 60618. 

TELET. WA 5-2787 

lizmo. 
Nixonas pasakė Brežnevui ry 
šium su žiauriu laužymu žmo
gaus teisių šiose trijose anksty
viausiose Sovietų agresijos au
kose. 
KNYGŲ DOVANOJIMAS IR 

IŠPARDAVIMAS 

Chicagos biblioteka liepos 31 
d. nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Grant parke prieš bibliotekos 
rūmus organizuoja knygų išpar 

; davimą. Cia bus priimamos ir 
; pardavimui aukojamos knygos. 
: Knygų aukotojus sutiks su Mal-
colm X mokyklos orkestru, pa
vaišins, o vaikams bus lėlių te
atras. 

12 MIL. DOLERIŲ 
CHICAGOS SUSISIEKIMUI 
Gubernatorius Walker pa

tvarkė, kad iš Illinois valstijos 
iždo Chicagos miesto susisieki
mui galima išmokėti iki 12 mil. 
dolerių. Dalis tos sumos yra pa
rama kad moksleiviams ir se
nesniems žmonėms būtų duo
dama papiginta važma. 

TRYS MATĖ MOKYTOJOS 
ŽUDIKE 

Trys žmonės paliudijo, kad 
jie matė vyrą, kuris ėjo su mo
kytoja Irene Koutros, kuri vė
liau už pusantros valandos bu
vo rasta užsmaugta jos pačios 

Sekmadienį Michigano ežere I automobily, pastatytame Grant 
buvo pastebėta gausiai išsilie- i Parko garaže. Jie tvirtina galė
jusio žibalo kuris grėsė užterš* isią nusikaltėlį atpažinti. 

M O V I N G 
AERfiNAS p e r k r a u t o baldos Ir U* 
t o s daiktus. Ir U tol] miesto leidi
mai ir pilna apdrauds. 
3047 W. 67th Plaee — WA 5-806S 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208% \VE8T 95th Street 

Chicago, llltnois 
l>l. OA 4-S«54 ir GR ft-433* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

tanname ir vaškuojame 

l. B U B N Y S , teL B E 7-5168 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
U kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4063 Archer A v e . 
Chicago , m. , 60632 , teL Y A 7-5986 

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

Apdraustas perkraustymaa 
"įvairiu atstumų 

823 WEST S4th PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

s!iiimHiiiiiiniimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

i A R B E T F U R N I T U R E i 
i 2442 W. 47th St., Chicago, 111. - FR 6-1100 1 
| P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S | 
5 Vi so ptačiaj reklamuojamn firmq ^ ^ ^ * * l k * " ''** 

BALDAI — A P P L I A N C E S — KILIMĄ« 

I 

ŽIBALO TARŠA EŽERE 

— S T E R E O — S P A L V O T A TV 

Kranravė a tdara : 

Pirmadieniais ir ketv ir tadienia i s nuo 
9 : 0 0 vai. ryto iki 9 : 3 0 vai. vakaro 
Antradieniais , trečiadieniais , penkta 
dieniais ir šeštadieniais nuo 9 :00 vai 
r y t o iki 6 :00 vai. vakaro . 

I A U G U S T A S B E L A U S K A S . vedėjas | 
SiiHiiummiinuiumimiiiuiiiiiiumiiiu»nniiuHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimnfHf 
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