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PASAULIS DEL LIETUVOS 
NEGALI BŪTI ABEJINGAS 

Italijos spauda apie lietuvių 
jaunimo laisvės judėjimą Kaune 
rašė ypatingai plačiai. Kad ita
lų visuomenė domėjosi įvykiais 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, liu 
dijo kai kurių italų mokslininkų 
bei kitų atsiųstos telegramos El
tos italų kalba biuleteniui Romo 
je, jos redaktoriui prel. V. Min
cevičiui. Čia vienas pavyzdys: 
Franco Sabbadini, Milano univer 
siteto profesorius, telegramoje, 
pasiųstoje geg. 22 pažymėjo: 
"reiškiu solidarumą pavergtai tė
vynei, jungiuos prie Tavojo skaus 
mo bei vilčių sulaukti laisvės". 

Iš Italijos gautomis žiniomis, 
televizija bei radijas visose žinių 
programose plačiai teikė žinias a 
pie įvykius Kaune (apie "sukili
mą", "maištą", kaip buvo teigia 
m a ) . Vis buvo pabrėžiama, kad 
Lietuva buvo rusų okupuota pa
saulinio karo metu, kad lietuviai 
nepasiduoda krašto rusinimui, 
kad jie gina savo religines, tauti 
nes ir kultūrines vertybes. Spau
da ir televizija nei kartą neminė 
jo "Sovietinės Lietuvos", bet vis 
žymėjo "Lietuva"- Gausiai skelb 
tuose Lietuvos žemėlapiuose vis 
buvo rašoma "Lietuva". 

kiamas ne tik Baltijos valstybėse, 
bet Ukrainoje, Kaukaze (Baku 
mieste) ir kitur. 

"Momento — serą", Romos va 
karinis dienraštis, geg. 22—23 
laidoje didžiulėm raudonom rai- i 
dėm skelbė: "MAISTAS". Paskelb 
tas ir žemėlapis su raudonai nus
palvinta Lietuva. Būdinga, kad 
dienraštis Lietuvai skyrė pirmąją 
vietą, tik antroje bei trečioje vie
toje iškėlęs kitus du geg. 21 ir 22 
dienų aktualiuosius įvykius: prez. 
Nixono atvykimą Maskvon ir 
vengro įvykdytą Pietos statulos 
sužalojimą Vatikane. 

Komunistų —Mao šalininkų 
dienraštis Romoje "II Manifesto" 
Kauno įvykių neryškino, tačiau 
antraštėje pažymėjo, kad riaušės 
Lietuvoje buvusios tautinio ir re
liginio pobūdžio. 

Spauda, šalia žinių, skelbė ir 
plačius komentarus, net istori-

Toleruoti tarptautinę 
gėdą - neatleistina 

Lietuvos žydo. dr. J. Margpolio žodis 
apie sovietu tironiją 

Sugriautas Haiphongo miestas 

Lakūnai streikuoja, 
bet ne visur 

Atominiu ginklų 
yra perdaug 

Visose bažnyčiose 
prisiminė Lietuvą 

WATERBURY. Conn. — Wa-
terbury birželio 18 d. visose ka
talikų bažnyčiose buvo prisi-* 
minta Lietuva ir komunistų per-į 
sekiojimai dėl religijos. Po pa-1 W A S H T N G T O N A S . — Mus! Sako, kad Margelis visada, 
maldų buvo protesto eisena prie; pasiekusiam Congressional Re-j iki 1939 metų, buvo labai drau-
speeialaus plakato, kuriuo krei-i COrd E 6205-06 puslapiuose, bir giškas sovietams, bet kai 7 me-
piamasi j JAV prezidentą dėl'želio 14 dienos, randame svarią t u s praleido koncentracijos sto-
religijcs persekiojimų okupuo- įr reikšmingą kongresmano Ed- vykioje, jis praregėjo ir pasida-
to.ie Lietuvoje ir Ukrainoje, ku-, Ward J. D?rw|nskio iresp., Iii.)- rė didžiausiu priešu komuniz-
rios buvo vienos pirmųjų komu-; žodį •Genocide Day". Derwins- mo' "Aš nekenčiu tos sistemos 
nizmo aukų. ki priminė, kaip rusai pradėjo visa širdimi ir visomis išgaiė-

Proteste dalyvavo iš VVash- j masiniai naikinti Pabaltijo tau- mis prieš ją kovosiu. Aš įsitiki-
ingtono, D. C . atvykęs kongr.į tas. pradedant 1940 birželio iš- nes. kad kiekvienas žmogus pa-
Mannagan. taip pat miesto bur- j vežimais, ir kiek tie kraštai iš- šauly turėtų pirmoj eilėj pa-
mistras V. Mambino, respubii-! kentėjo. Ta proga pacitavo vie- j skelbti kovą prieš tos sistemos 
konų pirm. G. Harriman. žydų no jžymaus Lietuvos žydo. dr. įvestą vergiją, terorizmą, žiau 
rabinas, liuteronų kunigas, lie- Juliaus Margolio laišką. 

Į tuvių parapijos klebonas kun. J.; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ 

VVASHINGTGNAS. Valsr. WA3HlNGTONAS. — Visam; 
pasauly didelė dalis lėktuvų pi-: sekretorius VVilliam Rogers va-

nes apžvalgas apie Lietuvą. Pvz. į lotų vakar streikavo, be t t iks- : ka r liudijo Senato užsienio rei-
Neapolio dienraštis "Roma" geg. j lauš skaičiaus nebuvo žinoma.; kalų komitete apie Maskvoj pa-
23 pirmam puslapy įdėjo Alber-; Amerikos pilotams te ismas bu-; si rašytą ginklų apribojimo šu
to Angeli apžvalginį straipsnį j vo įsakęs nestreikuoti, daugu-i sitarimą. Kongresas tą sutartį 
"Lietuva ir Vakarai". Kitas dienj ma įsakymo paklausė, be t t r i - pradėjo svarstyti , atsirado vi-
raštis, Bolgonos mieste, "II Ręsto j j u oro linijų — Eas tern , Nor th - ; šokių balsų už ir prieš. Tie, ku-
del Carlino" taip pat skelbė pla- į east ir Southern — pilotai ne-j r.je rėkia prieš sutartį, argu- vadinas, bus galima tiktai girti ka'bė 

Vilčiauskas ir kt. 
P laka tas prie 8 kelio bus iš--

s ta ty tas visą savaitę. 

iimus. Toleruoti ir remti tą 
tarptautinę gėdą yra neatleisti
na niekam, kuris gyvena toj pu
sėj sovietų sienos, kuris gyvena 
normaliose sąlygose. Milijonai 

\ žmonių stovyklose jau buvo su
naikinti. Rusijoj daugiau žuvo, 

. negu visų kitų šalių stovyklose, 
kartu. įskaitant ir Hitlerio, ir 

; .MASKVA. — Sovietų prez. toji naikinimo mašina nesustoja 
BEIRUTAS. — Libijos prez. Podgorny baigė vizitą Hanojuj veikusi. 

Kadafi paskelbė, kad jo krašte įr grįždamas per Indiją, Kalku- o tuos, kurie girdėdami tai 
bus "pilna spaudos laisvė", jei t o j m i n ė j 0 . kad Paryžiaus de- kalbant tik patraukia pečiais ir 
laikraščiai rašys taip, ka;p jis rybos atsinaujins-grei tai" . Jam kalbą užbaigia miglotomis bend-
nori. o ne kaip tie. kurie raše. aj-iį^s, vakar Maskvos radijas rybėmis, reikia priskirti prie že-

Laisvė tik girti 

Paryžiaus derybos 
atsinaujins "greitai 

tų straipsnį — jo autorius Pieroį paklausė ir streikavoo. New | mentuoja. jog atominių ginklų 
Stambiausias Italijos dienraš- jj Gioli vėl pateikė istorinių žinių, Į Yorko Kennedy t a rp tau t in iam! persvara paliekama sovietų nau-

tis, leidžiamas Milane, "Corriere j lygino su Čekoslovakija, priminėj aerodrome buvo pranešta , kadi dai sant. 3:2, bet gynėjai sako, 
della Serą" stambioje antraštėje i susideginusį J. Palachą, aiškino, I ig užsienio linijų streikuoja. Bu-! kad ginklų kiekis pasidarė j au 
ryškino, kad Lietuvoje vykusios j kaip Lietuva buvo okupuota, ko- i Vo žinoma, kad streikavo Pran- : nesvarbus, kai viena ir kita pu-
riaušės, kad jas malšino iš centĮdėl gyventojai nekenčia okupan • cūzijos. V- Vokietijos, Ispani-i gį jų turi tiek, kad savo priešą 
rinės Azijos prisiųsti daliniai iri to. Viena antraščių: "Tauta, su- jos, Izraelio. Italijos. Belgijos,; galėtų sunaikinai dešimt kartų. 
kad 'Kalanta nusižudė, protestuo į gebėjusi išlaikyti savo tautinį sa- j Graikijos. Čilės, Brazilijos, Airi- Reikia tik siekti, kad tos dvi 
damas prieš okupanto įstaigų {vitumą". | los lakūnai. Nebuvo t ikra , bet galybės nesusikibtų, 
vykdomą "Persekiojimų kryptį", j m ^ ^ d i e n r a 5 č i a i l a < H a i beveik tikra, kad prie s t reiko -

Pr,e žinios prijungtas didelis Lie j Q s Lietuvoje: popie- i P a d ė j o Jugoslavijos ir Sovietų 
tuvos žemėlapis. • . j tinis dienraštis Romoje "II Gior-

Vatikano organas "L'Osservatoį nale Hltalia'* (pirmame pusi. pa-
re Romano" geg. 22—23 laidoje j skelbė: "Sukilimas Lietuvoj, Lais 
po žinių apie prez. Nixono lan
kymąsi Maskvoje, pranešė apie 
"Incidentus Lietuvoje". "Panora
ma", milijoninio tiražo iliustruo 
tas savaitinis žurnalas birž. 1 lai
doje Lietuvai skyrė visą puslapį, 

vės, Laisvės šauksmai, Trys susi
dūrimų dienos Kauno gatvėse). 
"Stampa Serą" (Torino) ilgame 
straipsnyje su žemėlapiu, geg. 22 
pabrėžė antraštėje: "Azijos dali
niai prieš Lietuvos jaunimą". "II 

Paminėti ne tik Kauno įvy- j Giornale d'Italia" geg. 23 prane-
kiai, bet ir vyskupų likimas, prof. j še apie "Represijas Lietuvoje", mi 
Kazlausko atvejis. Įdėtas spalvo- Į nėjo apie šimtus suimtųjų Kau
tas Baltijos valstybių žemėlapis, j ne, teigė, kad galima esą laukti 

į ir naujų riaušių. 
"II Messaggero", Italijos vy-' 

riausybės oficiozas Romoje, geg.i Dar kitų laikraščių balsai: "II 
23 atkreipęs didelį dėmesį į JAV; Giorno" (Milane), "II Mattino" 
prezidento atvykimą į Maskvą,! ("Prieš sovietinis maištas Kau-
pirmame puslapy įdėjo vedamą-i ne, Lietuvoje"), "La Stampa" 
jį "Nuo Maskvos iki Kauno", nu-į (Torino), įdėjo platų korespon-
rodęs, kad riaušės Kaune laiky-j dento Maskvoje, Ferdinando Ve 

Sąjungos pilotai. Nest re ikavo 
Australijos, Japonijos, a rabų ša-į 
lių ir kitų komunistinių kraš tų . , 
Britanijos lakūnai negalėjo su-: 
sitarti ir dalis jų, atrodo, strei-l 
kavo. 

Norėjo išvogti 
demokratų paslaptis 
WASHlNGTONAS. — Į de 

režimą ir remti revoliuciją. 

Jo legenda 
tik prasidėjo 

COLOMBEY - LES - DEUX 
-EGLISES. Prancūzija. — Bir
želio 18 buvo atidengtas milži
niškas. 150 pėdų aukščio, pa-

1 minklas gen. de Gaulle. Iškilmė-
Į se dalyvavo prez. Pompidou Ir 
j 30.000 žmonių. Pompidou savo 
įkalboje pasakė: ''Mirtis yra tik 
! pradžia, tavo legenda, generole. 

jo. kad •Amerika turi nu- m o s moralės kategorijos ir ban-
stoti bombarduoti, sulaikyti vi- ditų sąjungininku'. 
sus priešiškus veiksmus ir pra- r>erwinski. kaip atsimenam, 

; dėti rimtai derėtis Paryžiuje". d a l y v a u j a k a i p K o r i greso atsto-
Tuo pačiu metu pridėjo, kad v a s J u n g t i n : u T a u t ų žmogaus 
sovietai ir toliau pristatys visą: t e i s i u komisijoj ir daug svkių 
karinę medžiagą Hanojui. k ė l ė s o v i e t u nusikaltimus Pa-

Radijas sakė. kad Hanojui 
Podgorny matėsi su Xuan Thuy. 
Hanojaus delegacijos vadu Pa
ryžiuje, ir su Le Duc Tho. kuris 
neseniai grįžo iš Pekino. Minėjo 
taip pa t . kad derybų baze turi 
būti septynių punktų planas. 
pateiktas Hanojaus, bet VVash-; 
ingtono atmestas. 

baltijy. pasirodė kaip tikras ir 
neabejotinas mūsų draugas. 

Prancūzai naftos 
iš Irako gaus 

SAIGONAS. P. Vietnamo 
Tokios rūšies s t re ikas buvoj mokratų parti jos būstinę Wash- į t ;k prasidėjo, ir augs diena iš j prez. Tbieu sako, kad dabar 

pirmas aviacijos istorijoje. 1 ingtono priemiesty buvo įsibro- ! dienos". 

Vokiečiai teroristus 
greit sugaudys 

HANNOVERIS. — V. Vokie
tijos policija suėmė Ulr ike 
Meinhof. labiausiai ieškomą mo
terį teroriste. Ji . ka r tu su Baa-
der, vadovavo jų dviejų varda i s 
vadinamą gaują, kuri , manoma, 
ir padėjo eilę bombų, plėšė ban-

Į vę penki asmenys i r norėjo nu-
j fotografuoti s laptus dokumen-
: tus , bet buvo pagauti . Tarp su

imtųjų buvo ir narys komiteto. 
, kuris organizuoja Nixono per

rinkimą. Respublikonų vadovy
bė paskelbė, kad jie atsiriboja 
nuo tokių veiksmų ir nepritaria 
šiom priemonėms, kad tai darė 
asmenys be jų žinios. 

tinos antruoju stambiu dienos į-! gas, vertinimą, Italijos katalikų 
vykiu (Salia Nixono viešnagės), j dienraštis "Avvenire" geg. 23 ra 
Dienraštis Romo Kalantos žygį į šė apie "Įtampą Lietuvoje", "La I kus, žuvo amerikiečių karių, ei- j 
palygino su Vietnamo susidegi-] Voce Republicana" geg. 22 pažy-l vilių vokiečių. Jos namuose poli j 
nusiais vienuoliais ir Jan Palachį rnėjo: "Tautiniai ir intelektuali-i cija surado bombų dirbtuvę.! 

Pabattiedams rusai 
smogs dar kiečiau 

BOSTONAS. — The Christ-
savižudybe Prahoje. Dar nurody 
ta j pasipriešinimo veikėjus Ru
sijoje. Kitoje vietoje tas pats laik
raštis teigė — tai tautos drama 
ir čia pat priminė Lietuvos kata
likų protestus bei religijos perse
kiojimą. "Umani ta" Italijos so
cialdemokratų partijos organas 
geg. 23 šalia žinių apie Nixoną 
Maskvoje ir po rūkančio L. Brež-

niai sluoksniai prieš neo—stali- j ginklų ir planus, kas re ikia to-1 ian Science Monitor birželio 17 
nistų režimą", — dienraštis čia j l i a u daryt i , ku r bombas dėti . Bu į Jd ėJo vedamąjį apie Lietuvos m 
pat stebėjosi komunistų organo: v o ĄHT ir i a D a i naudingas poli- • kančias, primindamas, kad b i r - i* 
Romoje tyla... "Corriere della Se-į c i j a i g ą ^ a s a n a r c h i s t ų Vokie- ž e l i s yra nelaimingas mėnuo 
ra" (Milane) skelbė apie gausius! t i j o j i r užsieny. Gaujos vadas 
suėmimus Lietuvoje dešiniųjų or B f t a d e r b u v o s u i m t a s p r i e š d v i 
ganąs Romoje II Secolo d'Ita-; 3 a v a i t e S ) s u i m t a i r 1 4 W t n a . 
ha geg. 26 skelbė labai gerą Ita a heįodrQ s k a i č i a u s 2 2 . 
licus straipsni, kurio raudonom' ' . ! vykius 
raidėm antraštė skelbė: "PA-1 T a r P klt* P I a n ^ 8 « U « orga^ -

nevo nuotrauka stambiom rai-į SAULIS D£ LLIETUVIU TAU-; " i z a v « P a ^ r o b t i k a n c l e r i ^ 
dėm skelbė: "Sukilimas Lietuvo-jTOS DRAMOS NEGALI LIKTI Brandtą. 
je numalšintas dalinių". "Avanj ABEJINGAS". (E.) ! 
ti", Italijos socialistų partijos or-

ir mes dažnai linkę užmiršti, 
kaip Stalino armijos užgrobė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Su
mini ir visus paskučiausius j -

lietuvių rezistenciją 
j prieš rusifikaciją. Laikraštis 

ganąs Kauno įvykiams ir "sovie 
tinio pasipriešinimo sovietams 
trims būdams" geg. 23 paskyrė 
net pusę pirmojo puslapio, įdėjo 
ir Lietuvos žemėlapi. Laikraštis 
stambioje antraštėje žymėjo: 
"Tautos sukilimas, riaušes Lietu
voje palaužtos milicijos ir kari
nių dalinių". Luciano Vasconi il
game straipsny dėsto, kad pasi
priešinimas komunistiniam rėži 
mui pastebimas visoje Sovietijoje 
tarp Leningrado ir Ramiojo van
denyno, tarp ašigalio sričių ir 

SELVER SPRINGS. — Gub. 
VVallace buvo padaryta antroji 
operacija, išimta kulka. Kulka 
nebuvo palietusi nugarkaulio, 
tik art i jo nervų sistemą, dėl; 
to jam duodama mažiau nei 50 

Pirmasis šio sezono 
uraganas 

mano, kad kai žydai pradėjo 
i garsiau rėkti ir veikti, rusams 
i nieko kito neliko, kaip sušvel-
' ninti savo takt iką; priešingai 

jie ketina elgtis su pabaJtie-
cįais — ruošiasi dar labiau su
duoti geležiniu kumščiu. 

prasidės ne daugiau kaip trijų 
mėnesių kampanija atsiimti 
praras tas žtmes. 

Sugrįžus Podgornui j Mask
vą. Hanojus vėL bombarduoja
mas. 

Hong Konge 
nuskendo 150 

HONG KONG. — Tris dienas 
Hong Konge nepaprastai lijo. 
ir ikį vakar dienos dėl to buvo 
150 nuskendusių ir daug me
džiaginių nuostolių, kai nuslin
ko dvi kalvos, sunaikino tr is a-
partmentinius namus. 

LONDONAS. — Sekmadieni 
įvyko didžiausia Britanijos isto
rijoj lėktuvo katastrofa, kai t :k 
ką pakilęs iš Londono BEA lėk
tuvas į Briuselį nukrito ir žuvo 
visi 118 keleivių, tarp jų 29 a-
merikiečiai ir 12 britų gydyto
jų. Nelaimės priežastis nežino
ma. Iki paskutinės minutės pi-
'otas pranešinėjo, kad viskas 
tvarkoj , motorai gerai veikė. 

PARYŽIUS. — Prancūzijai 
pavyko susitarti ir išsiderėti su 

; Iraku, kad jie parduotų naftos 
į iš neseniai suvalstybintų šaiti-
; nių. Dalis suvalstybintų naftos 

pramonės įmonių priklausė ir 
' prancūzų kompanijooms. Suvals 

tybinus, I rakas skelbė, kad jie 
naftą teiks tik sovietams ir jų 

! nurodytiems sąjungininkams. 

Kinija su Maskva 
nekooperuoja 

MASKVA. — Rusijoj suau
gusiųjų švietimo klasėse t a rp 

; kitų dalykų yra būtina įr dabar-
; tinė pasaulio situacija, žiūrint iš 
1 savo kiemo. Neslepiama ir sako-
. ma. kad sovietams yra sunku 
! privežti karinės medžiagos Siau-
i rės Vietnamui ir kad Kinija at

sisako kooperuoti. Net ir kai 
Hanojus kreipėsi j Pekiną '.r 

: prašė leisti sovietų laivams iš-
; krauti jam skiriamas medžda-
Į gas pietiniuose uostuose. Kini-
i ja atsisakė. Neatsisakė tačiau 

leisti j plaukti ir iškrauti gink-
; lus Lenkijos ir Rytų Vokietijos 

laivams. 

MIAMI. 
RAPID CITY. — Sekmadienj 

— Pirmasis šio se- buvo laidojami potvyny nusken-
proc. galimybės, kad jis galės zono uraganas "Agnės" susifor- dę, viso virš 200 žmonių. Lai-
vaikšejoti kaip sveikas žmogus, mavo Karibų jūroje, palietė Ku-
bet 90 proc. garantuojama, kad bos vakarinę dalj, žuvo 6 žmo-
galės judėti su lazdomis. 

CANBERRA. — John Con-
nally, prezidento emisaras, bai
gė vizituoti Lotynų Ameriką ir 

Kaukazo. Nepasitenkinimas reiš I dabar vieši Australijoj 

nės, ir dabar ar tė ja prie Flori
dos šiaurinės dalies (" ranke
nos ' ' ) , žmonės pradėjo bėgti to
liau nuo jūros . U r a g a n o vėjo 
s t iprumas — 100 mylių per va-
landą-

dotuvėse prezidentą Nixoną at
stovavo jo žmona Pat. Gen. de Gaulle paskutiniais savo 

Praėjusj savaitgalį Rapid Ci -? % ' v e n i r n n mėnesiais nuošaliam, ra-
tv mieste dėl didelio lietaus b u - > i a m Prancūzijos miestely Colom-

• i * -v,-„ . i -v ~* sev - Les - Deux - Eghses. visad vo ve potvvnis. uzaliarmuotas. - , . . . , ,. - • ' - 'apsuptas gerbėju, skundėsi neturįs 
visas miestas ir žuvo du ž Jno - į p r i v a t u m o ( V i r š u j e ) . ir netoli to 
nės. abu iš Illinois, nuvykę pa-Į mietelio birželio 18 jam atidengtas 
dėti po ano potvynio, 'ISO pėdy aukščio parniūkiąs 

SOISSONS. Prancūzija. _ Iš 
tunelio, kur susidūrė du pran-^ 
cūzų traukiniai, jau iš t raukta 
62 lavonai ir 86 sužeistieji. Gel
bėjimui atsirado nauji sunku
mai, kai vienoj pusėj įskilo tu-j 
neljo sienos ir bijoma, jog gali 
įgriūti. Tarp griuvėsių da r gali! 
būti 30 - 50 negyvų a rba su
žeistų. 

PEKINAS. — Vakar j Peki
ną atvyko Henrv Kissingeris ir 

KALENDOfRIUS 

Birželio 20: šv. Silverijus, šr*. 
Florentina. Genulis. Aiva. 

Birželio 2 1 : šv. Aloyzas, š*. 
Demetrija. Ramūnas. Rozeta. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:28. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilta ir drėg
na, galimas ir t rumpas lietu* 

turėjo susitikti su premjeru čuį su perkūnija, j vakarą gerofcai 
En-lajum. Kelionės svarbiausias ' atvės, dieną temperatūra apie 
tikslas — Vietnamo karas , I 85 laipsniai. 



DRAUGAS, antradienis, 1972 m. birželio mėn. 20 d. 

KELIAS J SVEIKATĄ 
J O N A S ADOMAVIČIUS, AL D . 

Sveikatos reikale raštas - klausimos siusti Šiuo adresu: 

K E L I A S I SVEIKATA, 2819 West Garfield Blvd., Chicago, 112. 60«36 

RŪKYMAS - KRITIMAS 
VĖŽIO STERBLEN I 

Rūkoriui nėra jokio išsi
gelbėjimo nuo plaučių vėžio. 

William Weiss. M. D. 

Philadeiphfjoj, Pa. dirbąs gy
dytojas William. Weisss naujau
sioj Medical Tribūne laidoj tvirti
na, kad rūkoriui nėra jokio išsi-į 
gelbėjimo nuo plaučių vėžio. Jo
kia operacija, jokie, kad ir mo-
cterniŠkiausi, tyrimai ankstybam 
plaučiuose vėžio susekimui nepa
deda užkirsti kelią kartą plau
čiuose prasidėjusiam dėl rūkymo 
atsiradusiam vėžiui. Rūkoriui, 
priešingam iki šiol manymui, rei
kia skaitytis su ankstybu plau
čių vėžiu susirgimu ir nesulaiko
mai greitu dėl tos ligos savo gy
venimo galu. 

žines celes, kol kas pastangos yra į 
labai menkos susekimui kurioje j 
plaučių vietoje vystosi vėžys, I 
pirm negu jį ten parodys X-Ray 
nuotrauka. O tada jau irgi šaukš
tai po pietų. Net ir Mayo klini
koj naujausi tyrimo būdai šioje 
srityje yra labai riboti. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
PKI' IAIKO 4JU.MIS 

MėS West 63rd Stret* 
V«ti HasCten 10 12 vai. lt 7 •» t 
?ak. Šeštadieniais 10- -i vai. Tre*laa 
uždaryta i.ijroniai priimami susitariu 

Ortoo cetefunat, FR H-S*4» 
Kea. telef. WAlbrook 5-5079 

Agota Aiūzienė (viduryje) su draugėmis džiaugiasi Alvudo Lietuvio 
sodyboje apsigyvenusi — ji juos vaiš ina sveiku — alvudišku maistu 
Alvudo užkandinėje. Nuotr. M. Nagio 

OR. K. G. BALUKA& 
\MUMTIJU ir •••oteit/ tttf 
• .i!-t-kon«irw l hirurgi)» 

t>44» S Pulaski tUmd (C.r»»t»fu 
ffedic&i Buildiag) fei i . l 5-644-

Priimti ligoniu* pa^ai -.uaitartniij 
e! ae&tėUtepia. skambinti 37+-H01? 

OR. VL 0LA2YS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS L1U<^ 

•2891 Wesi OSrd Street 
Kampas 63-člos Ir Californla 

I Valandoe pagal sosnarana*: 
Plrmad-, antrad, ketvirtad. nuo 

6 lkl 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 2 iki 8:30 vai. 
Trečlad. tr penktad. uždaryta. 

Ofiso tek*. 478-4043 
RezfcL teL WAlbrook 5-S048 

f 

Šitą beviltišką rūkoriaus su 
plaučių vėžiu kovą stebėdami, 
mes nustembame: kaip šio kraš- i 
to kovai su plaučių vėžiu įstaiga 
(National Canser Institute) da-t 
bar išleidžia milijonus dolerių' 
tokiems skreplių tyrimams, kurie, i 
kaip matom, mažai naudos tei-} 
kia: nesumažina rūkoriaus veži-j 
nės ligos -—neprailgina jo am
žiaus. 

Išvada. Visų ligų sėkmingiau
sias gydymas yra apsisaugojimas 
nuo ligos — profilaktika. Šitą 
tiesą visi —tiek gydytojai, tiek 
šiaip žmonės turėtų galvon jau 
dabar įsidėti ir savą gyvenimą pa
gal šią tiesą rikiuoti. Lengva su 

.Šitokiai baisiai ištarmei parem
ti gyd. Weiss pateikia sekančius 
faktus. 1. Patikima mediciniška 
literatūra, tvirtina minėtas gy
dytojas, faktais nurodo, kad plau
čiuose vėžio susekimas net labai 
ankstyvas — dar ligoniui nusi
skundimų (kosulio, kraujavimo, plaučių vėžiu kovoti profilaktiš-
švilpiančio alsavimo) neturint, | kai: metant rūkyt rūkoriams, ir 

TEISINGA PATARIME 

ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. 

GYDYKI ŽAIZDAS 
DVYLIKAPIRŠTĖJ ŽARNOJ 

Klausimas • Didelis ačiū Ger 
biamam Daktarui už vaizdingą 
išaiškinimą per Lietuviai 

lietuviškų sriubų, čia šeimos ge
ria pepsus karališkais kiekiais, 
ryja alų, degtinę, kavą... tik ne 
tą, kas reikia. O visi nori būti 
sveiki. Jokio vargo tvarkingasis 
neturi su minėtomis žaizdomis, FOX 
jei jis ima tvarkingai gyventi, j 
jausti ir maitintis. Todėl ir Tams- j 
ta pradėk kas trys valandos po w . ofiso BE 4-5849. ra. sss-asss 
truputį užkasti be kepto, be rū- DR, PETER T . BRAZIS 
Vyto, be kavos, be cigaretės, be j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
svaigalo ir be jokių aštrumų. Tik 

DR. 6. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 

ZBTŲ IB ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

TeL — 6954688 
VALliEY MEDICAT. CENTEB 

a«o StmoaH s t r a t 

U i t L.11HUAN1AN WORLX>-WUJt UAlt l 
•645 VVEST 6Srd « „ CHICAGO, OA. 99629. Tei. LUdlow 3-9oMi 

Sccond class Postage paid at Chicago, IiUnois. Published daiiy, 
except Sundays, days ai'ter Christmas and Easter b> the Lithuanian 

Catholic Press Society 

Subscription Rates. $19.00 — Chicago and Cook County, Illinois 
Elsewhere in U . S A $17.00, Canada $19.00, ForeigD 
Countries — $20.00 

P r e n u m e r a t a 
Cook apskr., Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Uisienyje 
Savaitinis 

• R«iakcna straipsmus t»; 

*o savo nuožiūra Nesunau 
dotu straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimu 
turis} neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

metams Vi m. S raen. 1 meh. 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.50 

17.00 9.00 5.00 2.00 
!9.00 10.00 4-06 2.50 
20.00 11.00 tš.50 2.50 
10.00 $M — — 

• Redakcija dirba kasdieD 
8 3 0 _ 4:30. šeštadieniai? 
8:30 — !2:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00 

Roate 58 — EUrm. niinois 

nesumažina nuo tos ligos miri
mų skaičiaus. Todėl išlaidus da
bartiniai plaučių vėžio susekimai 

niekada nepradėt rūkyt nerūkan
tiems. Šitokio gėrio susilaukimas 
esti užtikrintas kiekvienam asme-

tyrimai nepasiekia tikslo. Net di- nybe subrendusiam asmeniui. Už 
džiausios piniginės išlaidos tyri-1 tai jausmais brendimas yra tas 
mams ir operacijai neišgelbsti pats, kas nuo plaučių vėžio apsi-
žmogaus nuo cigaretinio plau
čiuose vėžio: žmogus vis vien 
rygiai greitai, kaip ir visai negy
dytas — netirtas tokią ligą turin-
tysis kapuosna keliauja. 2. Dvide
šimt metų atgaL ,>buvo pradėta 
tirti daugiau kaip 6000 rūkorių. 
Apie tų tyrimų duomenis buvo 
rašyta mediciniškoje spaudoje: 
T h e Natūrai History of Lung 
Canser, Am- Rev. Resp. Dis. 89,-
519,1964. Gyd. Boncot tvirtina 
toje spaudoje, kad 80 proc. vyrų 

saugojimas. 
Dar kartą prašo šis skyrius vi

sų rašančiųjų mediciniškais rei-

programą apie skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos žaizdas. Jūs aiš
kinote, kad turintieji dvylika
pirštės žarnos žaizdas turi valgy
ti po nedaug ir tarp valgių turi 
užgerti pasukų (buttermilk), kad 
jos sumažintų skrandžio rūgštis. 

Aš taip pat turiu sunkenybių 
su dvylikapirštės žarnos žaizdo
mis, todėl prašyčiau Gerbiamą 
Daktarą paaiškinti "Kelias į Svei
katą" skyriuje į kiek dalių išda
linti visos dienos davinį. Be to, 
būtų Įdomu žinoti, ar turintieji 
dvylikapirštės žarnos žaizdas ga
li vartoti vaisių sunkas, kaip tai: 

2484 West 71st Street 
T^7 druską vartok maiste, jokio kito-įVaL: pirm. ketv i oa ? -popiet: 
1 v | antr nenkt i -B tre* 'r tęst tik (Nukelta į 5 pusi.) 

antr.. penkt 

Į 
i Antrasis pasaulio lietuviu jaunimo kongresas jau 
j Čia pat. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga 

I pinigų. Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautie-

I čiai ir organizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo 
progos prisidėt auka, bet yra jautrus jaunimui, galėtų 
ją užpildyti. Kiekvienas doleris yra prasmingas kon
greso sekmei, del to kviečiame paskutiniųjų dienų 
talkon. 

Dr. Ane Rudoko kabinetą perėm? 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

27419 West 51st Streot 
TeL OB 0-3400 

Vai. pagal susitarimą: plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir pentad 
10—4; ieetad. 10—2 vai. 

Ofs. teL 785-4477 Rez. PR 8 6960 
0R. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERV\T IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL Bt'iL-DING 

«449 so. Polanki Koad 
Valandos pagal susitarimą 

TteaM TeL — Gi 8-087S 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC MGOfc 

GEVEKOLOGEVfi CHTKCRGIJA 
6182 So. Kedrie Ave., WA 5-267€ 
Valandos pagal susitarimą. Jef ne 

skambinti: Bfl 8-0001 

kalais liautis apgavikams turtus i apelsinų, graifruktų ir slyvų. Jei-
krovus. Štai šis dienraštis paskel-j gu aš jų nevartoju, tai pas mane 
bia tokia medicinišką klaidą. į būna labai kieti viduriai. 
Girdi, jei sveikais jaučiamės, tai j Atsakymas. Jau vien kad turi 
valgykime riebalus.... o tik kai į kietus vidurius — yra ženklas, 
suskaudės —eikime pas gydyto- j kad blogai — ne sveikai lietuviš-
ją. Tiesa yra štai kokia. Kai su-j-kai maitiniesi. Turi susitvarkyti, 
skaudės krūtinėje dėl kraujagys-i kad viduriai dirbtų be liuosuo-
lių sklerozės —'jau gerokai pavė-'jančio vaisto — be slyvų sunkos. 

Vardas • Pavardė 

su plaučių vėžiais jau kelis m e - Į 1 " 0 1 ^ ^!:<as gyd^is. Lygiai taip Pirmas tns-.<eturias dienas nėge 
tus turi tos ligos reiškinius, o tik 
po to laiko galima plaučių aug
lį atpažinti Rentgeno nuotrauko
je. Chkragiškis plaučių žinovas 
gyd. Levine tvirtina, kad kai su
randi pirmą kartą skrepliuose vė
žio celes — tai tas vėžys to žmo
gaus plaučiuose jau yra sėdįs 
penkti metai. Už tai ir pastangos 
mūsų pajėgaus gydytojo-patholo-
go Jono Valaičio, susekant skrep
liuose vėžines celes, ne ką gali 
žmogui rūkoriui padėti. 

pavėluotas dalvkas nuo plaučių! riama citrininiu sunkų turint į 
vėžio gydytis, kai imsi kraujuoti, j skrandyje ar dvylikapirštėj žar- | t 
kosėti bei 

Adresas 

Čekius rašyti: Lithuanian World Youth Congress 
š i ą atkarpą drauge s u savo auka malonėkite pasiųsti sekančiu 
adresu: Dr. i. Kazickas , 53© R f t h A v e n u e , N e w Yorfc, N . Y. 

I 

švilpti dėl Jaučiuose!, nos žaizdas. Toliau — atskiestas I 

TeL — BE 8-5883 
DR. A. B. GLAVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL P R 8-2220 
Namu — rezid. — PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

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

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penki 
QTIO 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki b 

vai. vak. seetad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Ofs. PO 7-6666 Rez. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 W'jst 68rd Street 

i V AL.: kaadlen nuo 1—4 p. p. ir t 
į! tkl 8 vai. Trečlad. ir SeStad. uždaryta 

DR. MARIJA LINAS 
AKJSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(O rišo ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofteo H E 4-1818 Rex. PR ft-0801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(Tlst ir Campbell Ave. kampas) 

Plrmad.., antrae.., Ketvirtad. ir yenkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vale 
Ke*virtad. ir seštad. nuo 9 v. ryte 

iki 11 vaL ryto — tik ausitarua 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"eontact lenses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta, treč. 

C*'-

L_ — 
atsiradusio vėžio. Xesiduokime ne į pagal- pakentima. O už savaitės 
tik cigarečių pirklių žabangoms į — kitos — pradėk "maudytis" 
mums pakenkti, bet taip pat sau-į citrininių vaisių sunkoje. Džiau- i s _ 
gokimės gudriai užmaskuotų j kimės Amerikoje gyveną ir tokia Į g^^į 
spaudoje patarimų apie riebaus i gėrybe naudotis galį- Tai suteiks 
maisto naudojimo nežala. Ge
riausiai visada visiems išeis, kai 
medicinos reikalais žmones švies 
tik patyręs, pelnagaudžių kėslus 

vitamino C reikiama kiekį natū 
raliu keliu. Tos sunkos vaduos 
sriubų trūkumą šiame krašte. 
Juk čia žmonės išprotėjo: vietoj 

Taip pat ir minėtas gydytojas 
Weiss 1967 ir 1971 m. paskelbė 
savo su talkininkais atliktus ty
rimus, kad nė geriausias kas pus
metis plaučių X-Ray švietimas 
-fotografavimas, nei apie plaučių 
"ežio pradinius simptomus rūko
riaus apklausinėjimas neprailgina 
kiek ilgiau žmogaus amžių. Šitą 
faktą patvirtina ir gyd. Butt savo 
rašinyje, paskelbtame 1969 m. 
Anglijos mediciniškoje spaudoje. 
Gyd. Libenfud 1966 m. medici
niškoje spaudoje tvirtino, kad ir 
pradinis skreplių dėl vėžinių ce
lių suradimo tyrimas nė kiek 
nepailgina rūkoriaus amžiaus. 
Nemanoma, kad dažnas — net 
pusmetinis skreplių dėl vėžio su
sekimo tyrimas ką nors rūkoriams 
padėtų, nes šalia vėžio, tokie 
smarkūs rūkoriai apturi antrą 
vergą: per cigaretę jiems išsivys
to chroniškas plaučių užsikimši
mas —plaučių išsiplėtimas-efm-
physema. Tada Jie esti nei gyvi, 
nei mirę-

Tik pagaK'ofeime, kuris rūko
rius eis kas keli mėnesiai pas gy
dytoją sudėtingam jo skreplių dėl 
vėžio tyrimui, kada tas pats rūko
rius kasdieną per cigaretę nesi
liauna į savo plaučius vėžį šau
kęs. Jis lauks, kf>l vėžys ims bels
tis jo krūtinėje — tada, kaip jau 
žinom, jokios pastangos jo nuo 
mirtinos lisos ndšgelbės. 

Net ir <iu>ckus <^?rotr*Kise vėr 

L F išleido dvieję spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00 
už keturius lapus (144 lipinukai). 

Kas norėtų jų įsigyti sau a r platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar-
traette Rd„ Chicago, m . 60629, teL (321) 
925-6897. 

Ofleo to boto teL OLympto S-1SS1 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 4 8 a Coart, Cicero 
VaL kaadlen 10-12 Ir 4-7. Trečlad. b 
SeStad. tik rositarna. 

DR. A. PUSTELMKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAI/VBfi VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
TeL Ofiso PR 9-7800! Narna 025-7M7 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 6 9 3 i Street 
TeL 737-2290. ofiso i r rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointroent) 
Atostogose iki l i epos 1 d. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VTDATJS LIGT7 IR KRAUJO 

SPECIALYBfi 
8540 South Pnlasld Road 
Valandos pagal sasitarima 

— 585-2525 

Tik per kūrybingą vaikų užėmimą vi3ur ir visada Alvudas pajėgia jau 
nuosius at i traukti nuo žalingų įtakų. Nuotr . M. Nag io j 

P R I S T A T Y M A S 
WINDERS MEDICAL .f) 

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

N E M O K A M A I 
REMBLAKE - R0CHKES 

AP0THECARY 
2421 W. 63rd Street 

Tel. HE 4-1500 

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jfiso; gydytojai 

gerai suvokiąs gydytojas. Mat,, 
"'duonos ir sviesto" straipsnių —Į 
žinoma, gydytojų parašytų spatf-Į 
doje yra galybės. Šėtonas nesnau-j 
d/.ia: jis tūlus gydytojus pasikin-į 
kes zovada lekia, kad kuo grei-1 
ciau praturstų mūsų gyvybės są-
skaiton. Jausmais su sveik u si a-m to 
kįų žinių pakaks — jis liausis rū-
kes. O khokios sveikatos seimi
ninkas — dar ilgą kelią turės nu
eiti, kol jis saugion nuo plaučių 
vėžio būstinėn pateks. Kiekvie
nam lietuviui šis skyrius linki, 
gydytojui talkinant, jausmais 
stiprėti ir tuomi pajėgti kuo ge
riausiai nuo plaučių vėžio apsi
saugoti tue tuoįau paliovus tu-
kyti. 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ IV-tosios 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

P R O G R A M A 
ŠEŠTADIENIS , LIEPOS I D.: 

7 vai- vak. Ohciahis IV-tosios tautinių šokių šventes atidarymas Jaunimo 
Centro sodelyje prie paminklo žuvusiems už laisve 

8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje 

SEKMADIENIS. LIEPOS 2 D.: 

2 vai. p. p. Laisvojo PasauHo Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šventė Inter
national Arr.phiteatre 

6 vai. vak. T o s e pačiose pa ta lpo j šokių mokytojams pagerbti Banketas 

Informacijai telef. (312) — 476-0007 

•BBBStaa 

TeL ofiso ir bute OLynųric 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
1443 S o . 50 th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak. 
išskyrus trečiadieniu*, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REaiance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUK 

(LJetuvia gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8825 West 59th Street 
Vai: plrmad., antrad., ketrlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vaL vak. SeStad. 12—2 v a i p. p. tr 
trečlad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUGEL -
KR1AUČELIŪHAITĖ 

AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGft 
KfiDfKIC TR VAIKTJ MGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BriLDING 

715# Soatb Western Avenue 
Plrm.-.i., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
•—8 TaL vakare. TreClad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vai p. p. iestad 

11 vai. ryto Iki 2 vaL p. p. 
Oflso telef. RE 7-11M 

Ręski. te i . 2S«-29lt 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

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

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

Ofiso teL KEUance 5-4419 
*" Re*. GRoTehilI 6-OS17 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vaL 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p. p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika tr chirnrgtja 

Ofisas 2756 W. 71st Street 
TEL. — •25-8296 

balandos: t—8 v. v. penktad. 10—U 
ryto. 2—8 vai vak. šeštad. 1 lkl 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rerfd. teL WA 5-8099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Ugnį 
Ofisas Ir rea, 2653 W. 59th 8*. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treC. Ir 

penkt nuo 2 lkkl 4 vai . Ir nuo 6 Otl 8 
v. v. SeStad. 2-4 vai. popiet tr Mtu 
ialku pagal susitarimą. 

RemMte tuos biznierius, ka

iri* •hrihla n dienr. "DnngeP. 

Of. Tel. HE 4-2123. \ M I J D GI 8-9195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West Tlst Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. u» penktad. 
2-4 ir 6-8. Treč. ir SeStad. uždaryta. 

TEL. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VABKAS) 

GYDYTOJA IR CHLRURGB 
6648 Sonth Albany Avenue 

VaL: pirm., antrd., ketv. S—8 vai. 
rak., penktad. Ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kita laiku pafral susitarimą. 

Tel. oftan PTt 6-6449 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8167 West 71 st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. ir SeStad. pnsral sositarlmą 
DR. PETRAS ZLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 Sonth Palaiki Road 

Ofiso teL 767-2141 Narni) R36-4850 
Vai^^iJBa. evaįi. k«9*. 2 •& ir 

& , ' 
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Politiniai pažadai — 

PASTOSIMAS LAIMĖJIMAMS PAŽANGOS PAVOJAI 
Šie metai yra svarbūs politi

nėms partijoms, kurios nori 
daugiau laimėti. Jos tikroviš
kais ir apgaulingais pažadais 
mėgina suvilioti balsuotojus, 
kad tik rinktų jų atstovus į šio 
krašto prezidentus, atstovų rū
mus ir senatorius, o taip pa t 
net ir vietinius mažesnės reikš
mės pareigūnus, kurie pirmuoju 
laimėjimu jau pradeda politinę 
kelionę aukštyn. Prie t o esame 
pripratinti kasmetiniais rinki
mais, ypač rinkimais kas ket
virti metai, kada renkamas pre
zidentas ir daugumas atstovų i 
valstybės viršūnes. 

Tačiau ir mes negalime į r in
kimus žiūrėti t ik taip sau, t a r 
tum jie te turėtų reikšmės vien 
valstybiniam gyvenimui šiame 
krašte. I š tikrųjų tai reiškia 
daug daugiau, nes Amerika d a r 
vis tebėra laisvės sargyboje i r 
žmogaus vertės pripažinimo pir
mose eilėse. Nuo išrinktųjų į 
valstybinius postus atstovų pri
klauso ne tik vietos socialiniai 
pagerinimai ir šio krašto žmo
nių ateitis, bet daugeliu atvejų 
ir užsienio politikos kryptis, san
tykiai su kitais kraštais ir kitų, 
ypač mažesniųjų, kraštų laisvė 
ir geresnis gyvenimas. 

Kai šiuo metu pasaulis y r a 
pasidalinęs i dvi dalis — kovo
jančius už žmogų ir kovojančius 
prieš žmogų bei tironų išsilaiky
mą, tai net eiliniai rinkimai tu 
ri nemažai reikšmės tiek mums, 
gyvenantiems šiame krašte, t iek 
laisvojo pasaulio ateičiai, t iek 
ir pavergtųjų tautų viltims st ip 
rinti. Ati taisymas klaidų, kurios 
buvo padarytos paskutinio di
džiojo karo metu. priklauso ne 
nuo laimėjusių a r pralaimėjusių 
atskirai, bet nuo visų bendro 
darbo ir noro savo artimui su
teikti priemonių kurti asmeninę, 
tautinę ir valstybinę gerovę. 

Būsimieji tautos atstovai, y-
pač kandidatai į prezidento vie
tą, šiuo metu medžioja balsus 
nominacijai partijoje, bet nė 
vieno jų viešai reiškiamų paža
dų negalima imti už tikrą pini
gą. Daugeliui jų tokios priešin
gumais paremtos kalbos, netik
roviški pažadai, kurių jie ne
vykdys ir negalės įvykdyti, t ė r a 
tik priemonės sudominti rinkė
jus, nuo kurių priklauso jų lai
mėjimas. Daugeliu atžvilgių a-
pie tuos pažadus tegalima kal
bėti, kaip apie tikrą bandymą 
rinkėjus apgauti, nes ir jie pa
tys netiki tuo, ką sako, kaip 
daugelio pažadų neįvykdė ir 
anksčiau tais pačiais keliais ė-
ję jų politiniai priešininkai. Ta
čiau j tai nekreipti dėmesio 
reikštų pilietinės atsakomybės 
stoką. 

Pirminiai rinkimai y ra popu
liarumo mėginimas ir laimėjimų 
tam t ikras laidas, nes bent dalis 
balsuotojų visuomet pasiduoda 
viešosios nuomones spaudimui i r 
masės įtaigojimams. Juk ir šio
je paskirų prezidentinių kandi
datų propagandoje galima leng
vai pastebėti, kad ir t a s popu
liarumas priklauso nuo turimų 
pinigu ir galimumų pasisamdyri 
bei susiorganizuoti gerus tos 
propagandos vadovus ir psicho
logiškai pajėgius įtaigoti mi
nias, kurios savo politinio nu
sistatymo neturi. Dalis jų y r a 

čiams užtikrinti netgi to vandens 
kiekio, koki jie turėjo anksčiau. 

Įvairūs gamtos pertvarkymai sukelia daugybę negerovių 
aiškus oportūnistai, norį ar t i - Į 
moję ateityje pasipelnyti iš lai- j Amerikiečių žurnalistė Claire P. GAUČYS 
mėjusdo atstovo ir tuo pačiu iš-j Sterling, rašydama "Atlantic" — ~ 
naudoti tuos balsuotojus, ku- (žurnale apie didžiąsias užtvan- paskendusiu kaimų, pūvančių gy guvo planuojama, kad ežeras lai 
riuos įtaigoja j am pri tar t i . J i e įkas , klausia, kas atsitinka, kai vių. Dąja, neilgam. Vėliau tuose ^ v s 163 bilijonus kub. metrų, bet 
nėra sąžiningi savo kraš to ger-j patvenkiama didelė upė ir suda- dirbtiniuose ežeruose žuvys ima 
bėjai, kurie pirmoj vietoj s ta ty- . romas milžiniškas ežeras ten, nykti. E>ama daug priežasčių, ta-
tų valstybės ir t au tos gerovę, • kur anksčiau nieko nebuvo. Ir čiau viena aiški: vandeninės 
todėl i r jų propagadiniais pa-; atsako, kad tikrai nežinome.Tuo piktžolės, o iš jų vešlusis hiacin-
žadais tikėti nėra nei reikalo, gi tarpu turtingos šalys stengia- tas, pats žalingiausias. Anksčiau 

si įtikinti vargingas šalis, kad, jis buvo žavinga japonų gėlė. Vė-
nieko nesą geresnio už didžiąsias; liau, jis pateko į Pietų Ameriką 

nei prasmes. 
Mūsų dauguma j au y r a pilie

čiai i r esame atsakingi ne t ik 
už savo asmeninę gerovę, bet 
i r už to krašto, kuriame gyve
name, šiame kraš te y r a mūsų 
jaunosios ka r tos ateitis. Su a t 
sakingumu žvelgdami j politiką, 
nesunkiai galime atskir t i pro
pagandinius pelus nuo tikrosios 
sėklos, sėjamos į politinę dirvą. 
I r mums svarbu, kad šiame 
k raš t e būtų sėjama gera sėkla, 
kuri daigintų ir augintų Ameri
kos puoselėjamų moralinių ver
tybių derlių. 

Lietuviai piliečiai dažniau pa
sirenka balsavimuose asmenis, 
o ne partijas. Bet ta ip pa t y r a 
ir parti joms priklausančių, jų 
siekimais besirūpinančių, kurie 
ryžtasi ne t ik balsuoti, bet i r 
k i tus įtaigoti už kurią vieną 
parti ją ir jai priklausančius po
litinius kandidatus. Aišku, jau
čiant atsakomybę už vyriausy
bės a r valdžios pareigūnų veik
lą, nėra bloga eiti su kuria pa
tikimesne parti ja. Tačiau ir šiuo 
atveju reikia galvoti pačiam ir 
pasirinkti ne tai , ką kiti pasiū
lo, be t tai, kas pagal sąžinę ma
noma esant geriausio. Juo la
biau reikia žinoti apie politinių 
kandidatų tuščius pažadus ir ne
sileisti jais suviliojamiems, nes 
bendra valstybės gerovė, lais
vės reikalai, pavergtųjų viltys 
mus labiau įpareigoja, negu 
tuos, kurie apie tuos reikalus 
te tur i tik paviršutinį supratimą. 

Pastaruoju metu ne t rinki 
muose y ra iškilęs vadinamas 
etninių grupių klausimas, š io 
kraš to visuomenė nėra iš vien
tisos tautos, bet iš tautinių gru
pių a r jų mišinio. Dėlto ir po
litiniai kandidatai mėgina savo 
pažaduose ras t i tai, kas tiktų 
paskiroms taut inėms grupėms, 
net joms pataikauti , kad tik 
galėtų sumedžioti jų balsus. Kai 
žydams pažadama tuoj aplanky
ti Izraelio valstybę jos sukak
ties proga, kai spalvotiesiems 
pažadama suteikti geresnio pra
gyvenimo ir socialinio aprūpini
mo priemonių, tai regima, kad 
kandidatui nerūpi valstybė, o 
tik balsai, nes juk kiekvienas 
prezidentas ir kiekvienas atsto
vas be jokių pažadų gali aplan
kyti tokį kraštą, su kuriuo pa
laikomi santykiai, š iuo atveju 
tautinės grupės netur i žiūrėti 
tik į pažadus, be t i visą kandida
to veiklą, o svarbiausia — j šio 
k ra š to ir savo tau tos reikalus, 
kurie yra bendri daugeliui, y-
pač pavergtosioms tautoms. 

Mes galime remtis rinkimuo
se i r partijomis bei jų atstovais, 
bet labiausiai tur ime remtis tais, 
kurie buvo ir atei tyje gali būt i 
palankūs laisvės reikalams ne t 
ir mūsų pavergtame krašte . Te
gul nepažada už mus kariauti , 
bet tegul pripažįsta, kad mūsų 
tauta i padarytos skriaudos rei
kalauja atitaisymo. Pr. Gr . 

kur pradėjo veistis, kur tik van
duo buvo pakankamai šiltas. 
Pats apsivaisindamas ir augda
mas mylią per valandą, jis suda
ro plaušini, kuriuo žmogus gali 

užtvankas, norint greitai pakelti 
tos Šalies ūkinę gerovę. Per pas
taruosius 10 m. daug jų buvo pri 
statyta Pakistane, Indijoje, Tai
lande, Laose, Irane, Ghanoje, Ni 
gerijoje, Zambijoje, Egipte, Brazi-j vaikščioti. Nūdien jis smaugia u 
Ėjoje, Peru, Hondūre ir kitur, j pes, ežerus, kanalus ir netgi tven 
Tačiau pagerėjimo beveik nepasi kinius JAV paariančio kaikuriose 

Spaudoje ir gyvenime 

RUSINA LATVIUS 
Latvijos komunistų partijos or

ganas "Ciną" rašo apie 7 jaunus 
latvių mokslo kandidatus, kurie 
savo mokslinius darbus įvairiose 
srityse apgynę mokslo kandidato 
laipsniui įgyti Iš šių mokslo kan 
didatų tik viena Mara Vaivarė 
savo darbą parašiusi ir apgynusi 
latvių kalba Žemės Ūkio Akade
mijoje, Mintaujoje. Ten pat moks 
lo kandidato laipsnį apgynės ir 
J. Čururs, bet jau rusų kalba. 
Taip pat Rygoje rusų kalba mok 
slo kandidatų laipsnius apgynę 

medicinoje Liga Aberberga — 
AugškaLnė,ekonomikoje Vija Rū
ką ir Sofija Ilina, Istorijoje — Il
ga Apinė, o chemijoje —Inara 
Strause ir Petras Romanovskis. 
Tenka pastebėti, kad Sofija Ilina 
gali būti rusė. 

Taigi latvių tauta rusinama ir 
per jų pačių išlaikomą mokyklą. 

AT. 

tebima, nes vos tik tos užtvan
kos pradeda veikti, iškyla kažkas, 
kas nebuvo pramatyta. Pradeda
ma šauktis pagalbos, iškviečia
mos tarptautinės organizacijos, 
atvyksta ekspertai, daromi tyri
mai ir aiškinimai. 

Dabartiniu metu Jung. Tautų 
maisto ir žemės ūkio organizaci
ja, Pasaulio sveikatos organizaci
ja, UNESCO ir Specialus fondas 
užversti hydrologu, limnologų, 
seismoglogų, entomologų, geolo
gų, morfologų, meterelogų, bak
teriologų, epidemiologų, ornito
logu, zoologų, ichtiologų, agrono 
mų ir sociologų pranešimais, iš 
kurių aiškėja, kad užtvankos pas 
tatymas nėra tik paprastas užtik
rinimas, jog ji stovės, rinks van
denį ir teiks elektros srovę. 

Dirbtiniai ežerai ir gyvūnija 

Pastačius didelę užtvanką, van 
denys užtvindo tūkst. kvadrati
nių mylių žemės. Kiekvienas gy
vas daiktas paskęsta: medžiai, gė
lės, javai, gyvuliai, vabzdžiai.. 
Viskas pasikeičia: vandens chemi 
ja, upės žuvų gyvenamoji vieta, 
vandenintų augalų rūšys ir skai
čius, ligas nešančių vabzdžių ir 
jais mintančių padarų gyvastin
gumas, oras, vėjas, paukščių skri 

valstijose, daugumą Centro ir į 
Pietų Amerikos, beveik visą Af
riką ir Madagaskarą, rytinę Indi
ją, Pakistaną, Indoneziją, Vietna
mą, Nauj. Zelandiją ir Australi
ją. Visa Kongo upė juo nuklota. 
14 bilijonų kub. metrų vandens, 
pusė Baltojo Nrlo srovės, kasmet 
dingsta Sudano didžiajam liūne 
išgaruodama. Visi trys Tailan
do sudaryti ežerai dėl tos pačios 
priežasties negali prisipildyti, drė 
kinimo kanalai yra užblokuoti, 
upių valtys užtvertos, žuvys pa
tenka į žabangas po jo sunkia 
antklode ir gaišta dėl maisto ir 
oro stokos. Jis netgi patenka į tur 
binas ir jas sustabdo, kaip tai bu 
vo atsitikę Karibos užtvankoje. 
Kiekvienas hydroelektinis projek 
tas, vykdomas atogrąžų šalyse 
dabar yra to hiacinto grėsmėje. 

Ligšiol visos jo naikinimo prie 
monės nieko negelbėjo: jos buvo 
ar per brangios, ar per nuodin
gos, ar iš viso neveiksmingos. 

Nepateisina vilčių 

Dauguma tų užtvankų ir eže
rų buvo įrengta ne dirvų drėki
nimui, o elektros energijai ga
minti. Tačiau ir šios paskirties 
jos gali neįvykdyti, nes vanduo 
išgaruoja, apsineša dumblu ar 

įjoni 
ir nūdien jis tėra tik pusiau pri
pildytas, ir. atrodo, niekad ne-
bus pilnas, \ i e k a s nežino kodėl, 
nebent dėl išgaravimo. Spėlioja
ma, kad jo vakarinį 300 mylių 
ilgio šoną juosiąs akytas smiltai
nis gali sugerti begalinį vandens 
kiekį. Šiaip ar taip, Nasserio eže
ras praranda trečdalį į jį įtekan
čio vandens, t.y. 30 bil. kub. met 
rų kasmet, o žemupio egiptiečiai 
dabar gauna 10 bil kub- m, ma
žiau nei gaudavo anksčiau. 

Taip pat aišku, kad Nasserio e-
žero vandenys nuogų dykumų 
nepavers žydinčiais sodais. Cia ir 
gi egiptiečių svajonės neisikūni-
jo. Buvo tikimasi dirbamos žemės 
plotą padidinti 1,3 mil. akrais, 
tačiau pasirodė, kad tebus gali
ma tikėtis tik 750.000 akrų. Tuo 
gi tarpu, kiek pinigo ir geros že
mės, augalų, paminklų, karmų 
ir miestų buvo prarasta ir pas
kandinta tam, kad sudarius tą e-
žerą. Tūkstančius metų išstovė
jusios garsios Abu Simbelio šven 
tykios ir ištisas Holfa miestas į-
eina į tą skaičių. 

Ghanos turtingiausios kakao 
farmos, Zambijos du derlius ne
šusios dirvos, o kai bus pastatyta 
ir ant Mekongo upės užtvanka, 
beveik milijonas akrų gerų ryžių 
dirvų atsidurs po vandeniu Tai
lande ir keli puikūs slėniai Laose. 
O kiek žmonių turėjo netekti sa
vo namų? 100.000 buvo iškel-

Susisiekiuio kontrolė Vakarų Vokietijoje. 

ga ilgesiu prarastų gimtų namų žemę padaro nenaudojamą. Pa
kistanas pateko į šią bėdą ir tik 
iškasę šimtus tūkstančių vamz-

senolių ir tėvų kapų. 

Atsiranda įvairių negerovių 

Būdinga, kad kartu su didžiom 
užtvankom ateina vandens neša 
mos ligos, kaip pvz., nuo van
dens gaunamas aklumas, miego Ii 
ga, bilhazia (parazitinės kirmė
laitės venose) kuria serga 4 iš 5, 
maliarija, dizenterija ir šiltinė. 
Taip yra todėl, kad anksčiau 
žmonės buvo pratę tuštintis krū 
muose, o dabar tai daro vande
nyje, kas paskatina veisimasį dau 
gelio parazitų, nešančių epidemi 
nes ligas 

Anksčiau greit tekančiose upė
se sraigės negalėjo veistis. Da
bar ramiuose ežeruose, drėkini
mo kanaluose jos veisiasi pasa
kiškai greitai (50.000 kartų per 
4 mėnesius). Nasserio ežeras tirš
tai jomis užterštas. Jos žmonėm 
nepavojingos, bet jose laikosi pa
razitinės kraujo kirmėlaitės, ku
rios plūduriuoja vandenyje, lauk 
damos aukų. Bilharzia žmogų iš 
kankina, nusilpnina, apkrečia jo 

dinių šulinių išgelbėjo savo že
mės ūkį nuo pražūties. Tas pats 
pavojus gresia ir Egiptui. 

Užtvankos duoda pelną gau
nama elektros jėga, kuri labai pi
gi. Tačiau jam reikia turėti kur 
ir kam ją panaudoti, atseit pra
monę ir didesnius miestus. 

Turtingos Šalys, duodamos pi
nigus, nuoširdžiai save laiko ge
radarėmis. Neturtingos šalys bu 
vo dėkingos, išvietino žmones ir 
negalvojo atsidursiančios dar blo 
gesnėje būklėje. Dabar gi, turė
dami užtvankas, žmonės prade
da abejoti, ar tikrai jų reikėjo. E-
gipte vis dar tebėra didelis už
tvanka susižavėjimas, bet inteli
gentija jau žino, kokią žalą ji da
ro. Neturtingos šalys už gautas 
milžiniškas paskolas turės mo
kėti ir niekad nesugebės išsimo
kėti. 

PRISIMINTAS EUCHARIS
TIJOS STEBUKLAS 

inkstus, plaučius, širdį, pūslę ir 
dinta Egipte ir Sudane, maždaug i padaro jį bejėgį. Labiausia nuo 
tiek pat Ghanoje, mažiausia tiek i tų ligų kenčia egiptiečiai, gyve-
Dramblio Krante ir apie 500.000 : ną arti Nilo ir nesuskaitomų drė
bus išvietinta iš Mekongo pau-; kinimo kanalų. 14 milijonų iš į k raš to vietovių, surengė maldin-
pio.Nors kai kurių gyvenimo są- 30 m. Egipto gyventojų sirgo bil- S 3 ^ eisenas iš Orvieto j Bolse-
lygos pagerėjo, bet dauguma ser harzia prieš užtvankos pastaty- i ną, pagerbti didįjį Eucharistijos 

Italijos jaunimas, iš visų 

senolių ir tėvų kapų. 

dimas, žemės plutos spaudimas, : nuteka. Išgaravimu kasmet 
polinkis į žemės drebėjimą ir jos, dingsta Nasserio ežere 15 bilijo-
slinkimą, požeminių šaltinių ir 
srovių lygmuo, derlingumas ir 

nų kub. metrų vandens, t.y. dvi
gubai daugiau nei inžinieriai bu; 

druskingumas paupio dirvų, u-jvo apskaičiavę. Vandeninis hia-j 
pės gylis ir greitis, gyvenimas vi-Į cintas gali paimti dešimtį kartų: 
sų žmonių, anksčiau gyvenusių; daugiau. Dumblu apnešimas i 
ten, kur dabar tyvuliuoja eže-į per 13 m. % proc. sumažino Aus- : 

ras. tin ežero Texase talpumą, o Al-
Anksčiau apie tai mažai tebu- žirijos Hobra tvenkinyje 58 proc-

vo galvojaana, nes visi buvo įsiti- Į per 22 metus, tuo tarpu kai Pa
kistano 600 mil. doi. kainavusi 
Manglos užtvanka per 50 m. bus 
visiškai apnešta dumblu. JAV 

— Amerikos veteranų ligoni
nėse 17% yra alkoholikai. 

kine, kad užtvanka reiškia grei 
tą pažangą. Tačiau tie pakiti
mai nebūtinai tuoj pat reiškia 
blogį. Žuvys nepaprastai pagau-' reikėjo kelias užtvankas apleisti 
sėja naujai sudarytuose ežeruose.' dėl vandens prasisunkimo: Ce-
K pradžių, gendanti augmenija. daro prie YVashingtono, McMila 
vandeni padaro juodą, kuriame 
labai maža deguonio ir daug žu
vų nugaišta. Bet, ilgainiui, van
duo nuskaidrėja IT kitos žuvys at
siranda ir puikiai tarpsta tarp 

no ir Hindono Nauj . Mexico, T u 
malo Oregone ir Jerome Idaho. 
Tačiau pats impozantiškiausias 
atvejis — Nasserio ežeras 

mą, vienas iš 10 mirė nuo jos. i stebuklą, įvykusį Bolsenoje 1263 
Kasmet kraštas dėl to turėjo 500 | metais. Tada vienas kunigas iš 
mil. dol. nuostolių dėl prarasto; Bohemijos, turėdamas abejonių 
darbo. Dabar, pastačius užtvan-i dėl Kristaus realaus buvimo 
ką, ta liga nepaprastai paplito. j konsekruotoje Ostijoje, aukojo 
Užtvanka Egiptui kainavo 500 j šventąsias Mišias šventos Kriš
nai 1. dol., bet ji jo nepadarys tur- ' t inos bažnyčioje Bolsenoje. Ku-
tingesniu. :nigui iš tarus konsekracijos žo-

Egrptui nebegresia Nilo i * * • * • Ostijos pradėjo tekėti 
potvvniai, bet jie nebegauna i r 'k raujas , kuris susigėrė korpo-
neįkainuojamos Nilo dovanos,: r a l e - T a s n e P a Pr*s ta s eucharis-
jo dumblo, kuris Nilo slėnį pa- ;*"" 8 stebuklas buvo moksliškai 
darė našiausia pasaulio žeme.! išt ir tas ir patvirtintas. Netru-
Dabar tas dumblas nusėda Nasse-ikus po to popiežius Urbonas 
rio ežere- Jo netekus, jam reikia IV-sis 1264 metais visoje kata

likų Bažnyčioje įvedė Dievo Kū
no šventę, pagarbinti Kristui, 
realiai esančiam švenčiausiaja-

ime Sakramente. Kristaus Šven-

2.5 

Nasserio ežeras negali egiptie- i tinga forma — biurokratizmas''. 

mil. tonų cheminių trąšų. 
Netrukus jų reikės visai Egipto 
dirbamai žemei. Metinė tų trąšų 
kaina siekia virš 100 mil. dol. iri 
kasmet kils. įčiausiuoju Krauju atžymėtas 

Ir dar vieną blogybę neša už-! korporalas iš Bolsenos vėliau 
šias bendradarbis Djilaa, įsitikinęs Į tvankų vandenys. Labai didelis;buvo pergabentas į Orvieto 
komunizmo pragaištingumu, ir to- drėkinimui vandens naudojimas j miestą ir čia jis tebėra saugo-

ir menkas nutekėjimas pakelia Imas iki mūsų laikų, kaip nuo-
pogrindzio vandenis ir sukaupia J stabaus eucharistinio stebuklo 
druską, kuri, anksčiau ar vėliau, 1 liudininkas. 

'žinomas komunizmo teoretikas ir 
buvęs Jugoslavijos Tito artimiau-

liau jį kritikuoja, pareikšdamas: 
'̂ Visoje Rytų Europoje komunizmas 
yra jau miręs. Tėra išlikusi jo ypa-

I niai kareivėliai. Sakytum, jie nežino, kas yra kasdie
niai nesutarimai, barniai ; gal pavydo nepažįsta, anei 

, keršto —tokie jie tylūs, ramūs. Argi iš tikrųjų jie ne 
tiek susikaupę, kiek abejingi? Tušti ir bevaliai, susi
taikę su tirpstančių žvakių dalia? O tai visai nederėjo 
prie tų veidų, kurių Rimgaila negalėjo pamiršti nuo 
Telšių laikų. Veidų, kurie įsirėžė į jo sąmonę aną 
sekmadieni Telšių katedroj — prieš pat pabėgant nuo 
artėjančio fronto. Apie tai jis norėjo pasakoti šven
tai dienai skirtame perskyrime. 

Pakeliui į Starnbergą Mečys įspėjo brolio mintį: 
— Angelų vieta tik koplyčioj. Žmonės turi geras 

akis. Tai pati irzliausia ir provinciškiausia bendruo
menė visame pasauly. Dabar man juokas iš jų, o 
prieš dešimtmetį — anuo metu aš tau apie tai para
šiau — jie mane — kam aš nepriklausau jų srovei — 
buvo išmetę iš mūsų bendrijos. Ech! Čia tada ge
ras būrys ir džiūstančių lietuvių buvo. 

— Žinau, numanau... 

— Geruoju — duok jiems siūlo gabaliuką, ir, ko 
gero. per keletą dienų iš jo išaus, kaip čia pasakius, 
karališką kilimą. Vargas tik, kad jie nežinos, kaip 
gautu laimikiu dalintis. Draskysis jie ir plėšysis dėl 
surūdijusios geležėlės, tartum ruoštųsi šimtą metų 
gyventi. Užkliuvau aš jiems dažnokai. Kartą mane 
aplankė žurnalistas iš Anglijos. Svečias gal niekam ne
būtų kri tęs į akis, kad ne jo barzda. Patriotai nuta
rė, jog tik kacapai neskuta smakro, ir — tik įsivaiz-

v ! duok! — apskundė sanatorijos administracijai, kad aš 
Sekmadienį Liudvikas atvažiavo anksti, kad drau- šnipų lizdą sulipdžiau... 

ge su broliu koplyčioj mišias išklausytų. . Starnberge broliai įlipo i turistinį laivą, išlepintai 
Stebėjo, kaip apsilpę ir sukežę ligoniai rikiavosi, publikai parengtą. Užsėdo patogų suolelį, atsirėmė į 

— sėdėdami, stovėdami a r klūpodami. Kaip plastiki- j nubaltintą atlošą ir palaidais, nerūpestingais žvilgs-

Kiauros rieškučios 
ROMANAS 

ANTANAS MUSTEIKIS 
28 

Liudvikas ju to , kad pasimetė. A r jis kalbėjo, a r 
tylėjo, a r stebėjo brolį, vis t a pati kryžkelė brovėsi į 
jo sąmonę neatsikratomai. Pasakodamas j i s tikėjosi 
kaip nors varsnomis aną simpatingą mirt ies šaulį ap
eiti, kad brolis t ies juo nelūkuriuotų, o sukil tų prieš 
nesuprantamą blogį ir glaustųsi prie žemiško džiaugs
mo ir gėrio. Bet matė, kad Mečys t uo pačiu džiugiai 
atlaidžiu nusiteikimu klausėsi. Tar tum ta i būtų bu
vę negyvi knygos žodžiai. Pagaliau ligonis prabi lo : 

— Liudvikai, tu man apie tai niekad nekalbėjai 
ir nerašei. O kaip įdomiai tu apibūdinai savo kolegą 
Benediktą! Bet man labiausiai patiko tas giminaitis... 

— Kas per giminaitis, Mečy? 
— Gi tas. panašus į mūsų mamą... 
Viešpatyte, sudejavo Liudvikas. 
Nuo Alpių atbangavo vakaro drėgmė, kuri Me

čiui priminė, kad jis tebėra ligonis. Broliai greitosio
mis užkando, išlenkė po taurelę raudonojo vyno ir 
skubėjo į sanatoriją. Iš žalsvo ežero kėlėsi lengvi de-
besvs ir barstė vėsius lietaus lašus. 

niais siuvinėjo po spalvingus turistų apdarus ir besi
keičiančias žalumas iškarpyto ežero pakrantėse. 

Džiugūs šiurpuliai ūžtelėjo Liudviko kūnu. N e dėl 
to, kad diena buvo iš vasarinės pilnumos, be t kad bro
lis atsiplėšė nuo savo liūdnai giedrios nuotaikos ir 
žvelgė į ligonius paprastai. Atlaidi, nuolanki šypsena 
virto linksma ironija i r pasaulio taisytojo įgeidžiais. 
Juk brolyje teberuseno žemės židinio žarijėlės! Reik
tų tik daugiau pelenų nuo jų nužarstyti... 

Liudvikas tęsė savo pergyvenimus — praplatin
damas rėmus: 

— Karas tuo metu išgelbėjo iš kalėjimo ir mir
ties ne vien tave, bet ir dėdę kunigą, žinai. O įkliuvęs 
jis buvo per bobų liežuvį. 

Mečys giliau sukosėjo. 
Viena dievobaiminga moterėlė, kažkaip užuodu

si dėdę besislapstant pas kaimynę, nubėgo t a šventa ži
nia pasidalinti su kita kaimyne. Didžiuodamasi kuž
dėjo: ačiū Dievui, kunigėlis saugus, kaip po antspau
dą. Per pusdienį visa apylinkė čiauškėjo: kaip po ant 
spaudą. Tą pačią naktį uolūs valdžios pareigūnai su
sirado dėdę "po antspaudą" ir atgabeno į apskrit ies 
kalėjimą. Sąmyšy valdžionys bandė atlikti jiems pa
vestą uždavinį — sušaudė apskrities komendantą, bib
liotekininką ir dar vieną darbininką, kol, part izanų iš
gąsdinti, patys išsilakstė. Likusieji kaliniai — jų bu
vo arti šimto — drauge su dėde išsilaužė į laisvę. 
O įkliuvo dėdė tai vis per bobas! 

— Palauk, palauk! O per ką pats išsigelbėjai a reš 
tu ir išvežimų laiku Pamūšy, brolyti? Mane gi išda
vė vyriškis pogrindininkas. Aišku, savaime supranta
me, jis buvo kankintas, bet — vyriškis. 

Liudvikas išsyk susigriebė teisintis: 
(Bus daugiau) 

file:///iekas


DRAUGAS, antradienis. 1972 m. birželio mėn. 20 d. f" globėjas prel. J. Kučingis ragino 
tėvus įjungti savo vaikus į lietu
viški! veiklą. Tėvų komiteto 

(Nukelta J ? pusi.) 

MlSrELEANKOCS 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Archer A ve. 
Chicago, 111., 60632. tel. Y A 7-59X0 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E R E A L E S T A T K K E A 1. E S T Ą T E 

By ovvner 2 t'lat brick, pius 

!«<& — 20% — SO<y, ;>iį'ian mokėsit 
r/ apdraudę m«. iu:ni^ ir šutomo 

-.ii t* pa.-

F R A N K Z A P O L I S 
3208*4 WKST »5tt> Street 

Chicago, Illinois 
l>l. «;.*. » SB54 (r GR (S-4SS* 

stores and office. 14 yrs. old. Oood 
! income. Marąuette Park. vic. 71st 
; & Kedzie. GR 6-4666: 

r>idP!l» 4 m i e l i n ų mnr. bun»*alo». : centralinis gazzu Šildymas. S 6 p. 
sklypas Rinktinėje Marquette pko 
vietoje 

M«r I H ankAtu 6 Ir 4 kamb 
Modernus Ir *varus. vidus kaip nau-
}&n 

10 batų. 10 metij »miiiins. Qa>te 
pko. rajone Geros pajamos 

12 butu: 6 po 4 kamb. 2 po 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Co. Realtors. 1023 Lincoln 
Rd. Mali, Miami Beach, Fla. 33139. 
Tel. 531-5803, vakarais 861-2430. 

• • • • • Į Marqu<-tte |4ce. 6 kamb. 18 uietŲ 
I bungalov. su įrengtu rūsiu. 

visiems ! <>0 — CaiiipDeU - butui —- >J ir 5 
I knmli. 

titi — t'alifomia — 1 butai po 0 
kamb. Guzo šilima. 

«S — M!t|>l«*wootl. i :• metu. 3 bu
tai —- t. *'• ir S kami•. Viskas mo-

I derniška. 

LISKUS K. E. 

2-flat brick, 6 and 6 rms. 3 bdrm. į 
each apt. Modern kitehen, mod-
ern baths. 30» x 125' lot. 2 c a r ' 

2S0i W. 69 St. 443-8760 

kamh ir 4 po 3 kamb Centraitnta j garage Roosevelt & Austin area . 
automat. Šildymas Geros pajamos. ! 
mažos išlaidos. Namas kaip 1818 Roosevelt and Austin a r e a 

Insurance — Income Tai 
Notary PnbUc 

Call — 749-4848 or 749-5535 

Vaizdas iš Los Angeles lietuvių jaunimo šventės. įvykusios birželio 4 d. Šie šokėjai šoks liepos 2 d. Chica-
goje įvykstančioj taut inių šokių šventėj . Nuotr. L. Kanto 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
BIRŽELIO ĮVYKIU 

MINĖJIMAS 

Jau eilę metų bendrus birželio 
įvykiu minėjimus Los Angeles 
mieste rengia Amerikos Pabaltie-
čių komitetas, kurį sudaro Ame
rikos Lietuvių tarybos, Los Ange
les Esstų draugijos ir Pietinės Ca-

puošto stalo, mokyklos vedėjas 
tarė įžanginį žodį ir paprašė mo
kytojus išdalyti mokiniams pažy
mėjimus. Teko pastebėti, kad kai 
kurie mokytojai davė mokiniams 
pataisas. Ta linkme reikėtų eiti 
ir toliau. 

Geriausius mokinius apdovano-
. . . ! jo knvgomis ir trumpai juos pa-
Irfomijos Latvių sąjungos atsto- j ̂ ^ m g ^ ^ R a * * ^ 

Specialioje klasėje buvo trys ge-vai. Šiais metais birželio 11 d. 
MarshaH mokyklos salėje įvyku
sio minėjimo vadovai buvo lat
viai. 

Minėjimą atidarė ir puikiai jį 
pravedė Arnis Tūbelis- Minėji
mas vyko įprasta tvarka: vėliavų 
įnešimas, JAV himnas (sol. A. 
Kurmins) , invokacija (kun . E. 
Caune) , svečių pristatymas ir pa
grindinė kalba. 

Kalbėjo amerikietis teisėjas 
Ch. A. Loring. Kaip ir galima 
buvo rš teisininko laukti, kalbė
tojas įsileido į ilgus JAV konsti
tucijos aiškinimus, kuriais grin
dė savo pagrindinę tezę, kad vals
tybės pastovumo ir tvirtybės pa
grindas yra piliečių teisių garan
tija. Kalbą baigė teigimu, kad 

riausi mokiniai: V. Černius, P. 
Kiškytė ir R. Paškauskas, I sk. — 
E. Ugianskaitė, II —J. Kantas, 
III — V. Basiulytė ir R. Nelsaitė, 
IV — D. Čekanauskaitė. V — A. 
Nelsaitė, VI — A. Butkys ir A. 
Bužėnaitė, VII — J. Raulinaitytė 
i r VIII — L Butkys. 

Buvo atžymėti ir atskiru sričių 
geriausi mokiniai: D . Mičiulytė, 
R. Bureikaitė, J. Raulinaitytė, M. 
Zmuidzinaitė ir V. Nikolaitė. 

Mokyklos 8 skyrius baigė šie 
mokiniai: D. Augutė, B. Brazaity-
tė, L. Butkys, A. Grinius, R. Klo-
rytė, D. Pažemėnaitė, R. Polikai-
tis, D. Vidugirytė ir M. Žmuidzi-
naitė. Jiems pažymėjimus įteikė ir 
gražius linkėjimus išreiškė Lietu-

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

i. BUBNYS, Tel BE 7-5168 

BTJTLD1NG & REMODELLNG 

bilo lietuviškai ir paaiškino lie
tuvių kalbos reikšmę lingvistikos 
mokslui. Ilvietos konkurso laimė
tojams Lietuvių Kredito koopera
tyvo dovanas įteikė mokyklų ins
pektorius I. Medžiukas, kuris po 
to tartame žodyje gražiai iškėlė 
lituanistinio švietimo reikšmę. 

Gražias mokyklos vedėjo dova
nas su atitinkamais įrašais gavo' 
šie I vietos konkurso laimėtojai: 
N. Brinkytė, S. Radaitė, B. Trot-
manaitė, D.Čekanauskaitė, R.Bu
reikaitė, A. Butkys, J. Raulinai
tytė ir L. Butkys. 

Tokias pat dovanas gavo ir N . 
Grinienė ir P. Butkys — dau- i 
giausia pastangų parodę savo vai
kų lituanistiniam švietimui tėvai. } 

Parapijos klebonas ir mokyklos 

IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

30% Sd 59% nuolaida 
SOCTHWEST FTJRNrrURE CO. 

6200 S. Western _ Tel. GR 6-4421 

Gera Kokybe — Kaina — 
Sąžiningumas 

A. C. HOME REPAIR 
Stogai — Rinos — Medžio darbai 

— Tuckpointing (mūro remontas) — 
Mūro darbai — Cemento darbai — 
Dažymas. 

Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreiptis i AL BELLEAKUS 
TEL. 238-8656 

REMONTUOJU MCRA (Tuckpoint
ing), STOGUS ir RINAS. 

TeL RE 7-0425 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W 63rd St., 436-7878 

Nemokamai surandam nuomininku* 

BUD'S R. E. & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
TEL. — 254-5551 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTART PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7459 

Tvarkingai patarnauja visais Re*' 
Estate reikalais. Be to čia velkis 
Notartatas, daromi Ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir {vairūs blankai 

For Sale Income BIdg. 
K v -. t'onsiruetion ,v Costd. Gus H<_-at. 
Entrance Halis oarpoted fi-S'/į Rm. 
apts. Cal>. K it. Cerįunlc Bath SktomįUa. 
Stove ,<: ftefrig. \\'asbers & l>ryers 
&-. Incn^t-atr,!-. Rus .<- "'L" trans-
porTation - \valking distance from 
EisonhoV'-r Espresssray Recent app-
rsrioal uppt-1- 70"S - Contaot Mffes 
FYanccs — 9 to r> \vkdays — 
BĮ 2-2040 for appt. 

D Ė M E S I O 

Estijai, Latvijai ir Lietuvai liktų į VQS g e n_ k o n s u , a s dr_ T mskh_ 
labai maža viicių atgauti laisvę 
jei ir JAV piliečiai netektų kons-

Baigusiųjų vardu žodį tarė gra
žia, taisyklinga kalba Linas But-

titucija garantuotų laisvių. j kys_ K l a s ė s a u k l ė t o j a i D . p 0 i i k a i . 
tienei mergaitės Įteikė raudonų 

Heating Contractoi 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius h- air conditioning — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET M E T A I J 

4444 S. Westem. Chicago. (JOOO» 
Telefonas VI 7-S447 

Antroje minėjimo dalyje latviu 
moterų dvigubas kvartetas su sol. 
A. Kurmins, diriguojamas Daira 
Cilnis gražiai padainavo ketu
rias švelnių melodijų dainas. Po 
to mūsų solistė S. Pautienienė j j 
padainavo G . Gudauskienės 
"Viešpaties pasaulis", VI. Jaku-
bėno "Gėlės iš š ieno" ir ariją iš 
operos " M a d a m e ButterHy'\ So
listė susi laukė ilgų plojimų. A. 
komponavo pianistė R. Apeikytė. 

Minėjimas buvo baigtas visų 
trijų, Pabaltijo valstybių himnais. 

Minėjimas buvo neištęstas, ne
nuobodus. Lietuvių minėjime bu
vo daugiausia. B. G. 

5V. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 

BAIGĖ MOKSLO METUS 

Po ilgo ir ištvermingo darbo 
Los Anegeis Sv. Kazimiero para
pijos šeštadieninė mokykla birže
lio 10 d. atšventė mokslo metų 
pabaigtuves. 9 vai. mokiniai, tė
vai ir mokytojai — visi susirinko 
į bažnyčią pasimelsti. Lietuviškas 
Mišias atnašavo ir pritaikytą die
nai pamokslą pasakė mokyklos 
kapelionas kun. d r- A. Olšauskas, 
gražiu pavyzdžiu skatindamas iš
tvermingai kopti į lietuvybės kai
no viršūnę. Mokiniai kartu su 
tėvais •giedojo lituviskas giesmes. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilmingas aktas. Mokyk
los vedėjas V. Pažiūra į garbės 
prezidiumą pakvietė parapijos klc 
boną prel. J. Kučingį. Lietuvos 
gen. konsulą dr . J. Bielski, buv. 
mokyklos vedėją. Vakarų apy
gardos mokyklų inspekt. I. M P -
djsiuką, buv. mokyklos ved. kun. 
R. Kasporrį. LB Los Angeles apy
linkės Švietimo vadovą E. Rad-
venį. Tėvų komiteto pirmininką 
A. Kulnį ir visus mokytojus. 

Visiems susėdus prie gražiai pa-

rožių. 
Mokyklos vedėjas mokslo metų 

pradžioje buvo paskelbęs konkur
są — "Kalbėkim lietuviškai" — 
ir pažadėjęs konkurso laimėto
jams dovanas. Prieš konkurso re
zultatų paskelbimą jis pakvietė 
tarti žodį Fullertono kolegijos 
prof. d r. H. E. Mayer. kuris pra-

MES TEBEMOKAM 
6 % uz 2 Metų 

Certifikatus 
(Minimom $5,000) 

5 % % už 1 METŲ CERTOTKATUS (Minimumai,000) 
S A I N T 1447 So. 49th Court 

A N T H O N Y C i c e r o ' D l 6 0 6 5 ° 
r * i^i I n W 1N I j j j k _ 656-6330 
S A V I !S! T C Joseph F, Gribaoskaa, 

f\ V 1 1N VJ 3 Executiv« Secretary 
Opefi Mon 9-8; Tuea. Thurs. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Cloeed Wed. 

INSURED 

6 % 
PER ANNUM 

0N GERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE 

Two Yeax Maturity 

w° PER ANNUM 

0N GERTIFICATES 
0F S1000.00 
One Year Matnrity 

jr/f\ PER ANNUM 

ON ALL PASSBOOK 
ACC0UNTS 

CKICAGOS TAUPYMO IR SKOLINLMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus. 

DrVTDENDS COMP0UNDED DAILY. P AID QTJARTERLY 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS f 

Chicago Savings and Loan Assn. 
Philomena D. Pakel, President 

6245 SO. WESTERN A V E . TEL. — GR 6-7575 
H O C R 8 : Mon. 12 PM. to 8 P.M., TiH*. 9 lo 1, Thur*. A Frl. • to 8, Sat. • to 12:36 

Namai geriausias 
draugas 

2-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
arti mūsų, bargenas 26.600.00. 

10 butų mūras apie $15,000 paja
mų. Arti 65-toa ir Kedzie. $73,500. 

3 butų modernus mūras prieš par
ką, gražus iš lauko ir viduj $64,600. 

S kambarin, 1 % aukšto namas. 2 
į auto garažas, 50 pėdų lotas, Ever-

green Parke. $19.000. 
Modernus mūras Uuksas butas ir 

dvi biznio patalpos platus lotas arti 
mūsų $44.900. 

Platus biznio lotas prieš Marąuette 
Parko. $10,000. 

2-jų butų beveik naujas mūras, 2 
auto garažas, atskiri gazo šildymai. 
Arti ofiso $37,500. 

17 kamb. naujas mūras 2% vonios, 
karpetai, garažas. Prie Nabisco. 
$29,500. 

7 kamb. mūras įrengtas beismen-
ta^?. air conditioned. uždarytas por-
čius. garažas. Marąuette Parke. 
$23.300. 

Tvarkingas 10 kamb. mūras Nau
jas gazu šild. Garažas. Arti 70-tos — 
•VVestern. $19,500. 

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

Apyl. 69 ir VVestern savininkas 
parduoda namą — didelė krautuvė 
ir 2 butai. Sutinka ir mainyt. Kreip
tis tel 778-9456. 

2-flat brick, 5 and 5 rms. Modern 
kitehen, modern bath, 2 bedrm. in 
each apartment. 2 car garage 
30' x 125' lot. 

Roosevelt and Austin area 
Call — 749-4848 or 749-5535 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namn valdymas — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So Kedzie Ave. PR 8-2233 

Parduodame 
REZIDENCIJAS 

KOMERCINIUS N A M U S 
BIZNIUS 

Vakarų priemiestyje. 
Kreiptis į Riehard Stakėną 

GOLZ REALTY 
505 So. York Road 

Elmhurst, DL 60126 
Atdara vakarais 

833-1050 — Namų: 485-3777 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
liudijo Valanda jau •'•" metų tarnauja 
New Jersey, Xt-w York, ir Connecti-
cut lietuviams! Kas šeštadienį, nuo 
'> iki 6 vai. p. p., iš VV'EVD Stoties, 
New Tork<- ( 1 3 3 H kil., AM ir 87."J 
meg. FM). 
Uii-ekt. — Ur. .Jokūbai J. Štokas 

1 -tO 7 Fort-e M M 
>Iou»tainsido. N. J. 07002 

TeL 2X2-5565 (<-<tdf 201) 

Kviečiame tu i p pat klausytis — 
Lietuvišku Kultūriniu Valandų anglu 
kalba, iŠ Seton Hali Universitete 
radijo stoties: (X*.-w J«^rsey WSOT' 
(S9.5 meg. FM) Pir :u;d.. S:05-9:0'» 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas). 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuve Marąuette Parke 

Spalvotos ir paprastos. Radijai 
ir stereo. 

Pardavimas ir taisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

67 ir CALIFORNIA A P Y L . 

Priežastys verčia parduoti 6 mie
gamų namą. 3 vonios. 2 virtuves, 2 
šildymo sistemos. Moderni virtuvė, 
porcelano sienos. Nauji divonai. 
Parketo grindys. 2 maš. garažas. 

Taip pat prie ežero Floridoj par
duodami 6 lotai. IV2 akro. Skam
bint 651 -9625. 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau-
I gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra-
į žiausius vedybinius kvietimus at

spausdintus lietuviškais rašmeni
mis. 

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia "Draugui"' užsakymus 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių. 

Jei rengiatės j moterystes luomą 
ir norite gražiausių lietuviškų 
kvietimų, užsukite į 'Draugą" 
Kiek galite greičiau, atvykite ir 
pasirinkite. 

Del sveikatos savininkas parduoda 
namą. Prieky grožio salionas su visai? 
moderniais įrengimais; užpakaly 5 
kamb. butas su 3 miegamais. Siena 
nuo sienos karpetai. Kabinetų virtuve 
ir gazo šilima. 2 maš. garažas su 
elektros atidarymu. Skambint 

323-9202 

Marąuette Parke pa rduodamas 
S K L Y P A S 

7201 S. Fairfield Ave. 
Skambinkite savininktii 

423-4366 ~ - ^ " 847^7747 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

S501 TV. «»tb St.. Chk3«o. TU. «0«21 
• • B S. Hal.it/vi. Chicago. m, «Q*0* 

Tel. WA 5-27*7: 254-3320 
įvairiu prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI ir ATJTOMOBTT.1A1 

V. vatanttnaa 

M O V I N G 
SERfiNAS perkransto baldus ir kartu 
daiktas. Ir 9 toli miesto leidimai ir 
pilna ap drauda-
2047 W . 67th Piace - WA 5-8063 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai. 
2008 W. «»th St., Chicago, Dl 90*29 

TFXKF. WA 5-2787 

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

Apdraustas perkraastymas 
Įva ir i i | fttstumo 

823 WEST 34th PLACB 
Td . FRontier 6-1882 

Perskaitę "Draugą"* duo
kite kitiems pasiskaityti. 

Beverly Hffls — Art i 107th ir 
Western 

Tik $13,500 už 4 miegamų med. 
namą. 50 p. sklypas va ikams 
žaist. Tuojau galima užimti . 
Kreiptis j Vlcek tel. 434-5102 

HELP WANTED — VYRAI 

Experienced 
DRAFTSMEN & DETATLERS 

for miscellaneous and Iight 
s t ruc tura l iron shop. 

Call 345-0076 
LNDUSTRIAL ARCHITECTLRAL 

COMPANY 
1953 N. 15th Ave., 

Melrose Pa rk 

D B M E S I O 

DAUGYBE LIETUVOS MTESTE-
LTC aprašoma dr. J. Vaišnoros, 
MIC, knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besiiominčiam Lietuvos istorija ar 
vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00 
Galima įsigyti "Drauge". 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

TOOL A N D DIE 
MAKER 

Tool and Die Maker to repair 
progressive dies. Company ofrers 
many fringe benefits including 
insurance APPLY. 

ALC0N METAL, INC. 
1750 N. Ktmball, Chicago 

PHONE BE 5-5030 

Experienced 
W E L D E R S i LAYOUT MEN 

for miscellaneous and light 
s t ruc tura l iron shop. 

Call — 345-0076 

UNDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
COMPANY 

1958 N. 15th Ave., Melrose Pk., IU. 

H E L P W A N T E D MOTERYS 

H A T U R E WOMAN 
For pleasant offico vrork in cheer-
f»U office. Somo typinę and pbono 
arsnverrng, Start.ing saiary S475.00 
per motith. with S 2 5.00 inereas© 
after 30 days. Hours 9 to 5:00 
Lunoh mcludod. 
General Wmdo\v Cleaning Co. 
215 Nortli Oo.splain«; Street. Chicago 

HELP WANTED — VYRAJ 

i I I 

SOLDERERS 
MUST HA VE SOME ENPERffiNCE W1RING, SOLDESLVG OP. 
TESTING ON' RADIO OR INSTRUMENT ASSEMBLY LINES. 

• STEADY WORK — NO LAY OFFS • 
FREE BLUE CROSS - RLUE SHIELD. FREE PROFIT SHARING 

— FREE COFFEE. TOP VVAGĖ RATES - PATD HOHIDAYS. 

PEERLESS INSTRUMENT C0. 
3010 W. DEVON AVENUE PHONE _ 6754tt8t 

file:///valking
file:///vkdays
http://Hal.it/vi


LAISVOS IR PAVERGTOS TAUTOS 
Bomesys A inkai, bet kaip su Vidurio Eui pa? 

A RYZITIS 

Jungtinėse Tautose pravedus ^'oiatyva ir gaunamos lėšos pa-
nutarlmą panaikinti kolonijas, ėg? aprėpti, jsteigė ligoninių, 
Afrikos kontinentas susilaukė mckykių, maldos namų ir kt. 
d'del^r iėmesio. Neskaitlingos B?t i a ; ai jo įkurtas Įstaigas 
tautelės ir gentys, jų gyvena- kai kur panaudojo savo kari
mose srityse, gavo politinę, ad- niams t ;k?'ams. Dr'to nukentėjo 
ministrą inę nepriklausomybę ir misioaieriMB presti7as vietinių 
te ;sę s»ve atstovauti pasaulio akyse. n^s jį įtarė tarnaujant 

Visai kitokia padėtis susi- DRAUGAS, antradienis, 1972 m. birželio mėn. 20 d. 
' darė Vidurio Europoj*. I š čia -—— 
' nacius išvijo Krem'iaus daliniai 

»1£44 _ 1945 m.). Reikalui 
praėjus jie iš čia nepasišalino, 
o tebėra iki šiol, vis pakeičia
mi naujais daliniais. Kremliaus 
kri'iuomenės dėka. buvusios Vi
durio Europos nepriklausomos 
va , a tybės yra įrikhietos į Krem
'iaus orbitą. Nesuteikta t au toms 
Msvo demokratinio apsispren
dimo teisė. 

minėjau Paba'-t^jo valstybių — Turtuolių, kūnų metinės 
(I-ktuvos. Latvijos. Estijos) pajamos per milijoną dol., Ame-
vardų, nes tai savaime suprar- rikoje yra 3,000. Beturčių, ku-
tama. k?d jos įeina į Vidurio rių metinės pajamos siekia 
BaropoB valstybių sudėtį. 5.000 ar mažiau, yra 12.800.000. 

Česlovas Rukuiža. Vytas Radys ir Taut. šokių šventėm komiteto pirm. 
dr. L. Kriaučeliūnas sprendžia šventės klausimus, kurie vis labiau ky
la šventei artėjant. Nuotr. Z. Degučio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, Indiana 

MOKSLO METŲ 
TJŽRAlGTUVfiS 

Birželio 11 d. Gary lituanisti
nė mokykla iškilmingai baigė 
savo mokslo metus. Mokiniai, i tetas ir mamytės, vadovaujant 

padarė ypatingai gražią pažan
gą. Ji buvo pakviesta šokti East 
Chicagoje ir Beverly Shores Va
sario 16 minėjimuose, šokius 
moko mok. Katarina Pečkaitie-
nė. 

Po meninės dalies tėvų komi-

va'otyfcių forume — Jungtin<=-
s" Tautose. Dėl to JT narių 
skaičius iš 51 (1945 m.) pakilo 
iki 132. 

Kai kurios naujųjų valstybių 
savo gyventojų skaičiumi ir te
ritorija tikrai yra nereikšmin
gos. Kartu paėmus dešimtį vals

ai u tikrlams. 

įsibrovėliai naciai netrukus 
fc'-vo sutramdyti britų, pran
cūzų ir JAV bendromis kari
nėmis pastangomis. Bet pasta
rieji čia nepasiliko, kaip nuka-

• riautojai, visam laikui. Jie iš čia 
ne t ik pasitraukė, bet gelbėjo 

Savaime iškyla klausimas, ko-
-'ėt vienas mastas ir metodai tai
komi Afrikos tautoms, o kiti — 
V durie Europos? 

Kap tik dabar mus pasiekia I 
skaudūs laisvės šauksmai iš pa-'. . 
vergtos tėvynės. Tad budėkime : 

ir belskimės į pasaulio sąžinę, 
kad tie šauksmai visur būtu 

A. f A. 
PRANCIŠKAI KAZLAUSKIENEI 

Toronte mirus, jos sūnus STASĮ ir ZIGM£ ir dukteris 
ELENĄ, NATALIJĄ ir IRENĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Biadas ir Zuzana Daukantai 

tybėlių jos teturi 4,000.000 g y - l T į - H " *I T ~ .' "'rrJ' ~ ^ : išgirsti ir pakreipt i t inkama •y . 7 J _ . . . V / , . , - i Afrikos tautoms per JT gauti ,.&, 
nepriklausomybę. 

tautiniais rūbais pasipuošę, su 
mokytojais dalyvavo organizuo
tai lietuviškose pamaldose, ku
rias atlaikė ir pamokslą pasa
kė ktm. dr. Ign. Urbonas. 

Po Mišių mokyklos salėje vy
ko iškilmingas mokslo metų už
baigimo aktas, kurį pradėjo mo
kyklos vedėjas St. Rudys trum
pa kalba padėkodamas parapi
jos klebonui už patalpas bei 
mokyklos rėmimą, tėvams, mo
kytojams ir mokiniams. Mok. 
St. Baipšys išdalijo pažymėji
mus pirmųjų skyrių mokiniams, 
o mok. St. Rudys — vyresnie
siems. Pasidžiaugė mokinių stro
pumu ir 9-to skyriaus mokiniais, 
kurie uoliai lankė mokyklą "sa
vanoriškai". Kun. Ign. Urbonas 
paprašytas tart i žodį. priminė: 
kada Lietuvoje jaunimas miršta 
už Lietuvą, čia jis neturi mirti 
Lietuvai. Aktas baigiamas Lie
tuvos himnu. 

Meninėje dalyje mokiniai at
liko lietuviškos poezijos ir dai-

Uršulei Tavarienei, Daliai šefe-
rienei, Marytei Ruzgienei ir Bi
rutei Ruzgienei, visus dalyvius 
skaniai pavaišino. krp. 

Lietuviai Californijoje 
(Atkelta iš 4 pusi.1 

ventojų. o Gambijos valstybėlė 
— 4,000 kv. mylių teritorijos. 
Tačiau JT pilnaties susirinkime 
jų reprezentantai turi tas pačias 
teises, kaip ir dižiųjų valstybių 
atstovai. Tai demokratijos prin
cipas. 

Įsidėmėtina, kad JT pravesti 
kolonijų panaikinimą rėmė ir 
sovietinis valstybių blokas. Ne
žiūrint, kad II-jo pas. karo me-j 
tu Kremlius Vidurio Europoje 
ir kitur, kur tik pajėgė įvesti 
savo kariuomenę. įgijo daug. 
naujų kolonijų, jomis paversda-, 
mas buvusias nepriklausomas > 
valstybes. 

Afrikos gyventojai ir pastan- į 
gos misionierių, kurie ten su] 
pasišventimu dirba, kad civili-J 
zuotį juodąjį kontinentą krikš-
čionvbės dėsniais, labai nuken-

linkme. 
šiame rašinyje niekur nepa-

pirm. A. Kulnys padėkojo mokyk 
los vedėjui, mokytojams ir rėmė- tėjo dėl Vokietijos nacių invazi-j 

jos 1941 m. Afrikon. Labiausiai j 
invazija palietė dr. Alberti 
•?cihwe!zerio (1675 — 1965 m J | 
didžiai vertingas pastangas. J is! 

i čia pirma atvyko kaip protes-

jams. 

A. Polikaičio diriguojamas cho
ras gražiai padainavo keletą dai
nų. Akomponavo O. Barauskie^ 
nė-

Po programos tėvai ir vaikai 
pasivaišino mamyčių paruoštais 
skanumvnais. 

tantų dvasininkas. Pamatęs į Į 
skurdą, plintančias apkrečiamas: 
ligas, prietarus ir kt., vėl grįžo; 

v • ' - i i i „ J - ,.„ tėvynėn (Vokietijon). Studija-Kaip iš mokyklos vedėjo pa-į ,- . _. I • 
reiškimo paaiškėjo, mokykla jau 
yra pasiruošusi maujiems mokslo 
metams, kurie numatomi pradėti 
rugsėjo 16 d. 9val. ryto. 

Mokyklos darniu darbu ir ypa-

' vo mediciną ir. gavęs gydytojo 
teises, atgal persikėlė Afrikon. 
Bet dabar jau kaip misionierius 
dvasininkas ir kar tu gydytojai. 
Belgų Konge ir kitur, kur tik jo 

nų pynę. Mok. St. Rudžiui va-įčiai jos augimu tenka tik pasi-
dovaujant. mokiniai gražiai pa-! džiaugti ir palinkėti tėvams ir 
dainavo: Saulelė raudona, Suba- mokytojams šį gyvybinės svarbos 

darbą ištvermingai tęsti ir toliau. tos vakarėli. Tris dienas tris 
naktis. Ta mūsų seselė ir Pa-
lankėj, palankėj. 

Po to, mok. K. Pečkaitienei 
vadovaujant, jaunųjų mokinių 
grupė pašoko : Noriu miego. 
Žiogeliai, Koja, koja, ir Suktinį. 
Vyresniijjų mokinįų grupė me
niškai pašoko: Kepurinę. Gyva-
tarą, Kalvelį ir Lenciūgėlį. A-
kordeonu) grojo dešimtametis 
Jonukas Vaičeliūnas. Plokštelių 
muziką tvarkė J. Pečkaitis. 

Pereitais mokslo metais vy
resniųjų mokinių šokėjų grupė 

S V E I K A T A 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

prieskonio. Tik džiaugsmingas 
mintis savoj galvoj ir nuotaikoj 
užlaikyk. Tik pusvalandis (ko! 
nemiegi) užgerk pasukų po ketu
ris gurkšnius — ir kaip savas 
ausis be veidrodžio Tamsta imsi 
jausti — matyti savas dvy'.ikpirš-
tėj žarnos žaizdas. Jų ten tik vie
na esti beveik visada. Pavasarį ir 
rudenį jos paaštrėja — saugokis 
nuo netikusio gyvenimo visada, 
ypač tais laikais. Žinoma, kad 
Chicagoj gyvendamas gali gydy
tis tinkamo gydytojo priežiūroje. 
Bet nepamiršk, kad ir geriausias 
gydytojas nepadės, jei pats sau 
netalkinsi, jei savu netikusiu ke
ltu toliau per gyvenimą žygiuosi, 
vien kreidą priimdamas, vien 
kitokias, nuolat keičiamas table
tes gerdamas. Tai ne medicina -
bet mediciniškas šarlatanavimas. 
Gana tokio elgesio tiek pacientų, 
tiek gydytoju tarpe! Kartą ant 
visados tapkime sau žmonėmis ir 
gydymo srityje- O ar sukramtai 
kiekvieną kąsnį savomis seilėmis 
jį pirm nuryjant suvilgydamas. 
Tai pirmas žingsnis į tvarkymąsi 
bet kokios viduriu ir bendrai 
sTveikatosf Parašyk, Seks&ėši 

B. G. 

SANTA MOMKOS AMER. 
LIETUVIŲ KLUBO XAUJA 

VALDYBA 

Santa Monikos Amerikos Lie
tinių klubo visuotinis — me
tinis narių susirinkimas, išrinko 
klubo naują valdybą: klubo pir
mininkas — A. Markevičius, vf-
cepirm. — H. Paškevičius, vice-
pirm. — T. Skirgaila, valdybos 
sekr. —L Graužmienė, protoko
lų sekretorė —E. Gedgaudienė, 
ižd- — S. KveČas ir kultūrinių 

reikalų vadovas — A . Žemaitai
tis. 

Ilgametei klubo valdybos pir
mininkei A. Devenienei pasitrau
kus iš pirmininkės pareigų, dėl 
jos nuopelnų klubui susirinkimas 
ppakvietė ją palikti valdybos gar 
bės nare. I revizijos komisiją iš
rinkti šie klubo nariai: E. Balce-
ris, J. Kutra ir V. Lembertas. 

(eg) 

Vestrrvgms. banketams. lajdotnrSms 
ir kitokioms progoms 

REVEU.Y HILU GiLYNYcIA 
244S W. «3rd Street. Chicago. lUinots 

TEL. PR 8-0S33 — PR 8-0834 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai 

$3.15 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys. Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
Iiai, Kaevuogės. valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių, 

Pratesėtu vftanrioij išpardavimą aapigintoro kainom. 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 Wesf 69th Street, Chicago, Illinois 6062? 

TELEF. — PRospect G - 4363 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
'iniiiiiiiiiHiiiHiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmininniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį. 
UEPONIS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N i T U R E C E R T E R I N C . 

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo 9:00 uti 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sskmad, atdara nuo 12 f iki 5 v. popiet. 

A. A. 

MARIJONA S I R U S 
KLIMAITE 

Mirė birželio 19 d., 1972. 9:05 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Jurbarko parapijoje, 2in-

daičių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanislovas, duktė Ona 

Daresh, žentas Jurgis, anūkai Jurgis ir žmona Mary, Jonas ir Regina 
Daresh, 2 proanūkės Theresa ir Christine. 3 seserys: Ona Urbonas su 
šeima. Beatriče Klimas ir Margaret Davidonis, 2 broliai: Juozapas, 
brolienė Stelių Frank, brolienė Lillian, ir kiti giminės, draugai ir 
pažjstami. 

Velionė buvo našlė mirusio a. a. Kazimiero, sesuo mirusių Mo
nikos Slauter, Marcelės Yurevich. Domicėlės Wizgird, Antano. Kleo-
fo ir Vinco. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 S. Li-
tuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., birželio 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta ] Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai 
Laid. direkt. Antanas M. Phillips. Te. 927-3401 

A. -f- A. 
V Y T A U T U I C I N I K U I 

Los Angeles, Calif. mirus, jo žmoną ir mušu sesę 
ALDONA ČINIKTENC ir jos šeimą, taip pat velionio bro
lį STASĮ (Chicagoje) su žmona ir mūsų sesę SOtIJĘ 
ir visus velionio gimines ir draugus nuoširdžiai užjau
čiame. 

Lietuvos Dukterų Draugijos Seses 
Chicagoje ir los Angeles 

Mylimam broliui 
A. + A. 

dr. JOKŪBUI A. RUDŽIUI -
RAUKČIUI mirus, 

Lietuvos Gen. Konsulei JUZEI DAU2VJLRDIENEI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Amerikos Lietuviu Taryba 

A. + A. 
PETRAS POVILAS PITPIRKA 

Tragiškai žuvo 1972 m birželio 17 d . 4 vai. popiet, sulau
kęs 6 m. amžiaus. 

Gimė Chicago. Illinois 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jonas ir Dona. 2 broliai 

Jonas n Mykolas, sesuo Ann Marie, seneliai Mykolas ir Man<* 
Sideikiai. dėdė Petras ir Erita Giedraičiai. 2 pusbroliai Erikas ir 
Markis Giedraičiai, ir kiti giminės bei draagai 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje. 4348 S. Cah-
fornia Ave. 

Laidotuves įvyks treč.. birželio 21 d. iš koplyčios 8.45 vai 
ryto bus atlydėtas j St. Agnės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero Lietuvių kapine*. 

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

Nuliūdę: Tėvai, broliai, sesuo, oeneltai ir kiti gtminc% 

Laid. direkt. Petras Biehūnas. Tei LA 3-3572 

A. f A. 
V Y T A U T U I ELERTUI 

m i r u s , 
žmonai IRENAI ir sūnui SAULIUI mūsų 
giliausia užuojauta. 

Strazinskai, žilevičiai 
Vaičekoniai 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

— T i V A S IR Š O N U S — 
TEYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero TOwnhall 3-2 f 08-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

HŽ1H&E¥AIS 
6845 SQ. AVESTERN AVE»_ 

TRYS "MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYčiCS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 

L a i d o t u v l y D i r e k t o r i a i 
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 Galifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 
4605-0? South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uetavfq Laldotavh? Direktoric Asocfedjoa N u U 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrgtob 7-6671 
8424 W. 69th STREET TeL KEpabUe 7-121S 
11028 Soūthwert Hl^way t Palos WS», TO. TeL 974-4410 

PETRAS BIELiONAS 
4S4« S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LTTTJAjnCA AVE. TeL YArds 7-3401 

MM S. 
P0VIUS J. 

STREET 
RIDIKAS 

TeL YArds 7-1SU 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LJTTJANKJA AVE. TeL YArds 1-U38-US§ 

VASAITIS — BUTKUS 
144fi S. 50tb AVE., CfCEBO, HJL. TeL OLjmpic 2-1003 

L^ONARD BUKAUSKAS !R ŠONUS 
B49 East I62nd Street Soath Holland 

10821 So«th IficUgaa Avenue, Chicago 
TEL, — OO 4-2228 



« 1>KAUGAS. ant radienis . 1972 m. birželio mėn. 20 d. 

X Willard Edvvards. kuris iš-
I spausdino apie Lietuvą palankų 
i s t ra ipsni "Chicago Tribūne" 
j dienraštyje, rašo Mr. Nyerges. 
I nusiuntusiam Gliaudos knygos 
j "Simas ' angliškąją laidą, kad 
į už tą s traipsn į j is susilaukė dau-
I gybės lietuvių padėkos laiškų. 

X Kun. dr. Jonas Sakevičins, į Tiek laiškų už savo straipsnius 
MIC Anglijos lietuvių m a r i jo- ' & " ė ra gavęs keletą metų. Jis 
nų vvresnvsis ir liet. Šv. Kaži- ta ip pat pažymėjo, kad iškeliant 
miero par ' klebonas Londone, pavergtos Lietuvos reikalus, su-
birželio 16 d atskrido į Chica- daroma Sovietų Rusijai nepa-
gą aplankvti savo motinos ir i lanki opinija, kurios jie bijo. 
kitų artimųjų. Apsistojo pas į *- B. Bacevičius, St. Catha-
sesers šeimą — dr. Joaną ir j ^ n e s , O n t , parėmė "Draugo" 
dr. Zenoną Danilevičius. Šia dienraštį 8 dol. auka. NuoŠir-
proga j is atšvęs savo kunigys- į <ižia.i dėkojame. 
tės 40 metų sukaktį, kuri suė- i Viktoras š t r e i t a s Scarboro, 
jo birielio 19 d., ir 65 metų įOnt., Kanadoje, a tnauj indamas 
amžiaus sukaktį, kuri bus bir- i prenumeratą, pridėjo stambes-
želio 30 d. lnę a u k ą Draugui stiprinti . Dė-

X. P a v a r t a Lietuva ir ken- įkui-
čiantys lietuviai Chicagos baž- ^ Lietuvių Istorijos draugi- į 
ny&oee buvo prisiminti ska i t an t Į y^ valdvbos paskutinis prieš i 
kard. Krol, Amerikos katal ikų j a tos togas posėdis įvvks birželio! Melrose Parko lituanistine mo 
vyskupų pirm., ir vysk. Doug-122 d. 7 vai. vak. A. Rūgytės bu- į kykla mokslo metus užbaigė bir 

REQIEM ŽUVUSIEMS LIETUVOJE 
Tragiškieji birželio jvykiai pla mis. primenančiomis, kad jie 

čiai buvo minimi Chicagoje. Į- niekada nebus pamiršti — jų 
spūdingas minėjimas sekrr.adie- prisiminimas pasiliks gyvas, 
nio vakare Įvyko švč. M. Mari- kaip tos karstą supusių žvakių 
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je, suruošiant religinės muzikos 
koncertą. 

liepsnelės. 
Vargonų muzikos virtuozas 

Zenonas Nomeika melodingai 
Atidarymo žodyje par. klebo-jsolo vargonais perteikė C. 

nas kun. A. Zakarauskas pabrė- j Francko kūrinį "Heroiškasis 
žė, kad muzika y ra tarptautinė gabalas". 
kalba, šį vakarą šis muzikinis. A. . . . . , ,.̂ _ 1. . 

. .̂ . ,. . r Šio rehgimo koncerto pagrin-
nmties žodis suristas su viso- , . T „ , . . , ,. 

, , „ , " ,., " » .. . das buvo L. CheruDim gedulin-
se JA v katalikų bažnyčiose nu- . . . . . tm, ., „ . ,. 

. . . ^ , . gųjų Mišių Reąuiem melodi-
š. m. gegužės 27-29 dienomis Clevelande įvyko vyr. skaučių ir skautų vyčių sąskrydis, kuris vyko gražio- į nima Lietuvių diena. Labai . g u ^ p a s i ruošimu ir jsi-

je valstybinio parko vietoje arti Clevelando. Čia grupė sąskrydžio dalyvių, kurių buvo iš įvairių Kanados ; gerai, kad parapijos choras, va-H \- , , • • +ri,+r>c. 
ir JAV vietų. Nuotr. J. Garlos idovaujamas muz. V. Baltrušai- į J J u t i m u ^ ^ ^ a t l u t t o s P « -

>.. . . ., ..- . choro, diriguojamo muz. VI. 
cio, ryžosi perteikti stipriausią B a l t r u š a i č i o ? v a r g o n a i s p a l y d i l l t CIUCAGOJ IR APYLINKĖSE 

MELROSE P ARK KOLONIJOJ j valstijoj, kiti "baigė statybas" 
savo rezidencijų Michigano vals-

Meras įteikė pažymėjimus 

herty laiškus. Taip pat o k u p a - j ^ Valdyba prašoma dalyvauti, 
rijoje kenčiančią Lietuvą savo 
ganytojiškame laiške priminė 
Chicagos arkivyskupas kard. 
Cody. Laiškas buvo skai tomas 

x Jus ta Karpiūtė, Westville, 

želio 3 d. Šiais mokslo metais 
mokykloje mokėsi 29 mokiniai 

g y ' ^ _ " - , ^ ™ *~TZ IDL, prie prenumeratos m ^ e ^ l * * * * * » • g T ^ ^ T Chicagos arlavyskupas ***±lpJ>jo
 P

g d o l a u k ą D r a u g u i j vedėja A. Repšiene ir O. Ra-

visose Chicagos arkivyskupijos stiprinti . Labai ačiū. 

tijoje, tačiau tie tėvai, kurie 
gyvena nuo mokyklos už 40— 
60 mylių visi mokslo metų už
baigime dalyvavo su savo vai
kais. Visa mokykla buvo LB 
atstovo pakviesta dalyvauti ge
gužinėje gegužės 11 d. Kurie 
mokiniai dalyvavo bendruome
nės gegužinėje, visi buvo pa
vaišinti. Be to, turėjo gerą pro
gą gryname miško ore ir žalioje 

kauskienė. Tautinius šokius mo
kinti talkininkavo dvi mokinės 

bažny&ose birž. 10-11 d. a rba I x Skaitytoju nuoširdžios au- i — Cynthia Tranauskaitė ir Iin-
birž 17-18 d kos džiugina - 'Draugą'. A u k ų ' d a Vaičekauskaitė, kurios sėk-j pievoje pažaisti ir pasportuoti. 

- - ^ 7 t in i fcMtr po 3 dol. — Juozas; mingai yra baigusios tautinių Kai kas prie "Laimes Rato" 
«.*X„ ^ T ^ ^ Siaurusaitis. G. Alksninis; po šokių mokytojų kursus. Mo-j laimėjo ir saldainių. 
S v č . M . ^ I a n j o s G m . m o r 2 r a p » - J 2 _ V a l i n s k a s , p ^ kykJą baigė ir a tes ta tus gavo 
jos pirmasis asistentas, šiemet i ' , 5T nn ,. i „ ;~ . „+A~ „„ Mileris; po 1 dol. — L. Pihpai-švenčia 20 metų kumgystes su- ' * . . . . J 

' t i s , A. Stankevičius. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

kaktį. Kunigu įšventintas 1962 
ra. gegužės 1 d. Ta proga birže
lio 13 d. kun. Kuzinskas išskri-

t r y s mokiniai: Astra Valytė, 
Cynthia Tranauskaitė ir Algis 
Suopys. Jiems mokyklos baigi-

GEGU2EVE 

Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo gegužinė įvyksta rugpiū-

x K w i n w o v a t a . r o oroera-1 m ° ^ ' m ^ m U S '***. ^ " f f l a . 27 d. Maywood miškelyje x Kongreso vakaro progra- P a r k 0 miesto meras Jacob La \ J tsZZl 
do į Romą. kur šventasis Tėvas m o j e dalyvauja jaunas " r o c k - i S i 3 a \ I o k s l o m e t ų užbaigimo I s k l v P a s n r \ <Mayv>°od Grove 
suteiks jam specialų palaimini-j Blues" kompozitorius, Raimun- į J Į Į J į pravedė mokyklos vedė- | n r- 2 ) Prssldes 1 v a J - P° £ J * , _ . „ . . 

d a s Kupstys. laimėjęs "Wocd- i a A ' Repšienė ir O Rakausk ie -1 B u s b a r a s ' i v a i n a u s l l a i m e J 1 -1 su žmona. I š Dovvney Veteranų 
s tock" festivalyje pirmą pre->;^ prezidiume buvo ir LB \ " ^ užkandžiai, jaunimui spor- Į iįgoninės b u v o atvykęs dr. Saul 
miją. Kolumbijoje. 

raą. Grįš liepos pradžioj 
x Jaunimo Kongreso metu 

Chicagoje, liepos 3 d., pirmadie
nio, ry tas yra skirtas organiza
cijų sueigom. Akademinio skau 
tų sąjūdžio narių sueiga įvyks 
9:30 vai. ryto Conrad Hilton 
viešbučio patalpose (.ten kur 
vyks ir visas Jaunimo kongre
sas) . Sueiga yra šaukiama su 
tikslu susitikti ir susipažinti su 
iš kitų kraštų ir miestų a tvyku
siais mūsų nariais, pabendrauti 
ir pasidalinti mintimis. 

X. Chicagos apskrities Balfo 
gegužinė, įvykusi praėjusį sek
madienį, gražiai praėjo. Diena 
buvo giedri ir neperšilta ir to
dėl atvyko nemaža Balfo rėmė
jų. 

X šaulių Joninių laužas. Vy- Viešnia iš Hoilyvvoodo akt. Rūta 
tauto Didžiojo šaulių kuopa ruo- ^ ^ iankėsi šventos šeimos viloje. 
tt. , «_j_ , s_ 7. :_ : ,__ i Sirdmgaa pasveuuno Rūtą Lee gy 

Matildą Marcinkienę, k u r kun. 
Trimako te tos buvo surengusios 
šaunias vaišes. 

Ta rp svečių matėsi dr. Tri
mako motina — seselė Antani
na Trimakienė, abu broliai su 
žmonomis: Dionyzas i š Cleve
lando ir Arist idas iš Kokomo. 
Indiana. Iš Detroito buvo atvy
kęs dėdė rašytojas Vytau tas 
Alantas. Iš draugų ir bičiulių 
atsilankė muz. Antanas Nakas, 
kun. Alfonsas Grauslys, Ona i r 
Jonas Gradinskai, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, Žurnalistų sąjun
gos pirmininkas; Brolis Virgi
lijus Kaulius, SJ, ponai Valiu
liai, komp. Bruno Markaitis, SJ, 
ir k t . 

I š Lojolos universiteto daly
vavo dr. Ronald Walker, psicho
logijos fakulteto dekanas, su 
žmona Aldona; dr. Rober t Ni-
colay, psichologijos profesorius, 

Cherubini veikalą "Reąuiem". 1 ^ ^ ^ ^ ' " " z . ^ N o m e i k a i . 

Stiprieji muzikos akordai te
primena ryžtą kovotojų už Lie-

Choras turi 60 dainininkų. 

Kun. A. Zakarauskas pasvei-
tuvos laisvę, švelniosios m e l o - l k i n o c h o r ą > dirigentą, vargonų 
dijos teprimena dabart inę tylią ; v i r t u o z ą > s k l a n d ž i a i atlikusius 
pavergtų Lietuvos žmonių k a n - ; t a i p s u n k ų j ^ ^ ^ ^ ^ 
čią, tyliosios melodijos tesim ! 

bolizuoja mūsų maldas už žu
vusius Lietuvos kovotojus. 

Religinėmis melodijomis tur
tingo koncerto pabaigoje 

. .nuskambėjo st iprus lietuvio 
Pilną bažnyčią prisirinkusių i k o m p o z i t o r i a i l s j e r , Kačinsko 

žmonių giliai nuteikė parapijos | k ū r f _ ^ p r o v i z a c i j a " , 
choro pradžioje melodingai su- ' 
giedota A. Vanagaičio "Malda". 
Lietuviškieji maldos žodžiai jun
gėsi su t a jautr ia nuotaika, ky
lančia stebint presbiterijoje iš 
aukštumos nuleistas dvi milži
niškas tautines vėliavas. Bažny
čioje prieš didįjį altorių stovėjo 
juodu šydu apdengtas karstas, 
primenąs žuvusius už Lietuvos 

meistriškai atliekamas Z. No-
meikos. 

Dabar iš daugelio šimtų kon
certo klausytojų krūtinių drau
ge su šiuo pirmaujančiu par. 
choru ir vargonais suskambėjo 
Lietuvos himno garsai, įdegan
tieji visus gyventi tais idealais, 
dėl kurių mirė kovotojai ir kan-

laisvę. Karstas papuoštas rožė- '• kiniai Lietuvoje. J . DaugL 

( P r - ) i Melrose Parko L 3 valdybos 
r iĄ i kultūros vadovas Viktoras 

tiniai žaidimai su dovanų lai
mėjimais ir 

Kasman, ligoninės š tabo psi-
"Laimės Ratas ' • | chologas su žmona. 

i !Lyon S rkur isbaigu 's ierns 'mokyk- ; T a i P P a t S e r a m u 3 d k a - Geguži-į 
ln it^lfė ir • i_ kalhn i^riiio : *& dalyvaus ir miesto valdy-; 
lą u c k e ir anglų ,caJba «duo- tetįvai su miesto b u r m i s - ' P A ^ T O ŽENKLAI VENECIJAI 
tus Illinois valstnos mokvklų 'oos a i s t o v a i - s u miesto Durnus-, p u i c r u r c r r * 

Vietos t r u ^ * Spisa ir sekretoriumi Ot-' r H a o u f l u bašvvi- s m a s k i n priešakyje. Visuomenė I Vatikano paštas išleido spe- į 
gausiai ' cialią Venecijai skirtą pastoj 

(kt.1) ženklų (laidą) seriją. Seriją su- j 
daro šeši ženklai, vaizduojantys j 

. DR. RCDJ i Venecijos miesto planą, garsią-i 

. kviečiama gegužinėje 
dalyvauti. 

DAR APiE 

tarybos pažymėjimus. 
bendruomenės valdyba 
sius mokyklą mokinius apdova-

; nojo lietuviškomis knygomis. 
Gaila. kad. i>asitaikius šiltam 

i ir gražiam orui, daugelis tėvų 
Isavo vaikus išsivežė į laukus. 
j Vieni darė "bizni" Wisconsin I v a r d i e n ė s brolis, kaip jau "Drau-
; • . . . Įge" skelbta, dr. J. A. Rauktis -

x Rūta L^e Kiimonytė, vai- Rudis mirė Caiifornijoj praeitą 
idinusi HinsdaleCommunityHou-i savaitę. Dr. Rudis buvo baigęs 
;se "Unsinkable Moli y Brown"|4 aukšto mokslo šakas ir buvo 
vakare, savo gastroies baigė'gavęs laipsnius iš šių mokyklų ir 
praėjusį savaitgali. Į veikalą ji į universitetų: istorinę Massa-
buvo įvedusi ir viena kitą lie- j chusetts Nautical Schcol (įsteig 

(tuvišką žodį. Vaidinimus per:tą 18-me šimtmetyje) — lai-
X Draugui aukų prisiuntė- i k i e k v i e n a - vakarą, nuo birželio :vų inžinerijos; Northeastern 

(9 ligi 19 d., stebėjo nemaža iriUnivers. — mechanikos inžine-

T t cr knnsulės J Dauž- i t* š x ' e n t o Morkaus evangelisto'; Vytauto D. šaulių kuopos pirm. V. Išganaitis dėkoja Kęstučio šaulių 
Laet. gen. Konsu . i baziliką ir k i tus Venecijos me- | kuopos moterų sekstetui ir vadovei muz. R. Ditkienei už puikų koncer

no kūrinius. tą, kuris įvyko birželio 3 d. Chicagoje. Nuotr. C. Genučio 

ventoja Ona Miškinis. 

po 2 dol. — Brone Simukemene, I,. , ... _ . . . , 
^ „ . , . , , , ., ! Hetuvių, Kūne mūsų kmo ir te-
Juozas \ u r k u s , Vv. A t n k a s ; po; , . . . . . , .".. ... . . . ~* — . r „„-f- levizijos žvaigždę šiitai sutiko. 1 dol. — S. Čepas, E. Abelkie-i 7T*L\2 . . .- „ . „ , „ . , , . . . . x Gubernatorius Richard B. ne, VV. P u t n s . Visiems nuosir- _ _ . . . . ,. ._ . ., . T ' . . . . Ogilvie birželio 12 d. įteikė Lais džiai dėkojame. . ,. __. _,. .„ . 

vojo pasaulio lietuvių rv-tosios 
x Kviečiame atsilankyti į I I ; tautinių šokių šventės delegaci-

P L J K Jaunųjų Dailininkų gry- jai proklemaciją, skelbiančią 
nojo meno. taikomojo meno, birželio 30 — liepos 4 Lietuvių 
vyr . dailininkų, tautodailės, lei- jaunimo dienomis. Gubernato-
dinių ir foto parodų atidarymą, r ius proklamacijoje sveikina 
kur is įvyks šių motu birželio j lietuviškąjį jaunimą tautinių šo-
mėn. 24 d. 7:30 v. v. Jaunimo ikių šventės ir kongreso proga 
namuose. !ir įvertina jų didelį kultūrinį į-

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo našą Illinois valstybei. 
kongreso parodų komisija (pr.) 

šia Joninių laužą, kuris įvyks 
š. m. birželio 24 d, 6 v. v. n e 
Lemonte, bet Chicagoje Vyčių 
sodely prie 47 g-vės. Progra
ma: laužas, dainos, vaidinimas, 
laimėjimų traukimai ir dovanų 
paskirstymas. Gros orkes t ras , 
šokiai, veiks baras, įvairus gė
rimai ir lietuviški valgiai: cepe
linai, kugelis, dešros su kopūs
tais i r ponškos su kava. Įėji
mas vienas doleris auka. Blogam 
orui esant programa v y k s Vy
čių salėje. (pr-) 

x Bilietai j Tautinių šokių 
šventę, koncertą ir banketą 
gaunami "Marginiuose". Visus 
bilietus kviečiame įsigyti iŠ 
anksto, kad netektų gaišt i prie 
įėjimo. 

šventės rengimo komi te tas 
(pr.) 

x Reikalinga moteris (pagei
daujama r^nsininkė) apsigy
venti pas nusilpusio regėjimo 
moterį, gyvenančią Marąuet te 
Parke. Darbas — jai paskai ty t i 
ir pagelbėti namų ruošoje. Tei
raut is teletfonu Hf; 4-1430. 

(sk.) 

x IV-sios T a u t šokių šven
tės banketas įvyks liepos 2 d., 
tuoj po šokių programos, amfi
tea t ro salėje. Visais banketo 
reikalais kreiptis į Sofiją Džiu-
gienę. telef. (312) 925-3682. 

(pr.) 

x "Menė, 23L1 W. 69 St. at i
daryta kasdien nuo 5 vai . 
v., savaitgaliais nuo 12 vai 
Jautiena mėsa (steikai) kepa
ma ant anglių, šiokiadieniais 
ta rp 5 ir 7 v. v. snmažintom 
kainom. .(sk.) J Chicagos Aukšt. Ut, mokyklos dvidešimt pirm 

x. Vilniečių tradicinis joninių 
laužas rengiamas birželio 24 d.. 

X Išnuom. 4 kamb. apšildo- \ šeštadienį, 2 vai. p. p. R. Bu
mas naujai dekoruotas butas ' čo sodyboje, Willow Springs, 
Marąuette pko. rajone. Virimo j 111. Jaunimo centro studentų 
krosnis ir šaldytuvas. Suaugu- i ansamblis, vadovaujamas L. 
šiems. Skambint po 6 v. v., Braždienės, atliks meninę pro-
WA 5-1134. (sk.) |gramą. 

IS ARTI IR TOLI 

rijos; Stanford Univ. (Calif.) 
— B. S., Queens Univ. (Belfast, 
Airijoj) — medicinos daktaro.! 
Antrojo Pas. karo metu j i s bu
vo JAV Laivyno ieit. koman-
dierius. Po karo. tarnaudamas 
JAV aviacijos bazėje Vokietijo
je, jis išrūpino iš bazės Vasario 
16-tos gimnazijai porą sunkve
žimių lovoms pakloiimų, virtu
vei ir valgomajam puodų, in
dų ir kitų reikmenų. K. 

NAUJA PSICHOLOGIJOS 
DAKTARĄ PASITINKANT 

Kun. Kęstučiui Trimakui Lo
jolos universitetas Chicagoje 
birželio 10 d. suteikė psicholo
gijos daktaro laipsnį. Tos pa
čios dienos vakare naujojo dak
taro pasveikinti susirinko gau
sus giminių ir bičiulių būrys pas 

velionio paveikslu, pieštu dail. 
A. Krivicko. Paskaitą apie kun. 
Sugintą skaitė gimnazijos direk
torius V. Natkevičius. Velionis 
buvo gimęs 1895 sausio 3 Vyto-
galos kaime, Skaudvilės valsč., 
Tauragės apskr. Tėvas valdė 
12 ha ūkį, kuris turėjo išmaitin-

lus leido tik savo pirmgimį sū
nų Benediktą, kuris vėliau rū
pinosi kitų savo brolių išmoks
linimu 

— Vaikų vasaros stovyklos, į-
vyksiančios nuo liepos 23 iki 
rugpiūčio 13 Romuvoje, vado
vu pakviestas Hamburgo var
go mokyklos mokytojas Leonas 
Narkus. 

J A VALSTYBĖSE 
— "Tvvin Circle", JAV kata

likų laikraštis, išspausdino 
straipsnį apie persekiojimus 
pavergtoj Lietuvoj. 

VOKIETIJOJ 

— Lietuviškas kryžius j a u 
Romuvoje, Wuerzburgo kelių 
s ta tybos tarnybos pavesta pri
vati t ranspor to firma gegužės 
30 iš Seligenstadto į Romuvą 
atgabeno t en 22 metus išstovė
jusi paminklinį lietuvišką k ry
žių. J is buvo pašalintas, nes 
stovėjo toje vietoje, kuria da
ba r išvesta nauja autos t rada . 
Kryžius y r a t ik ras lietuvių liau-
ries meno kūrinys, be t laiko i r 
oro atmainų labai apgadintas . 
Jei jis nebūtų buvęs pašalintas, 
ta i po metų kitų butų pats iš 
virtęs. Nors t ranspor to firmos 
buvo rūpestingai pakrau tas , 
bet bevežant nutrupėjo kai ku
rios aptrešusios detalės, o tvo
relė beveik visiškai supuvusi. 
Todėl pas ta ty t i kryžių tokį, 
koks jis yra , neįmanoma. Jo a t 
naujinimas pareikalaus kruopš
t a u s ir ilgo darbo, o taip p a t 
i r lesų. 

— Vasario 16 gimnazijoj pa
gerbtas didysis geradarys. Ge
gužės 11 pamaldomis ir akade-jmes laikraštyje birželio 13 d. 
mija Vasario 16 gimnazija pa-(laidoje, kuriame iškelia paskuti

niuosius įvykius pavergtoje Lie
tuvoje ir laisvojo pasaulio lie
tuvių pastangas prisiminti žu
vusius ir persekiojimus lietu
vius. 

ariją iš operos "Madame Butter-
fly" (Puccini). Akompanavo 
Raimunda Apeikytė. Birželio 7 
d., trečiadienį, Three Ar t s stu
dijos teatre, akompanuojant W. 

Lockvvood, sol. Pautienienė iš
pildė "VVatch vvhat happines" 
ir lietuviškai "Plaukia antelė" 

ti 18-ka vaikų. Vėliau savo (Jakubėno). Ypatingai ši pa-
sumanumu ir tr iūsu paveldėji- staroji sužavėjo publiką, kurią 
mą padidino iki 50 ha. Į moks-! išimtinai sudarė amerikiečiai. 

— Sofija Putvytė - Mantau-
tienė, Šaulių s-gos garbės na
rė ir buv. moterų šaulių vadovė, 
gyv. Brockton, Mass., po stip
resnės širdies atakos guli ligo

ninėje. Pažįstami linki greičiau 
pasveikti ir sustiprėti. 

POPIEŽIUS APIE ARTIMO 
MEILĘ 

Popiežius Paulius VI specialio 
je audiencijoje priėmė Italijos šv. 
Vincento Pauliecio artimo pagal 
bos moterų organizacijos nares, 

I susirinkusias savo PV-jam kon-

abboiven-.u !a>d̂ . Nuotr- A, Gulbmsko 

minėjo ir pagerbė didįjį savo ge
radarį ir rėmėją kun. Benedik
tą Suginta, mirusį balandžio 20 
Chicagoje. Šv. Mišias Viešpa
ties dangun žengimo šventėje 
Huetenfeldo kaimo bažnytėlėje; — Solistė Stasė Klimaitė -
koncelebravo kun. Alf. Berna
tonis su kun. Br. Liubinu ir kun . 
Damijonaičiu. Pamokslą pasakė 
kun. Alf. Bernatonis, apžvelg
damas velionio nueitą kelią ir 
atliktus svarbiausius darbus* 
Giedojo gimnazijos mokinių cho
ras . Akademija įvyko Romuvos 
pilies salėje, papuoštoje dideliu 

— Balys Raugas išspausdino I g r e s u į Romoje."Artimo meilė — 
laišką Buck Countv Courier Ti- j pareiškė; ta proga Paulius VI-sis 

— nenustojo savo aktualumo ir 
dabarties moderniais laikais. Ar
timo meilė yra amžina! Ji visa
dos yra reikalinga, nors dabar ji 
sutinka tokių sunkenybių, kurių 
anksčiau nebuvo. Artimo meilė 
yra teisingumo papildymas. Ji 
duoda jėgų nugalėti vargą, ligas 
ir kenčiančiųjų sunkumus. Baig
damas, kalbą Popiežius ragino 
švento Vincento Pauliecio drau
gijos nares nepailsti artimo pa
galbos veikloje, neišsigąsti sunkė 
nybių, bet drąsiai ir ištvermin
gai nešti kenčiantiems paguodą, 
džiaugsmą ir materialinę bei dva 
sinę pagalba. 

Pautienienė, Santa Monica. Cal.. 
atliko meninę programą sekma
dienį, birželio 11 d. Marshal 
High School auditorijoje liūdno
jo birželio minėjime, kurį šiais 
metais Los Angelas ruošė lat
viai. Solistė padainavo "Vieš
paties pasaulis" (Gudauskienės). 
"Gėlės iš šieno" (Jakubėno) ir 
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