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Radij jo programa Sibiro 
lietuviams 

Kasdien vieną valandą iš Filipinų į Sibirą lietuviškai per katal;kų stotį 

Spaudos atstovų pageidavimai Vliko sušauktoje spaudos kon
ferencijoje, Jaunimo centre, sek
madienį pranešimą padarė Vli
ko pirmininkas dr. Valiūnas. 

Pasidžiaugė praėjusiu Chicago-
je jaunimo seminaru, kurio metu 
norėta painformuoti jaunimą a-
pie Vliko darbus, Lietuvos laisvi
nimo pastangas. 

Pranešė sensacingai įdomią ži
nią: bus pradėtos lietuviškos radi
jo programos iš Veritas stoties Sibi 
ro lietuviams. Stotis labai stipri, 
tūkstanties kilovatų, įrengta Sie
mens bendrovės Filipinuose. Gau
ta valanda laiko kasdien. 

Čia daug pasidarbavo prel. 
Mincevičius, gausiai padedant 
Kard. Samore. Iniciatyvos ėmėsi 
Vliko pirm. dr. Valiūnas, kuris 
pats asmeniškai aplankė tą galin
gą stotį. 

Nei latviai, nei estai nei kuri 
kita tauta neturi stoties, kuri duo
tų specialią programą Sibiran iš
tremtiems tautiečiams. 

Pozityvi rezistencija 

Banga ir laikas bus pranešta 
per visas dabar turimas lietuvių 
programas. Bus duodama daug 
muzikos, žinių, religinių, tauti
nių straipsnių, ypač informacijų 
apie lietuvių gyvenimą laisvame 
pasaulyje. Bus iškeltas, religinis 
momentas, kuris svarbus. Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė juk buvo 
didelė propaganda lietuvių tau
tai 

Dabar svarbu jungtis visiems 
lietuviams, padedant paruošti pro 
gramą. Tai pozityvi rezistencija, 
tikras darbas. 

Turintieji į juosteles įrašyta ge
rą programą: lietuvišką muzika, 
dainas, paskaitas, iškilmes prašo
mi siųsti Vliko adresu: 29 West 
57 street — lOth fl. N e w York, 
N. Y. 10019 

Gaunantieji iš Lietuvos, iš Sibi
ro laiškus, kur būtų pranešama 
apie naująją radijo programą, tu
rėtų greit pranešti Vlikui. 

Sibire 175,000 lietuvių 

Dr. J. Puzinas priminė, kad pa
čių sovietų statistinėmis žiniomis 
Sibire dar yra 175,000 lietuvių, 
jų tarpe net 30,000 su aukštuoju 
mokslu. Taigi yra daugybė klau
sytojų Sibire. 

Dr. Valiūnas pabrėžė, kad lie
tuviškos programos siuntimas į 
Sibirą bus didelis įrodymas, jog 
mes nepamiršome ten ištremtų 
lietuvių. 

Veritas stotis yra katalikų, Azi
jos vyskupų žinioje, veikia be cen
zūros, nuo Filipinų vyriausybės 
teikiamomis laisvėmis. Programa 
bus kasdien 1 vai. 30 min . p.p., 
ir 8 v. vakare. Programa prade
dama siųsti liepos 1 d. Filipinuo
se yra lietuvis Vildžius, dirbąs dr. 
Valiūno įstaigose, kuris techniš
kai talkins perteikiant medžiagą 
programai. 

R. Kezys pažymėjo, kad su šia 
programa mes esame ofenzyvoje 
prieš lietuvių prispaudėjus raudo
nuosius tironus, ir tur ime dėti 
pastangų ją gerai išvystyti. 

KALENDORIUS 

Birželio 9 d.: šv. Felicijonas, 
šv. ePlagija, Gintas, Vorilė. 

Birželio 10 d.: šv. Roga tas , 
šv. Margarita, Vainius, Vingai-
lė. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:23. 

ORAS 

Chicagoje ir apyl inkėse: šil
t a ir drėgna, t empera tū ra v i rš 
90 laipsnių. 

Kun. J. Prunskis siūlė protar
piais šaukti redaktorių pasitari
mus, su Vliko vadovybės dalyva-
vymu, kad būtų daugiau subend
rintos spaudos pastangos, išryš
kinta bendra linija, veiksmingiau
sia Lietuvos laisvinimui. 

Prof. M 

išsikalbėt išlygint nusistatymus, 
kitaip spauda tik būna visuome
nės skaldytoją. 

Pasitarime buvo iškelta, kad so
vietai savo ambasadose turi spe
cialistus — psichologus, kurie pla 
nuoja, kaip skaldyti išeivių visuo
menę. Bet mūsų ištvermė neturi 

(būti palaužta, suskaldyta kad ir 
Mackevičius skatino ! gudriausių sovietinių psichologų 

pastangomis. 
Pužauskas pasidžiaugė, kad da-

įbar lietuviškos Eltos žinios regu
l iar iau ateina, būna gausesnės, 

daugiau organizuoti tokių jauni 
mo seminarų, simpoziumų ir ben
drų informacijų visuomenės ats
tovams. 

M. Gudelis kėlė mintį, kad • , . , . , . ,. * .v, i pageidavo jas dar labiau plėsti 
kiekvienu svarbesniu lietuvišku r °. . . s — .. -

., , ,,..., , . . , . . Alto pirm. įnz. Bartkus pazy-
reikalu Vilkas skubiau duotų in
formacinį, direktyvinį pareiški
mą spaudai. 

Amerika išlaiko Thailando 
dalinius Vietname 

Georgia gubernatorius Lester Maddox su savo 
Atlanta Journal-Constitution laikraštį, kad tas 
singas žinias 

šalininkais piketuoja 
apie jį skelbia netei-

mėjo, kad šitokie suėjimai su at- Amerikiečiai paminėjo Kai 
vykusiais centro žmonėmis labai 
naudingi ir kvietė už kokių metų 
vėl Vliko žmonėms su panašia Kun. J. Vaišnys, S.J. kėlė min

tį, kad redaktoriai, visuomenės programa atvykti 
vadovai dažniau turėtų bendrai J. Pr. 

Sovietų disidentai siekia 
revoliucijos 

PHILABESLPHIA. — Roscoe j tom socialistinėm šalim. Kitais 
ir G. Drummond iš Washingto- Į žodžiais, su Vakarais bendradar 
no rašo Philadelphia Inąuirer Į biauti, bet ne šaltąjį karą vesti, 
(birželio 3 ) , kad sovietų pogrin-1 nesiveržti j svetimas šalis, ne-
dis k a s k a r t daros: drąsesnis , ' daryti daugiau čekoslovakijų 
agresyvesnis, daugiau reikalau
jąs. J a u reikalaujama ne tik 
reformų, bet siekiama nuversti 
dabartinį režimą. 

Paskutinieji mėginimai jau 
daros panašūs j nepriklausomy
bės paskelbimą, kažkas panašu 
i ano laiko Amerikos revoliuci
jos laikus. J a u imamas skelbti 
"Demokratinio judėjimo Sovie
tų Sąjungoje programa". Toji 
programa skelbiama Rusijos. 
Ukrainos ir Pabalt i jo demokra
tų vardu. Iš programos matyti . 
kad darbininkai ir ūkininkai, 
vadovaujami intelektualų, ragi
nami pakeist i dabartinę valdy
mo formą, žodžiu, einama prie 
t ikros revoliucijos. 

Niekas netiki ir iš pačių di
sidentų, kad rezultatų bus gali
ma sulaukti greitai. Kremlius, 
išmokęs iš Stalino, moka va
džias laikyti labai tvirtai, ir da
bartinis režimas greit nesu
grius. Tačiau viena aišku, jog 
tai yra pradžia pradžios to, 
kas visvien įvyks, — rašo laik
raštis. 

Griauna Markso pranašys tę 

Pasirašiusieji (nevardiniai) 
sako, kad po 53 metų bolševi
kų revoliucijos paaiškėjo, kad 
Markso ir Lenino pranašystės, 
jog žlugs kapitalizmas nepasi
tvirtino. Priešingai, per tuos 
metus kapitalizmas pasiekė 
daug laimėjimų ir pravedė daug 
sveikų reformų. Marksas tvirti
no, kad nedarbas, vargas, rasi
nė diskriminacija, nusikaltimai, 
monopolis, visokie išnaudojimai 
yra t ik kapitalizmo padaras. 
Pogrindis į tai a t sako : 

"Nedarbas sovietuose pavirto 
priverčiamuoju darbu; pakelia
mas šiaip ta ip vargas pas mus 
virto nepakeliamu: nusikaltimai 
pas m u s auga ne tik asmens 
prieš asmenį, bet virto valsty
bės prieš asmenį: vietoj rasi- j 
nės diskriminacijos pas mus ži
noma poiltinė diskriminacija: 
vietoj gamybos pertekliaus, kaip 
yra kapitalistiniuose kraštuose. 
pas mus gamybinis nedateklius; 
vietoj kapitalistinio asmeninio 
monopolio, čia turime valstybės 
monopolį: kapitalistinis išnau
dojimas pas mus virto valdžios 
išnaudojimu. 

Pakeist i užsienio politiką 

Pogrindis aiškiai reikalauja 
pagrindinai pakeisti sovietų už
sienio politiką, persvarstyt i san 
tykius su kapitalistiniais kraš-

Urano nuotrauka, daryta 36 colių 
teleskopu, iškeltu baliono pagalba 
iki 80,000 pėdų j padanges. Tai ryš
kiausia nuotrauka, bet kada išėjusi. 
Fotografuota Palestine, Texas. 

Sovietai atsisakė 
pripažinti Sihanoukę 
VIEXTIANE. — Sovietų dip

lomatai Laose atskleidė nema
lonią žinią princui Sihanoukui. 
kad jo vyriausybė nebus pri
pažinta. Diplomatai vertina tąjį 
nepripažinimą kaip tam tikrą 
koncesiją Amerikai už ribotus 
veiksmus Kambodijoj ir Laose. 
Tačiau svarbiausiu faktorium 
reikėtų laikyti — tai nesutari
mas su Pekingu. Kadangi pekin-
gas pasirūpino Sihanoukį pri
pažinti labai greitai, ta: dabar 
Sovietų Sąjungai būtų lygu sės
ti j riedantį Kinijos vežimą. 

Parlamentaras į vienuolyną 

Santiago. — Čilės parlamento 
narys Hugo Zapeda Coli atsisa
kė politinės karjeros ir politinės 
veiklos ir įstojo į domininkonų 
vienuolyną Santiage. Ta proga 
įvykusiose iškilmėse dalyvavo di
delė tikinčiųjų minia, buvusio 
parlamentaro tėvai ir daugelis 

kun. Gorino 
primicijas 

CHICAGO. — Vakar dienos 
Chicagos didieji laikraščiai net 
pirmame pusiapy dėjo aprašy
mus su nuotrauka, kad Vytau
t a s Gorinąs, dabar- jau 53 metų, 
našlys, baigė St. Francis Mil-
waukee kunigų seminariją, bu
vo įšventintas kunigu ir da
bar lietuviškoj šv. Kryžiaus baž
nyčioj laikė primicijas. Aprašo 
j o jaunystę, bėgimą nuo bol
ševikų, šeimos istoriją ir kaip 
j is sunkiai dirbdamas išlaikė 
šeimą, išėjo mokslus ir tapo ku
nigu. 

Susirūpino turistu 
priėmimu 

Okup. Lietuvoje pastaruoju 
! metu susirūpinta tinkamesnių 
Į turistų iš užsienio priėmimu. 

"Tiesa" (tai. 30 d.) infor-
! mavo. kad A. Tarvbos "užsienio 

reikalų komiškoje" įvyko posė
dis, kurio metu atskaitą padarė 
' ' Inturisto". maskvinės Įstaigos. 
Lietuves skyriaus valdytojas 
A. Sutkus. 

Kalbėjo vis 
Nurodyta, kac 
je lankosi, a t 
Rytų Vokieti, 
jos. Kanados. 
Italijos, Pran 
tais turistu ? 
palyginus su 
tūkstančiais. 

Esą, daba- "pagal pageidavi
mus" , užsienio turistai galėsią 
lankytis Kaune i r Druskininkų 
kuror te . Susirinkime buvo iškel
t a ir visa eilė trūkumų turistus 
aptarnaujančių įstaigų veikloje. 
"Susirūpintii" geresniu turistų 
aptarnavimu viešbučiuose, jiems 
perkant suvenyrus bei pramo
nės prekes ir ran . (E.) 

šnipai, tai ir vagys 
BERLYNAS. — Atsitiktinai 

pagavus krautuvės porą vagių, 
juos bekratant , paaiškėjo, kad 
tai buvo komunistų šnipai. Vy
ras saugojo, o jo žmona į krep
šį įsikišo maudymosi kostiumą, 
tačiau krautuvės akis tą paste
bėjo. Bekratant rast i raktai iš 
geležinkelio stoties apsaugos 
spintelės. Toj spintelėj vokiečių 
policija rado ir daugiau įdomių 
dalykų: padirbtų pasų Rytų Vo
kietijos slaptos policijos išduo
tų dokumentų ir da r šio to . 
Paaiškėjo, kad toji porelė pa
kaitomis gyvendavo abiejose 
Vokietijose, priklausė komunis- \ 
tų partijai. Jų reikalai tiriami | 
toliau. 

WASHTNGTONAS. — Spau
da patyrė tik dabar, kad Ameri
ka su Thailandu dar 196" m., 
Johnsono laikais, buvo pasha-
šiusi susitarimą, kad skiriama 
200 mil. dolerių paruošti Thai
lando armijai ir ją siųsti į Viet
namą. Kad t a s būtų užlaikyta 
paslapty, to norėjo Thailandas. 
Jeigu žinios būtų buvusios pas
kelbtos, tas smarkiai atsilieptų 
krašto saugumui. Būtų buvę ne
patogu ir Amerikai, nes ir kiti 
sąjungininkai, kaip Pietų Ko
rėja, Filipinai, būtų norėję to 
paties. 

Amerikos pagalba Thailando 
kariuomenei prisidėjo, kad jų 
daliniai, kurie kovoja Vietna
me, laikomi geriausiai apmoka- Į 
mi pasauly. Kareivis Vietname 
kauna 780 dolerių į metus, iš 

generolas 9.840 dol., iš jų 5,400 
iš Amerikos iždo. 

Thailande yra gerai įrengtos 
amerikiečių aviacijos bazės, iš 
kurių vyksta priešo bombarda
vimai, už tai kar ta is ir vadina, 
kad Thailanda s yra neliečiama 
Amerikos '"šventovė". 

HONG KONG. — Kinija pra
nešė per radiją, kad du armi
jos korpusai (kiekvienam po 
keletą divizijų) a tvyko į Kwan-
gsi provinciją, š iaurės Vietna
mo pasienį, ir ten treniruojami 
kautžnėm. Politiniai stebėtojai 
nemano tačiau, kad tai reikštų 
Kinijos įėjimą į Indokinijos ka
rą. Gal tai daugiau įspėjimas ir 
grasymas Washingtonui. pana
šiai, kaip yra buvę 1962 m. prie 

kurių 468 dol. sumoka Amerika, Į Taiwano sąsiaurio. 

KINIJOS "PERAUKLĖJIMO" 
MOKYKLOS 

Maskva. — Tasso žinių agentū
ra paskelbė apie Kinijos perauklė
jimo "mokyklas". Cituojame: 

Pekingo spaudoje pasirodė ne
maža straipsnių ir informacijų 
apie "Gegužės 7-osios mokyklų" 
laimėjimus. Taip Kinijoje vadi-

teigė Heilunčiano provincijos " re 
voliucinis komitetas" Mažojo 
Hingano kalnuose. Po kelių mė
nesių tokių stovyklų buvo apstu 
visoje šalyje. Jas steigė ministeri
jos ir provincijų, miestų bei ap-

a eilė pareigūnų, 
turistai Lietuvo-
ykę iš Lenkiios. 

os, JAV. Angli-
Fed. Vokietijos, 

ozi'os. 196S me-
--ličius padidėjęs. 
1S68 m., dviem 

Mirė anglu 
rašytojas Forster 

COVENTRY. — Žymus anglų 
rašytojas E. M- Forster , 91 m., 
mirė birželio 7 d. Buvo pagar
sėjęs savo romanu "A Passage 
to India" 1924 m. Knygoj pa
vaizdavo britų elgesį su kolonia-
line Indija ir susilaukė nemaža 
kritikos. 

Daug džiaugsmo švedų 
chuliganamas 

STOCKHOLM. — Švedija tu
ri bėdą; sustreikavo policija ar
ba, kaip įprasta daryt i ir Ame
rikoje, kai streikuoti neturi tei
sės, tai pradeda visi "sirgti". 

skričių revoliuciniai komitetai, 
narnos "mokyklos", įsteigtos Mao Pavyzdžiui, vien tik Tiancino 
nurodymu "perauklėjimo" tiks- j miesto organizacijos įsteigė n u o 
Iams. Kaip jose "perauklėjama", saliose vietose daugiau kaip 20 
matyti iš pačios Pekingo spaudos^ tokių "mokyklų": jose laikoma 11 
pranešimų. Tos'"mokyklos" iš es-j tūkstančių žmonių. 
mes yra sunkiųjų darbų stovyklos, 
kurių paskirtis slopinti ir naikinti 
revoliucines, internacionalines jė
gas Kinijoje. 

Kinijos spaudoje pateikiama 
faktų, iš kurių galima spręsti, kas, 
kokiu tikslu ir kokiomis sąlygomis 
laikomas "Gegužės 7-osios mo
kyklose". 

Mokyklose-stovyklcse "perauk-
lėjami" senieji partijos nariai. Jų 
tarpe daug išsivaduojamojo karo 
prieš japonus ir Čan Kai-šeką ve
teranų. 

Kinijos spauda pabrėžia, kad 
"Gegužės 7-osios mokyklos" pa
prastai steigiamos tokiose vietose, 

I Kur ]ų auklėtiniai naudojami 
Dauguma partinių ir ūkinių, sunkiems fiziniams darbams ypa-

darbuotojų, pašalintų dar kultu-į tingai sunkiomis sąlygomis, 
rinės revoliucijos pradžioje, tar-j "Ženmin Žibao" straipsniuose 
nautojų iš maoistų išvaikytų or-j apie šias mokyklas rašė, kad 40 
ganizacijų, taip pat milijonai stu- į laipsnių šaltyje žmonės buvo ver-
dentų ir jaunųjų darbininkų buvo-čiami dirbti akmenų skaldyklose 
išsiųsti "persiauklėti" ir visą laiką i "laukiniuose kraštuose, kur tūks-
gyventi į nuošaliausius šalies ra
jonus. Komunistai, kurie turėjo į-

tancius metų nėra įžengusi žmo
gaus koja ir kur negyvena ne lau-

takos liaudyje ir priešinosi kukū- kiniai žvėrys", o naktimis jie šal
tinei revoliucijai, buvo izoliuoti; te sušalę palapinėse buvo verčia-
specialiose stovyklose. Šios stovyk- j mi kalti Mao posakius. 

Staiga "apsirgus" veik visai Į los Pekinge buvo oficialiai pava- j Tokiais aprašymais aiškiai sie-
Stockholmo policijai, chuliga
nai pajuto savo didelę galybę 
ir šeštadienio vakare mieste ki
lo beveik panika, kai jie lakstė 
automobiliais ir daužė, grobė ką 
norėjo. 

dintos "Gegužės 7-osios mokyklo- : kiama. kad juos skaitydamas kiek-
mis", nes kaip tik tą dieną prieš vienas Kinijoje sudrebėtų pagal-
ketverius metus Mao davė šiuo 
klausimu savo eilinį "svarbų nu
rodymą". 

Pirmąją tokią "mokyklą" įs-i Mao idėjoms' 

vojęs, jog ir jis gali būti išsiųstas 
tokiam "perauklėjimui", jeigu 
kažkas paabejojęs jo "atsidavimu 

Ir St. Louis už 
garbingę taikâ  

ST. LOUI? — Sekmadienį 
ir čia buvo demonstracijos ''už 
garbingą taiką" Tai buvo darbi
ninkų demonstracijos, kad pri
taria Nixono Azijos politik-ri. 
Žygiavo d a ^ a u s i a plieniniais 
šalmais da? 
čiuoįama, K-

20.CG0 demo' 
kas būUi bnv 
dentų e n 
ną, atsirado ] 

tais ir leisti laisvai tvarkytis ki- Čilės parlamento nariij. 

žmonis. Priskai-
gaPėjc būti arie 

• • :r i,v<'i i. Vis-
gerai. įrį ne stu-
i. B a i ^ n t eise-

e!i studentai, ku
rie ėmė šūka itj prieš darbinin
kus. Kilo • ynės. buvo keli 
sužeisti St: *tai Muštynės 
taip pat Hkil< kai žygiuojantie
ji pasteb; > mam kieme pla
katą, kad • eranai prieš ka
rą". Tada d omt lanta i įsiver
žę nuplėšė j :kata ir gerokai 
apstumdė vis :s. kurie tam ki~-
me buvo. Už muštynes buvo a-
reštuotų 10. 

Kai potvyiuai siaučia Rumunijoj, Brežnevas j Ceausescu kraustykis \ mano 
vieta. 

laivą, dar yra laisva vergo 
£Jį V. Vokietijos spaudas), 



DRAUGAS, antradienis. 1970 m. birželio mėn. 9 d. 

KELIAS l SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti šiuo adresu: 
KELIAS Į SVEIKATA, 2319 West Garfield BlvtL, Chicago, 111. 60636 

SUPRASKIME PUSAMŽES MOTERIŠKĖS 
NEGEROVES 

Rūpinamės vaikais dažnai, se- i dėl permainų jos dubens, mote-
neliais kartais, o labai retai pri- riškuose organuose. Ten vyksta 
simename pusamžio sulaukusio' žymios fizinės permainos ir dau-
žmogaus vargus, ypač tokių mo- gelis moteriškių kreipia į tas per-
"terų -sunkenybes. Nors pusamžio«mainas savo dėmesį. Neretai te
sulaukusios moterys neturi tokių kios moteriškės lankosi pas mote 
.nągerovių kaip vaikai ar sene- rų ligų gydytoją, 

Aktorius Alfas Br inką . Aldonos Sobieskienės p a d e i a m a s . riki u o a Al -
vudo vaikų teatro aktorius šeš ta i premjera i — Ba iė s Vovera i t ė s pa
sakai "Našlaitė": N u o t r . inž. Juozo S laboko 

riškė savitai pergyvena gyveni- žiūrint, kaip tas nusiminimas bu
mo permainą. Atsiranda menkė- tų stiprus ir kokioje formoje jis 
jimas priedinių moteriškų or- pasireikštų, visada moteriškė ken-
ganų. Ne vien dėl pakitimo liau- čia. Ji esti dvasiniai1 sukrėsta ir 
kų bei dėl jų pagamintų hormo- susilaukia įvairių kūniškų negero-

nusiskųsda- ' nu stokos gaunasi negerumai pus- vių. Jei moteriškė atlaiko visus 
liai, "bet joms sunkumų užtenka. '< mos ginekologiškais negalavi- amžio sulaukusiai moteriškei, savo vidinius ir aplinkoj vykstan-
Daznai jos esti neteisingai kalti- j mais. Nuodugniai tokias ištyrus, j Daugelį negerovių tokiom mote- čius pakitimus, tada ji laikoma 
narnos dėl jų turimų negerovių, j dažnai pas jas ligos nerandama riškėm atneša emociniai negeru- pajėgia prisitaikyti prie joje ir jos 
XS tai čia prisiminsim apie 50-60 : — užtinkama tik normalūs — 
metų sulaukusių žmonių, ypač 
moterų, turimus nesklandumus. 

Mediciniškai kalbant, pusam
žis yra įdomiausias gyvenimo lai
kotarpis. Tai turėtų būti didžiau
sio atsiekimo metai. Medicinos 
laimėjimai ir prailgintas žmo
gaus amžius atitolino žmogaus 
amžiaus vidurkį daugiau negu 
dešimčia metų. Nors pusamžio 
žmogaus vargai ir gyvenimo per
mainos reiškiniai šiais laikais nė-

amžiui atsakantys — pasikeiti
mai. Tokiu būdu gydytojas esti 
liudytojas neurotinių simptomų 
pas dar sveiką kūnu moteriškę. 
Už tai gydytojas turi galimybę 
pačioje pradžioje padėti pusam
žio sulaukusiai moteriškei. Nuo 
ligos apsaugojimas yra geriausias 
gydymas. 

Seniai gydytojams yra žinoma, 
kad gimdymo organai yra įvai-

mai. 

, 'įšimtmetį gyd. Braxton Hicks tei 
V d y t O - . - JJA. ' < F , i U o l m o o i m A t o r 

, rių rūpesčiu šaltinis. Beveik prieš ra taip varginą, kaip anksčiau, | ? . 
kad būdavo, tačiau gy 
j a s nuolat sulaukia tokių pacien
čių, kurios serga nervais — turi 
neurotinių reiškinių. Tiesa, mo
ters šukuosena ir apsirėdymas pa
kito, bet jos nervingumas su ja 
pasiliko. Moterys nuo daugelio 
negerovių išsilaisvino, bet ne visi 
vargai jas apleido — emocinės 
negerovės nuo jų nepabėgo. 

Pinigų užtenka, širdingumo 
vis dar reikia 

aplinkoje atsiradusių pakitimų. 
Tiesa, yra daug moteriškių, ku- T a d a I1 «•* taikoje su aplinka, 

rios sulaukia gyvenimo permai- P r i e gyvenimo tinkamai prisi-
nos būdamos visai sveikos — be taikyti žmogus išmoksta tik tada, 
jokių emocinių negerovių bei psi- k a i J 1 S estl t inkame! tėvų ir drau-
chinių sutrikimų. Tačiau jei mo- 8« pavyzdžiu auklėjimas. Jei 
teriškės turėjo nervų netvarką t a i P t inkamo auklėjimo žmogus 
dar prieš pusamžio pasiekimą. n e s t i Saves> i i s i r pusamžio su-
joms gyvenimo permainos įtam- l a u k e s «** nepajėgus lanksčiai 
pa gali atnaujinti nervinius nėge- prisitaikyti prie pakitėjusių gyve-
rumus. Taip juk esti su kiek- n i m o aplinkybių. T a d a tokiam 
viena kitokia įtampa: nervingu- žmog™ pasaulis darosi priešu. T o 
mas didėja kiekvienam atsidū- k l ° zrnogaus saugumas esti an t 
rus neramume. kortos statomas. Todėl pas tokį 

žmogų atsiranda baimingumas 

natūralus gamtos dalykas. Jis ne
uždeda nepakeliamų negerumų 
moteriškei. Šiame laikotarpyje 
kančios atsiranda tik neianks-
čiam — negalinčiam prisitaikyti 
prie besikeičiančio vidaus ir be-

i sikeičiančios aplinkos žmogui — 
! tiek moteriškei, tiek vyriškiui. A-
j pie tokius ir jiems pagalbą prisi
minsime sekantį kartą. 

Išvada. Nenusiminkime gyve
nimo pusamžio laukdami ar su
laukę. Stenkimės kūrybiškai užsi
imti ir pildykime gydytojo nuro
dymus. Keiskime iki šiol turėtus 
sveikatą naikinančius įpročius. 
Senatvei artinantis blogumai dar 
ryškiau jaučiami. Jau pati senat
vė ateina su sava našta — jos 
nedidinkime savais nesveikais į-
pročiais. Ne vien kūno pasikei
timai, bet ir dvasiniai nesklan-1 
durnai ima varginti žmogų gyve-| 
nimo permainos sulaukus. Vispu-j 
siškai priseina tvarkytis, norint Į 
laimingai šitą gyvenimo laikotar
pį praleisti. Tiek kūną, tiek emo
cijas — nusiteikimus priseina lo- Į 
pyti norint laimingesnių dienų ' 
senstant susilaukti. Šitokiam dar
bui visi renkimės — vien piliu
lei — hormonui viso darbo nie
kada nepaveskime. 

Pasiskaityti: Medical Insight, 
May 1970. 
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singai rašė: "Kai baigiasi moters i Stenkimės atsilaikyti prieš visas ( a n x i e t y ) . 

Gydytoją lanko laimingai vai 
kus užauginusios ir patogų gyve
nimą turinčios pusamžės mote
rys. Jų vaikai jau sukūrė šeimas 
i r namų lizdą apleido. Tokių mo
terų vyrai gerai uždirba, bet savo I 
žmonomis romantiškai nesirūpi-' 
a a — apie jas nešokinėja taip, i 
fcaip seniau šokinėdavo, dėl nu- į 
kritusios nosinės nelaukdami 
feaikstydavos. Romantika praėjo. ; 

Pusamžės moterys ima negaluoti 
vad inama "tuščio lizdo" liga. 
Jams neikia nusiteikimo, kad jos J 
vis dar yra reikalingos kam nors. 
Trukumas jausmo, kad esi kam 
reikalingas, ir yra viena didžiau- ; 

3ių priežasčių susidaryti baimin
gumui ir nervingumui pas pus
amžio sulaukusias moteris. Jos tu-1 

ri jaustis žmonėmis, turi nusi
teikti darbui bei svarbiom parei
gom visuomenėje. Per visą savo 
gyvenimą moteris savus nusitei
kimus įgyvendino kaip galėdama 
vdksrnirtgiau. Dabar — pusam
žio sulaukusi — ji ima svyruoti 
Sftvus nusiteikimus bevykdyda-
ma. Tokia moteris sąmoningai 
» nesąmoningai jaučia gyveni-

amžiaus pasikeitimas — reikalai 
pasitaiso. Dėl mėnesinių ir nėš
tumo atsirasdavę susijaudinimai 
dingsta gyvenimo permainos su
laukusioms moteriškėms. Tada 
pamatom, kad daugelis su gyve
nimo permaina surištų negerumų 
buvo laikini, praeiną, neorgani
niai, o tik funkciniai — jie ne
palieka nuolatinių ryškių negeru
mų. Todėl nė vienai moteriškei 
nereikia tikėtis didelio negerumo 
— nervingumo ar baimingumo 
artinantis į gyvenimo permainą." 

audras 
Visas žmogaus įtemptas jėgas 

Gyvenimo permaina veikia tokiam baimingumui nugalėti va-
moteriškę kaip fiziologinė ir psi- d iname įtampa, angliškai — 
chologinė įtampa. Jokio skirtu- "stress". Taigi , į tampa veikia į 
mo nesti moteriškės nervinimesi, žmogaus pajėgumą prisitaiky-
nežiūrint dėl ko ji tą nervingu- ti, graso žmogaus pagrindiniam 
mą įgavo. Pusamžės moteriškės saugumui ir sukelia j ame baimin-
nervinimasis prilygsta kitokio am- gumą. Pastarasis verčia žmogų 
žiaus žmonių nervinimuisi, visai sukelti visas apsigynimo jėgas 
dėl kitų priežasčių apturėtam, prieš Įtampą. Jei tų apsiginamųjų 
Tas nervinimasis vadinamas gy- jėgų žmogus turi permažai, jis 
venįmo permainos negerove, ar- neapsigina nuo baimingumo — 

taip jis ir ima gyventi baimėje. 

Sudėtinga pagalba 
reikalinga moteriškei 

Pusamžio sulaukusios moteriš
kės įvairūs kūno organų ir audi
nių —anatominiai pakitimai ir 
jos kūno veiklos — fiziologiniai 
— nukrypimai yra daugiau ar 
mažiau žinomi. Prisimintina nuoi 
dugniau apie moteriškės emoci
nes įtampas mėnesinėm stojant 
ar joms sustojus. Visi gydytojai 
tvirtina tiesą, kad gyvenimo per
mainos negerumai moteriškėms 
atsiranda dėl jos "ovaries"' veik
los sustojimo. Tik dėl tokių mo
teriškių gydymo — tai dar ne vi
si gydytojai sutaria. Tokias mo
teriškes gydyt ar negydyt nuo jų 
negalavimų atsiradusių dėl mė-

\ nesinių sustojimo gydytoju nuo-
1 monės yra pusiau pasidalinusios. 
I Vieni jų yra linkę palikti tokias 
moteriškes ramybėje savo likimui 

į*— jų negydyti. Kiti gydytojai — 
noriai joms padeda, jas gydo mo
teriškais hormonais — estroge-

' nais, kurių joms tuo laiku kaip 

ba, kitais žodžiais tariant, klimak
teriniu sutrikimu. Gyvenimo per
mainą aptariąs žodis Climax reiš
kia lipimą žemyn kopėčiomis. Su
prask, iki tol moteriškė lipo aukš
tyn, o permainai atėjus ji ima 
leistis žemyn. Tai neteisingas to
kio laikotarpio supratimas ir pa-

Jei moteriške buvo auklėjama 
n u o mažens tinkamai, ji atsira
dusį baimingumą pajėgia t inka
mai tvarkyti per visą savo gyve
nimą. Tokiai moteriškei nebus 
sunkumų nugalėti gyvenimo per-

DR. ANNA BALINAS 
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uidaryta Ligoniai priimami susitarta 

Ofiso telefonas: P K 8-3220 
Re*, telef. WAlbroofe 5-5076 

Reskl. Telef. 2SP-468S 
DR. K. G. BALUK&S 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ MGO* 
GEVEKOLOGEtffi CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlasld Boad (Crawforrf 
Medical BuUdiog) TeL LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą 
Įsi neatsiliepia, skambinti 174-801J 

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

1801 West SSrd Street 
Kampas 58 -&.<# ir Califoraia 

VaL: 

Or. Ant. Rudoko Kabinetą persint 

OR. EDMDH0 E. CIARA 
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Sim VVest 51st Street 
TEIi. GR 0-2400 

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lt 
antrad. ir penk-*etv. 1—4 ir 7—9 

tad. 10-4: šeštad. 10 vai. 

vadinimas, nors jis plačiai d a b a r | m f m f s negf">ves. Pusamžis, ki-
vartojamas. Mat, mėnesinėm sus- t a i , p dar vaainamas klimaksu, in-
tojus, moteriškė susilaukti gali v o l l u c m i u ^ikotarpiu, gyvenimo 
dvejopų ryškiausių negerovių: i.|Permama ar menopauze — yra 
Nusiminimo — depresijos, 2. Bai- *~ ~ 
mingumo. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6*60 
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DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko aktatae Ir 

"contaet lensee". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

Rez. T- l GI 8-0873 
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5159 South Damen Avenue 
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DR. C. X. BOBELIS 
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Chirurgija 
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DR. L R I N G U S 
R E N T G E N O L O G A S , 

9760 S o u t h Kedzie Avenue 

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad U 
penktad. i v r. iki 9 r v. Tred. to 
seStad. g v. r. iki 8 v. popiet. 

Tokių negerovių atsiradimas 
pas žmogų rišasi su jo pajėgumu 
ar nepajėgumu prisitaikyti prie 
pakitusio to žmogaus vidinio ir 
išorinio pasaulio. Tokių moteriš
kių nusiminimas (depresija) ga
li būti lengvas, vidutinis ar sun
kus. Tas nusiminimas pasireiškia 
nesidomėjrmu aplinka, netekimu 
ties netekimu ir pavargimu. Ne-
apetito, nemiga, jautrumu, vii-

ll Vz G J R SERVICE 
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

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

G. AicGrath & Son 
H E A T T N G A N D ADR C O N D T I O N I N G 

3354 W e s t 63rd Street TeL — 476-8400. 

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

mo permainą. J i netenka pajėgu- L ^ fr ^ ^ _ j o s m m h o r . 
s o susuaiucti šeimos. Pradeua jai; m o n u t r ū k u m o g d a ] i e s j v a J r i o . 
ragrukus rodyti senatve. Sumaze-; { k e n č j a 
ja at^ikomybe. Didėja nuovargis. 
Miršta draugai. Pasimato ekono-! Abi gyd>toju grupės yra teisin-
miniai sunkumai ir nuo kitų pri- j gos. Mat, ne vien moteriškų hor-
klausomumas. Visa tai dar padi- j monų trūkumas sukelia gyveni-
dina pusamžio sulaukusiai mote- rno permainos negerumus. Jei 
riškei jos pagrindinę tokio am
žiaus našta. 

vien kiaušinėlių — "ovaries'" dar
bo sustojimas sukeltų moteriškei 

'gyvenimo permainos negerumus, 
Nesibijokime gyvenimo į t a i ^ gydymui pakaktų vien mo-

permamos teriškųjų hormonų —estrogenų. 
Suprantama, kad dalis tokios Bet taip nėra. Daug kitų nege-

moteriškės baimingumo susidaro I roviu prisideda. Kiekviena mote-

Dr Ona Vaškevičiūtė uoliai :-u pad^^jami, talkina seneliu nzuaxų 
statybai dirbdama Laiiae:- sulmyje Aivudo Vaikų teatro vaidinimo y -
^ptrsukaattii. fftKJtr. X m M ^* 
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Pirmad., antrad., k«tvirt ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. gežtad. nuo 1 iki 4 vai. 
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Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
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Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso Ir residencUos) 

Valandos pagal susitarimą 
OfLso tel. PR 8-777S. Rez. P R 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 vVcst 63rd Street 

Of. Tel. HE 4-2123, Samų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonins t ik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vaL vak. 

Trečiad. ir Šeštad. uidaryta 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURG8 
664f. S o u t h Albany Avenue 

Vai.: i,;™., antrad.. ketv. «—8 vaL 
vak., penkt. ir Šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 
Tel. ofteo P R 6-6446. n-r. HE -4-3150 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S1OT West TIat Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir T Bei 8 v. v. 

Treč. ir SeStad. nasrai susitarimą 
Ofiso teL 767-2141 Varnu 636-48S8 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sootb Pnlaskl Road 
VaL: pirmad.. antrad. penktad. 1-4 
ir 6-8 v., v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais U - l vai. popiet 

Priima tik susitarus 
> Valandos pirmad.. ketv. 5—8 

antrad. 2—4 vai. 
AL Perskaitę 'Drangą", duo

kite i| kitiems pasrskaStyti. 



Vatikano Įtaka ir pnel^rilnim»s bei 

RADIJO PROGRAMA 
SIBIRO LIETUVIAMS 

MASKVOS IŠPUOLIS PRIEŠ PEKINĄ 
Rusai priekaištauja kinų karinei diktatūrai dėl gyventojų Laisves suvaržymo 

Visi mūsų Lietuvos laisvini
mo veiksniai atlieka daug nau
dingo, pozityvaus darbo: Vli-
kas, Altas, Bendruomenė, dip
lomatiniai atstovai, konsulatai. 
Šiose pareigose esantieji žmo
nės parodo daug pasišventė 
mo, nes, neskaitant diplomati
nių atstovų, jie visi turi savo 
kasdieniu darbu uždirbti pra
gyvenimą savo šeimoms ir sa
vo negausų laisvalaikį aukoja 
intensyviam darbui Lietuvos 
labui. Tai mes visada privalo
me turėt i pr ieš akis ir jų tą 
reikšmingą auką įvertinti. 

Tai vienas, tai kitas veiks
nys švysteli ypatingai gražiu 
laimėjimu. Mes džiaugėmės U e 
tuvių bendruomenės sėkmin
gai pravestu mokslo ir kūry
bos simpoziumu, jaunimo at
stovų suvažiavimu. Grandinė
lės pasiuntimu į Pietų Ameri
ką. Džiaugėmės Alto žygiais 
Washingtone. Dabar gi galime 
ypatingai pasidžiaugti, kad dė
ka Vliko pastangų Azijoje lai
mėta nuolatinė lietuviškoji ra
dijo programa, kuri bus skir
ta Sibiro lietuviams. Tai pir
mas atvejis lietuvių istorijoje, 
kad mes turėsime savo progra
mą Azijoje, k u r laisvuose k ra š 
tuose beveik nėra lietuvių, kur 
Lietuva mažai žinoma, š i toks 
laimėjimas rodo, kad Vliko 
žmonės Įstengia panaudoti vi
sas galimas progas, įstengia 
Lietuvai rast i draugų ten, kur, 
rodos, žmonėms nebūtų didelio 
intereso lietuviams talkon at
siskubinti. Nėra abejonės, kad 
čia didelis nuopelnas Vliko pir
mininko dr. J . Valiūno, kuris 
tur i tiek energijos, ryžto ir ga
limybių keliauti, su įtakingais 
valdančiais žmonėmis ryšius 
užmegsti, jų prielankumą lie
tuvių, tauta i laimėti. Tos sa
vybės daro jį ypatingos vertės 
Vliko vadovu. 

Laimėjimas šios programos 
yra didelis džiaugsmas, bet 
ta ip pa t ir didelis uždavinys. 
Mes stengėmės siuntiniais pa
dėti ir Sibiran išvežtiems lie
tuviams. Dabar atėjo laikas 
jiems daugiau pagelbėti oro 
bangomis siunčiamu dvasiniu, 
patriotiniu, kultūriniu maistu. 
VTikas tuo ta rpu neturi lėšų 
programų sudarinėjimą paves
ti specialiam žmogui, tik tam 
fitsidavusiam tarnautojui. To
dėl reikalinga visų lietuvių, ku
rie tik kuo nors išgali, talka. 
Kas turi i "Hiostelę irašes įdo
mią lietuvišką muziką, instru-
mentalinę a r solo, a r choro. 
kas turi įrašęs įdomias įtakin
gesnių mūsiškių kalbas, iškil
mes, turi neatidėliojant siųsti i 
Vliką: Supreme Committee for 
Liberation of Lithuania, 29 
West 57th St., lOth Fl., New 
York, N. Y. 10019. l ie tuviš 
ka programa Sibiro tietuviams 
bus pradėta transliuoti liepos 
1 d. Programų reikia iš anksto 
paruošti, laiko nedaug, todėl 
visu greita ta lka y ra labai rei
kalinga ir neatidėliotina. 

Suprantama, kad šis užda
vinys yra suriš tas su nemažo
mis išlaidomis. Jau vien sku
bus medžiagos persiuntimas 
išlaidingas, o reikia eiti prie 
to, kad galėtume išlaikyti tar

nautoją, kuris galėtų visą savo 
laiką skirti šios programos 
Sibiro lietuviams sudarinėji-
mui. Juk net prie mūsų vie
nam miestui skiriamų lietuviš
kų programų Amerikoje dir
ba po kelis žmones, tai ka ip 
gi gali 'pasidaryti" p rogramos 
be specialaus žmogaus Sibiro 
lietuviams, išblaškytiems po 
tolimus plotus, laukiantiems 
daug informacijų iš laisvojo 
pasaulio. Todėl aukščiau mi
nėtuoju Vliko adresu jau da
bar reikia siųsti aukos tos p ro 
gramos finansavimui, š i tokia 
auka bus auka mūsų bran
giems Sibiran ištremtiems lie
tuviams. Yra mintis, kad pe r 
tą programą gal net bus gali
ma perduoti asmeniškas infor
macijas Sibiran ištremtoms lie
tuvių šeimoms nuo čia Ameri
koje esančių artimųjų. Taigi — 
ryškėja platesnės tos stot ies 
panaudojimo perspektyvos. 
Gerai suorganizuota lietuviš
ka programa Sibiro lietuviams 
bus ir mūsų protesto balsas 
prieš tuos tironus, kurie mū
sų brangius brolius iš tėvynės 
išrovė ir nugrūdo į šaltąjį Si
birą. 

* 
Radijo stotis Philipinuose, 

pe r kurią bus duodama pro
grama Sibiro lieuviams, y r a 
katalikų. J i yra Azijos k a t a 
likų vyskupų žinioje. Taigi į ją 
tur i daug įtakos Vat ikanas ir 
dėka kard. Samorės, dėka pa
t ies Vatikano čia pavyko lie
tuvių programą gauti . Tai d a r 
vienas faktas , parodas Bažny
čios, Vatikano prielankumą lie
tuvių tautai . 

Galime pasidžiaugti, kad Va
tikano tarp taut inė į taka t u r i 
linkimo stiprėti. Ekumeninis 
sąjūdis išdildė daugelį pr ie
šiškų nusistatymų kitose kon
fesijose. Popiežiaus susitiki
mai ir ryšiai su įvairių kitų 
tikybų vadovais rodo didesnį 
pritarimą Bažnyčios pas tan
goms. Šiomis dienomis pa ty
rėme faktą, kad prez. Nixonas 
paskyrė savo asmenišką a t s to 
vą prie Vat ikano — H. Cabot 
Lodge. Tegu jis neturės am
basadoriaus ar pastoviai prie 
Vatikano reziduojančio įg. mi-
nisterio statuso, bet visgi j au 
ta i tam t ikras galingiausios 
pasaulyje demokratinės Ame
rikos prezidento ryšys su Va
tikanu ir pripažinimas Vat ika
no įtakos. Prie Vatikano iau 
net 61 valstybė tur i savo a t s to 
vus. Čia y ra atstovai D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Argenti
nos. Brazilijos, ne t tokie k r a š 
tai kaip Japonija, Turkija, ne t 
ir naujosios Afrikos valstybės, 
kaip Zambija, Uganda ir k i tos 
turi a ts tovus prie Vat ikano. 

Davimas katalikų radijo s to
tyje Philipinuose lietuviams 
programos Sibiro t remtiniams, 
y ra ypatingo prielankumo ženk 
las iš Katalikų Bažnyčios, iš 
Vatikano pusės ir mes tu r ime 
jausti didelį dėkingumą ir pasi
tempti, kad parodyto m u m s 
pasitikėjimo esame verti. T a 
radijo stot is yra naujos kon
strukcijos, ypatingai galinga 
ir per ją perduodama progra
ma neturi būti pilka, eilinė. 

J . P r . 

Gegužės 18 d. 'Pravdoje" pa
skelbtas straipsnis Kinijos sant 
varkai niekinti ver tas ypatin
go dėmesio. Vakarų pasaulio 
spaudoje jis dažnai tebemini
mas, bet tik prabėgomis teap
tar iamas . 

Minėtas straipsnis rodo. kad 
kinų - rusų pasi tar imas pergy-
no naują suirutę. Pasi tar ime ne
pajėgta suderinti ne t ik dviejų 
skir t ingų santvarkų, bet ir val
stybinių imperialistinių siekimų. 

Kinija remia Indokimjos tau
tų kovą. Pekino pr i tar imu No-
rodom Sihanoukas sudarė "re
voliucinę" Kambodijcs vyriau
sybę, kurios Sovietai nepripa
žįsta. Maskvos a t s tovas Kud-
riavcevas ir po perversmo pa
siliko krašto sostinėje Phnom 
Penhe. Užsienio reikalų minis-
ter is A. Gromyko vyks ta į Pran 
cūziją, nesėkmingą tarpininkę 
Vietnamo bylai išspręsti. JAV 
puolimas Maskvoje sušvelnin
tas . . 

Sovietai per pastarąjį dešimt
metį protarpiais paliesdavo Ki
nijos santvarkos neigiamas ap
raiškas , bet tik dabar ėmėsi 
visų priemonių Kinijos komu
nistinei santvarkai niekinti. 

Du imperializmai 
Straipsnio išpuolyje nurodo

ma, kad Kinijos vidaus ir už
sienio politika pareinant i nuo 
valstybės siekimo vyraut i pa
saulyje. Kinijos valstybės verž
ia šiuo metu jau nesuderinama 
su Sovietų tiksalis. Sovietai ban
do išlaikyti, ką turi , o Kinija 
svajoja atgaut i savo valdas, pa
tekusias į rusų rankas , ir plėstis 
į Azijos pietryčius. 

stebuklus, kaip ir lietuvių išeivijos 
intelektualinio elito idealizmas pa. 
darė tokį savo rūšies stebuklą. 
kaip Enciklopedija, vienintelį tokį 
veikalą visų emigracijų istorijoje." 

"Pranešėjas" atlieka gražų vaid
menį ir žurnalistų savitarpiam su
sižinojimui, ir kaip medžiaga lie
tuvių žurnalistų veiklos istorijai 
išeivijoje. 

Gražios įnaciatyvos parodo žurn. 
s-gos pirm. V. Alantas ne tik šį 
biuletenį redaguodamas ir pasirū
pindamas išleisti, bet ir su šiuo 
numeriu išsiuntinėjęs rūpestingai 
paruoštą Lietuvių žurnalistų są
jungos įstatų projektą. J. Daugi. 

(iKULMLNAS GALVA 

Kinų ir rusų tarpusavis gin
čas ideologiniais ir santvarkos 
klausimais yra tik priedanga 
paslėpti du skirtingus imperia
lizmus, du būdus įsigalėti pa
saulyje. 

Maskva tylomis džiaugiasi, 
kad Kinija pergyveno didelius 
visuomeninius sukrėtimus, ū-
kinius sunkmečius ir skurdą. 
Ji žino, kad ir' Sovietai išugdė 
pramonę gyventojų gerovę su
varžę. Šiuo keliu eina ir kinai. 
Kariuomenės įtakos sustiprėji
mas rusams jau šiandieną ke
lia nerimą dėl rytojaus. Mask
va savo išpuoliu taiko į jautriau 
sią vietą: kinų kariuomenė pa
vergė kinus. 

Kariuomenės įtaka Kinijoje 

riami militaristinių, iš čankai-
šistų paveldėtu pavyzdžiu. Visa 
valdžia sutelkta kariškių, Mao 
statytinių rankose, kurie vieš
patauja ir vadinamuosiuose re
voliuciniuose komitetuose." 

"Pravdos" teigimai verčia da
ryti išvadą, kad šiuo metu Kini
ja apimta karinio drugio, kaip 
Reichas prieš pastarąjį visuo
tini karą. 
Kinu kariuomenė tik buivolai 

LIETUVOS LIKiMINIS 
KELIAS 

Politiniame laimimo seminare 

TARPTAUTINIS LIETUVOS 
STATUSAS 

; są is siaurės . 
I Molotovo-Ribentropo slaptą-

Chicagoje, Jaunimo centre, p o j į protokolą Mackevičius pažiū-
prof. J. Puzino paskaitos, apie ku \ rėjo, kaip į ketvirtą Lietuvos pa-
rią jau rašėme, kalbėjo dr. St. dalinimą. Ir į 44 dienų vyriau-
Bačkis, Lietuvos atstovybes Wa- sybę pereinant iš vienos okupaci 
shingtone patarėjas tema: "Tarp jos kiton jis žiūri, kaip į valsty-
tautinis Lietuvos statusas ir dip- , binės sąmonės stiprų liudijimą. 
lomatinė tarnyba". Savo paskai-i Tokio paties pobūdžio liudi-
toje pravedė palyginimą Lietu- j ninkas yra ir dešimties metų 
vos tarptautinės padėties pirmais partizanų veikla, pasižyminti sa 

Maskviškis dienraštis puola j nepriklausomybės metais, II Pa- vo platumu, gilumu ir ištver-
kinus, nors kai kurie kaltinimai \ saulinio karo metu, pokario me- , mingumu. Priežastis, kuri šią 
atsidaužia į sovietinę santvar-! tais ir paskutinio dešimtmečio veiklą sukėlė yra ne kas kita, 
ką: 

"Armijos vadovybė duoda į-
sakymus — darbininkai, vals
tiečiai, tarnautojai, moksleiviai 
privalo juos besąlygiškai vyk
dyti. Taip dabar vadovaujama 
visuomenei Kinijoje, taip prak-

Įkaip žiauri patirtis pirmosios j metu. 
Nepriklausomybės pradžioje,! kom. okupacijos metu. 

vyko sunkios pastangos susilauk
ti pripažinimo de jure. Pripaži
no 45 valstybės (paskutinė-Bul-
garija). 

Lenkija ir Rumunija nebalsa-
tiškai realizuojama idėja apie j vo už Lietuvos priėmimą į Tau-

Po vadinamos kultūrinės re-Į t a i ; k a d v i s i k i n a i t u r i būti "pa-i tų sąjungą. 1939 m. buvo Tau 
voliucijos senoji kinų komunistų 
partija buvo sugriauta. Kai ku
riose sri tyse susiorganizavo sa
vaimingi revoliuciniai komite
tai. Vieniems vadovavo kariai, 
kitiems vietos veikėjai. Karių 
įtaka padidėjo, bet jie neaprėpė 
krašto valdyti. 

klusniais buivolais", '•amžinai tų sąjungoj 58 nariai; jie pripa
žino Lietuvą de jure. Nepr. Lie
tuvoj buvo 25 užs. valstybių at
stovybės. Po II pas. karo atsira-

nerūdijančiais sraigteliais", "ge
rais Mao kareiviais". Kinijos 
liaudis suvaroma į kareivines, 
iš jos atimama galimybė siekti į do 69 naujos valstybės; oficialiai 
žinių, kultūros, nes. kaip sako ! nepriklausomų valstybių darbar 
Mao Cze-dunas , "juo daugiau j yra 136, o Jungt. Tautoms pri-
žmogus skaito, tuo kvailesnis į klauso 126. Daugumai jų oficia-

"Pravda" daug ką perdėjo, I ^ darosi", šalyje per ketverius į Hai Lietuva nežinoma, 
bet jos išvedžiojimai įdomūs pa- j p a s t a ruos ius metus neišleis-1 Sovietų Sąjungai spaudžiant, 
tirti rusų požiūriui į kinus: 

"Visą Pekino vadovų vidaus 
ir užsienio politikos kursą dik
tuoja didžiavalstybiški hegemo-
nistiniai siekimai, šių siekimų 
vardan Kinija buvo paversta a-
vantiūristinių eksperimentų po
ligonu, kurių našta užgulė liau
dies pečius. 

Kinijos Liaudies Respublika 
pergyvena aštrią krizę visose 
politinio, ekonominio ir dvasi
nio gyvenimo srityse. Sutriuš
kinta kompartija. Išvaikyti kon
stituciniai liaudies valdžios or
ganai, profsąjungos, komjauni
mas, ki tos demokratinės orga
nizacijos ir kūrybinės inteligen 

Valstybinė sąmonė reiškiasi ir 
išeivijoje ypač Vliko organizaci
joje. Kai okupuotos Lietuvos žmo 
nes savo valstybinės sąmonės ne 
gali paliudyti, reikią ją liudyti 
laisviems lietuviams. Ir lietuviš
ka visuomenė vieningai šį liudi
jimo darbą atlieka. Skirtumas 
tarp mūsų yra tik tas, kad vie
ni manome, jog labiau pirma
eilis dalykas yra lietuvybės išlai
kymas, kiti — kad politinis vei
kimas. Prelegentas yra nuomo
nės, kad kiekvienos tautos likimą 
apsprendžia vis dėlto politinis 
veiksnys. Dėl jo tautos silpnėja 
ir stiprėja. 

Prelegentas nėra pesimistiškas 
ta nė vieno grožinio ve ika lo , ! e i l ė Lietuvos atstovybių turėjo 
nesukurta nė vieno grožinio k i - ! nutraukti veikimą, bet 1954 m. 
no filmo, uždaryti muziejai ir | galėjo būti atidarytas konsulą- j Lietuvos išlaisvinimo klausimu, 
bibliotekos. Užtat Mao ci tatų; tas Kolumbijoje, o 1962 m. pa-! Viena iš dalinusių Lietuvą vals-
rinktiniai ir kiti jo "darbai" iš- j skirtas gen. konsulas Kanadoje.! tybių, nacinė Vokietija, šiandien 
leisti 3 milijardų egzempliorių ; Lietuvos atstovai yra Washingto; jau pati yra padalinta. O antro-
tiražu" ' n e ' P ^ e Vatikano, D. Britanijoj, šios laukia didesnis padalinimas. 

Ar rusai negarbina savo s ta - i Urugvajuj. j Ji bus padalinta ne į dvi dalis, 
bo? Ar rusų komunistų part i ja i Airija mus tebepripažįsta dejbet į visą eilę valstybių, pagal 
milijonus nepavertė buivolais? j Ju r e- Australai, kaip ir britai, n e . įvairių tautų aspiracijas. 
Tik jau ne rusams tinka kai- į pripažįsta Lietuvos įjungimo de j R K e z k ) ž o d į s a p i e j a u n i i n ą 

bėti apie buivolus, kai jie abu 
labu tokiu. 

jure. Prelegentas turėjo gausiai j 
informacijų ir peržvelgė lietuvių! 
atstovybių likimą ir padėtį įvai- '• Pirmą pranešimą padarė Kezys. 

laisvin'rno organizacijoj 

PARTIZANU MOKYKLA 
CILfcJE 

Čili kariuomenė surado par
tijos sąjungos. Išlaikydami tikitizanų mokyklą, kuri buvo miš-
komunistų partijos pavadinimą,: kingoje pajūrio srityje. Jos "rno-
Mao ir jo parankiniai dabar ku-[ kiniai" buvo apmokomi partiza
ną visiškai naują politinę or- ninių kovų ir terorizmo. Deja, 

riuose kraštuose. 

Lietuvos nepriklausomybės 
poveikis valstybingumo 

sąmonei 

Mečys Mackevičius, kalbėdž 
mas apie Lietuvių tautos valsty-įcija yra labai galinga, nes re-
binę sąmonę, rado ją gyvą ir miama galingiausios valstybės 

Jis pastebėjo, kad jaunimas grei-
: čiau jungiasi į kultūrinę ar me-
įninę veiklą, nes joje rezultatai 
lyra greičiau matomi, bet mažiau 
j į politinę. Tačiau yra ir kita prie
žastis, būtent, kad mūsų opozi-

ganizaciją, kuri turi būti įran- j "mokytojų" nerado, tik pagavo, reikšmingą įvairiais laikais. Isto- veiklos. Kad jaunimas mažai 
kis, padedantis įdiegti šalyje ka- '6 "mokinius" 19—20 metų a m - r i k a s Balinski įvertino senosios jungiasi palyginti šion veiklon, 
rinės biurokratinės diktatūros žiaus. Jie jau buvo žinomi po- ; Lietuvos valstybingumą pripa-: yra negeras reiškinys. Ar nereik-
sistemą. licijos, kaipo neramumų kėlė- ; žindamas jam nuopelną už su-1 tų keisti Vliko struktūrą, įjun-

Valdžios organai Kinijoje ku- jai krašte. KL laikymą Azijos ordų ir kryžiuo- i giant įon jaunimo organizacijas, 
__ įčių hegemonijos. Ir 125 metų Ru ar tam tikslui sudarytą sambū-

j sijos okupacija Lietuvos visuome Į d? 
i nes valstybingumo sąmonės ne-Į Diskusijose Remeikis, reiškė 
užslopino. Ji pasireiškė Kosciuš- mintį, kad Vlikas neturįs pakan 

;kos, 1831 ir 1863 metų sukili- kamo užnugario išeivijoje. Vašiu 
mais. kevičius išreiškė abejonę, ar ben 

Senąją valstybinę sąmonę su druomenė turi daugiau pasitikė-
; naująją sujungė Vasario 16 d. V-™o visuomenėje, negu Vlikas. 
aktas, rasdamas reikalo pasakyti, Pavilčiūtė manė, kad jaunimas 
kad jis nekuria naujos valstybės, turėtų aktyviau jungtis į laisvi-
bet "atstato" ją. Stulginskis, ati- t nimo politiką. Pulk. Rėklaitis pa 
darydamas St Seimą, konstata- sisakė, kad Bendruomenę sudaro 
vo didelį visuomenės valstybin- dviejų politinių grupių žmonės, 
gumą, paliudytą nepaprastai di- ° Vlikas apjungia daugiau. Bag-
deliu balsuotojų nuošimčiu. ; danavičius manė, kad dirbtinai 

Xepriklausomvbės metu naši- s u d a r > t a s jaunimo junginys ir į-

Kambodijos armijos vyrai nufotografuoti po kautynių, kuriose jie sumušė komunistus prie Kampong 
Cham, išlaisvindami tą vietovę nuoraudonųjų. 

reiškęs valstybingumas buvo 
toks dinamiškais, kad vieno 

į prancūzo tyrinėtojo įvertinimu, 
įgalima buvo kalbėti apie "švie-

jungtas Vlikan vargiai ar daug 
pagelbėtų. Jaunimo nesidomėji-
mą laisvinimo politika reikia nu-

(Nukelta į 5 pus i ) 

Spaudoj ir gyvenime 

APIE LIETUVIUS SPAUDOS 
DARBUOTOJUS 

Naujasis, jau ketvirtas. Lietuvių 
žurn. s-gos centro valdybos "Pra. 
nešėjo" numeris, šalia gausių in
formacijų apie sąjungos veiklą iš
eivijoje ir Lietuvoje. Alf. 2iedo 
straipsnyje rašo apie mūsų žurna
listikos kultūrą: "Lietuvis žurna. 
listas nėra kokio neskrupulingo 
duondavio ar mamonos vergas. -Jis, 
pagal savo geriausias išgales, lais. 
vai tarnauja savo tautai, savo iš
pažįstamai pasaulėžiūrai ir bend
ram žmonijos gėriui iš meiles pa
čiam žr?r>niftk"rm" Jis visų pirma 

VILNIAUS BERNARDINU 
POŽEMIAI 

G. SONGINAS 

Adomas labai nustebo, išgirdęs tą žinią, bot turėjo 
vienuolio žodžiais tikėti, nors kaip šiandien atsiminė 
susitikimą su tėvu Romualdu. Jam ir dabar buvo akyse 
jo aukšta su paslėptu abito gaubtuve veidu, kai jis sto
vėjo tarp vartelių ir ranka mojo jam, kviesdamas bėgti 
pas jj. Jis gerai atsiminė tą laiką, kurį jfs praleido po
žemiuose, nors negalėtų paaiškinti, kaip ten pateko. At
simena požemio didelį kambarį, kuriame tėvas Romual
das jį paliko, kaip jis ten užmigo, o prabudęs rado prie 
šono krepšį su maistu, taip pat atsisveikinimo momen
tą dešiniajame Neries krante, kai tėvas Romualdas yra laisvės kovotojas, visuomenės 

gyvenimo kronikininkas pagal sa
vo pajėgumą, tautinių idėjų fik- padavė jam kapšiuką su pinigais, kai jis paklausė jo 
suotojas ir tam tikra prasme vai- vardo, atsakė: 

" S * moralinių kvalifikacijų ir ^J^V^^J™ ^ ^ ,» ,„ 
atliekamų tautinių ir visuomeninių Kodėl tas žodis vadino , o ne vadina ? a i i U M 
funkcijų požiūriais nuolatiniai lietu- jis neatkreipė į tą žodį didelio dėmesio, bet dabar, kai 
vii? spaudos bendradarbiai -korės- sužinojo apie tėvo Romualdo mirtį, žodis "vadino" bu-
pondentai ir pasižymėję jos dar- v o j a m prasmingesnis. Bet jis negalėjo būti miręs, jis 
buotojai visiškai teisingai gali kva b u v Q n e $ A d o m a s -j m a t ė s u j u o k a l b e į a g j 
lifikuotis žurnalistais. INes tik ne-; , . ., . , . . . . . . ', 
didelio būrio tokių pasišventėlių b u v o miręs tik tiems, kūne norėjo jo mirties, bet ne 

jam jis buvo gyvas. 
Jis paprašė vienuolyno vyresniojo tas 70 auksinių 

monetų sunaudoti vienuolyno reikalams, o tą odinį 
kapšiuką pakabinti prie Bernardinų vienuolyno globėjo 
šv. Antano Paduviečio paveikslo, kuris buvo vienuolyno 
koplyčioje dešiniajame altoriuje 

Adomas grįžo į Lietuvą pakeista pavarda Dabar 
vadinasi Adomu Beržėnų. Vilniuje ar apylinkėse ir su 
pakeista pavarde nerizikavo likti, todėl, išėjęs iš vienuo
lyno, nedelsdamas išvažiavo prie Kretingos, kur nusi
pirko stambų ūkį ir pastoviai apsigyveno. Ten sukūrė 
šeimą ir augino sūnų Jurgį, kurį leido į mokslus Vil
niuje, ir dvi dukteris. Neapykanta okupantui ir troški
mas matyti savo tėvynę laisvą liko jo šeimoje visam 
laikui. 

1863 m. vasario m. Adomas buvo jau apie 60 me
tų, kai į jo ūkį atvažiavo pakeleivis ir pasiprašė nakvy
nės. Laikai buvo neramūs, plito visokiu gandu, o rusų! 
M L C K . -*I~-Z— 1 : .-A_._ I ^ _ a ^ I . • 

vienetus ir juos sunaikino. O Adomas papasakojo jam 
apie sukilėlių veiksmus Rudnikų miške 1831 metais ir 
nagrinėjo sukilimo nepasisekimo priežastis. 

Kitą dieną pakeleivis, atsisveikindamas ir dėkoda
mas už nakvynę, pasakė: 

— Būčiau užmiršęs, o aš turiu jums siuntini Ne
pažįstamas sužinojęs, kad vykstu link Kretingos, prašė 
ją jums perduoti 

Ir, išėmęs iš vežimo, padavė jam į drobę suvyniotą 
ryšulį. Kas galėjo jam siųsti siuntinį, Adomas nežino
jo, tai, išleidęs svečią ir grįžęs į trobą, nekantriai išvy
niojo ryšulį. Jame rado du pistoletus, tuos, kuriuos tė
vas Romualdas nuo jo atėmė Bernardinų vienuolyno 
požemiuose. Jis su pagarba padėjo pistoletus ant stalo ir 
užsimąstė. 

Seni laikai grįžo jo atmintin Prieš akis vėl atsisto
jo tėvas Romualdas, stovįs varteliuose ir rankos mostu 
kviečiąs jį bėgti į vartelius. Atsiminė vienuolio žodžius, 
pasakytus atimant tuos pistoletus: "kai vėl reikės ka
riauti, tai gausi juos atgal". Dabar tas laikas jau atėjo. 

[ trobą įžengė sūnus Jurgis. Jam tėvas nekartą pa-

žurnalistų idealianas daro spaudos visiems? Adomas nenorėjo to klausimo nagrinėti, — | keletą kartų užpuolė net didesnius rusų kariuomenės i 

valdžia stiprino savo okupacines jėgas. Kas iš tikrųjų if-]*^*0 a p i e 1 8 3 1 m e t ų s u k i l i m a - aP'"e žandarus, Bemar-
ko, niekas tikrai nežinojo, tai Beržėnų Šeima džiaugėsi '6inų v i e n u o l v n a i r atimtus pistoletus. Dabar, pamatęs 
svečiu, tikėdamasi išgirsti naujų ir tikru žinių. \ ^ ą , r d u ^ ' m c i u s ant stalo pistoletus, suprato, kad 

'tai tie, kuriuos vienuolis atėmė. Jis priėjo prie tėvo. 
Pakeleivis patvirtino, kad ateina neramūs laikai,' — Tėve, duok man tuos pistoletus, — paprašė, 

kad bręsta naujas prieš rusus sukilimas ir jau Rudni-I Adomas be žodžio apkabino sūnų ir padavė juos 
kų miškuose susitelkė Narbuto sukilėlių būrys, kuris Į jam. 

(Bui daugiau į 



! • ' 

todėl jis ore veržiasi aukštyn ir 
plačiai vartojamas dujopūslėms 

i pripildyti. Be to vartodamas 
sprogstamųjų bombų gamybo-

' je. J. Mškns 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S IŠNTOMOJAMA FOR RENI 

— Ačiū už atestatus! — Ved. Pr. Razminui ir mok. I. 
zėnas 

šerelienei taria aštuntokai J. Kliknaite ir K. Ka. 
Nuotr. J. Lintako 

TEGUL MEILE LIETUVAI 
AUGA SU MŪSŲ METAIS 

Marąuette Parko lituan!stines mokyklos 8-to sk. mokinių 
išleistuves 

Chieagos Marąuette Parko Ii- j iškilmingą momentą, nuntimisj 
tuaoastinei. mokyklai šie moks- nuoširdžiai pritardami 8-to sk. 
lo metai buvo sukaktuviniai — ! mokinei V. L etuvninkaitei, kai 
dvidešimtieji nuo kasdieninių i ji s avo atsisveikinimo ir padė-
lietuvlškų pamokų įvedimo šioje kos žodyje kalbėjo: 
mokykloje. 

"Dėkojame mieliems tėve-
Ir džiugu pagalvojus, kad per l i a m s k a d j i e ^ ^ ^ nepaisy

tą dvidešimtmetį didelis ska i - j d a i n i m ū s ų atsikalbinėj.mų, kan 
čaua jaunuolių gavo į savo r a n - j t r i a i i j e t^e^fa m e t a is regis-
kas atestatus — ženklą, k a d į t r a v o m U g į i į t u a n i s t i n e s p a I n o -
yra išmoxę ne tik lietuviška L ^ Dėkojame visiems mūsų 
rašyti ir skaityti, bet yra susi- | m o k t o j a m s & m ū s ų mokymą. 
p a ^ s u Letuvos istorija ir L ^ ^ s u b r e n d ę a r kajdi2i p a t y s 

^eograiija. tapę mokytojais Įstengsime pil-
Šiais metais mokyklą baigė i n a i įvertinti Jūsų pasišventimą. 

38 mokiniai: N. Ambrczaitvtė, °- ***< ^ ^ k a d m e i l ė ****-
A. Bacevičius, R. Čepėnaitė. A.;va* £&* " ^ ^ ^ m ū s l i m e " 
Cibąitė, V. Cemarka. D. Cer- j 1 3 -^" 

LIETUVOS UPĖJE NEVĖŽY 
JAU IŠNAIKINTOS ŽUVYS 

K K A L E S T A T E 

į ^144 S. Sawyer Ave. 5}/2 kamb. — 
3 mieg.. salionas. didele virtuve, 
pilnas rūsys. 14 m. senumo. Gerai 

i išlaikytas. Parduodama kaina $26. 
500. Tuojau galiaia užimti. Tel. 
767-5018 — 767-3912 

PRIEŽASTYS PIRKTI 
5 butų. 15 metų modernus r.iūras 

pačiam Marą. pke. 3 auto mūro ga
ražas. Namas, vieta ir kaina patiks. 

Apie $8.000 pajamų. 4 butų, 3-jų 
metu liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $65,000. 

Svarus, gražus S kamb. mūras 
Marąuette pke. $20,000. 

Tvarkingas apartmentinis mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11,000 

"isa kai-

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namu. Gyvybes. 
sveikatos, bizniu 
automobiliu. 

2-jq butų tvirtas mūras Marąue
tte Parke. Naujas gazu Šildymas. 2 

į auto garažas. $28,000 
4 butų mūras su bizniu, 2 aoto 

garažas. Naujas gazu šildymas Mar
ąuette pke. $43.400 

VALOIS REAL ESTATE 
NAUJOJ VIETOJ 

niauskaitė, L. Daugvllaitė, A. 
Dapkutė, S. Gylys, V. Gntaus-
kakė, M. Giedraitytė, J. Gra
bauskas, R. Jurgutis, R. Kėkš-
taitė, K. Kazėnas, M. Kazlaus
kaitė, M. Kupcikevieiūtė, R. 
KuMiūtė, V. Ldetuvninkaitė, D. 
Lapkus, A. Ling's, D. Mulokas, 
D. Mačiukevičiūtė, R. Martytė. 
D. Mikšytė. D. Mataitytė, V. 
Mockaitis, J. Miliūnas, J. Mez-i ~~~'„.°~,.~~.* 

. ^ ' , . . . r T ,T — - ! nuleviciute ir 
ginas, R. Paškevičiūtė. V 
kūtė, T. Rutkauskas, E. Cinkus, 
V. Totoraitytė, R. Vasiukevlčiū-
tė, R. Weinhoferytė. J. Kliknai
te ir J. Jankauskas. 

Oficialios programos pabai
goje buvo perduotas lietuviškais 
motyvais išpjaustytas tradici
nis mokyklos raktas aštuntokų 
septintokams. Aštunto sk. at
stovai Aušra Dapkutė ir Juozas 
Grabauskas palinkėjo būsimiems 

Okupantai Lietuvoje naikina 
ne tik lietuviška kultūrą ir iie-i Pate.mų. įmokėti $i5.ooo.'"vi 

^ , na $45,000. 
tuvius, bet ir Lietuvos upėse 
gyvenančias žuvis. Neseniai iš 
okupuotos Lietuvos sužinota, 
kad Nevėžyje žuvys visai išnai
kintos įvairiais chemikalais ir 
kitaip. Daug kur okup. Lietuvos 
vandenyse išnaikinti vėžiai. A-
pie 5 0 ^ išnyko gandrai, jų te
likę vos apie 2000 porų. Beveik 
išnaikinti tetervinai. Beveik iš
naikinti plėšrieii padangių pauk 
ščiai. Dėl pelkių nusausinimo 
ir insektinių nuodų naudojimo 
baigia išnykti ilgakojės gervės, 
o baltųjų gandrų teužtinkami 
tik tušti lizdai. 

Patogios tssimo-
kejimo salygO!*. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

-VTTA^T!AT°*ŽUKAUSKAS~ 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
2608 W. oUUi St.. CbJcaao. IU. 60«2« 

1BLEP. WA 5-2787 

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best A«ency. 2925 W. 83 PR 8-603? 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkit5s dftl pa
tarnavimo nemokamai. 

6 kamb. butas su 2 voniom iitiuom. 
2 vyrama .ar-2 moterims. Teirautis 
nuo 4 vai. p. p. 778.4946 

D £ H E S I O 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builtfers & Co. 
Tel. — 585-5285 

Namu Apšildymas 
Įdedu visq rūSiq pečius, van
dens Šildytuvus Ir power hu-
midJfiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos tr dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
ju. Sutaisau, blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Oceroje, Chicago j« ir 
rakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

D £ M £ S I O 

REMONTUOJU: MCRA. (tuck-
pointing), STOGUS ir RENAS. 

TELEF. — 268-8733 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

(Llcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 \V. 69tb St.. Chicago, 111. 69629 
3333 S. Halsted, Chicago, III. 60608 

Tel. WA 5-27S7; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI. 

E. Žukauskas 
' T M T ~ - - S ^ ^ ^ p ^ - - < į ^ ^ ^ > > ^ -^g^^^y-^-•-•^Sįą^J^B*' -

HH NUOMOTI 

'31 

Vyresnio amžiaus moteriai reika
lingas 3 ar 4 kamb. butas pietva
karių miesto daly, arti krautuvių. 
Skambinkite po 12 vai. dieną — 
GA 3-0935 

5622 S Bacine. 434-1113 

GARBAGE DRUMS 
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200' VV1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliverv 
71 ir Rockwell. Mūro — 2 butai 

po 4 kamb. ir ofis;ts. Galima perim
ti morgičių. $23.000. 

Prie 69 ir Westera. Medinis. Ge
ras namas. 2 butai po 6 kamb. 
$23,900. 

Marąuette Pke. Pardavimo auto 
sklypas su garažu ir 4 vienetų na
mas. $59,000. 

Prie Maria High — mūrinis 2 bu
tai po 4 % kamb. 12 metų senumo. 
$35,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St — RE 7.9515 

Okupantai rusai naikina ne 
tik lietuvišką kultūrą, lietuviš
ką spaudą aptraukia rusicizmo^ 

j :_ -L-A -c;̂  M U M I \T T ia. I 4 butai. Mūr. 3 po 4 kamb. ir 7 
nuodais, bet ue naikina ir Lie- į k a m b_ j v a J t a r U B n w Kedzie. 10 
tuVOS gTOŽj. GraŽUS paukščiai, metų. 50 p. sklypas. t u , w 5 * ••,-, Mnr. 2 po 5 kamb. su {rengtu 
STVVuliai y r a lietUVlskOS gamtOS skiepu. CentraL šildymas. 2 auto ga-
papuošalas , O tai nesiderina SU g ~ Modernus ir svarus. Brighton 

komunist iniais planais. L . J « į bungato^ ^kamb., jrengtas 

i 1% aukšto. 6 ir 5 kamb., erdvūs 
butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

VANDENILIS Insurance — Income Tax 
N'otary Public 

VYRAI JB MOTERYS 

ORGANIST NEEBED 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkransto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th P!ac« — WA 5-8063 

Vandenilis buvo susektas dar Š I M A I T I S R E A L T Y 
VI amžiuje Paracelso, bet jo 

ją laiką neišskyrė nuo kitų 
tukus, gi septintokai Rima Ja- j degamųjų dujų. Vandenilio pa-

aštuntokams perdaug neriesti IXVI amž'.uje Paracelso, bet jo 2737 W. 43rd St.f CL 4-2390 
nosies, o geriau vaikyti dveje- Į įįgą laiką neišskyrė nuo kitų 1 '1 

_ Vitas Razminas I sidrtis pirmą kartą buvo nusta-
p a s " ' savo gražiame jumoristiniame \ t y t a anglo Kaveddšo 1757 me-

iiztikrino: "jei turėjot žodyje 
cž ūkus. pažadam augint dar di
desnius..." 

Atestatus gegužės 24 d. įtei
kė mokyklos vedėjas Pr. Raz
minas, o jaunystės simbolį — 
po žydinčią ramunėlę 8-to sk. į 
mokytoja I. šerelienė. Tėvų ko-1 
mitetas apdovanojo visus parke
riais, o devynioms penketukais 
baigusioms abiturientėms dar 
buvo įteikta V. Mačernio "Poe
zija". Ją gavo: Neringa Ambro-
zaitytė. Vida Paškutė, Rūta 
Paškevičiūtė, Aušra Dapkutė, 
Dalia Maciukev.čiūtė. Vida Lie-
tuvninkaitė, Pdta Kėkštaitė. Ra
munė Kubiliūtė ir Jonė Kliknai
te. 

Pilna salė tėvelių, mokytojų 
ir svečių didžiuodamiesi sekė šį 

Meninėje dalyje vykusiai pri-

tais. Chemiškai sujungtas van
denilis sudaro 11 fc vandens. 
Junginyje su grynangliu jo 
yra įvairiose gamtinėse dujose-

. • . TT •- i. -• * l t „ naftoje, o taip pat ir visose gy-simmtas Vaižganto šimto metų ZTr* . f ,. . , _ Q - -
vulimuose ir auga ūmuose ku-girnimo ju'ciliejus. Referatą apie 

Vaižgantą skaitė R. Paškevič.ū-
tė. o visa aštuntoji klasė insce
nizavo Vaižganto "Vilniaus pa
saką". Pabaigai būrys aštunto- | druskos tirpinio eiektrolizą na 

kių padainavo ir atsisveik.nimui 
pašoko blezdingėlę. Meninę dalį 
pravedė Neringa Ambrozaitytė. 

Visa programa, pasigėrėtinai 
svari ir gražiai išpildyta, įtiki
no visus, kad šioje mokykloje 
dirbama visu rimtumu. 

Pabaigoje sekė vaišės, kurių 
metu aštuntokams padrąsinantį 
žodį tarė kun. J. Kuzinskas. 

K-a. 

nuose. Pramonės metu jis gau
namas kaipo pašalinis gaminys, 
darant vandenilio 

trio šarmams pagaminti. 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Batų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA 

BE LL REALTY 
i, B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prlei 49 metoa 

Dengiame visu rūšių stogus. Tat-
aome arba dedame naujus kaminus, 
rteas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome tš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika. 

F o r Pobsa. - American parish — 
Samt Salomea. 

APPLY AT ONCE 
ST. SALOMEA PAEUSH 

11824 SO. IMMAXA AVE. 
Tel. PU 5-0273 

HELP WAVEED — MOTERYS 

Immediate Openings ! 
REGISTERED HURSES 

N E E O E D 
Pull time and part tane. 
Top salary paid in this area. 

Fringe benefits include: 
Hospitalization — 2 weeks 
vacation — siek leave and 
holidays. Writ« or eaU — 

WEAKLEY COUNTY HOSPHAL 
Martin, Tennessee 38221 
Phone — (901) 587-3177 

H E L P W A S T E D - V Y R A I 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir kitos kraštas 

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

Vandenilis yra bespalvis, be
skonis ir bekvap'.s, beveik pen
kiolika kartų lengvesnis už orą, j 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PUBLIC 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 
Daugiau saugomo sn 

DIRBTINIAIS DANTIMIS 5>4 kamb. mūr. bungaloro prie 
• 71 ir Rockwell. Gazo šiiuma. 2 auto : 

valgant, kalbant.; garažas. $18.500. _ 
6 kamb. 15 metą mur. bungalow ' 

Negvv-enkite baimeie, kad jūsų I Prie 71 ir Vv-r.ipple. 2 vonios, įruož- Į 
dirbtini dantys gali p.radeti slysti ar tas rūsys. Dvigubas muro garažas. Į 
kristi mažiausiai tinkamu metu. Di- į $26,500. 
dėsniam saugumui ir patogumui už- i 2 butai po 6 kamb. prie 69 ir 
barstykite žinomu FASTEETH Den- ' Washtenaw. Atskiros gazo karsto 
ture Adnesive Powder-milteliu. FAS- ! vandens šilumos. 2 auto garažas. 
TEKTH dirbtinius dantis laiko tvir- \ $27,900. 
čiau ilgiau. Galėsit lengviau valgyt. Į 2-jų būtų po 5 kamb. modernizuo-
FASTEETH milteliai yra šarminiai ' tas medins prie 57 ir Talman. Gazo 
—nerūgs po plokštelių. Jokio limpan- ', šilima. 2 auto garažas. $18,500. 
čio. nemalonaus, tešlinio skonio. Ge- ' 
rai pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gprovei. Reguliariai lanky
kitės pas dantista.FASTEETH galima 
gauti visose vaistų parduotuvėse. 

į^ššgzįį: *^mm^- - s^*^ 

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

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Kraatave Marąuette Parkfa 

2*46 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namu teL — PK 6-1063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūsio grindis 

3. BUBNTS — Tel. RE 7-5168 

Immediate Openings on lst and 2nd SMfts. 

SHOP HELPERS 
HAND TOOL OPERATORS 

GENERAL SHOP HELP 
9 Paid Holidays 

Women Welcome on 2nd Shift. 
Write or Call 617—878-3000 

• - -

Walsh Body 8C Ti^iler Corporation 
King Street West Hanover, Mass. 02339 

An Equal Opportunity Employer 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

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

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

ST. JOSEPffS HOSPHAL AXD MED1CAL CENTEB 
. . . - ^ - 13^ PH0ENTX, ARIZONA 

has immediate openings for 

R. N.'s 
P.M. and night positions in various areas 

DIETICIANS, A.D.A — L.PJ^.'s 
Positions available on all shifts 

HIST0L0GIST MEDICAL LIBRARIAN 
A.S.C.P. registration or eligible for exam. Day shift 

Above positions offer generous starting saiaries with additional 
compensation given for experience, education and shift differefitial, 
regular salary review, paid holidays... BC and BS insurance... tuition 
assistance... pension plan... credit union. Congenial surroundings. Per-
manent positions. Apply Personriel Dept. 

ST. JOSEPH'S HOSPITAL AND MEDICAL CENTER 
350 West Thomas Road, Phoenix, Arizona 

An eaual opportunity employer 

r^= 

SKELBKETĖS "DRAUGE". 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st S t — TeL 925-6015! 

R E A L E S T A T E 

John Tunney, buvusio pasaulio bokso meisterio sūnus, su žmona džiaugia
si Los Angeles, laimėję pirminius rinkimus į senatą demokratu sąraše. 

H I G H 
P s i d 

PASSBOOKS 

$1,0OO tnjntmtiro 
DTFESIME>T i i u M s PliA.v 

R A T 
C J o a r t e r l y 

E S 
6% 
0 minJi 

CFRT 

5%% 
S5.000 mitrimiim 

2 YEAR CFKTinCATE 

$1,000 minimum 
1 TEAR CERT1FICATE 

Irumrfd to $20,000 
Hiahest res^rres 

BRIGHTON SAVIKSS & LOAN ASSOCIiTION 
4071 Archsr Avnue Chicago, Dlinois 60632 

SALES • NORTaibES • MANAGEMENT 

RICHMOND AITO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu Ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 8-3134 arba GB 6-335S 
Savininkas Juostas (Joe) Juraltls 

. 

^MoL 
Membn- of Ma.J5 

ALEX S I T J I S — RE1LLT0R 
Mate offfee 5727 W. Cermak Rd- Cicero, ūlinois. TeL OL 6-2233 
Tarime Smtus nsmn Berwyne, Gceroj, Riverside, Le Grsnge Park 

Ir kitnose vakarinhiose priemiesčinose. Prašome ožsokti | mosn įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS ! 

GET 1NV0LVED in a MEANIN6FUL CAREER. 
THE PLACE OF KLNDNESS 

BETHESDA HOSPITAL 
HAS IMMEDIATE PROFESSIONAL OPPORTUNITIES FOR 

RN'S — LPl^S 
NO SHIFT ROTATK>N 

Esccellent shift differentiai and starting saiaries based on 
education and experience. New liberal anployee beaiefks. 

CALL FESONNEL — RO 1-6000. EXT. 203 

2451 W. Hovrard Street Chicago, Illinois 

: ^ 

^ 

D Ė M E S I O ! 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W, 63rd STREET TEi. 471-0821 

Heating Contractor 
irenirlu naujus ir perstatau se-
nus visu rUin namo at^ildymo 
pečius ir air-oonditioniim — 
naujus ir senus namus. 8tojru 
rinas (srutters). vandens Šildy
mui bollerlua Turiu ir leidimus 
dirbti mieste b«i užmlescluoeo. 
Darbas atliekamas sueitai ir m. 
ilstnjrai. A.t̂ kai<*te.vtmas nemo
kamai. 

DOMAS KITKAUSKAS 
HEATT?eO A SHK3P?r I f E T A l 
4444 S. Wes*eom OMoaeo • . TB. 

Teiefosas '51 7-S44T 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R H I T U R E C E N T E R , I N C 

1. LTEPONIS 

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

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

FRANK'S TV and RADIO, I N C 
S240 SO. HALSTED STREET Tetef CA 5-7252 
DIDELIS PASmiNKMAS ĮVAIRIAUSIŲ 7ELEVIZLTOS. 

RADK). STEREO APARATŲ PARDAVIMAS JR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Perskaitę Braag4, duokite kitiems pasiskaityti. 



• ' " . . . . _ . ' . ' . ' " • . • . 

APIE GENEROLO V ANDERS O C S U f i i r i n k i m o P* n k tos sesijos DRAUGAS, antradienis, 1970 m. birželio mėn. 9 d. « 

I i r T , i v / * * - . i y l i k A nepriklausomos Lenkijos araii- mano, laikydami juos žuvimis, finai bus žmogui naudingesni 
LIClUVlSKUrvIĄ j O S ****??** ^ į^^I 1 ? J i e *«** gyvuliai. Delfiną, savo kaip, kad šiandSe 

Lietuvių enciklopedijoje apie venęs, o t ada jau Britanijoje, 
generolą V. Andersa parašy ta , daoar nežinau kur, 
kad jis gimęs Lietuvoje. Encik- ris i r dabar kaibąs 
lopedijcs papildymų tome pami- kai ir lenkiška: nemokąs. liO.4 
nėta, kad gimęs Lenkijoje. , m. j is kaip Andriejauskas tar-

navęs . a r o armijos 'kavalerijos 
pulke Kauno Žaliajame kalne. 
Karui prasidėjus, jo pulkas bu
vęs pas iųs tas j prūsus. Su visa 
Rusijos armija 1S15 m. atsidū
ręs Rusijoje. Revoliucijos me
ta is j is buvęs Sibire. Ten. pradė
jo organizuotis tautinės karinės 

m. pasišatmęs ii okupuojamos Lntchgcae ;a. px>:ir_gu.-riu ir pa- jie ir be spec alaus mokymo yra 
LciiXijos ii- gyvenęs Harrioje. f^jH^m e ^ artaniaus: žmogui geri. žmonių draugai ir supran-

jc brclis, ku- D e i U > ^ . ^ " T Į T 8 ^ Andersas gyviai ruo r e k a l u mokslininkai ta bei nujaučia gręsiančius pa-
. t k lietuvis- ž t v > ' k o f 3°' k*d-tuyes. Aikiv. d a r o t0^J]QeaĮįim t y r i n u s i r g a _ Vojus ir kiek įstengdami pade-

buvo žinomas vi-

"Drauge' ' j a u kelintą kartą apie 
generolą V. Anders kalbama su 
re t ik rumu. 

1S52 m. birželio pirmomis die
nomis BaroeiOnoje vyko T a r p 
tautinis eucharis t inis kongre
sas . Dalyvavome apie 45 lietu
vių g-iupė. I š Anglijos a tvyko 
generolas V. Andersas su būr iu grupes, bu daugeliu kitų betų-
karininkų ir korpo vėliava, ka i 
po korpo ats tovai kongrese. 
Vieną rytą, renkant i s bendroms 
pamaldoms kongreso aikštėje, 
priėjo prie manęs arkiv. Juoza
p a s Gavviina, su kur iuo buvau 
pažįs tamas iš pokarinio m e t o 
mano atsi lankymų Romoje, ir 
grafas Potockis , laisvos Lenki
jos vyriausybės ambasador ius 
Madride, su kuriuo susipažinau 
i ladr ide 1951 m. Juodu pasiūlė 
man susi t ikt i su generolu V. 

vių j is įsijungęs į lenkų brigadą, 
kur ia i pavyko pasiekti Lenkiją. 
Taip jis patekęs Lenkijos armi-
jon. Vėliau pakeitęs pavardę į 

šiems ftomoe bettrviaTrrs kaip 
mums prietel iškas užtat ir 
laidotuvėse j j i t / i II VŲ ir lietu
viai. Po pamaldų Romoje Dvy
likos Apaštalų bazilikoje jis bu
vo nuvežtas palaidoti j Monte , 
Cassino lenkų karių kapiny 
Ten pat palaidotas ir generolas 
V. Anders - Andriejauskas. 

Vysk. V. Brizgys 

limas daiktas, kad ateityje <iel- da. Kl. 

DELFINAI NESĄ ŽUVYS 

Akvariumuose ir televizijoje 
Anders. Sakėsi ir dabar kalbąs i matydami delfinus, stebimės 
žemaitiškai, bet neturėjęs pro- • tų gyvių nepaprastu protingu-
gos išmokti naujos, dabar bend- į nru i r dideliu draugiškumu žmo-
ros lietuviškos tarmės. Tiek :š i nėms. Delfinus tyrinėja ir moks 
pat ies generolo V. Anderso pa- į bninkai. Jie nustatė, kad delf i-
sisakymų. Inai protauja, kaip ir žmogus. 

Kur ir kada mckėsi, nebuvo tuai savo kalbą ir nežiūrint, kad 
jų smegenys nedidelės, visais 
atvėjteis jie skiriasi nuo kitų 

Vėliavų alėjos šventinimo iškilmėse. Vysk. V. Brizgys, kun. P. Ka-
tauskas, vicepirm. Al. Dzieginski, vicepirm. A. Anderson. Joseph Ka. 
mia, vicepirm. J. G. Evans. Nuotr. R Zabicki 

VĖLIAVŲ ALĖJĄ PAŠVENTINUS 
Henri J. Kapų puošimo dieną vysk. V. vadovaujama pono 

Brizgys pašvent'no žuvusiems Kohlmann, šv. Mykolo parapi- ! ^ pagr j^do^anda i . kad j is ka i 
veteranams prisiminti Lietuvių jos draugovė 472, vadovaujama ^ * lietuviškai Tai buvau gird* 

laiko pasikalbėti. Antrą ir pas
kutinį l a i .ą susitikome Romoje 

Andersu. J i s su savo karininkų I arkivysk. J . Gawlinos laidotuvių i gyvūnų. Vienas mokslininkas 
j grupe buvo čia pat a i k š t ė j . P a - ; P^oga 1965 m. rudenį, Vatikano P3***©, kad žmonės klaidingai 
į sisveikinome ir pasilikome po- ' — — , 
; kalciui gerą valandą, nes t a m e 
I kongrese viskas būdavo p r a d e - į 

dama 1—2 valandom pavėluo-1 
į ta i . Kalbėjomės prancūziškai , j 

Kalbos eigoje užklausiau, a r tu-1 

Šv. Kazimiero kapinėse Ameri- Steve Solava, Šv. Romano pa
rapijos draugovė 3262, vado-
vauiama Deminic Errichieilo. 

kos Legiono Vėliavų alėją. 

Šio didingo projekto suplanuo Ponas Alohonse F. Vvells, tojai ir įvykdytojai y ra Darius _ . . . . 
r- • ~* -N- o7i AA-ic c C ° ° k county te.smo teisėjas, su

maniai vadovavo visoms iškil
mėms. Pašventinimo metu skau-

Glrėnas postas No. 271, 4416 S. 
Western Ave., ir Don Varnas 
postas No. 986. 6816 S. Western 
Ave. Vadovai buvo Al Dziegins- L77 ~*V* " ~ ~ 1 ~ . " "" ' . " ' " , . Z^.1 r. , , ~ , T l k l stiebų viršumų ir paskui nu ki, 7911 So. Mayor, Oak Lawn, L . , . ., . . .. , . - . . . ^ ' . ~. . įleido j as IKI pusei stiebo, atstovaujantis Danus-Girenas 
postą, Adam Anderson, 6611 S. 
Campbell, atstovaujantis Don 

ięs iš kelių jo korpo karių. Ge
nerolas su labai pap ra s tu rr 
nuoširdžiu a tv i rumu papasako-
30: : 

Gimęs j i s Žemaitijoje (fcene 
apie Kelmę — t ikra i nebeatme
n u V. B . ) . J o t ikroji pavardė — 

tai ir jų vadovai iškėlė vėliavas, Andrie jauskas . Šeimoje kalbėję 
t ik žemaitiškai. Br i tų zonoje gy-

A. + A. 
EDVARDUI VEINŠREIDERIUI 
ir dukrelei LENAI tragiškai mirus, 

liūdinč'us žmoną ALDONA, dukrelę LIND& tėvelius 
ADOLFE ir MARIJA seserį REGINA ALBRECHTIEî  
ir brolį O'TTO skausmo valandose nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime 

Brone ir Juozas šiajai 

Varnas postą, ir John Evans, , 
6845 S. Wes tem Ave., komite- ' 

Amerikos Legiono Elinois de-
partmentui atstovavo 4-to dis-
trikto vadovas Salvatore Lica-

to koordinatorius. 
Vėliavų alėjos penkiasdešimt 

vėliavų plevėsuos kiekvienos 
Amerikos tautinės šventės me
tu . Sekanti tokia tautinė šven
t ė bus Vėliavų diena birželio 
14 d. 

Dr. Petras Daužvardis, Lietu
vos generalinis konsulas. K. Ok-
sas, Lietuvių Prekybos rūmų 
pirrmninkas, ir dr. Joseph Je-
rome. Liet. Katalikų federaci
jos pirmininkas, savo kal'oose 
iškėlė, kad Vėliavų alėja skirta 
pagerbti jauniems žmonėms, na-

Pasibaigus no atviru dangum „ „ , , - , - ̂  «,„ „ -*.-- • -• 
.,. .. , aukojusiems savo orangiausiąjĮ šv. Mišioms, procesija, vadovau- _ ^ v y b ę - ***** 

j a m a dviejų veteranų postų, nu- fc ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ 
ėjo prie kapinių administracijos 
pastato, kur ir Įvyko pašventini
m o iškilmės. 

Procesijoje ir pašventinime 
dalyvavo Deksnis - Keenan pos
t o No. 7188, V.F.W., garbės s a r 
gyba ir šaudymo būrys, vado
vaujami Lawrence Urbanrak, 
60K) S. Koimar. 

Taip pa t dalyvavo švenčiau
sios Širdies, šv. Augustino. Pa -
timos Marijos ir Karalienės Kan 
kindų parapijų Kolumbo vyčiai. 

Savo dalį gražiai a thko ir skau 
t a i iš Milerio Kongregacijos 
•bažnyčios, 2301 S. Central Ave.. 
draugovė 1425, vadovaujama 
Riebaird Heinz, Nekalto Prasi
dėjimo parapijos draugovė 3454. 
vadovaujama ponių Hary F . 
Kincius, tShirley Tangua, Mona 
Krause, Frances Lilja, ir Katie 
Skrip, draugovė 464, vadovau
j ama ponu Rdchard Platkus, 
John Pasket. Ray Yar, ir ponios 
Ray Lilja, Šv. Juozapo ir šv . 
Onos parapijos draugovė 418, 

LIETUVOS U K D f l N K 
KELIAS 

-
(Atkelta iš 3 paL) 

galėti aktyvesniu šių uždavinių 
kėlimu jaunimo tarpe. Zailskas 
pareiškė mintį, kad pozityvesnis 
Vliko sprendimas dėl bendradar
biavimo su kraštu sustiprintų pa 
srtikėjimą Vh'ku. 

Apskritai, politinis jaunimo se 
minaras praėjo sėkmingai. Pa
skaitininkų žodis bm'o turinin
gas. Ga] tik pats laikas buvo jau 
nimui nepatogus: egzaminu me
tas, o be to — šilti savaitgaliai 
nėra palankus posėdžiams salėse. 

Paskaitų klausyto jai gavo dova-
n u ^r t ingi l V< ^Aivifekūiic knyflfl 

jos laisvę 
visi gyvieji turėtume daugiau 
aukotis tai la'svei išlaikyti ir 
jai nuo visų priešų apginti. E 

PAVOJINGA VAŽINĖT! 
AUTOBUSAIS 

Iki šiol Miami vagys apkraus-
tydavo autobusų pinigines dė
žutes. Dabar, dėžutėje įrengus 
specialią apsaugą, vagys pradė
jo apkraustyti keleivių kišenes 
ir nuiminėti laikrodžius. KL 

G Ė L E S 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* \ 

Ir kBokJotn.s progoms 
G U Ž A U S K Ų I 

Beveriy ffills GeBnyčfe 
2443 W. 63rd Street. Chieaso. fl!lBO*s i 

TeL PR 8-0SS3 — PR S-OS34 1 
. 

Albert Vadeisa 
•G>Teno Chicagoje. Br igh ton 

Parka a p y l . 
Mirė bir2. 6 d., 1970, sula-u-

kęs 32 m. amžiaus . 
Gimė Lieltrvoje. Kilo iš J u r -

barlto valsč. , Dainių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 m . 
Pasi l iko didel iame nul iūdime 

2 brol ia i : Vik toras ir Vincas , 
broiienš Alina i r jų d u k r o s 
Regina i r Ijaima, t e t a Marcele 
Knata i t iene , pusseseres: A u n a 
Ijaurent su vyru Antanu, ir 
Irena Kere l i s su vyru A lbe r t 
ir še ima i r kiti giminės, d r a u 
gai ir pažįs tami . 

Kūnas paša rvo tas Petro B i e 
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca l i -
fornia Ave. 

Laidotuves įvyks treč.. b i rže 
lio 10 d. iž kopiycMos S:30 va i . 
rj-to b u s a t lydytas į šv<'. M. 
Marijos N*ekalto Pras idė j imo 
parapi jos bažnyc'ią. kur io je 
įvyks g-'viu'ingos parualdos už 
velionies sielą. Po pamaldų b u s 
nuiydė,tas j T^ietuvių šv. Ka7J-
mioro 'kapines. 

Nul iūdę : 
nes. 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
birželio 7 dieną staiga mirė mūsų myi:mas vy
ras ir tėvas 

TEODORAS UDRYS 
palikdamas nuliūdusius žmoną VINCĘ, sūnus 
ARŪNĄ ir NARIMANTE marčią JANINĄ, anūką 
LIN£ ir Lietuvoje likusius brolius ARVYDA ii 
KHIJI bei seserį ELZĘ. 

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

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TBTS MODEENISKOS KOPLYČIA 

2533 West 7 Ist St. Telef. CRovehiil 6-2345-6 
14:0 S. 5Cth žv8„ Cictt-e T0wnhaii 3-2108-09 

AIKAT2 AUTOMOBIIJAMS STATYTI 

. 

UDRI i r i i 

Brf>llai Jr kiti g i m i -

Laidotuvių di rektor ius P e t r a s 
rMeHūnas. TeL XA 8-3572. 

A. + A. 
PETRUI SAVICKUI mirus, 

jo žmoną, dukrą, sūnų ir brolį J0N$ su seimą bei ki
tus gimines nuoširdž'ai užjaučiame jungdamiesi jų 
Pūdesin. 

£3sna ir BorU Kolosova? 
Heiene Ir Jurgis Koloso/ai 

JOSEPH LAUGAUDAS 
Gyveno 1419 Sonth 50tfa Court, Ciaero. Ulinofc*. 

Mirė birželio men. 6 d., 1S70 m., sulaukęs 32 m. jumž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Alsėdžių 

miestelio. Amerikoje išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Michael. anūkė 

Linda ir kiti gimines, draugai r pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

South 50th Avemie, Cicero. IlHnois. 
Laidotuvės įvyks treuiadienį, birželio men. 10 dieną iš 

koplyčios 9:00 vaL ryto bus atlydėtas j &r. Antano para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių švento 
Kazimiero kaphies. 

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, anūkė ir kiti giminė*. 

Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Telef, 863-2108. 

PIRKITE DABAR TIES'OC NUO 
M R , N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CAS3MIR 
M O N U M E N T C O . 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas lioo kapinių 
Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcrest 3-6335 

y 

i 

D E I K I S 
L a i d e f t f v i y D i r e k t o r i a i 

uOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAiMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Caiifomia Avemit 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4685-0? South Hermrtage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

0 ^s-, 
F R A N K Z A P 0 L I S 

A. f A. TEODORUI UDRIUI 
Detroite staiga mirus, jo žmoną VINCENTĄ ir sūnus 
NARIMflNTiį su leima ir ARŪNĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

Janina ir Leonas Radvilai 
Danutė ir jonas (leišrtkai 
Izolda Ir Leonas Radvilai 

IO us&i«s i r autoiac 
10% — 20% 
už a p d r a u d a 
Mite paa 

S20844 West »5th Street 
Chlcaeo, nilnrKa 

TeL GA i KM ir GK »-4A*» 
- : > • .i:i:ii*ikLįiį;i.;„,^4JšL;'į*.t:i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LiemTių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. VIL IMAS 
M O V I N G 
Apdraustas perkTanstyrnsa 

— Įvairhj atstums — 
823 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRootier 6-18S2 

STEP. C LACK IR SONCS 
3424 W. 69th Street Tel REpublic 7-121S 
8814 W. SSrd Pla^g TeL VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California ATB. Tei L.\fayette 8-SR7? 

ANTANAS H FHII.LfPS 
SW?7 So. Iitoanica Ave. TeL YArds 7-g4m 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 & Halsted Street TeL T Arda 7-1SU 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S. Litua«ka Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 3©a> Ave^ Cicero. ID^ TeL OL 2-1008 

y»į 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. birželio men. 9 1 Į C* 

X Amerikos Lietuviu aero 
klubo skra_dymo grupėn įstojo 
du nauji nariai : Raimundas Au-
gaitis ir Algirdas Juškys. A. Au-
gaitls ir Algirdas Juškys. R. Au-

ĮpUoto teises, ir siekia aukštes-
jnių kvalifikacijų. Šiuo metu 
(skraidymo grupei priklauso 14 

X Lietuvos Vyčiu sendrau-j narių. Rudeniop yra numatoma 
giu kuopos susirinkimas įvyks j surengti Amerikoje gyvenančių 
antrad. , birž. 9 d-, 8 vai. vak.' lietuvių lakūnų sąskrydį. 
Vyčių salėje. Valdyba kvkčia 
visus narius atsilankyti. 

X Kun. Juozas Margis, MIC, 
iš Argentinos yra atvykęs ap
lankyti savo senutės motinos ir 
kitų art-mųjų. Šiuo metu jos vie
ši pas savo motiną: 1714 Car-
tagena St., Long Beach, Calif. 

x patricia Adelė Murray, 
South Bend, Ind., baigusi Ind a-
nos universitetą birž. 3 d. už
baigimo ceremonijose įgijo Ba-
chelor of A r t s in English laips
nį, Patricia yra Moterų są-gos 
46 kp. Chicago narė, kaip ir jos 

IŠ ARTI IR TOLI 
DIDŽ. BRITANIJOJ 

— Škotijos lietuviu sielova
dos direktorius prelatas Juozas 
Gutauskas šiomis dienomis mi
ni savo kunigystės 50 metų su
kaktį. Ta proga Škotijos lietu-

mokyklos lankė ir kolegiją, į 
kurdą Putnaino seselės ją vež
davo vakarais . Kristina gyvena 

, ir mokosi Pu tnamo seselių ve
damajame bendrabutyje, Put-

' name, Conn. 
Mirusiųjų Pagerbimo dieną 

v a i liepos 5 dieną rengia s avo į Lietuvos Pasiuntinybes VVashing 
ilgamečio dvasios vadovo p a g e r į t o r i e v a r d u b u v o padėta gėlių 

- " - " _ ' . to : , . . . ,. imotuia "Moterų Dirvos" redak-90807. Į Ohicagą atvyks birzeho . 4 

25 d. ir čia pabus apie penkias 
dienas. Apsistos tėvų marijonų 
namuose prie Draugo. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje bus paskaitos apie 
lėlių rinkimą. Birželio 19 d. 7:30 
v. v. Taip pat ten bus išstatyta 
įvairių lėlių kolekcija. Paskai
tą skaitys Rovvland Klboum, 
Cricago lėlių rinkėjų klubo pir-
mininkė. 

x Dr. Kazio ir Dalios Bobelių, 
gyv. Elgin, 111.. dukrelę birželio 
7 d. pakrkšujo prel. dr . J. B. 
Končius Aldonos vardu. Krikšto 
tėvai buvo Dalia Jasaitytė ir 
Kęstutis Devenis. Krikštynose 
dalyvavo giminės ir iš Los An
geles atvykę D. Bobelienės tėvai 
— Elena ir dr. Mykolas Deve-
nlai. Dabar dr. K. ir D. Bobe
liai augina tris sūnus ir t r i s duk
reles. Vyresnieji vaikai visi lan
ko lituanistines mokyklas. 

x Inž. Algis Kazlauskas sek
madienį iš Ghcagos išskrido į 
Melbcurną. Australijoj, dalyvau
ti laidotuvėse savo brolio Rai
mundo. 27 m., žuvusio automo
bilio nelaimėje. Laidotuvės į-
vyks trečiadienį. Velionis Mel 
bourno technologijos 

tore Dalė Murray. 
biutavo Gintaro baliuje. 

Kiekvieną ketvirtadieni "Margučio radijo programoje, bendradarbiaujant 
su Balzeko lietuvių kultūros muziejumi, transliuojamos "Tautos lobyno" 
valandėlės. Jų metu paliečiami Lietuvos istoriniai įvykiai, sukaktys, kultū
ra ir t. t. Nuotraukoje Balzeko lietuvių kukūros muziejaus darbuotojai 
"Margučio'' patalpose. Iš kairės: P. Petrutis, "Margučio vedėjas; K. Pet
rauskas, muziejaus foto ir periodikos archyvo vedėjas; J. Kasakaitis, muzie

j aus bibliotekos vedėjas; M Kriaučiūnienė, muziejaus moterų pagalbinio 
vieneto pirmininkė: R. Sakadolskis, "Margučio" programos pranešėjas; K. 
Baltramaitis. muziejaus meno tarybos pirmininkas. Nuotr. J. Kasakaičio 

...... 

BALTRUŠAITYTĖS - VALAIČIO 
VESTUVĖS 

Karilė Baltrušaitytė ir Vaidevu-1 Valaičių kaimynas St. Orentas 
tis Valaitis, o ypač jų tėveliai, yra! sveikinimo kalboje atkreipė dė-
tiek populiarūs Chicagoje, kad į mesį, kad jaunasis yra tiek pami-

x Vilija Baltušytė, duktė Al
fonso ir Valerijos Baltušiu, gyv. 
1015 Elm Street, St. Charles, 
IR., susižiedavo su Jonu Jurky-
nu, Petro ir Elenos sūnumi,! 
gyv. 7152 S. Campbell, Chica- j 
go, UI. VJi ja Baltušytė 1966 m. 

institute » b a ^ u s i M t - S t" M 2 r y A c a d e m y 
' ir Ellis Business College. Dabar-buvo bebaigiąs ekonomijos 

sąskaitybos studijas. Buvo veik- ^ t i m » l a i k u *>*»• ^ P 0 E x e c u t J ' 
lus skautas, draugininkas, vado ve Secretarv at Univeisal Wa-
vavo vyčių cūreliui. Buvo g i - ! t e r Softener Corp., West Chi-
męs Vokietijoje, gimnaziją ėjo ! < * ? > . J į J ° n a s Jurkynas , taip 
Meuboume. Inž. Kazlauskas į 
Chlcagą grįš pirmadienį. 

x Roselande L B tarybon dau-

pat , 1966 m. baigęs St. Lawren-
ce h'gh school. Karo tarnybą 
atlikęs 66 Engineerir.g Co. To-

sekmadienį į Gimimo Švč. M. 
Marijos bažnyčią, į sutuoktuvių 
apeigas prisirinko pilna šventovė 
žmonių. 

Jaunevedžiai — veiklūs lietu
vių jaunimo organizacijose, ateiti
ninkai, ir juos sutuokti iš rytinių 
valstijų atvyko jaunimo ideologas, 
sąjūdžių dvasios vadas prof. S t 
Yla. 

Operos ir parapijos chorai 
bažnyčioje 

Šv. Mišių metu bažnyčioje 
skambėjo melodijos lyg religinia
me koncerte — giedojo operos vy
rų choras, diriguojamas A. Gečo, 
akompanuojant A. Šimkui ir pa
rapijos choras, diriguojamas Algio 
Šimkaus. 

Solistė D. Stankaitytė giliai įs
pūdingai sugiedojo "Šv. Dievo 
Motina" iš operos ''Likimo galia", 
kartu su operos vyrų choru. 

Kun. Si. Yla savo pamoksle iš
ryškino vedybinės meilės svarbą 
ir bendro šeimos gyvenimo pras
mę. Perteikė Šv. Tėvo palaimini
mą. 

Vestuvių puota įvyko elegan-

lęs veiklą su moksleiviais, jog 
net vestuvių rytą dar turėjo spor
tinį užsiėmimą su jaunučiais. 

Šatrijokų sveikinimai 
Laima ir Ramūnas Underiai, 

sesuo ir brolis, gitarai pritariant 
įvairiomis dainomis linksmino 
publiką, įnešdami ir savos kūry
bos. Abudu programos pildytojai 
— šatrijokai. 

Jurgis Bradūnas sveikinimo žo
dyje džiaugėsi, kad Vaidevutis ge 

bimą. Iškilmėse dalyvavus Eu-
įopos lietuvių vyskupas An t . 
Deksnys, Amerikos lietuvių vys
kupas Vincentas Brizgys ir ne
maža kitų lietuvių visuomenės 
fcei bažnytinio gyvenimo a t s t o 
vų. Meninę programą sukakt ies 
šventėje išpildys Glasgovo lie
tuvių ir Šv. Cecilijos chorai i r 
solistė Birutė Valterienė. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. J . W. Stanevičių, kaip 
jau ' 'Drauge" buvo skelbta. De
troito vyskupas paskyrė klebo-

pographic Corps Viet Name, tiškoje Palos Park Country klubo 
B T M " * Z P Kibelius : d a b a r d i r b a P e p S i C D l a G e n e r a l salėje. Melodingas maršas sutiko Ls. M. Rudiene, dr. P. Kisielius, ^ m a^cigo. kaip Vending 

ras sportininkas, tautinių šokių į u i * Mark parapiją, 23500 
šokėjas, o Karilė — sėkmingai 
reiškiasi scenoje ir kaip programos 
pravedėja. 

Service Engineer. su tuoktuvės 
numatoma spalio mėnesį. 

kun. J. Borevičius. E. Bradūnai-
tė, dr. A. Razma. R. Sakadols
kis, J. Jasaitis, kun. J. Vaišnys. 
kun. Z. Ramanauskas, V. Ruiby-
tė, dr. s. Biežis. J. Jasaitytė, IJJ Coruiecticuto apygardos 
dr. K. Ambrazaitis ir V. Kleiza, j rinkių d u o m e n y s 
Balsavo 54 asmenys, pirmieji' 
balsuotojai buvo A. ir R. Bren
cius, kun. A. Stanevičius, I. Sta
nevičius, klebonas kun. P. Lu
košius, Kazimieras Oksas ir ki
t i . 

x Ne tik oro vėsinimas, bet 
ir Jo sausinimas reguliuojamas Į t u g ^ ^ 3 ^ 
Emerson vėsintuvais. 10 tokių 
modelių. Grad.nskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. Atd. ir vak. 
pirm. ir ketv. (sk.) 

X Prašome Lietuvių Tautos 
Genocido Parodos parengimą ir 
įs ta tymą paremti aukomis. Au-

Iš Waterburio, Conn., L B Ta
rybos pirm. dr. P. Vileišis te
lefonu pranešė, kad LB rink m ai 
Connecticut rinkiminėje apy
gardoje praėjo sklandžiai. Dar 
negalutinais duomenimis ( t rūks
t a Putnamo balsų) už išstaty-

paduotas toks 
balsų skaičius: Už dr. P . Vilei
šį — 425, dr. Eloną Vaišnienę 
— 290, V. Balčiūną — 220, K. 
Bagdoną 145, H. Dapkų — 
88. 

jaunuosius. 
Vedybos, kur vertėjas 

nereikalingas... 

Puotą savo žodžiu pradėjo jau
nosios tėvas, muzikas, Gimimo 
Švč. M. Marijos par. vargoninin
kas Vladas Baltrušaitis, pasigėrė-

Telegramos iš Lietuvos 

Buvo perteikta telegrama iš 
Vilniaus — sveikinimas nuo mo
čiutės, tetos. 

Telegrama sveikino prof. Bra
zaitis, Karalių šeima ir kiti. Raštu 
sveikinimus atsiuntė New Yorko 
lit. mok. vedėjas A. Samusis ir 
daugybė kirų. 

Dr. P. Kisielius visų vardu krei
pėsi į jaunuosius, kad ryškiai atsi
mintų savo lietuviškas pareigas 
šeimoje. 

Jaunasis savo kalboje dėkojo 
Baltrušaičiams, kad jam užaugi
no gerą žmoną, dėkojo savo tė
vams, operos chorams, kurių gies
mės spaudė ašaras bažnyčioje, 
dėkojo visiems prisidėjusiems prie 
iškilmių ir jose dalyvavusiems. 

Pajaunių ir pamergių studentiškos 
gretos 

j 

Ryan Rd., Warren, Mich. 
— Dr. Vytautas Bieliauskas 

prie JAV ltn. Samuel J. Harr is 
kapo, Arlington kapinėse. Ltn. 
Har r i s 1920. II . 24 d., Kaune, 
l ipdamas į Aleksoto kalną, buvo 
sukilėlių sunkiai sužeistas ir 
tuoj mirė. Jo kūnas buvo atga
bentas į JAV ir palaidotas Ar
lington kapinėse. Jam Amerikos 
lietuviai prie kapo pas ta tė pa
minklą. 1970 m. gegužės 30 d., 
102-jo Mirusiųjų Pagerbimo pro 
ga, dr . S. A. Bačkis, Lietuvos 
Pasiuntinybės Patarė jas , daly
vavo Arlington Memorial Am-
phi tea t re ir prie Nežinomojo ka
reivi© kapo iškilmėse. Ten pag
rindinę kalbą pasakė J A V sen. 
John G. Tower (iš Texas) . 

— L'etuvos Atstovas, J . Ra
jeckas, ka r tu su kitų valstybių 
diplomatinių misijų šefais daly
vavo JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų bendrame posėdy, kurio 
metu buvo pagerbtas Venezue-
los prezidentas dr. Rafael Cal-
dera, kuris t a proga, pasakė 
kalbą. 

— Šv. Trejybės, Newark, N.J . 
parap. metinis p i k n k a s įvyks 
birželio 21 d. 2 v. p. p. parapi
jos aikštėj . Parapijos klebonas 
kun. J. iSchamus ir asis tentas 
kun. P . Totorai t is kviečia visus 
atsilankyti. 

— Lietuvos Atstovas ir O. 

CHICAGOJE 
ATIDARYTA UTHUANIAN 

PLAZA 

Didžiulė minia susirinko sek
madienio' popietę prie Dariaus 
Girėno paminklo Marquette Par
ke, California ir 67-tos 
kertėje, kur įvyko Lithua-
nian Plaza dedikacija Iškilmes 
pradėjo rengimo komisijos pir
mininkas A. Kerelis. Algirdas 
Braz-S sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Invokaciją at
kalbėjo kun. A. Trakas. 

Marius Kasniūnas paskaitė 
Chieagos mero Richard Daley 
proklamaciją, o Birutė Bacevi
čiūtė paskaitė Cook apskrities 
tarybos pirm. George Dunne 
proklamaciją Minint lietuvių at
vykimo į Chicagą šimtmetį, Lie 
ruvos gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis pasakė pritaikytą 
kalbą. 

Illinois atstovų rūmų atsto
vas Pranas Savickas pravedė 
programą. Jaunimo centro tau
tinių šokių ansamblis pašoko du 
šokius, pri tariant akordeonu R. 
šilkaičiui. Daugiausia plojo sve
čiai svetimtaučiai. Cook apskri
ties pirmininkui George Dunne 
prakalbėjus, B. Bacevičiūtė į-
teikė j a m adresą, kuriuo svečias 
įsūnytas Lietuvos sūnumi. 

Chieagos lietuvių operos vy
rų choras, diriguojamas A. Ge
čo, padainavo t r i s dainas, R. 
Elrod, kandidatas į šerifus, pa
sveikino, panaudodamas keletą 
lietuviškų žodžių. Kalbėjo JAV 
LB pirm. B. Nainys. Mero Da
ley vardu kalbėjo 13-to wardo 
kornitetininkas M. Madigan, per 

rugsėjo 3 d. dalyvaus Amerikos , K a ^ c k i e n ė P a r e i š k ė užuojautą i k u r į m e r u i M . Kasniūnas įteikė 
Katalikų psichologų draugi jos 
direktorių susirinkime, kuris į-
vyks Miami Beach. Fla. Dr. V. 
Bieliauskas bus labai už imtas 
moksliniais darbais nuo rugsė
jo 3 iki 8 d., dalyvaudamas psi
chologų simpoziume, vadovau
damas vienam psichologų susi
rinkime. J is numatytas kandida
tu į Amerikos Katalikų psicho
logų draugijos pirmininkus. 

— Kristina - Ritonė Bu tvy-

Esti jos Mlnisteriui Londone, j adresą. Kalbėjo Cook apskrities 
August Torma, ryšium su jo iždininkas E. Kucharskd, kuris 

taip pa t perskaitė sergančio žmonos mirtimi. Birželio 4 d. O 
Kajeckienė dalyvavo pietuose, 
kuriuos jos garbei surengė The s z c i u k o l a i š k ą 

13-to wardo aldermano C. Sta-

Goodwill 
Tour. 

Industries Embassy 

0KUPU0T0J LIETUVOJE 
— Šuolio j aukštį naują re

kordą pasiekė Vilniaus univer
siteto s tudentas K. Šapka, įvei
kęs 2,11 m aukščio kliūtį. 

damas tokia svečių gausa ir pasi- I Gausi pamergių ir pabrolių 
džiaugdamas lietuviška pora —i grupė padidino iškilmes. Visi 
šiose vedybose vertėjo nereikia, j studentai, jaunųjų draugai: 
Vakaro vedėju pakvietė šioms pa- į Veronika ir Barbora Soriano, 
reigoms ypatingai gabų dr. P. Ki- į Daiva ir Audronė Valaitytės, Al-
sielių. i m a Vaitaitytė, Živilė Dikinytė, 

Vyr. pabroliui kviečiant, kelda-' Aldona Samušytė (iš New Yor-
mi testą svečiai galingai traukė, ko), Rasa Varankaitė. 
"Ilgiausių metų". Pabroliai: Leonas Valaitis, Pu

ls svečių tarpo kalbėjo "Drau-tinas Baltrušaitis, Raimundas 
go" red. Pranas Garšva, pažymė-; Smalenskas, Vacys Šaulys, Eimu-
damas, kad jaunavedžiai savo pa- tis Radžius (iš Baltimorės), Ri 
dėtimi dabar priklausytų vyres-

Į šį skaičių įeina Waterburio, i n j e m s , bet linkėjo, kad savo jau-
New Britain, Hartfordo. Stani

kas siųsti adresu: Lietuvių Tau- Į fordo, N. Londono, Bridgeporto 
natviška dvasia ir energija pasi
liktų veiklūs su jaunaisiais. 

tos Genocido Pa roda 4259 So. 
>Iaplewood Ave., Chicago, 01. 
60632. 

Lėšoms Telkti Komisija 
(sk.) Į 

x Lietuvių organizacijas, tn- Į 
rinčias vėlavas, maloniai kvie- j 
čiame dalyvauti Baisiųjų Birže- j 
lio įvykių minėjime ir Genocido 
parodos atidaryme. Registruotis 
pas Julių Pakalką, tel. 737-9519. 

Parodos komitetas 
(pr.) 

X Dovanos, kokių t ik reikia 
aukso apyrankės, žiedai su 

deimantais ir k t . gražiausiais 
brangiaisiais akmenimis, per
lai, aukso medalionai, sagės, 
šveicarų laikrodėliai, dramblio 
kaulo ir kt. papuošalai. Didelis 
gintaro žiedų ir kt. gintaro pa
puošalų pasirinkimas. Atvažiuo
kit ar skambinkit — Terra, 
3237 West 63rd S t , Chicago. 
EI. Telefonas — 434-4660. 

(ak.) 

ir New Haven apylinkių baisuo-, . 
tojų balsai. Pačioje "VVaterburio \ šis — 238, K. Bagdonas — 100. 
LB apylinkėje kandidatai gavo ; E. Vaišnienė — 94, H. Dapkus 
tokį balsų ska'čių: dr. P. Vilei-i— 17. 

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

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

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tau
tos kankinių atminimą dera būti šio paminklo ku
rijų tarpe. 

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-ta DIENĄ 
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA. 

Savo auka atsiųskite prieš koplyčios dedikacija. 
RAŠYKITE: 

UTHUANIAN MARTYRS' CHAFEL FUHD 
2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60629 

m*r*r* - - ^ v - ^ r ^ - 1 k 

mas Gedeika (iš New Yorko), 
Ramūnas Underys, Stasys Jurjo-
nas. 

Jaunavedžiai iškeliauja į Baha
mas, o po povestuvinės kelionės 
gyvens Brighton Park ir tęs studi
jas. Karilė lanko Goodman teatro 
dramos mokyklą, o Vaidevutis tęs 
humanitarinių mokslų studijas 
Lojolos univ. 

Jaunosios motina Elena Dau-
mantaitė — Lietuvos universite
to dantų gydytoja. Tėvas — Lie
tuvos operos solistas ,vienas pir
mųjų Lietuvos operos kūrėjų Chi
cagoje 

Jaunojo motina Gražina Račiū
naitė yra kompozitoriaus Račiūno 
sesuo, o tėvas Remigijus Valaitis 
yra buvęs dienraščio "XX Am
žiaus", o dabar "Draugo" admi
nistratorius. 

Svečiai iš Venecuelos, New Yorko 
i rk i t . 

Vestuvių puotoje buvo per 300 
svečių. Ilgai tęsėsi smagūs šokiai 
prie linksmos orkestro muzikos. 

J vestuves buvo iš Los Angeles 
atskridęs jaunojo brolis arch. Egi
dijus Valaitis, iš New Yorko buvo 
atvykusios I. Dičpinigaftienė su | 

Šv. Kryžiaus ligonines ta rnauto jos , kurios apdovanotos už 20 metų 
tarnybą ligoninėj. Beverly Count ry klube įvykusiose iškilmėse Chicago j . 
Iš k. į d.: Emily Kacka. sesuo Ahnari ta , ligonines administratore, 
Elena Praninskienė, Ona Idzeliene. 

St. Baizekui įteikta originali 
Litiiuanian Plaza iškaba, kuri 
bus padėta jo muziejuje. Prista
tyta visa edlė dalyvavusių sve
čių ir politikų. D a r kalbėjo L B 
Chicajgos aps. J . Jasaitis ir Ch. 
Kai. Palaimiiiimą atkalbėjo kun. 
A. Naudžiūnas, MIC. 

LANKĖSI CHICAGOJE 

Stasys Draugelis (a. a. dr . 
K. Drangelio brolis) su žmona 

. Sofija Drangeliene, dabar gyve
ną Hot Springs, Arkansas, šio
mis dienomis, besilankydami 
Chicagoje, apsilankė Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. La
bai domėdamiesi muziejuje su
telktais lietuvių kultūra liudijan
čiais eksponatais ir Marijos 
aukšt. mok. mokinių meno pa
veikslų ir skulptūros darbų pa
roda, apžiūrėję viską ir atsisvei
kindami paaukojo muziejaus 
praplėtimui $20. 

Draugeliai i lgus metus y r a 
gyvenę Chicagoje ir sėkmingai 
vertęsi užeigos bizniu. Likvida
vę Chicagoje savo nuosavybes 
dabar poilsiauja gražiame Hot 
Springs, Ark., kur jiems ir kli
matas ir visa k i ta labai patin
ka. 

daitė, Parsippany, N . J., Vilties 
ir Vinco Butvydų jauniausioji 
duktė, yra priimta j Society of 
Outstanding American High 
School Students. J o s gyvenimas 
ir atsiekti ga'iumai bus ap ra šy 
ti knygoje: "Geriausi Amer ikos 
mokiniai 1970 metais". Kr i s t ina 
pasižymi meno gabumais ir žur
nalistikoje. Ji yra apdovanota 
dviem aukso atžymėjimais — 
medaliais: National Honor So
ciety ir Tsespian Society. J i g r a 
žiai rašo eilėraščius anglų kal
ba ir greit išleis knygą. Dar 15 
metų būdama jinai be aukš t . 

sūnum ir D. Samušienė, Nomeda 
Ausmenaitė atskrido iš Venecue
los, dr. Sadauskų šeima iš Deca-
tur. Iš Detroito buvo atvykę Pol-
teraičiai ir Juškai. Dalyvavo apie 
100 jaunimo ir daug dvasiški jos. 
Dalyvių tarpe matėsi ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusi Č. Grincevi-
čiaus žmona su vyru. 

/. Zvilbutis 

P a p i g i n t a ka ina 
U Ž S A K Y K I T E DRAUGĄ 

J A U N I M U I 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skai tyt i lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti. 

Jeigu J ū s prenumeruojate 'Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyr ium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
gali te j iems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai , papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

I r jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami J ū s ų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra-
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytu lietuviSką 
dienrašti "Draugą"! 

"Draugo" administracija 
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