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Egipto, Libijos ir Sudano 
federacija 

S" eidama arabų vienybes. Federacija pirmoj eilėj nu
kreipta prieš Izraelį 

KAIRAS. — Egipto, Libijos Egiptui buvo ir y ra ištikimiausi 
talkininkai kovoje prieš Izraelį 
ir visada pr i tarė Nasserio pla
nams be svyravimų pritarė 
priimti taikos planą, skelbti pa
liaubas. 

Tuo pačiu laiku Sudano vy
riausybė pakaltino Ameriką, 
kad j kraštą siunčia ir net pa
rašiutais nuleidžia sabotažinin
kus ir partizanus prieš teisėtą 
kraš to valdžią, iš tikrųjų karinę 
diktatūrą. Pietinėj Sudano da
ly kariuomenė iš partizanų atė
mė Amerikos gamybos ginklų. 
I š Amerikos d a r nebuvo į tai 
atsakymo. 

ir Sudano vadai susitarė, jog 
sieks valstybių konferencijos, 
kuri būtų pradžia arabų vieny
bės. Egipto prezidento Sada t 
svečiais buvo Libijos revoliuci
nio režimo vadas pulkininkas 
Gaddaf ir Sudano karinės val
džios galva gen. Nimeiry ir visi 
t rys tuo reikalu paskelbė ko
munikatą. 

Tie t rys kraštai dar pernai, 
gruodžio mėnesį, buvo susitarę 
pradėti ekonominį, kultūrinį, po 
litinį ir karinį bendradarbiavi
mą. Dabar sudarė aukščiausią 
planavimo tarybą, saugumo ta
rybą ir visą eilę kitokių komi
sijų atskiriems uždaviniams. 

Kaire aiškinama, kad f edera- R e m i a N l X O l l O p o l i t i k ę 
rijos imamasi pagreitintu tem
pu, nes "priešai už durų" ir nė- Spafto 26 d. Daiva Kezienė 
ra kada atidėlioti Libija i r Su- (VLIKo valdybos nario Romo 
danas po 1969 metų perversmų j Kezio žmona) ir Lee Pierce bu-

! vo nuvykusios į Washingtoną, į 
Baltuosius rūmus, kur prez. Ni-
xono štabo nariui Michael Far-
rel įteikė per 10,000 parašų. Šie 
parašai buvo surinkti po petici-

j ja . remiančia prez. Nixono po-
Vilniečius kamuoja naujas rū- j litiką ir smerkiančia netvarkos 

peštis: jaunuoliai vis dažniau ga-' kurstytojus. Surinktos peticijos 
dina telefonų automatus, vagia j buvo skoningai įrištos specialia-
telefonų ragelius, grobia mikro- j me medžio viršelyje su meniš-
fonus savo elektrinėms gitaroms j kai išdeginta lietuviška juosta 
ir tranzistoriniams radijo imtu- Į ir žodžiais "United we stand". 
vams. Tie paauglių veiksmai at- • Viršeli paruošė dail. Alona Pesy 
rodo keisti, nes, pasirodo, telefo- : tė . Abi peticijos koordinatorės 
nų mikrofonai visai netinka jų buvo Baltųjų rūmų viešnios Ru-

IZRAELIS ŽADA ATNAUJINTI 
TAIKOS DERYBAS 

"Mes pirmieji nepradėsime šaudyti", pareiškė Izraelio permjerė Goldą Meir. Izraelio kariai budi ir stebi, 
ką veikia kitoj Sueso pusėj : Egiptas. 

Gadina telefono 
automatus 

Jei galės kraštą suvienyti, Muskie 
kandidatuos j prezidentus 

VVASHTNGTONAS. — Sen. . tikras, kad jis yra tas, kur i s 
Edmundas Muskie pranešė, kad Į gali Amerikos žmones suvieny-
kalbos apie galimą j o kandida- j ti. Kraštas reikalingas vadovo 
tavimą 1972 m. į prezidentus j tikra to žodžio prasme, kur is 
dar perankstyvos. J i s tik tada ! mokėtų pagydyti žaizdas, ku-
paskelbs savo planus, kai bus rios vargina jau eilę metų. Mus

kie savo žcdy per televiziją 
Meet the Press programoje pa
kaltino Nixoną ,kad jis rinkimi
nėm kalbom kraštą tik labiau 
suskaldė. Nixonas. kaip Agnew, 

SAN MIGUEL. — Vos tik 
buvo įvesdintas į pareigas nau
jasis prezidenast marksistas, 
vienas miestas, San Miguel, ati- Į jo žodžiais, daug ką gąsdina. 

vartotojams elektrinėms gitaroms. 
Paaugliai krapšto telefonų tau
pykles ir čia tikslas aiškus: reikia 
pinigų. 

Vilniaus spauda apie tokius 
veiksmus rašė jau nekartą. Labiau 
širsta komjaunimo organas "Kom. 
Tiesa" (rugp. 25), pažymėdama, 
kad vadinamieji chuliganai tele
fonus automatus gadina ne tik 
Vilniuje, bet ir kituose miestuose. 
Praėjusiais metais, dėl tų jau
nuolių kaltės, kiekvieną automa
tą Vilniuje teko taisyti tris kar
tus. 

Nuostoliai padaromi didžiu
liai. Dar įdomiau, kad Vilniaus 
telefono stotyje taisant sugadin
tus telefonus, tai atliekama... ran
komis, bet... stinga detalių, nes, 
tariama, metinis "limitas" jau 
seniai pasibaigęs. Todėl vilniečiai 
ir skundžiasi: mieste neveikia 
daugelis telefonų automatų. Gy
ventojai su ašaromis akyse skun
džiasi: norime iškviesti greitąją 
pagalba ir... negalime. (E.) 

Kauno zoologijos sodas praėju
sią vasarą pasipildė Afrikos pre
rijos gyventojais—gepardais, pri
menančiais leopardus. Jie laiko
mi greičiausiais žvėrimis pasauly
je. Kita to sodo gyventoja, Benga
lijos tigrė Rica, neseniai antrą 
kartą susilaukė prieauglio. Sode 
esama ir daugiau Afrikos bei kitų 
kontinentų gyvūnų, (E.) 

230 rengiasi būti diakonais 

Washington — VVashingtono 
arkivyskupijoje veikia speciali 
aukštoji mokykla, kurioje rengia
mi diakonai. Paskutiniu metu 19 
būsimų diakonų, kurių tarpe yra 
septyni negrai, iš vietos vyskupo 
rankų gavo pirmąjį klierikų ženk
lą — tonzūrą. Diakonais besiren
giančių studentų amžius yra tarp 
34 ir 70 metų. Daugelis jų yra 
vedę ir dirba įvairiose profesijose. 
JAV šiuo metu jau veikia dešimt 
panašių mokyklų diakonams pa
rengti ir jose studijuoja 230 kan
didatu. 

munijos prezidento Ceausescu 
priėmime. Ta proga joms teko 
matyti visas didingas iškilmes 
ir pasisveikinti su prez. Nixonu. 
M. Farrel ponioms Kezienei ir 
Pierce prez. Nbcono vardu padė
kojo už taip puikiai atliktą dar
bą. D. IC'ezienė a tsakydama pa
brėžė, kad jos abi buvusios tik 
šio darbo koordinatorės ir kad 
daug asmenų, ypatingai lietu
viško radijo New Yorke — Lais
vės žiburio — klausytojai yra 
siirinkę daug parašų. Po oficia
laus priėmimo abiem viešniom 
asmeniškai Baltųjų rūmų vado
vė CSndy Brumbach aprodinėjo 
Baltųjų rūmų kambar ius ir is
torines vertės eksponatus. 
(ELTA) 

dengė didžiulį 8 pėdų aukščio 
bronzinį paminklą Castro bro
liui Che Guevara, žuvusiam ko
vose su kariuomenės daliniais 
Bolivijoje. Miesto meras, ati
dengdamas pami-klą. pažymė
jo, kad "jis bus įkvėpimu tiem, 
kurie kovoja prieš Amerikos 
imperializmą". 

BAGDADAS. — Irano lėktu
vas buvo pagrobtas ir privers
t a s nusileisti Irake, Bagdado ae
rodrome. Pagrobė 9 iraniečiai, 
save vadiną politiniais pabėgė
liais. Irano vyriausybė tačiau 
paskelbė, kad jie buvo ne poli
tiniai pabėgėliai, bet iš kalėjimo 

Nusikaltimai krašte auga, i r čia 
visos tautos problema, ne koks 
politinis ginčas ir rinkiminėse 
kalbose netinka. Problemos, ku
rios egzistavo prieš dvejus me
tus, kurias taip diskutavo tada 
Nixonas, tebėra ir šiandien ne
išspręstos, kaip Vietnamas, e-
konomika, nusikaltimai, riau
šės. 

Muskie pakartojo teigimą, kad 
prezidentas turi griebtis j am 
parengto ir priimto įstatymo 
kontroliuoti kainas ir atlygini
mus. 

Nixono dėmesys 1971 
- vidaus problemos 

vVASHINGTONAS, — Res
publikonų part i jos pirm, Rogers 
C. B. Morton paminėjo, kad Ni-
xonas 1971 m, daugiausia dė
mesio skirs aplinkos svarinimo, 
transportacijos ir namų s ta ty
bos reikalams, o mažiau gyni
mo. Vidaus reikalai labiau sle
gia jo pečius, ir t a s problemas 
Nixonas svars tys dabar išvykęs 
į Floridą. 

Mortcnas sako, kad firmos, 
kur ios daugiausia teikė karinės 
reikšmės produktus, dabar ims 
gauti užsakymus, skir tus taikos 
reikalui. 

pabėgę kriminaliniai nusikaltę- i Kaip ten su Chruščiovo 
liai. 

LONDONAS. — Britanija pa
skyrė naują ambasadorių į A-
meriką. Juo bus prieš tai buvęs 
Anglijos banko valdytojas Cro-
mer, rninisterio pirm. Heath ge
r a s draugas. Jis pakeis 1969 m. 
darbiečių paskirtą Freeman. 

Naujausios kopijavimo mašinėles, pasirodo, labai tinka ir pinigams 
gaminti, tik visa bėda .kad tokie pinigai būna netikri ir jų kalėjai 
greit patenka ten. kur nenorėtų patekti. Atvaizde vienas toks "fab-

1 rikėUs' Cievclande. 

atsiminimais? 

MASKVA. — Apie Chruščio
vo atsiminimus, kurie bus spaus 
dinami Amerikoj, y ra visokių 
kalbų i r spėliojimų. Kaip žino
me, Chruščiovo žmona Nina už
ginčijo, sakė, kad tokių memu
arų Nikita nerašęs. Dabar pran
cūzų laikraščio France - Soir ge
neralinis direktorius sako, kad 
Chruščiovas yra teisus, sakyda
mas, kad atsiminimų nerašęs. 
Jie buvo ne surašyti ant popie
riaus, be t padiktuoti į magne
tofoninę juosteię ir visokiais bū
dais išvežti iš Sovietų Sąjungos 
į Ameriką. 

Tarp gandų ir spėliojimų, 
kaip galėjo būti iš tikrųjų ir 
kodėl jie skelbiami užsieny, yra 
ir tekių: galėjo būti, jog atsi
minimus sufabrikavo Maskvos 
kraštutiniai stalinistai, kurie ne
gaili dovanoti Chruščiovui už 
Stalino nuvainikavimą ir ieško 
būdų kompartijos 24 suvažia
vime, kitų metų kovo mėnesį, 
suniekinti, diskredituoti patį 
Chruščiovą ir tuos, kurie jam 
talkininkavo. Tai būtų viena iš 
daugelio kovos priemonių, ku
rias naudoja komunistai ir ne
siskaito su priemonėmis, nors 
jos atrodytų ir neįtikėtinos, fan 
tastinės. B<t tai spėliojimai ir 
kalbos diplomatų ir laikraštinin
kų Rytų Europos sostinėse. 

Maskvos oficialūs sluoksniai 
apie memuarus nieko nekalba 

į ir susilaiko r.uo bet kokių ko-
irnenatrų. 

Prieš rinkimus Morton rėmė 
New Yorko senatoriaus Goodell 
ir Virginijos respublikonų kan
didato į senatorius Garland iš
rinkimus, bet Baltieji rūmai ne
rėmė nei vieno, nei kito, ir abu 
kandidatai pralaimėjo. Dėl t o 
kai kas jo klausė, kokie dabar 
jo santykiai su Baltaisiais rū
mais. Į tai Morton atsakė, k a d 
santykiai labai geri, nepasikei
tė. 

Vokiečių koalicija 
rinkimuose atsilaikė 

BONNA. — Sekmadienį Va
karų Vokietijos autonominėj 
Hesse valstijoj buvo vietos sei
melio rinkimai. Visiems buvo į-
domu, a r su socialdemokratais 
vvriausybėje bendradarbiaujan
ti laisvųjų demokratų par t i j a 
išlaikys savo atstovus, a r t a u t a 
pasitikėjimą partijai išreikš. 
Dar negalutiniais duomerumis 
laisvieji demokratai vis tik su
rinko 10.1 r'f balsų ir pravedė 
savo atstovus į Hesse lagisla-
tūrą. Ankstesnieji balsavimai 
kitose valstijose parodė, k a d 
laisvieji demokrata i p ra randa 
balsų ir nepravedė atstovų į sei
melius. Tai buvo ženklas, k a d 
nepri tar iama jų susidėjimui su 
socialdemokratais, kurie pradė
jo bičiuliautis su sovietais. Dėl 
ot net Bonnos parlamente t r y s 
laisvųjų demokratų nariai per
ėjo iš savo part i jos pas kr ikš
čionis demokratus ir smarkia i 
sumažino i r ta ip mažą Willy 
Brandto daugumą. 

Rinkimuose socialdemokratai 
gavo 459 r ' r balsų, kai prieš ta i 
buvusiuose buvo gavę 51- Krikš-

I čionys demokratai smarkiai su-
1 stiprėjo, surinkę 39.7 procen

tus, o prieš tai turėjo t ik 26.4. 
Kraštutiniai dešinieji ir komu
nistai gavo tik 1.2rh balsų. 

NEW YORK. — Daugiausia 
užsieniečių studentų Amerikos 
aukštosiose mokyklose y ra Ca-
lifornija. touau seka New Yor-
kas, trečioj vietoj fllinoU. 

JERUZALE. — Premjerė Gol
dą Meir, grįžusi iš ilgos kelio
nės, sukvietė kabineto posėdį. 
Posėdis buvo labai ilgas. J i pa
pasakojo savo įspūdžius i š kelio 
nės po Ameriką, Kanadą ir Bri
taniją. Kiek nusivylė Britanija. 
Pripažino, kad geriausias Izrae
lio draugas buvo ir yra Ame
rika. 

Antibolševikinio 
bloko konferencija 

BRIUSELIS. — Lapkričio 12 
-16 dienomis čia bus Antibol
ševikinio tautų bloko ir Europos 
Laisvės tarybos konferencija, 
kur paskaitas skaitys ir prane
šimus pateiks visa eilė paverg
tųjų tautų atstovų ir jų drau
gų iš laisvojo pasaulio. Konfe
rencijos šūkis: laisvė tautoms! 
Viso numatyta 26 vieši praneši
mai ir eilė uždarų posėdžių. 
Tarp pranešėjų ir paskaitininkų 
lietuviškų pavardžių nematyti. 

BERLYNAS. — V. Berlyno 
policija suėmė 21 metų vyrą, 
kuris prisipažino, kad šovė į so
vietų sargybinį, saugojantį ru
sų paminklą Vakarų Berlyne. 
Knygos ir kitokia literatūra pas 
jį ras ta rodo, kad jis priklausė 
kraštutinių dešiniųjų organiza-
ciioms. 

PHTLADELPHIA. — Curtis 
leidykla, kuri ilgus metus leido 
populiarų The Saturday Eve-
ning Post, paskui leidimą nu
traukė, po 22 mėnesių pertrau
kos žurnalą vėl žada atnaujinti. 

Iš Meir pranešimo paaiškėjo, 
kad Izraelis greit sugrįš prie de
rybų stalo, nustos boikotuoti 
taikos derybas. Panašiai po to 
kalbėjo viešuose susirinkimuo
se Moshe Dayan ir premjerės 
pavaduotojas Yigal AHon. Jiedu 
pripažino, kad kito kelio pasiek
ti taikos nėra, kad derėtis reikia 
ir tokiomis sąlygomis esant. Va
dinas, Izraelis jau nežada laiky
tis savo kieto nusistatymo, kad 
kol Egiptas neatitrauks į pa
sienį sutrauktų raketų, derybų 
nepradės. 

Kad Izraelis pakeitė savo li
niją, daugiausiai gal prisidėjo 
valstybės sekretorius Rogers, 
kai buvo susitikęs su Izraelio 
užs. reikalų min. Abba E b a n ir 
jam išdėstė tvirtą Amerikos nu
sistatymą. 

Varlių karas! 

KUALA LUMPUR. — Nors 
tai atrodo neįtikėtina, bet rim
t a žinių agentūra Associated 
Press praneša, kad Malezijoj 
buvo varlių karas. Vienam drėg
nam slėny prie šventyklos, kau-
čuko plantacijoje, pradžioje pra-

; dėjo savo tarpe muštis ir dras-
| kytis kokia 50 varlių. Paskui jų 
! skaičius didėjo ir susidarė "ka-
į riuomenė" virš 3,000. Jos mu-
| sėsi, kandžiojosi šešias valan-
| das. Susirinko koks 1.000 apy

linkės žmonių, spaudos atsovų. 
fotografų. Po mūšio, kaip ka
ruose visados esti. daugelis var
lių buvo negyvų. Vietos žmonės 
žino, jog ir daugiau yra buvę 
panašių atsitikimų, tik niekada 
nebuvę tokio didelio skaičiaus 
kariaujančių. 

Keturi vyrai tokiu plaustu per 159 dienas iš Ekvadoro atplaukė j Aus
traliją. Viso padarė 7.00" mylių. Jie norėjo įrodyti, kad pirmieji Aus
tralijos gyventojai galėjo panašiais "laivais" atsikelti iš P. Amerikos. 

Kinijos ambasadorius 
atvyks į Maskvą 

MASKVA. _ Netrukus lau
kiama atvykstant Kinijos am
basadoriaus į Maskvą. Pravda, 
kuri taip neseniai plūdo kinus, 
naująjį ambasadorių, buvusį už
sienio reikalų rninisterio pava
duotoją, Liu Hsin - čuan sutin-

1 ka šiltai. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 10 d.: šv. Andrius, 
šv. Trifona, Kaributas, Nirme-
da. 

Lapkričio 11 d.: Veteranų die
na, šv. Martynas, šv. Nimfa, 
Vygintas, Seigūnė. 

*Saulė teka 6:33. leidžias 4:35. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę ir kiek 
| vėsiau, temperatūra virs 40 i. 



• I i 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 10 <L 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti šiuo adresu: 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KELIAS | SVEIKATA, 2319 West Garfield B lvd , Chicago, 111. 60636 

DANGAU, IŠLYK MUMS 
VYSKUPĄ VALANČIŲ 

Šio kraš to valdžia alkoholiz
mą laiko labiausiai apleista 
sveikatos negerove, š i negerovė 
savu svarbumu prilygsta t r ims 
didžiausioms žmonijos rykš
tėms: širdies negerovėms, vė
žiui i r proto ligoms. J a u aštuo
ni milijonai amerikiečių serga 
alkoholizmu, ir t a nesveikata 
vis plečiasi. J ą mes pa tys savo 
rankomis nesame mūsų vaikams 
ir tar iamės lietuviškai kultūrai 
tarnaują. Gerai, kad ir šiaip 
žmonės, ne t ik gydytojai, dabar 
alkoholizmą laiko liga, o ne silp-
naus charakter io pasėka bei 

Psichoterapiją. 3. Gelbstinčiąją 
Alcoholics Anonymous ranką. 
Dar čia padeda naujų tyrinėji
mų šioj ligoj duomenys ir gy
dytojo žmoniškas nusiteikimas 
t a baisiai destruktyvia liga ne
galuojančiojo atžvilgiu. 

Alkoholizmu ardomoji veikia 

Alkoholizmo ligos ardomasis 
darbas pastebimas įvairiais a t 
vejais. 1. Pirma, i lgam laikui 
užsitesiančius kūno sužalojimus 
apima šitokios dėl degtinės ap 
turė tos negerovės. Visiems gi r 
dėta kepenų cirozė, širdies rau-

moralinio pašlijimo išdava. Dar mens sunykimas, neregul iarus 
toli kelio galas, einant j pasvei- >pulsas, kūno raumenų menkėji-
kimą nuo šios ligos. Juk, dar I mas, sumenkėjimas regos b e 

Jaunieji talkina seniesiems: Tučeliauskienes anūkai savas santaupas 
perduoda Aivudo atstovui — talkina senelių namų greitesniam įren
gimui. Nuotr. M. Nagio 

vo amžiaus galą žmoniško as- i šios ligos tvarkymą Tik pasta-
mens vardo vertais lietuviais: i ruoju laiku pagausėjo medici-
imkime keisti savus svetingu- į niška literatūra tos ligos reika-
mo papročius į apsiėjimą be ; lu. Daugelis gydytojų ne t nenu-

si judina tinkamon pagalbon ąl* 
I koholizmc iigon patekusiems. 
Tos -gos gydymas šiandien y ra 
g a l i m a tik visi turime rengtis 

| tokiam pajėgumui. Juk toks ne-
, sveikas atsinešimas neseniai bu
vo proto ligų, paralyžiaus bei 
sklerozės atvejais. Atgimkime 
visi savo artimo pagalbai, ypač 
kada toji pagalba esti gyvybi
niai svarbi. 

IŠVADA. Nė vienas lietuvis 
nesame atleistas nuo pagalbos 

I savo artimui. Nepalikime vien 
Į gydytojams tvarkyti alkoholikų 
ir jų šeimų. Kiekvienas tapkime 
vaistu alkoholikui ir jo šeimai: 

j liaukimės patys besisvaigine. 
Prasidės blaivesnis gyvenimas 
mūsų vaikų. Nuo čia ir imsime 
tvarkytis su baisiausia liga ge
riausiu būdu. 

PASISKAITYTI. Sandoz Pa
norama, Vol. 8, No. 7, Novem-
ber, 1970. 

ne visi gydytojai supranta , kad 
alkoholizmas y r a pagydoma li
ga. 
Padėkime alkoholikui užlaikyti 

nuolatinę abstinenciją 

Gana mums mortiškos veik
los — menkniekiais užsiėmimo į plaučių išsiplėtimas, 
įvairiose srityse. Griebkime , A n t r a rūšis blogio dėl svai-
jurgiškai smakui už galvos ir jį i galų — ta i užsimušimai greitke-
nugalabinkime: pradėkime visi liuose. Nuo 50 iki 70 % vist} 
vienas kitą pralenkdami dirbti greitkeliuose mirtinų nelaimių 

— akcidentų atsit inka dėka gir
tavimo. Alkoholizmas sumažina 

matomų pakitimų — dėl a lko
holio nuodingumo, kiaušinėlių 
nykimas, kasos uždegimas, peri
ferinių nervų susirgimas, sme
genų nykimas, smegenėlių nyki
mas, k raujo pairimai, kaulų su-
minkštėi imas. burnos vėžys, 

jaučia, kad jie gali išmokti, kaip 
galima sėkmingai gydyti alko
holiką. 

Dar čia prisideda k i t a blogy
bė: kai kurios bendro pobūdžio 
ligoninės atsisako priimti alko-

marijiškus darbus — svarbiau
sius žmogaus gyvenime. Liau
kimės su visais staliukais, bute
liukais, o po to išgertuvių at-

žmogaus amžiaus ilgį penkioli
ka metų. Dar savižvdystėmis 

svaigalų. Tik tada mes pajėgsi
me t ikrais lietuviais ir krikščio
nimis prisistatyti patys sau. sa
vo vaikams ir kiekvienam art i 
mui. 

Gydytojas mūsų draugas 

Alkoholizmui apėmus visus 
šeimos narius — tiesioginiai ir 
netiesioginiai, šeimos gydytojas 
atsiduria išimtinoje padėtyje — 
jis gali tokiai šeimai padėti. 
Šeimos gydytojas atpažįsta vi
sas negeroves, surištas su gir ta
vimu. Duokim, tokie skrandžiu 
nusiskundimai a r nervinėj sri- j dytojų dar nėra reikiamai susi-
tyje sušlubavimai šeimos gydy-1 pažinę su labai veiksminga Al
to "o esti daug. anksčiau suriša- coholics Anaonymous pagalba 
mi su alkoholizmu, negu šeima : alkoholikams. Prie šios pagal-
tai pajėgia suprasti, šeimos gy- j bos šliejasi grupinio alkoholikų 
dytojas pirmas pramato alko- ! gydymo ir poilsio namų nauda 
holizmo negeroves, dar nei gė- j geriantiesiems. Kitokia pagalba 

ŠAUKIAMA m VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA 

Popiežius Paulius VI priėmė 
pasaulio vyskupų sinodo gene-

holizmu negaluojančiuosius. J o s } * * 1 " 1 ^ tarybos narius, susirin-
priima tik tokius asmenis, ku
rie prie alkoholizmo d a r turi vi
sokių kitokių negalių: gastritą, 
liežuvio vėžį a r kurią kitą per 
alkoholio malonę apturėtą ne
galę. 

Nuostabu, kad daugelis gy-

rūgonr's... Imkime save nagan, baigia savo amžių alkoholikai 

rėjo darbui nei j o šeiniai nenu-
kenčiant. šeimos gydytojas, o 

irgi dar galima. Jau vis plačiau 
imama naudotis pagalba sekan-

ne joks kitas gydytojas y ra \ čių sambūrių: 1. American Me-
idant pajėgtume žmoniškais as- j daug dažniau už negeriančiuo- I i | i m t i n o j e p a d ė t y j e : j i s ^ į le I d į c a l S o c i e t y on Alcoholism, 
menimis tolimesnį savą gyveni- sius. 
mą tęsti. 

Faktas , kad alkoholizmas 
šiandien nėra beviltiška liga, 
įpareigoja kiekvieną mūs 'ški at
likti t r i s uždavinius: 1. Žiūrė
kim į alkoholizmą kaip pagydy-
t i rą ligą. 2. Liaukimės bausti al
koholikus. 3. Nuteikime, kad al
koholikas pajėgtų užlaikyti vi
sam amžiui uždarą b u m ą stik
liukui. Tai svarbiausia visų mū
sų veikla. O ką mes darome 
šiandien, ypač suėję bet kurion 
pastogėn savaitgaliais? Ar jau 
visi užmiršome tokį dalyką kaip 
sąžinės sąskaitą?! Atgimkime 
gėriui, kitaip jo nemanysime 
kaip savč ausų be veidrodžio. 

me^ų sėkmingai gydydamas šei- į New York Cityt 3. The Salva-
, . , mos narius būna įgavęs -jų pasi- ; tion Army ir kitos panašaus po-

negerove — ekonominis • t i k ė j i m T o k i o pasitikėjimo I būdžio visuomeninės įstaigos. 
apturėjimui bet kuris kitas gy- I 4. National Institute of Mental 
dytojas (ne šeimos) turi būt i Health's Center for Prevention 
trigmbai pajėgesnis, idant pa- and Control- of Alcoholism. 

Trečia dėl alkoholizmo a p t u 
rimą 
nuosn.' kis tautai , individui i r 
jo šeimai. Visi suprantame, k a d 
šeimai alkoholizmas daug dau
giau pakenkia , negu tik žaliu
kais i šmatuojamas blogis. Alko
holizmas ardo šeimą ne vien 
ekonomiškai. Daug blogesnių 
dalykų pat i r ia šeima dėl g i r ta
vimo vieno kurio šeimos nario. 
Ši liga dažnai vadinama Šeimos 
liga. no r s t ik vienas šeimoi gir
tauja , š t a i tos ligos keletas 
simptomų. — ' I š t ekė jau 17 me
tų. Nelaimingos vedybos — vy
ras g i r tavo, 42 metų mirė nuo 
kraujo krešulio širdyje". A r b a 

Daug kur mums reikia keistis Į vėl: — " J a u daugiau aš nega-
dabar, nenorint save ir savuo- . liu nuolat pasigeriančio vy ro 
sius pražudyti. Alkoholizmas : pakęsti — atsiskirsiu, kad n o r s 

jėgtų jau šeimos gydytojo turi
mą pasitikėjimą šeimos narių 
tarpe įsigyti. Jis tur i pasižymėti 
labai geru dalykų suvokimu, bū-

Vakar buvus nepagydoma, 
šiandien jau sutvarkoma liga 

Viena pabalbą teikiančios me
ti pakankamai jautriu. Jis turi : dicinos gėrybių yra jos siandie-
nusima-nyti visuose su girtavi- į ninis pajėgumas sutvarkyti dar 
mu susijusiuose dalykuose. I r į vakar buvusias nepagydomas li-
pagaliau, jis turi daug laiko pa- ; gas. Vienas mediciniškos litera-
cientui skirti. Kur gi tu žmogus tūros naudingumas y r a 4ns pa-
šiandien besurasi tokį dalyką i jėgumas supažindinti gydytoją 
ant šios žemės... j su sėkmingu alkoholizmo ligos 

_ , . , - ,. -_u . . , i grydvmu. Susipažinęs asmuo ima 
Kodėl tuh gydyto'ai negydo i f. -,_+• . - • « ^ nV[rn Itnii ri™ f nusiteikti teigiamai link alko-

i holizmo negalės. Visi mes esa-
Kartais dėl žinių _ pajėga- me praeitų dienų vergai : iš jų 

mo trūkumo gydytojas atsisako : mes gero ir blogo s a u apturi-
yra viena nedaugelio ligų. kuria likusi amžiaus galą ramybėje ; d ^ ^ ^ ^ ^ - ^ Uga ^ a n _ į m e . N u o XXiovte įpratę į alko-
sirgdamas žmogus, užsimušda- j praleisčiau." O š ta i d a r : — 
mas tvirtina jos neturis . Tik j "Nuolat pasigeriąs vyras , iš vi-
pamėgink tu minkštakoš :ui pri- sų darboviečių išmestas, n a -
minti jo atliekamą žmogaus i muose pasigėręs sėdi — negaliu 
vardo nevertą veiklą — jis ta- | išdaboti, o penki vaikai — ma-
ve apkaltins režmon iškurnu. Pa
mėgink tu alkoholikui padėti — 
jis kratysis tavęs kaip didžiau
sios pik 'ybės: jis tvirt ins svei
kas esąs, tik žmoniškai, kaip 
visi, į buteliuką žiūris. č ia ir bu
vo visa nelaimė, gydant alkoho
likus: kol nenugalimas išsigyni
mas, turint šią ligą, tol joks al
koholiko gydymas yra negali
mas. 

Kaip iš nepagydomo alkoholiko 
tapo pagydomu 

Visi domėsitės, iš kur šis sky
rius ištraukė naujieną, kad al
koholikas yra pagydomas — 
juk mes matome tiek ir tiek bai 
šiais keliais einančių mūsiškių 
vien per skaidriąją, čia mes pa
duosime faktus, kaip gydytojai 
pagydė alkoholikus, vartodami 
tris priemones; 1. Vaistus. 2. 

žiausiam d a r penkti metai — 
todėl, valdžios padedama, einu 
amatų mokytis. . ." I r taip be ga
lo, i r ta ip be kraš to . O mes po 
senovei šlapius balius keliame 
ir t a r i a m ė s lietuvybę kilnoja — 
jau t a ip į niekus išvirtę nepasi-
keliam iš svaigalų balos. 

N o r s pr ieš amž'aus galą 
pasistenkime 

K a s pajėgs sulaikyt kitus šei
mos na r ius ne tik nuo jausmų 
— emocinės negerovės, bet i r 
nuo ki tų menkybių, vien per 
vieno šeimoj girtavimą aptur i 
m ų ? ! Niekas kitas, tik kiekvie
nas iš mūsų nuo savęs pradėjęs 
blaivėti. A r dar ir toliau mes 
nepajėgsime imti savęs nagan 
ir ka r t ą visam laikui liautis su 
st ikl iuku besidraugavę viešai ir 
s lapta i? Būkime bent prieš sa-

tįjį. Iki šiol medicinos mokyk- | holikus pro pirštus žiūrėti, tūli 
los labai mažai kreipė dėmesį į i gydytojai dar i r šiandien neiš-

kusius svarstyti naujos sinodo 
sesijos darbų programos. Tre
čioji pasaulio vyskupų sinodo 
sesija šaukiama 1971 metais 
spalio mėnesį Romoje. Paulius 
VI audiencijoje pabrėžė, kad 
vyskupų sinodas yra viena iš 
svarbiausių naujųjų Bažnyčios 
institucijų, kuri apimdama visą 
pasaulį geriausiai pažįsta Baž
nyčios dabarties problemas ir 
gali daug padėti. 

DR. ANN& BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKrVTCS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitaru* 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef, YVAlbrook 5-5076 

Rezid- Telef. 239-4683 

DR, K. G. BALUKAS 
AKT.-8ERI.TA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGtVfi CHTRrRGIJA 
8449 S. Palaskl Boad (Crawford 
Medkal Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West S3rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornia 

Vai.: kasdien DUO 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 476-4042 

Rpzid tet WAlbroote 5-304* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inksto ir Šlapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
426 No. Liberty Street 

Rante 25, Elgin, niinoin 
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TeL HE 4-1500 
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6 Month Matnrity 
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DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

24S4 West Tls t Street 
Vai: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šeet tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, pe»-6m{ 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: Sestad. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L BECKYS 
GYDYTOJA TJR CHIRURGS 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR d U R U R G A S 
SPECIALYBfi VIDAUS' MGOS 

2454 W e s t 71st S t r e e t 
(71-os ir Campbell Ave. founpas) 

Pirm. ir penkt. 2 — S p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — lt* V. r. 

j 4—8 p. p. šeštad. 9 v. T,- M 12 d. 

DR. FRAMK PLECKAS 
O P T O M E T R I S T A S 

Kalba l i e tuv i ška i 
2 6 1 8 W. 7 1 s t S t . — Te4» 7S7-5149 

Tikrina akis. Pritaiko attnius ir 
"oontact leoses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t r e i 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0OO1. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namq - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

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

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA S-7278 

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir boto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

DR. AL6. KAVALIŪNAS 
5540 S. PuJaski Rd. 

VTDACS LIGŲ IR R RA C JO 
SPECIALYBfi 

Valandos pagal susitarimą, 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — RKUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvtrtad ii 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
nl. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta. 

DR. A. PUSTELHIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VTDACS MGOS 

5159 South D a m e n A v e n u e 
TeL Ofiso PR 6-7800; N a m ų 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 4 2 3 - 2 6 6 0 

D R. L R I N D U S 
R E N T G E N O L O G A S 

9760 South Kedzie A v e n u e 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. -v. Treč. ir 
SeStad 8 v. r. iki 3 vai, popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 W e s t 69th S tree t 

TeL 737-2290: ofiso i r rez idenci jos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( By appointment > '--

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, P ū s l ė s ir P r o s t a t o 

C H I R U R G I J A 
Ofisas 2 6 5 6 W. 6 3 r d S t . 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet , 
ketvirtad. n u o 5 - 7 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; R e z . 448 -5545 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
K f n i R i r m V A I K Ų L I G Ų 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7159 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
%—8 vai. vakare. Trečiad. nu a 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šefitad 
II Tai. ryto iki 8 vai. p.p. 

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
49S8 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—8 vai. ir 8—8 vai. vak. 
iSskyrua trečiadienius 

iettadlenlaui 12 Iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U G O S 

2817 W e s t 71st Street 
Telef. HEmlock 6-S545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Adresas : 4255 W. 6 3 r d S t r e e t 
Ofiso tel. REIiance 5-4410 

Rez. GRovelhiH 8-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—tS 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 "v." va
karo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta 

Rezid. teL \\A 5-3089. . 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Bendra prakt ika ir m o t e r ų l i g o s 
Ofisas ir rez. 2652 W . Sftli St. 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., - tre«. lt 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet fr kito 
laiku pagal susitarimą-

Of. TeL HE 4-2123, \ r n t m Ot 8-6195 

DR. V. TUMAS0MIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja lioonius t ik susitarus 
VaL 2—4 p. p. ir 6—8 v a i vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

l e L PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TR C H I R U R G f i 
6648 Sooth A i b a n y A v e n a e 

Vai.: pirnj.. antrad.. ketv. «— t va i 
vak., penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal sus1tarim|. 

\T 

mao t«L PR 8-777S. Rcx. PR «-473J 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Priima dk suAtarua 

/alandoa pirma*.. IMf. t—t raL, 
antrad. 1—4 vaL 
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ALTos susirinkamas — 

MĖGINIMAS ATSINAUJINTI I 
Ateinantį šeštadienį Chicagon karnų priemonių ir veiklos bū-

suvažiuoja Amerikos Lietuvių dų, kurie įkvėptų vadovus ir 
Tarybos atstovai į savo metinį stiprintų narius. Kai organiza-
susirinkimą. Vėl bus atliekami cija pradeda gyventi tik praeiti-
formalumai išklausant apyskai- mi ir džiaugtis tik atliktais dar-
t ų i r renkant valdybą, kur i po- bais, tai prasideda jos merdėji-
litinei veiklai turės vadovauti mas. Organizacija pajėgia tik 
ateinančiais metais. Tačiau su- tiek atsinaujinti, kiek ji sutel-
sirinikimą reiktų laikyti i r ne kia naujų jėgų vadovybėn, 
eiliniu, nes šis politinis i r visuo- naujus žmones įjungia į darbus 
meninis išeivijos veiksnys šiais ir kiek stiprų pagrindą ji pajė-
metais švenčia savo gyvavimo gia sukurti dabarties veiklai. 
i r veiklos trisdešimties metų Tikra prasme dirbti visuomeni-
sukaktį (įst. 1940.X.15). Nors nį ar politinį darbą — tai kurti 
susirinkinias ir nėra pavadintas dabartį atitinkančias priemones 
sukaktuviniu, bet sukaktis ver- ir jomis pastoviai siekti tikslo, 
t a atžymėjimo, prisimenant ALT-os vadovybė tai žino, 
bent šio jungtinio vieneto pa- kaip žino ir daugelis kitų mūsų 
grindinius tikslus, kurių siekti organizacijų vadovų. Bet ir jai 
d a r ir dabar reikia suderintomis reikia visų pagalbos, kad veik-
gretomis. los priemonės pasiektų tikslo 

P o lietuvių delegacijos 1940 lygį. Organizacinio vadovybės 
spalio 15 d. pasimatymo su tuo- atsinaujinimo reikia ne tik as-
metiniu prezidentu Rooseveltu, 
pareiškusiu, kad Lietuvos ne-

DE GAULLE ATSIMINIMAI 
Atsiminimų nepaprasta sėkme ir apimtis 

GEDIMINAS GALVA 

menine sudėtimi, bet ir vidine 
dvasia. O tai turi gimti iš pačios 

ko savo politiką, tartum pa
vergtų visiškai nebūtų. Jau su
tartimis laiduojamos pokarinės 
sienos, nors už tų sienų — už 

ir svetimoms ideologijoms. 

Pavergtųjų vidurio ir rytų 
Europos tautų atstovams lais
vuose kraštuose pareiga liudy
ti savo tautų kančias ir troš
kimus. Didžiosios valstybės turi 
savų problemų. Bet pavergtųjų 
atstovai įjungti ir savo kraštų 
laisvės reikalus į jų politiką, 
kad ji taptų bendru ar bent pa
našiu siekimu. Tai nereiškia, 
kad mes turėtumėm prarasti sa
ve ir atsisakyti savo tikslų. Bet 
reikia savo tikslus pristatyti 
taip, kad jie pasidarytų visų 
laisvę mylinčių žmonių reikalu. 
Dėl mūsų niekas ginklo nepa
kels, bet juk ateina laikas, ka
da, anot tos giesmės, "griūva 
tautos ir svyra karalystės". Tuo 
atveju iškils ir mūsų tautos vie
šo apsisprendimo riekalai. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 

priklausomybė nėra panaikin- organizacijos naujų vadovų ir 
ta, o t ik laikinai sutrukdyta, t ą bendro troškimo siekti bent pa-
pačią dieną buvo įsteigta Lietu- siekiamų laimėjimų, 
vai GeSbėti Taryba ( I M I m. pa- * 
vadinta dabartiniu vardu) , ku- Dabarties politinė pasaulio si-
r ios veiklos kryptis vėliau bu- tuacija nėra palanki pavergtie-
vo suformuluota siekti šių tiks- šiems. Didžiosios valstybės tvar 
lų, būtent jungti visas Ameri
kos lietuvių demokratines jė
g a s kovai už pagrindines žmo
gaus asmens teises ir pasaulio 
pastangas , siekiant pastovios geležinės uždangos yra milijonai 
tvarkos, pagrįstos teisingumu, žmonių, trokštančių pilnos lais-
demokratija ir laisve; dirbti, vės. Atlanto chartos dėsniai, 
kad būtų įgyvendinti Atlanto kad tautos turi teisę pačios pa-
char tos dėsniai i r ypač paisyti, sirinkti valdymosi formą, kad 
kad jie būtų pritaikyti Lietu- kariavusios valstybės nenori tė
vai ; teikti moralinę ir medžią- ritorijų praplėtimo svetimomis 
ginę pagalbą Lietuvos žmonėms žemėmis, yra užmiršti. Dėlto 
jų kovoje dėl laisvės; skleisti kenčia ne tik mažesnės, bet net 
visuomenėje teisingą inf ormaci- ir didelės tautos, svajodamos 
ją apie Lietuvą ir ginti ją nuo apie laisvę ir tylia atspara prie-
priešo prasimanymų ir šmeižtų, šindamosios svetimoms jėgoms 
Tai tikslai, kuriems pasiekti rei
kėjo ir tebereikia didelių pas
tangų. J ie dar nepasiekti, todėl 
tebėra ir paskatas jų siekti, 
nuolat atsinaujinant i r papil
dan t jėgas bei ryžtą. 

I š šio sukaktuvinio susirinki
mo laukiama ne tik praeities 
prisiminimų, bet ir žvilgsnio į 
ateitį. ALT-os pagrindinių t iks
lų prisiminimas turėtų atgai
vinti ryžtą ir entuziazmą jų siek 
ti , pasitelkiant naujų jėgų veik
los dirvonams iš naujo geriau 
papurenti . 

Amerikos Lietuvių Taryba sa
vo darbo dar neužbaigė, nes tų 
tikslų, kuriems ji buvo įkurta, 
tu r i siekti ir dabar. J i savo veik 
los istorijos dar neužvertė, — 
ją tebetęsia ir šiandien, šiuo me
tu ji y r a reikalinga ne mažiau, 
kaip ir prieš trisdešimt metų, 
nes išeivijoje dar reikia ir jė - atsinaujinimas kaip tik ir turė-
gas jungti , ir dirbti Lietuvos tų būti vedamas ta kryptimi, 
laisvei, i r teikti pagalbą Lietu- kad jos vadai jaustų savos vi-
vos žmonėms ir informuoti pa- suomenės pajėgumą ir aplinkos 
sauij teisingomis žiniomis. O kol tikrovę. O tai gali tik tokie, ku-
organizacijos reikia dabartyje , rie turi pasiryžimo tęsti šio veik 
tol ji nėra praradusi savo eg- snio darbus. Jie žino, kad pla-
zistencijos pagrindo. Kol orga- tesnis apsijungimas didina pasi-
nizacija turi tikslą, ji turi ne tikėjimą, todėl turi pažvelgti ir 
t ik prasmę gyvuoti, be t ir teisę į organizacinę struktūrą. Jie 
siekti užsibrėžtų tikslų. Tik veik turi teikti pagalbą pavergtie-
los gyvumui nuolat reikia at- šiems ir laisvėje gyvenantiems 
gaivinti pirminį entuziazmą ir savo tautiečiams, kad jie pajėg-
ryžtą, kad lengviau būtų ras t i tų išlaikyti tautinį sąmoningu-
at i t inkamas priemones ar tė t i mą. B naujų vadovų, į kuriuos 
prie tikslo. žiūrime su pasitikėjimu, laukia-

Siekiamas idealas gali ilgai ma šio politinio veiksnio atnau-
išlikti t a s pats, jei y r a įžvelgia- jinimo, įžiebiant pirmykštį en-
mas jo kilnumas ir supranta
ma jo svarba. Bet tikslui siekti 
priemones kiekvienu metu rei
kia susikurti tiems vadovams, 
kurie stovi organizacijos prie
kyje. Nesiekiamas tikslas nu
stoja prasmės. O jo nesiekia
ma, kai neieškoma dabarčiai tin-

Pirmoji de Gaulle atsiminimų 
knyga "Grįžimas" sulaukė dide
lės sėkmės. Jos išleista 250,000, 
o per dvi dienas parduota 175, 
000. 

Trijose karo atsiminimų kny
gose jis rašė apie kovas dėl ne
priklausomybės. Jų metu jis at
liko vaidmenį, nors Prancūzija 
ir be jo būtų atgavusi nepri
klausomybę. 

"Vilties atsiminimai" lies tai
kos metą, jo valdymo tarpsnį 
1958 — 1969 metais. Tai buvo 
audringi metai. Kraujo pralieji
mas Aiži rijoje, neramumai kraš 
te, karinės įtakos ir ne t bandy
mai ginklą panaudoti galėjo bū
ti apvaldyti tik valingo vyro. 
Anam metui de Gaulle ryžtas 
nešė palaimą išvengti da r dides
nių sukrėtimų. 

"Vilties atsiminimų" pirmo
je knygoje de Gaulle aptaria tik 
1958 - 62 m. tarpsnį, kai jis įsė
do, kaip autorius vadina, į mus
tango balną. 

Grįžimas" nukaišytas impe-

čia eilute darbų ir laimėjimų. 
Aišku, j is daug ką nutyli, bet 

nepagaili pagyrimų bendrams ir 
pagiežos strėlių priešams, imti
nai jam nepalankiai spaudai. Ne 
tik šiuose skirsniuose prasiver
žia stilius jo kalbų, vieton litera
tūrinių, sakytų per vienuolika 
metų. 

Pagyros ir nusivylimas 

Jis negaili pagyrų saviems ir 
svetimšaliams, bet nė žodeliu 
apie savo įpėdinį, dabartinį pre
zidentą Georgės Pompidou. Au
torius nutylėjo net ir tai, ką š. 
m. birželio mėn. pareiškė "L' 
Express" laikraščio bendradar
biui Olivier Guichardui; "Isto
rija niekada nepatirs, ką G 
Pompidou padarė per pirmą 
penktosios respublikos kūrimo-

I si pusmetį". Atsiminimuos Pom-
i pidou palydimas tyla, lyg tokio 
1 žmogaus nėra buvę. De Gaulle 

! rė įspūdis, kad Prancūzijoje vy
ravo t v a r k a Atsiminimų pus
lapiai liudija, kad Prancūzijoje, 
ypač k a r o metu Alžirijoje, ne
būta tvarkos ir susiklausymo. 

ratoriaus didingumu, lyg iš mar j m o k a ? l r t l s ; * i t U s &^ P n e " 
muro nutašytu stiliumi ir nere- > **** • * • " • * " " « a r n e " 
t a kalba apie save. De Gaulle I d " " ^ užvožti tylos puodu. 
tai ir tai padarė. I lga šnekta I I š -
apie save žymiai sumažino at
siminimų svarbą, nors jie bus 
svarbus šaltinis istorikams a-
nam tarpsniui aptarti. 

Likimo įrankis 
Šioje knygoje protarpiais už

tinkame kalbą apie likimą. J is 
sutiko pakelti likimo primestą 
naštą (22 pusi.), eiti tikruoju 
keliu (118 p.) ar, išklostęs sa
vuosius nuopelnus, taria, kaip 
klausėsi Prancūzijos balso iš
gelbėti jai iš nelaimių ir su
daryti sąlygas kilti (314 p.). 

Suglaustai tarus, j is aprašo 
likiminj pirštą grįžti į valdžią, 
sukurti penktosios respublikos 
santvarką pakelti bandymus 
Alžirijoje, kurioje karas tęsėsi 
tiek .pat ląįko penktoje respub
likoje, kaip ir ketvirtoje, pra
dėti naują užsienio politikos žai
dimą ir neužmiršti savęs pa
garbinti greitai neužsibaigian-

se". 
Tame pat "Tiesos" numery skun 

žiasi ir skulptūros dirbtuvių tar
nautojai: 

"Praėjusi rudenį buvo rašyta, 
kad skulptūros dirbtuvėse Užupyj 
(Vilnius) lietus kiaurai permerkė 
stogą, ne tik trukdo skulptoriams 
dirbti, bet ir gadina jų darbus. "Dai 
lės" kombinatas gyvai atsiliepė j 
savikritinę pastabą, stogas tuoj pat 
buvo palopytas, o per vasarą ir vi
sai gerai sutaisytas. 

Bet atėjo ruduo, ir dabar jau ki
ta beda: nespėta sutvarkyti šil
dymo: Iki šiol dirbtuvės nekūrena
mos, šąla molis, nenoriai prie dar
bo kyla lipdytojų ranka. Beje, ir 
elektros ūkis tose dirbtuvėse — 
vos ne avarinis, dėl jo taip pat 
trukdosi darbai. 4. Žvilb. 

aptarti žymiai geriau tinka jo 
stilius, svajotojo nuotaikos k u r 
tai rasti tinkamą vietą Pran
cūzijos didybei. 

De Gaulle mažai tesusigaudė 
ūkio srityje. Ir administrato
riaus gabumais nepasižymėjo. 
Jis neabejotinai tikėjo, kad ga
nėtinai atsilikusi Prancūzija vie 
nu mostu pasieks aukštybes, ku
riose ir jos vadovas bus vaini
kuotas labai įnoringa garbe. 
Štai dėl ko de Gaulle užsienio 
politikos aptarime parodė daug 
aistros ir polėkių, kurie savaip 
surikiuoti ir negalima sakyti, 
kad jie visiškai atitiktų tikrovę. 

Santykiams su Sovietais pa
teisinti jis prisimena pastabas 
Stalinui ,kad jis tautas prie
spaudoje laiko, ir Chruščiovui, 
kad vokiečių klausimą atidėlio
ja. 

Trečdalyje knygos jis nardosi 
tarptautinėje politikoje, aptaria 
santykius su didžiosiomis valsty 
bėmis, bet jo šuoliai romantiški. 
Tai šnekos apie veiksmus, be t 
tylėjimas apie išdavas. Jo išve
džiojimai įdomūs, bet nepajėgia 
paryškinti net ir to, kas visiems 
žinoma. 

Numanu, kad nebus daromas 

PASTANGOS ATSISPIRTI 
KOMUNIZMUI 

Žygiai, kad JAV rinkikai balsuotų už tuos, kurie pasisa
ko už stiprią Ameriką 

VYT. ALSEIKA, mūsų spec. koresp. New Yorke 

Virginijos valstijoje, porą va
landų atstu nuo Pentagono, Cul-
peter vietovėje įsikūrusi svarbi, 
įtakinga organizacija, kurios už 
davinys siekti, kad šis kraš tas 
būtų s t iprus kariniu atžvilgiu 
ir griežtai priešintųsi komuniz
mui, ypač užjūrio kraštuose. 

tirti , kuris senatorių a r kon-
gresmanų laikytinas "balan
džiu" su polinkiu nuolaidoms, 
kuris pasisako už kraš to karinį 
stiprinimą ir prieškarinių iš
laidų mažinimą bei prieš per 
skubotą pasitraukimą iš Viet
namo. Manyta, kad tarybai 

Jos vardas "Amerikos saugumo i gyventojus tuo būdu supažindi 
t a ryba" ir ją reikia skir t i nuo 
Tautos saugumo tarybos , svar
biais atvejais posėdžiaujančios 
Baltuosiuose rūmuose. 

Šiai organizacijai vadovauja 
ne ka ro pramonės žmonės, be t 
atsargos admirolai, generolai ir 
biznieriai, kur iems visai nerūpi 
bombos, bet kitokio pobūdžio 
gamyba, kaip mat raca i , televizi
jos aparatai , skut imosi peiliu
kai a r laikraščiai. 

"Tauta ir aš" 

Nuobodžiausia ir net įkyriau
sia atsiniinimų dalis, kurioje ra
šoma jį buvus valstybės vadu, 
esminį susitarimą "tarp tautos 
ir manęs". Čia autorius išklys
t a į akimis neaprėpiamas lan
kas : niekas manęs nevaržė. "Vy 
riausybę aš sudariau ir palei-
džiau". Parlamento sprendimus 
galėjo referendumas pakeisti. 
"Man gi nebuvo jokių varžtų, 
jokio draudimo" (286 p . ) . 

Atsiminimų pabaiga palieka 
slegiantį įspūdį, kai jis pažymi, 
kad nepakentė, jei kas jo rimtį 
sudrumstė šnektomis telefonu. 

Jo atsiminimų vaizdai žymiai 
skiriasi nuo tikrovės, kai jis ap
rašo dramą Alžirijoje, generolų 
sukilimą ar to meto ūkinę pa
dėtį. Nudailintu sakiniu jis ban
do papuošti tikrovę, nutylėda
mas šešėlius, kurie aiškiai drum 
stė Prancūzijos didybę ir de 
Gaulle garbę. 

J is nepagaili statistikos duo
menų šauniam ūkiniam vaizdui 
susidaryti, tačiau aplankomis 
nusliuogia pro streikus, ūkinin
kų sukeltus neramumus, infliaci 
ją, nes tai nesirikiuoja su Pran
cūzijos didybe. 

Užsienio politika 
Pat i stipriausia atsiminimų 

dalis — Prancūzijos užsienio po 
litikos aptarimas, šiai sričiai 

Žygiai prieš lapkričio 3 
r inkimus 

Tarybai ir j o s vadovams rū 
pi, kad rinkimuose į J A V kon
gresą nepatektų tokie senato
riai a r Ats tovų rūmų nariai, 

dėl knygos referendumas, kurio I kurie linkę kapituliuoti Vietna-
metu nenuorama mustangas iš- j me ir siekti t a ikos su komunis-
metė iš balno nevainikuotą impe ' tais bet kuria kaina. š . m. rug-
ratorių. Jo atsiminimai gali su- J sėjo mėn. t a r y b a paruošė vad. 
kefti ne mažesnį prancūzų nusi-1 indeksą, kur i s liečia kongreso 
vylimą, kaip ir jo kampuotas ] narių pažiūras k r a š t o saugumo 
valdymas. Konstitucinis monar- atžvilgiu. Buvo iš t i r ta Iriekvie-
chas, kaip ir atsiminimų rašyto- no kongreso na r io veikla Wash-
jas, turi žinoti ribas. I r cezaris- Į ingtone, ir balsuotojai , gavę ta 
kas stilius negali išpirkt turinio, rybos pranešimus, galėjo pa-

Walter Curtiss, Goodyear be-ves padangų vyr. konstruktorius, inžinie
rius, laiko padangas, kurios bus naudojamos susisiekimo priemonei 
važinėti po menulį. 

nus su kongreso narių pažiūro
mis, tai galės turėti nemažos 
įtakos lapkričio 3 d. r inkimams. 

Kad tarybos veikla gyvento
jų laikoma teigiamu veiksniu, 
liudija ir tai, kad, paprašius pa
aukoti po 10 dol. kongreso na
rių veiklai ištirti, atsiliepė 31 , 
500 JAV gyventojų, pasiuntusių 
ta rybai 315,000 doL aukų. 

Anketa krašto saugumo 
klausimais 

Taryba, be to, tūkstančiams 
gyventojų yra pasiuntusi an 
ketą jų klausdama, ką jie gal
voja apie raketinę gynybą, apie 
tai , a r komunistai ir įvairūs re
voliucionieriai galėtų dirbti gy
nybai svarbiose vietose ir a r 
raud. Kinija priimtina į Jung t . 
Tautas . 

Tarybai rūpi, kad k raš to gy
ventojai turėtų nuovoką apie 
tuos senatorius, kur ių veikla 
kongrese, ypač balsavimų atve
jais, silpnina krašto a tsparumą 
prieš komunizmą. D a r ne visiem 
žinoma, kad tos "švelnumo kryp 
t ies" komunizmo atžvilgiu žy
mieji atstovai y r a senatoriai 
Fulbrigbt , įtakingos senato už
sienio reikalų komisijos vado
vas , be to, E. Kennedy, Gore, 
Muskie, New Yorko senatorius 
Goodell, McGovern, Cranston iš 
Kalifornijos ir kiti. 

Biznierių į s t e i g i organizacija 
Chicagoje 

J a u minėta, kad ši organi
zacija, sutrumpintai vadinama 
ASC ("American Security Coun-
cil) nieko bendro neturi su Pen
tagonu ar su karine pramone. 
J i buvo Įsteigta 1955 m. Chica
goje ir jos kūrėjai — ne kari
niai prekybininkai, kaip Mar-
shall Field. Sears Roebuck, Ste-
w a r t Warner ir Motorola bend
rovių pareigūnai. 

Visame krašte y r a 1700 bend
rovių, kurios laikomos ASC na
riais — jos moka centrui mo
kesčius, kurių dydis priklauso 
nuo įmonėje dirbančiųjų skai
čiaus. 

Tarybos veikla reiškiasi ir 
ideologinėje bei propagandos 
srityje, — ji išlaiko ASC Press, 
kurios uždavinys paskleisti ta-

(Nukelta J 5 pusi.) 

tuziazmą kreipti veiklą pozity
via linkme — jungti jėgas, dirb
ti laisvei, teikti pagalbą ir tei
singai informuoti pasaulį. Nau
jos jėgos, tikime, nestokos su
manumo naujoms priemonėms 
kurti, nei ryžto jomis naudotis. 

Pr . Gr. 

RA U DONŲ JŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 

Spaudoj ;r gyvenime 

IR TRŪKSTA, IR ŠALTA 
Jau daužau kaip ketvirtis šimtme
čio, kai okupantai "tvarko" Lietu
vos ūkj ir vis trūksta net būtiniau
sių dalykų. Pačių okupantų Vil
niuje leidžiama "Tiesa" nr. 252 
(spalio 29 d.) rašo: 

"Užeini į parduotuvę, o ko 
nors nepaves, pasiteirauji, ar būna 
\k viso, kada galima tikėtis, kad 

bus. Vis ročiau beišgirsti iš parda
vėjų: nežinau, čia ne mano reika
las, aš pardavinėju tą. ką atveža. 
Vis dažniau maloniai paaiškina; 
ateikite rytoj, po savaitės, klaus
kite ten ir ten... 

Tačiau yra prekių, kurios nors 
ir būdamos pirmojo būtinumo, kaž
kaip retokai pasirodo parduotuvė-

Po trejų komunistų valdymo metų atrodė, kad Man-
džiūrijoje Sovietų Sąjunga nesistengia pavergti šalį. Bet 
ateitis ruošė išdaigas. 

1948 m. pavasarį pakvietė Maskvos patriarchas Nes
torą į užsienio vyskupų suvažiavimą. Apie tai buvo gar
siai kalbama Harbine. Sako, kad metropolitas paruošė 
patriarchui dovanų iš vietos kiniečių gaminių, o Stali
nui — eigarinę, brangiais akmenimis padabintą. Nesto
ra laikė pamaldas, pasakė ugningą pamokslą ir atsi
sveikino su tikinčiaisiais. Tuo tarpu, tris dienas prieš jam 
išvykstant, nakčia užpulė jį kiniečių milicija, suėmė ir įka 
lino Harbine labai sunkiose sąlygose. Paskui išsiuntė ki
niečiai metropolitą iki Sovietų sienos ir atidavė jį į Mask
vos vyriausybės rankas. Pakeliui buvo įmestas Čitoje į ka
lėjimą, kuriame po šešių mėnesių ir mes atsiradome. 
Sovietai paskyrė metropolitui 25 metų kalėjimo bausmę. 

Harbino niekas nežinojo, dėl ko jis buvo suimtas. 
Daug kas stebėjosi, kodėl Nestoras buvo iškeltas į ne
mažą garbe, o paskui nutrenktas į kalėjimą. Bet ar ga
li kas išnarplioti sovietinio gyvenimo painiavas? Vieną 

amžiaus sfinksas: viena galvoja, kita kalba, trečia daro, 
o ketvirta... Ten jau toks paprotys. Patraukia žmogų pa
žadais, apipila gerove, garbe, o paskui ji laužo ir žudo. 
Taip atsitiko ir su tais, kurie, pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, patikėjo, jog jiems "tėvynė dovanoja". 
Sovietų komunizmas, atmetęs Kristų, savo dievais laiko 
Marksą su Leninu, o valdo Mechiavelio būdu. 

1923 m. lotynų ir rytų apeigų dvasininkai Harbine 
kartu su tikinčiaisiais kreipėsi į Romą, prašydami atsiųsti 
vadovų rytų katalikų misijai Kinijoje. Tam reikalui bu
vo paskirtas archimandritas Fabijonas Abramovičius, 
marijonas, buvęs 1918-1920 m. Minsko kunigų semina
rijos rektorius, filosofijos daktaras, mokytas žmogus, žy
mus pamokslininkas ir rašytojas. 

Sielovados reikalai buvo greitai sutvarkyti. Bet išei
viai, o tarp jų rytų apeigų katalikai skubiai traukėsi 
iš Mandžiūrijos į saugesnes vietas. Pasirodė artėjančio 
karo ženklai. Jis prasidėjo tarp Kinijos ir Sovietų 1929 
m. Tuo laiku sovietai plėšikai baisiai naikino pasienio 
kaimus, ypač Trijų upių santakos srityje. Sovietai išžu
dė daug žmonių, dar daugiau išsigabeno į Sibiro gilu
mas. Pasiliko daug be globėjų, be stogo benamių vai
kų. Ir kur jie galėjo prisiglausti? 

Mokyklose buvo dėstomi mokslai, prisilaikant se
novės gimnazijų programos, rusų kalba. Buvo taip pat 
mokoma anglų ir kiniečių kalbų. Kiekviena mokykla 
turėjo savo koplyčią, kuriose kasdien buvo laikomos Mi
šios. Be rusų, mokyklas lankė ir kitų tautų vaikučiai: 
lenkų, lietuvių, gudų, ukrainiečių, vokiečių, armėnų, ki
niečių, gruzinų ir kitų. 

Kai kun. Abrantovičius pranyko 1939 m. pop. Pi
jus XII paskyrė jo vieton archimandritu kun. Andrių 
Cikoto. Jis veikė Mandžiūrijoje kaip apaštališkasis admi
nistratorius. Buvo sunkūs laikai, kai Japonija kariavo 
su Jungt. Am. Valstybėmis ir su Sovietų Sąjunga, kai 
1946 m. užplūdo mus kiniečių komunistų tvanas. 

Visgi neverta gilintis į buvusias mūsų nelaimes 
Kun. Fabijonas Abrantovičius buvo pratęs sakyti, kad 
misija tol neneš vaisių, kol jos nesuvilgys jos darbininkų 
kraujas. Staiga jo žodžiai pasitvirtino. Jis pats, jo įpėdinis 
kun. A. Cikoto žuvo kaip bedieviškos tvarkos aukos. Vi
sos mūsų mokyklos buvo išplėštos, misija sunaikinta

i s HARBINO Į ČITĄ — KALĖJIMAS 

1948 metų pabaigoje pasklido Harbine nepaprasta 
žinia, kad buvo sunaikinta rytų apeigų katalikų misi-

Suardytų šeimų likučiai, apiplėšti vargšai iš Trijų! ja. Nors buvo teigiama, jog Kinijoje galima visko lauk
ti, ypač esant komunistų valdžioje, bet kas įvyko — pra
lenkė visas kiniečių staigmenas. 

1948 m. gruodžio 22 d., 6 vai. vak. į šv. Mikalojaus 
licėjų Harbine, prie Senosios Harbino gatvės nr. 78, 
įpuolė kiniečių milicijos būrys. Jie suėmė visus kunigus 
Neleido jiems pasiimti nei palto, nei kepurės, nors lau-

lojaus licėjus, o mergaitėms j ke spirgino šaltis su vėju. Kunigų rankas apkalė geleži
ni pranciškonių mokyklos, niais pančiais, užrišo akis, sugrūdo į mašiną ir išvežė į 

galima pasakyti, kad Soviety Sąjunga yra (h klešimtojo \ ma. 

upių santakos pavieniai ir būriais telkėsi į Harbiną 
Pasitaikydavo, kad apleisti berniukai, atvažiavę be bilie
to į Harbiną, gyveno gatvėse. Daug jų ieškojo paramos 
ir globos mūsų misijoje, o ji neturėjo tam reikalui lėšų, 
bet įkūrė našlaičiams bendrabučius ir mokyklas. Atsira
do trys bendrabučiai su mokyklomis: berniukams aukš
tesnioji mokykla, Šv. Miką 
— seserų uršuliecių ir seserų 
Šios gailestingumo įstaigoms buvo gauta Vatikano para-j kalėjimą. 

1 (Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradieni*. 1970 m. lapkričio m . 10 d. i 

Dantų gydytojas dr. Max Brammer, Chicagos gyventojas, atvyksta i 
namus dantų gydyti pas tuos, kurte dėl invalidumo negali išvykti iš 
namų. Kilnojamus įrankius daktaras atsigabena automobiliu. 

PADĖKA POPIEŽIUI Į tų laisvę ir taip ryškiai yra 
Jungtinių Tautų g e n e m l i n i s ^ ^ r ^ „ i ^ į T a u t ų 

sekretorius UThanas atskiru visuotinėje asamblėjoje. 

PRANCŪZIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA 

Lourde įvyko 16-ji Prancūzi
jos vyskupų konferencija, ku
rioje dalyvavo 128 Prancūzijos 
vyskupai ir penki Prancūzijos 
kardinolai. Konferencijai prasi
dedant, Prancūzijos vyskupai 
kartu tarėsi su Prancūzijos ti
kinčiaisiais pasauliečiais, kuni
gais ir vienuoliais, kurių dau
giau negu šimtas atstovų buvo 
pakviesti iš Prancūzijos katali
kų akcijos bei kitų organizacijų. 
Pagrindinė pasitarimų tema lie
tė pasauliečių aktyvų dalyva
vimą bažnytiniame gyvenime ir 
kitas šeimos bei sielovados pro
blemas. 

PADĖKA 
LB Omahos apylinkės valdy

ba, kurią 1968-tais metais su
darė pirm. Petras Adamonis, vi-
cepirm. Jonas Šermukšnis, sekr. 
Juozas Navakas, ižd. Stasys 
Martinkus ir kult. reik. ved. 
Pranas Totilas, besirūpindama 
lietuvybės palaikymu jaunimo 
tarpe, universitetus lankantiems 
studentams užsakė žurnalą 
"Lietuvių Dienos". Žurnalas pa
sirodė esąs įdomus, atitinkąs 
jaunimo dvasią ir mielas pa
skaityti. Tat už man to žurnalo 
užsakymą buvusiai valdybai 
nuoširdžiai dėkoju. 

Vytautas Mickevičius 

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

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kirus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IIL 60632. Te l YA 7-5980 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
R E A L E S T Ą T E IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

A. ABAU R00FING 00. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsid raudę. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

70th ir So. Maplevvood Avenue — B U T A I , | „ > I M l M , nuomininkams 
Liuksus 4 butų namas, plius butas į Best Agency. 2»23 W. 63 PR 8-6032 
rūsy. 3 maš. garažas. Skambinkit 
po 4-tos valandos popiet: 

FRontier 6-2491 

Namų Apšildymas 
. . įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power h u -
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dgl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

«5 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
roa pajamos. $52,000. 

Mūr . bizniu namas. Kepykla su 
?isais įrengimais ir 2 butai. Tik 
&22.000. 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai , 
7 ir 6 kamb. G-azo šildymas. Garažas. 
$31,500. 

P r i e Maria H . S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del pa-
tarnavimo nemokamai. 

D £ M E S I O 

lllllllllliuillllllllllillliliilllllllillillllllilli 

HELP WAKTEU — VYKAI 

Immediate Opening For 

BENTAL LAB TECHNICIANS 
Experienced in Set-Ups 

ALSO 

METAL LAB MANAGER 
Perenanent positions — excellent 
salaries. Vacations. Life and hospi-

laišku padėkojo Popiežiui Pau
liui VI už sveikinimus ir linkė
jimus pareikštus Jungtinių Tau
tų organizacijos 25-kerių metų 
sukakties proga. Savo laiške 
UThanas iškelia Popiežiaus pa
reiškimo svarbą visai Jungtinių 
Tautų veiklai bei pasaulio tai
kai. Jungtinių Tautų organiza
cija — rašo UThanas — drą
siai žvelgia į praeitų 25-kerių 
metų nueitą kelią ir remdamasi 
įgyta patirtimi visu uolumu 
ryžtasi spręsti aktualiausias 
žmonijos problemas. Dabartinė 
padėtis — pabrėžia UThanas 
— kelia didelio susirūpinimo į-
vairių karų ir konfliktų aki
vaizdoje, kurie savo žiaurumu 
naikina ne tik žmonių gyvybes, 
bet gresia dar labiau išsiplėsti 
ir sudaro didžiausią pavojų vi
so pasaulio taikai. Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
apgailestauja, kad milžiniškos 
sumos išleidžiamos ginklavimui
si, kai tuo tarpu jos galėtų 
būti geriausiai panaudotos ko
vai prieš neturtą, ligas ir žmo
nių švietimui. Šioje srityje — 
pabrėžia UThanas — pasaulio j • 
tautų vadovybės turi pagrindi- j • 
nai pakeisti savo laikyseną ir, • 
bendru sutarimu spręsti tas 
problemas, kurios liečia viso 
pasaulio likimą. Jungtinis Tau
tų pagrindinis uždavinys ir pa
šaukimas yra sudaryti sąlygas 
visų kraštų ir tautų dialogui. 
kad visi galėtų dalyvauti pasau
lio reikalų sprendime ir už 
juos būtų atsakingi. "Kaip Jūsų 
Šventenybė savo sveikinimo 
rašte pareiškėte—rašo UThanas 
savo padėkos laiške Popiežiui— 
pasaulio taika bus tik laikina, 
jei negims nauja dvasia, kuri 
ves visas tautas, visas sociali
nes grupes ir atskirus žmones į 
tikrąjį susitakymą... Baigdamas 
laišką Uthanas nurodo, kad 
švenčiant Jungtinių Tautų 25-
ąsias metines būtinai reikia 
kad visos tautos gerai suprastų 
ir vykdytų Jungtinių Tautų pa
skelbtus dokumentus, ypatin
gai tuos, kurie liečia pagrindi
nes žmogaus teises bei deklara
ciją prieš kiekvieną diskrimi
naciją. Ypatinga Jungtinių 
Tautų pareiga yra padėti ūki
niai besivystančioms tautoms, 
sumažinant skirtumą tarp j 

turtingų ir neturtingų kraštų, Į 
kaip tai moko Paulius VI, • 
skelbdamas, kad ūkinė pažan
ga yra pasaulio taikos garan
tija. Pagaliau—pabrėžia UTha
nas — turi būti dar labiau su-' 

i 

stiprinta kova prieš kiekvieną 
kolonializmą, kuris varžo tau-i 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

D'iolenlaiū Ir vietiniu auto taiaymaa 
Patyrę mecbanikai. Elektronini* mo-
foro patikrinimą*. Vilkikas. 

Tel. GB S-S1S4 a r t e GR 0-SS5S 
Savin«n v a* Jnoow f Jo»1 Joraitl* 

H I G H 
P s I d 

PASSBOOKS 

5*6* 

R A T 
Q a a r t e r l y 

E S 
6% 

$5,000 raini nnim 
1 YKAK CFKTTFTCATE 

^ _ 53/«°/° 
r^-rJ^° Bammam ^ 0 ^ $1,000 i d m m n m 
ENVESTMESrr BOSUS P U A S 1 YEAR CKRTIFICATE 

Savinas Inanred to $20,000 

M O V I N G 
ŠERĖNAS porkransto baldus ii 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai i i pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

LAIMI BŪTI SAVININKU 
Puošnus 4 butu mūras Bnghton 

' pko. rinktinėj vietoj. Čia yra viskas 
ko nori g-eras pirkėjas. 

P la tus lotas Marquette pko centr i 
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis 2 po t kamb. m ū r 
i Gazo šild. Pla tus lotas, mūr. gara

žas. $29,500. 
I 4 būtų a n t kampo mūr. Sausas, 
j svarus. Iš gerų rankų. Marąuette 

Pke. $44,000. 
2-jq butų. 14 metų modern. mūr. 

8-jų auto. mūr . garažas. Marauette 
pke. $36,000. 

9 kamb m ū r . gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras . Švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina t inka — 
$25,000. 

2-jų butų, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuves 
ir keramikos vonios. 2 Šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų, naujame Mar
auet te parke. $37,800. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 8. Washtenaw Av.. RE 7-7200 

APDRAUDC AGENTŪSA 
Namu, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilių. 

Hignest reservee 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue Chicago, Blinois 60632 

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

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 Wsst 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4 3 6 3 

DURYS - LANGAI 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turekliai ir "aluminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "stainless 
steel" žieminiai langai. 

ALUMINMAUS RYN0S (Gutters) 
vandens nubėgimui. Nerūdija ir nerei
kia dažyt i 

TVOROS - STOGELIAI įvairių me
džiagų ir spalvų. 

KOSTAS BUTKUS 
TEL — PR 8 - 2781 

Patogios ižsimo-
kejimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6435 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

iilIlIlIlHUililiiimilllIllllllllilIIIIIUIlllili 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marauette Parke 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th St. — tel. 776-148$ 

Namu teL — PR 6-1063 
imnmnHim»'ituniimiiimMHinnnnn 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS Į talization insurance. Write in con-
fidence to: ED HILL. 

SOUTHERN DENTAL LAB 
Suite 106 

2310 So. Main Street 
HOUSTON, Texas 77002 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
260S W. G»th St„ Chicago, IIL 60629 

T E L E F . WA 5-2787 
HIIIIIIIIlHllllimillllllllllllllllllllllllinUI! 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllll! 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rusiu grindis. 
I. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

iiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiHiiuiiHiuiiim 

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

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

• • • • • • • • • • • • • • • • i 

STATE FARM MCTCAJL 
World's largest multiple line insurer 

has immediate operiings for 
Salesmen in the S.W. Suburbs 

Leads furn. Exc. training program. 
Area agent income average over 
$20.000 in '69. Qu&Ufications: suc-
cessful sales or business bacitground. 
College edu. preferred. Call for appt. 

687-7161 or 448-4016 
PAVL B. TAX1S 

Exper'd Upholsterer 
For fast growing furniture com-
pany. Just experienced men need 
apply. Excellent conditions. 

CALL 735-5446 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judr i vieta. Labai geras biz- j 
nis. Lengva aptarnauti. 

S butai ir biznio patalpa, r ink t in i Į 
vieta. Marquet te pke. $43,000. 

11 butu m ū r . 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurance — Income Taz 
Notary Publio 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

«Hir«"Hra'!':!!Kn':::j!'ii!ii!!i!rT^''--''aBBMBBWMBi COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Licensed by VNESHPOSTLTORG 
2501 VV. 6»tb St., Chicago, 111. 60«2S 
S333 S. Halsted. Chicago, 111. 60608 

TeL WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI ir AUTOMOBILIAI. 

E. Žukauskas 
..r:.: r::. . PIIIM IKISKUS n::::.. ;::,.a«i 

D Ė M E S I O 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractorl 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — i 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Tur iu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western. Chicago 9, IU. 

Telefonas VI 7-3447 

l t į aukšto , 15 metu mūr. 2 bu
tai -— 5 k a m b . (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų mūr . namas Mar
auet te pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos "% pasko
la. 

5 kamb. mūr . bungalow prie 71 
ir Rockwell. $19,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
LNCOME TAX — N0TAR1A-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PD1KIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6453 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

ĮSIGYKITE DABAR! 

DE PROFUNDIS 
Kantata 

Muzika Vlado JaKobėno, žodžift 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos mi! 
riam chorui su fortepiono ar var 
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00 
gaunama DRAUGE. Ulinois gyven 
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo 
kesčiams. 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuviu Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, S gtotief 
WLYN, 1380 bangos, veikia šefe 
tnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausi)} 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Ma? 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika> 
ais kreiptis į: Baltic Florlsts — 
gfilių bei dovanų kraštavę* 502 R 
BroadwaT, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
lienraštis Draugas. 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

D Ė M E S I O ! 

D Ė M E S I O ! D Ė M E S I O ! 

KALĖDOS HAWAJUOSE 
TIK £ 3 9 8 . 0 0 ASMENIUI 

už kelionę Ir viešbučius 
BAWAH — ROSE BOWL PARADAS — DKNEYLAND 

GALIMA NET BILIETUS REZERVUOTI Į 
ROSE BOWL RUNGTYNES. 

Išvyksta iš Čikagos gruodžio men. 22 d. 
13 DIENTJ EKSKURSIJA 

Skubėki te užsiregistruoti ! ! ! 
AMERICA* TRAVEL SERVICE BUREAU 

WALTER RASK - RASCIALSKAS 

9727 South Western Avenue 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTfiRY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

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

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LEEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R , I N C 
Marquette Pk., 6211 So, YVestem PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniaia uždaryta. 

•:,..:..•: .:•-•:',;; ; :';;. ' mm 

A. VSLiMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkranstvmas 
— Įvairia atstnmo — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

Chicago Illinois Tel 238 - 9787 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

•1 \r:r.. .:::":; • • I • • • I • • • • • • • • 
Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses", kuris puikiai 

nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal. 
autobiografiniai atsiminimai 3.50 

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka 
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 

2.00 

2.50 
• 

3.00 

5.00 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitoj lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima įą gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą. 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės J "Draugą". 

r̂ "* 

! \ 

Ką tik išėjo iš spaudos 

BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 
(Antroji laida) 

Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 
(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio šis veikalas 
netilpo Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išlei
do Terra, tiražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 dol. 

Užsakymus siųskite: 

„ D R A U G A S " 
4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629 

Perskaitę Draugi, duokite kitiems oasiskaiM 



KANADOS 2INIOS 
Toronto Ont. 

GRAŽIAI PAVYKUSI 
SV. JONO D-JOS ŠVENTE 

1970 m. spalio 24 d. Toronto 
Šv. Jono Krikštytojo Pašal-
pinė draugija atšventė ir gra
žiai paminėjo savo veiklos auk
sinę (50 m. gyvavimo) sukak t į 

Tą dieną, 5 vai. vak. šv . Jo
no Kr. lietuvių parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos iškilmin
gos koncelebracinės šv. Mišios. 
Jas atlaikė t r y s kunigai: para
pijos klebonas kun. P . Ažubalis, 
svečias iš Vokietijos kun. A. 
Bernatonis ir parapijos kapelio
nas kun. J . Staškevičius, šv . 
Mišių metu giedojo sol. V. Veri-
kaitis. Momentui pritaikintą tu
riningą pamokslą pasakė kleb. 
kun. P . Ažubalis, kur is k a r t u 
y ra sukaktuvininkės draugijos 
dvasios vadas. Pamokslininkas 
gražiais žodžiais prisiminė ilga
metę ir labai prasmingą š v . Jo
no Pašalpinės draugijos veiklą. 
Bažnyčioje pamaldos baigtos 
Tautos himnu. 

P o pamaldų parapijos salėj, 
kuri prisirinko pilnutėlė, atida
romąją kalbą pasakė Šv. Jono 
Kr. Pašalpinės d-jos pirm. An
t anas Čirūnas, tolimesnį pro
gramom vadovavimą perduoda
mas Vytautui Aušrotui. 

Pakvietus kun. A. Bernatonj 
sukalbėti maldą, buvo pasivai

sinta stropiųjų šeimininkių pa
gamintais valgiais, po to — pra
dėta oficialioji dalis. šv. Jono 
Pašalpinės d-jos valdybos narys 
St. Balčiūnas padarė draugijos 
veiklos smulkesnę apžvalgą, ku
rioj buvo išryškinta daugelis ir 
įdomių šios draugijos veiklos 
etapų. Pasirodo, jog šiame mi
nėjime dalyvavo dar du asme
nys, kurie prieš 50 metų buvo 
ir draugijos steigiamajame su
sirinkime. Tai Izabelė Jurcienė 
ir Juozas Griška. Pastarasis e i-
na jau 83-čiuosius metus. J a m 
buvo pavesta šiame minėjime 
prapiauti jubiliejinį tortą. 

Čia buvo rneminės programos 
įtarpas, kurio metu sol. V. Ve-
rikaitis. akompanuojant pianis
tui J. Govėdui, padainavo t r i s 
dainas. 

Po to vyko sveikinimai. Su
kaktuvininkę draugiją sveikino 
KLB Toronto apyl. v-bos atsto
vas V. Stabačinskas, Kat. Mo
terų d-jos atstovės — A Kuo
lienė, Prisikėlimo par. ir O. Jo
naitienė šv. Jono parapijos sky
rių vardu, J. Riauba sveikino 
SLA kuopos vardu, M. Yokuby-
nienė — kaip šalpos grupės 
"I>aina" įgaliotinė. Vincas Ra
manauskas ir kleb. kun. P. Ažu
balis. Taip pat labai gražų ir i gija. 
turiningą žodį į susirinkusius į j§ tikrųjų 

% ' *&r-"•&** 
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Svečiai Lietuvių fronto suruoštose svarstybose apie kartų skirtumus. 

čiai iš Californijos (pirmiau bu
vę torontiečiai ir d-jos nariai). 

Padėkos žodį ta rė draugijos 
pirm. A. čirūnas. Po to, gro
jant orkestrui, visi pasišoko. 

Šv. Jono Kr. Pašalpinei drau
gijai linkėtina dar daug ir ilgų 
gražios veiklos metų. 

Šį reportažėlį norėčiau baigti 
draugijos veiklos apžvalgą da- I 
riusio St. Balčiūno fraze, kad ! 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 10 d. 

tina, kad tarp daugelio naujų 
vertingų dovanų bus nemažai 
lietuvių tautinio meno audinių 
ir kūrinių. Vaikams organizuo
jama atskila dovanėlių paskirs
tymo tvarka. Per pobūvį grieš 
lietuviškų plokštelių muzika. 
Per pobūvį bus pasivaišinta ka

vute, pyragaičiais, vaisių sulti
mis ir kita. 

Visi apylinkės nariai ir vieti
niai bei tolimesnių vietovių sve
čiai maloniai kviečiami atsilan
kyti į pobūvį. 

Valdyba 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Grand Rapids, Mich. 

APYLINKES PRANEŠIMAI 

1. LB apylinkės valdyba ir 
jos pavieniai nariai jau pasiun
tė apie 40 telegramų JAV pre
zidentui, valst. sekretoriui, se
nator iams ir kongreso a t s to-

ta rė visuom. veikėja O. Indre- ! žodžiai, ši draugija Toronte vei-

vams, o taip pat ir Turkijos 
"ne tas galingas, kuris moka Į p r e z iden tu i , ministeriui pirmi-
muštis, bet t a s — kuris smū- j r l i n k u i > -jų ambasadoriui Wa-
gras atlaiko". Taip buvę ir su | shingione ir kitiems jos val-
Šv. Jono Kr. Pašalpine drau- į d ž į o s p a r e į g i į n a m s Bražinskų 

laisvės įteisinimo reikalu. Gau
tai grynos tiesos t i a tsakymą roido, kad senato-

lienė. 
Minėjime dalyvavo net 4 sve-

PASTANGOS ATSISPIRTI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

rybos informacinius biuletenius, 
be to, kasdien per radi jus visam 
kraštui transliuoja 3 minučių ir 
15 sekundžių programą, pava-
dintą"vVashington Repor t" . 

ASC, mokėdama valdžiai mo
kesčius, palaiko glaudžius ry
šius su Amerikos s t ra tegi jos 
insti tutu, kur is išlaiko priva
t aus pobūdžio "Laisvės akade
miją", kurios uždavinys nuteikti 
prieš komunizmą ir skiepyti a-
merikietines nuotaikas. 

Radijo programas rėmė da r 
i r teberemia įvairios įmonės, 
pvz. skutimosi peiliukų bendro
vė Schick, kuri , jos vadovui 
Frawley vykdant antikomunis-
tmę kampaniją, yra ASC pro
gramoms paskyrusi daugiau, 
kaip vieną milijoną dol. bendro
vės pinigų. 

Svarbus dokumentų r inkinys 
Chicagoje 

Šiuo metu tarybai vadovauja 
buvęs FBI ta rnau to jas John M. 
Fisher. Jo metinė alga 27,500 

Chicagoje, 123 Wacker Drive, 
veikia organizacijos biblioteka 
ir tyrinėjimų centras. J a m va
dovauja taip pa t buvęs F B I na
r y s "VVilliam K. Lambie, J r . 

Manoma, kad šioje biblioteko
je sukaupta daugiausia duome
nų apie įvairius revohueinius 
judėjimus JAV-se. č i a y r a i r 
pilni Atst. rūmuose veikiančio 
komiteto prieš antiamerikinius 
veiksmus tyrinėjimų - apklausi
nėjimų užrašai nuo 1938 iki 
1941 m. Tai buvusio sen. R. M. 
Nixono laikinai perleista t a ry 
bai nuosavybė. 

Vykd. ta rybos nariai — 
bendrovių atstovai 

įdomu, kas sudaro ASC vykd, 
t a rybos sąstatą. Pasirodo, kad 
daugiausia atstovai bendrovių, 

šią organizaciją įsteigusių 1955 
metais. Kelios pavardės: K. M. 
Piper, Motorola b-vės vicepre
zidentas, Stephen Donchess (U. 
S. Steel), John Sevcik (Budton 
- Dixie b-vės prezidentas), Rus-
sell White, General Electric b-
vės pareigūnas. 

Kariniams sluoksniams atsto
vauja atsargos kariai, kaip gen. 
Mark W. Clark, admirolas Le-
wis S. Strauss. laikraščiams, 
spaudai šiuo metu tarybos vyk
domuose organuose atstovauja 
šie žinomi leidėjai: G. Duncan 
Bauman (The St . Louis Globė 

- Democrat), Peter Bruce Clark 
(Detroit News) ir VVilliam F . 
Knowland (The Oakland Tri
būne) . 

kė ir tada, kai šios kolonijos 
lietuviams buvo labai sunkūs ' 
laikai; žmonių maža, uždarbiai į 
prasti, o po to — krizės metai 
ir t . t. O vistiek — draugija j 
atlaikė ir tebegyvuoja dabar. 
Ilgiausių metų! 

P r a n a s Alšėnas 

rių ir kongreso atstovų reagavi
mas buvo gana veiksmingas. 

Apylinkės valdyba dabar ren
ka aukas Bražinskų bylos toli
mesniam vedimui ir jų atvyki
mui į JAV-bes. Kai aukų rinkė
jai į Jus kreipsis — prašom ne
atsisakyti šį reikalą paremti. 

2. Apylinkės valdyba lapkri
čio 22 d., sekmadienį, nuo 3 iki j 
6 vai. po pietų ruošia apylinkės I 
Kultūrinį pobūvį Šv. Petro ir ] 
Povilo parapijos mokyklos sa- j 
lėje (1433 Hamilton Avenue, N. i 
W.). Bus rodomas lietuvių kai- i 
ba spalvuotas — garsinis fil- j 
mas, papasakoti kelionių įspū
džiai ir paskirstyta dovanos 
apylinkes aukotojams. Pažymė-

A A 
ADELINE CHAPELLO 

PAGAI, T Ė V T ' S KOPAZ 

Gyveno 5547 f*>. Neva Ave.. 
Chicaffo, Illinois. 

Mirė lapkr. 7 d., 1970, 1:10 
vai. popiet, sulaukus 52 m. 
amžiaus. 

Gim§ Chicag'o. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John P., duktė Grace 
Bukowskj. sūnus John. brolis 
Peter Balta Ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas, FV>ran 
koplyčioje, 7300 W. 55th St., 
Summit, 111. 

la idotuves jvyka treč., lapkr. 
i i d. iš koplyčiios 9:30 vai. ry
to bus atlydyta j Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, Summit 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Liet. 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nutoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, d raugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nus Ir brolis, * 

Laidotuvių d ir €*k torius Frank 
M. Foran. Tel. 45S-020S. 

— Jugoslavijos vyskupų kon
ferencijos paskelbtais duomeni
mis įvairiose Jugoslavijos kuni
gų seminarijose ir vienuolynų 
aukštosiose mokyklose šiais 
mokslo metais mokosi 1,777 se
minaristai, besirengiantys kuni
gystės pašaukimui. I š jų 940 
priklauso įvairioms vyskupi
joms ir 837 įvairiems vienuoly
nų ordinams. 

A. f A 
HENRIKUI MIKUCKIUI mirus, 

didelio liūdesio prislęgtą žm:ną LIŪD$, sūnus ir ar
timuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga, Sigita, Gaili ir Antanas 
Janušoniai. 

Lapkričio 
vyro ir tėvo 

12 dieną sueina du metai nuo mūsų brangaus 

NELLIE MARKCNAS 
PAGAL TftVT'S B I B R E 

Gyveno 12257 S. Green St., 
Chicago. 

Mirė iapkr. 8 d., 1970, 7 v. 
ryto. sulaukus 85 m. amžiaus. 

Gimė Pennsvlvania. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vaikai: Emily Snorewiez. He-
len Valleyfield, žentas Harold, 
Ruth Horton, Bernice Jane-
czek. žentas Henry, ir JEthel 
Cox. žentas Orville, mar t i Fran-
ces Markūnas. 19 anūkų. 33 
proanūkai ir kiti gimines, drau
gai ir pažįstami. 

Velione buvo motina mirusio 
Antano Markūno. 

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10S21 S. Michigan 
Avenue. 

Laidotuves įvyks treč., lapkr. 
11 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į š.š. Pet
ro ir Povilo parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydSta į Liet. 
Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vaikai, anūkai , pro
anūkai ir kiti gimines. 

laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. 
Tel. CO 4-222S 

A. f A. 
JERONIMO IGNATONIO 

m i r t i e s . 
Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos šv. Kryžiaus baž

nyčioje; ir Holy Spirk bažnyčioje Huntsville, Alabama. 

dose. 
Draugai ir pažįstami prašccni prisiminti velionį savo mal-

Nuliūdę: — žmona, sūnus, mari ir kiti giminės. 

A. + A. 
PRUDENCIJA GELAŽIENĖ 

KATILIŪTE 

Gyveno Chicago. Illinois. 
Po sunkios ligos mirė lapkr. 8 d.. 1970, 1:40 vai. popiet. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr. Joniškio valsšč.. 

Ivoškių kaimo^ Amerikoje išgyveno 21 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime teta Apolonija Budrienė su 

vyru Petru, pusbroliai Petras Budris Jr.. ir Juozas Čepulis 
su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) kopi. 2424 W. 69th 
Street. 

Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 11 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks sed. pamaldos ui velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Liet. šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Teta, pusbroliai ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Steponas C: Lack ir Sūnūs, Tel. 737-1213. 

A. + A. 
Broniaus motinai mirus 

BRONIUI i rDR. BIRUTEI 
GIRNIAMS 

reiškiame gilią užuojautą. 
JADVYGA ir JUOZAS ČERNX\USKAI 
KRISTINA ir KAZYS DALGVYDAI. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1970 m: lapkr. 8 d., 7:05 vai vak., po sunkios ir ilgos ligos, 
mirė mūsų mylima žmona, motina, senelė ir sesuo 

A f A. VIRENA LAUCEVIČIENĖ 
Gyveno Chicago, HL, Brighton Parko apyl. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette kopL. 2533 W. 71st 
Street. 

Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 11 d. iš kopi. 
bus nulydėta į Liet. šv. Kazimiero kapines. 

10 vai. ryto 

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

Nuliūdę: Vyras Mauricijus, sūnus Luska, marti Carole, 
2 dukterys: Irena Schwartz, žentas Augustas, ir Elena Wood, 
žentas Sam, 3 anūkai, sesuo Irma FroehLeh su šeima, Vokie
tijoj sesuo Aldona Wagner ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Laid. direkt. Donald Petkus. Tel. 476-2345. 

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

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

Trys M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Telefonai: Lfl 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 74741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst St. Teief. GRovehiii 6-2345-6 
1410 S. 50fh Ave., Cicero T0wnha!l 3-2108-09 

AIKŠTE: AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SUNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

N A U J O J I K O P L Y Č I A 

De Young-Vroegh Funeral Home 
649 East I62nd Street 

Ž I N O M A K O P L Y Č I A 

Leonard Funeral Home 
10821 So. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois 

] 0 % — 2 0 % — 30% ptgiaa mofcSsit 
už apd raudą nuo 'igviam Ir automo
bilio pa* 

F R A N K Z A P O L I S 
S208K West 95th Stroet 

Chicago. nuso to 
TeL OA 4-SAM ir <3R 6-4SM 

South Holland, Illinois 
Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose. 

Patarnavimas dieną arba naktį, šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

G e L e s 
VertarSnM, banketams, laidotu vgms 

i r kitokioms progoms 
O U 2 A U S K Ų 

Beverly HUls Gėlinyčia 
2443 W. 63rd Street, Chicago. rjllnots 

TEL. P B 8-0*33 — PR S-0RS4 

Remkite tuos biznierius, ku

li rie skelbiasi "Drauge". 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 (LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. YIrgiraa 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Utnanica Ave. TeL V Arda 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. I i tuanka Ave. Tel. Y A 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave^ Cicero, IR, TeL OL 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m, 10 d. 

Į x J . Karka, žinomas ekono
mistas, Islington, Ont., a tnau
jindamas prenumeratą pridėjo 

i 10 dol. auką spaudai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Chicagos lietuvių preky
bos rūmų susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 11 d.. Da-

x "Du broliukai", A. Kairio riaus Girėno posto salėje. Kal-
trijų veiksmų vaidinimėlis vai- ; bes apie Lietuvą Mary Krauchu-
kams buvo suvaidintas Alvudo \ nas, paskaita bus lietuviškai, 
teatro jaunųjų aktorių praėju
sį sekmadienį Jaunimo centre. 
Rež. A. Brinką. Vaidinimėlis 
tiek didiesiems tiek mažiesiems 
žiūrovam patiko. Vėliau apie 
tai duosime plačiau. Ta pačia 
proga buvo platinamas t ik iš
spausdintas to paties pavadini
mo veikaliukas, kurio paskleis
ta apie 100 egzempliorių. Dau
gelis pas autorių A. Kairį įsi
gijo autografus. 

x A. L. Montessori dr-ja 
kviečia visus susidomėjusius 
vaikų auklėjimu atsilankyti į 
susirinkimą, kuris įvyks ketvir
tadienį, lapkričio 12 d., 8 v. v., 

kadangi jau pati paskaitos te 
ma to reikalauja. Tikimės, kad 
programa bus įdomi ir visi klau
sytojai bus patenkinti. 

X Veronica Meneel, Brad-
dock. Pa., atnaujindama dien
raščio prenumeratą mums pri
siuntė padėkos laišką, kuriame 
be ko kita rašo : "Esu labai pa
tenkinta dienraščiu. Tai t ikra
sis mano kasdieninis Draugas". 
Kartu ji, atsimindama "Drau
go" kalendorių ir kalėdines kor
teles, pridėjo 10 dol. auką spau
dai paremti. Labai ačiū. 

x "Kultūrinis genocidas ir 
kultūrinė rezistencija okupuo-

Vaikų nameliuose, 2743 W. 69th i toje Lietuvoje". Tokia tema 
St. Vedėja Dome Petrutytė pra
ves diskusijas su paskai ta : "Ju
desys ir jo reikšmė normaliam 
vaiko 
si." 

Lietuvių Fronto bičiuliai rengia 
kultūrininko, visuomenininko ir 
brandžių straipsnių autoriaus 

vystymuisi ir mokymui- i Broniaus Kviklio paskaitą Jau-
• nimo centro didžiojoj salėj lap-

BRAŽINSKŲ LAISVĖS BYLA 
GALI TĘSTIS METAIS 

Per Laisvės Žiburio radiją 
New Yorke, kuriai vadovauja 
Vliko valdybos narys Romas Ke-
zys, pereitą sekmadienį, lapkričio 
8 d. Bražinskų bylos reikalu bu-

Chicagoje spalio 21 d. įvykusio pagerbimo iškilmėse: Irena Balzekas. Philomena Pakel ir teis. Abrahaaa 
L. Marovitz. 

IŠ A RTI I R TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Newark, N . J., Sv. Trejy-

tas, kur yra daug tyrlaukių, ta- į to labai charakteringai ir im
čiau nereikia manyti, k a d Ari- ponuojančiai, be to, įtarpai y ra 

biule- kričio 13 d , penktadienį, 8 v. 

zona yra sausos dykumos be 
bės parapijos festivalis įvyks g y v u l i ų i r a u g m e n i j o s . p į ^ 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 4 
v. p.p 
Street. 

parap. salėj 207 Adams 

Arizonos gamtinis turtin-X šv . Antano parap. 
tenyje rašoma: "The N e w | v . Visuomenė kviečiama paskai- Į gumas. Nors Arizona yra žino-
World" yra šios arkivyskupijos j toje dalyvauti. (pr.) Į ma kaip sausas ir šiltas kraš-
laikraštis. Atskiri vokai siun- j 
čiami paštu visiems parapijie-1 
čiams, jei norėtų užsisakyti šį 
laikraštį arba bent paremti ka
talikiškąją spaudą. Kas moka 
angliškai skaityti, turėtų užsi- DONELAIČIO LITLANISTI- , kad jaunosios lietuvių šeimos 
sakyti šį laikraštį. Kas moka į N Ė S MOKYKLOS VAKARAS j nestokoja pasiryžimo atvežti 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

gai, Arizona yra vienas iš įdo
miausių kraštų, gamtos , gyvu
lių ir žmonių atžvilgiu. Arizonos 
kalnai ir jų tarpekliai uolos, 
kalnų upeliai, ežerai ne tur i sau 
lygių visoje Amerikoje. 

— Nauja l i teratūros plokšte
lė. — Kalėdų šventėms "Lietu
vių Dienų" leidykla (4364 Sun-
set Blvd., Hollywood, Calif. 

paįvairinti Juliaus Gaidelio ori
ginaliais įskambinimais. Plokš
telės aplanką puikiai paruošė 
pasižymėjęs grafikas, šios sri-

Iškelkime Maskvos terorą 

Byla, kaip informuoja Vliko 
advokatai, bus vieša. Tad šalia 
Bražinskų gelbėjimo akcijos ši by
la suteiks ir nepaprastą progą 

vo perduotos tokios informacijos: L ^ ^ . p a s a u l y j e L į e t U vos laisvės 
Kremlius labai puola j klausimą, Kremliaus imperializ-

Per praėjusią savaitę Vyriau- '™l i r * vykdomą terorą Šiuos 
šias Lietuvos Išlaisvinimo komi- uždavinius galėsime tinkamai 
tetas turėjo kelis posėdžius ir su atlikti tik vieningu darbu ir su-
įvairiais asmenimis Ankaroje pa-. teiktinomis jėgomis Nepagaileki-
laikė ryšį telefoniniais pokalbiais' « * a u k * Bražinskų gelbėjimui 
ir telegramomis. Galime painfor-1 aukas telkia Tautos Fondas. Su
muoti, kad Bražinskų bylai ginti kaupkime bent 100 000 dol. Tai 
advokatai yra jau pasamdyti ir 
nuo vakar pradėjo savo drbą. Va
kar advokatams buvo išsiųsta ati
tinkama medžiaga, išryškinanti 
tikruosius Bražinskų žygio į lais
vę motyvus. Sovietai, kaip pra
neša mūsų advokatai iš Turkijos, 
šiai bylai laimėti yra sutelkę ne
paprastas pajėgas ir didelį dėme
sį. Sovietai yra pristatę naujus 
"dokumentus", įrodančius Bra
žinskus esant "kriminalistais", o 
ne politiniais pabėgėliais. Mes gi 
puikiai žinome, kad taip nėra. 
Mes puikiai žinome, kad Brazins į Trabsoną, kur vyks jau antro
kai bėgo iš Sovietijos išvengti dva- ji sesija Bražinskų nusikaltimo 

ties meis t ras dail. Alfonsas Do- į 5inio ir fizinio teroro. Tai paties pobūdžiui nustatyti. Advokatų 

bus, žinoma, tik dalelė to, ką 
Kremlius skiria šios bylos laimė
jimui. Tačiau, jei šalia aukų mes 
suteiksime Vlikui ir tvirtą mora
linę paramą vedant šią bylą, tai 
Kremlius turės pasiduoti, ypatin
gai kai paaiškės, kad tiesa yra 
mūsų pusėje, ir kai Kremliaus 
melas bus atskleistas visam pa
sauliui. 

Tai politiniai bėgliai 

Vliko advokatai rytoj išvyksta 

cius. Plokštelė ilgo grojimo, tin
ka Stereo ir Mono aparatams. 

ARGENTINOJE 
— Inž. Jurgis Antanas B ra 

zaitis spalio 15 d. baigė inži 
nerijos fakultetą Buenos Aires 

lietuviškai skaityti, būtinai te- i 
užsisako mūsų kasdieninį laik- j 
raštį "Draugą". 

X Magdalena Margienė iš 
Long Beach Calif. neseniai bu
vo atvykus į Gary Ind., daly
vauti savo brolio Antano Paže- ; 
ros laidotuvėse. Be daug artimų 
giminių, gausiai dalyvavo ir ve-

~ ». . . . ,. .. . - savo vaikus į lituanistinę mo-
Graziai veikianti ir stipriai , , , . . . i , , . „ . . . T^ . ,.. . . . . \ kyklą ir patvs ią remti. Vaka-įsbujojusi Kristijono Donelaičio _ . _ . . _ a , _ J A . T -,. 

aukšt . ir žem. lituanistinė mo-

90029) išleido poezijos ir pro- I universitete. Šiuo gražiu įvykiu 
zos plokštelę, kurioje savo kū- Į džiaugiasi žmona Alicia Zien-
rinius skaito keturi populiarieji j k a į t ė Brazaitienė su dukra, tė-
literatūros vakarų dalyviai: | v a į juzė Paulauskaitė ir Anta-

kykla surengė metinį vakarą — 
banketą lapkričio 7 d. Inn Mo-
tion salėje. Vakarą rengė tėvų 
komitetas, kuris rūpinasi papil
dyti mokyklos lėšas, nes tik sa
vanoriškomis aukomis ir nedi-

rienėje dalyvavo vedėjas J. Šir-
ka ir dauguma mokytojų. Ps . 

PAGERBTI ATSIŽYMĖJĘ 
LIETUVIAI IR J Ų 

DRAUGAI 

Pulgis Andriušis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras . Plokštelė 
pavadinta "Ketur i autoriai — 
poezija ir proza' ' . Šioje plokš
telėje autoriai įvairūs, visi skai
čių ir lietuvių tarpe . Stanley 

nas Brazaičiai', sesuo gydytoja 
Alicia Brazaitytė de Motolo ir 
šeima. Inž. J. Brazaitis dirba 
savo fabrike — geležies lanks
tymas. J i s yra Argentinos liet. 
jaunimo komiteto pirmininkas. 

— Raul Burba baigė karo 

Bražinsko žcdžiai. Mūsų, laisvoj- I nuomone, tokių sesijų gali būti i-
jų lietuvių pareiga yra nepasi- j ki 20, ir byla gali tęstis vienus 
duoti Kremliaus spaudimui. Mes \ ar net dvejus metus. Panašus at-
visi privalome besąlyginiai įsi- ' vejis buvo Turkijoj 1948 metais 
jungti į Bražinskų gelbėjimo dar- į su Bulgarijos lėktuvu, kai pilotas 

_ | bą. Težino Kremlius, težino ir pa- buvo nušautas. Tuomet Istambu-
vergtasis lietuvis, kad mes, lasvie- lo teismas nusprendė" kad nusi-
ji lietuviai, kai iškyla rimtas rei- kaitimas buvo politinis, ir pagro-
kalas, esame vieningi, esame ne- bę lėktuvą buvo išteisinti ir pa-
atlaidūs savo priešui ir esame leisti. Šiuo metu esminis reikalas 
kupini meilės į vargą patekusiam yra teismui įrodyti, kad Brazins-
lietuviui. Kiekvienas lietuvis kų šuolis į laisvę yra grynai po-
mums brangus. Jam gelbėti jokia litinis. Apie bylos eigą informuo-
auka neperdidelė. sime ir toliau. 

Uonės draugai _ ir P ^ t a m L U , ^ d u o k l ė m i g l i t u a n i s t i n ė s ' Country Club buvo pagerbimas 
Spalio 21 d South S h o r e ; B a l 2 e k a s n m t i k r a i u ž s i t a r n a mokyklą Campo de Mayc. šiuo 

Prieš grįždama Į Calif. M. Mar-. . , , _ mokvklos išsilaiko, giene dar praleido 1 savaitę pas * 
savo sūnų brolį Tadą, MIC, ma-! Prisir inkus pilnai salei tėvų, 
rijonų ūkyje, Brodhead, Wisc. k u r i u v a i k a i I a n k o Donelaičio 

šeštadieninę mokyklą, o ta ip 
X Dr. T. Remeikis lapkričio p a t i r n e mažam būriui svečių, 

25 d. skrenda į Kaliforniją, kur i V a k a r ą p r a d ė j o tėvų komiteto 
Baltiečių mokslininkų suvažia-j p i r m p K i l i l l S i t rumpai pasvei-
vime lapkr. 27 d. skaitys pa- • k i n d a m a s v i s u s tėvus ir prista-
skaitą: "Vidaus politikos povei- ; t v d a m a s feg s v e č i ų , atstovau-

artimo lietuvio draugo ir pasi 
žymėjusio teisėjo Abraham L. 
Marovitz. 

Jis nors ir žydų kilmės, gi
męs Lietuvoje, ir jis savo kas
dieniniais darbais jaučia lietu
višką pareigą padėti lietuviams 

vęs visuomenės pagarbos , ir ta 
proga buvo iškilmingai įteikta 
atsižymėjimo lentelė su įrašu. 

Philomena Pakel. Chicago 
Taupymo ir skolinimo b-vės 
prez., dažnai jaučia savo pa

metu išsiųstas į Mendozą prak 
tikuotis. Jo tėvai Adomas ir 
Eugenija Kavaliauskaitė Bur
bai gyvena Lanus miest. 

— Don Torcuato mieste, Bue
nos Aires provincijoj, prieš ke
lis mėnesius atsidarė meno dar-

kis Lietuvos vyriausybės pajė- iančių lietuviškas institucijas 

reigą mūsų lietuviams padėti. 

r n e t T ž n a ! J r f į i ^ t a ^ l f f * * ? ^ 1 0 - ° ° 0 teufto^'bų krautuvė Arte y Regalos 
nė priespauda Lietuvoje. Yra i " J O S * * E 2 . * S fyllU ^ į "Pietro", kurios savininkais 
mūsų pasididžiavimas, kad ta-fe"*1 " S S ^ T * , ' ! y r a t r y S daflintakai: Pietro An-
sėjas A. L. Marovitz dažnai už- f U V ° .f1 P l i k y t a ka lba jteik- tonuccio su žmona ir lietuvaitė 
simena apie Vilniaus un ivers i - ! t a f s l f m e J i m o Antele Pobūvio : N a t a l i į j a Jablonskytė de Fielder. 

metu buvo prisegtos gėles atsi- j p i e t r o Antonuccio tuo įdomus, 
žymėjusių svečių žmonoms^ ir | k a d j i S ; tapydamas paveikslus, 

nevartoja teptukų, o darbą at

leto biblioteką, kurioje jis savo 
jaunystėje švietėsi. J am buvo 
įteikta atsižymėjimo lentelė su 
įrašu. Ta pačia proga buvo pa
gerbti ir kiti lietuviai. John 
Pakel, žinomas įsteigėjas, ilga-

bendrai šio vakaro iškilmės bu
vo gražiai ir pagir t inai praves
tos Charles P . Kai. 

gumui atsiliepti į tarptautinius , f c s p a u d ą . Pirmininkas taip pa t 
iššūkius 1939-1940 metais". j p r i s t a t ė menininkus, kurie bu-
X Cicero Lietuvių Namu Sa- vo pasiruošę atlikti programą, 
vininku klubo susirinkimas į-i būtent sol. J. Šalnienę su pia-
vyks šiandien 7 v. v., 1500 So.! niste G. Nariene ir Antrojo 
49 Ave. Visi nariai kviečiami Kaimo vaidintojų grupę. 
skaitlingai dalyvauti. . . . , _ _ , 

Lyrinis sopranas sol. J. šal-
x Dail. Zitos Sodeikienės nienė, pianinu palydint G. Na- į metinis pirmininkas ir dabart į 

kūrybos darbų parodos atida- rienei, solo padainavo t rejetą ' rus valdytojas Chicago taupy-!, dr. Petras Daužvardis ir ponia, 
rymas įvyks šį šeštadienį, dalykų — Žvaigždutę (muz. B . ; mo ir skolinimo bendrovės. Pa-j daug teisėjų, advokatų ir kitų 
lapkr. 14 d. 7 vai. vak. Čiurlio- Dvarionio), Parla valsą (L. Ar - ! gerbtas už nuopelnus lietuviams;profesijų bei visuomenės dar-
nio galerijoje. Atidarymo metu;dit i) ir Vyturėlio dainą (H. ir bendrovės išugdymą. J. Pa-,buotojų. Pasišnekučiuodami vie-
pagrindinį žodį tars dail. Alek- Bishof). Nors salė nėra p r i t a H k e l visuomet aukoja ir niekad j ni su kitais labai kultūringai 

jkyta koncertams, bet solistės neatsisako paremti lietuviškas ! praleido vakarą. 
! dainos nuskambėjo lengvai ir ! organizacijas. Šie iškilmingo ir smagaus va-
skambiai. susilaukusios ilgų plo- I Stanley Balzekas U, jaunosios ka ro iniciatoriai plačiai žinomi 
iimų. Solistei ir akompaniatorei r kartos lietuvis sugebėjo ir pa-: veikėjai ir visų gerbiami advo-
mergaitės įteikė po gėlių puokš- j šventė daug brangaus laiko į- Į ka tąs ir ponia Charles P. Kai. 

, tę. '• steigti mūsų lietuvių kultūros i Po įvairių Įspūdingų pritaikin-
Antrasis Kaimas davė keletą : muziejų, kuris išaugo į didžiu-' tų šiam vakarui kalbų ir gerų 

sa. (pr.) 

x Lietuvių Foto Archyvas 
ruošiamame humoro ir varžyti
nių vakare Vladas Vijeikis pra
ves savo sukurtas dainas ir kup
letus. Vakaras bus lapkr. 5 d., 
5 v. popiet, Jaunimo centre. 

(pr.) 

x Poezijos šventė. Mūsų lie
tuviško žodžio šventė — mums į mas 
retas svečias. Toji retoji vieš- i tais 

realistinių gabalų, medžiagą pa-! lj kultūros centrą. Šis jaunuolis, 
sirinkęs iš istorijos ir dabart ies augęs ir Gimęs Amerikoje, sklei-
aktualijų. Istorijos "pritaiky- džia Lietuvos kultūrą amerikie-

šių dienų supratimui kar-
sukėlė nuoširdžių juokų. 

nia Chicagoje bus gruodžio 12 : šiam montažui vadovavo A. An-
dieną, šeštadienį, Jaunimo cen- i tanaitis. vaidinime dalyvavo 
tre. Į pa ts vadovas, R. Stakauskas ir 

Tą dieną pagerbsime mūsų kiti. 
klasiko Bernardo Brazdžionio Po trumpos i t nenuobodžios 
kūrybinį darbą. Programoje da- meninės programos buvo šauni 
lyvaus poetas B. Brazdžionis. >. vakarienė. Vakarienės metu ir 
aktorės Karilė Baltrušaitytė - Įpo vakarienės, grojant geram 
Valaitienė, ir Zita Kevėlaitytė- orkestrui, svečiai galėjo pasi-
Visockienė. solistė Roma Mas- šokti. Vakarienės metu buvo 
tienė ir šokėja Jagna Stangen- pardavinėjami bilietėliai, pagal 
bergaitė. (pr.) 

X Našlys, sveikas. švarus, 
negirtuoklis. ieško vietos gy
venti Floridoje pensininkų šei
moje. Pasiūlymus rašykite adr.: 
Joe Yuskaitis, Route 1, Box 90, 
Watervliet, Michigan 49098, 
Tel. (616) 463-8304. 

ŪkJ 

kuriuos svečiai galėjo laimėti 
daug vertingų dovanų, kur ias 
suaukojo Donelaičio mokyklos 
rėmėjai — pavieniai asmenys 

Į a r parduotuvės. 

Jdomu, kad į vakarienę buvo 
[susirinkę jaunos šeimos, gyve
nančios net tolimesniuose Chica
gos priemiesčiuose. Tai rodo, 

lieka pirštais. Natalija savo 
laiške, rašytame kun. J. Petrai-

Dalyvaujant svečių apie 80, j čiui, MIC, apie minėtą parduo-
kurių tarpe buvo gen. konsulas j tuvę išsireiškia. "Manau, kad 

ta i yra vienintelė krautuvė, ku
ri yra pasipuošusi lietuviškais 
raštais i r platina lietuviškų 
raštų dirbinius". Minėtos krau
tuvės adresas yra sekantis: Ar
te y Regalos "Pietro" Paraguay 
476, Don Torcuato Prov. Bs. 
As. — F.C.N.G.B. 

KANADOJE 
— Hamiltono VA parapiją 

aplankė kun. K. Vilius iš Šve
dijos, kun . Alf. Bernatonis iš 
Vokietijos ir kun. M. Tamošiū
nas iš Kolumbijos. Svečio iš 
Vokietijos apsilankymo proga 
buvo renkamos aukos Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio sta
tybai. Surinkta 900 dol., kurie 

Grandies ansamblis, vadovaujamas Irenos Smieliauskienės, išvyksta 
į Toronto, kur lapkričio 28-29 d. atliks programą lietuvių radijo va
landėlei. Dvi Grandies šokėjos — V. Kriaučeiiūnaitė (kairėj) ir L. 
Jauniūte. Nuotr. V. Kauliaus 

vaišių, visi patenkinti skirstėsi 
į namus. 

Dalyvis 

1,184 dol. Iš 2-jų tūkst. lietuvių organizacijų unijos (WUWO) 
skaitančios kolonijos — tai suorganizuotas tarptautinis ko-
graži parama mūsų laisvės ko- lokviumas moters asmenybės 
vai. Centrui pasiųsta 1,200 dol. • ugdymo klausimais. Po kolok-
nes gauta kiek pelno iš Tautos viumo, ten pa t spalio 16-20 d. 

įvyko pasaulinis katalikių mo
terų organizacijų atstovių suva-

sventės rengto minėjimo. 
— Ateinančių metų sausio 

mėn. Hamiltoną numato aplan
kyti TF pirm. prel. J. Balkūnas. 

— Albinas Krakaitis su to-
rontiete Ona Ašmyte sukūrė 
lietuvišką šeimą. 

žiavimas. Dalyvavo atstovės iš 
65-kių pasaulio kraštų. Lietu
vių Katalikių moterų organiza
cijų pasaulinę sąjungą (LKMO 
tarptautiniame kolokviume ir 

— Hamiltono Dramos mėgėjų Į pasauliniame katalikių moterų 
teatras Aukuras savo dvidešim-! suvažiavime atstovavo B. šlepe-

Nusipelnusių, lietuviam pagerbimo iškilmėse keikiami atžymėjimai. 
• k. J d.: teta: A, L. Marovitz. J. Pakel, adv C. P. Kai: Iškilmė* įvy
ko apaiia 21 d-

ties metų gyvavimo sukaktį pa
minėjo lapkričio 6-7-8 d. Ta 
proga buvo dail. Alg. Trumpic-
ko paroda, didelis pobūvis, ku
riame programą išpildė akt. L. 
Barauskas iš Chicagos ir Auku
ro vad. Elena Dauguveitytė-

jau įteikti kun. Alf. Bernatoniui. Kudabienė, o sekmadienį, lapkri 
— Hamiltono Gyvataras lap- Į čio 8 d. buvo pastatyta B. Sruo-

kričio 21 d. dalyvauja Sudbury ; gos 3-jų veiksmų komedija "Do-
lietuvių kolonijoj rengiamam j bilėlis penkialapis". Atrodo, 
kariuomenės šventės minėjime;kad Hamiltono Aukuras yra ne 
ir lapkričio 28 d. pasirodys stu- į tik vienintelis, pastovus, teat-
dentų suvažiavime Clevelande. -ras Kanadoje, bet ir visam š. 
Kas norėtų vietoj kalėdinių svei Amerikos kontinente, duodamas 
kinimų paaukoti Tautos fondui, j metus bent dvi premjeras ir 
prašomi pinigus įnešti į Talkos, išvykdamas su naujais pasta-
bankelio s-tą nr. 110, arba pa-1 tymais į artimiausias Kanados 
siųsti T F Hamiltono sk. valdy- lietuvių kolonijas. (K. B.) . 
bos ižd. Tg. Varnui, 11 Grosve- DCI r i l O I 

— Pasaulinis Katalikių mote
rų suvažiavimas. Turhoute 
(Belgijoje) spalio 12-14 d. įvy-

tytė-Venskuvienė (iš Paryžiaus) 
ir V. Žemaitienė (iš Romos). 

B. Venskuvienė spalio mėn. 
10-12 d. Turhoute taip pat da
lyvavo Pasaulio Katalikių mo
terų organizacijų unijos egze-
kutyvo posėdžiuose. 

nor Ov. So. Visų aukotojų pa
vardės bus paskelbtos Kanados 
lietuviškoj spaudoj. 

— Hamiltone įvykdytas Tau
tos fondui piniginis vajus davė | ko Pasaulio Katalikių moterų 

NAUJAS VATIKANO 
PAREIGŪNAS 

Popiežius Paulius VI oficialiu 
raštu — Breve apostolice Vati
kano valstybės sekretorių kar
dinolą Villot paskyrė Romos 
Bažnyčios Camerlengo parei
goms, kurios nesniai mirus kar
dinolui Masellai, buvo neužim
tos. Kamerlengas pradeda eiti 
savo pareigas tik miros popie
žiui. Tada jis perima Vatikano 
administraciją, rūpinasi mirusio 
popiežiaus laidotuvėmis ir vado
vauja naujo popiežiaus rinkimų 
konklavei. 
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