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Visos Amerikos vėliavos turėtų būti 
pusę stiebo nuleistos ] 

Nepaprastas korespondentų susidomi j'mas lietuvio tragedija 

GRAŽINA KRIVICKIENĖ, D r a u g o korespondentė Washingtone 

Kasdienines Valstybės Depar- Į są pusę puslapio užpildęs John | "The Washington Post", š. m. 
tamento apžvalgines spaudos į Herling straipsnis. "The Cry of | gruodžio 3 dieną, įžanginiame 

straipsnyje užvardintame "Si
mas" , t a rp kitko pastebi, kad bū
tų politiniai ir moraliniai gerai, 

konferencijas (briefings) prave- i Simas. The Boat was silent. 
da spaudos skyriaus viršininkas, [Shame was their passenger" . ) . 
sekretoriaus asistento pavaduo- j "The Washington P o s t " g ruo-
to jas Robert J. McCloskey, į ku- džio 2 dieną Smith Hepstone j jei prezidentas tiesioginiai inter-
r ias kasdien susirenka netoli; straipsnyje "Simas and the Yel- į venuotų Sovietų Sąjungą dėl dvi-
šimto reporterių. Jo atsakymai j low — Tailed Flolder Caper" j veidiškumo, išgalvojant krimina-
ir rjaaiškinimai radijo ir spau- | ('Simas ir geltonuodegių plaks-j linius kaltinimus jūreiviui, kad 

nių išdaiga") . Straipsnio auto- i tuo užkirstų jo pabėgimą. dos agentūrų atstovams įvairiais 
politiniais klausimais būna t iks
lūs, gerai išstudijuoti ir a tsar
gūs, nes kiekvienas jo žodis reiš
kia viešą Valstybės departamen
t o nuomonę. 

Šiomis dienomis, kai visu ryš 
kumu iškilo aikštėn Simo Kudir
kos, prašiusio ir negavusio po
litinio pabėgėlio teisių, tragedija, 
kai jis buvo atiduotas sovietams 
mušt i ir spardyti ant amerikiečių 
Krantų Apsaugos Vigilant laivo, 
keletą dienų iš eilės daug dau
giau reporterių susirinkdavo ir 
įvairiais klausimais apipildavo 
konferencijos vadovą. Valstybės 
departamente, be abejo, niekuo
me t nebuvo taip dažnai kartoja
m a s žodis "Lithuania", "Lithu-
anian", kaip paskutiniuoju laiku. 
Taip pav. š. m. lapkričio 30 die-

rius rašo: "Simas buvo jo va r 
das, i r kiekviena Amerikos vė
liava turėtų būt i ligi pusės s t ie
bo nuleista, kad bent dalinai a t 
silygintų už padarytą skr iaudą 
jam ir šio k raš to idealams, lei
džiant šešiems budeliams ateit i į 

Iš lietuvių demonstracijų Chicagos mieste. Nuotraukos vidury kongresmanas R. 
Robertu Brieze. 

Pucinski kalbasi su 
Nuotr. A. Gulbinsko 

konferenciją Bismarck viešbu
ty, Chicagoje. Atvyko amerikie
čių televizijos ir radijo atsto
vų: CBS, WBBM ir keletas ki-

korespondentai bei Amerikos į-
vairių žinių agen ūrų atstovai, 
ta ip pat i r Valstybės departa
mento komentatoriai Marvin 
Kalb i r jūsų korespondentė. 
Klausimai ir atsakymai, liečian
t y s Simą, tęsėsi apie valandą. 
Salėje, be abejo, buvo keli Sovie
tų korespondentai. Buvo čia ir 
Laisvosios Europos radijo (Ra-
dio Free Europe) tarnybos a t
stovas. Klausimai buvo statomi 
g a n a griežta forma. Vienam iš 
korespondentų paklausus, ką Si
mas pasakė, kai jį gabeno į so
vietų laivą, kitas konferencijom 
dalyvis, nelaukęs McCloskey at
sakymo, įsiterpęs, piktai pareiš
kė, kad j is tada negalėjo nieke 
pasakyti, nes buvo netekęs są
monės nuo mušimų. 

McCloskey pradžioje konferen
cijos pateikė korespondentams 

Simo patir tos kančios sujudi
no, sukrėtė viso pasaulio lietu
vius. Po kentėjimai, tarsi atpir 
kimas už būtas i r nebūtas lietu 
vių kaltes, iškėlė švieson Lietu 
vos ir jos žmonių padėtį, atvėrė 

pabėgėlį ligi suglebimo ir S v i l k t i ! J * komunizmas Tiek atskiras 
jį nežinomam likimui. j h e t u J l s ' t i e k , l l e t ™ ? • g t 

j jos daro viską, kad sį įvykį pa-
Savo išsamiame s t ra ipsny je , ryškintų laiškais prezidentui, 

Hempstone t a r p kitko pažymi,! a u kš t i ems pareigūnams, kon-
kad Jungtinas Amerikos Valsty- j gresmanams. Reikėtų dabar iš-
bės niekuomet nebuvo pripažinu- i n a u d o t i visas progas ir iškelti 
šios neteisėto Rusijos pasielgimo lietuviams rūpimas problemas Į tų. Konferencijoje dalyvavo 5 
— Lietuvos, Latvijos ir Est i jos ; įje^ ^ėl varžymų per Amerikos vai. p . p. atskraidintas iš Bos-
inkorporacijos. Jos tu r i savo a t - j Balso radiją, tiek Lietuvos pa- tono latvis Robertas M. Brieze, 
stovybes, o Lietuvos Charge !

 sįUntinybių gyvavimo pratęsimą, matęs savo akimis lietuvio jū-
d'Af f aires Juozas Kajeckas n e - , leidžiant turėt i daugiau perso- į reivio radisto Simono Kudirkos 
buvęs apie įvykį painformuotas. !

 n a l 0 j d u o t į galimybę veikti Lie- į f»e Gružės a r Gruzdės, kaip 
anksčiau skelbta) pabėgimą nuo 
rusų. 

Televizijos prožektorių ap
šviesti, prie stalo sėdėjo R. Brie
ze su jį a lydėjusiu adv. p . žum-
bakiu ir E. Bartkum, buv. Altos 
pirm. Apklausinėjimą daugiau
sia vedė Paul Ryan (CBS, 2 ka
nalas) . 

E . Bartkus, kreipdamasis j a-

Straipsnio autorius sako, jog t u v o s pasiuntinybei prie Švento 
ną klausimus apie Simą buvo iš- I pakrančių tarnybai ma ty t dau- s o g t o R o m o j e - v i s u r k e l t i ijetu-
kėlę apie 30 asmenų, jų tarpe vo- į giau rūpėjo geltonuodeges plėks-
kiečiai, prancūzai, kitų valstybių I nės negu žmogaus gyvybė, o - v o s gyventojų padėti, nurodant 

toks jų sprendimas dvokia kaip apie vykdomą rusifikaci;'ą 
pasenusi žuvis. ' kolonizaciją mūsų krašte. 

Studentų delegacija 
Baltuosiuose rūmuose 

WASHL\TGTON, D . C — Lie
tuvių jaunimo delegacija perei-

pareigūnai patikrino, kad JAV 
j valdžios sluoksniuose šis klau-
I simas tebėra gyvas ir kad JAV 

ą penktadienį buvo nuvykusi ! savo nusista ' ymo nepripažinti 

kupacijos nėra pakeitusios. 

L :etuvių delegaciją sudarė: 

[ Washingtoną ir buvo pri imta Lietuvos, Latvijos ir Estijos o-
•orezidento R. Nixono pa tarė jo 
-augumo reikalams dr. H. Kis-
-.ingerio įstaigoje. Delegacijos 
lariai visą valandą kalbėjosi su 
"o padėjėjais — Helmut Sonnen-
?eld, Ar hus Downey i r William 
Hyland. Delegacijos nariai iš
gėlė politinio pabėgėlio Simo 
Kudirkos rusams grąžinimo 
klausimą ir visa tai pateikė r a š 
tu. Pareigūnai išreiškė dėl šio 

departamento turimas žinias I įvykio savo apgailestavimą, pa-
apie vykusį pasikalbėjimą telefo
nu tarp Valstybės departamento 
sovietų skyriaus pareigūno ir 
Krantų Apsaugos štabo. Į kai 
kuriuos klausimus j is atsakyda
vo konkrečiai, į kai kuriuos pa
reikšdamas, kad jis negalįs t iks
liai a tsakyti dėl ligi šiol neturi
mų tikslių žinių tuo klausimu. 
Kai kurie jo atsakymai buvę tik 
informacinio pobūdžio. Buvo iš
kelta ir labai opi; klausimų, kad 
ne t ir įgudęs su korespendentais 
diskutuoti McCloskey kartais lyg 
ieškodamas tikslaus išsireiški
mo, pasitaisydavo kaklaraištį, 
užsirūkydavo cigaretę ir pavar
tydavo, paskaitydavo ant stalo 
tur imus dokumentus prieš ką 
nors atsakydamas. 

"Simas" ir "Lietuva" nolatos 
buvo kartojama per radijo, tele
viziją ir spaudoje, 

Washingtono dienraščiai: "The 
Washington Post", "The Even-
ing Star" ir "The Washington 
News" rašė ir teberašo ilgus 
straipsnius pirmuose puslapiuo
se apie nepateisinamus Ameri
kos pareigūnų pasielgimus, nu
pasakodami visą įvykio eigą. 
Taip pvz. "The VVashington 
News" gruodžio 1 dieną patalpi
n o net t r i s ilgus straipsnius. Vi-

reiškė, kad tokie reiškiniai dau
giau nepasikartosią. Pare igūnai 
pabrėžė, kad jie apie Simo išda-

I R. Sakadolskis (Chicago), J . 
1 Kalvaitis, V. Gatautis , A. Ruk

šėnas, P . Alšėnas (Clevelan-
das) , R. Kondrotas, Alg. An
tanavičius (Bostonas) ir P. Žy-
gas (New Yorkas) . 

MIUNCHENAS. — Niekas ne
kreipė dėmesio, kad Kalėdų se
nis įėjo į didžiulę krautuvę i r 
tyliai iš kasininkės pareikalavo 
pinigų ir išsinešė 82,000 dolerių. 

I vimą buvę painformuoti tik po 
j įvykio. Paklaust i dėl Pabaltijo 

valstybių okupacijos, visi trys j merikieičių spaudos atstovus, 
nupasakojo nelaimingą lietuvio 
bėgimą į laisvę, komplikacijas, 
žmonių reakciją, lietuvių kovų 
pastangas ir laimėjimus iš Bal
tųjų rūmų, amerikiečių "Vigi
lant" laivo 3 karininkų suspen
davimą ir JAV prezidento nau-
ias gaires bėgantiems į laisvę. 
Taipgi paminė io gruodžio 5 d. 
įvykstančias dideles lietuvių de
monstracijas miesto centre. 

Amerikiečiai daug klausinėjo 

P . Ryan bazavosi konkrečiais 
faktais, apklausinėdamas R. 
Brieze. Kada įvyko incidentas? 
Lapkričio 23 d. ta rp 2 - 2 : 3 0 p. 
p. Amerikiečių ir rusų laivai su
stojo 50 m. atstume išsiaiškinti 
dėl žuvavimo taisyklių. Prieš 
porą metų sutarė pagal "Gentle-
man's Agreement", kad nei vie
ni, nei kiti negaudys mažų žu
vų tarptautiniuose vandenyse. 
Amerikiečiai laikėsi susitarimo. 
Rusai gi naudojo tankesnius 
tinklus ir pagaudavo mažesnes 
žuvis. 

Kada įvyko lietuvio pabėgi
mas, 3 :30-4 vai- p. p. Latvis 
trumpai nupasakojo įvykį. Po 
konferencijos su rusais, paste
bėjo, kad rusai su laivu "So-
vietskaja Litva" (iš Klaipėdos) 
nesitraukia grįžimui. Latviui 
klausinėjant kodėl, amerikiečių 
jūrininkai pasakė, kad laive y-
ra pabėgėlis nuo rusų. 6 vai. v. 
R. Brieze nuėjo į kapitono ka
jutę. Ten sužinojo, kad lietuvis 
nušoko nuo rusų laivo i r prašo 
pabėgėlio teisių. Jis (S. Kudir
ka) paaiškino kapitonui anglų 
kalba, kodėl bėga. Tada prasi
dėjo kapitono telefoniniai pasi
kalbėjimai su savo vyresniai
siais. 9 v. v. "Vigilant" laive 
susitiko 2 rusai su savo vertė-

UŽ LAISVI VERTA MIRTI 
Latvis Brieze papasakojo spaudos ir televizijos atstovams, 
kaip rusai iš Vigilant laivo ištempė lietuvį Simą Kudirką. 

Altos pirm. dr. K. Bobelis, Į nesutiko. Rusų kapitonas rodė 
gruodžio 4 d. sušaukė spaudos j amerikiečių kapitonui popierius 

pasirašyti, o jo padėjėjas t uo 
tarpu paskambino į rusų amba
sadą. Kap. R. E. Eust is pasa
kė, kad turi grąžinti lietuvį a t
gal. Jo vyresnieji jam leido pa
sikviesti amerikiečių arba rusų 
jūrininkus. Jis pasirinko rusų. 

Vieną jų atpažintų 

Į "Vigilant" laivą sulipo d a r 
3 rusai ir dabar šešiese pradėjo 
mušti Simą. Pats R. Brieze ma
tė, kaip kumščiu rusas daužš 
lietuvį per galvą. R. Brieze sa
kė, jog tą rusą ir dabar galiių 
a pažinti, nes jį asmeniškai ta
da pažino — kapitono padėjė
jas. S. Kudirkos veidas ir balti 
marškiniai buvo kruvini. Rusai 
suvyniojo lietuvį į antklodę, su
rišo virvėmis nuo galvos žemyn 
ir šaukiantį: "Help, help!" iš
nešė laukan. Kap. R. E . Eus ' i s 
verkė (anot latvio, kapitonas 
jautrus žmogus). 

(Nukelta į 5 pusi.) 

"Didžiausia kalėdinė dovana ir tikra švente", pareiškė britų diplomato 
Cross žmona, sužinojusi, kad po dviejų mėnesių jos vyras Quebeko 
teroristų buvo paleista, Croae jau atskrido į Londoną. 

Su lietuviu, kaip su 
piautinu viščiuku 

MANCHESTER, N. H. — 
Tarp visų Amerikos laikraščių 
vedamųjų ir komentarų, apra
šymų ir kartūnų, kuriuos susiun 
tė mūsų draugai iš viso krašto, 
išskirtinas būtų Manchester U-
nion Leader (XJJ.l, kurį gavom 
dėka K. D.) vedamasis, para
šytas William Loeb, ta ip p a t 
didelio lietuvių draugo i r komu
nizmo priešo. "Žuvis svarbiau 
nei laisvė" — tokia vedamojo 
antraštė . 

Pasienio apsauga, ta i Ponti-
jus pilotas, sako Loeb, t o laik
raščio leidėjas. Jie su lietuviu 
taip pasielgė, kaip su piautinu 
viščiuku. Tas atsitikimas paro
do, kaip žemai Amerika y r a 
kritusi. Mes jau beveik pasida
rėm komunistinių kraštų sate
litu. Tokiom nuolaidom tik pri
art inam trečiąjį pasaulinį karą. 

Mes niekad nemanėm, kad 
būtų galėję taip atsitikti Ame
rikoj, jog žuvis svarbiau nei 
žmogaus laisvė. 

Studentai ir kiti jauni žmo
nės, kurie mano, kad komuniz
mas y ra žmonijos išganymas, 
turi gerai pagalvoti, k a s atsi t i
ko su lietuviu, kuris norėjo lais
vės. Tokio likimo gali susilaukti 
ir Amerika, jeigu mes nesusi-

., „ imsim ir nepradėsim veikti kaip 
ju ir kap. Ralph E. Eus t i s pasi- . . , .,. . . 
kvietė amerikiečių vertėją. Simo vyrai- vietoj buvę bailių minia, 
klauaė, AT nori grįžti name. J is i baigė Manchester Union Leader. 

Lenkijos - Vokietijos 
paktas 

VARŠUVA. — V. Vokietijos 
kancleris Willy Brandt atvyko 
į Varšuvą ir vakar pasirašė Vo
kietijos - Lenkijos paktą. Jo a t 
vykimas buvo laikomas beveik 
paslapty, nieko nepranešta, nei 
kuriomis gatvėmis važiuos a r 
kur lankysis. Suprantama, dėl 
saugumo. 

Vakar jis padėjo vainiką prie 
300,000 žydų paminklo, kurie 
žuvo Varšuvos gete. Impulsyviai 
atsiklaupė ir ašaros pasirodė j o 
akyse. 

Kaip greit paktas bus vokie
čių ratifikuotas, nežinoma. Tai 
priklausys ir nuo tolimesnės len
kų laikysenos. 

Sprogimas rafinerijoj 
LTNDEN, N. J . — Humble 

Naftos rafinerijoj įvyko didelis 
sprogimas. Sužeista 36 žmonės. 
Liepsnos iškilo iki 1,000 pėdų į 
aukštį ir buvo matomos už 40 
mylių. Tada, kaip paprastai esti, 
vandalai nujausdami, kad poli
cija nuskubės į nelaimės vietą, 
pradėjo plėšti krautuves. 

Prieš tai buvo įspėta, policija, 
jog bus "socialistų revoliucionie
rių fronto" darbas. Pažadėjo, 
jog bus i r daugiau tokių veiks
mų, jei nebus paleisti "politiniai 
kaliniai'', t . y. bombų sprogdin
tojai. 

FBI pradėjo reikalą tirti. Yra 
net tvirtinančių, kad kelias mi
nutes prieš sprogimą, virš rafi-
nerijų sukinėjosi mažas lėktu-

I vas. 
RIO D E JANETRO. — Bra- | 

zilfos te ror is 'a i pagrobė Svei- { WASHTNGTO:NAS. — Komer-
carijos ambasadorių Bucher ir j cijos departamentas patvirtino, 
sunkiai sužeidė jo asmeninį sau- į kad tikrai delsia i r neduoda lei-
gą. Kol kas negauta jokių rei- \ dimo eksportuoti į Sovietų Są-
kalavimų, ko teroristai nori. Tai i jungą įrankių, kurie būtų nau
jau ketvir tas užsienio diplomą- j dojami gaminti automobilius, 
to pagrobimas Brazilijoje. i sunkvežimius ir tankus. 

Berijos bijojo ir Stalinas 

Bendruomenes raštas 
prezidentui 

PLB Valdyba ryšium su Si
mono Kudirkos grąžinimo inci
dentu kreipėsi ilgesniu raš tu į 
JAV prez. Nixoną, apgailėdama 
JAV pareigūnų neatsakingą ne
apdairumą, padėkodama prezi
dentui už iniciatyvą ištirti įvykį 
ir pažadą, kad tokie dalykai 
daugiau nepasikartos, ir prašy
dama paskatint i Valst. depar-
tamen 'ą tvarkyt is taip, kad Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių reikalui būtų teikiamas rei
kiamas dėmesys. 

Pagrobė Šveicarijos 
ambasadorių 

NEW YORK. — Chruščiovas 
savo atsiminimuose, kuriuos 
spausdina Life, toliau sako, kad 
Rusijoj Berijos vienu laiku ėmė 
bijoti ir Stalinas. Paskui sako, 
kad Kosyginas 1949 m. vos iš
vengė likvidavimo. Kai Stalinas 
buvo prie mirties, Berija spio-
vė į jį, bet kai t a s atgavo są
monę ir atrodė, jog gali pasveik
ti. Berija išsigando, puolė ant 
kelių ir bučiavo jo rankas, ta
čiau kai numirė, vėl spiovė. 

Paskui Chruščiovas aprašo, 
kaip jam pavyko suorganizuoti 
politbiuro narius prieš Beriją 
ir jį likviduoti. Kai politbiuro 
posėdy, kuriam tada pirminin
kavo Malenkovas. kilo aštrus 
ginčai, Malenkovas paspaudė 
slaptą skambutį, į kambarį įėjo 
maršalas Žukovas, kiti genero
lai, ir Malenkovas pasakė: "Su-

Taip buvo tik 
1812 metais 

CHICAGO. — Lietuvių drau
gas, kolumnistas Walter Trohan 
iš VVashingtono parašė ir Chica
go Tribūne įdėjo ilgą straipsnį 
"A Probe Tha t Is Well Justi-
fied", kur nagrinėja visą nelai
mingą istoriją su lietuviu ir pri
mena, kad panašus atsitikimas 
buvo tik 1812 m. Tada britai 
nuo Amerikos laivo bandė pasi
imti savo karius. Tačiau jie bu
vo tik dezertyrai ir norėjo ge
resnio atlyginimo, kokio tikėjo
si gauti ant Amerikos laivų. 
Amerika geriau sutiko pradėti 
karą, negu atiduoti žmones ver-

imkite Beriją, kol bus ištirti 
jam kaltinimai". Tada Žukovas 
sušuko: "Rankas aukštyn". Po 
šešių mėnesių Berija buvo lik
viduotas. 

Lietuvio reikale -
Jungtinėm Tautom 
WASHTNGTONAS. — Sen. 

Bayh, demokratas iš Indianos, 
senate kalbėdamas pasiūlė, kad 
Nixonas kreiptųsi į Rusiją i r 
reikalautų lietuvį jūrininką pa
leisti. Jei tas negelbėtų, reikėtų 
reikalą perduoti Jungtinėms 
Tautoms, kai jos gruodžio 10 d. 
minės Žmogaus teisių dieną. Ta
da J. Tautos galės parodyti, 
kiek jos iš tikro rūpinasi žmo
gaus teisėmis. 

OMAHA. — Omaha World 
- Herald šeštadienį o vakar Chi
cago Sun - Times i r kit i Ameri
kos laikraščiai įdėjo reikšmingą 
Ohphant'o kartūną apie ameri
kiečių ir sovietų laivų įgulų pa
sikalbėjimą su pa rašu : "After 
all, what 's a Lithuanian defec-
tor between Fr iends?" 

KALENDORIUS 
Gruodžio 8 d. : švč. M. Mari

jos Nekaltas Prasidėjimas, šv. 
Sofronijus, šv. Liucilė, Kaurus, 
Gedenė. 

Gruodžio 9 d. : šv. Restitutas. 
šv. Leokadija, Vakaris. Gedenė. 

Saulė teka 7:04, leidžias 4:20. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę ir kiek 
šilčiau, temperatūra netoli 40 
laipsnių, galimas smulkus lie
tus. 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gruodžio mėn. 8 d. 
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NESIRGTI m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

KELIAS I SVEIKATA, 2319 West Garfield BlviL, Chicago, Dl. 60636 

MITYBA IR ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ 

lesterolio gamyba yra pastovi.Į mus suteikia riebalini pagrindą) 
Tik iš maisto gaunamas choles- j atsiradimui arterioskierotinių 
terolis viršija normaliai esamą \ plokščių vidinėse arterijų sienelė- j 

LIGA 
• 

Bus netikrų pranašų-saugokitės išlietų geresniam darbui kiekvie-
jų,-pataria mums šventos ir kito- įnas nenorįs keltis iš savų nesvei

kų įpročių. Šis skyrius neatlai-kios knygos. Šiandien netikrų pra 
naių visose srityse priviso iki be
galybės. Žmogus dažnai nusivi
lia visais patarėjais ir nutaria sa
va nusimanymu pasikliauti. Daž
niausiai toks nusivylėlis pasi-
kliauna savais nesveikais valgio 
įpročiais bei nuo seno apylinkėj 
žmonių vartojamu nesveiku vais
tu. O tiesa yra viena: mūsų kū
nas sudarytas tik tam tikrai mi-
tybai-neprisi laikysi jos-kentėsi Be 
reikalingai įvairias negeroves. Ku
rio tad pranašo klausyti, kada jų 
begalybė mūsų tarpe?. Nusira
minkime ir ramiai pagalvokime. 

Šiandieninė mediciniška tiesa— 
mums saugiausias kelrodis 

Medicinos mokslas žengia pir
myn, nes daugelis gydytojų nes-

džiausiai teiks saviškiams naujau
sias mediciniškas žinias, jiems la
biausiai svarbiais klausimais. 

Prof. Connor tvirtina, kad da
bar jau yra geriausia galimybė 
atitolinti minėtą širdies ligų epi
demiją nuo milijonų šio krašto 
gyventojų. Šitokiam optimizmui 
štai koks yra pagrindas: dabar 
jau mediciniškai tikrai įrodyta, 
kad yra ryšys tarp minėtos širdies 
kraujagyslių ligos ir jos pradinin
ke — tų kraujagyslių skleroze 
Naujausi mediciniškų tyrimų da
viniai skelbia sekančias šešias ne
sugriaunamas tiesas-aksiomas. Vi
siems lietuviams, kurie mėgina 
gydytis savo širdies negeroves 
vien operacijomis, yra ypač svar
bu pradėti rūpintis apsauga nuo 

naudžia — dirba įvairiose srity-'savo širdies ligos, nes chirurgo pei 
se. Atsiektus mediciniškus laimė- j lis nėra širdies draugas, o tik var-
jimus kiekvienas tyrinėtojas tuo- go reikalas. Laiku pradėjus sau-
jau paskelbia mediciniškoj spau-! gotis nuo širdies ligos, neprisieis 
doj. Štai žurnale "Modern Medi- net labai stipriai-sveikai atrodan-
cine" vidaus ligų specialistas ir tų tiems lietuviams užmigti ant šir-
ligų skyriaus vedėjas Iovvos mies- [ dies operacijos stalo neatbundant, 
te, Iovvos univ. profesorius Willi- į kaip dabar dažnu atveju pasitai-
am E. Connor, M.D. — (jis yra Į ko net geriausiose-gausybe maši-

cholesterolio kiekį, pagamintą ke
penų ir žarnų sintezės būdu. 

3. Steroidinis cholestorelio 
branduolys žmogaus kūne yra 
pastovus — nesuskaldomas. Ki
tais žodžiais sakant, kartą choles
terolis atsiradęs, kūne bet kuriuo 
«.ci iu: AI per m a l s i ą , ar pa&iumn-
tas žarnose bei kepenyse, nesus
kilęs pasilieka kūno audiniuose 
ar kraujūje tol, kol jis iš kūno 
prašalinamas. Iš kūne choleste
rolis šalinamas išmatose kaip gry
nas cholesterolis, ar jau žarnose 
apskaldytas. 

4. T a m tikro amžiaus žmonių 
grupės, turinčios labai mažai pa

šė. Dar yra kitokių svarbių veiks
nių artesiosklerozės išsivystymui: 
pakeltas kraujo spūdis, nutuki
mas, įtampa, rūkymas, fizinis ne
judrumas, paveldėjimas, cukrali
gė, podagra...,' bet tie veiksniai, 
nors svarbūs, bet nėra patys svar
biausi, palyginus su cholesterolio 
gausumo svarba arteriosklerozės 
išsivystymui, 

Suriebinai kraują, nelaukdamas 
jį pradėk liesinti 

Nieko nepadės žmogui visoks 
savo nesveikiems mitybos įpro
čiams pataikavimas, šio skyriaus 
peikimas dėl nurodymų nėmalo-

sireiškusią širdies kraujagyslių li-jnių reikalavimų pesrivalgantiems 
gą, turi visada du dalykus: a) ma- i persirūkantiems bei persaldžiai 
žai kraujo plazmoje cholesterolio, Į užkandžiaujantiems. Juk šis sky-
b) maiste mažai cholesrterolio ir ;r ius jau ketvirti metai skelbia — 
prisotintų riebalinių rūgščių-satu-
rated fats, kitaip sakant, gyvuli
nių riebalų. 

5. Daugeliui amerikiečių gali
ma gydymų sumažinti jų krau
jo plazmoje esamą cholesterolio 
kiekį iki tokio laipsnio, kad ne
bus pavojaus susilaukti širdies 
kraujagyslių užsikimšimo ir šir
dies kraujagyslių ligos. 

6; Mediciniškiems tyrimams 

pats pirmasis Chicagoje apie zinc 
sulfato naudą gydantis sklerozę, 
daugeliui abejojant ir nieko dar 
šiandien apie jį nežinant, o tik 
dabar mediciniška spauda pakar
totinai praneša to mineralo nau
dą ir jau 1971 metų šio krašto 
vaistų knygoje tas vaistas įrašy
tas. Tik jis pagal receptą parduo
damas ir jo kapsulių šimtas Wal -
green vaistinėse kain. $10. 7. visai 

patogiausios beždžionės (rhesus neteisingai pranešė apie šį vais-
monkey) pasitarnavo žmogui: jos tą "Keleivis" čia rašančiajam 
buvo šeriamos gausiu cholestero- laiške. Nesiduokite suklaidinami 
liu maistu ir joms išsivystė jų n ė vienas lietuvių. Su arterioskle-
širdžių kraujagyslėse arterioskle- j r o Z e reikia kiekvienam kovoti vi-
rozė. Sumažinus jų kraujūje cho
lesterolio kiekį, pagerėjo širdies 
kraujagyslių sklerozė. Tai koks 
faktas susektas pas beždžiones. 
Pas žmogų faktinis arteriosklero
zės pasitaisymas po sumažinimo 

sais medicinos patartais būdais, 
j įskaitant ir zinc sulfatą. Plačiau 
apie tai — kita proga. 

Kartą susekus esant perriebų 
kraują, reikia gydytis. Kraujas 

ir mediciniškų tyrimų centro di 
rektorius) skelbia įsidėmėtinus 
duomenis \ o v . 30,1970) 

Galima apsisaugoti nuo širdies 
kraujagyslių ligos 

nų aprūpintose ligoninėse. 

Mintinai išmoktinos šešios 
aksiomos 

1. Širdies arterijų užsikimšimas 
'yra pagrindas išsivystyti širdies 

Nemažiau kaip 20—30 proc. vi : kraujagyslių ligai, o tas pagrin-
sų Amerikos vyrų, sulaukusių 40 das tik tada pagrindžiamas, kai 
metų ir daugiau, jau turi ar susi-. kraujūje esą riebalai (lipids) įsi-
lauks taip rimtos širdies kraują- \ veržia į vidinę arterijos sienelę, 
gyslių sklerozės, kad jie jos neat- O jie įsiveržia tik tada, kai 
laikys—mirs nuo jos. Toks to Ii- kraujo plazmoje (kraujūje) esti 
gos gausumas net atkakliausiai cholestorelio daug, o ne kada ten 
mediciniškų patarimų nesilaikan- yra mažai cholestorelio. Minėtai 
tįjį turėtų priversti pagalvoti a- širdies kraujagyslių ligai pagrin-
pie apsisaugojimą nuo tokios bai-dą (plaąue - plokštės) daugiausia 
sybės. Juk gyvent ar peranksti sudaro kraujūje (jo plazmoje-tai 
mirt yra didžiausias skirtumas,'dalis kraujo, atskyrus raudonuo-
net ir prisiekusiam rūkoriui ar Įsius ir kitus kūnelius) esamieji 
neatlaidžiausiam persivalgytojui riebalai (plazma lipids). 
bei nuolatiniam šio skyriaus pei-Į 2. Kraujūje cholesterolis atsi-
kėjui už jo neatlaidų raginimą; randa dviem keliais: a) iš mais-
liautis persismalinti, persiriebintij to, b) kepenim ir žarnom paga-
ir persisvaiginti. Geriau energiją minant cholesterolį. Žmoguje cho-

jo kraujūje riebalų kiekio yra t i k ! b u s perriebus pas kiekvieną, ku-
logiško protavimo išdava, bet tas į r i o kraujūje bus daugiau choles 
logiškas protavimas yra taip pa
kankamas, kad tik nedaugelis 
šiandieninių gydytojų išdrįsta 
imtis atsakomybės negydyti žmo-

terolio negu 220 mg. proc., arba 
triglyceridų daugiau negu 150 
mg. proc. Jau šiandien medicinai 
žinoma, kad kraujūje esamo cho-

I Diet Sertsties 

Gbeslty 

gaus perriebų'kaują h tuo pačiu j lesterolio pavojingumas^yra atsa 
širdies, kraujagyslių sklerozę. 

Naudokimės 1970 metų medici
niškais atsiekimais 

Minėtos šešios 1970 metais me
diciniško pasaulio patvirtintos 
tiesos labai stipriai įtaigoja, kad 
mityba labai įtakoja širdies krau
jagyslių ligos išsivystymą ir ligos 
gydymą. Mitybos ryšį su arterio-
skleroze sudaro kraujo plazmo
je esą riebalai. Pastarieji įtakoja
mi mitybos, ir tas riebalų gausu-' gu 220 mg. proc 

^ • • • • " 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

R0CHKE3 MEOiCAL < r f h ' r " REMBUKE - ROOHKES 
ARTS J P & A , AP0THECARY 

3213 W. 63rd Sfreei % i # 2421 W, 63rd Streei 
M . WA 5-4787 « * * Tel. HE 4-1500 

DIABETINIS M A K T A S IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime JŪSŲ gydytoja i 

kantis jo kiekiui. Pvz. Fra-
mingham mieste, Mass: U.S. Pu
blic Health Service atliktais tyri
mais sužinota, kad pas vyrus 35-
44 metų amžiaus arterioskleroti-
niai širdies kraujagyslių pakiti
mai esti penkis kartus dažnes
ni tada, kai jų kraujo cholestero
lis pagausėja virš 265 mg. proc., 
palyginus su to amžiaus vyrų 
širdimi susirgimu tada, kai jų 
kraujo riebumas esti mažesnis ne-

V ien maistu dnugelį mirėių 
gaiūna nuvyti šalin 

Nustatyta, kad tik 5 proc. ame
rikiečių turi labai sunkų kraujo 
suriebėjimą, kad jiems reikia gy
dytis dvejopai nuo jo: a) specia
lius vaistus imant , ir b) liesą 
maistą vartojant. Tokia maža 
sunkiai suriebėjusių žmonių gru
pelė priklauso prie iš prigimties 
riebų kraują turinčiųjų žmonių 
grupės. Trys gydytojai: Fredrick-
son, Levy ir Lees išdirbo žmo
gaus kraujo suriebėjimo klasifika
ciją, apie ją šiame skyriuje jau iš 
dalies anksčiau pranešta. Minėti 
S'yc labai suriebėjusį kraują turin
čių priklauso visoms 5-ioms minė
tų gydytojų nustatytoms hyperli-
gybei tik 5 proc. amerikiečių pri
klauso. Tai būtų ne taip didelė 
blogybė. Bet didelė dauguma a-
merikiečių gauna širdies ligas tu
rėdami tik vidutinį kraujo surie
bėjimą, visvien kurį — išorinės 
ar vidinės kilnės. Bendrai imant 
tų minėtai širdimi sergančiųjų 
kraujo cholesterolis svyruoja tarp 
220 ir 300 m g proc., o triglyceri
dų kiekis: tarp 150 ir 300 mg. 
proc. Tokie žmonės apturi savo 
kraujo perdidelį suriebėjimą dėl 
dviejų dalykų: a ) pergausaus 
valgio ir b) dėl perriebaus mais
to — perdaug turinčio choleste
rolio ir gyvulinių riebalų. Visi 
tokie žmonės gali būti sėkmingai 
gydomi trejopu būdu: 1. Reikia 
numušti jų svorį iki normos. 2. 
Sunorrnuoti kasdieninę choleste
rolio normą iki 150 ar net 100 
mg. 3. Sumažinti gyvulinius rie
balus iki 5-6 proc. visų per die-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. VVAlbroofc 5-5078 

Rezid. Telef. 239-4883 

DR. K. G. BALUKAS 
VKIŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GlN'EKOLOGLNft CHIRURGIJA 
6449 S. Pulasld Road (Crawford 
Medical BuUding) Tel. L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-304» 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet: 
antr., penkt 1-5, treč. Ir šeėt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe^Smi 

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

2709 West olst Street 
TEL. GR 8-2400 

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6988 

DR. E. DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYRft — >*ERVC IB 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUIUDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

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

Ginekologine Chrurgija 
6 1 3 2 S. Kedzie A ve., W A 5-3670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLALYBfi VIDAUS LIGOS 

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

Pirm. ir penkt. 2 — S p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

j 4—8 p. p. šeštad. 9 V. r. iki 12 d. 

DR, FRAMK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"contact lenses" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta,treč 

0R. C. K. BOBELIS 
'nkstn ir Š lapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 685-0538 — Klgin 
4 2 5 N o . Liberty Street 

B o a t e 25, E l g i n , ni inois 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J 0 K S A 

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

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

Ofn. PO 7-6000 Rez. OA 3-727S 
DR A. JENKINS 

JYDYTOJAS LR CHIRURGA5 
8844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien ouo 1—4 p. p. Ir b 
iki 8 vai Treciad ir šestad. uždaryta 

DR. A.PUSTEL» , ,"S 
GYDYTOJAS IR CTiTRimOAS 
SPECIALYBC VIDAL'S LIGOS 

5159 Sooth Damen *v*»mie 
reL Ofiso PR 8-7800; >amti»s*^7«9-

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. _ 428-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenne 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad 8 v. r. iki 3 vai, popiet. T 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Treflad 
ir šestad tik susitarus. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPLDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso Ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus - — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTlS 
Inkstu, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGU A 
Ofisas 2656 VV. 6Jrd S t 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 įJopiet. 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakar į 

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

HypercfKJ?g$ter3iem;a 

Hypertensfan 

Attieroscfaresšs 

Štress 

Cirenary 
heart disease 

Širdies kraujagyslių Hgos arteriosklerozės pradininkai: dieta (riebalai) 
ir pergausus valgis (nutukimas), talkinant paveldėjimui parlebina 
kratijo riebiTną. Prisdeda pakeltas kraujospOtfis Sr athernscleroae: 
širdies kranjag^-slių susirgimo galimybes padidina rūkymas, užsisėdėji
mas ir įtampos. Der čia cukraligė su podagra bei mineralų įvairių 
trukumas turi reikšmė*. 

sme*iftg 

Frįstfičl 
fnacttirtfry 

DR. ALG. KAVAUONAS 
5540 S. PuJaski Rd. 

VTDACS bir.rj IR RRACJO 
SPECIALVBfl 

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

TeJ. — REllanoe 8-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. «—8 
vai. vak.. šeštad. 1S—2 vai. p. p 
trečiad uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGfi 
KTDIKIL [R VAIKŲ LIGŲ 

SPPCIALISTĖ 
JTEDICAJL BUILDING 

7188 South Western Avenne 
Irmad. , antrad., kevtrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p U ano 
S—8 vai. vakare. TreČiad. nus 
II vai. ryto ikt 1 vai. p.p., šeštad 
!1 ral. ryto Iki I vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1188 
Rem. tel. 238-2918 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4253 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-441^ 

Rez. GRovelhUl 6-0617 
Valandos: pirm. Ir ket. nuo lt vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v»K 
*ntr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendta praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad, 19,—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-̂ 4 v. va-
icaro. Sekmad. Ir trečlad uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099. 

reL ofiso Ir bato OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th Street, Cicero 

KaMUen 1—S vai. ir 8—8 vaL vak 
išskyras trečiadienius 

teBtadlenlAU 12 tkl 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

»ftao teL PR 8-7778, R a P B 8-47SJ 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 68rd Street .. 
Prstba tik suaitaras 

/sJaTMios Dirmad., ketv. S—l falu. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligta 
Ofisas h- re*. 2652 W. 59th St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki i 
v. v. Seetad. 2—i vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2128, Narna GI 8-8198 

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

Priiminėja lieonius tik aorttaras 
VaL 2—4 p. p. u- 6—8 vai, sak. 

Trečlad. ir šeštad uždaryta 

TeL PRospect 8-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASRAS) 

GYDYTOJA TR CBTRURG* 
6848 Soatfa Aibaay Avenae 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8- vai 
vak., penkt. Ir šestad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL Ofiso PR 8-8448, rez. RE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Vai.: 1 iki 4 v. p. Ir 7 ikt 8 • . v 
Trec. ir Šestad. pagal sesitarima 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8449 Sooth Palaski Road 
Ofiso UM. 767-2141 S tunų 886-4800 
Vai.: pirmad., antrad., penttad. T - 4 
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Idealizmo kelias ir 

LIETUVOS GLOBĖJA 

; 

A. a. prel. M. Krupavičius y-
r a pasakęs: "Lietuva laukia nė 
palūžusių baltarankių, bet pa
sirengusių didžiam ir sunkiam 
darbui statybininkų". Kitaip sa
kant , Lietuva laukia ryžtingų 
idealistų, kurių nesupančiotų 
savi materialiniai rūpesčiai, bet 
kurie gaivintųsi aukštesniais po
lėkiais, meile pasirinktiems ide
alams, Garbingasis velionis kaip 
t ik ir buvo tas Lietuvos meilės, 
idealų šauklys. Savo knygoje 
<4Ktmigas Dievo ir žmonių tar
nyboje" jis išryškino, kaip rei
kalinga "veiklios artimo meilės 
pareiga, kad tarpusavy mylėtu-
m ė s " \ 

To viso akivaizdoje mums dar 
labiau išryškėja didingumas a-
teitininkų agronomijos studen
tų nepriklausomoj Lietuvoj pa
sirinkto šūkio: "Žemę pamilęs, 
žvaigždžių ilgėkis". Didysis ide
alizmo ramstis ir bus t a s žvilgs
nis j antgamtės žvaigždynų to
lius. Kasdien laikraščių skiltyse 
domėdamiesi pamiltąja žeme, 
mes bent ypatingomis progomis 
tur ime savo žvilgsnį atkreipti į 
žvaigždes, į tai, kas daug aukš
čiau už žemę. 

Ši diena kaip tik mums duo
d a progą atkreipti dėmesį į tą, 
kur i vadinama Aušros Žvaigž
dė — į Nekaltai Pradėtąją Ma
riją. Nekaltas Prasidėjimas — 
ta i prasidėjimas to amžinojo, 
tauraus , žemės dumblais nesu
tep to moteriškumo, idealaus, 
moteriškai švelnaus dvasinio 
skaidrumo, nesupurvinto nuo
dėmės dėmėmis. Nuodėmė, tai 
ne vien religinis suklupimas, bet 
t a i ir pačios žmonijos nelaimė. 
J a u minėtoje savo knygoje gar
bingasis velionis M. Krupavi
čius cituoja vieno JAV gydy
tojo tvirtinimą; "Užtrenkite du
ris . flupdėmei į savo širdis ir 
pamatysite naują pasaulį: ištuš
t ė s kalėjimai, ligoninės ir be
pročių namai darbo pritruks, 
o kartuvės, elektros kėdės ir 
giljotinos atsidurs muziejuose. 
Neginčijama tiesa"'. 

Štai dėl ko nekaltumo šviesa 
žaižaruojanti Marija taip labai 
miela visiems krikščionims, o 
ypatingai lietuviams. Ji yra pa
vyzdys, akstinas ir pagalba žmo 
gui, pasiryžusiam eiti tauraus 
idealizmo keliu. O šis kelias ne
lengvas. Mykolas Krupavičius 
buvo teisus, rašydamas "žinau, 
kiek prakaituoji, geros valios 
žmogau, norėdamas sujungti 
prigimtį su antgamtiniais daly
kais, principus su gyvenimu'". 

O jungti tai reikia. Nekalto 
Prasidėjimo Marija mums čia 
y ra pavyzdys ir parama, šiuo 
atžvilgiu lietuvių tautos nusi
teikimus ryškiai pavaizduoja 
Tumas - Vaižgantas. Kai rusų 
žandarai susekė jį platinant 
slaptus lietuviškus raštus, jam 
rusų antstolis padiktavo: "Pa
skelbiu tamstą namų arešte. 
Prašom pasirašyti, kad iš savo 
kiemo ir šventoriaus neišženg-

ties Vaif ganto aprašyta jo raš
tų VI tome. Jis patyrė, kad Vil
niaus generalgubernatorius be 
teismo, adminis raciniu keliu jo 
broliui skiriąs 3 metus kalėjimo, 
o Vaižgantui — 5 metus ištrė
mimo. Draugai patarė bėgti A-
merikon, bet tai reikštų pasi
traukti nuo rusų priespaudoje 
esančių brolių. Vaižgantas to
liau pasakojasi, ką jis padarė: 
"Aš bėgu... Vilniun, į Aušros 
Vartų švenčiausiąją Mergelę... 
Iš Aušros Vartų aš vyliaus ka
žin ko gausiąs. Ir žinojau ko. 
Man tik reikėjo pripulti t a vie
ta, ir aš Rusijos nebematysiu, 
iš Tėvynės nebūsiu išrautas, nes 
tai iš senų senovės visos Lietu
vos locum asyli — nebeliečia-
moji vieta... 

(Vilniuje) ...atsiradau gražia
me, stikliniame, lyg dėžutė, bal-
koniuke, akis į akį su švenčiau
siąja Dievo Motinėle, blizgan
čia už keliolikos žingsnių. Ir 
ėmėme mudu kalbėtis. Aš nė ne
maniau prašyti, kaulyti, žemin
tis, kakta desperatiškai pliekti 
aslą. Tai man buvo biaum, ir aš 
niekados nieko neduodu valka
tai, kuris, norėdamas kuo dau
giau iškaulyti, iš pat pradžių 

Vliko posėdžiai Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko 

VLIKO SEIMAS CHICAGOJE 
(Tęsinys) 

Dr. Sruogienė ruošia leidinį 
apie St. seimą, dr. Kas ias — 
apie Ribentropo - Molotovo pak
tą, dr. Pa jau j i s ir d r . D. J a 
saitis apie genocidą. 

Tautos fondas aktyviai te lkia 
lėšas. Padėka pirm. prel. Bal-
kūnui ir visai valdybai. 

Lėšų ribotumas neleidžia no
rimai i švystyt i veiklą. Bražins
kų reikalu į Turkiją s iunčiama 
adv. Armonienė. Vadovauti pa
stangos Bražinskų reikalu ry -puola ant kelių, grobsto už kojų . 

ir t. t. Aš dėsčiau savo reikalą \ ^ o s e Snčfryt^f_ A J c C 1 ^ S S £ 
'dielovito' (dalykiškai): 

Atmink. Dievo Motina, jog 
nuo amžių nebuvo girdėta, kad 
tas, kuris tavo padėjimo šau
kiasi, būtų neišklausytas i r ne
padėtas. Tu g'i Lietuvos Užta-
rytojėlė, Globėjėlė, visos Lietu
vos sievartų Iš klausyto ja. ašarų 
rinkėja ir rodytoja Visagaliui. 
O aš Lietuvos vaikas ir jos tar-
niukas. štai, norėjau gerai pa
daryti, kad laisvi žmonės gar
bingos siektų, o prie
šai, regi, nori mano darbą su
trukdyti ir mane niekais pa
versti. Aš bijau pats savęs, sa
vo nedarbo, padėk man namie 
palikti... Sveika Marija, malo
nės pilnoji! Juk Viešpats su Ta
vimi, Tau lengva tai padaryti, 
jei matysi, kad ag to vertas..." 

te tas , vadovaujamas R. Kezio. 
Reikia aiškinti , kodėl Bražins
kai, Kudirka bėga rizikuodami 
gyvybėmis. 

Tautos fondo pranešimas 

Tautos fondo pranešimą pada
rė Z. Jurys. Fondo pirm. — prel. 
Balkūnas, Nar ia i : Vilgalys, Ju
rys, Pažemėnas, Maldutis, Cižiū-
nas, 1970 m. tas fondas turėjo pa
jamų 56,392 dol. Išleista: Vliko 
valdybai 39,100 dol., Batunui 
25,000 dol., reikalų vedėjui 150 
dol., raštinės išlaidos 1,026 dol. 
Tautos fondas turi 6000 adresų, 
į kuriuos kr.eipia.si aukų. Prašė 
siųsti aukas Tautos fondui. 

Kanados Tautos fondo atsto
vas S. Banelis pranešė, kad Ka
nadoje veikia 18 LB apylinkių. 
Per 23 metus Tautos fondas Ka-

Ir jis nuo Aušros Vartų grį- i nadoie yra sutelkęs arti 110,000 

būti priklausomas nuo svetimos 
valstybės. Tačiau, jei būtų gali
ma gauti paramos iš kurios nors 
privačios fundacijos ar koks pa
likimas, tai būtų priimtina. 

Statuto pakeitimai 

Dr. Nemickas paaiškino, kad 
padaryta Vliko statuto maži pa
keitimai, remiantis statuto parag 
rafu, kuris tarp seimo sesijų tary
bai leidžia vykdyti seimo funkci
jas. Dėl statuto keitimų kalbėjo 
dr. Šidlauskas, Galvydis, Blinst-
rubas, Kasiulaitis, Šimutis ir kiti. 

Sudaryta teisininkų komisija: 
Nemickas, Šidlauskas, Dailidka, 
Šimaitis, Bielukas, kad peržiūrė
tų Vliko tarybos padarytą statuto 
pakeitimą ir seimą sekančią die
ną painformuotų, ar pakeitimai 
seimui priimtini. 

Apie Somėtų tankus 

Blinstrubas, paklausė, kodėl 
leidinėly "Lithuania" įdėta nuo
trauka, vaizduojanti bolševikų 
tankus, įvažiuojančius i Lietuvą 
papuoštus gėlėmis. Lietuvių tau
ta jų nepuošė. 

Audėnas paaiškino, kad tankai 
ne gėlėmis papuošti, o apdėti me
džių šakomis, kaip įprasta kariuo 
menėje užmaskuoti. 

Dr. Valiūnas pranešė, kad 
užangažuotas ' turkų advoka
tų tarybos pirmininkas ginti biant aukų vajų, būtų sugestuoja-

si ' 
* 

Kas buvo toliau, randame pa

žo sustiprėjęs ir pagrįstai vil
tingas, apie ką toliau rašo: "Aš 
sugrįžau į savo 'kalėjimą' ir to
kiu įnirtimu kibau toliau ra
šyti, kaip dar niekados... A š pa-
I-kau 'Tėvynės Sargui' dirbti. 
Ir1 tapo man Vilnius brangus, ne 
kad jis Vilnius, bet kad ten yra 
Lietuvoje maionėms pagarsėjusi 
Dievo Motina. Brangus, nors 
ten dar nebuvo beveik jokio lie
tuvių spietimcsi... I r matėsi man 
visa Lietuva švč. Mergelės glo
boje, kaip kūdikis tikrosios mo
tinos glėbyje". 

Dar labiau išryškindamas re
liginio idealo siprinančią jėgą, 
Vaižgantas tą savo straipsnį 
baigia žodžiais: "Dvasiškai iš
alkęs, mažatikis žmogus nebus 
laimingas, nors ir nutukęs". 
Tai iškalbingas priminimas ir 
Amerikos gėrybėmis tunkantie-
siems — nebūti dvasiškai išal
kusiais. Ir Nekalto Prasidėjimo 
diena yra viena iš tų stiprių 
progų dvasiniu religinio idealiz
mo maistu save stiprinti. J . Pr. 

dol. Šiemet pajamų turėta 7,063 
dol. Torontas ir Hamiltonas duo
da daugiau kaip pusę visų paja
mų. Tautos fondui išsiųsta 8,-
000 dol. 

Sovietai siekia išsivežti 
Bražinskus 

Po Vliko tarybos ir valdybos 
pranešimo buvo diskusijos. Dr. 
Valiūnas atsakydamas į paklau
simus, papasakojo, kad Sovietai 
daro milžinišką spaudimą dėl 
Bražinskų išgavimo. Jie į Turki 
ją net atskraidino žuvusio lėktu
vų palydovės tėvus ir sužeistų 
lakūnų žmonas. 

Vlikas neieško finansų iš ku-

Brazinskus. "Norėtume gauti pa
čius geriausius advokatus pasau
ly; jei padėsite lėšų sutelkti bus 
tai padaryta. 

A. Skirius painformavo, kad 
Los Angeles mieste gyvena Bra
žinskų giminaičiai. Bendromis 
pastangomis buvo paprašytas Is-
tambulo advokatas Arda pasirū
pinti pirmąja teisine pagalba 
Bražinskams. 

Lietuvos etnografinės sienos 

ma, kiek aukotojas skirtų, kurią 
dalį savo pajamų. 

Audėnas: Vlikas ir darė suges
tijų, kad Bražinskų reikalui būtų 
aukojama dienos uždarbis ar Ka
lėdinių sveikinimų išlaidos. 

Jėgų telkimas Lietuvos 
laisvinimui 

Šią temą atskira paskaita nag
rinėjo dr. K Karvelis. Jeigu jėgų 
netelksime, būsime pakely į mir
tį. Nebūdami gausūs skaičiumi 

Vilniečių atstovas K. Veikutis ir fizine jėga, turime mobilizuoti 
skatino, kad seimas išdiskutuotų j moralinę, dvasinę jėgą — at-
galimybes paruošti studiją apie I skleisti Sovietų prievartą. Atmin-
Lietuvos etnografines sienas. kime, kad gal net tūkstančiai 

Dr. Puzinas painformavo, kad žuvusių partizanų taip neišgarsi-

Zi,J, 

Kaladė išleido žemėlapį. Yra 
daug surinktos medžiagos, bet lei
dinys neparuoštas. Čia daug prob 
lemų, kurios dar neišspręstos. A-
bejotina, ar būtų galima greit to
kią studiją paruošti, nes mūsų 
pirmaujantieji istorikai (Ivinskis, 
Jakštas, Sužiedėlis) be galo užim
ti kitais darbais. 

V. Šimkus pareiškė nuomonę, 
kad studija svarbi ir reikia įpa-
reigot ją paruošti. A Kasiulaitis 
pabrėžė, kad reikalas neatidėlio
tinas. Būtų galima įtraukti dar 
kitus žmones, kaip geografą Vi
limą, kartografą Andrių. 

Dr. Paliokas padarė mandatų 
komisijos pranešimą, kad seime 
dalyvauja 44 atstovai (iš 45 na
rių) ir užsiregistravusių svečių 
44. 

Bieliukas konstatavo, kad Vli-
kui yra reikalingos didelės lėšos, Į 
paskutiniu metu atsirado daug 
daugiau darbo. Siūlė, kad Altą 
rinktų lėšas tik Vasario 16 d. pro
ga ir žymią jų dalį perduotų Vli-
kui. Kitos institucijos susirastų 
kitas datas aukų rinkimui. 

Dr. Šidlauskas priminė, kad Va
sario 16 aukų rinkimas nusitęsia 
iki gegužės mėn. Su tuo mėne
siu baigiasi ir Altos apyskaiti-
niai metai. Vlikui reikia didesnių 
sumų. Jei buvo duodama 10,000 
dol., galėtų duoti 15,000 dol. 

Valiukėnas skatino, kad skel-

Turime būti aktyvūs psicholo-, kui esant sudarytam iš partijų af* 
ginio karo fronte. Amerikoj stu-jstovų, susidaro kliūtis, kai jauni-
dentai sprogdina universitetų r ū ' mas nėra palankus sroviniam 
mus, degina bibliotekas, supran- i skirstymuisi. Kenčianti tauta Vli-
tama, kas to užnugary. Tik New ( ką įpareigoja ne po reprezentaty-
Yorko darbininkų unijos ryškiai 
pasipriešino prieš tuos Sovietų 
talkininkus. 

Reikėtų būdų pagaminti filmą, 
magnetafono juostelę, kur Bra
žinskas kreiptųsi į išeivijos jau
nimą, telkdamas juos laisvės ko
vai. 

vinių šydu sieptis, o organizuo
tis pagal praktišką sėkmingumą. 
Ar politiniu pagrindu veikdami 
galime patraukti apolitiškai nu
siteikusią viuosmenę? 

Karšti paskutinių dienų įvy-
' kiai ryšium su Bražinskais ir Ku-

Dabar susidarė palankesnės są-!d i r k a Pf«>dė trūkumą koordinuo-
lygos Lietuvos priespaudai iškel- i t o s v e l k l o s - I šš e I b ėJO tūkstančiai 
ti, negu bet kada. Ypač mūsų a-
kademikai turi daug galimybių 
išblaškyti amerikiečių sąmonėje 
bolševikų paskleistus propagan
dos dūmus. 

Reikia ieškoti kontaktų su j 
Kinijos žmonomis, kurie netru-1 
kus labiau atvtrs savo sienas va
karams ir pajudės prieš Sovietų 
Sąjungą. 

Siūlė Vlikui paruošti asmeniš
ką laišką į mūsų intelektualus, 
duodant medžiagos ir prašant 
aktyviai įsijungti į Lietuvos lais
vinimo pastangas. 

Lietuvos diplomatinio korpuso 
žmonių skaičius vis mažės. Jų 
funkcijos kaskart daugiau pereis 
Vlikui. 

Dialogas su jaunimu 

Lietuviškose kolonijose per 
skautus, ateitininkus reikia orga
nizuoti simpoziumus, kitokius 
svarstymus, kur būtų analizuoja
mas dabartinis pavergtos Lietu
vos gyvenimas. Reikėtų pasirink
ti dialogo formą, nes šios die
nos jaunimas nemėgsta paskaitų. 

Kolonijose steigtinos Vliko de-
legatūros, kurios padėtų Vlikui 
palaikyti kontaktą su visuomene 

Neištęskime parengimų ir mi-
Į nėjimų. Pasauly tėra tik viena 

valstybė, kuri kalbų svorį verti
na jų ilgumu, tai Sovietų Sąjun
ga, nes ten Brežnevas ir kiti ži
no, kad nuo jų kalbos niekas ne
pabėgs. Laisvoje visuomenė reiš
kiasi nekantrumas užtęsus paren
gimus. 

Jaunimą įtraukime aktyviai da
lyvauti parengimuose ir veikime. 

Lietuviškoje spauHoją kai ku
rie kritikai stokoja objektyvumo, 
atsakomybes jausmo. 

Pačioje Lietuvoje vedama at
sargi, bet atkakli kova prieš o-
kupantą. Lietuvos žmonės sten
giasi užimti pirmaujančias vietas 
įvairiose srityse, kad, kaip visos 
Sov. Sąjungos reprezentantai, pa
tektų į užsienio parodas, konfe
rencijas. 

Paskaitininko koreferentas 
inž. A Gečys konstatavo, kad 
tautos pavergimas ilgiau užsitę
sė, negu didžiausi pesimistai spė
jo. S. Kudirkos pastangos pabėgti 
rodo, kad net nepriklausomos 
Lietuvos nemačiusieji ilgisi lais
vės. 

lietuviškos visuomenės, sponta
niškai įsijungdami į pastangas. 
Veiksniams reikia susitarti su 
Liet Bendruomene ir panaudoti 
LB vienetus vietovėse, kai jau tu
rime LB vienetus 70-je vietų. Vie
tose būtų lengviau organizuoti 
kontaktus su amerikiečių spau
da, radiju, TV. 

Mūsų veiksnių veikloje reika
linga didesnio planingumo. 

Vergijos faktų dokumentacija 

Ieškome senobinės medžiagos 
archyvuose, bet neorganizuo
jama dokumentacija dabarties 
vergijos faktų. 

Santykių su kraštu reikalą per
žiūrėti, organizuojant ofenzyvą 
prieš okupantą. Neturime pagrin
do nepasitikėti sveika lietuvių 
tautos galvosena. Juk lietuviai 
nesukūrė SS dalinių ir tik išim
tys nuėjo tarnauti okupantui. 

Kelionių į Washingtoną jau 
nepakanka. Reikia ieškoti drau
gų mokslininkų, visuomeninin
kų, politikų tarpe. Grandinėlės 
pasirodymai, ekumeninės maldos 
ir L L yra kelias ieškoti draugų 
mūsų tautai. 

Niekas negali būti apšauktas 
koloborantu, kas nesusitepęs lie
tuvių krauju. 

"Ar viską jau padėjote ant tė
vynės aukuro, kad būtumėm lais
vi?" — klausė mus partizanai. 

/ . Daugi. 

buvo pavesta specialistams ištir- no Lietuvos bylos, kaip trys lie-
rios nors vyriausybės, nes nenori ti šį reikalą ir to pasekmėje dr. tuviai: Bražinskai ir Kudirka. 

Jaunimas užtikrins Vliko 
tęstinumą Dr. Cyril Ponnamperuma, erdvių 

tyrimo įstaigoje. Mountain View, 
Calif., skelbia, kad žvaigždynų sis-

i temcjįe gali būti gyvvbes, tai rodą 
mą. la i bus atlikta įtraukiant tam tikros rūkštys' meteorituose. 

Svarbu užtikrinti Vliko tęsti-

jaunas inteligentines jėgas. Vii- nukritusiuose Australijoj. 

RA UDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

K U N . J. HERMANOVIČ, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 

Dabar iš tardymo valdžios patekome į kalėjimo 
viršininko žinią. Privalome džiaugtis nauju gyvenimu 
ir stengtis pasitaisyti auklėjimo stovyklose, kad po 25 
metų galėtume prisijungti prie laimingų kolcho/ininkų, 
nes taip buvo mums įsakyta tikėti, ir kad tada bus vi
sas pasaulis kolchozuose. 

Kalėjimo valdžia buvo šventai įsitikinus, kad sa
vo pareigą gerai atliko, dirbdami liaudies labui, kad 
neveltui kankinosi, nes mums visiems įtaisė pilną "ka-
tušką", L y. 25 metus. 

Sv. Tėvo kelionę Australijoj prisimenant. Minios sveikina popiežių 
Paulių Vl-Jį, važiuojantį Sydnėjaua gatvėmis, 

Koridoriuje didelis judėjimas ir šauksmas: 
— Ruoškitės kelionėn! Išeikite su daiktais! 
Ką gi darysi? Išeiname Daiktų neturime, — 100 

nuošimčių demokratai. 
— Stok! 
Sustojame. Palydovai įstumia mus į kažkokią tuš

čią patalpą. 
Dalyvaujant aukščiausiai kalėjimo vyriausybei, į-

vyksta bendras atsisveikinantis patikrinimas. Jau daug 

kartų mus iščiupinėjo, buvome prie to pripratę. Apžval
gė mums akis, ausis, dantis, nosį, nors tai darė negy-
dymo tikslu, galop liepė susiriesti ir ten apžvalgė.. Ką 
galėjo ten rasti brangaus ar paslėpto? Juokingą patikri
nimą vykdė visu stropumu, it nuo to priklausytų socia
listinių respublikų tarybų sąjungos buitis. 

Mūsų Harbino būrys pataikė traukinyje į dar di
desnį būrį- Persikeliame į keliautojų vagoną, vadinamą 
"Stolipinką". Iškeliaujame 1949 m. lapkričio mėnesį pa
čiu šalčiausiu metu. Mūsų laimei "Stolipinką" kūreno. 

Didesnę vagono dalį užpildo vyresnio amžiaus in
validai, o ir jiems buvo taikoma bendra tvarka. Antra
me vagone gale yra vežamos pasmerktos moterys. Iš ten 
kyla šiurpus klegesys, cypimas, lojimas ir prašymai, kad 
išleistų natūraliam reikalui, bet ir jos vienodai laiko
mos. Atrodo, kad geresnės tvarkos nesugalvotų nė pra
gare. Iš viršutiniii guolių skysčiai teka ant miegančių 
žemiau. Taip sudrėkinti, atsako pasikoliojimais ir pasi-
keikimais. 

IRKUTSKAS 

Mūsų šešių būrys dar neišskirstytas. Tiesa, kad 
žmonių jūroje nebesimatome, bet stengiamės iš naujo 
susitikti. 

Iš Čitos vykstame per Obuolinių kalnų juostą. To
liau ištįsęs Užbaikalio gražus ir įdomus kelias. Trauki
nys apriečia Baikalo ežerą iš pietų. Daug valandų bu
vo galima grožėtis per langą gražiu, kaip čia vadina, 
"šventu Vaikalu". Išnyra jis iš prarajos. Baugu pa
žvelgti. Iki sutemų pralindome 53 tunelius. 

Rašo, kad Baikalas atsirado prieš daugelį amžių 
po šiurpios geologinės katastrofos Kai žvelgiame į 

tą inilžinišką ežerą, kyla mintis, jog jis vaizduoja visą 
gamtą sant raukoje . 

Pasiekėme Irkutską. Bet tai dar nebuvo stovykla. 
Irkutske patalpino mus į paskirstomąjį kalėjimą. 

— Išeikit, mužikai! — saukia palydovai. 
Išeiname, geriau sakant, iššokame iš vagono, ku

ris sustojo atokiai nuo stoties. Raivomės. tiesiame 
kaulus, ankštą vagoną palikę, kur dvi paras susirietę 
sėdėjome, uždusdami garuose. Būtų malonu pasi
džiaugti grynu oru ir saule, bet smarkus šaltis ir vė
jas neleidžia. Miname kojomis, daužomės rankomis, 
kad kiek sušiltume, kad silpniau apsirengusieji nesu
šaltume. 

Suskirsto mus po penkis ir skaičiuoja kar tu . Trau
kinio palydovai perduoda mus kalėjimo priežiūrai, ir 
kiekvienas jų skaito mus pagal sąrašą ir be jo. O šal
tis skaito kiekvieną mūsų kaulelį atskirai . Dabar nauji 
palydovai griausmingai šaukia: 

— Marš! Pirmyn! 
Pasiekėme sunkvežimius, "govronais" vadinamus. 

Grūda į juos tiek žmonių, kiek t ik pajėgia keliais į-
spausti. Mašinoje nėra suolų, nė langų. Lubose įtaisy
tas kaminas orui įleisti, duryse " judas ' \ pridengtas pa
lydovo pečiais. Viskas sugalvota, ta ip sutvarkyta, kad 
nebūtų pavojų, o daugiausiai nepatogumų. Bet juk taip 
yra visoje Tarybų Sąjungoje. 

Atvykome. Kalėjimas linksmai atidarė vartus ir 
priglaudė svečius "seklyčioje". Sugirgždėjo juodos sli
džios durys, sucypė didžiulis raktas pily. Įėjome, ir du
rys užsidarė: "Ir pasaulį mums uždarė, it į karstą mus 
suvarė". (Bohusevič) . 

(Bus daugiau) 

http://kr.eipia.si
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T\D A i V * A< 107A • 
M I S C E L L A N E O U S 

R I C H M O N D A I T O S E R V I C E 
2934 W e s t 63rd S t r e e t 

('/.sieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkik;is. Kreiptis: 

IVI. GR «-31S4 arba GK «-o353 
Savininkas Juozas (Jot') Juraitis 

; « iBHSBHa iaH i i'̂ iĮiii'-'mnitįSiiiiiitfiifflifflsa 

- ASALL R00FINGCO. 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
K E A L E S T A T E 

HOMESTEAD REALTY 
P u t your money to work! 

units 
{steigta prieS 48 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai , 
soma arba dedame naujus kaminus f1311 framft .house. * bdr 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iž lauko. Taisome mOra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

R E A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 7205 S. Fair-j 
field Ave. Savininkas parduoda 12 
metų, "Custcaf' 5 % kamb. mūr. 
namą. 2 dideli miegamieji. Teltf. | Outstanding incoene properties 
925-9830. į avaiiable in many suburfcan areas: 

Dolton, RIstrdale, Calumet City, 
BUue Island, Chicago, Lansing, 
Hazelcrest and many more. Ali 
price rangės. 

WESTMONT — B Y O W N E R 
3 family 

I 

H E L P VVANTED — MOTERYS 

C L E K K S E C K E T A R Y 
Esperienced in typing, shorthand asd 
iiiing. Pleasant working conditLons, 
fringe benefits. 

CALLi >IK. FRIC — 254-7SOO 
R E A L E M O N F O O D S 

1200 W. 37th St., Chicago, JU. 
An Equal o^>')oriunity employer 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

Dr . Pe t ras Kisielius kalba apie narkotikus Marąuette Parko l ietuvių namų savininkų susirinkime Chi-
cagoje. Kairėje draugijos pirm. J . Bacevičius, dešinėje A. Stakenas. Nuotr. A- Gulbinsko 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 
PASIRUOŠIMAS KAUNO 

OPEROS JUBILIEJUI 

Sol. A. Sprindys, Kauno vals
tybinės operos 50 metų jubilie
jaus rengimo komiteto pirmi
ninkas, pereitą trečiadienį dar
bingai ir entuziastiškai prave
dė Operos komiteto su kviesti
niais svečiais posėdi Jaunimo 
centre. Posėdy nustatyta ir pri
imta pagrindinė jubiliejaus pro
grama — 1971 m. sausio 30-31 
d. Jaunimo centre. Buv. Kauno minėmis ar iš viso tautiečiais 

mę ir savęs įsipareigojimus. 
Paskaitą "Ryšiai su tautie

čiais okupuotoje Lietuvoje" 
skaitė prof. dr. Z. Rekašius. Te
mą pristatydamas, prelegentas 
pabrėžė, kad apie tai galima 
kalbėti tik pripažįstant, kad 
Lietuva yra okupuota ir įjung
ta į svetimą valstybę (aneksuo
ta ) , nes šis faktas patvirtina 
mūsų siekimus ir galimybes. 
Vienoks ar kitoks ryšių su gi-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Llcensed by V>TESHPOSTXTORG 
2501 W. 69th St., Chicago. UI. 60629 
$333 S. Halsted. Chicago, 111. 60608 

TeL WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTF1KATAI Ir AUTOMOBILIAI. 

E. Žukauskas 

consisting ot 7 
ms, kitan., 

liv. ra., dining rm.; with 3 rm. apt. 
above. Full bsmt. Gas heat. Plūs 4 
n a cottage & 2 car garage. Lg. lot 
60x150. Nr. schls., Cath.* church. 

I C.B. & Q. Low 30's Tel. 964-1644. 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
' 2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
I ros _pajamos. $52,000. 
• Mūr. biznio namas. Kepykla su 
j Tisais įrengimais ir 2 butai. Tik 
j $22,000. 

•2 ir Rockweli — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$81.506. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32.500. 

VAINA REALTY 
TeL RE 7 - 9515 

CALL FOR DETAILS 331-1400 

BY O W N E R - 4 bedroom, 2 baths, 
125 ft. frontage, heated garage, 

"many extras , near Catholic church 
and shopping. Priced for krrmedi-
a te sale — Mid 40's. 

P H O N E — 445-0294 
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D A 2 Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdraada 

Susirinkimą uždarė pirm. D. 
Kučėnienė, padėkodama susirin
kusioms, ypač toms, kurios, pa
likusios tėvų globai vaikus, net 
iš toliau ryžosi atvažiuoti. Po 
susirinkimo buvo pasivaišinta -
užkandžiais ir kava bei pasida-, tinilllllllllililliiiilHiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiinill 
linta įspūdžiais iš lietuviško VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

J . RUDIS — Tel. CL 4-1050 
WTO!iisi!;aiii:!!:«:iiiit:i:i!!!!iiii»8^ffl(iiOĮ;!!:!:::::ii:ii:iii 

gyvenimo. Ps . 
SIDABRINĖ ŠEIMOS 

SUKAKTIS 
Gruodžio 6 d. pamaldomis 

Nek. Prasidėjimo par. bažnyčio
je ir jaukiomis vaišėmis Šarkos 

į restorane gražiai buvo paminė
ta Adelės (Dzirvonaitės) ir Kle
menso Juškevičių moterystės 
sidabrinė sukaktis. Vaišes mal
da pradėjo kan. P. Juknevičius. 
Trumpą sveikinimo žodį tarė ir 

palaikymas priklauso nuo sąly
gų ir asmeninio intereso, bet jis 
turi būti paremtas tik noru pa
dėti savo tautiečiams, likusiems 
okupacijoje, stengiantis nepa
kenkti nei tautos ateičiai, nei 
iševijos veiklai. Svarbiausias 
tikslas — tai pratęsti nutauti- T , j t i • — Ilgiausių metų pakvietė sugie-mmo porcesą, kad kuo ilgiau i s - ; , ,. „ _ ., . • • . . . . ; . ^ idoti dr. Z. Smilga, abiejų su

valstybinęs operos paroda; Šv. 
Mišios už mirusius operos ko
lektyvo narius; Operos meno 
akademija; balius ir išleidimas 
buv. Kauno valstybinės operos 
jubiliejinio leidinio išeivijoj. 

Jubiliejinis leidinys ypač svar 
bu mums, nes pavergtos Lietu
vos panašiuos leidiniuos nefigū
ruoja visi tie operos darbuoto
jai, net jos įsteigėjai, kurie 
spėjo prieš Lietuvos okupaciją! 
pasitraukti į laisvę. O tokių bu-1 ^ ^ ^ ^ m a tVykstan-
vo didžioji operos personalo d a - ! č i a i s į ^ į j į ^ a t s a rgumoį d u A" D z i r v o n a s - Pabaigoje vi 
lis. Juos okupantai sąmoningai; d ė g n i ų k u r i e p a r o d o ^ fiuo 
išbraukė is mūsų operos meno: m e t u ^ ^ i r k a s n e g a l i m a . i ^ sukaktuvėmis 
istorijos puslapių. Tad išeivijos P a s k a i t o s i š v a d a , k a d ^ .^usKeviciu 
jubiliejiniam Kauno valstybinės į i : _j ^^: , : -u-^ ^, *. __ I A. ir K. Juskeviciai buvo su-

eivijos jaunimas ir ateinančios 
kartos išsilaikytų lietuviškos. 
Tačiau išeivijos lietuviai, palai
kydami ryšį su pavergta tėvy-

i ga , 
kaktuvininkų kaimynas iš Tel
šių. Be to, trumpomis kalbomis 
dar sveikino kun. P. Garšva bei 
P. Krasauskienė ir giminių var
du A. Dzirvonas. Pabaigoje vi
siems padėkojo ir savo džiaugs-

išreiškė K. 
Juškevičius. 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobUiai, šaldytuvai, televizijos, <lo-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
260* W. 69th St^ Chicago, HL 60629 

TEUEF. WA 5-2787 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIt 

APDRAUDC AGENTCSA 
Xamų. Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilių. 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
2 geri mūr. namai Brighton pke. 

duoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52,500. 

2 namai — gražūs 3 butai arti 
mūsų ofiso. Savininkui reikia parduo
ti už $38,800. Banko paskola užtik
rinta virš $27,000. 

5 butų šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik d51 ligos 
atiduoda už $48,000. 

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvSj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis a po 6 kamb. mūr. 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara
žas. $29,500. 

2-ju botų. 14 metų modern. mūr. 
8-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. 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 tinka — 
$25,000. 

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

PROGOS — OPPORTUNTTIES 

TAiminga.a bus pirkėjas- kur is nu
sipirks Brighton Parke geriausią 
ir pelningiausią taverną su mūr. 
pas ta tu . 2659 W. 43 St : 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor | 
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. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTXG & SHKJbT M E T A I J 
4444 S. Westėm. Chicago 9. 111. 

Telefonas VT 7-3447 

COUNTER WOMEN 
FOR CARRY OUT FOOD 

Bxperienced. Steady Work. 
Monday thru Friday. 

Excellent" start ing Salary. 

Mušt speak English. 

E U R O P E A N D.ELICATESSEN 

P H O N E — 387-7074 

Ask for JACQUES. 
Every Tuesday after 6 p.m. 

Reikalinga moteris, kuri galėtų 
pabūti ka r tu su kita senesnio am
žiaus lietuvę moterim gyvenančia 
netoli Lemonto. Del atlyginimo 
susitarsime. Skambinti po 5 v. v. 
GArdtn 4-4584. 

operos leidiny ši istorinė klaida 
bus atitaisyta, ir mūsų kartų 
kartos turės pilną vaizdą vieno 
mūsų nepriklausomybės metais 
gražiausiai išpuoselėto kultūros 

limi rvšiai turi būti atremti as-L 
meniniais kontaktais ir tautiniu t u O K t i Hanau stovykloje, Vokie-

tijoje. Paskiau išemigravo į 
Argentiną, iš kur prieš daugiau 
kaip dešimt metų atvyko į JAV 
Išaugino dukrą Teresę, jau bai 

sąmoningumu, įsižiūrint j gali
mus laimėjimus ir pavoius. 

Paklausimuose išryškėjo, kad 5 ? * * * ! ? ! ! 5 ? ^ i t > 
šis klausimas turi daug neaiš- į 

kvietimai nebus siuntinėjami 
—M. 

GIEDROS KULTŪRININKIŲ 
SUSIRINKIME 

Korp! Giedros kultūrininkių 
būrelio susirinkimas pereitą sek
madienį, gruodžio 6 d., įvyko 
Acalinaitės bute. Susirinkimą 
pradėjo pirm. Dalia Kučėnienė, 
pakviesdama Luciją Burvydai-
tį paskaityti Kazio Bradūno šių 
dienų įvykiams pritaikytą eilė
raštį, parašytą Simo Kudirkos 
atidavimo rusams proga — Ar 
girdite? Eilėraštis buvo tartum 
susimąstymas apie įvykių pras-

buvo nuosaikus minčių pasidali 
nimas dabarties tikrovėje. 

ž iedo—Kauno valstybinės o p e - i k u m ų b e t ^niaĮ•••••nliiiiiii T i k - i g u s i ą ^veraiteki . i r s ū nU Ta
ros. Į šią jubiliejaus šventę n u - | t a i J&&Ą darvti skubių spren! d ą ' k u r i s d a r tebesimoko. Tiek 
tarta kviesti visos Amerikos: mmų^ ^ l į e g a ] ė t ų h m h į & . Argentinoje, tiek ir šiame kraš-
lietuvius per lietuvišką spaudą. L ^ į - t ė v y n ė j e a r i še i v i jo je te Juškevičiai nė trupučio ne-
radiją ir televiziją. Asmeniški T i e k p a s k a i t a ) tiek diskusijos atitrūko nuo lietuviško gyveni

mo, priklausydami Liet. Ben
druomenei ir kitoms organizaci-

' i B t f e v e ^ l f k m e ^ m ^ f a u s ' 
p i e tų prisidėti pne Bražinskų p r a v e d i m ą _ M 

savo nuoširdu-
ir S. Kudirkos bylos reikalų — 1 . ~ . . .. . . ^ . 

, , ..., . m . mo u- linksmumo jie ir jų seimą 
a akomis ar laiškais. Taip pat ., , .* »._, , r v yra susilaukę is pažįstamų ir pas i i r t a del atemancių metų ^ ^ ^ ^ ^ ^ veiklos ir susirinkimų. P.rmiau- . . . . . . . . . Zr .. , . l r JU sia proga pasveikinti susi-sia numatyta pasikviesti paskai • , - , -. , . . - * • • ; , . . r . nnko gražus burvs jų giminių turniką, kuris pakalbę ų apie įr ^ ^ ^ d a r 
ryšius su tautiečiais okupacijo- ^ ^ ^ a u k s i n i o ^ ^ ^ 
je ir skirtingu poziunu. Vėliau j 

Patogios isstmo-
kejimo sąlygos. 

J . B A C E V I Č I U S 
S455 So. Kedzie Ave., P R 8-2238 

M O V I N t 
SERfiNAS perkraosto baldus ii 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraada. 
2047 W. 67th Plaee — W A 5-8068 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir ta isymas 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th S t — te l . 776-1481 

Namu teL — PR 6-1063 
HIllHIIHIIIIIUUIlMMIlIlilIinilllllIHIHUII 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji Įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

S butai ir biznio patalpa, rinktine 
vieta. Marąuette pk*». $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurmace — Income Tai 
Notary Public 

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

D Ė M E S I O ! 

1% aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (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
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bungakro prie 71 
ir RockwelL $19,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A-

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

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU PDJKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income T a s 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDTJ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

iiiiiiHiimimiiimmiimiiiiimiiimimm 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir. vaškuojame visa 

rušiq grindis, 
J . BUBNYS — TeL BE 7-5168 

limilIlUMiliriIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiliUiliilIil; 

IFY%' DONT 
USE ZIP CODE 
DONT GRIPE 

ABOUTTHEMAIL 
Always use Z!p Cods. Then mayba/ 

yog'll find there's nothina 
^r,9r to grip* afcout 

* r i l 0 advertising contrlbutad' 
^SfeJ* ter th« poblic goo«į > 

H E L P WANTEP — VYRAI 

Reikalingas viengungis virejas-
liokajus, $100 i sav. Vedusių porai, 
$150. Dviem suaugusiems, prie
miesty, išskyrus vid, vas. iki geg. 
1-os Arizonoje. Reikalingos reko-
mendacijos. Skgmb. CE 6-5005. 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 \V. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsirsgistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dSl pa
tarnavimo nemokamai. 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

DAUGYBE LIETUVOS M I E S T E 
LIV aprašoma dr. J . Vaišnoros 
MIC, knygoje: 

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologine, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
gaus :os istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ai 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima Įsigyti "DRAUGE". 

D Ė M E S I O 

bus kalbama apie modernios | 
muzikos įtaką mūsų kūrėjams! 
ir pan. Taip pat nutarta akty
viai dalyvauti ateinančios Va
sario 16 šventės parengime. 

—Np. 

KALĖDINES KORTELES 
C h r i s t m a s C a r d s 

"Drauge" jau galima gauti kalėdinių kortelių. 

RLNKLNYS Nr. 1 
{vairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių Kai
na $1.00. 

RINKINYS Nr. 2 
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki

nimų tekstais. Kaina $1.00. 

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 d61 du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje. Ghicagoje Ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraostymas 
— Įvairiu atstumų — 

823 WEST 34tb PLACE 
TeJef. — FRontier 6-1882 

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Es ta te 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertiniai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplevrood Av„ CL 4-7456 

DURYS - LANGAI 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turekliai ir "aluminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "stainless 
steel" žieminiai langai. 

ALUMINUAUS RYN0S (Gutters) 
vandens nubėgimui. Nerūdija ir nerei
kia dažyti. 

TVOROS - STOGELIAI įvairių me
džiagų ir spalvų. 

• 

KOSTAS BUTKUS 
TEL — PR8 -278! 

D Ė M E S I O ! 

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 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 

Chicago, Illinois 60629 S 
(u 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, is stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių sant rauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Floris ts — 
geliu bei dovanų krautuve, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pa t gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

mmmmmammsmmmmm 

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 kitos lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Ta ip 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". 

H I G H 
P a I d 

PASSBOOKS 

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

E S 
6% 

S5,000 mininram 
S TEAR CKRT1F1CATE 

f- 3/4 0f0 
SI.000 minimom ^ į į ^ t l ( w . * * , 

DTvTSrrMEKT BO.VCS PI.AN ^ ^ , Y F I T C S R ^ C A T H 
S«Tingg Inacrrcd to $20,000 

Eughest reaervea 

BRIGHTON SAVINGS ft L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avemie Chicago, Hiinois 60632 

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi 

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. Western PR 8-5875 

Pirmadieniai* ir ketvirtacneniaia nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 va i vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 
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MADAME YVONNE DE GAULLE 

Liet. skautų-čių vadovų suvažiavime Clevelande dalyvavo apie 130 
dalyvių iš Chicagos, Omahos. Bostono, New Yorko, Washingtono, Ne-
wark, Philadelphijos, Detroito, Toronto, Clevelando ir iš kitų JAV ir 
Kanados vietų. Nuotr. VL Bacevičiaus 

Už laisvę verta mirti 
(Atkelta iš 1 psl.) 

R. Brieze mėgino perkalbėti 
kapitoną lietuvio neatiduoti. Ka 
pitonas atsakęs: "Boto, aš žinau, 
bet esu laivo kapitonas ir turiu 
klausyti vyresnių". Tada latvis 
šoko padėti, bet amerikiečiai 
jį sulaikė. 

Paklaustas, a r nemėgino lie
tuv i s pabėgti, latvis pasakė, kad 
vienu metu kilo didelis triukš
mas, jūrininkai šaukė : "Jis nu
seko, jis nušoko!" Bet buvo su
r a s t a s laive. 

Amerikiečiai nuleido mažą sa
vo gelbėjimosi laivelį, rusai spar 
dydami pasiėmė Simą jau be są
monės. Jūrininkai buvo taip 
liūdni, kad vienas amerikietis 
pasakė : "Dabar aš žinau, kas 
y ra laisvei" 

P . Ryan klausė, ką R. Brieze 
veikė ant laivo. Latvis trumpai 
atsakė, esąs 1944 m. pabėgėlis 
nuo rusų iš Rygos, 1950 m. at-
vykęs Amerikon, nuo 1956 m. 

Simo paliktuose daiktuose rasta 
užrašų knygelė su įvairiausiais 
aforizmais įvairiom kalbom. 
Viena charakteringų (laisvai 
a tpasakota) : 
"Žmogus, gimęs urve, negali su-

/ ras t i , kas y r a laisvė. 
Žmogus, visą gyvenimą alkęs, 

/ nė r a pasotinamas. 
Už laisvę verta mirt i!" 

(St. S.) 

Apie šitą paslaptingą mote
rį pasaulis mažai tegirdėjo, bet 
joe į taka generolo de Gaulle 
gyvenime buvo nepaprastai di
delė. Kada jos vyras buvo pre
zidentas ir gyveno Elizėjaus rū
muose, ji galėjo išeiti į miestą, 
kaip kiekviena paprasta namų 
šeimininkė ir nusipirkti krau
tuvėse, kas namams buvo rei
kalinga, ir niekas jo neatpažin
davo, kad ji Prancūzijos prezi
dento žmona. J i buvo labai pri
sirišusi prie savo vyro. Pirko ir 
darė valgius, kur ie geriau tiko 
vyrui, saugojo jo dietą, nes ma
tė, kad aukštas, grakštus, lie
sas generolas de Gaulle, me
tams slenkant, pradėjo storėti 
ir sunkėti. Generolas de Gaulle, 
būdamas jaunas ir dar kiek vė
liau, dažnai viešai pasirodyda
vo su cigarete burnoje, vėliau 
žmona perkalbėjo savo vyrą 
mesti rūkyti. Generolas paklau
sė žmonos ir paskatiniais 10 me
tų neberūkė. 

Generolas de Gaulle, jėzuitų 
auklėtinis, visada buvo prakti
kuojąs katalikas ir sekmadie
nio Mišių neapieisdavo, kada 
tik galėdavo. J o žmona buvo 

Bendrai manoma,, k a d dėl j 
j žmonos, gilios katalikės, gene- j 

'abai pamaldi katalikė. Ji pri- f rolas de Gaulle pasirinko pap- ! 
davo savo vyrą de Gaulle | ras tas laidotuves, atsisakė pa-

neskirti ministeriais persisky- | saulinių iškilmių. Ji išbudėjo 
usių vyrų ir tokių, kurie ne- j vieną naktį prie savo vyro kars-

-ivrėjo gero vardo. Pai-yžius vi- j to prie paprastos žvakės švie-
sados buvo garsus savo porno- - sos, priėmė užuojautą iš res-
grafija. Iš ten plaukdavo por- rublikos prezidento, kur i s i r 

šiaip buvo geras šeimos drau
gas, dar iš vieno kito minis-
terio ir artimų šeimos nar ių ir 
daugiau nieko. Yvonne de Gaul
le norėjo pasilikti su savo skaus 
mu kaip žibuoklė. Visi pripažįs
t a , kad de Gaulle laidotuvės bu
vo iškilmingesnės, negu dauge
lio kitų. Bet Y varine de Gaulle 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m, grjodžlo mža . 8 d 

ogi af iška l i teratūra ir į sveti
nius kiaštus, juo labiau* kad-
p r a n ū z ų kalba yra plačiai var-
ojama. 

Sakoma, kad yra Yvonne de 
Gaulle nuopelnas, kad Paryžiu
je ir- kitur buvo pradi ta kova 
prieš pornografiją, prieš negra
žius filmus. neieškojo tos garbės. 

A. + A. 
Mjr. ANTANUI IMPULEVIČIU1 

IMPULĖNUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną mielą BRONĘ, duk
teris DANJJ. ir LAIMJį su šeimomis ir kitus gimines, 
ir kartu liūdime. 

Teofile, Zigmas ir Raimundas su žmona Sofija 
Mišauskai 

J A V pilietis. J o ' v i s a šeima — p e r t e l e v i W 

TEAUKINl 
Du 16 metų amžiaus jaunuo

liai užpuolė iš Hamburgo einan
tį pašto vagoną, iš kurio bandė 
pavogti dų įvertintus pakietus. 
Tačiau jie buvo netrukus polici
jos suimti. Suimtieji pasisakė, 
kad jie užpuolimą atliko ne dėl 
pasipelnymo, bet kad pagarsė
tų, nes jie žinojo, būsią fotogra
fuojami, jų atvaizdai tilps vi
suose laikraščiuose o labiausiai 
juos asmeniškai visi pamatys 

r 
A U 

kl. 
tėvas, motina, brolis, sesuo ir 
svainis 1941 m. ištremti Sibiran. 
Visi mirę. "Negalėčiau čia jums 
liudyti, jei jie būtų gyvi!" Jis 
per Dancigą pabėgęs į Švediją, 
vėliau, pasistatęs laivą f iš pro
fesijos jūrininkas) užsiima žu-

SUSILIPINO BURNA 

Anglijoje vienas 3 metų vai
kas namuose rado "dantų pas
tą" ir su šepečiu, nesigailėda
mas pastos, valė dantis ir bur
ną. Deja vaikas per klaidą paė-

vininkyste. Dabar Jūrų maisto mė ne dantų pastą, o tūbą su 
klijais. Klijai buvo tokie stip
rūs, kad suklijavo burną ir nu-
vežus i ligoninę gydytojui buvo 
vargo, iki išvalė vaiko burnelę 
ir ją vėl atidarė. kL 

gamintojų sąj. prezidentas. 
Latvio jūrininko neprileido 
Rusai savo laive priėmė a-

merikiečius karališkai. Anot lat 
vio, kaip jie paprastai moka — 
"išklojo raudoną kilimą" (red 
carpet t r e a t m e n f ) . Rusų laive 
buvo latvis jūreivis. Jis pradė
jo kalbinti R. Brieze latviškai. 
Vienu tarpu uždėjo draugiškai 
ranką Briezei ant peties. Nuo 
to momento savo tautiečio ne
bematė. "Komisaras", kalbėjo 
latvis, "kaip mes jį vadiname, 
išsivedė latvį jurininką''. 

Be amerikiečių ir lietuvių, 
spaudos konferencijoje dalyva
vo i r kun. W. Michalicka, čeko-
slovakų laikraščio "Narod" r e d , 
i r padavė laikraštį su plačiu 
aprašymu apie lietuvio pabėgi
mą.. 

R. Brieze pasakojo, kad Si
m a s Kudirka jaunas žmogus. 
Js j o advokato Žumbakio suži
nojom, kad S. Kudirka 32 m., 
tu r i žmoną. (30 m.) ir 2 sūnus. 

SVEIKATA 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ną gaunamų maisto kalorijų kie
kio. 

Išvada. Nustokime vien dejuo
ti apie širdies ligomis mirštan
čiuosius mūsiškius, bet imkime 
aktyviai veikti tokias ligas pra
šalinti iš mūsų tarpo. Pirmiau
sia, turime savus jausmus taip 
pasigydyti, kad mes pradėtume 
pajėgti pildyti šiandieninės me
dicinos nurodymus. Dabar per
duodame palaipsniui visas šian
dieninės medicinos patirtas nau
jienas kovoje su širdies krauja
gyslių liga. Visi lietuviai jas įsi
dėmėkime ir savo gyvenime sten
kimės išpildyti visu 100 proc. 
N u o išpildymo pilnumo atitin
k a m a susilauksime pagerėjimo 
šimies kraujagyslių susirgimo sri
ty.' 

PASISKAITYTI. Modem Me-
dieine, Volume 38, Nr. 24 No-
vember 30,1970. 

KAZIMIERA* BIKNIUS 
50 Court Gyveno 1502 S. 

Cicew>, Illinois. 
Mirg gruod. 5 d., 1970, 1:10 

vaL popiet, sulaukęs senat
vės. 

GimS Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskrities. Viduklės pa
rapijos. Paupių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Veronika (Andriulyte). 
sūnus Charles, mar t i Florenoe. 
3 anūkes Caro! Martin su vy
ru Ray. Domia ir Diane Bik-
niutSs. 4 proanūlkai, uošviai 
John Ir Dora Petrol. ir kiti 
giminSs, draugai ir pažįstami. 

Priklauso Cicero Liet. Namų 
Savininkų klubui. 

Kūnas pašarvotas Vance kop-
lyč., 1424 So. 50th Ave., Cicero. 

Laidotuves įvyks treč.. gruod. 
9 d. iŠ koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėtas j Liet. Tautines 
kapines. 

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

Nuliūdę: žmona , sūnus, mar
ti, anūkes ir proanūkai . 

Laidotuvių direktorius Jean 
Vance. Tel. 652-5245. 

A. f A. JUZEFAI STAKĖNIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų ANTANE su šeima ii ar

timuosius gyvenančius Chicagoje ir Lietuvoje nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Marquette Parko Namy Savininku 
Organizacijos valdyba ir nariai 

A i , ™| J\m 

ELENAI VARIAKOJIENEI 
m i r u s , 

jos sūnų JONJį su šeima, bei kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

Ona Jonaitiene 
Sigita ir Vytautas Aušrotai 

A. + A . 
Kazimieras Antanas Keturakis 

Gyveno 5417 S. Hoyne Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 6 d., 1970, 2 vai. po piet, sulaukęs 59 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities. Panemunės pa

rapijos. 
Amerikoje išgyveno 10 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga, posūnis Manfred 

Kasinger, marti Mary, podukra Olga Bleakly, žentas Williams 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė Lietuvos Šaulių Sąjungai Tremtyje. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 

69th St., Chicago, m . 
Laidotuvės įvyks trtč.. gruodžio 9 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į šve. M. Gimimo parapijos bažnyčią. 
kuroje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, posūnis, podukra, marti ir žentas. 
Laid. direkt Steponas C. Lackawicz ir Sūnus. Tel 737 1213 

A. f A. EMELY STOBART 
STALILIONYTfi 

Pagal pirmą vyrą Wilson 

Mylimai ir brangiai tetulei 
A. f A. ANASTAZIJAI RAŠTUTIS 

m i r u s , 
sūnų STANISLOVA dukrą TERESĘ ir kitus artimuo
sius gyvenančius čia ir Lietuvoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Stulgy šeima 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1970 m. gruodžio 6 d., 8:40 vaL vak. Sv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė mūsų mylimas vyras ir švogeris 

A. f A. ALBINAS RIBKEVIČIUS 
Gyveno 4057 South Artesian Ave., Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Alvito parapijoje, Amerikoje išgyveno 

20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Kasulaityte) 

švogeris Petras Kasulaftts ir kiti gimines, draugai ir pažįsta
mi Lietuvoje, Amerikojt ir Kanadoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuves įvyks ketvirtadienį, gruodžio 10 d. 
iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, Brighton Parke, kurioje 
įvyks gedulngos pamaldos už veliomes sielą. Po pamaldų buus 
nulydėta į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuošrdžiai kviečiame visus: gimine* draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, švogeris ir kiti gfeninės. 

Laidotuvių direkt. Donald Petkus — Telef. 476-2345. 

Gyveno 5140 N. Odeli Ave., Hanvood Heigrts, HL 
Mirė gruodžio 7 d., 1970. 4:30 vai. ryto, sulaukusi 56 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Edmund. 3 sūnūs: 

Anrdaw Wilson. marti Mary Ann, Joseph Wilson ir John Sto-
bart, duktė Mary Burke, žtntas Daniai, 7 an!kai, 2 seserys 
Aldona Winskunas, švogeris Dr. Feliksas, ir Anne Brassell, 
švogeris Thomas ir brolis Joseph Stalilionis, brolienė Stepha-
nie, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Kolbus koplyčioje, 6857 W. Higgins Rd. 
Laidotuvės įvyks treč.. gruodžio 9 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta į St. Eugene parapijos bažnyčią. Foster ir 
Canfield Road. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero Liet. kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus ladyvauti soste ladotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marti, žentas, anūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Kolbus, Telef. — 774-3232. 
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KRUPAVIČIUS 
Laisvosios Lietuvos 

valstybininkas 
Gyveno Cicero, Illinois 

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 4 dieną, 4:15 valandą popiet 
sulaukęs 85 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Marijampolės apskrity. Balbieriškyje. 
Amerikoje išgyveno 13 metų. 

Kūnas pašarvotas Petkaus laidotuvių įstaigoje. 1410 So 
50th Avenue, Cicero, Illinois. 

Jo palaikai bus atlydėti į šv. Antano parapijos bažnyčią. 
Ciceroje. antradienį, gruodžio S d.. 8 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 9 d., 10 vai. ryte 
bus atnašaujamos gedulingos šv. Mišios us velionio vėlę. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę: 
Sesers duktė Aldona Rugyte-Bulotiene ir dukros 
Giedrė Bulotaitė ir Daina Heisters ir jos vyras 
Eric, sesers sūnus Mykolas Rugys ir jo šeima bei 
kiti giminės Lietuvoje, ir visi Lietuvos sūnūs 
ir dukterys. 

Informacijai skambinti 863-2108. 

i! E U D EI K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i y 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: LA 3-0440 ii LA 3-9852 
4605-07 South Hermrtage Avenue 

Telefonas —YArds 7-1741-2 

IKA&EYi 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TtV A S IR SŪNUS — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lsf St Telef, GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50tti Ave., Cicero T0wnhafl 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitė Draugą, (inokite kitiems pasiskaityti 
10% — 20% — S0% pfgtea mok&dt 
•it apdraudą nuo ugnie* ir automo 
*Hllo paj 

F R A N K Z A P O L I S 
8208 ^ West »5tb 

Chicago, Illinoti 
Tel. GA 4-84I&4 Ir QR S-4SM 

G e 
Vestuvėms, 

L e s 
banketams, laidotuvėm* 

Ir klt-okioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beverly Hills GSlinyčia 
2443 W. 6Srd Street. Chicago, niinot* 

TEL. P B 8-0833 — P R 8-08S4 

Remkite tuos biznierius, ko
ne akHbtJUrt "Drauge" 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių LaidoruviŲ Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SONŪS 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

(LACKAWICZ) 
2434 W. 69th Street TeL REpnblic 7-1213 
2814 W. 28rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIONAS 
4848 S, California Ave. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 So Lttuairipa A m TH YArd« 7-S401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Street TeL YArds 7-1911 ! 

JURGIS F. RUDMIN 
Iituanica Ave. Tel. YA 7-U38-1139 | 3319 S 

VASAITIS - BUTKUS i 
I 1446 S 50tb Ave^ Cicero, DL, Tel. OL 2-1003 
,* — 
* 
; 

LEONARD BUKAUSKAS 
IR Š O N U S 

649 E. 162od Street, South HoHand 
10821 Soath Mk-higan Avenue, Chicago 

TEL. — OO 4-2223 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gruodžio mėn. 8 d. 

x Cicero šv . Antano para
pijos bažnyčioje šį praėjusį sek
madienį sumos metu prisimin
tas, sovietams išduotas lietuvis 
jūrininkas. Į pamaldas atsilan
kė išskirtinai gausiai tikinčiųjų, 
organizacijos dalyvavo su vė
liavomis. Prasmingą, jautrų, pa-

X Su a. a. prel. Mykolo Km- triotišką pamokslą pasakė pa-
pavičiaus žemiškais palaikais rapijos vikaras kun. Ant . Juš-
atsisveikinimas — akademija ka. Pamaldos baigtos Tautos 
bus gruodžio 8 d. 6 vai . vak. 
Pe tkaus laidojimo koplyčioje. 
Cicero, m . Po atsisveikinimo 
bus nulydėtas į Šv. Antano par. 
bažnyčią. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti atsisveiki-

himnu. 

x Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos pirmininkas, buvo at
vykęs į VLIKo seimą ir t a pro
ga aplankė Draugo redakciją. 
Taip pat sekmadienį po pietų 

rūme su vėliavomis. Ta ip pat , ,_ „ „ , , „ 
. , * . . . . ^ r dalvvavo a. a. pre. M. Krupa-
kvi^ciami ir paviemai Chicagos : ... . • —- . 

. . , . *^ . . ., f . viciaus atsisveikinime, 
lietuviai dalyvauti atsisveikini- j 
me i r palydėjime į bažnyčią, i X Vyr. Giedruiinkių visuo-
Trečiadienį 10 vai. r. bus gedu- menininkiŲ būrelio susirinkimas 
lingoe šv. Mišios Šv. Antano įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
bažnyčioje, o po to kūnas bus d., 2 vai. po pietų pas Juliją 
pa lydė tas į Šv. Kazimiero kapi- Valdienę, 7216 So. California 
nes. ; Ave. Visos narės prašomos da-

I lyvauti, atskiri kvietimai nebus 
X V y t . Voler tas ir A n ž r M • - - P o s u s i r i nkimo mo-

Zerr-Mačiulai tytė , LB centro k y t o j a g ^ B r a ž i o n i e n ė p a r o -
valdybos pirinininkas ir parengi I d y s s k a i d r e s g š i o s v a s a r o s k e_ 
mų vadovė, lydimi LB ta rybos „ ^ ***** Ispaniją, 
p i rmininko Vyt . Kamanto , gruo- ^ ^ ^ ^ I t a l i j ą . 

MŪSŲ LIETUVIŠKOJI SALA 
Jaunimą centro vakariene 

ge su adv. P . Žumbakiu išvyko 
liudyti į kongresą Simo Kudir
kos išdavimo klausimu. 

Vakarui vadovaut i pakviesta 
pradėjo va- ak t . B. Briedienė pasveikino su-

centro direk- sirinkusius į Jaun imo centrą, į 

Jaunimo centro tradicinė va
karienė įvyko praėjusį sekma
dienį Jaunimo centre. "Nuosta
baus grožio žodžiai yra per as-
perą ad astrą", 
karienę Jaunimo 
torius kun. J. Borevičius, SJ". lietuviškąją salą svečius, išreiš-
Per auką mes siekiame savo tau ! k ė visų va rdu džiaugsmą t a lie
tai laisvės, per auką galime čia į tuviškąja seklyčia, k u r mes gali-
tautiškai išlikti gyvi, per auką j me rinktis i r vaikus ugdyti Be
auga ši Jaunimo centro pašto- \ tuviškoj dvasioj. Ak to rė išraiš-
gė". Pabrėžęs, kad brangi krau- kingai ir pagaunančiai padek-
jo ar gyvybės auka yra ir lietu- lamavo po V. Mačernio ir B . 
vio Simo Kudirkos, minutėm su- į Brazdžionio eilėraštį. 
sikaupimu kvietė pagerbti šį 
kankinamą ar žuvusį lietuvį. Po 

Praėjusi savaitgali JAV LB centro valdybos pareigas perėmė naujoji valdyba. Nuotraukoje dalis seno
sios ir naujosios valdybos narių. Iš k. j d.: J. Gaila. kun. J. Borevičius, J. Kavaliūnas, A. Kubiliūtė. buv. 
pirm. inž. Br. Nainys, naujasis pirm. inž. Vyt. Vole rtas. Chicagos apyg. pirm. J. Jasaitis, inž. K Doc- j to pakvietė žodžiui svečią latvį novai tė Mažeikienė ir Margari-
kus. Antroje eilėje: adv. P. Žumbakis St. Džiugas, K. Barzdukas, Aušra Zerr ir rašyt. A. Kairys. Nuo Robertą Briezę, gyvąjį liudinin- L , Momkienė Dadainavo šešetą 

Alvydo Vasaičio akompanuoja
mos ponios Jonė Bobinienė, Ge-

trauka daryta J. ir K Dočkų namuose. Nuotr. Vyt. Račkausko 

džio 5 d. lankėsi Draugo redak
cijoje i r painformavo apie savo 
veiklą i r atei t ies planus. Pir-

x LB centro valdybos parei- x Dėkodami už kalėdines kor 
gų perdavimas — priėmimas į-, teles, aukų prisiuntė: 3 dol. — 
vyko pereitą sekmadienį Jau-i A. Malakauskas; po 2 dol. — A. 
nimo centre. Iš įvairių JAV vie-1 Pukelevičius, Stefa Subaitis, 
tų buvo suvažiavę apie 20 atsa- jElena Gimbutienė, Ant. Dičmo-
kingų darbuotojų, jų tarpe PLB ' nas, Valerija Sodys, V. Keze-
tarybos pirm. St. Barzdukas, i nius, P. Simanauskas, V. Ungu-
JAV LB tarybos pirm. V. Ka- Į raitis, R. Gecevičius, J. Maršal-
mantas, centro valdybos pirm. j kovičius, A. Kutka, A. Kate-
Vyt. Volertas, garbės teismo j lienė, Alf. Paskųs, Maria Weber, 
pirm. J. Našliūnas ir Chicagos j Salomėja Nikant, Natalija Išga-
apygardos atstovai. Šia proga j naitis, Ona Galvydis, J. Kaunas, 
buvo nuodugniau išdiskutuotos Į Pr. Skrupskas, Vyt . Česna, dr. 
i r aptartos ateities veiklos gai- j E. Mekys, V. Arlauskas, J . Vai 
res. 

x Česlovas Senkevičius, Liet. 
skautų sąjungos garbės teismo 

buvo užsukęs į "Draugą". Drau
ge su juo keliavo ir dukrelė 
Asta. 

x Mrs. G. Širmenis, Penn 
Yan, N. Y., artėjančių švenčių 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 

, gruodžio 9 d. Bus meninė da
rnieji naujosios centro v a l d y b o s . ^ U į t m m V y č ių choras, vad. 
rūpesčiai — sudaryt i komi te tus , R strolioSj a t l i k s p r 0 gramą . 
dainų i r šokių šventėms. x D i d e s n | ^ ^ ^ kortelių 

X La tv ių s tudentai dalyva-! kieki užsakė ir ta proga aukų I pirmininkas, pereitą savaitgalį j džiai dėkojame 
vo demonstraci jose prie federa-, pr is iuntė: M. J . Sayus, H. Tra- jbuvo iš Toronto atvykęs. Aplan-
linio p a s t a t o Chicagoje. Kaip pikienė, Julija Poškus, Ona Pul- kė kai kuriuos skautų veikėjus, 
jų pi rm. Ziedonis Kezbers pasą- kauninkas, J. Rugienius, J . B. 
kojo, la tvių s tudentų suvažiavi-1 Kalvaitis. Labai ačiū. 
mas pas iun tė vyriausybei pro- j x A. a. dail. Pauliaus An-
testo telegramą, kad buvo ru- j giaus mirties 10 metų sukaktis 
sams i šduotas lietuvis jūrinin- prisiminta tėvų jėzuitų koply-
kas. La tv ių studenti ja t a i p p a t ' čioje šv. Mišių metu pereitą P " ^ prisiuntė mūsų dienraš-
dalyvayo demonstracijose Chi- ; sekmadienį. Pamaldas atlaikė č i u i 1 0 d o L a u k 3 - Nuoširdžiai 
cagoje a tvykę iš Kalamazoo ir ; ir pritaikytą pamokslą pasakė dėkojame, 
pažadėjo su lietuviais s tuden- kun. A. Grauslys. Dešimtmečio 
ta is palaikyt i glaudžius ryšius, sukakties 
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čeliūnas, Alf. Piščikas, J . M. 
Shaltenis, V. Šlapkauskas, St. 
Dimgaila, J. Jurkėnas. Nuošir-

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJ 

ką, kaip buvo Sovietams išduo- į dainų, gį vieną duetą G. Mažei-
t as laisvės t rokštąs lietuvis. 

Nuoširdžiais plojimais sutik
t a s R. Briezė pareiškė, kad jis 

kienė ir M. Momkienė. Dainą 
"Tėviškėle, tėviškėle" solistės 
dedikavo svečiui latviui Briezei. 

ne dėl kokio asmeniško iškilimo p 0 to Jaunimo cen t ro tautinių 
a r ko kito ėmėsi skelbti apie j šokių ansamblis, vad . L. Braz-

' a n o s siaubingos nakties įvykį, j Pienės, pašoko keletą tautinių 
J is net nesitikėjęs, kad to susi- į šokių, kur ių t ryp t in i s pirmą 
lauksiąs, jis tik negalįs tylėti, , ka r t ą pašok tas Cicagoje. Malu-

— Lietuvių kultūros diena 
Luebecke: Lapkričio 21 d. gy 
veną lietuviai Schleswig-Hol-

s s j . ^ s i " S * * s r - i k-d ne^ i "* ***?sfKcM^ *?*? z 
A- t?, . v c i ™ 6,,-t, ?r

 S i m o K u d i r k o s kančia veltui., v i a m s svečiams. Tiek solistes, 
diena. Kun. Vaclovas Šarka ir i - , . . . . . , , . . _ ,, . . . . . 
kun d r Pe t r a s Celiešius kon- B n e ^ P l e b ė j o , kad visi Balti-, t iek šokėjai susi laukė gausių 

~ ' jos kraštai tur i bendrą motiną j aplodismentų. Solistėms į teikta 
Baltijos jūrą ir visi vieningai | gėlių. Gėlių ta ip p a t įteikta i r 
turi kovoti už tų kraštų i š la i s - j j . Daužvardienei, o neseniai a t 
minimą. Simo kančia y r a visų šventusiam 75 m. sukak t į Lietu-
mūsų kančia ir mūsų pareiga vos gen. kons. P . Daužvardžiui 
suvienyti visas kenčiančias tau-! sugiedota Ilgiausių metų. Padė
tas . Kvietė s ta ty t i namus, u g - ' k o t a stalų puošėjai O. Gradins-
dyti dvasines galias, kurių jo- 'kienei ir visiems ta lkininkams, 
kios geležinės uždangos negali 

selebravo iškilmingas šv. Mišias 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos 
bažnyčios kriptoje, gausiai susi
rinkusiems lietuviams ir ki ta tau 
čiams. Kunigas dr. P . Ce
liešius pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą. Iškilmingų šv. 
Mišių metu, buvo gražiai gieda
mos lietuviškos giesmės. V a k a - ^ T T *Vį' . 

v. _ , užtverti ir sulaikyti 
re i gana gražią Logen salę, 
papuoštą Lietuvos - Vokietijos 
valstybių tautinėmis vėliavomis, 
susirinko lietuviai ir svečiai iš-

Prasmingą invokaciją, primi
nusią ir S. Kudirką, vakarienės 
pradžioj sukalbėjo provinciolas 

X Lietuvos Vyčiai paruošė 
eglutę Chicagos Pramonės ir 
mokslo muziejuje. Papuošime 
dalyvavo Bernice Kasarski , Ca-
rolyn Kasarsk i , Benedikta Ken
t ra , Virginia Kentra. Laur ie 
Kentra , Emily Mikaitis, Aklavi-
na Pe t r auskas , Helen Pra t t , 
Wanda Radavich, Susan Rada-
viteh, M a r y Simonelis, Stepha-
nie Simonelis, Lucille Vesoto, 
Wanda Zygmunt . P r o g r a m a į-
vyks gruodžio 10 d. 7:30 v. v . ; 

X L . Venckus , kurio laišką 
išspausdino "Chicago Tr ibūne" 
pas iuntė ta ip p a t laišką JAV 
prez. Nixonui , kur iame dėkoja 
už la isvę JAV, be t priminė i r , 
nelaimingą jūrininko išdavimą. I 

centre. 

x Su a. a, prel. Mykolu Kru- I 
~.a.- įvyksta pavičium, neseniai mirusiu ii-į 

vai. po p. Jaunimo.gamečiu VLIKo pirmininku, at- j 
sisveikinimas — akademija bu
vo suruošta pereitą sekmadienį 
4 vai. vak. Atvyko beveik visi 
VLIKo atstovai. Su buvusiu Vli-
ko pirmininku jautriais žodžiais 
atsisveikino dabartinis pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas, PLB ta
rybos pirm. St. Barzdukas ir 
L i e t krikščionių demokratų są
jungos pirm. Al. Kasulaitis. 
Akademiją pravedė St. Raucki-
nas. 

X Dr. Zenonas Eekaš'us, 

Pakviestas Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardis, savo trum- kun. G. Ki jauskas , SJ . 
pame žodyje iškėlęs kovos už Gausiai susir inkę svečiai tu -

kilmingam aktui . Suvažiavimą' laisvę prasmę, visų lietuvių var rėjo progos gražiai pabendrauti , 
a t idarė P L B Vokietijos kraš to du, kaip padėkos ženklą, Br ie - : t a rp jų buvo ir latvių evang. 
valdybos įgaliotinis Schleswig-
Holstein kraštui Pranas Liegus 
pakviesdamas pagrindinei kal
bai kun . dr. Petrą Celiešių. Pre
legentas turtingoje savo kalbo
je pasakė daug skaidrios tiesos 
užakcentuodamas tai, kad, kol 
bus nors vienas gyvas lietuvis 
pasaulyje, Lietuva nebus dar 
mirusi. Po kalbos sekė sveikini-

Iš Chicagoj jvykuslų demonstraci- j m a į žodžiu įr buvo perskaityti 
gauti raštu. Žtodžiu pasveikino 
lenkų įgaliotinis šiaurės Vokie-

jų metu praėjusi šsštadierr. Kairėj 
Švč. P. M. Gimimo parap klebonas 
kun. A. Zakarauskas, dešinėj šv. 
Kryžiaus parap. klebonas kun. E. 
Abramaitis. Nuotr. A. Gulbinsko 

zei Įteikė Lietuvių fondo medalį.; vysk. Moris Kirsons. Tarp dau-
"Lai dzivo Latvija", sušuko I gelio organizacijų a ts tovų buvo 
kun. Borevičius, audringai pil- i r PLB pirm. St. Barzdukas. 
nutėlei svečių salei plojant, ir Laimingoji bur tų keliu laimėjo 
"Lai Dzivo Lietuva", a tsakė šū- Burnšteino paaukotą kailinį ap-
kiu R. Briezė, kuris vakar drau- siautėlį. L . Galinis 

x Usinas Stasys, gargždiškis, 
sunegalavo ir guli Šv. Kryžiaus 

Northwestern universiteto pro- iig0ninėj. kamb. 603-3, sveika-
fesorius, Chicagos Lietuvių t o g patikrinimui. Mielai laukia 
fronto bičiulių pakviestas, penk- draugų ir pažįstamų aplanko- ; JJfaS ^ _ 
tadienį, gruodžio 11 d. 8 v. v J J - J 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 

x Dail. Domios Prosis dailės k a l b ė s t e m a : "Gyventojų kaita 
L. Venckaus nuomone laiškai darbų paroda atidaroma Balze- savi^i okupuotoje Lietuvoje", 
tu rė tų bū t i individualūs, o ne j ko lietuvių kultūros muziejuje, I P a s k a i t o s tikslas parodyti kaip 
šab lon i šk i 

mas. 
x Didesnį kiekį kalėdinių 

kortelių užsakė i r t a proga 
"Draugui" aukų prisiuntė: Al. 
Kasperavičius, V. Bartuška, V. 

X Cicero Lietuvių namų sa
vininkų klubo metinis susirin
k imas įvyks ta šiandien 7 v. v., 
1500 So. 49 Ave. Bus r enkama 
nauja valdyba. Kviečiame visus 
gausiai dalyvaut i . 

X Gerų darbų ir aukų pras-

4012 S. Archer ave., gruodžio | " * » * • rusinama ir apgyvendi 
| narna iš Rusijos siunčiamais ko- Numgaudas, L. Gūdis, G. J . 
lonistais. Visuomenė kviečiama Btlksnys, Ig. Vaičeliūnas, J. Do-
paskaitoje dalyvauti. ! v e i n i s ' A- Jesmantas. Al. Koye-

2. *m *. ,r _s . ; laitis - Kujalavičius, Marija Wil-x Cicero šv. Kazimiero sese- . . . fZ , ... ,-, T i . . . . , hams, A. Stankaitis, R. Lukai-rų rėmėjų susirinkimas įvyks- . . „ , T .. -^ , — . . xi ^ x- J - • m ' * . tė, Ed. Jovaiša, D. J. Vizgirda, t a sj trečiadien} 7 v. v. parapi- , T . . ... . . . 
. . . . ^ t~ f Nuoširdžiai dėkojame. 
jos salėje. 

13 d. 5 v. p. p. ir tęsis ligi sau 
sio 11 d. D. Prusis studijavo 
Chicagos meno institute ir Chi
cagos universitete. Išstatys ak-
rilio, aliejaus, grafikos ir ke
ramikos darbų. Įėjimas nemo
kamas. 

x Didesnėmis aukomis, dė-
ė labai didelė. Tai žino skaity- k o d a m i ^ k o r t e l e s m ū g ų d i e n . 

* y * r " * - * ? ^ ^ r - ^ Į n J l i parėmė: Ant. Behckas, 
Evergreen Park, 111., Dėkodami už kalėdines korte

les, a u k o j o : 4 dol. — Meliton 
C. Balsewicz; 3 dol. — E . Ži
l inskas ; po 2 dol. — A. V. Os-
teika, M. Knystautas , B. Bakas , 
A, Grinius , E. Lengvinas, J . 
Gegevičius, C. Salnis, P . Alek
sa , P . Paškevičius, J. Baublys, 
Vyt . Aridrušait is . dr. Aurelia 
B a r t k u s , J . Nesavas, L. Kauli-
J. š ak in i s , F . ir N. Taruliai, V. 
njs, R. Senkus, J . K. Pankus , 
S t r a sh . K. Leknickas, A. Bago-
čius, O n a Ulevičius, E. Vainie-

P. Sutkus. Homewood, m. , 
Emily Balzekas, Chicago, UI., 
L. S. Šmulkštys, Chicago, U.l, 
Dr. Sofija šimoliūnas, Mon-

teno, UI.. 
Dalia Bojavienė, Chicago, UI., 
B. Gaižauskas, UI. 
Zuzana Pupienė, Chicago, UI., 
George Kartis, Ann Arbor, 

Mich. 
Esame labai dėkingi. 

x Lietuvių SaleziečiŲ eks-

x Dail. P. Augiaus mirties 
dešimtmečio minėjimas įvyks 
gruodžio 13 d. Jaunimo centre. 
Dailininkas mirė 1960 m. gruo
džio 7 d. Mirties sukakčiai at
minti išleista gražiai velionies 
iliustruota knyga "Pupos pasa
ka". 

— Vilniaus universiteto bib
liotekoje, kurios 400 metų su
kaktis šiais metais minima, 
šiuo metu yra 2,600,000 knygų. 
Bibliotekoje yra ir seniausia 
lietuviška knyga — 1547 m, 
Mažvydo katekizmas. 

nė, J . Kanavolas , Ona Jasai t is , Į alumnai planuoja pilnutinį "Se-
Mar i jona Sutkai t is , G. Zukaus 
kas . L a b a i ačiū. 

nosios" ir pokarinės kar tos ben
drą subuvimą. Pakeitusieji ad-

Įresus ir telefonus prašomi susi-
Prasming iaus ia Kalėdoms ! g i e k t i m p o v i ] u V a i š v i l a ^ 

588-0921. (pr.) dovana — Dainos — Lithuanian 
Songs. įdainuota Alodijos Dičiu-
t ė s - Trečiokienės . Galima gauti 
Drauge . Gifts International 
(buv. Karvelio p rekyba) . B. 
Brazdžionio prekyboje, a r b a pa
s k a m b i n u s tai. 532-6241 prisiun-
f'isffle 

x Didžiausias lietuviškų 
plokštelių pasirinkimas — Kar
velio prekybos namuose, 2501 
W. 71st St.. tel. 471-1424. Kas
dien nuo 9 iki 9 v. v., sekmad. 
nuo 12 iki 5 w. v. (ak.) 

Liet. Bendruomenes vadovai "Drauge". Iš kairės: PLB vald. pirm. St. 
Barzdukas. JAV LB vald pirm. V. Volertas, JAV LB vald. parengi
me vadove Aušra Mačiulaityte Zerr, JAV LB tarybos pirm. inž. V. 
Kafiyiataa 

tijoje kun. Stanyslav Ren, uk
rainiečių įgaliotinis Walentyn 
Stadnitschenko ir estų įgalioti
nė Ell i Oitma. Raštu pasveiki
no Schleswig-Holstein kraš to 
socialinė ministerija, Luebecko 
miesto valdyba, gyvenančių lie
tuvių evangelikų vardu Vokie-

Adolfas Kele-
ris, dekanas prel. Josef von de 
Berg ir kitos organizacijos bei 
atskiri asmenys. Meninėje da
lyje labai gerai pasirodė solistė 
Izabelė Šrederienė, ypač bosas 
Helmutas Šrederis, kurie padai
navo visą eilę lietuviškų liau
dies dainų, o taipgi ir vokiečių 
kompozitorių. Solistus palydėjo 
pianu Kur t Telemann, kuris 
dar nuo savęs priedo išpildė ke
lis muzikinius dalykėlius Ham-
mond vargonėliais ir akordeo
nu. Gi kvintetas "Baltija" — 
-Helmutas Bertulaitis, Juozas 
Jasulaitis, Stasys Jasulaitis, Eri
kas Rotkis ir akordeonistas Vi
lius Lemkis, pradžhagino gerai 
paruoštu repertuaru. Apie kvin
tetą "Balt i ja" nėra daug kas 
pasakyti . Šis kvintetas, daugiau 
ar mažiau, bet jau neblogai yra 
pažįstamas visiems gyvenan
tiems lietuviams Vokietijoje. 
Kvintetas susideda iš jaunų, 
balsingų, gražiai nuaugusių lie
tuvių vyrukų. Kaip meninė pa
jėga y ra gana stipri ir kitos to
kios laisvoje Europoje mes ne
turime. Po to buvo sukalbėta 
malda už mirusius ir žuvusius, 
ir sugiedotas Lietuvos himnas. 

Lapkričio 22 d. buvo lanko
mos Vorwerker kapinės ir pa
gerbti mirusieji mūsų tautie
čiai. (J . Pyragas) 

— Naujas aliuminijaus fab
r ikas už 100 mfl. dol. pastaty
tas Frederick. Md. Pagamins 
85.000 tonų kasmet. 

Iš demonstracijų prieš Simo Kudirkos išdavimą, praėjusį šeštadienį, 
Chicagoje. Nuotr. Vyt. Račkausko 

<ir 
"DRAUG0" PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 

K A L Ė D O M S 
Naudokitės šia patogia užsakymo forma. 

Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 
asmeniui: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

Siunčiu prenumeratai 

Mano adresas: 

Vardas, pavardė 
Numeris ir gatvS 
Miestas ir valstybė 
Zip Code 

Parašas 

^ 5 *£ 


