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Kinai susuko filmų 
iš Sovietų Kinų

pasienio karo
Hamburgas. — Iš komunisti

nės Kinijos pranešama, kad Pe
kino ir kituose miestuose pradė
tas demonstruoti naujai susuk
tas filmas, kurį oficialios kinų į- 
staigos pateikia kaip dokumentą, 

t Šiam reikalui panaudoti rusų — 
kinų kovos veiksmai, nufilmuoti 
kiniečių įstaigų. Pateikiami vaiz
dai, kaip rusai išveja kinus iš 
nuosavos žemės. Filme įmon
tuotas Mao tekstas, kuriame iš
reiškiamos kinų pretenzijos į 
didelius sovietų valdomo rytų Si
biro ir Tolimųjų rytų rajonus. 
Tam tikru montažu parodomas 

I kariškas šalmas su penkiakampe 
žvaigžde, kiniškos kulkos pra
muštas. Jo parodymas surištas su 
Mao kalbos tekstu, kuriame jis 
grąsina rusams. Šį filmą kinai ro
do per savo televiziją, reklamuo
ja laikraščiuose ir kitais būdais
ragina gyventojus jo žiūrėti.

Atsistatydino Airijos 
protestantų unijos

vadas
BE2LFAST, Anglija. — Vie

tos protestantų unijos vadas 
Terrence O’Neill pasitraukė iš 
savo unijos posto. Į šią vietą, 
kur katalikai reikalauja dau
giau teisių, pasiųsta daugiau ar
mijos. O’Neill buvo unijos, la
bai priešingos katalikams, pir
mininkas.

Patvirtintas kardinolų
paskyrimas

VATIKANAS. — Pirmadie
nį Vatikane patvirtinta, kad 
kovo 28 d. paskirti 33 nauji 
kardinolai. Posėdis tęsėsi tik 15 
minučių. Dabar Šv. Kolegiją su
daro 134 asmenys. Iš Amerikos 
tuo metu buvo paskirta keturi 
kardinolai ir taip Amerika Šv. 
Kolegijoj pirmą kartą istorijoj 
turi 10 atstovų. Keturi šįmet 
paskirtieji kardinolai yra: kard. 
Cook, J. J. Carberry, J. F. Dear- 
den ir J. J. Wright. Tarp naujų 
kardinolų yra 8 italai, trys pra n 
cūzai, du ispanai, du brazilai, 
meksikietis, kanadietis. Iš viso 
po pirmą kardinolą gavo Korė
ja, Gvatemala, Madagaskaras 
ir N. Zelandija .

St. Louis arkivyskupas John J. Car
berry, popiežiaus paskirtas kardinolu

Kalendorius
Balandžio 29 d.; šv. Paulius, 

šv. Valerija, Vygantas, Vaiga.
Balandžio 30 d.: šv. Mar jo

nas, šv. Kotryna, Virbutis, Ven
ta.

Saulė teka 5:52, leidžias 7:45.

Oras
Chicagoje ir apyl. šiandien 

giedriau. Temperatūra apie 50 
laipsnių.

žvaigždutėmis pažymėtose vietose Sovietų Rusija turi savo bazes ir 
iš jų darys raketų bandymus ligi birželio 15 d. Kaip matyti tas viskas 
vyks nelabai toli Midway salyno, nepertoli nuo Apollo 10 iškėlimo 
vietos.

NAFTA UETUVOJE DAR 
NESEMIAMA

Lietuviai turi ieškoti, o rusai nuspręs kada pasiimti

Okup. Lietuva. — Klydo, kas 
iš pernykščių pranešimų buvo 
susidaręs įspūdį, jog Lietuvoj da
bar jau gaunamas apčiuopiamas 
kiekis “savos naftos". Balandžio 
6 dieną “Komjaunimo Tiesos” at
stovas teiravosi Vilniuje pas V. 
Mikalauską, geologijos valdybos 
viršininką, kaip ten yra su Garg
ždų gręžiniais, iŠ kurių praėjusių 
metų birželio pradžioj ėmusi tryk
šti nafta, anot laikraščiuose skel
btų pranešimų. Ar iš jų gauna
ma naftos?

— Ne, — atsakė viršininkas: 
—• Mes atlikome reikalingus tyri
mus ir gręžinius uždarėme. Taigi 
jie neeksploatuojami. Naftos ga
vyba — jau ne geologų reikalas. 
Gręžinius perduosime naftos 
gavybos organizacijom, kai to
kios bus įkurtos mūsų respubli
koje. O mes toliau tęsiame naf
tos paieškas.

Toliau geologijos valdybos vir
šininkas aiškino, jog jau įrody
ta, kad Lietuvos vakarinės da
lies gelmėse naftos yra . Tačiau, 
sako, kiek tos naftos yra, kur naf- 
tingiausi plotai, tai dar klausi
mai, į kuriuos atsakymo tuo tar
pu nėra. Užtat ieškojimas esąs 
dar plečiamas. Iki 1970 m. pabai
gos esą planuojama išgręžti apie 
45 kilometrai gręžinių, t.y., apie 
20 gręžinių po daugiau kaip 2000 
metrų. O toliau gręžiama dar 
daugiau.

Žiūri ar bus verta kraustytis
Sakytasis geologijos valdybos 

viršininko paaiškinimas prime
na, tiesa, ir be to aiškų dalyką, 
būtent, kad toji geologijos valdy
ba ir pora šimtų lietuvių geolo
gų tuo naftos ieškojimu atlieka 
darbą, papnašų į priežodinio mau 
re darbą (“Mauras savo darbą 
atliko, mauras gali eiti”). Bū
tent, šiems geologams liepta ieš
koti. Kai ras, galės “eiti”, nes, jei 
rusų naftos gavybos organizaci
jos, tai yra, įmonės. Lietuvoj, su
prantama, tokių įmonių dar nė
ra, ir jos neskuba atsikraustyti, 
kol geologai neištyrė, ar apsimo
kės kraustytis.

Ieškoma vandens
Turi geologai Lietuvoj ir ne to

kio “mauriško” darbo. Tai hidro
loginiai tyrimai.

— Mūsų miestai, — sako geo
logijos valdybos viršininkas, — 
pradėjo jausti požeminio gėlo 

1 vandens trūkumą. Prieš kelerius

Amerikoj daugėja 
teologijos studentų

Washingtonas. — Kaip pra
neša naujai pasirodęs Amerikos 
tikinčiųjų apaštalavimo tyrimo 
biuletenis, 1968 metais semina
ristų skaičius kunigų seminarijo
se, palyginus su 1967 metais pa
kilo 500, gi naujų teologijos stu
dentų skaičius, pakilo 200.

Kur link Prancūzija pasuks po de Gaulle
PARYŽIUS. — Sekmadienio 

referendume Prancūzijos gyven 
tojai pasisakė prieš norimas 
prez. de Gaulle reformas ir pre
zidentas, laikydamasis savo pa
žado, pasitraukė. Garbingoji 
karjera baigėsi labai skausmin
gu išėjimu, kada 78 metų pre
zidentui didesnioji krašto dalis 
nepritarė. Praėjusį sekmadienį, 
dar ne galutiniais balsais, kurie 
nieko negali nulemti, prieš pre
zidento reformas pasisakė 11, 
966, 550 asmenys, o už 10,669, 
015. Dar buvo laukiama pusės 
milijono balsų iš užsienio, kur 
gyventojų dauguma yra progau 
listai, tačiau jie nieko nebegali 
nulemti.

Dvidešimt žodžių 
atsisveikinimas

Prezidentas, kuris valdė kraš 
tą nuo 1958 m., kuris baigė 
Alžirijos klausimą, kuris išme
tė iš Prancūzijos Nato, kuris 
priešinasi, kad į Bendrąją Eu
ropos rinką būtų įsileista Angli
ja, kuris savo valdymo metu 
perėjo daugelį krizių ir pravedė 
eilę reformų, pasitraukė ištarda 
mas tik dvidešimtį žodžių: “Aš 
nutraukiu savo pareigas kaip 
respublikos prezidentas. Nuta
rimas galioja nuo šiandien vi
dudienio”. Iš viso prez. de Gaul
le valdžioje išbuvo 10 metų ir 
10 mėn. Prezidentiniuose rinki
muose 1965 m. prezidentas lai
mėjo nedidele dauguma. Ir vė
lesniuose atvejuose prezidentui 
vis buvo mažiau išreiškiamas 
pasitikėjimas, ir pastarasis bal
savimas, nors ir nedidele balsų 
dauguma, baigė prezidento kar
jerą, kuri turėjo baigtis 1972 
m. gruodžio mėnesį.

Sudiev, de Gaulle
Po prezidento atsistatydini

mo studentai pradėjo mieste 
skanduoti — sudiev de Gaulle,

' motoristai signalais pritarė rit
mui, studentai žygiavo j miesto 
centrą, bet policija juos nu

metus ypač aštriai vandens pro
blema iškilo Klaipėdai. Dabar ši 
problema išspręsta — netoli nuo 
uostamiesčio, Minijos kanalo zo
noje, aptikome nemažas požemi
nio vandens atsargas. Ieškome 
vandens ir kitiems miestams. 
Vandens atsargos jau paskaičiuo
tos 22 Lietuvos miestams.

Tos atsargos, deja, esančios ne
pakankamos. Geriausia, esą, bū
tų sukūrus vieną vandens tieki
mo sistemą visai Lietuvai. Tada, 
sako, vandens trūkumą vienoj 
vietoj būtų galima užpildyti iš 
kitur, kur dar yra pertekliaus. 
Bet tam nėra lėšų, todėl tuo tar
pu bandoma kiekvienoj vietoj iš
siversti vietinėmis galimybėmis. 
Pavyzdžiui, ties Taurage rengia
si požeminius vandens rezervua
rus “pamaitinti” tam tikrais grę
žiniais nuleistu upės vandeniu, 
kuris, tikimasi, besisunkdamas 
per natūralius žemės filtrus gerai 
išsivalys. Toks paviršinio van
dens valymo “prietaisas” būtų pi
gesnis. Jeigu Tauragėj jis gerai 
veiks, tai tuo būdu būsią naudo
jamasi ir kituose miestuose.

Ieškoma satybinių medžiagų
Trečia geologų darbo sritis 

Lietuvoj yra ieškojimas žaliavų 
statybinėms medžiagoms: smėlio, 
žvyro, molio, klinčių... Praėju
siais metais esą perduota naudo
ti 12 tos rūšių medžiagų telkinių, 
jįj tarpe — 25 mil. kubinių me
trų smėlio telkinys Varėnos rajo
ne, Sandrupyje.

Nors vandens ar statybinių 
medžiagų ieškojimai bei atradi
mai toli gražu ne toki sensacingi, 
kaip naftos atradimai, bet jie 
Lietuvai šiuo metu svarbesni už 
naftos ieškojimą, kadangi van
dens ir namų reikia ir Lietuvos 
žmonėms, ne tik atėjūnams, o iš 
naftos dabartinėj Lietuvos padė
ty labai menka paguoda.

(Elta)

Komunistine Kinija 
ruošiasi atominiam karui

Pirmasis Kinijos priešas JAV, o antrasis Sovietų! Rusija.

HONG KONG. — Raudono
sios Kinijos gynybos miništeris 
Lin Piao pareiškė, kad kraštas 
turi ruoštis atominiam karui, 
prieš Sovietų Rusiją ir prieš A- 
meriką. Apie tai pranešė Peki
no radijas. Miništeris laiko JAV 

"pirmuoju Kinijos priešu, gi ant
ruoju laiko Sovietų Sąjungą. Vi
sa tai buvo pareikšta oficialiam 
pranešime, kuris darytas Kini- 

' jos komunistų partijos suva
žiavime. Tame pačiame prane
šime taip rašoma, kad Kinija ir 
toliau turi remti Vietnamo ko
munistus, atimti iš Changkaiše- 
ko Formozą ir taip pat atmesti 
Sovietų Rusijos siūlymą tartis 
dėl ginčytinų sienų, ypač daž
nai vykstant pasienio susirė
mimams.

Ruoštis karui
Lin Piao reikalauja, kad kraš

tas turi ruoštis karui su JAV 
kapitalistais ir Sovietų Rusijos 
revizionistais, kraštas turįs bū
ti gerai pasiruošęs pilnam ato
miniam karui, būti pasiruošęs 
karo pasekmėm ir būti pasiruo
šęs ilgam karui. Taip pat pa
žymima, kad Kinija nepradės 
karo, tačiau ji išprovokuota ka
riaus, net xr atominiais gink
lais. Lin pareiškė: “Jeigu jie 
tikrai norės karo, mes kariau
sime ligi galo”.

kreipė į šalutines gatves, poli
cijai panaudojus jėgą ir stebė
tojams reiškiant dėl to nepasi
tenkinimą prezidentui pasitrau
kus sujudo jo oponentai, komu
nistų ir kitų partijų vadai, ta
čiau manoma, kad iš visų dau
giausia galimumų laimėti yra 
Georgės Pompidou. Rinkimai 
turės būti trijų - penkerių sa
vaičių laikotarpyje.
Pasaulis apgaili pasitraukimą

Vakarų Vokietijos oficialūs 
asmenys buvo sukrėsti referen
dumo rezultatais. Bonnos ofi
cialus asmuo Guenther Diehl pa

De Gaulle

George Pompidou didžiausi šansai 
tapti prezidentu.

Lin Piao yra jau 75 m. tu
rinčio Mao Tse - tungo įpėdinis, 
jis pats yra 62 metų amžiaus. 
Jis pakaltino Sovietų Rusiją ir 
Ameriką suokalbiu prieš Kom. 
Kiniją, kurios norinčios išpro
vokuoti sukilimus, o tai, esą, 
padidina trečiojo pasaulinio ka
ro pavojus. Jeigu revoliucijos 
veda į karą, ar karas į revoliu
cijas, vistiek JAV imperializmo 
ir Sovietų Rusijos revizionizmo 
dienos esančios suskaitytos, nes 
abu kraštai yra popieriniai tig
rai.

Kosyginas norėjo kalbėtis 
telefonu

Lin Piao taip pat atidengė, 
kad Pekinas atmetė Sovietų Ru
sijos vieno diktatorių Aleksei 
Kosygino mtą susisiekti tele
fonu su Pekinu po kautynių prie 
Ussuri upės. Taip pat jis pa
reiškė, kad Kinija nori taikingai 
savo sienų klausimą išspręsti 
su Sov. Ruisja ir Indija, tačiau 
Sovietų Rusija, okupavusi Če
koslovakiją, aiškiai parodo ko
kie jos norai yra draugiškai 
sugyventi su kitais komunisti
niais kraštais. Grįždamas prie 
ekonominio krašto gyvenimo, 
Lin pareiškė, kad šįmet kraš
tas susilauks rekordinio der
liaus, pramonė kylanti ir 760 
mil. tauta yra pasiruošusi šuo
liui pirmyn.

reiškė, jog Vokietija tikisi, kad 
Prancūzijos politika išliks tokia 
pati, ir balsavimas nebus pa
žeidęs jo stabilumo. Vokietija 
išreiškianti gailestį dėl prez. de 
Gaulle pasitraukimo, nes jo val
dymo metu buvo pradėta abiejų 
kraštų draugiška politika, kas 
buvo labai svarbu visai Euro
pai ir taikai. Pasaulis rūpinasi, 
kur dabar pasuks Prancūzija.

Kongreso narys Findley (R., 
III.) teigia, kad nepaisant de 

'Gaulle kritikos Nato organiza
cijai, tikrai didelis nuostolis pa
sauliui dėl prezidento pasitrau
kimo. Ir tie, kurie kovojo prieš 
prezidentą labai greit jo pasi
ges.

Dar praėjusį mėnesį prez. 
Nixon pareiškė de Gaulliui, kad 
Prancūzija yra seniausias Ame
rikos sąjungininkas.

Krašte įtampa
Pasitraukus prezidentui, kraš 

te prasideda riaušės, aukso kai
nos kyla, susirūpinama pran
cūzų franko likimu. Prezidento 
pareigas perėmė, ligi bus išrink
tas naujas, senato pirm. Alain 
(Poher. Washingtcne tačiau ti
kima, kad prezidento pasitrau- 

'kimas neįves Prancūzijos į cha
osą.

Prez. Nixon pasiuntė buvu
siam prez. de Gaulle laišką, ap
gailestaudamas pasitraukimą.

Plačiau apie prez. de Gaulle 
Šios dienos vedamajame.

Jugoslavijos vyskupų 
laiškai

Belgradas. —Jugoslavijos kata
likų vyskupai paskelbė du svar
bius dokumentus tikinčiųjų sielo
vados klausimais. Pirmame ga- 
nytojiniame laiške Jugoslavijos 
vyskupai kalba apie popiežiaus 
Pauliaus VI-jo encikliką “Huma- 
nae Vitae”, kuri išryškina šei
mų gyvenimo klausimus dabarti
nių laikų akivaizdoje. Antrame 
dokumente “Dievo Žodis” Jugos
lavijos vyskupai kalba tikintie
siems apie Šv. Rašto reikšmę ir 
aktualumą religinio gyvenimo 
atsinaujinimui.

— Kongo respublikos sosti
nės Kinshasos arkivyskup'joje 
dabar misijų sielovados darbe 
dirba 264 kunigai, 105 broliai 
vienuoliai ir 355 seserys.

Airijoj riaušių metu buvo susprogdintas vandentiekis, kaip matyti 
viršuj. Kai kur trūksta vandens. Čia matyti mergaitė benešant! indeliu 
vandenį iš šulinio.

Žuvo Bolivijos 
prezidentas

LA PAZ, Bolivija. — Prez. 
Rene Barrientos Ortuno, kurio 
armija pagavo ir mirtimi nu
baudė Kubos infiltruotą revo
liucijos vadą Guevarą, žuvo ne
toli savo namų Cochabamba vie 
tovėje, kai sudužo helikopteris. 

'Priesaiką, kaip naujas preziden
tas, priėmė viceprez. Šilęs Ša
linas. Jis kvietė krašto gyven
tojus laikytis ramiai. Kartu su 
prezidentu žuvo du karininkai. 
Krašte paskelbta 30 dienų ge
dulas. Velionis prezidentas ka
rinį apmokymą buvo gavęs JA 
Valstybėse.

Sugavo ginklų siuntų

HAMBURG, Vokietija. — Va
karų Vokietijos policija sugavo 
1,500 pistęletų siuntą, kurie 
buvo siunčiami į Libaną, nes 
buvo laivu siunčiami į Beirutą. 
Policija įvykį tiria.

Šiaurės Korėja bijo 
keršto

WASHINGTONAS. — Šiau
rės Korėja savo lėktuvus laiko 
parengtyje, bijodama, kad A- 
merika gali imtis keršto veiks
mų už numuštą lėktuvą. Ypač 
iškilo susirūpinimas Amerikai 
laivyną permetant iš Japonų į 
Kinijos jūrą. g. Korėja taip pat 
stato barikadas, kad galėtų gin 
tis išsikėlimo atveju. 

Domininkonai pasauly

Briuselis. — Pagal naujausius 
duomenis, Domininkonų ordinui 
šiuo metu priklauso 10.085 ku
nigai, kurių tarpe yra kardino
las Browne ir 36 vyskupai. Vi
same pasaulyje yra 700 dominin
konų vienuolynų, be to, domi
ninkonai aprūpina 300 parapijų 
daugiausiai misijų kraštuose. 
Taip pat domininkonų ordinui 
priklauso 7.000 seserų, pasišven
tusių maldai ir kontemplacijai 
bei 53.000 seserų dominikiečių, 
dirbančių mokyklose, misijose ir 
artimo globos darbuose.

— Kubos 13 gyventojų laive
liu atbėgo į Floridą.

• Žemės drebėjimas palietė 
sritis į pietryčius nuo Tokio. 
Nuostolių nebuvo.
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
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Vaikų teatro keturi iš daugelio ramščiai: baletmeisteris Simas Vel- 
basis (iš d.) dail. Juozas Kibimas ,akt. Alfas Brinką ir šio skyriaus 
redaktorius. Nuotr. Liet. Foto Archyvo (A. Kezys, S.J.)

MAŽAS SMEGENŲ INSULTAS- 
LITTLE STROKE

Arterlosklerpzė pasireiškia tri
mis pagrindiniais požymiais: L 
Širdies ataka 2 Kojų arterijų su 
siaurėjimu — skausmais kiek pa
ėjus. 3. Apopleksija — kraujagys
lės smegenyse trūkimu ir vienos 
pusės kūno suparalyžavimu. Pas 
taroji forma kartais esti praei
nanti, vos pastebima. Tai atsitin
ka dėl laikino smegenų arterijų 
susitraukimo - spazmų. Tai ne 
trūkimas kraujagyslės, o tik laiki
nas jos susiaurėjimas dėl atsira
dusio mėšlungio jau ir taip pri
skretusius dėl sklerozės arterijos. 
Smegenys laikinai negauna pa
kankamai kraujo ir dėl to jų dar
bas sutrinka. Kartais toks laiki
nas smegenų normalaus darbo 
sutrukdymas esti dėl pakelto krau 
jospūdžio, dėl perdideljo krauja
gyslės priskretimo ar pertiršto 
kraujo. Daug rečiau atsitinka 
mažos smegenų arterijos plyši
mas.

Smegenų arterijos sklerozės reiš
kiniai

Pamažu priskrentant arteri
jom smegenyse gali pirmas tokios 
ligos ženklas būti galvos suki
masis ar galvosopė bei susimai 
žymas - kartais su pykinimu ar 
vėmimu. Po tokio negerumo žmo
gus pastebi, kad jis kiek silpniau 
ėmė atsiminti, ypač neseniai pa
tirtus įvykius toks žmogus ima 
greit pamiršti. Toks ima ne taip 
aiškiai galvoti kaip pirmiau kad 
galėdavo. Kartais tokiam imą lie
žuvis maišytis. Gali aptirpti ku
riam laikui koja ar ranka -tada 
sunkiau būna pavilkti kojas ar 
smulkius daiktus sučiupinėti. Ar
timieji pastebi, kad tokie žmonės 
po mažo smegenų insulto ima 
darytis liguistini ir sunkiau su
gyvenami. Tokie ima darytis 
daug jautresni - pradeda verkti 
dėl mažmožio. To pirmiau jie 
nedarydavo. Blogiausia, kad to
kie pradeda apsileisti: apšempa 
ir su savęs švarinimusi apsilei
džia.

Žmogus gali turėti vieną ar ke
lis čia suminėtų simptomų. Kar
tais tos negerovės esti taip men
kai pasireiškusios, kad žmogus jų 
ųepastebi. Visa tai pareina nuo 
smegenų arterijų priskretimo - 
jų pakenkimo dydžio.

Pats jtūnas yra geriausias gydyto
jas - tik netrukdykime jam

Laimingi mes būtume žmonės, 
kad pajėgtume patys sau neken
kti. Žmogaus kūnas yra pajėgus 
pats gydytis - žaizdas ir kitus 
negerumus tvarkytis, jei niekas 
jam netrukdo tokį paties savęs 
gydymą atlikti. Nuo mažens mū
sų įsigyti įvairūs sveikatą ardą 
įpročiai atsiliepia neigiamai 
mums senatvėje. Nežiūrint kaip 
sunkiąi būtume mes savu nesvei
ku elgesiu savą kūną sužaloję, jis 
stengiasi gydytis. Taip atsitinka 
ir po minėto mažo smegenų in
sulto (stroko). Pati pradžia esti 
sunkiausia. Pamažu — už ke
lių dięnų bei savaičių - žmogus 
jaučia pagerėjimą, jei jis pajėgia 
sau nekenkti - ir pildo reikiamus 
gydytojo jam duotus nurodymus. 
Po nežymaus smegenų insulto 
žmogus gali net po kelių valan
dų jausti pagerėjimą. Geriausia, 
žinoma būtų, kad mes iš anksto 
rengtųmėmės išvengimui arte- 
riosklerozės ir jos pasėkų.

Apsimoka nenustoti vilties
Vilties nepraradimas net sun

kiausiuose atsitikimuose yra vie
nas iš geriausių žingsnių į pasi
taisymą nuo ligos. Jei gerėjama 
ir pamažu, atsimintina, kad nau 
ji gydymo būdai žmogui gali

padėti gavus mažąjį smegenų in
sultą. Kaip gydytojos elgsis li
gos atveju, priklauso nuo kele
tas dalykų, nuo ligos priežasties 
ir jos dydžio, nuo susirgusiojo 
amžiaus, šeimoj esamos padėties 
ir kitų aplinkybių. Jei tik mažus 
reiškinius žmogus gauna, tai gy
dytojo visos pastangos gali būti 
nukreiptos į tos ligos pasikartoji
mo išvengimą. Sunkesniu tos li
gos atsitikimu - priseina įvairio
pai lavintis mankštintis (fizinė 
terapija), kad greičiau atsitaisy
tų dalinis galūnių paralyžius. 
Kartais reikia sutrikusią tarseną 
tvarkyti pas kalbos tvarkymo ži
novą. Gydytojas tokiais atvejais 
yra geriausias patarėjas.

Visame kame vidurio prisilaiky
mas — geriausias gydymasis

Jei ir nebus nurodoma griežtos 
dietos prisilaikyti, visada bus ge
riau, jei niekada neperdėsime be
valgydami ir begerdami. Žino
ma, jei smegenų smūgį gauna 
dručkis ar riebų kraują turįs as
muo - tokiam gydytojas nurodys 
tiesius kelius sveikaton. Dažniau
siai bus patariama susilaikyti nuo 
druskos, riebalų ir saldumynų. 
Stikliuko su dūmeliu taip pat 
prisieis atsisakyti. Dažnai gydy
tojas pataria išgerti stiklą vyno 
per pietus ar užsitraukti cigaro 
bei cigaretės dūmų pavalgius. 
Bet kur tu rasi taip stiprios va
lios žmogų vien tik tiek save ža
loti pajėgiantį? Tai daugiau 
teorijoje esą dalykai. Todėl šio 
krašto mediciniškos knygose iš- 
krašto mediciniškose knygose iš
reikštas tokiems ligoniams patai
kavimas — su draugais bei šei
mos nariais patariamas išgėrimas
— yra daugiau niekas, kaip j
— yra vien tik žarijų žarsty
mas svetimomis rankomis. Mes, 
lietuviai, vaduokimės patys iš ti
kros nelaimės: iš sklerozės pasė
kų. Niekas mums taip nepadės, 
kaip mes patys. Tokio nuodo ne- 
priimkime į save nei sirgdami, 
nei dar sveiki būdami. Tai bus 
mums geriausia pagalba.

Medicina šiandien pajėgesnė, 
tik mes pajėgiau jos pagalba 

naudokimės

Nuo ligos priežasties ir jos in
tensyvumo priklausys, kokius 
vaistus gydytojas paskirs mažą 
smūgį smegenyse gavusiam mū
siškiui. Gerokas skaičius yra žmo
gui taisytis padedančių vaistų 
šiandieną. Vieni tų vaistų ma
žina perdidelį kraujospūdį, kiti 
mažina jaudinimąsi ar perdidelį 
nusiminimą, treti skystina per- 
tirštą kraują - jei krešuliu arteri
jos užsikimšimas žmogų susirgdi- 
na. Kartais (dažniausiai taip es
ti), kad kiek dėl arteriosklero- 
zės priskretusią artiriją suima 
mėšlungis - susitraukimas (spa
zmas), tada vietoje tokius mėš
lungius atpalaiduojančių vaistų 
ėmimas. Nesigriebkime bet ko
kių po ranka turimų vaistų. Ne- 
imkime gydytojų skirtu vaistų 
skirtingai negu jis prisakė.

Nebijokime gyventi normaliai.
Žmogus yra įpročių supančio

tas tvarinys. Įpratęs į nesveiką 
gyvenimą, jis geriau nuspren
džia sirgti ir dejuoti, negu tinka
mai pradėti gyventi net senat
vės sulaukęs. Normalus gyveni
mas daug mažiau varžo žmogų, 
negu jis įsivaizduoja.
Už tai jau šiandien supraskime, 
kad sveikam gyvenimui užtikrin
ti pats žmogus yra reikšmingiau
sias veiksnys. Tik ryžkimės gy
venti normalų - gamtos bei Die
vo žmogui nustatytą gyvenimą.

Žinoma, prisieis daug nuo ko ap

siriboti, jei nebuvai savęs apribo
jęs nuo blogio anksčiau. Toks ap
siribojimas nuo nuodingų žmo
gui dalykų pradžioje bus vargi
nantis. Geriau bus tam, kuris 
bus nuo seniai į tvarkingą gyve
nimą įpratęs. Net ir po mažo 
smegenų insulto žmogus gali tu
rėti dar ilgai laimingą gyveni
mą, jei prisilaikys sekančių tai
syklių: 1. Vykdys šimtaprocenti
niai savo pajėgaus gydytojo nu
rodymus. 2. Išmoks nors senat
vėje gyvent pagal savas išgales. 
3. Asmenybė taip sustiprės, kad 
bus pajėgus tinkamai bendra
darbiauti su visais jam pagelbėti 
norinčiais ir besistengiančiais as
menimis.

IŠVADA. Pats žmogus yra sa
vos sveikatos kalvis. Tik tokiai 
kalvystei jis turi būti parengtas 
nuo kūdikystės. Tėvai ir aplin
kiniai įtakoja kiekvieną vaiko kū
no, proto ir jausmų - asmenybės 
sveikatingumą. Sveiki įpročiai y- 
ra geriausi vaistai kiekvienam 
mūsų. Todėl visi bet kokio am
žiaus mūsiškiai meskime mus ža
lojantį gyvenimo būdą, o pradė
kime, save į rankas suėmę, pildy
ti šių dienų medicinos mums pa
tariamą gyvenimą. Apseikime jau 
šiandien be dūmelio, be stiklelio 
ir be perriebaus kąsnelio bei kal
bų apie kitus asmenis - apkalbų. 
Tada mūsų nervai geriausiai at
sipalaiduos. Ryžkimės visi pajėg
ti kitam vien gerus darbus dary
ti - tada geriausia nuotaika mus 
lydės per visą mūsų žemiškąją 
kelionę. Dabar jau yra medici
niškų priemonių pataisymui mū
sų seniai padarytų mediciniškų 
klaidų. Toks cinko sulfatas yra 
dabar į vidų naudojamas vaistas, 
o ne nuodas, nors daugeliui net 
profesionalų tai didelė naujiena. 
Daugiau apie išvengimą arterio- 
sklerozės čia rašąs praneš gegu
žės 3 d. Alvudo veiklos dešimt
mečio proga Marąuette Parko 
liet. kat. parapijos salėj. 
Pasiskaityti. Sandoz Panorama,
Vol. 7, No. I, Jan. - Feb. 1969.

Jei neprisikelsi pats, tai niekas 
tavęs neprikels.

Šv. Velykose šis skyrius primi
nė reikalą visiems keltis savęs as

roję. Tuos vaistus gali kiekvienas 
gydytojas išrašyti iš firmos: 
Schlicksup Drug Co., Ine., 420 S. 
W. Washington St., Peoria, Il
linois 61602, arba pagal receptą 
— kaip ir kitus vaistus gauti iš 
vaistinės. Tamsta prašom kreip
tis pas savą gydytoją. Alvudo 
Vaistų fondas pensininkams jau 
daugeliui nepajėgiančiųjų net 
veltui tuos vaistus teikia, kitiems 
savikaina, gydytojams atleidžia
ma, duoda, bet tik visada suti
kus ligonio gydytojui.

270 VYSKUPŲ 
SUVAŽIAVIMAS

270 Italijos katalikų vyskupų 
susirinko Romoje ketvirtąja] 
visuotinei konferencijai svars
tyti Italijos tikinčiųjų sielovados 
klausimus ir aptarti ateities

menybėse iš visokeriopos negero
vės. Gerus darbus sau ir artimui 
daryti visi mes privalome - už tai 
asmenybėse keltis turim, - ki
taip jokio gero darbo neįvaliosim
atlikti. Buvo prisimintas žmoniš- veikimo planus. Panašios vys- 
kasis Eisenhoweris - jau šiandien kupų konferencijos šiomis die
pas Dievą besidžiaugsiąs geru bu 
vęs.

Bet kur tau patiks pastarasis 
lietuviškas išsireiškimas keltis 
nenorinčiam tūlam mūsiškiui.
Jis, pabraukęs raudonai minėtą 
išsireiškimą šiame skyriuje, at
siuntė iškarpą, nepasirašęs, kas 
esą, o pridėjęs sekantį prierašą: — 
“Pajėgus” d-ras savo seiliojimuo- 
se pasiekė rekordą: jis jau net 
su Dangum užmezgė kontaktą. 
Bravo Jam ir Redakcijai.

Iš gražaus atsiliepimo apie 
mirusįjį nepasirašiusysis pasišai
pydamas atitolina savos asmeny
bės prisikėlimą. Šio skyriaus tik
slas padėti kiekvienam mūsiškiui 
didesnėn sveikaton. Ačiū už paska 
tinimą dar veržliau dirbti visų 
saviškių skubesniam pilnon svei
katos prisikžliman, Mielasis sla
puke.

Sklerozę gydykimės savo 
gydytojo globoj

Vienas šio skyriaus skaitytojas 
atsiuntė prašymą: G. Teprašau 
prisiųsti ORAZINK 220 mg. vais 
tų ir sąskaitą, kurią tuoj apmo
kėsiu. Su pagarba.

Pranešama visiems skaityto
jams, kad Alvude įkurtas Pensi
ninkams vaistų fondas parūpinti 
vaistus padeda neišsigalintiems 
pensininkams. Kiekvienas jų tu
ri gydytis savo gydytojo priežiū-

..4*! ' ’

nomis vyksta ir JAV-se bei Ka 
nadoje, kuriuose dalyvauja visi 
tų kraštų katalikų .vyskupai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonus: PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel, 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Klein. Ulinois
Ofisas 3148 W(«t OSrd Street

TeL: PRospect 8-1717 
Rezld.: 3241 West «0th Plaoe 

Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West H3rd Street 
Kampas 63-filoa lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vhl. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048 

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJfOOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS BR GAMINIAI 

Mee patelefonuosime jfbų gydytojai
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DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaJ. kasdien 9—^11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
Ofiso HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtart le

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.
EtaXnt. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 51 h t Street
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgos 

6132 So Kedzie Avė., WA 5-2610
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA 

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai, kasdien nuo 7 tlcl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vaJ.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Chicago Savings
and Loan Association -samoi'*’

INSURED

Certifikatų sąskaitos
Certifikatal išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family hills with our spec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S, Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
John PaJkel, Sr., Presjdent and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
BOURS1. Mon. 12 P.M. to 8 PM.. Tues. 9 to 4, Thurfl. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietmiškai kalba,

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIPATTH LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narnu 925-7607

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirta d. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vaiVai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 ------- ---- --- -. „„„
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta. lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak -

----- -  antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p’
lr vakarais pag*al susitarimą,.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir ehirurtrija 
Ofisas 2750 W. 7 lflt Stroo. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v» penktad. 10—12
v -I” l’8, v’ vak- l-< v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. Uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta. ___________
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. b nuo 
8— 8. va.* vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
__________ Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

< Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
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Prancūziją kryžkelėje

DE GAULLIUI 

ATSISTATYDINUS
Didysis prancūzų minty- 

tojas Lacordaire kitados yra 
pasakęs, kad Prancūzija yra 
laivas, kurio uostas yra Eu
ropa ir kuris turi inkarus vi
sose pasaulio jūrose. Posakis 
teisingas ta prasme, kad Pran
cūzijos likimas svarbus ne tik 
patiems prancūzams, bet ir vi
sai Europai bei visam pasau
liui. Buvo laikai, kad Prancū
zija dominavo visoje Europo
je, turėdama dar ir savo ko
lonijas Afrikoje, Azijoje, net 
Amerikoje ir tada Liudv. Boe- 

’ rne galėjo pasakyti, kad Pran
cūzija tai yra Europos veidas. 
Jos kalba buvo tapusi diplo
matų ir aristokratų kalba, vy
raujančia salionuose ir tarp
tautinių posėdžių salėse. Jos 
literatūra domino viso pasau
lio skaitančiuosius, o Pary
žiaus madų diktatūra net ir 
dabar dar nėra visiškai nu
versta nuo sosto.

Iškilus D. Britanijai, Ameri
kai ir Rusijai, o dabar kylant 
ir Kinijai, Prancūzijos reikšmė 
palaipsniui ėmė blėsti, bet vis 
dėlto tai viena didžiuių Euro
pos galybių, turinti 50 milijo
nu gyventojų (bet jau devy
niais milijonais mažiau net ir 
už Vakarų Vokietiją) ir uži
manti 212,900 kvadr. mylių te
ritorijos. Jeigu dar XIX šmt. 
pradžioje Fr. P. Guizot galėjo 
pasakyti, kad Prancūzija eina 
civilizacijos priešakyje, tai pa
skutiniais laikais vargu ar bū
tų galima buvę tai kartoti, bet 
vis tiek nėra abejonės, kad 
Prancūzija yra viena iš pirmau 
jančių valstybių Europoje ir 
pasaulyje.

*
Sekmadienį rinkėjams pasi

sakius neigiamai prieš de Gaul- 
lio planą, jis, išbuvęs valdžio
je 10 metų 10 mėnesių ir 28 
dienas, pasitraukė iš pirmau
jančio posto. De Gaullis yra 
paskutinis iš keturių pokario 
didžiųjų, kuris traukiasi iš vir
šūnės. Trys kiti pokario Euro
pos kūrėjai: Rooseveltas,
Churlhillis. Stalinas jau ka
puose. Ilgiausiai vadovaujan
čiame pokario poste išsilaikė 
de Gaull’s. bet ir jo era kartu 
su jo sukurtąja penktąja Pran 
cūzijos respublika pasibaigė.

Nėra abejonės, kad de Gaul- 
lio nuopelnai Prancūzijai buvo 
dideli. Paimdamas valdžios vai 
rą į savo rankas jis atrado 
Prancūziją pasimetusią. Juk 
tai didelių individualistų kraš
tas, nesiduodantis taip leng
vai rikiuojamas iš centro. De 
Gaulliui teko susidurti su dau
geliu problemų: karas Alžiri- 
joje, Afrikos kolonijų veržima
sis j nepriklausomybę. Joms 
nepriklausomybę suteikus, 
Prancūzijos generolų maišta
vimas ir civilinio karo grėsmė. 
De Gaullis visas tas proble
mas, labiau ar mažiau paten
kinamai, bet vis dėlto išspren
dė. Jis Prancūziją, parblokštą 
II Pasaulinio karo metu, išju
dino naujam valstybiniam gy
venimui, pakeldamas gyvento
jų pasitikėjimą. Jis Prancū
ziją padarė atomine galybe. 
Tiesa .besistengdamas vesti vi 
siškai savarankišką Prancūzi
jos politiką, nepriklausomą 
nuo abiejų didžiųjų pasaulio 
jėgų, de Gaullis Prancūziją iš
traukė iš Nato, iš dalies nusi
gręžė net ir nuo savo didžiojo 
geradario Amerikos, ir tuo su
silaukė nemažų priekaištų kraš

Soai'doj ir gyvenime

SOVIETINĖ TECHNIKA
Nepriklausomoj Lietuvoj per 20, 

metų buvo padaryta tokia pažan-į 
ga, kad nebuvo gėda nei užsienie-! 
čiui parodyti.

Dabar bolševikai jau ketvirtis 
šimtmečio kaip kontroliuoja Lietu
vos gyvenimą, bet ten toks atsiliki
mas, kad į provinciją gėdijasi turis

to viduje ir užsienyje. Komu
nistus jis nuo seniau norėjo 
apvaldyti, o dabar ir daugelis 
dešiniųjų ėmė prarasti pas’ti
kėjimą juo.

*
Ir taip, kaip prieš sekma

dienio balsavimus rodė apklau- 
sinėiimai. de Gaullis pralaimė
jo. De Gaulliui šiuo kartu ne
bepavyko pravesti suplanuo
tos konstitucinės reformos. 
Svarbiausia — jis siekė dviejų 
dalykų: Prancūziją padalinti j 
22 naujus regionus, įjungiant 
ir Korsiką: kiekvienas regio
nas turėtų savo seimelį su įsta 
tymais nustatyta savivaldos 
galia, ypač kas liečia ūkinę 
ir socialinę sritį. Tai būtų lyg 
sudarymas kažko panašaus į 
JAV valstijas.

Antras de Gaullio konstitu
cinės reformos punktas buvo 
vieton antrų parlamento rū
mų — vieton senato — suda
ryti naują tarybą, susidedan
čią iš minėtųjų regionų atsto
vų. Ta naujoji taryba turėtų 
siauresnes teises negu senatas 
turėjo — jos galia ribotųsi ū- 
kiniais ir socialiniais reikalais.

*
Siekdamas šių reformų, kaip 

jau nebe pirmą kartą anksčiau, 
de Gaullis pastatė “ant kor
tos’’ savo paties likimą. Tai 
lyg ultimatumas Prancūzų tau 
tai: arba priimti tuos konsti
tucijos reformos projektus, ar
ba jis atsistatydina. Anksčiau 
tokie eksperimentai pasisekda
vo. Juk de Gaullis net buvo 
įstengęs pakeisti prezidento 
rinkimo būdą: vieton elektorių 
— visuotinis piliečių balsavi
mas. De Gaullis atsilaikė 1968 
m. gegužės mėnesį, kai prieš 
jį ėmė maištauti Sorbonos stu
dentai, kuriuos parėmė apie 10 
milijonų darbininkų, išeidami 
streikuoti ir užimdami fabri
kus.

De Gaullio atsistatydinimas 
sukelia nemažų problemų. Vi
sų pirma pačioje Prancūzijoje. 
Kas po jo? Komunistai siekia 
iungtis su kairiosiomis grupė
mis ir įsistiprinti sostinėje. 15 
kitos pusės — de Gaullio atsi
traukimas sujudino ir dešinią
sias grupes naujai akcijai. 
Tarp jo .pėdinių minimas bu
vęs premjeras H. Pompidou. 
kandidatuojančių iš viso jau 
apie dešimtį. Pasitikima de 
Gaulliui artimo žmogaus lai
mėjimu, bet viską išspręs rin
kimai, kurie pagal konstituci ją 
turės įvykti nevėliau kaip už 
5 savaičių.

De Gaullio pasitraukimas 
turės ir tarptautinio atgarsio. 
Visų pirma, susvyravus pasiti
kėjimui Prancūzija, yra pavo
jus kristi frankui, o tai atsi
lieptų į viso pasaulio moneta
rinę sistemą ir vėl sudarytų 
rūpesčių didžiosioms vakarų 
valstybėms. Šalia šių ūkinių 
atgarsių, svarbus ir politinis 
momentas. Ar naujasis prezi
dentas norės vėl Prancūziją 
grąžinti į Nato? Ar jis bus pa
lankesnis D. Britanijos įstoji
mui į Europos bendrąją rin
ką, ką kliudė de Gaullis? Ar 
naujasis prezidentas norės taip 
artimo bendradarbiavimo su 
Vokietija, kaip tai buvo supla
nuota prie de Gaullio? Dėl vi
sų šių klausimų pasaulis su 
dėmesiu seka įvykius Prancū
zijoje, žinodamas, kad viskas 
turės paaiškėti negausių sa
vaičių bėgyje. J. Pr.

tų leisti, o ir okupantų kontro
liuojama spauda apie padėtį daug 
ką pasako. Štai Vilniuje leidžiamos 
“Tiesos” Nr. 86 (bal. 12 d.) skaito
me Užvenčio Kolchozo nusiskundi
mą:

“Dar 1966 metų vasarą į susi
vienijimo “Lietuvos žemės ūkio tech

SĄLYGOS TAIKAI VIETNAME
Ieškoma komoromisy karui užbaigti

Netrukus sueis vieneri metai 
kai JAV ir abiejų Vietnamu 
delegacijos Paryžiuje kas savai
tę susitinka kalbėtis dėl taikos, 
tačiau kol kas jokios pažangos 
nepadaryta. Karas vyksta kaip 
ir anksčiau ir niekas negali pa
sakyti kada nuo tuščių kalbų 
bus pereita prie rimtų derybų. 
To nepaisant, yra daug projek
tų ir siūlymų kaip baigti jau 
penkerius metus besitęsiantį ka
rą ir kokiais pagrindais pagrįs
ti taiką, kad ji būtų teisinga 
ir patvari.

Harvardo univ. prof. S. P. 
Hungtington’as. artimas vyriau 
sybės sluoksniams žmogus, y- 
ra pasiūlęs savo projektą, su 
kuriuo pravartu susipažinti. A- 
not jo, Vietnamo tikrovė nepa
tinka kraštutiniesiems nė vieno
je pusėje. Tačiau jeigu rimtai 
bus su ja skaitomasi, ji gali 
suteikti tam tikrą pagrindą su
sitarimui ir galimam kompro
misui.

Pažymėta, kad šalies gyven
tojų nuošimtis, esąs Pietų Viet
namo kontrolėje, per pastaruo
sius trejus metus nuostabiai pa
kilo iš 40 į virš 60%. Taip įvy
ko ne dėl gyventojų simpatijų 
vyriausybei, ir ne dėl vyriausy
bės kontrolės išplėtimo provin
cijose, bet dėl jų susispitimo 
miestuose. Prof. Hungtingtono 
manymu, būsimam susitarime 
turės atsispindėti du svarbiausi 
veiksniai: pirmas — Vietkongo 
(komunistų) vis dar svarbus

P. GAUCYS

vaidmuo provincijose, ir ant
ras — vis mažėjanti Pietų Viet
namo provincijų reikšmė visu
moje.

Keturi Vietnamai

Dabartiniu metu esą keturi 
Vietnamai; kiekvienas jų pasi- 
reiškiąs kitokioje geografinėje 
srityje ir beveik kiekvienoje pro 
vincijoje. Pirmąjį sudaro miestų 
gyventojai, kurie dabar siekia 
apie 40% visų krašto gyvento
jų ir kurie gyvena didesnėje 
ar mažesnėje valdžios kontro
lėje. Kiti trys Pietų Vietna
mai kaimų gyventojus dalina į 
beveik lygias dalis: kaimų gy
ventojai priklausą religinėms ar 
mažumų grupėms, kurių pnszr.i i 
tomą apie 20% ir kurie ligi šiol 
dėjosi su P. V. vyriausybe prieš 
Vietkongą; Vietkongo šalinin
kai, kurių irgi yra apie 20% 
Jie kai kuriose srityse daugelį 
metų gyveno Vietkongo kont
rolėje; likusieji 20% gyvento
jai taniausia ginčijamų ir iš ran 
kų į rankas pereinančių sričų. 
To viso nepaisant, negalima tvir 
tai pasakyti, aad visad ta ar 
kita grupė pritaria rienei ar 
kitai pusei. Tikra tėra tik tai, 
kad ta ar kita pusė kontroliuo
ja tą ar kitą plotą. Be to. ne
kyla abejonių, kad slaptų Viet- 

i kongo organizacijų yra ir val
džios valdomose srityse. 

Ginčijamose srityse būdingas
nika” Kelmės skyrių nuvežėme se
ną automašinos GAZ-69 tiltą. Ten 
mums pažadėjo, kad per porą mė
nesių tikrai gausime naują. Kaip 
matote, praėjo daugiau kaip dveji 
metai, o mes vis dar tebelaukiame 
žadėtojo tilto.

Kadangi savame rajone niekaip 
šio reikalo neišsprendžiame, praėju
sių metų spalio pradžioje kreipė
mės į respublikinį Susivienijimą. 
Bet iš čia negavome jokio atsaky
mo. Tad ką mums bedaryti?”

Arba vėl — “Valstiečių Laikraš
tis” Nr. 41 (bal. 5 d.) rašo tokį 
Neravų kolchozo (Lazdijų rajo
ne) pirmininko dūsavimą:

“Užpernai spalio mėnesį mūsų 
kolūkio mechanikas j Kazlų Rūdos 
remonto mechaninę gamyklą nuve
žė motociklo K-750 variklį. Draugai 
iš gamyklos pažadėjo suremontuoti 
per 3-4 mėnesius. Laukėme. Po to 
prasidėjo telefono skambučiai ir va
žinėjimai į gamyklą. Su ūkio sunk
vežimiu buvome nuvažiavę septynis 
kartus, bet varklio negavome.

Netrukus sėja. Lengvesnis trans
portas kolūkiui bus labai reikalin
gas. Tad gal respublikinis susivieni
jimas primins remontininkams jų 
pareigą?” J. Žvilb.

Rokas ant vieškelio
Romanas

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 

STASIUS BUDA VAS
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— Ne, mama. Jie tiki Dievą. Jie lanko savo baž

nyčias. Jie klykia Dievo pagalbos savo iškilmingose pra
kalbose ir po to vėl atidaro savo purvinas prekyvietes.

Motina tylėjo Vytautas nutilo taip pat. Jis vėl stebė 
jo lauką, tačiau lauke nieko nebebuvo. Jis vėl dairė
si sušlapusio šuns, bet laukas buvo visiškai tuščias.

— Aš keikiau tą tikrinimą per daug, mano vai
ke, — vėl pradėjo motina. — Mano Dieve, aš sakiau, 
kodėl tu mane taip sunkiai baudi? Aš nieko nenusikal- 
tau Tavo įsakymams. Ir tada aš taip supykau, kad pasa
kiau: Dieve, nubausk ta velnišką komisiją ir tuos ka
rininkus. Ir leisk, kad jų motinos taip kentėtų kaip aš.

— Tikrai, mama,.jų motinos kentės vieną dieną. 
Gal būt, po penketo, dešimties ar dvidešimties metų,— 
sutiko Vytautas.

— Ir po to mano širdis drebėjo, kad aš taip pik
tai keikiau. Tada aš pakeičiau savo nuomonę, nes jų 
motinos nėra kaltos. Vaikai daro tai, ką jiems vyriau
sybė įsako. Ir aš tada meldžiausi už visus tuos, kurie 
sugalvojo tą apklausinėjimą. Ne, mano sūnau, jie nė
ra kalti, tik viena vyriausybė kalta.

— Nutilk, mama, tu iš viso nepadarai nuodėmių.
— Bet vistiek, Vytautai, aš noriu eiti išpažinties. 

Aš norėčiau—

bruožas yra tas, kad ten nėra 
socialinių ir politinių organiza
cijų, išeinančių už kaimo ribų. 
Valdžios silpnybė buvo jos ne
sugebėjimas suorganizuoti pas
tovių platesnio masto organi
zacijų, o Vietkongo jėga — mo 
kėj’mas užpildyti tą tuštumą. 
Nes kur nėra veiksmingų val
džios organų, ten įsigali komu
nistai. Nuo 1950 m. Saigonas 
mėgino tą negerovę pašalinti 
įvairiom pacifikavimo progra
mom, tačiau nesėkmingai. Tik 
pastarųjų metų mėginimai pa
sirodė sėkmingesni, nes per 
1967 m. prezidento rinkimus 
balsuotojų skaičius žymiai pa
didėjo. Tačiau kai tik kariniai 
daliniai iš kai kurių vietų pa
sitraukia, ten būklė ima blogė
ti. Ten, kur patys gyventojai 
suorganizuoja savo gynybą ir 
priešinasi Vietkongui, ten vy
riausybės įtaka yra pastovi.

Trečdalio kaimų gyventojų, 
esančių gan griežtoje valdžios 
kontrolėje, saugumas daugumo 
je priklauso nuo etninių ar re
liginių organizacijų veiklos. Kai 
tose srityse įsiviešpatauja tai
ka ir ramybė, ten atsiranda ir 
normaliai veikia valdžios or
ganai. Daugelis kalniečių, kime- 
rų. katalikų ir kitų tikybų iš
pažinėjų bendradarbiauja su 
valdžia gal ir todėl, kad jiems 
gresia komunistų pavojus. Vi
sos saugios provincijų sritys 
yra tvarkomos tų etninių ar 
religinių bendruomenių, nors 
tose srityse beveik nebuvo ar

• ■'

Neramumai Libane pareikalavę aukų: 9 asmenys buvo užmušti ir 60 
sužeista po to, kai Beiruto gatvėse pabėgėliai iš Palestinos susidūrė 
su policija.
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Bet ji nebaigė sakinio. Tuo metu atsidarė durys ir 
pasirodė su vaikais Milda.

— Kas naujo kaime? — kreipėsi į ją Vytautas.
— Nieko gero, — jos veidas buvo liūdnas. — 

Panelė Charlottė pasakė, kad kaimelio meras paruoš 
mums mūsų maisto korteles ne anksčiau kaip rytoj va
karą.

— Ką tu turi tame ryšulyje? — paklausė Vytau
tas.

— Panelė Charlottė man davė kai ką. Vieną sva
rą duonos ir penketą svarų bulvių.

— Neišnaudok jos.Milda. Ji taip pat alkana.
— Aš žinau. Aš nenorėjau imti, bet ji man į- 

davė prievarta.
Visi tylėjo. Tada Milda su vaikais sugrįžo į virtu

vę. Motina vėl pradėjo verkti.
— Mama, kam tos ašaros? Nusiramink. Aš sakiau, 

kad viskas bus gerai.
— Ne, mano sūnau, man skaudą širdį. Aš įvė- 

liau visus į bėdą. Kodėl jūs išėjote Iš stovyklos? Bu
vo daug geriau pasilikti stovykloje. Aš galėjau vykti 
su išmestaisiais kartu prie rusų zonos.

— Ne, mama, pasaulyje yra dar daug vertesnių 
dalykų, negu ta purvina stovykla su nereikšmingomis 
asmens kortelėmis.

— Aš nežinau, mano sūnau, -ji šluostėsi ašaras.
— Taip, mama. Savigarba ir išdidumas yra dau

giau vertas, negu tas tarptautinis šiukšlynas ir tie kal
bą valkatos, — jis išraudo ir stabtelėjo.

Jis vėl žiūrėjo pro langą.
— Vytautai, pasakyk man prašau, — motina pri

ėjo arčiau, — ar tie didieji prezidentai, karaliai ir ge
nerolai eina išpažinties?

tebuvo tik maži JAV kariuome 
nės daliniai.

Etninės Ir religinės bendruo
menės suvaidino pagrindinį vai
dmenį išplečiant valdžios kont
rolę tose srityse. Kai įvyks pa
liaubos, jos bus svarbiausiais 
politiniais veiksniais, sugeban
čiais rungtyniauti su Vietkon- 
gu kaimiečių tarpe.

Likęs kaimiečių trečdalis gy
vena pavojingose Vietkongo sri 
tyse; kai kurios jų beveik per 
visą laiką, pradedant 1940 m., 
buvo komunistų valdomos. Kai 
kuriuose kaimuose ištisos gene
racijos išaugo toje komunistų 
valdžioje. Kai kur komunistai 
sugebėjo sukurti tvarkingą val
džios formą, siekiančią netgi 
apskrities lygio. Komunistų įta
ką iš ten pašalinti būtų labai 
sunkus, ilgai trunkąs ir nedė
kingas darbas. Tuo būdu Viet
kongo kontrolė tose srityse y- 
ra politinis faktas, ir gali ilgai 
ten išlikti. Ir čia Saigonas tu
rės eiti į kompromisą su Viet- 
kongu.

Gyventojai bėga į miestus
Karas Pietų Vietname turė

jo didelės ir toli siekiančios į- 
takos, paskatindamas nepapras 
tai didelį kaimiečių plūdimą į 
miestus. Dar 1960 m. 80% ar 
85% P. Vietnamo gyventojų bu 
vo kaimiečiai. Nūdien, nors nie
kas tikrai nežino, bet manoma, 
kad iš 17 mil. apie 7 mil. arba 
40% gyvena miestuose. Tuo bū
du dabar P. V. yra labiau mies
tietiškas kaip Švedija, Kanada, 
Rusija, Lenkija, Austrija, Švei
carija ir Italija. Šiandieną P. V. 
kaip šalį sudaro dvarininkai ir 
yra laibiauisai miestietiška ša
lis pietryčių Azijoje. Manymas, 
kad P. V. kaip šalį sudaro dva
rininkai ir»kaimiečiai, yra netik
ras dalykas. 1962 m. Saigone 
buvo 1.400.000, o šiandieną — 
mažiausia dvigubai, o skaitant 
su priemiesčiais — 4 mil. gyven 
tojų. Kituose P. V. miestuose 
dar labiau pagausėjo gyvento
jų. Maži miestai ir miesteliai 
irgi nepaprastai išaugo, per pa
staruosius dvejus metus patri- 
gu'bėdami ir netgi keturgubė- 
dami.

Svarbiausia priežastis to ne
paprasto kaimiečių plūdimo į 
miestus yra karo veiksmų suin
tensyvėjimas. Iš to prieauglio 
beveik pusantro milijono suda
ro pabėgėliai. To pakitimo so
cialinė kaina buvo milžiniška. 
Pabėgėlių gyvenimo sąlygos 
dažnai esti baisios. Miestų tvar
kymas, socialinė pagalba rei
kalauja vis didėjančių išteklių 
iš P. Vietnamo ir JAV. To ne
paisant, pagal vietos standartą, 
miestuose kaimiečiai gyvena 
daug geriau ir valdžios ragina
mi nenori grįžti į savo apleis
tas sodybas.

Tas sumiestėjimas labai pa
didino gyvenančių žmonių skai

— Žinoma, mama. Eina.
— Bet kodėl jie tokie nesąžiningi žmonės, tokie 

grubūs ir teisingi?
— Jie išpažįsta nuodėmes velniui, bet ne Dievui. 

Velnias duoda jiems nuodėmių atleidimą ir gerus pa
tarimus, kaip vėl nusidėti...

— Vytautai, mano, vaike, kaip gali tu taip kalbėti?
Jis nieko neatsakė. Jo kaktoj pasirodė vėl aštrios 

raukšlės. Tada jis paliko motiną, nuėjo į savo kam
barį ir pradėjo rašyti ilgą laišką. Jis išaiškino viską de
taliai. Vienoj vietoj laiške parašė:

“Taip, mielas Donaldai, dabar tu žinai visą situ
aciją. Kaip matai, mes esame tarp dangaus ir pragaro. 
Mes gyvename tarp vokiečių ir tikimės, kad gausime 
jų gyventojų maisto korteles. Tai reiškia, kad mes esame 
pakely į alkį ir ligą.

Negalvok, Donaldai, kad aš esu labai nusiminęs. 
Ne, aš nesu. Aš tik esu nusivylęs, kaip ir tūkstančiai 
ar milijonai kitų žmonių pasaulyje.

Dabar aš į tave norėjau kreiptis asmenišku reika
lu. Kaip žinai, Donaldai, mes tau padėjome sunkiausiu 
metu. Mes tada rizikavom savo gyvenimu ir laisve. Ta
čiau jie mus traktuoja kaip žaislus stovykloje, o ne 
kaip žmones. Skaudžiausia, kad jie sako, jog motinai 
patinka fašistai ir naciai.

Aš nežinau, ko aš galėčiau iš tavęs šiuo metu pa
geidauti. Jeigu gali, tai padėk mums kaip nors, nes mes 
reikalingi pagalbos. Mūsų situacija bloga ir geriausia 
kaip galima greičiau išvykti iš Vokietijos. Trumpai, mes 
norėtume vykti į Ameriką. Aš kalbėjau apie tai daug 
kartų, bet aš dabar abejoju, ar pavyks, nes mes prara
dome pabėgėlių statusą.

£Biu dauaUnJi

čių valdžios kontrolėje. Kaimų 
ištuštėjimas sudavė skaudų 
smūgį Vietkongui. Per 10 metų 
Vietkongas skatino kaimų re
voliuciją prieš centrinę valdžią, 
manydamas, kad laimėjęs kai
miečių palankumą, jis galės izo
liuoti miestus. Tačiau tas jo 
viltis sugriovė amerikiečių re
miama miestų revoliucija.

Pilnoji “Tet’o” ofenzyvos reik 
šmė patampa labai ryški. Anas 
miestų puolimas ir dabartiniai 
išpuoliai buvo ne tiek ofenzy
va, kiek kontraofenzyva prieš 
pagrindinį socialinį pakitimą, 
nūdien vykstantį Vietnamo vi
suomenėje. Karas Vietname y- 
ra karas už gyventojų kontro
lę. Jeigu Vietkongas nori veiks
mingai rungtyniauti su krašto 
vyriausybe, jis turi sugebėti už
tikrinti savo galią miestuose. 
Jeigu jis sugebės įgyvendinti 
savo kontrolę naujiems miestų 
gyventojams taip lengvai, kaip 
kad sugebėjo įgyvendinti kai
miečiams, tada gyventojų krau
stymasis į miestus tebūtų tik 
Trojos arkliu. Tų ofenzyvų tik
ras tikslas bavo mobilizuoti ir 
suorganizuoti miestų gyvento
jus prieš krašto valdžią. Ta
čiau, kaip žinome, sukilimų mie 
stuose nebuvo. Daugelyje mies
tų gyvento) ii spontan-škai pa
tys suorganizavo gynybą prieš 
Vietkongą.
Siekiama koalicinės vyriausybės

Dabartiniu metu laikas dirba 
Saigono naudai. Tačiau pusei 
krašto gyventojų tebegyvenant 
kaimuose, Vietkongas tebėra 
galinga jėga. su kuria reikia 
skaitytis. Tuo būdu, norint j- 
gyvendinti taiką, reikia eiti į 
kompro nisus. Kaip žinome, P. 
V. prezid. Thieu sutiko de
rėtis su Vietkongo atstovais. 
Daugelis amerikiečių galvoja, 
kad geriausia išeitis būtų suda
ryti koalicinę vyriausybę, bet 
jos nenori nė viena pusė. Ją su
darius, yra pavojus, kad į Viet 
kongo rankas patektų valdžia 
ant miestų gyventojų, ko jie li
gi šiol nesugebėjo pasiekei gink 
lu. Ir priešingai, Vietkongui bū
tų labai sunku dirbti su žmo
nėmis, kuriuos jis visą laiką 
skelbė esant niekšais ir išdavi
kais.

Galimas daiktas, kad abi pu
sės susitars pasidalinti įtakų 
zonom. Tada kiekviena pusė 
stengsis nutraukti daugiau ša
lininkų ir ruoštis rinkimam į 
parlamentą. Jeigu rinkimus lai
mėtų Vietkongas, tai labai ne
maloniai nuteiktų JAV, tačiau 
nebūtų kitos išeities kaip su
tikti su įvykusiu faktu. Tuo at
veju JAV mėgintų P. V. neut
ralizuoti ir iš jo pasitraukti. 
Be abejo, tą patį turėtų pa
daryti ir šiaurės Vietnamas. 
Tada iškiltų gana kebli pro
blema sudaryti tarptautinius 
dalinius to neutralumo priežiū-

(Nukelta J 4 psl.)
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Susisiekimo nelaimės Amerikoje nėra ypatingas dalykas. Tačia.- .1 
nelaimė ypatingesnė tuo, kad Manhattano parke New Yorke susidūrė 
iš karto 4 automobiliai. ,

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

FINANSAI
JAV LB V-sios tarybos IH- 

je sesijoje įvykusioje Chicago
je 1969 m. balandžio 19 - 20 d., 
JAV LB centro valdybos finan
sų reikalų vedėjas inž. K. Doč
kus paskaitė pranešimą apie LB 
finansus, kurį čia sutrumpinę 
Ir pateikiame. JAV Lietuvių 
bendruomenės Centro valdybos 
ir jos Centrinių institucijų už
davinių vykdymui yra reikalin
gas finansiškai pajėgus iždas. 
Pagrindines c. v. iždo pajamas 
sudaro; tautinio solidarumo j- 
našai, vajai ir rinkliavos, dainų 
ir šokių švenčių pelnas ir Lie
tuvių fondo skiriama metinė 
auka. Solidarumo įnašai, šven
čių pelnas, vajų ir kitų aukų 
įplaukos įgalina valdybą pla
nuoti ir vykdyti būtino reikalin
gumo darbus, būtent: šaukti 
lietuvių mokslininkų suvažiavi
mus, organizuoti kultūros kon
gresus, reprezentuoti lietuvius 
mokslininkus tarptautiniuose 
(Pabaltijo) mokslininkų simpo
ziumuose, remti jaunimo ir spor 
to reikalus.

Įplaukos iš vajų ir kitų rink
liavų nebuvo sėkmingos. Lietu
vių bendruomenės rugsėjo mė
nesyje vykdomo vajaus buvo 
atsisakyta, užleidžiant pirmeny
bę visų vyriausių veiksnių su
organizuotam Juntginiam fon
dui. Vasario 16-tos minėjimai, 
kaip ir praeityje, buvo rengia
mi įvairiose lietuvių bendruo
menės apylinkėse, ir aukos lie
tuvybės išlaikymo ir tėvynės 
laisvinimo reikalams buvo ren
kamos vadovaujantis aukotojo 
valia ir laisvo apsisprendimo

SĄLYGOS TAIKAI...

(Atkelta iš 3 pusi.)
rai. Tai reikštų, kad abiejų Viet 
namų suvienijimas atidedamas 
neribotam laikui, su kuo, be 
abejo, labai nenorėtų sutikti 
abi Vietnamo pusės. Vis didė
jant JAV viduje spaudimui grei 
čiau baigti karą, abiem pusėm 
nebesitikint pasiekti sprendimo 
karo lauke, ir vis mažėjant a- 
biejų pusių ryžtui neribotai tęs
ti karą, galime būti tikri, kad 
abi kariaujančios pusės galų 
gale ras priimtiną kompromisą 
Paryžiuje ar kitose slaptose de
rybose.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. LDEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

principu. Aukų Vasario 16-tos 
minėjimuose surinkta ir centro 
valdybai pasiųsta 3,736 dol.

Dainų ir šokių šventės, or
ganizuojamos Lietuvių bendruo 
menės Centro valdybos kas 

į penkti metai, tapo tradiciniu 
j lietuvių masiniu pasireiškimu, 
1 tiek pačių lietuvių, tiek ame
rikiečių visuomenėje. Be to, šių 
didžiųjų švenčių pasisekimas 
užtikrina lietuvių bendruomenei 
finansinę galimybę ir toliau tęs
ti šią didingą tradiciją. Pasku
tinių surengtų trijų švenčių pel
nas į centro valdybos iždą at
nešdavo po 13,000 dol. Tik ma
nyčiau, kad šioji L. B, Tarybos 
sesija ypatingai pabrėžtų, kad 
ateityje didieji lietuvių paren
gimai, kaip šokių ir dainų šven
tės, bei kultūros kongresai bū
tų organizuojami centro valdy
bos.

Baigdamas norėčiau tarybos 
šesijai padaryti šiuos siūlymus:

1. Priimti dėmesin daugumos 
apylinkių valdybų pageidavimą 
— palikti solidarumo įnašų mo
kestį nepakeltą.

2. Pakeisti solidarumo įnašų 
paskirstymo procentą sekan
čiai: apylinkės valdybai 35%, 
apygardos valdybai 20%, cent
ro valdybai 35% ir P.L.B. val
dybai 10%.

3. Skatinti apylinkių valdy
bas imtis iniciatyvos steigti so
lidarumo įnašų išrinkimo bū
relius. Būrelio nariai vieną kar
tą metuose aplankytų visus a- 
pylinkėje gyvenančius narius ir 
surinktų tautinio solidarumo į- 
našą.

4. Rengti Vasario 16-tos mi
nėjimus L. B. apylinkėse ir su
renkamas aukas skirti bendruo 
menės reikalams, jei tai derin- 
nasi su aukotojo valia ir nėra 
pažeidžiamas laisvo apsispren
dimo principas.

5. Išreikšti L. B. Tarybos se
sijos padėką Lietuvių Fondo 
valdybai už tvirtą finansinę pa
ramą vykdomiems lietuvių ben
druomenės uždaviniams remti.

Pažymėtina, kad pranešimas 
LB Tarybos suvažiavimo buvo 
išdiskutuotas ir be pakeitimų 
priimtas. Toks LB tarybos pri
tarimas buvo LB c. valdybos 
paskatinimas panašiai ir toliau 
telkti visas lėšas, kurios reika
lingos mūsų lietuvių kultūri
niams darbams vykdyti.

CLASSIFIED GUIDE
M I S C E L L A N E O II S

MO V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ugų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.f. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, gyvybės,

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl
iuok ėjimo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

imiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiimiiiiit

LEO’S SINCLAIR SERVICE
U3ONAS pranokus 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. Tel. YA 7-5980

llllllllliiimimiiimimiiiiiiiiiiiiililillliil

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. BUDIS —- Tel. CL 4-1050
illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

l©% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4339

IltmilIUIIIIIUHMOUI

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
les jis plačiausiai skaitomas lie- 
uvtų dienraštis. G’ skelbimų kai
tos visiems prieinamos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS ENPRESS 

MARQUBTTE G1FT PAHCEU SERV. 
2008 09th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9tb St. Tel. AVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą..

Didelis pasirinkimas įvairiij me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

Platinkite “Draugę”.

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnucim. apšildomas 3-jų kamb. bu
tas pirmame aukšte, dirbančiam 
asmeniui. $105.00. 6924 S. Rock- 
vvell St.

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditloning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. VVestern, Ohicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 4# metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Apyl. 63 ir Kostu er. Naujai deko
ruotas, 1% aukšto mūr. namas. 
45 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
839-8958.

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1_% 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 lį aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mleg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,600.

S kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19.000.

kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX -r- NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE
9 po fl kamb. mūr. Modernios vo

nia. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 «*o 5$4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,600.

fl butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios. Mi
nima gazu, Garažas. Nstoli mūsų 1- 
stalgos. $18.000

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ HORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Parh 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo. ,
VMMNUMUHIlŠUIHUSUUUUUIMIIIIIUUIIUIIUlUllllilUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIHUIIMU 1

Arti Marąuette pko.
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metu senumo namas- - 
2 butai po 4 >4 kamb., Įrengtas rū
sys, 2 m aš. garažas.

e kiliuli. (3 mleg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 mnš. 
garažas. Marąuete pko. apyl.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas —- Income Taz 

Noturiartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Maisto krautuves su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
TeiraukitEs.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
Švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. B—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. S po 
4 kamb. ir 7 kamb. 69 ir Kedzie. 
*76,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 W. 43rd St, — CL 4-2390

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 o.uto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.ti kamb. 16 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 ■— 
Mozurt. $24,900.

114 aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro 
garažas. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu Virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų auikštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metu švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air eonditloning, 
inter-comm. Mūrio garažas. platus 
lotas. $34.000 Turime raktus.

VALDIS REAL ESTATE 

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 72 ir Lawndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 68 ir Western 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.600.

70 ir Wasbtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy S-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

1 po fl kamb. 8 metų rūraa, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams Teiraukitės.

12 butų l metų modernus 1 ( turtin
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

fl kamb. mūr. “Bullt-lns’*. kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

184 aukšto mūr. 6 tr 5 kamb. 1 
ISJlmai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. «7 <r Oaklay Š19-KOO

N

OONTRACTORS

—— 1 COHSTRŪCTION CO
R E A L E S T A T E »NITWTI‘ i ■ ■

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

[kitokį PASTATAI!

2467 West Staeet
TeL HE 4-7482

ĮSIGYKITE DABAR !

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc, 
mokesčiams.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Illinois Stato gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kui 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc, mo
kesčiams.

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Necd good typist — part. tune 

help. Hours flexible. Excellent 
condltlons.

Call — 263-0313

L1VK-IN HOUSEKEEPER 
Cooklng and llght general house- 
work. Lovely I,aO range homc. 
Channing sumtnęr tano. in hol 
weather ai Crystnl LnJ^e, Krankfurt, 
Mich. Prefer nno wiio can drive 
Top salary for ąualifled person. Ro- 
ferenca*,
PI, 2-1377 9 A. M. — 12 NOON

OK I L 2-3319

ENPER’D GEN’L OFFICE WORK
Mušt have high school education 
and be good at typing.
Muhiliill Bros. Motor Service, Ine. 
1912 So. 'loiirriun Ct., Chicago, III. 

Phone — CA 6-7580TYPIST
Dictation experience neceaaary. 

Full time. 5 days a week. ,

Phone 798-7200

ENPERIENCED COOK VVANTED
for 6 clergyimen 5 days, 3 to 7 p. 
m. Good pay. South Chicago area 
Call 752-1377 after 6 p. m.

HELP UANTEI) — V YRA1~

Industrial Metai 

Fahricator 

— n e e d s —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

MACHINIST
EXPERIENCED

Full Time. Plūs Overtime. Cotn- 
pany Benefits. Hospitalization. and 
Life Insurance. Apply in Person.

MIDLAND ENGINEERING & 
MACHINE COMPANY

9630 W. Allen Street 
678-4113_______ ROSEMONT. ILL.

EXPER. JANITOR
Mušt bo rollablo and sobor. Age 25 
to 55. For moro informatlon phoni 
(Mr. \Vright at. 747-2«5fl or 747-3091 

SILICONE SERVICE. INC.
24 Plaza, Pk. Forest, III.

INSIDE SALES
Man to train for inside perma 

nent sales position handling tele 
phone and mail orders.

Good starting salary, Insurance 
Hospitalization and Pension Plan

Call MR. BERINGTON
or MR. SULLIVAN

LA 1-2122

D e M E S I O 1

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

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll
JEIGU JUMS REIKI 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELI 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spai 
dina tokius dalykėlius gražiai, gr 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus SU pinignia siųskit
D R A U Q A 8

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

.... .

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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



Po pavykusių operos spektaklių Chicagoje susitiko: (iš k.) poetas 
Berti. Brazdžionis, K. Bradūnienė, red, K. Bradūnas ir LB centro 
vald. pirm. Br. Nainys. Nuotr. Z. Degučio

• IJI II VIAI CALIFORNIJOJE
LIETUVIAI TARPTAUTINIO MOTERŲ 

KLUBO PROGRAMOJE

Balandžio 20 d. Tarptautinio 
moterų klubo programą išpildė 
lietuviai. Klubas įsikūręs prieš 
zO metų. Jo tikslas kultūriniai su
jungti visų tautybių moteris, pa
dėti ateivėms įsijungti į Amerikos 
gyvenimą, parodyti amerikietėm 
ateivių moterų kultūrinį įnašą į 
gyvenimą. H. Petkienei perėmus 
klubo vadovavimą vieniems me
tams, buvo įsteigtos ir dvi sti
pendijos, kurias šiais metais gau
na dvi mergaitės studentės, studi 
juojančios Amerikoje. Tai vienin 

^telis toks klubas visoje Ameriko
je. Klubą globoja Universiteto 
moterų klubas. Inteligenčių mo
terų grupėje gyvai reiškiasi ke
lios lietuvaitės, ypač H. Petkienė 
ir A. Činikienė.

H. Petkienės pastangomis lie
tuvių grupė “Vakarų Aidai” bu
vo pakviesta išpildyti programą. 
Tai tikrai graži jaunimo bei mo

terų grupė, su kuria negėda pa
sirodyti ir svetimtaučiams. Ingos 
Tumienės šokėjai sušoko “Sukti
nį”, akordeonu pritarė A. Kazake 
vičius, gaila kad ląbąi maža sce
na neleido mūsų jauniesiems pa
sirodyti pilname savo grožyje.

R. Aukštkalnytė solo dainavo 
“Tulpes”, K. Dambrauskaitė “A- 
guonėles” ir B. Dabšienė—.“Gė
lių darželį”.

Neblogai nuskambėjo ir daug 
kartų girdėta,bet šį kartą naujai 

^pristatyta, su smuiko solo, liau
dies daina “Plaukia sau laivelis”. 
Smuiku grojo Draugelis; ypatin
gai švelniai ir sodriai nuskambė
jo altai. Jdomi ir intriguojanti O. 
Metrikienės kompozicija “Gegu
te, kur tu?”, su fleita, soliste ir 
choru. Fleitos partiją gražiai su
grojo Draugelytė, maloniai ir 
Švelniai nuskambėjo fleitos ir so
listės K. Dambrauskaitės duetas.

Grupė dar sudainavo keletą 
dainų: “Tiltas”, “Ausk, močiute, 
drobeles”. Didingai ir dramati- 

_nei užbaigai sudainuota: “O Tė
vynė manoji”, solo-B. Dabšienė.

Programa buvo trumpa, bet į- 
spūdinga ir labai gerai paruošta. 
Didelė įtaka jautėsi A. Žemaitai
čio profesinės režisūros. A. Že- 
maitaitienė, trumpai, tiksliai ir 
gražia anglų kalba ir tarsena api 
budino šokį ir dainas. Muzikinę 
dalį paruošė muz. O. Metrikienė. 
Amerikietės moterys žavėjosi mū 
sų programa, mūsų gražiais spal
vingais rūbais; gana daug iš jų 
tarpo buvo užsidėjusios gintarų 
eilutes.

Šį kartą tikrai reprezentacinė 
mūsų liaudies meno paroda gra
žiai atstovavo lietuvišką liaudies 
meną, mūsų kultūrą. Paroda te
užėmė du ilgus stalus, bet tokių 
gražių eksponatų, tokio įvairu
mo dar neteko šiame mieste ma
tyti. Be standartinių staltiesių, 
juostų ir smutkelių; čia buvo ir 
meniškų velykinių margučių, 
lėkščių, vyčių, medžio rėžinių, 
kryžių, koplytėlių, pagalvėlių, 
tautinėm juostom papuoštų albu 
mų, medinių klumpių, gintari
nių paveikslų, įvairiausių ginta
ro karolių, natūralaus gintaro ga 
balų ir kitų gintaro išdirbinių. 
Nepamiršta ir spauda. Daug šio 
klubo narių, (jos visos baigusios 
aukštąjį mokslą), domėjosi, var
tė mūsų spaudą, knygas. Joms į- 
domu ne tik ką liaudis gali paro
dyti savo rankų išdirbiniais, bet 
ir ką daro dabartinė lietuvių in
teligentija savai kultūrai išlaikyi 
ti. |

Visą parodos naštą nešė A. 
Činikienė, kiek jinai įdėjo laiko 
rūpesčių ir darbo gali suprasti 
tik tas, kurs pats turėjo parodą 
ruošti. Jai daug padėjo L. Vili
mienė, J. Kaributas. J. Kaributo 
rūbais daugumas moterų labai 
domėjosi ir gana daug fotogra
favo. Prie parodos budėjo Šlape- 
lytė, J. Pažėraitė.

Ši puikiai pasisekusi programa 
mums pritraukė daugiau draugų 
ir padėjo lietuviškiems reikalam 
daug daugiau negu mūsų para-

pijlnės paskaitos, bei minėjimai.
Įsivaizduokite daugiau kaip Šim
tas amerikiečių inteligenčių mo
terų, besidalinančių lietuviams 
palankiais įspūdžiais su savo šei
momis, su savo vaikais; kai kurie 
iŠ jų užima labai aukštas politi
nes vietas, profesoriauja universi
tetuose. Keik daug gražios kultū
rinės propagandos lietuviams.

Linkėtina sėkmės mūsų darbš
čioms lietuvaitėms, kurios klube 
turi įsigijusios labai gerą vardą. 
Sėkmės ir mūsų jaunam ansam
bliui “Vakarų Aidai”, nepatingo 
jusiam paruošti programos ir pri
sidėjusiam prie lietuviško darbo.

V. A.

Los Angeles, Calif.
JAUNIMO ŠVENTĖ

Lietuvių jaunimo šventė ir 
Los Angeles lietuvių jaunimo an 
samblio 20 m. sukakties minėji
mas organizuojamas birželio 28- 
29 d. d. su plačia tautinių šo
kių, dainų, sporto ir meno pro
grama. Visam parengimui vado
vauja Jaunimo ansamblio vado
vė ir lituanistinės mokyklos mo
kytoja (abiejose pareigose išdir
busi 20 m.) Ona Razutienė, ku- 

' ri sau artimiausia talkininke iš- J 
siaugino savo dukrą studentę) 
Danguolę Razutvtę.

Centrinei šventės programai 
paimta didelė ir graži Santa Mo- 
nicos Civic Auditorium (1855 
Main St., Santa Monica, Calif.), 
kur birželio 29 vyks tautinių 
šokių ir dainų šventė. Į progra
mą siekiama įtraukti lietuvių jau
nimą iš visos JAV LB Vakarų a- 
pygardos, o taip pat iš vakarinio 
Kanados pakraščio. Todėl LB 
apygarda ir pasiėmė šią šventę 
globoti.

Sporto šventė ir meno paroda 
vyks birželio 28 d., o tos dienos 
vakare Sheraton West viešbuty
je organizuojamas banketas su 
jaunimo šokiais.

Jaunimo šventės reikalams ap
tarti balandžio 19 Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose posėdžiavo 
šventei ruošti didysis komitetas, 
į kurį įeina Jaunimo ansamblio 
tėvų komitetas, LB apygardos 
valdyba, apylinkių valdybos ir 
įvairių komisijų atstovai. Posė
džiui pirmininkavo lituanistinės 
mokyklos vedėjas, LB apygardos 
pirmininkas Ig. Medžiukas.

San Francisco, Calif.
SAN FRANCISCO LIETUVIŲ 

KONCERTAS
San Francisco lietuvių bend

ruomenės pavasario balius įvyks 
geg. 10 d., 7:30 vai. vakare gra
žioje R.C.C. klubo salėje, 847

No. San Mateo Drive, San Mateo 
Calif.

Muzikalinę programą “Aplink 
pasaulį keliaujame” išpildys iš 
Los Angeles atvykusi artistų tru
pė: Regina Aukštkalnytė, Dam
brauskaitė, Turinas Dargis, Vy
tenis Dūda, programos komen
tatorė Zita Kevalaitienė ir pro
gramos vedėja Giedra Gudauskie 
nė. Dėl informacijos ar staliukų 
rezervacijų skambinti (408) 244- 
7427. Kviečiame visą visuomenę 
gausiai dalyvauti.

Long Beach, Calif.

REMIAME LIETUVIU 
FONDĄ

Lietuvių Fondo Long Beach

gia vakarą “Pavasario šiupi 
nys”, kuris įvyks gegužės mėn. 
24 d. (šeštadienį) 6 vai. vakare, 
Machinist Building salėje 728 
Elm Avė., Long Beach, Calif.

Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Julius J. Bielskis kalbės apie 
Lietuvių Fondo reikšmę ir jo tiks 
lą. Meninę programą atliks akto
riai: Ona Mironienė, Andrius 
Mironas ir muzikas Stasys Kal
vaitis. įėjimas (su vakariene) 
2 dol., vaikams 1 dol. Veiks bu
fetas, bus muzika ir šokiai. Gau
tas visas pelnas skiriamas Lietu
vių Fondui. Prašome lietuviai 
gausiai dalyvauti, tuo paremti 
kilnų tikslą — Lietuvių Fon
dą.

D. M.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio 29 d.

Brangiu paveikslai Velykų i grobė 25 paveikslus, kurių ver-
dieną pavogti Londone. Vagys, 
įsiveržę į išvykusio Picasso ži
novo sir R. Penrose butą, pa

te siekia 720.000 dol. Be Picas
so, vagys išsigabeno ir kelis G. 
Braųue ir M. Chagali darbus.

A. -j- A.
STASĖ DAPKUS-MILLER

Gyv. Neiv Orleanu, ląnlisiana

Mirė 1969 m. bal. 26 d., sulaukus 33 'metų amžiaus

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Everard Philip Jr., 
sūnus E. P. III, dukterys Isabelle Rissie ir Debbra Ann. 
motina Julija Bagdonas, brojis Petras Dapkus, jo žmona Ilona 
ir dukra Rita, vyno brolis Robertas, vyro seserys Rissie ir 
Isabelle.

Laidojama su katalikiškom apeigom New Orleans.

Nuliūdę — vyras, vaikai, motina, uošviai, 
brolis su šeima ir kiti giminės.

e l e s
banketams, laidotuvėms

G
Vestuvėms, 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVERLV III 1,1,S GCUNYČIa 

2443 W. 63rd St», Chicago, Illinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
MARIJAI EDELIENEI IR ELENAI

ZAPUSTIENEI
ir jų šeimoms nuoširdžių užuojautą reiškia

CIVINSKAI

Mylimai dukrai A t A. VIOLETAI tragiškai 
žuvus, gilaus skausmo valandoje
MARIJĄ MIKALČIUVIENĘ ir šeimą

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Bendradarbės:

Genė Kiudulienė, Michalina Naruševičienė, 
Liucija Paulavičienė, Aldona Sodonienė, 
Stasė šukeiienė

Krikšto tėveliui
A. -f- A.

JONUI VASILIAUSKUI
mirus, jo žmoną TATJANA, dukrą SVETLANA ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Rita Juškaitis - Butkutė 
su šeima

Netekus mylimos mamytės
A. -f* A.

KONSTANCIJOS BOBINIENĖS, 
mūsą brangius draugus FELIKSĄ BOBINA ir JOANA 
LAŠINSKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

DANUTE IR VIKTORAS BILAIŠIAI 
ALDONA IR STASYS GASNERTAI 
AGNE BALICKAITIENE

A + A
IZIDORIUI VAITKUI

Lietuvoje mirus, jo dukteris MARIJA EDELIENĘ ir 
MARIJA ZAPUSTIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai už 

jaučiame.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

, atrodo “Apollo 11” erdvėlaivis. Jis dar “ilsisi” “Saturno” raketos 
uie. Erdvėlaivis, numatoma, pakils liepos mėn pasieks mėnulį ir, 
ludodami “Voro” prietaisą, du astronautai nutūps menulio pavir-

a|a Lietuvos Dukterų Draugija

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

CECILIJA ŠLAJOS
MAZl'IKAITF:

Gyveno 2451 W. 60th St.

Mirė bal. 27 d., 1969, 4:20 
vai. popiet, sujaukus senatvės.

Girna Lietuvotj. Kilio iš Pane
vėžio apskrities. Krekenavos pa
rapijos, tižiausių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 sūnūs: Albert, marti 
Mary, 2 an filiai Steven ir Pau
lą, ir Paul, 2 broliai Vineent 
Mažeika su šeima, Frank Ma
žeika, brolienė Ann, 2 pusese- 
rSs Veronika Briedis su vyru 
Jozepb ir šeima, ir Katherine 
Kaspariinas su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St.

Laidotuvės iw,ks treč., bal. 
30 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta j Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti ir
anūkai.

Dėl informacijų skambinkit. 
Tel. LA 8-3572.

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,
VANDELINA DOMANSKI

IR JO ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Norma Mažeikai

Lietuvos Valstybės Teatro baleto artistui

A. + A.
JONUI VASILIAUSKUI

Bostone mirus, jo mylimai žmonai TATIANAI ir 
dukrai SVETLANAI reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą ir kartu liūdime.

Nina ir Adolfas Butkai 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Alė ir Simas Velbasiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR S0N0S~
2424 W. 69tb STREET Tel. REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S, 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320
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X Naujai paskirtas vysk. 
dr. Antanas Deksnys bus lietu
vių visuomenės pagerbtas Chi
cagoje birželio 29 d. Rengėjo 
komiteto sąstatas bus praneštas 
vėliau.

X Dail. Juozas Pautienius 
prašomas paremti Balfo pava
sarinę veiklą, Chicagos apskr. 
vald. pirm. Antanui Gintneriui 
įteikė savo darbo meno paveiks 
lą Balfo metinei gegužinei.

X Cicero šv. Antano parap. 
vaikų darželis vyks šią savaitę 
mokykloje ir seserų mokytojų 
namuose. Iki šiol tik 4 užsire 
gistravo. Dabar yra paskutinė 
proga registruotis ateinantiems 
mokslo metams. Norima žinoti, 
ar būtų verta atidaryti vaikų 
darželį kitiems metams.

X Muzikės Alice Stephens 
privačių mokinių rečitalis įvyks 
šį ketvirtadienį, gegužės 1 d. 8 
vai. vak. Marijos aukšt. mokyk
los salėje.

X Filisterių skautų sueiga— 
vakarienė ruošiama šį penkta
dienį, gegužės 2 d. 7:00 vai. 
vak. Terry’s restorane, 7226 
West 63rd iStr. (pietvakarinis 
kampas 63 ir Harlem Avė). Jo
je inž. Vyt. šliupas, dešimtį me
tų praleidęs Afrikoje ir pietva
karių Azijoje, pasidalys įspū
džiais iš savo kelionių. Pašne
kesį iliustruos skaidrėmis ir 
filmu. Norintieji dalyvauti pra
šomi tuojau pranešti R. Griš- 
kelienei telf. 778-6723 arba D. 
Korzonienei — 778-6723.

X A. a. Antanima Nausėdie
nė bai. 23 d. iš Gimimo švč. M 
Marijos bažnyčios buvo palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Šv. Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. V. Mikolaitis, 
Šv. Kazimiero Sės. kapelionas. 
Laidotuvės buvo atliktos nau
jomis apeigomis, kurias pravedė 
kun. J. Kuzinakas. Bažnyčioje 
dalyvavo labai daug tikinčiųjų, 
ypač daug buvo Šv. Kazimiero 
seserų. Presbiterijoje buvo 
vysk. V. Brizgys ir prel. V. Čer- 
nauskas. Visi Šv. Kazimiero vie 
nuolyno rėmėjų skyriai buvo at
stovaujami. Kun. V. Mikolaitis 
velionę atlydėjęs iš koplyčios 
ir išlydėjęs iš bažnyčios, atliko 
apeigas ir kapinių koplyčioje. 
Šv. Komunijos ėjo tiek daug 
žmonių, kad dalino trys kuni
gai.

X Lietuvos P ki įlinko klubo
susirinkimo gegužės 11 d. ne
bus. Susirinkimas įvyks birželio 
8 d.

x šv. Kazimiero seserų cen
tro valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, vicepirmininkės Zofija 
Stephens, Felicija Gilmore. 
Barbora Varpucen, raštininkės 
Vera Paukštienė ir Harriet 
Strumil, iždo globėjos ir komi 
sijų narės Ona Paukštienė, Bar
bora Kazimieraitienė, Virginia 
Sihort ir Elzbieta Pautienė uo
liai darbuojasi, kad Š.K.S. rė
mėjų auksinis seimas, geg. 4 d. 
būtų gausus ir sėkmingas. Jos 
maloniai kviečia visus dalyvau 
ti seime. Taipgi prašo rėmėjų 
gavusių pakvietimo laišką, pa
naudoti jį pasveikinti seimą, 
kad ir su maža aukele. Jos už
tikrina, kad doleris prie dolerio 
pridėtas sudarys gražų pasvei
kinimą seimui. Užmirštas ar iš
mestas pakvietimas neneš nau
dos nei seimui, nei pakviestam. 
Gavusieji ir negavusieji pakvie
timus kviečiami atvykti į sei
mą ir prisidėti prie Šv. Kaži 
miero seserų darbų mokyklose, 
ligoninėse ir senelių prieglaudo
se. Per 50 metų rėmėjos gelbėjo 
seserims. Jos prašo visų prisi
dėti prie jų darbų. (pr.)

X Parduodamas geras tau
tinis kostiumas iš Lietuvos. 
Skambinkite po 6 v. popiet tel. 
737-1688. (sk.)

X Dr. Kazys ir Marija Am
brazaičiai, dr. Vytautas ir Van
da Majauskai (Detroit, Mioh.) 
ir dr. Edmundas ir Milda Len
kauskai (Cleveland, Ohio) išvy
ko savaitei atostogų į Grenadą, 
Ispanijoj.

X Dainavos ansamblis diri
guojamas muz. Petro Armono, 
šį vakarą 7:30 vai., švento 
Kryžiaus par. bažnyčioje per 40 
vai. atlaidų užbaigimo pamaldas 
giedos J. B. Singen'bergerio Šv. 
Sakramento garbei mišparus. 
Vargonais palydės muz. Marytė 
Mondeikaitė - Kutz. Pamaldos 
bus užbaigiamos iškilmingu G. 
F. Haendelio “Aleliuja”.

X Alvudas paminės savo veik 
los dešimtmetį gegužės 3 d. 5 
vai. po pietų, Marąuette Par
ko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Avė. Visi susirinku
sieji galės išgirsti visiems nau
dingą ir įdomią paskaitą apie 
širdies ligų gydymą, kurią skai
tys Dr. Jonas Adomavičius. 
Bus rodomas kultūrinis filmas. 
Visi Alvudo nariai .rėmėjai, ge
radariai, bičiuliai ir geros va
lios lietuviai prašomi minėjime 
gausiai dalyvauti.

X “Draugui” aukų, dėko
dami už kalendorių ar korteles, 
prisiuntė: 3 dol. E. Petrauskas;
2 dol. __ A. Salys, 1 dol. —
Mrs. P. Bandža. Dėkojame.

X Viskas iš papuošalų — 
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės; auksiniai žiedai, žiedai 
su deimantais ir kt. brangiais 
akmenimis, gintaro puošmenų, 
kultūriniai perlai ir kt. Terra 
3237 W. 63 Str., Chicago, UI. 
434-4660. (sk.)

X N. Jankutė - Užubalienė 
\ ado va ils programai ir pati 
skaitys savo humoristinės kūry
bos Marąuette Parko lituanisti
nės mokyklos vakare geguž. 10 
d. B. Pakšto svetainėje. Staliu
kus rezervuokite šiais telefo
nais: PR 6 6479 arba 636-3562.

(pr.)
x “A Cabaret Party” — 

Šokius su programa geg. 17 d., 
8 v. v., Vyčių salėje rengia 
112-ta Vyčių kuopa. Kviečia 
vyčius ir jų draugus. (pr.)

Lietuvių radijo forumas balandžio 26 d. minėjo veiklos metines. Kalba 
inž. A. Rudis, dešinėj M. Rudienė ir V. Kasniūnas.

Nuotr. B. Brazdžionio

CICERO JAUNIMO PAVASARINIS 
VAKARAS

Tradicinis Cicero moksleivių 
ateitininkų suruoštas pavasari
nis vakaras praėjusį šešta
dienį Šv. Antano parapijos sa 
Įėję praėjo labai gražiai. Gerai 
paruošti režisoriaus Juliaus Ba
lučio mokiniai suvaidino Aloy
zo Barono vaizdelį “Gražiausia 
diena”. Mokiniai savo vaidme
nis suprato ir gerai suvaidino. 
Sceną paruošė Rimvydas Zails- 
-kas, apšvietimas Vyt. Žygo. Vai 
dino Jūratė Arštikytė, Regina 
Balutytė, Sigutė Baltrušaitytė, 
Ramona Kaunaitė, Petras Kisie 
liūs, Paulius Laniauškas, Ed
mundas Palionis, Felicija Radvi
laitė, Emilija Skopaitė, Ramū
nas Venclovas, Silvija Žemaity
tė, šokėjos Meilutė Bliujutė, 
Danutė Brusokaitė, Virginija 
Elvikytė ir Kristina Tauginai- 
tė.

Po gausiai susirinkusių di
džiųjų ir mažųjų žiūrovų šiltai 
priimto vaidinimo, Šatrijos Ra
ganos dainininkių oktetas, pa
ruoštas ir vadovaujamas Aldo

Balfo Chicagos apskr. susirinkimo dalyvių dalis. Sėdi iš k. į d. R. Simokaitienė, J. Kaunienė, kun, J. 
Pauperas, E. Markūnienė, dr. B. Motušienė; stovi K. Balčiūnas, J. Bertašius, J. Litvinas, V. Žilinskas, A. 
Juknis, V. Navickas, dr. Ošlapas, J. Mackevičius, K. Repšys, F. Sereičikas, J. Bernotas, A. Naglius, A. 
Dzirvonas, A. Gintneris. Nuotr. K. Bružo

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE ALĖTAS
SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS MOKSLEIVIŲ SPORTO 

ŠVENTE
Po sėkmingo parengimo Brigh 

ton Parko Šv. Kazimiero vienuo
lyno seselių rėmėjų skyrius de
da visas pastangas, kad jubilie
jinis 50 m. sukakties seimas ge 
gūžės 4 d. Marijos aukšt. mo
kykloje 'būtų sėkmingas. Mū
sų skyrius didžiuojasi, turėda
mas savo tarpe dvi jubiliates; 
Barborą Lendžienę ir Agotą Bai 
sienę, kurios labai nuoširdžiai 
dirba nuo pirmųjų vienuolyno 
įsisteigimo dienų. Nors dabar 
dažniau sunegaluoja, tačiau į 
skyriaus parengimus visad at
silanko. 'Su dideliu pasitenkini
mu jos prisimena dienas, kada 
buvo daroma viskas, kad sese
lės kazimierietės galėtų sėkmin 
gai įsikurti, gyventi ir dirbti.i 
Tie prisiminimai ir dabar jas 
stiprina ir teikia vilčių ateičiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti jubiliejaus šventėje, 
nes tai bus ir mūsų narių ne
paprasta šventė.

A. Pakeltis

nos Prapuolenytės, padainavo 
keletą dainelių. Dainininkės bu
vo nuoširdžiai sutiktos ir todėl 
turėjo padainuoti virš progra
mos. Oktete dainuoja Roma Al- 
šauskaitė, Audronė Arštikytė, Li 
dija Galvydytė, J. Kisieliūtė, Ri
ta Latožaitė, Vida Naujelytė, 
Žibutė Paulėnaitė, Loreta Rad
vilaitė, Julija Sakalauskaitė, Ri
ma Skorubskaitė, Levinija Stu- 
kytė, Danguolė Stončiūtė, Vero
nika Štuopytė.

Jaunučių at-kių mergaičių bū 
relis, paruoštas Sofijos Palio
nienės, su lėlėmis rankose iš-

>7
s.L A. 6-ta APSKRITIS

Ruošia ekskursiją i Europą — Liepos mėn. 14 dieną 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norintieji vykti prašomi kreiptis j 80-tos kuopos organizato
rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. VVestem Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787

Jau ankščiau buvo kalbama 
moksleivių sporto reikalu. Savo 
metu, Chicagos apygardos litu
anistinių mokyklų pavasario 
šventėje, apygardos valdybos 
iniciatyva ir sporto šakų žinovo 
Zigmo Žiupsnio pastangomis ir 
rūpesčiu buvo surengtos įdo
mios tarpmokyklinės sporto 
varžybos.

Šiais metais Marąuette Par
ko apylinkės valdyba, jaunų ir 
energingų asmenų valdyba, or
ganizuoja gražiame Marąuette 
Parke lituanistinių mokyklų 
sporto šventę.

Šiai sporto šventei jau prita
rė Marąuette Parko didžiosios 
lituanistinės mokyklos. Reikia 
tikėtis, kad dauguma esančių 
mokyklų, esančių LB Chicagos 
apygardos ribose, prisidės prie 
šios šventės sėkmingo įvykdy
mo aktyviu dalyvavimu, suteik
dama mokiniams džiaugsmo ir 
garbės dalyvauti sporto šven
tėje. Birželio 14-ji tebūnie sėk
minga mūsų atžalyno sporto 
šventė. Rėmėjas

PAMINĖTAS A. A. JURGIS 
PAULIKAJS

A. a. inž. Jurgio Pauliko var 
do ir gimimo dienos proga buvo 
atlaikytos šv. Mišios už jo sie
lą T. Jėzuitų koplyčioje bai. 27 
d. 10 vai. Jas atlaikė ir gilios 
minties pamokslą pasakė kun. 
J. Kubilius, S. J. Giedojo teno
ras Ig. Malčius. Šv. auką nešė 
velionies našlė mokytoja Olga 
ir sūnus inžinierius Arvydas. 
Po pamaldų įvyko paminklo pa
šventinimas šv .Kazimiero kapi 
nėse. Tautiniais motyvais ele
gantišką granito paminklą su
projektavo pati našlė, o projek
tą kruopščiai įvykdė skulp. R. 
Mozeliauskas. Paminklą pašven 
tino kun. J. Kubilius. Am. Liet. 
Inž. ir Arcb. sąj. (ALIAS) 
pirm. R. Šiaudikis ir ALIAS

raiškingai padeklamavo “Lėlę”.
Pradžioje svečius sveikino kp. 

pirm. (Saulius Kuprys, o pabai
goj kp. globėjas dr. P. Kisielius, 
dėkodamas talkininkams ir sve 
čiams. Programėles piešė moki
niai ir gražiausius nupiešę bu
vo atžymėti. Vėliau kitoje salė
je mažiesiems buvo parodytas 
filmas, o didieji turėjo progos,
Markausko orkestrui grojant, 
pasišokti ir pasivaišinti.

Myk. MeL

pagalbinio moterų vieneto vice
pirm. B. Briedienė padėjo vaini
ką su tautinių spalvų kaspinais. 
Reikšmingą kalbą pasakė R. 
Siaudikis, iškeldamas velionies 
taurumą ir jo keliamą mintį lai 
kytis vieningai krūvoje — neiš 
nykti jūroje. Sugiedota Marija, 
Marija. Velionies šeima — naš 
lė su 3 sūnumis pakvietė visus 
pietums į Gold Coast restoraną, 
kur maldą sukalbėjo kun. A. 
Trakia ir visiems padėkojo naš
lė.

SPROGUS PADANGAI 
NETEKO REGĖJIMO

Rotbert Huizinga, 267 W. 107 
pi., teismo keliu prašo $250,- 
000 atlyginimo iš Goodyear Tire 
kompanijos. Jis neteko regėji
mo 1967 m., kai sprogo tos
kompanijos pagaminta padanga.

• Studentų riaušės vyko Har 
vardo ir Berkeley universitetuo
se. Harvarde policijai teko jėga 
iš “užimtų” rūmų pašalinta apie 
200 studentų.

MOTINOS DIENOS NOVENA
Malonus Geradari - Geradare,

Šiuo turime garbės Jus kviesti įsijungti į Maldų puokštę už MOTI
NAS — gyvas ar mirusias.

Kiekvienais metais, besiartinant Motinos dienai, “Draugo” vienuolyno 
namas ypatingu būdu meldžiasi už visas gyvas ir mirusias MOTINAS, 
MOČIUTES ir UOŠVES. Kiekvienas sūnus ir duktė gali suteikti savo mo
tinai Motinos dienos proga dvasinę gėlių puokštę, įjungdamas savo moti
ną į šį bendrą maldų vainiką.

Pradedant gegužės 3 diena, per visas aštuonias sekančias dienas Ma
rijonų vienuolyne Chicagoje bus ŠV. MIŠIŲ NOVENA už MOTINAS, MO
ČIUTES ir UOŠVES, gyvas ar mirusias, kurių vardai bus mums prisiųsti. 
Ši dovana teiks stiprybės ir globos Jūsų motiną gyvenimo užsiėmimuose, 
o jei ji yra mirus, prisidės prie jos amžinos laimės.

Tikimės, kad savo Motinos neužmiršite, jos vardą prisiusite ir pridėtą 
lapelį užpildę mums grąžinsite.

Tėvai Marijonai 
6336 S. Kllbourn Avė. 
Chicago, UI. 60629

MOTINOS DIENOS NOVENAI LAPELIS

Prisimindamas savo Motinos gerumą ir malonumą, nuoširdžiai pra
šau įjungti mano Motiną į šv. Mišių noveną, kuri prasidės gegužės 3 d. ir 
baigsis Motinos dieną, gegužės 11.

Mano motinos vardas .................................. ( ) mirusi ( ) gyva

Mano vardas ir pavardė ..............................................................................>

Adresas ............................................................................................ ..............

Miestas .....................................  Valstybė ...................... Zip . ..............

Mano auka Novenai $..................

VOKIETIJOJ
— Elta Pressedienst balan 

džio laidoje pateikė vokiečių lai 
kraščių redaktoriams tokių sam 
protavimų apie rusų kinų komu 
nistų peštynes: “Iš tikrųjų kai
šas jau regi Rytuose Mao auš
rą, kai Vakaruose dar vargu 
kas ryžtasi patikėti komunisti
nių idėjų sprogstamąja jėga. O 
juik ir ideologiniams branduo
liams skylant atsipalaiduoja ir 
sklinda į šalis naikinančios jė
gos. Tegu tik nepavyksta Mas
kvai apstabdyti karingojo Kini
jos sąjūdžio įsismaginimo, tai ir 
žygio iki Atlanto avantiūra tenai 
ims atrodyti kaip būtinybė. Tai 
gali prasidėti provokatoriškai 
taikingais pasiūlymais susivieni
jusiems europiniams varžovams,

gurate ir tiulis
Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.

MARIJOS AUKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir California Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birutė Nagienfi, Mezosopranas Aldona Stempužksnė 

Deklamatorius: Leonas Barauskas 
Filmas ir fotografija: Algimantas Kezys, S J.

Toronto Univ-to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNAMI: 

MARGUTYJE, 2422 VV. Marąuette Road, Chicago, Illinois 60629 
Tel. GR 6-3242; GR 6-2271

MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SL, Chicago, Illinois 60629 
Tel. PR 8-4585

Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje; $8.00, $6.00, $5.00. Balkone: $7, $5, $3.

Rengia MARGUTIS

Jums dėkingi

bet baigtis visiškai netaikingu 
rusų - kinų susitarimu, panašiu 
į Molotovo - Ribbentropo... Ko
dėl gi toks pasaulinio masto 
revoliucimnkas kaip Mao turėtų 
turėti ką nors prieš Maskvos 
imperijos padidėjimą, jei Kini
ja tikėsis paskui tą “palikimą” 
perimti? Tai miglotos tolimo,./ 
perspektyvos, bet vargu ar ma
žiau patikėtinos, kaip viltys, 
kad arba esamoji padėtis išliks, 
arba sovietinis režimas pasikeis 
ir sudemoikratės”... (Ei-j

FREE TUTORIMG
for

READING COURSES 
Children — Adults 

Cali  863-1626


