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Raudonieji spaudžia 

Kambodiją
Saigonas. — Amerikiečių ir ž

pietų vietnamiečių daliniai laike 
|trijų dienų operacijų Kambodi
jos teritorijoje pasistūmėj'o į prie
kį, vis ieškodami priešo vyriau
sios būstinės. Per tą laiką priskai
čiuojama, kad žuvo virš 1400 prie 
šo karių, buvo paimti arba su
naikinta 50 sunkvežimių ir už
tiktas maisto sandėlis su 1130 to
nų ryžių, rasti vaistų sandėliai. 
Operacijoje dalyvauja apie 10,000 
Amerikos karių, o pietų vietna
miečių bent dvigubai didesnis 
skaičius.

Siaurės Vietnamo kariuomenė 
tuo pačiu laiku operuoja tik 37 
mylias nuo Phnom Penh, Kam
bodijos sostinės. Pietų komunis
tai taip pat pagyvino savo veiklą, 
ypač ties Hiep Duc, 35 mylias 
nuo Da Nang.

Amerikos aviacija subombor- 
davo Mimot vietovę, apie 80 my
lių į šiaurės vakarus nuo Saigo
no. Ten buvo ištisas miestas 
bunkerių ir kitokių karinių įren
gimų. Amerikiečiai neteko dviejų 
lėktuvų.

Korespondentai iš Kambodi
jos praneša, kad Amerikos ka
riuomenė susiduria su rimta 
problema, lietumi. Lietingas se
zonas normaliai turi prasidėti

Prezidentas Nixonas savo kalbos 
metu apie Kambodiją.

Protestas prieš Lenino 
garbinimą

Ryšium su UNESCO, J. Tau-
• tų rėmuose veikiančios organi

zacijos Suomijoje surengtu sim
poziumu “Leninas ir mokslo ir 
švietimo pažanga”, PET Seimo 
gen. komitetas š. m. balandžio
9 d. pasiuntė to simpoziumo pir
mininkui tokio turinio telegra
mą:

“Šia proga, kai minimos 100- 
sios gimimo metinės Lenino, pa
skelbusio šūkį “tūkstančių valios 
pajungimas vienam asmeniui”, 
pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, kurį sudaro laisvi, demokra-

• tinių kraštų — Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, Lat
vijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumu
nijos ir Vengrijos atstovai, šiuo 
pareiškia savo prieštaravimą Le 
nino gimtadienį minint J. Tau
tų įstaigai. Leninas yra buvęs 
pradininku sistemos, kuri iš es
mės pažeidė J. Tautų generali
nės asamblėjos 1948 m. gruodžio
10 d. paskelbtą visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją. Lenino 
įvestoji santvarka tegali laikytis 
paglemžusi savo gyventoji) ma
ses ir ginkluotu būdu įsikišdama 
į kaimyninių valstybių žemes. 
Tai liudijo 1940 m. prievarta į- 
vykdytas Baltijos valstybių užė
mimas, karinis įsikišimas Rytų 
Vokietijoje 1953 m., Lenkijoje 
bei Vengrijoje 1956 m. ir 1968 
m. įvykdyta invaziją Čekoslova
kijoje. Visi minėti veiksmai, yra 
tiesiogiai pažeidę J. Tautų Char- 
ta”. (ELTA)

žymiai vėliau, bet sekmadienį 
jau iškrito vietomis pora colių 
lietaus ir žemę pavertė klam
pyne. Sunkieji tankai daug kur 
įklimpo. Vienas aukštas kari
ninkas pareiškė, kad tas, ‘‘ku
ris patarė šiuo metu pradėti 
ofenzyvą Kambodijoje, tikriau
siai yra tas pats, kuris pasiūlė 
Nixonui Skirti anuos du kandi
datus į Aukščiausiąjį teismą. 
Kiekvienas lietaus lašas sunki
na mūsų problemą”.

Neramu prie
Baltųjų rūmų

WASHINGTONAS — Sek
madienį Nixonas buvo paskel
bęs dieną, kada ragino visus 
melstis už greitesnį karo bai
gimą ir taiką. Ta proga demon
strantai prieš Vietnamo karą 
ir prieš Amerikos politiką mal
dos dieną panaudojo kitiems 
tikslams. Tam tikras skaičius 
žmonių susirinko prieš Baltuo
sius rūmus ir ten demonstravo, 
me’dėsi. Policija neleido, bet jie 
neklausė. Buvo suareštuota 75, 
tarp jų dr. Spock, pagarsėjęs 
toj srity savo protestais ir agi- 
tavimais, kad vyrai nestotų į 
kariuomenę. Suareštuoti ir keli 
pastoriai bei rabinai.

•Rabinas Brickner ta proga 
pareiškė, kad ši savaitė pasižy
mės neramumais mokyklose, o 
šeštadienį visur bus didelės ma
sinės demonstracijos. Nepasakė 
tik, iš kur jis taip gerai infor
muotas.

Bombardavo Šiaurės 
Vietnamą

HANOJUS. — šiaurės Viet
namas pakaltino Ameriką, kad 
apie 100 lėktuvų bombardavo 
vieną taikinį jų teritorijoje 18 
mylių nuo demilitarizuotos zo
nos. Sako, kad buvo užmušta 
daug civilių žmonių, tarp jų 20 
vaikų.

Iš Washingtono puvo praneš
ta, jog tai nieko naujo, toks 
bombardavimas yra dažnas reiš
kinys ir dalis apsaugos veiks
mų, kartojamas laikas nuo lai
ko nuo tikro bombardavimo su
stabdymo 1968 lapkričio 1 d.

NEW HAVEN. — Demonstra 
cijos, kuriomis norėta paremti 
juodųjų panterų nepavydėtina 
padėtis, dvi dienas vyko New 
Havene, sutraukė apie 20,000 
dalyvių, bet pasibaigė be ypa
tingų incidentų. Atsargumo dė- 
liai buvo atsiųsti net armijos 
daliniai.

Senatoriai, kurie labiausiai priešinasi Nixono akcijai Kambodijoje: 
ja Iuako xduffu)--ir Ai,W Iš- .(roį»p-).

Cooper iš Kenjucky (resp-K Church.
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Kambodija, paskutinėmis dienomis virtusi dėmesio cenjtru

Proga pademonstruoti prieš Ameriką
MASKVA. — Pravda jau pa-1 atnaujinti šiaurės Vietnamo

skelbė savo komentarus apie 
Amerikos žygius. Pirmiausia 
visa tai pavadino negirdėto dy
džio nusikaltimu ir laužymu 
1954 metų Genevos susitarimo. 
Kas pirmas tą susitarimą su
laužė, deja, nebuvo nusikaltė
lis. Nusikaltėliu yra tik tas, ku
ris nuėjo nusikaltėlį išvyti.

Kinijos žinių agentūra iš sa
vo pusės pridėjo, kad tai dar 
kartą parodo augantį Amerikos 
imperializmą.

Tito, Jugoslavijos preziden
tas, irgi nepatenkintas ir pava
dino tai invazija į draugišką 
kraštą. “Jugoslavijos tautos 
vardu reiškiu savo protestą ir 
tai smerkiu”.

Demonstracijos Europoje
Daugely vietų Europoje ir ki

tur buvo antiamerikietiškų de
monstracijų ir išsišokimų. Lon
done apie 700 žmonių demon
stravo aplink Amerikos amba
sadą, su Vietkongo vėliavomis. 
Incidentų nebuvo.

Genujoj,* Italijoj, ties Ame
rikos konsulatu buvo rasta ne
sprogusi bomba. Stockholme A- 
merikos ambasada gerokai nu
kentėjo nuo demonstrantų ak
menų. Buvo išmušti langai ir 
Amerikos kultūros centro. Iš 
viso nuostolių padaryta už 20, 
000 dolerių. Du asmenys buvo 
areštuoti. Švedijos min. pirmi
ninkas pakaltino Ameriką, kad 
ji atsuko laikrodį atgal ir pasi
rinko kelią karo, ne taikos. Jis 
taip pat susirūpino Laird pareiš 
kimu, kad gali iškilti reikalas

bombardavimus.
Naujojoj Zelandijoj Amerikos 

konsulato lange susprogdino 
Nixono portretą.

Pranešama apie ramias de
monstracijas iš Australijos mie 
stų, o Hong Konge Amerikos 
konsulatui buvo įteiktas 70 pa
sirašiusių raštas, kad pasitrauk
tų iš Kambodijos.

Laimėjo konservatorius
DALBAS. — Daug reikšmės 

priskiriama faktui, kad du, ter
minus tarnaująs senatorius de
mokratas Yarborough, žinomas 
liberalas, pirminiuose rinkimuo
se pralaimėjo demokratui kon
servatoriui, Houstono milijonie
riui Lloyd Bentsen. Rudenį Bent 
šen rungsis su respublikonu 
Bush, kuris iki šiol buvo kon
gresmanu.

Į PRAHA ATVYKSTA BREŽNEVAS
VIENA. — Į Prahą atvažiuo

ja Brežnevas, Kosiginas ir Gro- 
myko. Su tam tikrom ceremoni
jom pasirašys naują prievartos 
ą'ktą, vadinamą draugiškumo ir 
•bendradarbiavimo bei tarpusa- 
vės pagalbos vardu. Tai bus pir
mas Brežnevo pasirodymas Če
koslovakijoje po jos okupavimo.

Į Prahą išvyko ir Vienos de
rybų sovietų delegacijos kai ku
rie nariai, tai numatytas posė
dis pirmadienį neįvyko. Nuo to 
meto, kai delegacija išvyko iš

Nixono ir Senato 
nesantaika

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas 
visad būdavo mažiausiai palan
kus prezidentų politikai. Po 
Kambodijos įvykių komitetas 
vienbalsiai nubalsavo, kad nori 
susitikti su Nixonu ir ten pa
diskutuoti karo išplėtimą, va
dinas išdėstyti savo kaltinimus 
prezidentui. Nixonas tokį norą 
sutiko patenkinti, susitikti su 
jais, bet pastatė vieną sąlygą, 
kad kartu būtų ir atstovų rū
mų toks užsienio komitetas, žy
miai palankesnis Nixono užsie
nio politikai, nei Fulbrighto ir 
Aikeno vadovaujami senatoriai. 
Susitikimas buvo numatytas 
šiandien. Tačiau vakar buvo bal 
sų, kad senato komitetas kartu 
svarstyti ir posėdžiauti su at
stovų komitetu nenori. Ar šian
dien toks susitikimas įvyks, pri
klausys nuo senatorių.

Maskvos, daug kas įvyko naujo, 
reikia pakonferuoti su viršinin
kais. Nauji įvykiai reikalauja 
ir naujos taktikos. Du jų pami
nėtini; tai Kinijos paleistas sa
telitas ir Amerikos įžengimas į 
Kambodiją, Kinijos sugebėji
mas pasigaminti savo “sputni
ką” reikalauja naujo nušvieti
mo visos nusiginklavimo arba 
ginklų apribojimo derybų ei
gos.

Pravdos ir kitų laikraščių pa
lyginti minimalūs kaltinimai A- 
merikai čia aiškinami, kad Mask 
va nenori pasunkinti derybų ei
gos ir joms skiria daug reikš
mės.

Pagrobė britų 
diplomatų

KAMPALA. — Britų diplo
matas Lea Ugandoje, Afrikoje, 
buvo pagrobtas ir dabar neži
nia kur laikomas. Jis buvo kon
sulato pirmasis sekretorius, ir 
jo uždavinys rūpintis afrikiečių 
imigracija į Britaniją. Kokios 
priežastys to nemalonaus įvy
kio, neskelbiama, iki šiol pagro
bėjai niekam jokių sąlygų ne
pranešė. Galimas dalykas, kad 
priežastim buvo britų nenoras 
įsileisti visų afrikiečių, kurie 
nori emigruoti.

SAIGONAS. — Vakar į Kam
bodiją. Pietų Vietnamas paajun- 
te dar 5,000 karių -

Be Kambodijos bazių 
kariaut negalės

Washingtonas. — Spiro Ag- 
new, viceprezidentas, kalbėda
mas per CBS televiziją, pareiš
kė, kad Amerikos jėgoms teko į- 
sikišti į Kambodiją svarbiausia 
todėl, kad komunistai savo ne
liečiamose šventovėse baigė reng
ti kelius į pajūrio uostus, kad iš 
ten galėtų netrukdomi gabenti 
visus sustiprinimus, reikalingus 
kovoti prieš Pietų Vietnamą. Ar 
galėjo būti kalbos tada apie Ame
rikiečių kariuomenės arba mūsų 
sąjungininkų saugumą?

Gynybos sekretorius Laird, duo 
tame pasikalbėjime su U.S. News 
and World Report invaziją teisi
no reikalu sunaikinti tokias prie
šo stovyklas kaimynystėje. Jei ko
munistai užvaldys Kambodiją, 
turės laisvą priėjimą į visą pajū
rį ir tada jų apsirūpinimas būtų 
pakankamas, o karas nežinia ka
da baigtųsi. Sausumos keliu, per 
Laosą, tas jiems žymiai sunkiau. 
Hanojus iš Kambodijos neliečia
mų stovyklų, ypač pora paskuti
niųjų metų, galėjo sėkmingai ko
voti. Kai jų daliniai būdavo su-

Neturi ko veikti, tada
demonstruoja

KENT, Ohio. — Studentų de
monstracijos išvirto rimtom 
riaušėm. Vakar nacionalinė 
gvardija susikovusi su studen
tais. Pranešama, kad žuvo 4 
studentai ir sužeista 15. Mies
tas uždarytas, niekam neleidžia
ma į jį įvažiuoti.

WASHINGTONAS. — Kai 
kurių Amerikos universitetų 
laikraščiai buvo paskelbę vakar 
dieną studentų streikus prieš 
Kambodijos ir Vietnamo karą 
ir už Amerikos pasitraukimą 
iš tos Azijos dalies. Atrodo, jog 
studentai Amerikoje neturi 
daug darbo, tai demonstruoja.

Kambodijos žemėje surastos komunistų minos.
"TI

CLEVELAND. — Sunkveži
mių vairuotojai Clevelande nu
balsavo grįžti į darbą, bet St. 
Louis — ne. Dėl sunkvežimių 
streiko Amerikoj neturi darbo 
400,000 žmonių. Vien Chicago
je dėl 40,000 šoferių streiko 
buvo atleista 120,000 darbinin
kų. Clevelande jau buvo užda
rote- jponių. _

Nr. 105

mušti, jie atsitraukdavo į Kam
bodiją, pailsėdavo, užgydydavo 
savo žaizdas ir vėl puldavo. Ir 
taip daina be galo. Kovos laiką 
ir vietą pasirinkdavo kada jiems 
patogiausia. Ar galima buvo tai 
pakęsti?

Mirė Molotovo žmona
MASKVA. — Mirė Molotovo 

žmona Paulina. Buvo 76 metų. 
Ji buvo sena bolševikė, centrinio 
komiteto narė ir žuvininkystės 
ministerijos ministerė, artima 
Stalino žmonos Allilujevos, kuri 
1932 m. nusižudė draugė. 1940 
Stalinas ją iš ministerės atlei
do, o 1949 suėmė. Ketverius 
metus praleido Kazachstane iš
tremta, nors tuo laiku jos vy
ras buvo antrasis savo galybe 
visoj sovietų imperijoj. Sugrįžo 
į namus tik po Stalino mirties. 
Ji buvo žydų kilmės ir suareš
tuota po to, kai buvo susitikus 
su Izraelio ministere Goldą 
Meir, dabartine Izraelio min. 
pirmininke. Tuo laiku Stalinas 
buvo pradėjęs prieš žydišką ak
ciją. Jos vyras Chruščiovo iš 
visų pareigų buvo atleistas 1957 
metais, o iš partijos išmestas 
1961 m. Jų vienintelė duktė dir
ba muziejuje.

MASKVA. — Kosiginas va
kar atmetė siūlymą sukviesti 
Genevos konferencijos dalyvius 
ir ten išspręsti buv. Indokini- 
jos reikalus.

JAKARTA. — Indija, Ceilo- 
nas ir Burma pranšė, kad jos 
nedalyvaus Indonezijos šaukia- 
moj konferencijoj, kurioj nori
ma sutvarkyti buv. Indokinijos 
reikalus. Kinija ir šiaurės Viet
namas savo atsisakymą buvo 
pranešę anksčiau. Jau imama 
abejoti, ar numatytoji konfe
rencija gegužės 16 galės įvykti, 
jeigu ji iš viso bus sušaukta.

KALENDORIUS
Gegužės 5 d.: šv. Pijus V, 

šv. Juta, Barvydas, Neris.
Gegužės 6 d,: šv. Dominin

kas Savio, šv. Liucija, Rokan- 
tas, Argą.

Saulė teka 5:43, leidžias 7r53.
ORAS

Saulėta, bet vėsiau, 
rątūraąpie 60 laiffiflįįų
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti šiuo adresu: 

KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, III. B0636

APSISAUGOJIMAS NUO ŠIRDIES 

SKLEROZĖS
Šiandien su širdies skleroze, 

net ir sunkią krūtinės anginą tu
rint, ateitis yra daug geresnė, 
negu ji buvo keletą metų prieš 
tai. Šios, mums naudingos, tie
sos išryškinimui prisiminkime 
nuotykj su Comell universiteto 
fiziologijos profesorium Carl 
Wiggers. Dabartinis pasaulinio 
garso širdies specialistas - kardio
logas Arthur M. Master, M.D., 
dirbąs Mount Sinai Medicinos 
mokykloje ir ligoninėje, New 
Yorke kadaise studijavo Cor- 
nell universitete. Būdamas medi
cinos fakultete jau trečius me
tus, savo profesoriui Wiggers pa
sakė: “Tamstos entuziazmas, pro 
fesoriau, sužadino manyje norą 
specializuotis širdies ligų srity
je.” Profesorius Wiggers atsakė: 
“Master, kaip tau i galvą atėjo 
imtis tokios nedėkingos specialy
bės? Kai diagnozuosi širdies li
gą, kai išgirsi ūžesį širdyje ar kai 
pamatysi pacientą, besiskun
džiantį skausmu krūtinėje, jau 
tada žinosi, kad to žmogaus die
nos suskaitytos: jis greit mirs.”

Širdininkų dienos geron 
pusėn pakrypo

Laimė, kad širdimi besiskun- 
džiančiojo dienos dabar geron 
pusėn pasikeitė. Tas pats prof. 
Wiggers sulaukė tokio į gerą pu
sę širdininko dienų pasikeitimo. 
Kardiologas Master prisipažįsta, 
kad jis visada yra buvęs optimis
tu. Tokiais mes visi privalome 
būti, gydydami kiekvieną ligonį. 
Štai, pvz. mūsų dienomis įvykęs 
nuotykis. Vienam gydytojui ran
ka numojus į kliedintį senyvą 
žmogų ir jam tik trankvilaizerių 
davus ir greitų jo pakasynų lauk
ti šeimai įsakius, žmogus ima ir 
pradeda vaikščioti, pasitaiso. 
Mat, tas ligonis nevalgė ir negė
rė, todėl jo kraujuje susirinko 
daug šlapalų. Pastarieji kiekvie
nam senesniajam — daug skys
čių nevartojančiam —klejojimą 
prišaukia. Gi, kitam gydytojui 
ėmus į vena gausiai leisti cuk
raus su vitaminais skiedinius, 
žmogus nuo minėtos negerovės 
taisosi, jo protas susitvarko visai 
į trankvilaizerius net nežiūrint. 
Todėl ne viename atsitikime ne
būkime dievais: kol yra gyvybė, 
tol yra vilties. Šito dėsnio kiek
vienas — tiek ligonis, tiek gydy
tojas — prisilaikykime ir visapu
siško pasitenkinimo dažniau su
silauksime.

Nuo šnekų prie darbų
Šiandien, paprastai, pacientai 

aplanko gydytoją ankstyvame sa
vo širdies sklerozės laikotarpyje. 
Dar gerokas laiko galas lieka i- 
ki jo širdies atakos (dalinio ar vi
siško širdies raumenų apmirimo 
—subendocartial ar transmural 

infarction). Tik reikia visu pajė
gumu apsaugomąsias priemones 
nuo širdies atakos kiekvienam į-
gyvendinti.

Buvo laikai, kada baisius krū
tinėje skausmus gavęs žmogus 
prašė gydytojo operacijos. Tokių
skausmų prašalinimui operacija I mus susitvarkysime ir pajėgsime 
dabar retai būna reikalinga, tikrais žmonėmis būti
Gyd. Master tvirtina, kad jis sa
vo gausioj praktikoj randa 40
proc. tokių pacientų, kurie turi rašais vaišinkime ir niekada ne-

PRISTATYMRS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

krūtinėje ar rankoj skausmus bei 
spaudimą, pareinantį ne nuo šir
dies.’

Visi lietuviai šiandien mažiau 
apie savus ir kitų negerumus 
kalbėkime, mažiau vien gėlėmis 
bei ašaromis širdies sklerozės au 
kas apgailėkime, o eikime visą 
savo energiją lieti apsaugai nuo 
širdies sklerozės — savo ir arti
mo. Ar Tamsta lioveisi cigarete 
savon bei kaimyno jaunuolio šir 
din sklerozę šaukęs? Gal savo 
nesveikam įpročiui pateisinti ieš 
kojai pelnagaudžių paskleistos li
teratūros, kurioje savo širdį guo
dei — “dar neįrodyta cigaretės 
žala širdžiai...” Tamsta, grei- 
čiasiai nutarei laukti ir toliau 
save ir savo vaikus žudyti nesilio
vei iki šios dienos. Tai kam pa
čiam čia ta mediciniška tiesa a- 
pie širdies apsaugą nuo sklero
zės? Tamsta pasiryžęs vykti su 
greitąja pagalba kapinėsna, tie
sa, pirm dar valandėlei ligoni
nėn užsukęs. O jau apie paliau
kio suploninimą — nė neužsi
mink kai kuriems mūsiškiams: 
visi tokie nutukėliai mūsų ope
ros choro sąskambiu tvirtins: 
“Mes nenutukę, tik kiek per atos 
togas svorio pridėję, nes nedir- 
bom, o tik kepėm ir per barz
das taukus varvinom, šaltu 
alum karštus kepsnius šaldyda
mi...” Su tokiais ar panašiais 
šnekoriais giltinė turi trumpą 
kalbą: ji kerta tokiuos iš pašak- 
nų, nė žodžio netardama, daž
nai nė kertamajam net aiktelti 
neleisdama.

Apsaugos priemonės prieš 
sklerozę

Visapusiška apsauga nuo skle
rozės yra tikra apsauga. Visas 
rūsio skyles turime užkimšti, jei 
norime ten esančią pelę sugauti. 
Taip ir su širdies skleroze — no
rėdami jos neprisišaukti, ar ją 
jau pakeliui esančią į šunkelius 
nuklaidinti, pradėkime visapusiš 
kai sveikatą globoti. Pvz. toks sa
vo nervus įtempiąs dvigubam 
darbe, nors ir liesutis būdamas, 
nors ir į riebalus per metų metus 
nepažvelgdamas, šaukiasi šir
dies giltinę skubotai pas save, tie 
sa, daugiau dvasiniu - emociniu 
keliu.

Gana lietuviam vien po nelai
mės į tos nelaimės priežastis at
kreipti dėmesį. Šiandien visi iki 
vienam, broliai ir seserys, stoki
me tikron - medicinos nurody- 
ton kovon prieš didžiausią savo 
giltinę. Medicina su mumis. O 
kur tiesa, ten ir Dievo palaima. 
Visų pirma visi pradėkime tvar
kytis su didžiausiais širdies skle
rozės prišauktais. Pirmiausia 
susitvarkykime —savus kiemus 
išsišluokime — nuo sekančių de
vynių mūsų širdies gerovės grio
vėjų.

1. Svoris turi būti normalus: 
susitvarkykime su riebalais. Jei 
kitaip nepajėgiame, gulkimės 
ant operacinio stalo: tegul chi
rurgas mus nupiausto, kol jaus

2. Prikrautų valgiais stalų ven 
kime. Svečius Lietuvių operon į-

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

Baletmeisterė8 Irenos Veleckytės baleto studijos auklėtinės be atly
ginimo talkina Alvudo ruošiamai lie,tuvių seneliams namų statybai. 
Gėlių šokį išpildo: Živilė Brakauskaitė, Rasa Degutytė, Rūta Juodval
kytė, Loreta Biliūnaitė, Sigutė ir Vilija Milutaitytės. Jos šoka šio men. 
1 6d. savo studijos vakare, Jaunimo centre Pelenėj ir Spraktuke.

Nuotr. M. Nagio

slėpkime savo jausmų silpnumo 
po kumpiais ir dešromis su ko
pūstais. Jau galutinai turi dingti 
prietaras iš mūsų tarpo kad še
šiolikos valgių stalas — šeimi
ninkės pasididžiavimas. Taip di
džiuotis gali tik tas, kuris di
džiuojasi tuzinais nekaltų žmo
nių tyliai ramiai kapinėsna pa
siuntęs, ir nė kartą prieš jury a- 
kystaton pašauktas nebuvęs.

3. Paveldėjimą gerinkime. Šei
mos susilaukime iš sveikų narių 
šeimas sudarę. Cukrine liga ser
gą perduoda tą negerovę savo ai
niams. Taip daug kitų negerovių 
paveldėjimu plečiasi mūsų tar
pe.

4. Dirbkime. Kitam gerų dar
bų darymu sau gerovę kurkime. 
Kito kelio mūsų sveikaton nėra 
ir jo neieškokime. Visi, ypač se
nesnieji, atsikratykime prietaro, 
būk judėjimas, darbas, mankšta 
— kitiems, tik ne jiems. Gana 
prie kortų save ir artimą pagrei
tintai baigti. Visi nusiteikime ge
rais darbais savo visą gyvenimą

—taigi ir senatvę puošti. Visi 
pensininkai pradėkite sau ir se
nam artimui geriausiai talkinti, 
pvz., kiekvienoje vietovėje padė
ti lietuviams pasistatydinti sene
liams namus. Senų žmonių gau
sėja, tas reikalas labai aktualė- 
ja. Ginčus visi meskim. Visi už 
būtiniausių savai ir artimo sveika 
tai darbų griebkimės. TV — te
gul tarnauja mums žinių: moksli 
nių, meno bei visuomeninių - į- 
sigijimui, bet ne sveikatos ardy
mui, Nepasiduokime nė jokiam 
apgavikui, nors jis ir gražiai ap
sirėdęs ir jaunai atrodąs mums 
lakštingalos balsu giedos, ar ge
gute kukuos: žinokim, kad toks 
niekų piršėjas yra mūsų didžiau
sias priešas. Kaip su tokiuo ir el
kimės visi be išimties.

5. Tegul būna kiekvieno lietu
vio lūpose šiandien paskutinė ei 
garetė. Geriau dabar pas Dievą 
eikite — mažiau papiktinsite ma 
žutėlių, jei negalite su cigarete
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bičiulystės nutraukti. Ypač kuni 
gai ir gydytojai — tvarkykimės. 
Kuo kuris aukščiau yra pasili
pęs, tuo jis ryškiau matosi esąs 
jausmų ligonis. Juk mes, gydyto
jai ir dvasiškiai, esame čia ant 
žemės žmonių pagalbai, o ne jų 
marinimui. Todėl nuo šiandien 
visi gydytojai ir dvasiškiai, nega
lį nesibučiuoti su cigarete ar ki
tokiu jos pakaitalu, ypatingas pa 
stangas dėkime jausmais susi
tvarkyti ir su cigarete nesibičiu- 
liauti.

6. Neleiskime laukuosna savų 
nusiteikimų — juos naudingu 
užsiėmimu pririškime • prie že
mės. Visokias įtampas geriausiai 
tvarko ne trankvilaizeriai, bet 
savam pajėgumui pritaikytas ir 
savo širdžiai mielas užsiėmimas, 
atliekamas visą žmogaus nemie
gojimo laiką. Poilsį irgi naudin
gai sunaudokime. Žvejyba, gol
fas, grybavimas, darže-sode darba
vimasis ,namo puošimas, kaimy
nui bei visuomenei įvairiopa 
pagalba be svaigalo, be rūkalo 
darbavimasis — vis tai tik dale
lė naudingų užsiėmimų saviems 
nervams raminti. Tegul pranyks 
ta iš mūsų tarpo visokie “staliu
kų užsakymai”.

Juk, mes taip elgdamiesi sau 
tikrai pagreitintą testamentą ra
šome. Ugdykime savyje dvasinį 
pajėgumą, jis mus įgalins palai
kyti lietuvybę-krikščionybę ir ki
tokį gėrį dvasinėj puotoj. Visi 
griebkimės dviejų dabar svarbiau

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nur- '
Galima pirkti dalimis ir iSmokėtinai

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421
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šių dalykų; senųjų gerbimo dar
bais ir mažųjų auklėjimo pavyz
džiais, abiem savųjų grupėm su
kurdami reikiamą aplinką savu 
kruvinu darbu. Kito kelio į svei
ką savų nervų nuraminimą dar 
niekas nesurado ir nesuras, nes 
dvasinės jėgos žmoguje atsiran
da Dievo-gamtos nustatytais ke- 

1 liais jas gausinant. Atminkim, 
kad jaunųjų auklėjimas tinkamu 
vyresniųjų apsiėjimu ir reikiamos 
aplinkos sudarymu b<?i pagyvenu 
šiųjų dvasinių nusiteikimų puo
selėjimą, šalia materialinių gero
vių yra du geriausi vaistai atpa
laidavimui visokeriopos įtampos.

7. Su kraujospūdžio pakilimu 
geriausia kova suliesėjant, drus
kos nevartojant ir nervus gerais 
elgesiais raminant.

8. Kraujo riebumą sėkmin
giausiai mažina liesas maistas, ra
mi siela ir nesaldus stalas.

9. Kraujo saldumą tvarkomės 
pildydami gydytojo nurodymus- 
čia būtinas jausmais subrendi
mas, nes kitaip veltui gydytojo 
patarimai. Žmogus miršta ko
moj nuo perdidelio kraujo saldu
mo, bet vis vien dietos neprisi
laiko, jei jausmais esti nesusiba
lansavęs.

Išvada. Nedakepus duona — 
niekam tikus. Nelaukime laimės 
čia ir mes visi, jei kūnu, protu ir 
jausmais savęs reikiamai nesusi- 
kepiname. Tik visapusiška svei 
kata užtikrina visiems mums tiek

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 68rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼. 

vak. Seštadlenlala 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 6-5070

Vai.:

Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUI 
6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Buildiiig) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 68rd Street 
Kampas 88-čioe Ir Caiifornia 

Vai.: kasdien nuo #—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 6-2O48

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-4)538 — Elgh.
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, IUinols
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$17.00 
$15.00 
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Prenumerata:
Cook County, Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Tel. ofiso HB 4-5842. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaJ.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. Ir šešt. tik 
susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pertonB

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West Sint Street
TEL. GB 6-2400

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

Ofs. 736-4477. Rez. PB 8-6200

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
■PECIALVBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. .lel ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

OR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOKIA

VAIKU LIGOS
2656 West 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SpECLALYBfi 

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

Tel. — REUanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 W. 50 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU MGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAJj BUILDING 

7150 South Western Avenue 
firmai, antrad.. ketvlrt ir penkt. 
ano 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso Ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVeet 71st Street

Telef. HEmlock 6-8545
(Ofiso Ir rezidencijos)' 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 6Srd Street
Priima tik susitarus 

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

6—8 vai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

'4 metų 
900 
8.00 
9.50

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien 
g;30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. <

Ofiso HE 4-1818 RŲZ. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

Ir 4—K p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lletuvižkai

2618 W. 71st St. ___ Tel. 737-5149
Tikrins akis. Pritaiko akinius Ir

“oontact lenaes”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPBC. VIDAUS LIGOS ’
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 926-7U97 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečladleniala uždaryta

Telef. — 423-2660

0 R. ĖRINGUS
RENTGENOLOGAS . 

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus —-

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS *
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71 st Street, 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III 
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą '

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso tel. REllance 6-4410
Rez. GRovelblll 0-0617 

Valandos: pirm. Ir ket.' nuo 13 vai, 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Ik) 2 vai. p.p 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71 st Street

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—IS 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta
 Rezld. tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moter
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2052 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai: Pirm., antr., treč. : 
penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 
T;.J' šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kit 
laiku pagal susltar imą..

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6:

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
„ FrllminSja ligonius tik susitarti
Val m2ūū4. p' lr 6—8 vai. v 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIŲ!
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6648 South Albany Avenui

Vai: pirm., antrad., ketv. 6—8 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 pc

ir kitu laiku pagal susitarimu

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. TIE 4-31B

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
?k« i. L D- 7 Iki 8 v. ’ 

irec. lr fležtad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 707-2141 Namų i

DR. PETRAS ZLIO
GYDYTOJAS IR CHIRU 

6449 South PulasU B< 
>> Pirmad., antrad. penk1

1 ’< 7- kotvtrt. 6-8 T.tyleniai. li-i TaL



Vyskupų suvažiavimas ir

DABARTIES PROBLEMOS

Amerika galinga savo ūki- 
ne> technine, moksline pažan
ga 'bei militarine jėga, tačiau 
pilnas 'krašto pajėgumas daug 
pareina ir nuo dvasios, nuo 
moralinio atsparumo, nuo išti
kimumo aukštiesiems idea
lams, šioje srityje stebėtojais 
ir ugdytojais yra religiniai va
dovai ir jų žodis mums įdomus.

Baigdami savo pusmetinį su
važiavimą San Prancisco mies 
te JAV katalikų vyskupai baL 
22 d. paskelbė komunikatą, 
kuriame kreipia dėmesį, kad 
JAV-bės susiduria su realio
mis problemomis, į kurias ir 
vyskupai žiūri su tikru susi
rūpinimu. Tų problemų turi ir 
Bažnyčia. Vyskupai skatina 
jas spręsti su tikėjimu, vilti
mi ir ryžtingumu, Nors Baž
nyčia yra dieviška savo kilme 
ir perteikiamu apreikštuoju 
mokslu, bet ji yra junginys 
žmonių, linkusių į nupuolimus, 
gundomų nutolti nuo Dievo ir 
nuo kitų žmonių; tačiau iš ki
tos pusės — ji pajėgi atsinau
jinti.

Vyskupai skatina dabarties 
sunkumus spręsti istorinėje 
perspektyvoje, prisimenant, 
kad ir kitais laikais krikščio
nys turėjo ir problemų, ir 
schizmų, bet įstengė jas išgy
venti. Ir dabar, todėl vysku
pai ragina pažinti laiko ženk
lus ir perteikti Kristaus moks
lą atitinkamai mūsų dienų rei
kalavimams. Vyskupai prime
na, kad naujausiųjų laikų su
sižinojimo (radijo, TV) ir tech 
nikos pažanga atnešė stiprių, 
tiesiog revoliucinių pasikeitimų 
į mūsų kultūrinį, socialinį, po
litini gyvenimą. Bažnyčia, bū
dama pasaulyje, yra dalimi tų 
istorinių ir visuomeninių aplin
kybių, kuriose mes dabar gy
vename, taigi turi tikėtis būti 
paliesta savo laiko krizių ir 
konfliktų.

i*
Šitokiose sąlygose Bažnyčia 

augo ar menkėjo pagal tai, 
kokiame laiosnyje krikščio
nys į savo laiko problemas at
siliepė su tikėjimu, viltimi ir 
ryžtingumu. Ir tokiuose mo
mentuose reikia atsiminti e- 
vangeHjos suraminimą: “Tegul 
jūsų širdis nenusigąsta ir te- 
nebijo” (Jon. XXV, 27). Visi 
tie pasikeitimai tik labiau iš
ryškina Bažnyčią kaip piligri- 
mę, viltingai ženkiančią pir
myn j garbingą ateiti, stiprina
mą Šv. Dvasios, vadovaujamą 
vyskupų, vienybėje su Kris
taus vietininku. Bažnyčia pa
silieka kas buvusi: Dievo žmo
nės, kurių pastovi buveinė ne 
čia žemėj, o kurie ieško amži
nųjų namų. Vyskupai skatina 
maldos susikaupime žiūrėti į 
dalykus reikiamoj perspekty
voj, suvokti, kas Bažnyčioje 
neturi keistis, nes yra iš Die
vo, ir kas gali keistis, nes yra 
iš žmonių. Vyskupai ragina, 
rodant meilę nusidėjėliams, 
nebūti atlaidžiais pačiai nuo
dėmei ir niekada nesumaišyti 
tiesos su klaida, šviesos su 
tamsybėmis, į ateitį gi žvelgti 
be klaidinančio visiško sau
gumo jausmo.

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVOS DEPOPULIACIJA IR 
i GIMIMŲ KONTROLE

uvių Gydytojų Biulete- 
1 paskelbė reikšmingą 

asaičio studiją, kurioje jis 
a dėmesį į pavojus lietu-
ai:
puotoje Lietuvoje natū- 
jrieauglis per paskutinius 
sumažėjo 20 proc. Tai į- 

I įvairių priežasčių — ne- 
} medžiaginių, psicholo- 
iltūrinių sąlygų, suda- 
įpacinio režimo... Dabar 
uta atsidūrė depopuliaci-
JuJe • ,
ndamas pasauly plm- 
gimusiiį žudymu dr. lasai

(*
Vyskupai, davę šių laikų dia

gnozę ir išryškinę tikinčiojo 
laikymosi gaires, pasisakė ir 
visa eile konkrečių reikalų. Vi- 
Sų pirma stipriai ėmėsi ginti 
gyvybės teisę, pasmerkdami 
negimusių žudymą. Priminė, 
kad JAV žmogaus teisių įsta
tymas garantuoja kiekvienam 
teisę gyventi, o Jungtinių Tau
tų paskelbtoji vaiko teisių de
klaracija, kurią patvirtino ir 
JAV, garantuoja specialią glo
bą ir teises vaiko jau gimusio 
ir prieš gimimą. Jeigu dėl ko
kių nepatogumų bus nutraukia 
mas žmogaus gyvenimas anks- 
tybiausiame tarpsnyje, kaip 
gi mes galėsime apginti gyvy
bę kitais atvejais, kada žmo
gus tampa našta? Negimęs 
kūdikis jau, yra\ žmogaus gy
vybė, gi sunaikinimas žmogaus 
gyvybės nėra privatus reika
las, o tai turi kelti susirūpini
mą kiekvienam piliety, Būna 
sunkumų motinoms, tėvams, 
bet reikia visomis jėgomis tuos 
sunkumus šalinti, o ne dar ne
gimusius žudyti.

i*
Vyskupai nusistatė surinkti 

50 mil. dolerių kovai prieš ne
turtą, kokioj rasėj jis bepasi
reikštų. Pareiškė pritarimą 
prezidento Nixono pareiškimui 
auklėjimo klausimu, kada jis 
išryškino privačių mokyklų 
svarbą ir reikalą jas paremti. 
Iš kitos pusės neprielankiai 
pasisakė prieš galimybę kuni
gams kandidatuoti į politinius 
valstybės postus. Ieškant ge
resnių būdų studentijos sielo
vadai, nutarta finansuoti tos 
rūšies tyrimus Newmano cent
re Bostone. Vyskupai išreiškė 
savo pasigerėjimą katalikų 
spauda, kuri padeda suvokti 
žmonijos problemas ir išryški
na Bažnyčios atstovaujamus 
idealus. Ateityje vyskupai nu
matė mažesnius, regionalinius 
pusmetinius savo suvažiavi
mus.

i*
Referuojant kard. Dearden, 

pasisakyta už studijavimą 
kaip geriau sudaryti JAV sie
lovados centrą. Numatyta pra
plėsti tolimesni pačių kunigų 
švietimą ir ugdyti ryšį tarp 
Bažnyčios atstovų ir visų ti
kinčiųjų.

Pažymėtina, kad išplaukiant 
iš tos vyskupų suvažiavimuose 
vyravusios gilesnės bendradar 
biaivimo ir vieni kitų suprati
mo dvasios, Chicagos kardino
las Cody paskelbė apie stei
gimą sutaikymo ir arbitražo 
įstaigos šioje arkidiecezijoje. 
Po eilę mėnesiu užsitęsusių 
studijų, dabar jau ši įstaiga 
sudarinėjama. Joje bus kuni
gų, vienuolių ir pasauliečių at
stovai. ši įstaiga pradės veikti 
nuo š. m. liepos 1 d. Reikia 
pramatyti, kad čia ir lietuviai 
galės rasti pagalbą, besie
kiant, kad religinis aptarnavi- 
jnas būtų atliekamas pagal 
Vatikano H suvažiavimo dva
sią, pagerbiant įvairių tauty
bių viltis ir teisėtus siekimus.

J. Pr.

tis rašo: “Masinis negimusių žu
dymas yra nusikaltimas. Tai žiau 
riausios rūšies genocidas”.

Apie gimimų kontrolės piliu
les dr. D. Jasaitis sako: “Piliulių 
vartojimo pasekmės dar nėra pa
kankamai ištirtos. Kasmet išryš
kėja vis naujos neigiamybės. Jau 
dabar surinkti duomenys yra sta
tistiškai labai reikšmingi ir įga
linantys teigti: 1. yra ryšys tarp 
pilių ir trombophlebitų, nuo ku
rių atskilę krešuliai nunešami į 
plaučius in smegenis;

2. pilės padidiną vėžiu susirgi
mu skaičių;

AMERIKA GARANTUOS PAJAMAS 
NEPASITURINTIEMS PILIEČIAMS

Milžiniškas šuolis į socialinę gerovę

KAIRIEJI IR RĖKSNIAI 

LAIMĖJO
Haynsworth ir Carswell byla

PAULIUS ŽIČKUS
JAV atstovų rūmai neseniai 

priėmė Nixono paruoštą netur- 
čiams pajamų garantavimo įsta 
tymą beveik be jokių pataisų. 
Dauguma sutinka, kad tas įsta
tymas yra milžiniškas Ameri
kos šuolis į socialinę gerovę. 
Panašaus įstatymo socialinėje 
srityje Amerika nebuvo išleidu
si nuo pat Roosevelto didžiosios 
socialinės reformos.

Tai bus taip pat paveikus gin
klas kovoti su vis besiplečian
čiais nusikaltimais. Juk viena 
iš pačių svarbiųjų (nors ir ne 
vienintelė) nusikaltimų priežas
čių yra neturtas ir skurdas. Tas 
įstatymas numato, kad kiek
viena šeimos galva, jeigu negali 
gauti darbo, gaus tam tikrą mi
nimumą metinių pajamų. Ir tai 
nebus pašalpos davimas, bet 
įstatymu pagrįsta teisė. Beveik 
savaime suprantama, kad tas 
įstatymas pirmoje eilėje pakels 
negrų ekonominę ir socialinę pa
dėtį.
Pašalpas gaus ir tie, kurie dirba

Įstatymas nustato, kad ir dir
bantis šeimos galva —turės tei
sę gauti pašalpą, jeigu jis ne
pakankamai uždirba, tai yra už
dirba mažiau, negu valdžios nu
statytas mažiausias uždarbis. 
Tai labai didelė ir svarbi nau
jiena. Mat, iki šiol būdavo taip, 
kad geriau “'apsimokėdavo” ne
dirbti ir gauti pašalpą, negu dir 
bti ir mažiau turėti pajamų ne
gu tie kurie nedirba ir gauna 
pašalpą. Tai savaime supran
tama skatindavo nedarbą ir tin
giniavimą.

Ir dar viena aplinkybė, ku
rią įstatymas numato, lengvins 
ir skatins į darbą tas motinas, 
kurios dėl mažų vaikų iki šiol 
negalėdavo eiti į darbą. Bus stei 
giama daug vadinamų “dienos 
centrų”, kur motinos galės pa
likti per visą dieną savo vaikus 
eidamos į darbą. Tie centrai ne 
tik prižiūrės vaikus tų motinų, 
kurios eina į darbą, bet suteiks 
darbo ir toms moterims, kurios 
negali dirbti kito darbo, bet la
bai tinka vaikų priežiūrai.
Įstatymas derina liberalų ir 

konservatyviųjų pažiūras
Visai suprantama, kai toks 

radikalus įstatymo projektas 
turėjo susilaukti daug kritikos 
tiek iš negrų, iš liberaliųjų, tiek 
iš konservatyviųjų pusės. Bet

3. jos yra priežastis sunkių mi
grenų ir moters frigidiškumo;

4. pilės (jų estrogenas) duoda
mos jaunoms mergaitėms, kurių 
kaulų augimas dar nėra baigęsis, 
pagreitina epifizių sukalkėjimą 
ir sustabdo kaulų augimą”.

J. Daugi. I niems

l/leua pasaulyje
ROMANAS

DANUTĖ BINDOKIENĖ

65
Kai buvo maža, visuomet iškilmingai palaidodavo 

nugaišusias kates, kanarėles, ar net kieme rastus 
žvirblius. Brolis kartais mažą grabelį sukaldavo, o ji 
gėlėmis išklodavo. Paskui supildavo dailų kapą, apkai
šydavo žolynais ir su draugėmis pagiedodavo kokią 
liūdną giesmę. Tik kur dabar pakastų nušautąją žu
vėdrą? Visur kieti cementiniai šaligatviai, miesto bruz
desys. Niekur nėra nė pėdos laisvos, švarios žemės. 
Tegul sargas geriau ją sudegina su kitomis atmato
mis. Gal nors dūmų debesėliu vėl iškils į mėlyną dan
gaus laisvę.

Tomas grįžo iš Kalifornijos linksmas ir jos labai 
išsiilgęs. Skyrybų byla buvo užvesta, beliko kantriai 
palaukti jos galo. Laukimas jo nebaugino, nes pasise
kimu buvo labai tikras. Vita vis dar svyravo ir meldė 
kantrybės. Prisižadėti buvo sunku.

Tomas netrukus pareikalavo, kad ji tuojau mestų 
darbą klube. Jis tarytum gėdinosi, kad busimoji žmo
na linksmino svečius Katytės kostiumu apsivilkusi. 
Kas atsitiks, kai jo bičiuliai sužinos? Tačiau Vita buvo 
neperkalbama. Savo nepriklausomybę ji perdaug bran
gino, o skolinga jaustis net Tomui nenorėjo. Prispęs 
ištekėjusi pasinaudoti dr. Luko turtais. Jeigu, žinoma,

DR. KAZYS SRUOGA

visvien tas įstatymas pajėgia 
nors ir dalinai duoti tai, ko li
beralai ir konservatyvieji trokš
ta. Liberalų nuolatinės pastan
gos yra suteikti žmonėms ga
rantuotas pajamas, yra paten
kinamos, nors ir ne tiek, kiek 
liberalai ir negrai norėtų. Kon
servatyviųjų didelis susirūpini
mas, kad garantuotos pajamos 
gali labai paskatinti tingėjimą 
ir nenorą dirbti, buvo įstatymo 
taip pat žymiai sumažintos.

Įstatymas nustato, kad as
muo negali atsisakyti darbo, jei 
giu jam siūlomas tinkamas dar
bas ir toks darbas, kurį jis pa
jėgtų dirbti. Taip pat asmuo ne
gali atsisakyti mokytis kokios 
nors specialybės, jei jam toks 
išmokslinimas siūlomas. Jeigu 
asmuo atsisako nuo vieno ar ki
to siūlymo, jis praranda teisę 
gauti tas garantuotas pajamas, 
bet skatina dirbti net tuos, ku
rie gauna pašalpas. Į tokį ska
tinimą dirbti ir mokytis libera
lieji žiūri kaip į prievartą, ku
rios laisvas pilietis neturėtų kęs 
ti.
Kas praktiškai turės teisę gauti 

tas pajamas
Yra šimtai jau paruoštų ir 

teberuošiamų nuostatų ir tai
syklių tuo reikalu. Visų čia ne
būtų įmanoma ir reikalinga su
minėti. Duodamas čia tik pa
grindinis nuostatas ir pavyz
dys.

Taigi šeima iš keturių asme
nų (tėvas, motina ir du vaikai), 
kurie neturi jokių pajamų, turi 
■teisę gauti vieną tūkstantį ir 
šešis šimtus dolerių per metus. 
Bet jeigu šeimos galva gauna 
darbo ir turi pajamų, tai ta val
stybės pašalpa nenutraukiama. 
Ji mažinama. Bet mažinama ne 
taip, kaip iki šiol — už kiek
vieną uždirbtą dolerį atimamas 
vienas doleris pašalpos. Ne. Už 
kiekvieną uždirbtą dolerį atima
ma tik 50 centų pašalpos, taigi 
visvien apsimoka ieškoti darbo 
ir jį dirbti.

Klausimas, kada gi visai nu
traukiama pašalpa? Tada, kada 
šeimos galva uždirba tris tūks
tančius ir devynis šimtus dvi
dešimt dolerių per metus, Ir dar 
priedo prie viso to valstija gali 
iš savo pusės pridėti aštuonių 
šimtų dolerių vertės maisto kor 
telių (kortelių gavimui maisto 
'be užmokesčio). Trumpai sa
kant, valstybė imasi garantuo
ti arba pajamas, arba darbą, 
kuris teiktų pakankamai paja
mų.\

Tas pats įstatymas numato 
taip pat pašalpas akliems, se- 

ir invalidams. Vienam

asmeniui per mėnesį 110 dole
rių, o vienai porai 180 dolerių 
mėnesiui. Tokių asmenų (aklų, 
invalidų ir senų) priskaitoma 
apie 3 milijonus JAV-se.

Balsai už ir prieš įstatymą

Šito naujojo įstatymo vykdy
mas pridės apie 10 milijonų nau 
jų pašalpas gaunančių asmenų 
ir pareikalaus dar 4 bilijonų do
lerių per metus priedų prie da
bartinių 4,2 bil. išlaidų tam 
reikalui per metus. Visa tai be 
abejonės turės būti paimta iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. To
dėl visai nenuostabu, kad JAV 
atstovų rūmai nepriėmė to įsta
tymo vienbalsiai. 243 atstovai 
balsavo už ir 155 atstovai prieš. 
Partijų atžvilgiu balsai taip pa
siskirstė: už balsavo 148 demo- 
krataii ir 103 respublikonai. 
Prieš balsavo 34 demokratai ir 
71 respublikonas.

Iki paties balsavimo taip pat 
nebuvo lengva prieiti. Įstatymo 
(Nixono nusiųstas) projektas 
pragulėjo apie metus laiko vie
no laibai įtakingo demokratų 
atstovo — Wilbur Mills — stal
čiuje. Atstovų rūmų demokra
tams tikrai buvo nelengva ap
sispręsti, kas daryti su tuo res
publikono Nixono pateiktu įsta-

(Nukelta į 5 pusi.)

Buvęs teisėjas Harrold Carswell, sveikinasi su William Cramer, 
viceprez. Spiro pagerbti pienuose Hollywood, Fla. Abu yra kon
kurentai, norį būti nominuoti kandidatais j senatą. Pie.tūs asmeniui 
kainavo po 250 dol.

nuspręs už jo tekėti.
Tėvams tuo tarpu nerašė nieko. Po ano vakaro 

audros jau spėjo truputį aprimti. Naujoji šviesa, įsi
skverbusi į jos galvoseną, buvo taip akinanti, kad Vi
ta nutarė elgtis labai atsargiai. Tegul praeis savaitė, 
kita, tada parašys mamai ilgą laišką, atsiprašys už vi
sus skausmus. Dar kokią brangią dovaną nusiųs kal
tės išpirkimui. Gal per tą laiką nuspręs ir Tomo klau
simą. Tada viską tėvams išdėstys ir paprašys palai
minimo. Žinoma, jie nepagirs. Tomas — amerikietis. 
Jie tikrai kitokio žento tikėjosi. Jeigu ne vaidinimo 
premjeros artumas, Vita būtų išskridusi porai dienų 
pas tėvus. Apie Tomą kažkodėl atrodė neįmanoma pa
pasakoti telefonu ar surašyti laiške. Čia toks opus rei
kalas. Gal pati asmeniškai galėtų tinkamiau išaiškin
ti. Jiems tektų mažai su Tomu bendrauti ir po vestu
vių, taigi, ar ne vistiek? Dr. Luko praktika ir visas 
gyvenimas buvo sukauptas New Yorke. Kitur apsigy
venti jis niekuomet nesutiks. Tik kokių švenčių pro
ga abu nuvažiuos saviškių aplankyti.

Tėvus turės šildyti žinojimas, kad Tomas yra ge
ras žmogus, ja pasirūpins ir mylės. Laimė, kad reli
ginė kliūtis išnyko. Dr. Lukas jokių bažnyčių nepri
pažįsta, tai ir jo ankstyvesnio ji santuoka buvo tik ci
vilinė. Jis yra laisvas vesti antrą kartą.

Apie Tonių Vita stengėsi nebegalvoti. Jis buvo gi
lus žmogus. Daugeliu atvejų savo galvosena ir pa
žiūromis sutapo su jos pačios mintimis. Tačiau jis 
buvo tik netyčia sutiktas, malonus pakeleivis, žen
giąs į priešingą pusę. Vita džiaugėsi, kad ir vyras, ma
tomai, tą suprato, jėga uesiverždamas į jos gyveni

Teisėjų į vyriausią teismą Cle- 
ment Hayinsworth ir G. Har- 
rold Carswell nepatvirtinimas, 
atrodo, turėtų būti vertinamas 
kaip natūralus demokratiškas 
reiškinys. Jeigu senatas tik pa
gal įsakymą kilnotų rankas, tai 
būtų senato parodija, kaip yra 
totalitariniuose kraštuose. De
mokratiškuose kraštuose papra 
štai partijos nariai remia savo 
prezidentą ir jo sudarytą vy
riausybę. Amerikoje ir šiuo at
veju yra kitaip. Dažnai sena
torius ar atstovų rūmų narys 
balsuoja pagal savo sąžinę, pa
gal tai, kaip yra geriau jo at
stovaujamai valstybei, o rinki
mų metais net pataikaudamas 
savo rinkėjams. Bet yra dar ir 
kitų balsavimui priežasčių. Tei
sėjų Haynsworth ir Carswell 
nepatvirtinimas turi gilesnes 
šaknis. Pradedant nuo preziden
to Roosevelto laikų į vyr. teis
mą buvo skiriami vadinami li
beralai ar bent linkę į liberaliz
mą.

Vadinamas Warren teismas; 
kada teismo pirmininku 15 me
tų buvo Earl Warren, buv. Ka
lifornijos gubernatorius, vyr. 
vyr. teismo įvairiuose nutari
muose ar išaiškinimuose to li
beralizmo parodė net perdaug.

| To teismo laikais buvo išvary

mą, neprišdamas savo draugystės.
Įtemptasis darbas pagaliau ėmė merginą veikti. 

Dažnai svaigo galva, trūko energijos ir kantrybės. Grį
žusi iš teatro, virsdavo į lovą ir pasiduodavo besap- 
niui miegui iki laikrodžio čiūškimas vėl pašaukdavo 
darbui klube. Tomas darėsi vis nekantresnis. Vita, 
tiesa, labai mažai laiko praleisdavo su juo kartu, bet 
Tomas priežastis gerai žinojo! Jis turėjo suprasti ir 
atjausti. Anksčiau vyras nuolankiai prisitaikydavo 
prie jos taisyklių, bet, kaip būsima žmona, jautė 
turįs teisę pareikšti ir savo reikalavimus.

— Sakiau, kad mesk darbą klube! — kalbėjo 
neslėpdamas susierzinimo. — Aš tavęs visai nematau. 
Tik sveikatą gadini per savo užsispyrimą.

— Už tai ruošiuosi tapti gydytojo žmona! — 
mėgino juokauti Vita, nors buvo pikta. Ateinančio 
šeštadienio vakare turėjo įvykti kažkoks šaunus ir 
nuobodus pokylis, į kurį Tomas norėjo ją būtinai nu
sitempti. Veltui mėgina mėgino pasislėpti po savo nuo
vargiu ir išvengti ėjimo. Vyras atsisakė nusileisti.

— Man šeštadienio vakaras labai svarbus. Daly
vauti baliuje privalau. Noriu, kad eitum kartu. Nė ne
mėgink išsisukinėti, šį kartą nepavyks! — jo balsas 
darėsi vis griežtesnis, o rankos virpėjo.

Vita atsiduso. Į ilgas diskusijas leistis neužsimo- 
kėjo. Jeigu taip užsipyrė, vistiek tektų pralaimėti. To
mą ji jau gerai pažinojo. Jis mokėjo užsispirti ir tap
ti neatlaidžiai kietu. Buvo tokiu atveju daug lengviau 
greitai sutikti, negadinant nervų, nesivarginant atsisa- 
kinėjimais.

{Bui daugiau!

tas iš Amerikos viešųjų mokyk
lų Dievas, suvaržytos policijos 
ir kitų tvarkos palaikytojų ga
lios, įvairiais atsitikimais net 
ministerijų įsakymai teismo nu
tarimu buvo pakeisti, pvz. kad 
vyriausybė neturi teisės uždraus 
ti piliečiui vykti į Kubą ar Ki
niją. Net kongreso nutarimas, 
kad komunistų partijos nariai 
turi registruotis nustatytose į- 
staigose, teismo buvo išaiškin
ta, kad tai yra antikonstituci
nis veiksmas, todėl komunis
tams nereikėjo registruotis. Bu
vo paskelbta ir eilė kitų pana
šių nutarimų. Įvairus kriminali
nis elementas to teismo, vadi
namo Warren teismu, laiku pa
sijuto saugesnis, o ramūs žmo
nės pradėjo bijoti net ir dienos 
metu išeiti į kai kurias gatves.

1968 metų rinkimuose Nixo- 
nas pažadėjo teisę ir tvarką, 
CBS televizijos komentatorius 
Eric Severeid, kuris yra gana 
liberalus, pažymėjo, kad Nixo- 
nas buvo išrinktas dėl anų pa
žadų. Tą jis pasakė po to, kai 
senatas atmetė teisėją Carswell. 
Prezidentas Nixonas ieško bū
dų, kaip grąžinti teismą į pride
ramą vietą, kad teismas gintų 
ne tik kairiuosius liberalus ir 
revoliucionieirius, bet taip pat 
ir tyliąją daugumą.

Haynsworth ir Carswell prie
šininkai nieko rimto negalėjo 
pasakyti ar primesti aniems tei
sėjams. Jie tik bijojo, kad teis
mas po jų patvirtinimo nebebus 
jų įrankiu. Todėl jie ir ėmėsi 
visų kraštutinių priemonių su
naikinti pristatytus kandidatus. 
Kiek iš jų kaltinimų matyti, jie 
tikrai blogo juose nerado.

Kadangi krašte verda kairių
jų revoliucinis judėjimas, tai 
jeigu teismo dauguma nebus 
kairiųjų liberalų dominuojama, 
teismo nutarimai nebebus jiems 
palankūs.

Čia ir buvo visa priežastis, 
dėl kurios keltas tas didysis 
triukšmas. Buvo išjudintos visos 
revoliucinės jėgos ir visų jų iš
bandytu aktyvumu ir šauksmu 
rėkta prieš tuos kandidatus. O 
kaip jau žinome, tylioji daugu
ma yra rami ir neaktyvi, todėl 
rėksniai visada laimi, kaip at
sitiko ir šį kartą. Oponentai su
rado eilę kairiųjų advokatų, u- 
niversitetų profesorių ir kitokių 
grupių vadų, kurie išjudino sa
vo mases ir sukėlė tą triukšmą. 
Kairiųjų liberalų tikslas — su
naikinti Amerikos galią, kuri 
stovi skersai kelio į viso pasau
lio revoliuciją. Todėl tie teisė
jai ir nebuvo patvirtinti, nes jie 
gintų Ameriką ir žmonių laisvę 
bei įstatymus.

Ši byla rodo, ant kokio slidaus 
kelio yra atsiradusi Amerika.



V DRA7TOA&, nn+rndiem's, 1070 m geguži mėn. 5 d.

Dail. Juozas Kiburas rengiasi dekoruoti ir šeštą Alvudo Vaikų teatro 
pastatymą —. Bajės Vaivorytės “Našlaitė”. Jis yra paruošęs dekora- 
eijjas visų penkių sėkmingai praėjusių premjerų šiame tea,tre.

Nuotr. Liet. foto archyvo

PROGOS — OPPORTUN1TIES

Fotografo studija ir 6 kamb. butas.
Savininkas parduoda namą su biz
niu ar be jo. Pietvakarių miesto 
daly. Skambinkite 476-2336.

CONTRACTORS

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builders & Co.
Tel. — 585-5285

VACY

(REZIDENCINIAI, 
{KOMERCINIAI, 
(MEDICINOS IR 
kitokį pastataii

HB 4-WW

DĖMESIO 1

REMONTUOJU: MŪRĄ’ (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733

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

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050CTĮįą^—gi IIIMUIiiiri’11Iir-^iprwi

♦ »» »-♦ ♦♦♦♦♦♦« 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

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

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA FOR RENT HELP WANTED — VYRAI

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2825 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tu?. Savininkai kreipk it§s d61 pa
tarnavimo nemokamai.

MISCELLANEOUS

Namu Apšildymas
įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu- 
midifiers. Išvalau lr suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
'‘steam” kontroles.

Dirbu Ciceroje, Ghicagoje ir 
rakarų priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
447-8806

HELP WANT.ED — MOTERYS

Reikalingas prityręs vyras 
batu taisymui.

Dalina laiką, 3 dienas savaitėj:

Skambinkite FL 8-0085 

PALATINE SHOE HOSPITAL

Giltu - HOMAN
dbapery vvohk 

also DRAPERY SEUT.KS,
With TWWe Slzing Kvpcrience 

Fu 11 Time. 5 Day Week. 
Lincoln and Dlversey Area

Phone — 549-0700

GUMOS REIKŠME
Šių laikų gyvenime gumos 

reikšmė yra labai didelė. Ją ga
mina iš tam tikrų medžių, ku
rie auga šiltuose kraštuose. 
Natūrali guma vadinama kau- 
čuku.

Viduriniais amžiais, garsieji 
ispanų kariautojai sužinojo, kad 
Vidurinėje Afrikoje auga me
džiai, kurie turi daug savyje 
sulčių panašių j pieno grietinę. 
Tomis sultimis vietos gyvento
jai tepdavo audeklus, tuo pada
rydami juos neperšlampamais.

Tai ibuvo kaučuko medžiai, 
kuriuos tuojau ėmėsi panaudo
ti gumos gamybai. Kaučuko 
plantacijų yra daug Ceilono sa
loje ir kituose šiltuose kraštuo
se. Kaučuko medžio žievė surai
žoma tam tikrais peiliais. Pro 
išraižytas vietas teka į atitin
kamus indus gumos medžio sul
tys. Žievė supiaustomia kasdien 
arba kas antra diena j labai 
siauručius tarpelius. Paprastai

tai daroma anksti rytą, saulei 
mažiau kepinant, kad neašdžiū- 
tų grioveliai. Vėliau iš indų gau
tas skystimas supilamas į plokš
čius indus ir rauginamas. Pas
kui ši rauginta masė dirbtuvėse 
išplaunamai ir iškočiojamą j 
atitinkamo dydžio lapus. Po to 
šie lapai išdžiovinami ore arba 
išrūkomi kokoso riešutų keva
lų dūmais ir eksportuojami į 
visas šalis. Iš lapų fabrikuose 
dirbamos įvairios guminės pre
kės: padangos .kameros ir kito
kį įvairiausi išdirbiniai.

J. Mškns

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oomdltionlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-kft.TTlft.1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHKBT MĖTAU

S. Western, Chicago ». HL 
Telefonas vi 7-8447

REAL ESTATE

TETURĖJOME TIK MAŽĄ 
SUMĄ įMOKĖJIMUI

Ilgai ieškojome pirkti nuosavybę. 
Mr. Svoboda, Reajtor, 3739 W. 26th 
St. ir 2134 S. 61st Ct„ Ciceroje, ra
do mums tinkamą nuosavybę ir pa
rūpino gerą paskolą. Draugiškai jį 
rekomenduo) u.

3110 S. Lawndale Avė. 
 Marie Bemacek,

RADIO PROGRAMA
Seniausia Letuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E, 
Broadivay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Draugas.

TANNERY LABORERS
BEAM HOUSE YVORKEKS •

Good worklng conditions and beneftts, 
steady work; located on bus llnes; 
free parking. Apply: Employment 
Office 8 A.M. through Frlday.

GREIS PFLEGER TANNING CO. 
1251 Sandstree, VVaukegan, Illinois 

PHONE — MA 3-1980

MACHINIST
— Evperieneed —

Mušt read blueprints, and mušt 
make own setup. Mušt speak English.
RAJNER QUALI T Y 
MACHINE W O R K S 

4517 W. Thomas Tel. 276-1760

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL E S T A T E

3234 W. 64th St. 7 kamb. (3 
mieg). Metalo žiem. langai, šaldy
tuvas, skalbiamoji ir džiovinimo 
maš., elektr. virimo krosnis. Alyva 
apšild. 2 air cond. Naujas stogas. 
Plakus sklypas. 2 maš. garažas. 
Žemi taksai $18,500. HE 4-2209

6 kamb. 15 metų mūr. bungalovv
prie Jl-moa ir Sacramento. 2 vonios, 
iruoštas rūsys, 2 auto garažas. 
$26,900. WA 5-6015

Reikalinga patikima moteris namų 
ruošos darbui ir pagaminti valgį 3 
dirbantiems suaugusiems, 5 d. savai
tėj, bute artimoj šiaurėj. Geras atly
ginimas ir gera vieta tinkamai mote
riai. Reikalinga nors kiek kalbėti ang
liškai. Pirm. iki penkt ,nuo 9:30 v. r. 
iki 5:30 v. p. p. skambinkit 744-2026.

GIRL FRIDAY
FOR PIUVATE PL’BLICITY OFFICE 
Steady work for a sharp, mature 
vvoman wlth patience. Ingenulty 
and lnltiative. Typing and di-lvlng 
skilia necessary. Good teleplione 
volce and pleasant appearance. 
Pleasant aurroundings. Full timo 
only. Northbrootk area cornpany.

GALI,: 272-5101

HOUSE MOTHER
For boys in children’s home in 
OAK PARK. Live-in. j

— MANY BENEFTTS —
Call between 8 antį 5: EU 6-8247

D e M E S I O 1

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 pusi.)

čionykšti, tiek tenykštį laimingą 
gyvenimą. Tokios laimės visi pra
dėkime dar šiandien siekti save 
šviesdami ir žmogindami. Tik 
taip dvejopai sutvirtėję mes pa
jėgsime tinkamiausiai atsiginti 
nuo širdies sklerozės, tada mes 
imsime prisilaikyti mums Tvėrė
jo nustatytų dėsnių. Taigi, ne
darykime klaidų — nesekime žie
minių rugių pavasary, nors ir ge
riausi mūsų draugai mums taip 
elgtis patartų. Pradėkime gyven
ti pagal gamtos dėsnius, tada vi
siems sveikos širdies šypsena 
bus ne už kalnų.

Pasiskaityti. Modem Medi- 
cine, February 23, 1970.

NUTEISĖ UŽ PRIVATŲ 
LAIŠKĄ

Jugoslavijos spaudos prane
šimu, šiomis dienomis Kroatijos 
katalikų kunigas (Stjapam Braj- 
kovic nuteistas vienų metų ka
lėjimo bausme už netoleranciją 
kitų Jugoslavijos tautų atžvil
giu. Jugoslavijos spaudos pra
nešime nurodoma, kad kun. 
Brajkovic patašęs laišką Serbi

joje karinę tarnybą einančiam 
draugui, neigiamai pasisakyda
mas apie serbus. Teismo proceso 
metu į kun. Brajkovic gynėjo 
argumentą, kad joks privatus 
laiškas negali būti laikomas 
“viešos propagandos” priemone, 
visai nebuvo kreipiama dėme
sio.

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

metų liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas.

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

Didelis 2 aukštu 2 po 6 kamb 
mūras. Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $82,300.

Tvirtas 7 kamb. patogus niūras. 
Prie Maria High. Mūro garažas. 
$21,000.

77-ta lr Pnlaski. 10 metų moder
nus 5% kamb. mūras. Apie 38 p

Į sklypas, šalia garažas. $22,500.
Pelningas mūro namas, švarūs 6__

8—2 kamb, 2 % vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21,800.

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

Bevelk naujas — apie 12 metu, 
6 % kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti Nabisco. $27,000.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija su 4 mieg, Gazo šildymas. 
$26,900.

Prie Maria High — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900.

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

Prie (13 lr Rockvvell 6 kamb. bun- 
galow. Garažas. $15,500.

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

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURHITURE CENTER, INC.

J. LIEPONIS

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Ik 5 vai. vtk.

H I G H

5%
PASSBOOKS
572%

Mūr. bungalovv. 6 kamb. švarus. 
Įrengtas skiepas. 60 ir Francisco.

Mūr. 2 po 5 kamb. Centralinls šil
dymas. Modernios vonios ir virtuvės. 
Gražiai (rengtas skiepas. Rinktinė 
Brighton pko. vieta.

Bevelk naujas 4 moderniu butų 
mūras — 8 po 4 kamb. lr 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke. 
Insurance — Income Tai

Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų, “tuck 
pointing’’. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas.

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet karino laika.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

Vytauto Bagdanavičiaus

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE 
II knyga

yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 pusi.

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus.

Daugiau saugumo su

DIRBTINIAIS DANTIMIS
nei bet kada

Negyvenkite bahnSJe, kad jūsų 
dirbtini dantys gali pradSti slysti ar 
kristi mažiausiai tinkamu metu. Di
desniam saugumui ir patogumui už- 
barstykite žinomų FAŠTEETH Den- 
ture Adheslve Powder-mlltellų. FAS- 
TEETH dirbtinius dantis laiko tvir
čiau ilgiau. Galėsit lengviau valgyt, 
FAŠTEETH milteliai yra šarminiai 
—nerūgs po plokštelių. Jokio limpan
čio. nemalonaus, tešlinio skonio. Ge
rai pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gerovei. Reguliariai lanky- 
kitčs pas dantistų.FAŠTEETH galima 
gauti visose vaistų parduotuvėse.

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

” Va kamb., 15 metų mūr. bunga- 
low prie 71 ir Homan. Įruoštos rū
sys. Garažas. Galit greit keltis. 
$27.600.

1 % aukšto, švarus mūr. 2 butai 
— 6 ir 5 h amb. Prie 67 ir Callfornia. 
įruoštas rūsys. Garažas. $28,600. ar
ba pasiūlymas.

5 kamb. 16 metų ”raM«h” stiliaus 
mūr. namas. 84 ir Kedzle. $28,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

EMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — TeL 925-6015

REMKITE “DRAUGĄ”.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
' Namų tel. — PR 6-1063

Paid Q n a r te r I y
R A T E S

,000 mlnlmum
INVESTMENT BONUS PLAN

$5,000 mlnlmum 
2 YEAR CERTIFTCATE

5%%
$1,000 min(mum 

1 YEAR CEKTIFICATE
Savings Insured to $20,000

Highest reserves

BRIGHTON SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632

23 2 HOUR SERVICE
e x

NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 
ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VAYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.

G. McGrath & Son
HEATING AND AIR CONDTIONING 

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

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šoStad. nuo 9 v. r. iki 3 y/v.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
REAL ESTATE

SALES ■ NŪRTBABES. HANASEHENT

Memtar of MUS.

ALEX SAT AS — REALTOR 
Malu Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TOL OL 6-2233 
Turime šimtas namų Benvyne, Oiceroj, Riverside, La Grange Park

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 4TI-03ZI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS PARCELS EXPRESS

(Llcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. OOth St., Chicago, HL 60020 
3333 S. Halsted, Chicago, UI. 00008 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.

E. Žukauskas

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybes 
sveikatos, biznio 
automobilių.

Patogios Išslmo- 
kėjlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. oertiflkataĮ maistas, akordeonai.
2608 W. GBUi St., Chicago, UI. 60620 

TELEF. WA 5-2787

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

parašytas

ALBINO BARANAUSKO
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas platintojus. Kaina 2 dol.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas tik jį užsisako 
paštu ar telefonu — LU 5 9500.

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

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

Nuo abejingumo nėra kelio į meilę, 
bet nuo neapykantos yra

ražo
PETRAS MAT.nV.TKTS 

savo naujoje knygoje '
Meile Dvidešimtajame Amžiuje

Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neišven
giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems 
labai gera pagalba. Ji peržvelgia visas modernias pažiūras 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa

siūlymuose.
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas

Jos 273 psl. kainuoja 5 dol. Ji ga.nnn.nm Drauge ir 
pas platintojus.

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.



MŪSD KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

PARODA IR KONCERTAS

Gerai, taupiai, planingai su
galvota — tuo pačiu metu ir 
toje pačioje vietoje du įvykiai: 
dailininkės Elenos Kepalaitės 
tapybos (30 darbų) ii' skulptū
ros (10 darbų) paroda su Vil
ties'choro koncertu.

Tai vyko balandžio 18, šv, 
Andriejaus parapijos salėje, Vil
ties pastangomis. Choro pirm. 
V. Šalčiūnas trumpu žodžiu ati
darė parodą, įpristatė dailininkę, 
pradėjo koncertą. Taupu, pla
ninga, nes parodos lankytojams 
ir koncerto klausytojams ne tik 
viena kelionė, bet ir viena kal
ba.

E. Kepalaitės darbai filadel- 
fiečius ii' apylinkių lietuvius 
per dvi dienas įtikino, kad dai
lininkė yra pilnai išsidirbusi sa
vo kūrybos bruožus (bent lie
tuvių dailininkų tarpe), kad 
jos skulptūra bronzoje yra mįs- 
lingesnė ir pretenziškesnė už ta
pybą. Buvo labai malonu pažin
ti dar vieną talentą.

Koncertas pasižymėjo įvairu
mu, tvarka, šviežumu, neper- 
krovimu ir lygiu, štai progra
ma; du išraiškos šokiai (E. Ke- 
palaitė), trys solo pianinu (Sil
vija Stupelytė ir Rimas Juzai- 
tis), dvi solo dainos (Ona šal
čiūnienė), du duetai (Ona šal- 
čiūnienė ir Ona Pliuškonienė), 
trys choro dainos (pianinu a- 
kompanuojant Anelei Kauliny- 
tei), B. Budriūno kantata “Lie
tuvos šviesos keliu” (Vilties cho 
ras; solistai: Vyt. Matonis, O- 
na Pliuškonienė, Ona šalčiūnie-

AMERIKA GARANTUOS 
PAJAMAS ...

(Atkelta iš 3 pusi.)
tymo projektu. Atmesti — ne
galima. Ką pasakytų rinkėjai 
— balsuotojai. Priimti ir pritar
ti ‘respublikono paruoštam ir 
pateiktam įstatymo projektui 
taip pat, atrodė, būtų prasta 
partinė strategija. Tokį projek
tą juk galėjo seniai pateikti de
mokratai, kurie taip ilgai valdė 
šį kraštą.

Nėra abejonės, kad demokra
tai buvo ta problema susirūpi
nę gal net daugiau negu res
publikonai, bet bijojo tokį pro
jektą teikti, manydami, kad. 
tai gali sukelti pasipriešinimo 
audrą ir gali jiems atbaidyti 
daugybę balsuotojų, Kitas rei
kalas — užkietėjęs konservato
rius Nixonas. Jei jau Nixonas 
taip siūlo, tai, tur būt, kitaip 
jau nebegalima — samprotauja 
daugelis dešiniųjų konservato
rių.

Eina šnekos, kad Nixonas 
taip drąsiai tą radikalų įstaty
mo projektą siūlė, būdamas tik
ras, kad atstovų rūmai (su de
mokratų dauguma) jį atmes. O 
sakoma, kad demokratai sąmo
ningai ar nesąmoningai turėjo 
tokį jausmą: “reikia priimti, te
gu pasidžiaugs ta Nixono nu
mylėtoji tylioji dauguma, kai 
jai reikės krapštyti kišenes tų 
visų garantuotųjų pajamų ap
mokėjimui”. Tai, žinoma, pikto
kas juokavimas. Bet jis vis dėl-, 
to įžvalgiai gnybtelėja tiek de
mokratų, tiek Nixono politinei 
strategijai.

Tiesa, tas Nixono įstatymo 
projektas da rnėra virtęs įsta
tymu. Dabar jis atsidūrė sena
te ir senatas svarsto, ar priimti 
ar ne, o gal reikia keisti. Yra 
senatorių, kurie siūlo padidinti 
Nixono pasiūlytų garantuotų 
pajamų dydį.Esą, Nixonas siū
lo per mažai. Žinoma, ir Nixo- 
nas supranta, kad daugiau bū
tų geriau. Bet Nixonas turi su
balansuoti biudžetą, turi daboti, 
kad išlaidos neišeitų iš saiko ir 
nedidintų infliacijos. Senatoriai 
gi bent tiesiogiai nei už biudže
to deficitą, nei už infliaciją ne
atsako. Atstovų rūmai tai ge
rai suprato ir todėl įstatymą 
priėmė tokį, kokį Nixonas pa
siūlė, beveik be pataisų.

nė; pianino akompaniamentai S. 
Stupelytės ir R. Juzaičio). B. 
Brazdžionio kantatos žodžius 
pristatė ir visą koncerto pro
gramą pravedė Viiginija Ma- 
jauskienė,

Tai įvairumas. Šviežumas jau
tėsi iš jaunų dalyvių (S. Stu
pelytė R. Juzaitis, pirmą kartą 
Vyt. Matonis, būrys mokslei
vių Vilties eilėse). Tvarką liu
dijo bereikalingų pertraukų ir 
tuščių akimirkų stoka, kurios 
ištempia laiką. O lygis? štai 
klausytojų nuomonės:

Stupelytė, Juzaitis — gabūs 
jaunuoliai; Matonis pasirodė ge
rai ; Pliuškonienė, šalčiūnienė 
— subrendusios solistės (beje, 
Šalčiūnienė šį kartą, tur būt, 
pasirodė geriausiai iki šiol jos 
girdėtų išėjimų, o Pliuškonienė 
patraukė ne vien geru dainavi
mu, bet ir paprastumu, asme
nybės Skaidrumu); Vilties cho
ras — nuostabus: čia jis yra, 
čia vėl dainuoja, kaip retas vie
netas.

Iš tikrųjų, ateinančios dainų 
šventės rengėjai gali pasitikėti, 
kad bent 40 dalyvių kantatą 
mokės! Tai Philadelphijos vil- 
tiečiai. Pati kantata ir jos iš
pildymas klausytojams sudarė 
labai g'erą įspūdį — darnaus 
darbo (solistai, choras, akom
paniatoriai), moterų chormeis- 
terės Anelės Kaulinytės ištver
mės ir dirigento Leono Kauli
nio pasišventimo rezultatas. Pa
starojo net operacija nuo dar
bo neatgrasė.

Balandžio 18-sios šeštadienis 
buvo labai labai vykęs. Prie sėk
mės prisidėjo gausių dalyvių 
gera nuotaika ir pirmą kartą 
šokiams grojęs jaunas Ateities 
orkestras (vadovas 18 metų o 
jauniausias dalyvis — 12 m.).

J. Š.

POPIEŽIUS SARDINIJOJ

Popiežių Paulių Vl-jį Caglia
ri Blmas aerodrome sutaiko gau 
sios minios tikinčiųjų ir aukš
tieji Sardinijos salos atstovai: 
kardinolas Baggio, Italijos vy
riausybės prekybinio laivyno 
ministro pavaduotojas, Cagliari 
miesto vadovybė, universiteto 
rektorius ir daugelis kitų aukš
tų pareigūnų. Virš 100,000 ti
kinčiųjų kartu meldėsi su popie
žium. Sardinijos žvejai, jūrinin-

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gčlinyčia 
2443 W. 03rtl Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

Lietuvių demokratų klubo bankete kovo 26 d. Rosela.nde. Prie gar
bės stalo: Petras Maleta, adv. Charles P. Kai, Juozas Skeivys, klubo 
pirm:, arch. Albertas Kerelis ,inž. Antanas Rudis ir George W. Dunne.

Nuo,tr. M. Nagio

kai, ūkininkai ir kasyklų bei į- daugumoje užsiima žvejyba, lai- 
monių darbininkai aukojimo me vininkyste, avių ir kitų smulkių 
tu įteikė Pauliui Vl-jam simbo- gyvulių ūkiu bei įvairiais ama- 
lines dovanas, pabrėždami savo tais.
Bt&taybę tikėjimui ir Eažuy-j gv Cagliarf

miesto kunigų Seminarijoje, iš- 
Po šv. Mišių Paulius VI-sis keldamas dvasinių pašaukimų 

susitiko su Sandam jos katalikų svarbą katalikų Bažnyčios gy- 
vyskupais, kunigais ir vienuo- venijme ir ragindamas iSardini-
liais, bei priėmė Cagliari miesto ‘ ' ■ _________
ir pasauliečių katalikų delega
cijas. Ypatingai įspūdingas buvo 
Šv. Tėvo susitikimas su 2,000 
ligonių iš viso krašto susirinku
sių Sardinijos miesto parodų 
patalpose ir su 4,000 neturtin
gųjų, gyvenančių Cagliari mies
to Elia priemiestyje. šventasis 
Tėvas ta proga ypatingai pa
brėžė Bažnyčios meilę kenčian
tiems ir aplankė neturtingo bat
siuvio šeimą, kurios motina jau 
daugelį metų kenčia paraližuo- 
ta ir negali rūpintas savo 6-iais 
vaikais. Visa Sardinijlos sala 
yra viena iš neturtingųjų Itali-1 
jos vietovių, kurios gyventojai

POSĖDYJE DALYVAVO Į 
22 KANDIDATAI I

Pasaulio tautų evangelizaci
jos kongregacijos iniciatyva šio- ; 
mis dienomis Romoje įvyko spe
cialūs posėdžiai aptarti evange
lijos skelbimą misijų kraštuose 
ir labiausiai aktualų tinkamų 
katekizmo mokytojų parengimą 
iš vietos pasauliečių katalikų 
tarpo. Posėdžiuose dalyvavo 22 
kardinolai, 9 vyskupai, 4 aukš
tieji vienuolynų vadovai ir 3 
tautiniai misijų sąjūdžio atsto
vai. ■*»

BANDYMAI ATPRATINTI 1 
RŪKYTI

Vokietijos vėžio Ilgios tyrinė
tojai nori surasti vaistą, kad 
galėtų žmonės atpratinti nuo 
rūkymo. Dr. iSchmidt pareiškė, 
kad jis tokius vaistus bando

jos dvasišlkiją visu uolumu tęs
ti taip palaioningą misiją Sardi
nijos gyventojų dvasinei ir mo
ralinei gerovei kelti.

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gegužės mėn. 5 d. 5

ant 1500 rūkorių vaistus. Vais
tai nebūsią kenksmingi. Bet ir 
tuos vaistus vartojant reikią

turėti valios ir 
rūkyti.

norą atprasti
kl.

A. + A.
KPT. PETRUI K. BOJEVUI 

Vietname žuvus, jo žmoną DALIĄ, sūnelius VYTAU
TU ir KĘSTUTĮ ir uošvius A. SANTARĄ su Ponia gi
liai užjaučiame.

Lietuvių Agronomu Sąjungos 
Valdyba

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.
KPT. PETRUI K. BOJEVUI

Vietname žuvus, žmoną DALIJI, sūnelius KĘSTUTĮ ir 
VYTUKĄ bei p.p. A. ir N. ŠANTARUS, skausmo va
landoj nuoširdžiai užjaučiame.

J. ir V. Gliosai 
R. ir U Predkeliai

a|a

ANTANAS
STANAVIČIUS

Gyveno 2604 W. 47th St., 
Chicago, Illinois.

Mirė geg. 3 <1., 1970.
Gimė Bietuvoje. Kilo iš Kau

no apskrities, Palem|oini,ų vaisė.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (Stančiaus- 
kaitė), sūnūs: Algimantas,
marti Margarita ir šeima, ir 
sūnus Vytautas, sesuo Eugeni
ja Atkočiūnas su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad. 
1 vai. popiet Petro Bieliūno 
kopltyč., 4348 S. Callfornla Avė.

Laidotuvės Jvyks treč., geg. 
6 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j švč, M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčia, kurtoje jvyks 
gedulingos pamaldos už vieiio- 
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas ) Lietuvių šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs,
marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A. + A.
KPT. PETRUI BOJEVUI

Vietname žuvus, uošvį, JAV LB Centro valdybos na
rį agr. ANTANĄ SANTARĄ ir Jo šeimą, žmoną DALIĄ 
BOJEVIENĘ ir sūnelius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

JAV LB Centro valdyba

A į a
ANELEI MOTIEJŪNIENEI

mirus,
jos dukras DANUTĘ? ir ALDONĄ bei jy 
šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

JONAS GLIAUDELIS

A. -Į- A.
Kapitonui Petrui Kęstučiui Bojevui

Vietname žuvus, uošviui, nuoširdžiam bičiuliui agro
nomui ANTANUI ŠANTARUI, jo šeimai, žmonai DA
LBŲ BOJEVIENEI - ŠANTARAITEI ir sūneliams nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Heartfelt sympathy to 

DR. and MRS. PETER RASUTIS 

and FAMILY 
for the recent loss of Mother.

Mr. and Mrs. Kennefh Beamish

A. -f- A.
KPT. PETRUI BOJEVUI

Vietname žuvus, jo žmoną DALIĄ, sūnelius KĘSTUTĮ 
ir VYTUKĄ, uošvius NATALIJĄ ir ANTANĄ ŠANTARUS 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

E. ir V. BINKIAI

NAINIŲ ŠEIMA

Istorikui

A. + A.
PRANUI PAULIUKONIUI mirus, 

velionies ŽMONĄ, SŪNUS ir DUKRAS bei jų ŠEIMAS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

RUDŽIŲ ŠEIMA
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FRANK ZAPOLIS
10% — 20%—30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas

3208% VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
wraiii!iiiiiiiituiiiiuiuiuuiiuuiiiiuuiininiiiiiiiiuiiiiiiiuiuiiumuiuiiiuinmu«ianuBM»

A. VILIMAS 
MOVING
Apdraustas perkranstymas

__ Įvairių atstumą —
823 ĮVEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

ANTON YANCHUS
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1965 m. gegužės 6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės mėn. 6 d. SvC. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 7:30 vai. ryto, dvejos šv. Mišios T. 
Marijonų koplyčioje Chicagoje ir dvejos Marijonų koplyčioje Thomp
son, Conn. ,

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šventose Mišiose Marąuette Parko bažnyčioje ar vie
nuolynuose, kurios tą dieną bus atnašaujamos už a. a. Anton Vanchus 
sielą.

Mes Tavęs, mūsų brangusis, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Lau
kiame tos dienuos, kada vėl galėsime būti kartu. Tegul gailestingas 
Dievas suteikia Tau amžiną atilsj danguje.

Liūdinti žmona Katryna, dukterys Estelle Ir Adeline Wickstrom 
ir žentas Warren L. Wickstrom.

P E T K
—TĖVAS IR SO

u s
NŪS —

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

• Ir' * •

OL
BKRPTUPR
8 D

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklą Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335

EUDEIKIS
Laidotuvly Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South Callfornla Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(XiACKAWICB)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Califomia Avė. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. TeL YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI.. TeL OL 2-1003
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X. Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, tėvų marijonų provincijo
las, kurį laiką sirgęs ir gydęsis 
ligoninėje Milwaukee, Wis., grį
žo į Chicagą. Ateinantį penkta
dienį, gegužės 8 d., išvyksta į 
Marianapolį, o gegužės 13 d. 
išskrenda lėktuvu į Romą daly
vauti Marijonų vienuolijos vi
suotino susirinkimo antrojoj 
sesijoj. Romioje išbus apie du 
mėnesius.

X. A. a. kapt. Petro K. Boje-
vo, žuvusio Vietname, kūną 
parveš į Chicagą šiandien, an
tradienį. Pašarvotas 'bus vaka
re Petkaus laidojimo iįstaigoje 
Marąuette Parke. Laidojamas 
iš Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčios penktadienį.

X Elzbieta Samienė, Marijo
nų bendradarbių draugijos gar
bės pirmininkė ir ucli visuome
nės veikėja, yra paguldyta šv. 
Kryžiaus ligoninėje, šiandien 
jai bus padaryta operacija.

X Britanijos lietuviai pri
siuntė vysk. Vincentui Brizgiui 
per kun. Stop. Matulį iš Not- 
tinghamo apylinkės lietuvių su
rinktą stambią auką Liet. kan
kinių koplyčios statybai Romo
je. Jie pakartotinai keletą kartų 
pasiuntė savo aukas per kun. J. 
Sakevičių tiesiog į Romą.

X Kazimieras Nacius, pablo
gėjus sveikatai, nuvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Gydosi dr. 
Kavaliūno priežiūroje.

X Marijos aukštesnės mo
kyklos jaunos dainininkės, ku
rias moko Alice -Sltephens, pa
sirodys visuomenei trečiadienį, 
geg. 6 d., 7 vai. vak. mokyklos 
salėje, šios studentės turėtų bū
ti mūsų parengimų viltis ir cho
rų eilių papildymas. Lietuviška 
visuomenė turėtų remti šį jau
nų dainininkių vasarinį koncer
tą.

X Povilas Dirkls, kultūriniio 
skyriaus vedėjas Alvude, gegu
žės 2 d. Alvudo pobūvyje, ku
riame pagerbtos moterys — 
motinos, skaitė paskaitą: “Lie
tuvė moteris”.

X švč. P. M. Gimimo para
pijoj vyksta 40 vai. atlaidai.
Antradienį ir trečiadienį 9 vai. 
rytą šv. Mišios ir pamokslėlis, 
vakarais 7 vai. Trečiadienį at
laidai baigsis procesija. Atlaidų 
metu pamokslus saiko kun. A. 
Maciūnas, MIC.

x Lietuvis gen. kons. dr. P.
Daužvardis su ponia buvo pa
kviesti ir dalyvavo oficialiuose 
Chicagos mero surengtuose pie
tuose praėjusį penktadienį, Pal
mer Touse trims astronau
tams pagerbti.

x Prel. J. Končius atvyko į 
Chicagą ir čiai, su pertrauka, iš
bus visą gegužės mėnesį. Gegu
žės 9 d. išvyks į Pittsburgą pa
sakyti pamokslo kun. Vaclovo 
Karaveckio sidabrinio kunigys
tės jubiliejaus iškilmėse. Kun. 
Karaveckas kilęs iš Mt. Camne- 
lio, į kunigus išėjo ten klebo
naujant prel. Končiui. Prel. 
Končius, nors jau 79 m. am
žiaus, bet pats atvažiavo iš Flo
ridos automobiliu. Vyresniam 
amžiuje esant Sunkiau gyventi 
vienam be globos, pardavė sa
vo pastogę Ft Lauderdale. Da
bar kai kurį laiką talkins lietu
vių sielovadoj, kol apsispręs 
kur pastoviai apsigyventi. Savo 
gausų archyvą, dokumentų rin
kinį jau atgabeno į Chicagą. 
Dauguma dalykų jau patalpin
ta Pasaulio Lietuvių archyve.

X Tauragės klubas Motinų 
pagerbimui rengia linksmą- 
vakarį gegužės 9 d., 7:30 v. v., 
Marąuette salėje, 6908 So. 
VVestern Avė. Kviečia visus at
silankyti Gros K. Ramanausko 
orflieStt'as. Įžanga — auka $1.50

X Dr. Justinas Pikūnas, Atei 
tininkų federacijos vadas, atvy
kęs iš Detroito, praėjusį sekma
dienį Jaunimo centre, Chicago
je, Ateitininkų jaunimo šventė
je skaitė paskaitą apie ateitinin
ko inteligentiškumą bei intelek
tualumą, skatindamas ateitinin- 
ką-ę daugiau skaityti ir formuo
ti savo charakterį, ši paskaita 
tarsi buvo įvadas į Ateitininkų 
Federacijos kongresą (šių me
tų rugsėjo 4—-7 d. d.), minint 
ateitininkijos 60 metų sukaktį. 
Šventę tenka laikyti pasiseku
sia, nes joje gausiai dalyvavo 
jaunimo, pvz. pamaldose buvo 
pilna Jaunimo centro salė. Iš
kilmingam posėdžiui vadovavo 
prof. B. Vitkus.

X Ateitininkų tarybos rinki
mų komisiją sudaro šie asme
nys: Nijolė Balčiūnienė, Vytau
tas Kliorys ir Kazys Ralys. In
formacijos reikalais kreiptis į 
Vytautą Kliorį šiuo adresu: 
1543 Holmden Road, South 
Euclid, Ohio 44121.

X Marijonų bendradarbių Ci
cero skyriaus susirinkimas į- 
vyks parapijos svetainėje šį ket 
virtadienį, gegužės 7 d. 7 vai. 
vakare. Prašoma narius ir sve
čius atvykti. Po sus-mo bus 
vaišės.

x Kun. Juozas Vaišnys, S J, 
dr. Antanas Razma, rašytojas 
Anatolijus Kairys ir Jonas Ža- 
deikis, aktyviai reiškiasi ne tik 
bendruomeninėje veikloje, bet 
taip pat ir kitose lietuvių orga
nizacijose, kandidatuoja į JAV 
LB Vl-ją Tairybą. Tarybos rin
kimai įvyks 1970 m. birželio 
6—7 dienomis.

x Mokytoja Dalia Orentaitė
JAV ir Kanados lietuvių moky
tojų studijų savaitės dalyvius 
supažindins su vietinės mokyk
los metodų pritaikymu lietuviš
koje mokykloje. Studijų savai
tė vyks tūla pačiu metu kaip ir 
praeitais metais Dainavoje.

X Cook County vyr. arch. 
Albertas Kerelis, įvykusiuose 
demokratų pietuose, kuriuose 
dalyvavo Lyndon B. Johnson, 
buvo asmeniškai supažindintas 
su buvusiu prezidentu ir turėjo 
trumpą pokalbį apie lietuvius.

Loretos ligoninės talkininkė Etta 
Grass, 65 m., yra paaukojusi li
goninei 100 darbo valandų kas 
menesį. Ji čia jau talkininkauja 12 
m. Už jos pasiaukojimą ligoninė ją 
pristatė įtraukti į Chicagos žymių
jų piliečių sąrašą. Iškilmės įvyks 
gegužės 19 d. Chicagos miesto sa
lėj.

X Studentės Vitalija Ruibytė 
ir Lina Kriaučiūnaitė yra dvi 
lietuvaitės tarp 105 gabiausių 
studentų, priimti į University 
of Illinois Medical Center odon
tologijos mokyklą iš visų JAV 
bei Kanados universitetų. Kiek 
vieniais metais tūkstančiai stu
dentų laiko konkursinius egza
minus, kiatd patektų į šią mokyk 
lą. Vitalija Ruibytė yna Chica
gos Kernavės tunto Mirgos 
skaučių draugovės drauginin
ke, akademikių skaučių draugo
vės valdybos narė ir JAV LB 
ruošto jaunimo simpoziumo ren
gimo komisijos narė. šiuo me
tų ji kandidatuoja į JAV Vl-ją 
tarybą Chicagos apygardoje.

X Penktosios Tautinės sto
vyklos garsinis lietuviškas fil
mas, sėkmingai gastroliavęs To 
ronte ir Cicero, antrą kartą 
bus parodytas Chicagos visuo
menei Jaunimo centre gegužės 
10 d., 7:30 vai. vak.

“Draugo” spaustuvėje. Iš k. į d.: red. kun. J. Prunskis, Clement Silvestro, Cjhicagos Istorinės d-jos di 
rektorius, dr. J. Jerome. Laikraščius ima dienraščio spausdintojas Matas Krušnis. Nuotr. J. Kasakaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
KONI3. IR PONIA 

DAUŽVARDŽIAI KITATAU
ČIUOSE BALANDŽIO 

MENESĮ
Lojolos universiteto šimtme

čio Invokaoijoj ir bankete, Ka- 
tyno skerdynių minėjime, Gon- 
sular Corps Ladies Club eks
kursijose, Naujo Imigracijos 
direktoriaus sutikime, Pavergtų 
Tautų spaudos konferencijoje ir 
pamaldose, Lojolos universiteto 
užsieniečių studentų priėmime 
ir parodoje, konsularinio kor
puso priešpiečiuose, Japonijos 
imperatoriaus ir Olandijos ka
ralienės gimtadienių minėjimuo
se pas jų konsulus.

Tuo pačiu laiku, dalyvauta 10 
lietuvių susirinkimų, parengimų 
in- kitokių subuvimų.
JAUNŲJŲ MOKSLO MĖGĖJŲ 

PARODA
Chicagoję pradeda įeiti į tra

diciją ruošti lietuvių jaunųjų 
mokslo mėgėjų parodėles, kurias 
organizuoja ir globoja vietos 
Liet. inžinierių ir architektų 
s-gos (ALIAS) skyrius. Šiais 
metais tokia paroda įvyko ge
gužės 3 d. Jaunimo centre. Ją 
atidarė ALIAS skyriaus pirmi
ninkas inž. Viktoras Jautokas, 
pažymėdamas parodėlės tikslą 
__ iškelti mūsų jaunuosius mo
kslo darbuotojus, parodyti jų 
darbus mūsų platesnei visuome
nei, kad ji susidomėtų jaunai
siais talentais, sektų jų laimė
jimus.

Parodėlėje buvo du skyriai—

X Cicero SLA 301 kp. susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį 
7:30 v. v. Liberty salėj. Kvie
čiami nariai dalyvauti ir atnešti 
susivienijimui naudingų pasiū
lymų.

x Kotryna Marijošienė, gyve
nanti Hartforde, Conn., lankė
si Chicagoje ir stebėjo visus 
keturius “Likimo galios” spek
taklius. Buvo apsistojusi Jono 
Karvelio šeimoje. Po spektaklių 
kartu su prof. Vyt. Marijošiu- 
mi išskrido atgal į Hartfordą. 
Keletą dienų pailsėjęs namuo
se, Vyt. Marijošius išvyksta il
gesnei studijinei kelionei į Eu
ropą.

LIETUVOS KANKINIŲg 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje, 
jau baigiama įruošti.

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

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-tą DIENĄ
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA.

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją.

RAŠYKITE:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60S29

aukštesniųjų ir pradžios mokyk
lų mokinių darbai. Iš pirmosios 
grupės pažymėtini Išie darbai.

Teodoras Vaičkus (Wayckas) 
parodė savo mokslinius bandy
mus iš biologijos — genetikos 
mokslo srities apie vabalus — 
vaisių kenkėjus. Diagramomis, 
pavyzdžiais, skaitlinėmis ir ati
tinkama literatūra parodyta 
vaizdžiai, kad iš vienos vabalų 
kenkėjų poros per 7 savaites iš
auga ligi 700 vabalų.

Romualdas Brizgys pateikė 
savo paties sukonstruotą Laše
lio aparato pavyzdį, kuris labai 
naudingas parduodant tam tik
ras šviesos kombinacijas. Apar 
rato ateitis šviesi, nes jis jau 
naudojamas požeminėms tele
fono linijoms ir Įeitiems techni
kos mokslo reikalams.

Vytautas Gaižutis yra vienas 
iš nedaugelio mūsų tautiečių, 
darąs bandymus raumenų per
sodinimo srityje. Tuo tarpu šios 
rūšies tyrimus jis atlieka su 
gyvomis varlėmis. Pasirodo, kad 
ir varlės, kaip ir žmonės, perso
dinus joms kitų varlių musku
lus neilgai gyvenančios.

M. Kasnlūnas gražiai pade
monstravo stereo veiklą, jo pri
taikymą plokštelėms, garso per
davimui ir priėmimui.

Pradžios mokyklų mokinių 
lygio grupėje Elona Rundzaity- 
tė ir Ramunė Kubiliūtė parodė 
savo tyrimus maisto produktų 
tyrimo srityje, maisto įtaką 
gyvuliams. Žiūrovus gerai nu
teikė tyrimų rezultatai — dyi 
baltos pelės, riebioji ir liesoji.

Vytautas Mockaitis domis' 
branduoline energija. Parodoje 
jis patelkė puikius atominio 
reaktoriaus ir atominės bambos 
modelius.

Buvo įdomūs ir kiti darfcai.
Iš viso parodėlė paliko gerą 

įspūdį ir sukėlė, nors ir ribo
tą, susidomėjimą. Reiktų tik 
pasistengti kitais metais pri
traukti daugiau jaunųjų mokslo 
mėgėjų, o tuo pačiu atsirastų 
ir daugiau besidominčių žiūro
vų. (bk)

— Amerikoj per įvairias sto
tis vyksta tranliacijos net 51 
svetima kalba.

1

PUIKUS PANEVĖŽIEČIŲ 
POBŪVIS

Panevėžiečių klubas gegužės 
2 d. vakare B. Pakšto salėje su
ruošė savo metinį pobūvį — va
karienę, jau penktą ir virtusią 
tradicine. Prisirinko pilnutėlė 
salė panevėžiečių ir jų draugų. 
Pobūvį pradėjo klubo pirm, A. 
Baleišis, pasveikindamas visus 
susirinkusius trumpu, Ibet nuo
širdžiu žodžiu. Jis užtikrino vai
šių dalyvius, kad klubas gautą 
pelną paskirs lietuvybės palai
kymo ir išlaikymo reikalams. 
Kun. P. Cinikui, MIC, sukalbė
jus prasmingą maldą, prašan
čią palaimos Lietuvai ir šio po
būvio dalyviams, pirmininkas 
pobūviui pravesti pakvietė J. 
Masilionį.

Meninė programos dalis turė
jo du rašytojus: Adą Karvelytę 
ir Aloyzą Baroną. Pirmoji pa
skaitė keturis savo eilėraščius: 
“Nevėži, upę mano”, “Ilgesio 
žiedai”, “Tolimas sapnas” ir 
“Gal pamiršai”. Jau eilėraščių 
antraštės rodo, kad tai buvo 
tėvynės meilės ir jos ilgesio 
posmai. A. Baronas paskaitė vi
są eilę savo humoristinių eilėraš
čių, paliesdamas vietines ir so
vietines temas — ir pačią nau
jausią — astronautus. Pobūvio 
dalyviai džiaugėsi gražia menine 
programa.

Klubo vardu A. Jadviršienė 
prisegė korsažus poetei A. Kar
velytei už programos atlikimą, 
Pr. Masilionienei, pobūvio vyr. 
šeimininkei, ir O. Biežienei už 
aktyvų dalyvavimą klubo dar
buose praeityje ir dabar. Po gė
lę gavo tie panevėžiečių rėmė
jai, kurie niekad nebuvo Pane
vėžyje. Rėmėjų buvo tiek daug, 
kad gėlių pritrūko.

Pasibaigus meninei daliai, pra
sidėjo vakarienė, paruošta P. 
Stropienės, o paskui kava su 
pyragaičiais ir tortais, kuriuos 
kepė ir paaukojo panevėžietės 
ponios: Aleliūnienė, Baleišienė, 
Juodikienė, Kaminskienė, Masi- 
iionienė, Ostrauskienė Stuogie- 
nė, Šuopienė ir Vepštienė.

A. Baleišienė, Dr. S. Biežis, 
A. Jadviršienė, P. Kazanauskas, 
Kiela, J. Lieponis, Laučienė, B. 
Lungys, Pr. Masilionienė, Os
trauskai, Parama, Stuogienė, 
Vepštieinė, J. Žemaitis ir kiti 
suaukojo apie 20 įvairiausių 
dovanų, kurių paskirstymą pra
vedė A. Jadviršienė ir J. Masi- 
lionis. Laimingųjų buvo nema
žai. Dovanų paskirstymas ir su
daro pagrindinį pobūvio pelną. 
Tačiau klubas, būdamas kultū
rinė, o ne pelno siekianti orga
nizacija, gautą pelną paskirsto 
svarbesniems lietuvybės reika
lams.

Su šiuo pobūviu Panevėžiečių 
klubas pradėjo vajų suorgani
zuoti “Panevėžiečių įnašą” Lie
tuvių fondui. J. Masilionis, pro
gramos vedėjas, kreipėsi į po
būvio dalyvius prašydamas kiek
vieno pagal išgales šiam tikslui 
aukoti. Pobūvio dalyviai gavo

UŽSIENIEČIAI ATSKRENDA

Iki gegužės pradžios daugiau 
užsieniečių atskrido į Chicagos 
O’Hare tarptautinį aerodromą 
negu per visus praeitus metus. 
Šįmet tikimasi, kad pirmą kartą 
aerodromo istorijoje iš užsienio 
į Chicagą atskris daugiau 
500,000.

VARŽYTYNES TELEVIZIJOJ
Šeštadienį auklėjimo ir švie

timo 11-tas televizijos kanalas 
WITTW užbaigė ketvirtą metinį 
pardavimą iš varžytynių televizi 
jos bangomis. Siųstuvo išlai
doms padengti surinkta rekor
dinė suma $415,398.

25 BE PASTOGĖS

Gaisras sudarė daugiau 
$20,000 nuostolių dvejuose na
muose 1832 ir 1843 So. Carpen- 
ter. Du gyventojai ir du ugnia
gesiai buvo sužeisti. 25 asmenys 
liko be pastogės.

LENKAI SAVINASI 
KOSCIUŠKĄ

Sekmadienį Chicagos lenkai 
minėjo Lenkijos Konstitucijos 
dieną. Daugiau 1,500 asmenų 
dalyvavo eisenloje šiaurinėje 
mifesto dalyje. Paradą stebėjo 
apie 150,000 žiūrovų. Toks pat

voką aukai pasiųsti. Savo aukas 
po kreipimąsi vajaus reikalu ir 
įteikė Vi. Paliulionis, J. Adienė, 
Aleliūnienė, P. Rudokas, A. 
Karvelytė ir J. Stasys. Vadina
si, pradžia jau padaryta;

Kad šis pobūvis pasisektų la
bai daug darbo įdėjo klubo val
dyba (A. Baleišis, M. Ostraus- 

i kas, J. Juozaitis, V. Stuogis ir 
Pr. Masilionienė) ir rengimo ko
misija (J. Adienė, A. Jadviršie
nė, J. Masilionis, P. PeleCkas 
ir Vepštienė). P. R.

KRIKŠČIONIŠKOJI MORALĖ 
PO VATIKANO H 

SUSIRINKIMO

Šia tema kalbėjo kun. A. 
Crauslys ekumeninių studijų bū 

: relio susirinkime, kuris buvo 
praėjusį šeštadienį Irenos Kai
rytės bute. Apžvelgdamas įvai
rius dokumentus, išleistus Va
tikano II susirinkimo, kalbėto
jas pastebėjo, kad ši dorovė vi
sų pirma yra būdinga pakvieti
mu visų krikščionių į augštąją 
tobulybę, šios tobulybės pagrin
das yra krikštas, ir nėra aukš
tesnio buvimo už krikšto suteik
tąjį. Kiti krikščionių poaukščiai 
yra tik pareigos, išplaukian
čios iš krikšto.

Kitas bruožas, būdingas po 
šio susirinkimo, yra didelis žmo 
gaus asmens vertinimas, jo lais
vė, jo sąžinės apsisprendimas. 
Nors šie visi bruožai buvo krikš 
čionybėje ir anksčiau, tačiau ne 
kartą jie buvo dulkių apnešti. 
Mes pamažu krikščionėjame ta 
prasme, kad geriau pažįstame 
ne tik tikėjimo reikalavimus, 
Ibet ir savo žmogišką prigimtį. 
Tikėjimo laisvės dekretas nau
jai moralei yra ypač vertingas 
tuo, kad padės prašalinti iš re
liginio gyvenimo veidmainingu- 
mą.

Baigdamas paskaitą kun. 
Crauslys suminėjo pagrindinius 
krikščioniškosios dorovės auto
rius, 'besireiškiančius dabar, 
kaip tai kun. Bemard Haering, 
rejdemptoristą austrą, Mare 
Oraison prancūzą, kun. Ingnac 
L^op, buvusį komunistą ir 
latvę rašytoją Žentą Mauriną.

Plol paskaitos diskusijose dialy 
vavo V. BendifcaS, kun. P. Di
lys, I. Kairytė, I. Laisvėnaitė ir 
kun. V. Bagdanavičius.

Buvo nutarta vasaros metu 
suruošti simpoziumą Union Pier 
vasarotojams. Jo tema bus: Vi
si krikščionys __broliai. Į ko
mitetą simpoziumui ruošti iš
rinkta kun. P. Dilys, prof. A. 
Liulevičius, E. Gerulis ir kun. 
V. Be^dauaviuua,

skaičius susirinko Humboldt 
parke, kur vyko minėjimas. 
Lenkų susivienijimo preziden
tas A. Mazevvski padėjo gėlių 
puokštę prie gen. Tado Kos
ciuškos paminklo. Jis pavadin
tas Lenkijos patriotu.
KIEK REIKIA PRAGYYVENI- 
MUI DVEJŲ VAIKŲ ŠEIMAI

JAV-ių Darbo departamento 
duomenimis, 1970 metais dvejų 
vaikų šeimos standartiniam pra 
gyvenimui reikia darbininkui 
uždirbti $10,077. Į tą sumą įei
na tiktai pastogė, maistas ir 
drabužiai.
ŠUNYS MIESTO PARKUOSE

Tūkstančiai šunų savininkų 
sekmadienį masiniai demonstra
vo miesto parkuose prieš parkų 
distrikto patvarkymą draudžian
tį šunes vedžiotis 458 miesto 
parkuose.

PRASIDĖJO “15” TEISMAS
Vakar Chicagos federalinia- 

me teisme prasidėjo 15 asmenų 
byla. Jie kaltinami sudeginimu 
naujokų į 'kariuomenę ėmimo 
dokumentų. Tai įvyko 1969 m. 
geg. 25 d. Visi iš kitų miestų 
išskyrus vieną chicagiškį. Jų 
tarpe yra du kunigai ir vienas 
klierikas.

IŠARTI IR TOLI
I A VALSTYBĖSE

— Waterbury, Conn., gegu
žinės pamaldos Motinos dienos 
proga gegužės 8 dieną, penk
tadienį, Waterburio skaučių ži
dinio rūpesčiu, lietuvių šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje 6:30 
vai. vak. bus Mišios ir lietuviš
kos gegužinės pamaldos. Po pa
maldų lietuvių klubo 48 Green 
St. patalpose) Danutės Venclauš- 
kaitės, mininčios ir savo moti
nos a. a. Stanislovo Venclaus- 
fcienės vardines, pastangomis į- 
,vyks pobūvis su vaišėmis. Šio 
parengimo pajamos skiriamos 
Atliainto rajono skautų-čių sto
vyklavietės reikalams. Visi labai 
maloniai kviečiami dalyvauti lie
tuviškose pamaldose bažnyčioje 
ir po to atsilankyti į vakarienę 
lietuviu klube.

Solistės Ona Šialčiūnienė ir Ona 
Pliuškoniene duete, choro “Vilties” 
koncerto metu Philadelphijoje.

Nuotr. K. Cikoto

— Prof. dr. A. Šlepetytė-Ja- 
načienė, Lietuvių Katalikių mo
terų organizacijos Pasaulinės 
sąjungos valdybos pirmininkė, 
balandžio 18 d. skaitė paskaitą 
tema: “Lietuvė katalikė moder
niame pasaulyje”, Kanados Lie
tuvių katalikių moterų draugi
jos atstovių suvažiavime ir 
“Moters” žurnalo 50-ties metų 
sukakties minėjime Toronte.

VADOVĖLIS PARTIZANAMS

Brazilijos policija praneša, 
kad esąs paruoštas Cactro ko
munistų naujas partizanams 
vadovėlis, 41 pusi., kuris yra 
naudojamas visų Pietų Ameri
kos kontinento partizanų, ypa
tingai kovojant tirštai apgyven
tuose miestuose. kL


