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Amerika vetavo 
Izraelio pasmerkimą 

Reikalavo kartu pasmerkti ir priežastis, kurios iššaukė 
kerštą 

NEW YORK. Jungtinių; Pirmasis Amerikos veto buvo 
Tautų Saugumo Tarybos istori- j 1970 kovo 17 Rodezijos reikalu, 
joje Amerika antrą kartą pa- į Kin ja, nors dar nei metų neiš
naudojo savo veto, kai buvo dis- j buvo J. Tautose, jau vetavo du 
kutuojami Miuncheno tragedi- į kartus, o sovietai per visą J T 
jos įvykiai ir Izraelio lėktuvų j laiką veto panaudojo 109 kar-
puolimas. Amerika vetavo re- Į tus. 
zoliuciją, pasmerkiančią vien tik 
Izraelį už bombardavimus Liba
ne ir Sirijoj. Rezoliucijoj nebu
vo paminėta, kad smerkiamos 
ir tos priežastys, kurios iššaukė 
kerštą, vadinas, turėjo būti pa
smerkti ir tie, kurie tą istoriją 
pradėjo. Ambasadorius Bush, 
vetuodamas pasakė, kad "mes 
turime siekti, kad ateity atletai 
neturėtų baimintis būti užmušti, 
o lėktuvų keleiviai nebūtų oro 
piratų aukomis". 

Prieš tai sovietai ir kiniečiai 
vetavo kitą rezoliuciją, kuri ne
tiesioginiai kaltę už Miuncheno 
tragediją skiria Libanui ir Siri
jai. Rezoliucija buvo pasiūlyta 
Amerikos, Britanijos, Prancū-

Teroristu vadas -
Yemeno diplomatas 
NEW YORK. — šios savaitės 

Newsweek magazinas rašo, kad 
"Juodojo rugsėjo" teroristų or
ganizacijai Europoje vadovauja 
vienas Yemeno diplomatas Švei
carijoj. Duoda ir jo vardą — 
Daoud Barakad. Jo planais ir 
buvo įvykdytos Miuncheno žu 

Karingai nusiteikę Izraelio vaikai 

Didžiuliai NATO 
manevrai 

Priešas sunaikino 
70 helikopferiij 

Kissingerio 
darbotvarke Maskvoj 

SOVIETŲ LAIVAI KINIJOS 
UOSTUOSE 

SAIGONAS. — Kinija atida- j temis, kur minos nesiekia. Gėle-
re savo uostus sovietų ir Rytų! ždnkeliai dažnai aviacijos įsudau-
Europos laivams, gabenantiems; žomi, sugriaunami t i i ta^^6rko-
kannę medžiagą ir ginklus šiau-j munistai nuostabiai greitai juos 
rės Vetnamui. Karinė žvalgyba sutaiso. Per upes stato ponto-
pastebėjo, kad pietiniuose Kini-į ninius tiltus, juos naudoja nak-
jos uostuose prieš penkias sa- i tį, o dieną vėl išardo. Tokius la-
vaites pradėjo lankytis sovietų i bai sunku susekti ir aviacijai 
tanklaiviai ir prekiniai laivai, j subombarduoti. Spėliojama, kad 
Ilgą laiką kiniečiai sovietams ne-! kelius ir tiltus taiso kiniečių 
leido Įplaukti į savo uostus, da- darbininkai. 
bar, matyt, savo nusistatymą. Gazoliną ir alyvą Hanojus 
pakeitė. į gauna iš Kinijos ir vamzdžiais-

T. „ . .. . „ . , . . Nedideli, 10 inčų skersmens Is Kinijos i Hanom kanne j . . . , . .- ,. 
... . *.. , . , vamzdžiai daromi ne is plieno, 

medžiaga siunčiama gelezmke- \, . -v , - , Z 
.. . . , Z • • , , , bet JS lengvos ir patogios plast:-liais ir sunkvežimiais, dar pluk- , L. . r m.-m*. f ° ~Z . , . ,! . \ > k o s - Tokie labai greit sutaiso-doma ir mažais laiveliais pakran' : • — , ,x 

na, juos pagaliau sunku ir is 
lėktuvų pastebėti 

Palaikykite lietuviu 
pastangas atstatyti 

laisvę" 
"Lietuviai reikalauja laisvės 

- tokios antraštės 
zijos ?r Italijos, smerkianti 
"Juodojo rugsėjo" gaują, kuri 
prisipažįsta ir didžiuojasi įvyk
džiusi Miuncheno žudynes. 

tf i • vi • • i . į ager 

Vokiečiai apie slaptas | IRA 
organizacijas Lietuvoje 

Bonna. — Vokiečių spaudos 
žiniomis is Stockholmo ("Tages-
anzeiger Regensburg", VIII. 8) 
susideginimai Lietuvoje vyksta j 
ne pavienių asmenų iniciatyva. ; 
Bent dviem pirmais atvejais bu- i 
vo vykdoma "slaptų organizaci-
jų" nutarimais. Romo Kalantos į 

BRIUSELIS. — šį ketvirta- SAIGONAS. — P. Vietnamo; MASKVA. — Henry Kissin- ; 
dienį 11 NATO šalių pradeda kariuomenė turėjo didžiausią! gėris į Maskvą atvyko sekma- j 

dynės. Dažnas reiškinys, kad į manevrus, ir jie bus didžiausi medžiaginį nuostolį visame šia-1 dienio vakarą. Manoma, kad jis { 
diplomatai, pris-dengdami imu-! nuo šios organizacijos įsteigimo me kare, kai priešo raketos pa-j ir ten gali susitikti su šiaurės į 
nitetu ir organizuoja tokius da-j pradžios. Dalyvaus apie 7.000: taikė Bien Hoa bazėje į bombų' Vietnamo atstovais ir tartis ka-• 
lykus, kurie kitiems neįmanomi, i lėktuvu, 300 karo laivų, 30 pre- sandėlus aerodrome, 'jas su-j ro baigimo reikalu. Oficialiai sa- Pf^o kraštui 
arba jie patys tik pridengiami j kybinių. viso 64.000 vyrų. Ma-; sprogdino, o jos sprogdamos su-i koma, kad jis susitiks su B r e ž - į ^ ^ 0 Li_u 

diplomatų vardu, rašo žurnalas.! nevrai vyk s abiejose Atlanto naikino ar apgadino 70 helikop-j nevu. Gromyko, Kosyginu. Dar- | * f 
Tas "diplomatas" dažnai skrai-j pusėse, bet daugiausia Europos, terių. Tai labai sutrukdys pietų] botvarkėj numatyta tartis Eu-
do tarp Yemeno ir Genevos, dip- i pradedant Portugalijos, baigiant; vietnamiečiams gintis, kai gali ropos Saugumo konferencijos, 
lomatiniuose paketuose kažkąį Norvegijos pakrantėmis. ; prasdėti laukiamoji nauja prie-į Vietnamo, strateginių ginklų ap-
vežioja. pas jį lankosi įtartini j Vakariečiai neslepia net ir šo ataka. Sprogimo metu žuvo! ribojimo derybų atnaujinimu, 

į agentai, ne tik arabai, bet ir karinių manevrų, pakvietė apie - Saigono karix, 21 buvo su-
teroristų atstovai, Ameri- i 200 laikraštininkų' Rytų bloko žeistas, sužeista ir 40 amerikie-

į kos Weathermanai ir kiti. | žurnalistų nebus, bet spaudos : čių. 
Amerikos aviacija Hanojaus 

priemiesty sugriovė didžiausią 
ir svarbiausią Š. Vietnamo tiltą, 
suna 

Bendruomenės pirmi
ninko straipsni įdėjo, rugpiūčio 
16, Auekland, N. Zelandijoje 
laikraštis "The Cacholic Sun-
day". C. Liutikas straipsni prade 

Kai tą išgirdo pats Baraka-
tas, atsiliepė: ''Tai labai piktas 
juokas, dalis sionistų propagan
dos, daugiau nieko". 

susideginimas įvyko po ilgo, slap 
arstymo, išspręstas burti 

liu. Susideginimais norima at 

Neskiria kulkų 
nuo šampano kamščiu 

MIUNCHENAS. — Sekmadie-

konferencijoj, Norvegijos Bar-
dufoss miestely, jei jie apsilan-j 
kys, jiems bus leista pasilikti. 

Manevruose dalyvaus Ameri
kos, Kanados. Britanijos, Dani-
jos, V. Vokietijos. Italijos. Liuk
semburgo. Olandijos. Norvegi
jos, Belgijos ir Portugalijos vie-

I netai. Prancūz :ja yra NATO na
rys, bet savo karinius dalinius 
vra ištraukusi iš bendros vado-

prekvbos reikalais. 
Su Kissingerru nuvyko dar; 

penki jo pagelbininkai. Yra ži-l 
noma, kad į Maskvą tuo pačiu; 
metu atvyko ir š. Vietnamo po-! 

Lietuviai -
religingimisia taute 
sovietu imperijoj 

"Possiev", politinis rusų emi
grantų mėnesinis žurnalas, lei
džiamas Frankfurte, Vale. Vokieti 
joje, liepos mėn. laidoje (I nr. 6 
— 1181; Įžanginį skyrė rusų — 
lietuvių santykiams. 

Žurnalas teigia: "Lietuviai ka-

litinio biuro narys Le Duc Tho, irašty atpasakojęs pastarųjų mė-. 

io žodžiais: "Jaunojo susideginu-! 
sio lietuvio žvgis nepaprastai iš-]1*^ **, gai but, pati religin-
rvškina padėtį, kuri virto sovietų j | i a u s | a , t a ,u ta ^ ^ amuose, 
okupacijos padariniu". i T u o b u d u t u v i a i , po žydų ant-

į roji tauta, galinti tikėtis savųjų 
Autorius, N. Zelandijos laik-! tautiečių paramos iš Vakarų". 

Esą. gal būt dėl to tautinis pa-
MnaikŽBO^b5»"į*«pie 3 » ak- į 5 " k u r i u o K i s s i n ? e r i s P a r v ž iu je nesių įvykius, nurodęs į okup. I sipriešinimas Lietuvoje stiprėja 
ro ploto kariniu ^rengimų. T e n i t u r ė j 0 eilę s I a P t u susitikimų. į Lietuvos katalikų protestus, bai-į žymiai labiau kaip kitose respub 

"Pasinaudo-j Hkose, gi jos religinis ryžtas tau 

vybės. Solidarizuodama su ki-
,nj olimpiniam mieste nebuvo la-j ^ j g sąjungininkais tuo pačiu 

k H b a ; ramu. Poucija buvo užaliar-, m e t u d a r y J s a v o a t s k ? r U s m a . . 
muota, kad kažkas šaudo iš Ma-į n e v r u s sXJ m 'nų mėtymu į van-

rų 
buvo visok os karinės dirbtuvės 
barakai, sandėliai. Viso sekma
dienį buvo 320 skridimų į prie-j 
šo pusę. Aviacija neteko vieno i 
lėktuvo A-7. Nuo ofenzyvos pra
džios tai buvo 90-sis numuštas 
lėktuvas ir 98-sis lakūnas. 

Dar Sagonas praneša, kad 
praėjusio savaitgalio metu ko-

Ž££tZŽŽŽL?£ I :°*L ̂ LTS. ? i r S i *?*: • - 1 w ~ nieko nerado. Tuo pačfu metu 
bėtojų teigimu, tos slaptosios or- j n e a i š k u k o k s b u v o r e i k a i a s v i e -
ganizacijos "linkstančios j sočia- | n a m a ū g t r u i ^ . v ė J i a v o s gfcie. 
Iistiškai nuspalvintą katalikybę . b ą N u Q sUehQ ^ ^ ^ j i g nu_ 
Vadovybėj daugiau :^™<>J»™ puolė ir užsimušė. Stiebas ne

buvo Olimpinio miesto ribose. žiaus žmonių, kurie iki 1950 miš
kuose aktyviai priešinosi sovieti
niam prievartavimui. Tačiau na 
rių tarpe ir nemaža viduri
nių mokyklų mokinių, kurie ver
čiami atlikti gamybinę praktiką 
įmonėse. Dėka to užsimezgė 
tamprus bendradarbiavimas tarp 
gimnazistų ir pramonės darbi
ninkų. Susirūpinusi valdžia, esą, 
svarstanti nutraukti vidurinių 
mokyklų mokinių dalyvavimą 
gamyboje. Didelį susirūpinimą 
susideginimai sukėlė Vatikane, 
kur, esą, žinoma apie šiuos sąry
šius. Ar susideginimai atsilieps į 
Vatikano politiką komunistinių 
kraštų, ypač Sovietų Sąjungos, 
atžvilgiu, lieka neaišku. Taip ra-
*o vokiečių laikraštis. 

v.b. 

CHICAGO. — Kaip rašo len
kų Dziennik Związkowy (DC.8), 
kongresmanas Edward Dervrins-
ki, kalbėdamas Chicagoje, pa
geidavo, kad amerikiečių laik-

rai baigsis rugsėjo 28. Jų t i k s - :
t e k o 

las — karinis ir psichologinis1 

pasirodymas sovietams, kad va-

Tai galima Jugoslavijoj, 
ne Lietuvoj 

Liublijana — Didžiausias Ju
goslavijos slovėnų katalikų laik
raštis "Družina". spausdinamas 
Liublianos valstybinėje spaustu
vėje, paminėjo savo gyvavimo 

imta 140 visokios rūšies ginklų.; dvidešimtąsias metines. Ta pro-

i gia tokiais žodžiais: 
darni dėsniais, paskelbtais Atlanįtoje palaikomas žymiai didesniu 

261 kario užmuštais, pa-

kariečiai moka bendrai dirbti ir] 
gintis. 

Paskui vėl kaimynai skundėsi, 
kad prancūzai šaudo, bet polici
ja patyrė, kad jie šaudė, tik ne 
kulkomis, o šampanų kamščiais, 
atkišdami butelius. 

MIUNCHENAS. — Olimpiniai 
žaidimai baigti vakar. Sekma
dienio varžybose Amerika pirmą 
kartą istorijoje laimėjo marato
no bėgimą. Juo buvo Frankį 
Shorter. Medaliais tačiau iki; 
sekmadienio vakaro vėl pirma-Į 
vo sovietai su visais užgrobtų! 
kraštų sportininkais. Tarp pa-| 
čių geriausių atletų skamba[ 

ukrainiečių, gudų, gruzinų, lie-į 
tuvių ir kt. pavardės. 

Pasikėsinimas prieš 
Izraelio diplomatą 

BRIUSELIS. — Į Izraelio am-j 
raščiai ir kitos informacijos prie, basadą paskambino žmogus, pa-
monės Miunchene ar kur kitur i sisakė esąs Maroko pilietis, tu-! 
sporto pasauly minėtų sovietų! rįs informacijų apie p'anuojamą 

Saigonas neteko 23 užmuštais ga išleistame gražiame sukaktu
viniame numeryje pateikiama 
plati dvidešimties metų veiklos 
apžvalga, iškeliami svarbiausi į-

atletus, pažymėdamos jų tauty
bes. Reikia aiškiai identifikuoti 
sportininkus, jei jie yra ukrai
niečiai, gruzinai, lietuviai, gudai. 
Tai būtų nors maža kompen
sacija tiems atleitams, privers
tiems reprezentuoti sovietus". 

sabotažą prieš Izraelio taik:nį. 
bet užeiti į ambasadą jis bijąs, 
prašė su kuo nors iš ambasados 
susitikti kavinėj. Kai į krvinę 
įėjo vienas Izraelio žmogus, ta
da į jį pasipylė šūviai. Diploma
tas buvo sužeietas, bet nepavo
jingai 

to, J. Tautų Chartose ir Visuoti 
nėję Žmogaus teisių deklaracijo
je, mes kreipiamės į visus laisvuo 
sius kraštus bei vyriausybes, į 
laisvąją spaudą ir laisvojo pašau 
lio viešąją nuomonę ir mes jūsų 

mastu. "Dėl to —toliau teigia 
žurnalas — ir suprantama, kad 
jei Maskvoje protestą pasirašo 
20 — 30 žmonių, tai Lietuvoje 
104 katalikų dvasiškiai rašė So
vietų S-gos kom. partijos centro 
komitetui, gi tuo metu, kai pas prašome: palaikykite lietuvių 

tautos pastangas atstatyti jos lais mus (Rusijoj) dėl religinės prie-
vę ir nepriklausomybę ir protes-. spaudos reiškė protestą, pasirašę 
tuokite kiekviena atitinkama projkeli tūkstančiai, tai Lietuvoje pe-
ga prieš sovietų agresiją Lietuvos ticiją pasirašė 17.000 asmenų", 
atžvilgiu ir prieš sovietų vykdo-, Xo!iau 

i mus kolonijinius veiksmus oku
puotame krašte". (E.) 

Kaip įvairūs rusai specialistai 

rašoma apie Įtampą 
("įkaitinimą") Lietuvoje ir apie 
Kaune gegužės 18 "tautiniai — 
religinę manifestaciją." Esą, mi-

vvkiai. Pirmaisiais pokario me-| , 
. . . . . . . . . . . : gabenami i Lietuvą ir kitas Baltais del įvairių administracinių 

varžymų nebuvo galima duoti 
platesnių informacijų ir naujie
nų iš katalikų Bažnyčios gyveni
mo. Taip pat ir laikraščio apim
tis ir tiražas buvo labai menkas, 
neva dėl laikraštinio popieriaus 
trūkumo. Buvo leidžiama vos 
5.000 egzempliorių, aštuonių 

mažo formato puslapių. 
196f> metais sunormalėjus 

santykiams tarp Vatikano ir Ju-
gosaĮvijos, padėtis žymiai pasi
keitė. Dabar laikraštis leidžia
mas du kartus per mėnesį di
delio formato, spausdinamas mo
derniomis ofseto mašinomis 180,-
000 egzempliorių. Skaitytojų ly
gis yra labai į\airus: pradedant j nesni nei 30 metų piliečiai san-
paprastaiN darbininkais ir ūki-(tykiu 48:41 rėmė ir žadėjo bal-
ninkais ir baigiant aukštuosius suoti už McGoverną. bet š;uo 
mokslus baigusiais inteligentais, j metu santykis pasikeitė: 61 pro-
Skaito net komunistų partijos į centas remia Nixoną. o McGo

verną tik 36. 
Tas pats Gallupo -'nstitutas 

nia miliciją puolusi akmenimis 
ir šioji turėjusi atsitraukti. Reži
mas, prisimindamas įvykius Xo-

?rkasko mieste, (kai tram-
tijos valstybes, akivaizdžiai rodo 
"Komjaunimo Tiesoje" (nr.59) 
įdėta jaunuolio A. Zaicevo nuo t | d ž i u s sukilėlius buvo vengiama 
rauką. Po ja paaiškinta: "Baigęs: p a n a i K j o t i vietos įgulą) panašiai 
Minsko Politechnikos institutą,! p a s į e ig e s įr Kaune. Vietos įgula 
komjaunuolis Aleksandras Zalce ^panaudota, nors joje lietuviai 
vas pagal paskyrimą atėjo į Vil- | j r n e t a r n a u j ą . Taigi "kareiviai 
niaus elektros skaitiklių gamybą. Į b u v o ufdaryti kareivinėse. Suki-
Jaunam vaikinui pasiūlė m e i ^ . įįmuj maišinri buvo iškviestas pa 
ro pareigas viename iš labiausiai' 
atsilikusių cechų. Aleksandras 
nesvyravo..." (E.) j 

PRINCETON, N. J. — Gal-

rašiutininkų dalinys, speciali M 
VD grupė, sakoma, iš Kaukazo". 

Pagaliau, rusų emigrantų žur 
nalas pažymėjo kaip būdingą 
bruožą tai, kad rusų daliniams 

lupo institutas sako. kad po rea-j L i e t u v o J-e nebuvęs duotas įsaky-
publikonų konvencijos jaunieji: ma$ < a u c jv t i j lietuvių minią if 
balsuotojai neprastai persimetė į kad a p i e įvykius Kaune pasaulis 
j Nixono pusę. Dar vasarą jau- p a t y r e s g r^ų _ pasipriešini-

i mo veikėjų Maskvoje. (E.) 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 12: Švč. M. Marijos 
Vardo šventė; šv. Valerijonas, 

Visti laisvai mo-1 tyrinėjo' ir darbininkus. Vakarą šv. Ensvida. Diemedis, Tolminė. 

lariai. Laikraštis plačiai ir atvi-
'ai pasisako aktualiomis tomo-

Dažnas reiškinys apkrautuose V. Vokietijos keliuose, kai susidaužo 
dvidešimt Volkswageuų 

. mis. Kaip pvz. 
kyklose dėstyti religiją ir valsty-

; binėse radijo programose įvesti 
I atitinkamas laidas katalikams ir 
kitiems tikintiesiems. 

Taip yra komunistinėj Jugos
lavijoj, kitaip yra mūsų okupuo
to]' Lietuvoj, 

Nixonas pirmavo prieš McGo
verną 49 proc. prieš 35. gi dabnr 
jo populiarumas pakilo iki fil 
proc. prieš 28. 

Kai tą išgirdo McGovernas,; 
atsibepė; "Aš netikiu jokiaįs įn-į 
stitutais, jokiais apklausinėj]"-, 
maifi". j 

Rugsėjo 13: šv. Eulogijus, šv. 
Eugenija, Birmantas, Giratė. 

Saulė teka 6:26. leidžias 7:07. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, ve
šiau, galimas lietus, temperatū
ra apie 65 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI EB SVEIKTI PAJĖGUMO U G D Y M A S 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D . 
Sveikatos reikalo raštas - klausimas siasti šiuo a d r e s o : 

K E L I A S Į SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, TU. 60636 

STRĖNŲ STIPRINIMAS 

Saugokime strėnas teisingais kū
no judesiais — nereikės taip 
dažnai jomis negaluoti. 

Mediciniška tiesa 

Kas daryti skaudant strėnoms 
— dažnas klausia. Pirmiausia, 
reikia sužinoti, kokia negerovė 
strėnose, nes vien skausmas jose 
yra tik simptomas, o ne liga. 
Svarbu negerovės laipsnis, ne 
vien los rūšis. Pvz., toks kau
lų išretėjimas (osteoporosis) pa
gyvenusiam žmogui, ypač mene 
sinių nustojusiom moteriškėm ga 
Ii sukelti strėnų skausmus. Čia 
priseis su gydytojo talka pradėti 
kaulus stiprinti imant hormonus 
ir gerai valgant: gausiai vaisių— 
daržovių ir daug baltymų naudo 
jant. Už tai dabar visi lietuviai 
atgimkime sveikai mitybai, žie
mai vekuokimės vaisius — dar-1 
žoves. Pirmiausia, iš savo sodo—j 
daržo gėrybes sunaudokime, ne
leisdami joms sunykti. Baltymus 
galima gauti iš liesos mėsos, to
kios varškės ir sūrio. Dar kiauši
nio baltymus, žuvis, pupelės, žir 
niai yra geras šaltinis baltymų. 
Kartais priseina operacijos keliu 
taisyti iškrypusius kaulus, ar juos 
kitomis medžiagomis pakeisti. 

Netvarkykime nemedieiniškai 
mediciniškų reikalu 

Jokiu būdu nė vienas lietuvis 
neturėtų gydytis nuo bet kokios 
negalės ne pas gydytoją. Kaip til 
tų nestato solistai, kaip plaukų 
nekerpa virėjai, lygiai taip kaulų 
tvarkyti neturėtų mėgėjai. Blo
gai, ikai dvasiškis neatsakančiai 
eina savas pareigas. Dar blogiau, 
kai ligoje ne gydytojas mėgina 
gydyti. Žmogaus nenusimany
t a s yra gyvenime tuščia vieta. 
Tada j ja veržiasi visoks niekis. 
Už tai ir atsiranda visokių čigo-

suskaitomi kiekiai pakvaišusiųjų 
randas ant šios žemės (imensus 
est numerus stultorum). 

Žinoma, tuojau ims protestuo 
ti kuris nors naivėlis, tvirtinda
mas, kad jam masažuotojas pade 
jo, o gydytojas ne. Tokį palen
gvinimą kiekvienas galite apturė 
ti visai be pinigo ir laiko pralei
dimo. Tik po pusvalandinės šil
tos paprasto vandens vonios, gy
dytojo patarimo bodamas, pasi
gimnastikuok: "kaulus strėnose į 
vietas atvaryk". 

I r vaikai j a u č i a Marąuette Parko grožį. Jie pasilipę j medį s teb i Al-
vudo j i ems paruoš tą žaidimui apl inką ir bežaidžiančius draugus. 

Nuotr. M. Nagio 

Nedekime burtu J vonią 

Meskime visokius burtus iš gal
vos, būk reikia į vonią pridėti 
vaistų —. druskų — tada būk ge-

Inž. Juozas Slabokas fdeš . ) aprodo 
gražiausią Chicagoje Marąuette 
parko vietą savo dėdei, svečiui iš 
toliau. Nuotr . M. N a g i o 

riau padėsią kaulams. Tai netie
sa. Tik šiltas vanduo yra gerjau-

, šias be pinigo gaunamas vaistas 
nų— apgavikų gydymo srityje. ( m a ž o s g l a i d o s d u j o m ) v e i k i a 

j raumenis, atleisdamas ir ramin 
s i damas nuo perdėtų susitrauki-

Jie žmones apgaudinėja, 
kaulus mankština, būk tai 
į vietą suvarinėja.Po ilgo tokių 
apgavikų (visokiais vardais jie 
Čia pasivadinę) žmogaus išnau
dojimo, visada tokie mėnesiais 
kaulus "mankšto," kol pati ne
gerovė natūraliu keliu susitvar
ko, tiek ir tiek pinigo apgavikui 
išleidus. Liga esti užleidžiamą, 
jei iš viso ji buvo. Mat, stoge 
skylė netaisoma reikiamai tik di 
deja - monais jos neužtaisysi. Li 
gai užsisenėj'us, sunkiau esti gy
dytojui ją tvarkyti. 

Amerika yra jaunas kraštas — 
daugelis dalykų Čia dar laukia 
pataisos. Imkime tokias Roentge-
no nuotraukas (X-Ray čia vadi
namas) gali daryti ir aiškinti tik 
gydytojas specialistas - specialiai 
tą dalyką studijavęs ir gavęs gy
dytojo diplomą. O kaip apgaulin 
gai mėgina aiškinti nesiorientuo 
fančiam mūsiškių jo strėnų nuo 
traukas tūlas apgavikas, visai to
kiam aiškinimui nepasirengęs. 
Teisingai Biblija tvirtina, kad ne 

Bendra kūno sveikata 
svarbi strėnų sveikatai 

Strėnos yra kūne. Jų sveikatos 
negali statyti kur nors kitur. Už 
tai kūno sveikata įtakoja ir strė
nų stovį. Pvz., jei žmogus bus 
mažakraujis — jo strėnos bus 
silpnos ir labai sunkiai tvarkysis. 
Todėl reikia pas gydytoją nu
statyti mažakraujystės priežastis. 
Jų esti visokių. Jei tai bus pa
prastas geležies sumažėjimas kū
ne dėl nepakankamos mitybos— 
reikės imti geležį maisto ar vais
to pavidalais. Geležies daug turi 
špinatai, žemuogės, mėlynės. 
Mažakraujuj patariama po svarą 
špinatų per parą suvalgyti. Juos 
reikia pavirti 3 - 4 minutes. Ta
da pridėti baltymų, kad ir varš
kės ar rūgusio pieno pavidale. Ir 
tada tegul per dieną tuos špina
tus mažakraujis per kelis kartus 
sudoroja. Gydytojas prirašyti ga
li geležies tablečių. Išmatos pasi
daro juodos kaip smala nuo kiek
vieno geležim gausaus maisto. 
Nebijokime — neišsigąskime. 
Tik žinokim, kad geležis erzina 
skrandį. Žmogus gali imti atsi
rūgti. Neimkime geležies tada, 
bet tariamės su gydytoju. Leng
va neimti vaistų, kai jie reika
lingi — bet tada didesnis nege
rumas užguls žmogų. Gyvenime 
visada reikia pasirinkti menkes
ni blogumą — tik meskime iš 
galvos netiesą būk gyvenimas 
yra tik pieva graži, kur skina sau 
žiedus didi ir maži. Ne! Kiekvie
ni vaistai kartais kai kam suke
lia nemalonius pašalinius reiški
nius. Jei jie nestiprūs — sumaži
nus dozę, ar laikinai vaisto ėmi-

kraujystei atsirasti; jos tvarko
mos gydytojo priežiūroje. Tik 
-jau nė vienas lietuvis nesigydy-
kime geležies stoką su išpūstai 
reklamuojamais televizijoje nie
kais. Jai trūksta geležies, jos rei
kia imti pakankama kiekį. Jei jos 
nereikia žmogui — tai nėra ko 
išlaidauti ir niekus išdarinėti. Ki
to kelio niekada nepasirink, jei 
nori kuo sveikesniu per gyveni
mą praeiti. Panašūs niekai žmo
nėms įperšami visur ir visais lai-

MALDININKŲ KELIONES 

Lenkijos ribose esančios Vii 
niaus arkivyskupijos dalies "ti-' 
kintieji paskutiniu metu gausiai 
dalyvavo dviejose maldingose 
kelionėse į Sopulingosios Dievo 
Motinos šventovę Swienta Woda 
ir švento Antano šventovę Nie-
wodnica. Marijos garbei maldin
goje kelionėje dalyvavo apie 
12.000 tikinčiųjų, kurių tarpe 
apie 2,500 pravoslavų. Švento 
Antano šventovėje susirinko 
daugiau negu 10,000 tikinčiųjų, ' 
kurie dalyvavo naktinėje adora-! 

cijoje i r iškilmingose pamaldo- i 
se. šv. Mišias aukojo vysk. Gul
bino vičius. 

VIENI Krrrs NAIKINA 
Uodai kiaušinėlius deda j van

denį. Iš tų kiaušinėlių išsirita 
vikšrai, kurie gyvena vandeny
je. Šiais vikšrais minta žuvys. 
Taip pat vandenyje gyvena ge
gužės musės vikšrai, šios musės 
vikšrai suryja labai daug laši
šų apnaršų. Jie gai ir visus ap-
naršus suėstų, bet to daryti ne
leidžia kita žuvis — upėtakis, 
kuri daug sudoroja gegužės 
musės vikšrų, o šie — lašišų 
apnaršų. Jei kuriais metais ap-
naršų būna mažiau, tai ir upė-
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• Redakcija straiptalus tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dota, straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą, 
turini neatsako Skelbimų 
kainos prisiunčiamos savus 
orasvmus 

• Redakcija dirba kasdien 
8-30 — 4-10, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas 
dien 8-30 — 4-30 šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 
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DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2484 W e s t 71st Street 

Vai : pirm. ketv. 1 iki 7 popiet 
antr.. penki.. 1-5. trafi. fr **it ttk 
•usttarna 

kais, mat perdaug yra lengvati- tekiu g ^ a ^ ^ n ė n J i e m s 
kių asmenų. Lietuvoje savu lai- k o ^ Q ^ m a ž i a u u p ė t a k i ų > 
ku buvo panašus niekas — Amo 
lis labai paplitęs. Dar valerijono 
lašai, dar iš Vokietijos gaunamas į į į į j . į ' ^ r į 
širdžiai kardiazohs ir panašūs nie; 
kai žmonėms galvas susuka. 

tai ir lašišų mažiau, nes tuomet 
musių vikšrai suryja labai daug 

Mškns 

Dr. Ant. R a d o t e I—ĮaSR per&tn* 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2769 Wetrt 51st Strear 
TeL GR 8-2400 

Vai. pagal ausi tarimą, plrmad t' 

mų — Įsitempimų spazmų. 

IŠVADA. Visur, visada ir visi 
prisilaikykime gamtos dėsnių, 
anksčiau su jais susipažinę. Pa
renkime savo vidų — savo asme
nybę, savus jausmus tų dėsnių 
pildymui. Bendra strėnų priežiū
ra kiekvienas rūpinkimės per 
365 dienas metuose ir taip per 
visus metus elkimės. Teisinga 
laikysena kūno, reikiamas dvasi
nis ramumas, tinkama mityba, 
atsakantis kūno •negerovių, ypač 
mažakraujystės ir išretėjusių kau 
lų, tvarkymas daug padės mūsų 
strėnom ilgiau sveikom išlikti. 

PASISKAITYTI. J. J. KaŠkiau-
čius, M. D.: Kaip būti Jaunam 
net ir senatvėje. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitiniu, kortelių naudojimas vn 
gražus paprotys- Biznieriai jas pU 

mą pertraukus — apturima nau- ciai naudoja, bet timca ir visų luo 
Tokio raumenų atleidimo šiltoje 
aplinkoje ir reikia žmogaus 
strėnkaulių "j vieta suvarymui". 

Išnaudotojai nesiorientuojan 
čiųjų lengvai pinigus surenka už 
niekus: jie vonion prideda visai 
ten nereikalingu medžiagų — už 
tai lengviau tada jiems kelis kai
lius nuo prisiviliotos avies nu
lupti. Už tai nė nereikia mums 
chicagiškiams ar kitiems būtinai 
važiuoti kur tai į šiltus — į mi
neralinius kraštus, kad strėnas 
pataisytumeJLabai gražiai — Jy 
gi ai pajėgiai —gali sveikatą strė 
nom gražinti kiekvienas Chica-
goj gyvenantysis, jei jis prisilai
kys gamtos jam nustatytų elgi
mosi—savo strėnų apsaugos dės 
nių. Tad visi "sūnūs palaidūnai1 

grįžkite į savus namus ir pradė
kite reikiamus darbus atlikti sa
vų strėnų apsaugai. Tai bus daug 
protingesnė elgsena, negu strė
nom sveikatos dairymasis į šalis. 

da iš vaisto. Visas sveikatos ne-
geraves tvarkykimės tik pagal 
gydytojo patarimą. 

Nesiremk ant supuvusio 
stuobrio 

Yra ir kitų priežasčių maža-

mų atstovams turėti gražias vizitine* 
korteles. 

"Drauge" galima gauti vlsoMu v» 
ritinių kortelių, atspausdintų Jvatrtan 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės | ' uraugo" speustuv 
visais panašiai* reikalais. Busite c* 
tenkinti kiekvieną kartą. 

DR. AUNA BALIUNAS 
AKTŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 

GERKLfiS LIGOS 
Prita iko ak in ius 

2858 W e s t 63rd S t r e e t 
VaL: kasdien 10—12 vai. tr 1—t v 
va*. Sestadienlato 10—1 vai. TTedlad 
atdaryta. l igoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas FR 8-3229 
Bez. teleef. WAlbrook 5-5078 

REZLD. TEL. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologto? Chirurgija 

6449 S. Pulaski B o a d (Crawford 
Medical Bui lding) Tel . LC 5-6446 

Priima ligonius pagal suattaiim* 
ie! neatsiliepia, skambinti 874-8012 

DR. f L BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR V I D A U S LIGOS 

2801 Wea* 68rf Siree*. 
KaapM 68-čloo Ir Califomia 
Valandos pagal *ositaru»ą: 

Plrmad.. antrad. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:20 vaL «akaro. 

Seštad. nuo 2 iki 8:30 vai 
Treelad. tr penktad. uždaryta 

Ot*o tetaf. 478-4042 
BeskL teL WAIbrook 6-404* 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0H 

onarrc IR ŠLAPUMO TAKT; 
CHIRURGIJA 

TtL — 695-0538 
SX>X VALLEY 6AEDICAL CEVTKB 

800 SmnmU Street 
ftoate S8 — racte. nlli*ato 

1—4 Ir 7—8; antrad. Ir pantai 
10—«; ieitad. 10—2 vai. 

Ofe. teL 785-4477 Rez. PB 8 6960 
DR. L DECKYS 

G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — VEKVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CKAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezld. TeL — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIU-EISINAS 
4KTT8ERUA Ot MOTERŲ LIGOt 

GINEKOLOGrVfi CBTRCRGIJA 
6182 So . Kedzie Ave., WA 5-267« 
Valandos pagal «n«4tarlms Jtri a* 

atsiliepia, skambinti: Ml S-OOOi 

DR. NINA KRAUCEL -
KRIAUfrELIūNAITE 

AKUŠERIJA Ot MOTERŲ LIGOS 
6182 S. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2870, neatsiliepus akam 
bint 471-0225. Valandos pagal ausi 
tarimą-

TOL — B E 3-5583 

DR. A. B. GLEVEGKAS 
GTYDYTOJAS LR C H I R T J R G A S 

Specialybė Akių Ligos 
8907 Weat lOSrd S t w t 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-2220 
-Namo — rezld. — PRo^pect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVI61US 
J O K S A 

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

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penki 
nuo 12 Iki 8 vai. tr nuo 5 iki i 

vai. vak. Seštad nuo 1 iki 4 vai. 

DR. MARIJA LINAS 
AK JSERLIA IR MOTERŲ LKJOfc 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlock 6-3546 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal sualtaiima 

Ofteo HE 4-1818 Rez. PR 6-9801 

ML. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHLRUBGAS 
BPECIALYBC VIDAUS UGOt> 

2454 West 71s t Street 
(71st ir Campbell Ave. kasagaaO 

Plrmad.., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nno 8 vai. popiet Iki 7 vaL n ik 
Ketvrrtad. ir seštad. nuo 9 v. ryte 

ik! 11 vai. ryto — tik susitarus-

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 
2618 W. 7 I s t S t — Tel. 787-5149 
Tikrina akte. Pritaiko akinius tr 

"contact teoses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tred 

DR. A. POSTOMBB 
GYDYTOJAS LR CHLRURGA* 
SPECIALYBt VIDAUS LIGOO 

5159 South Damen Avenoe 
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadlenlata uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
tokstu, Pfolės u Presrato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

Ola. P O 7*6000 Re*. GA 8-7278 

^. A. IEMKINS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 

8844 W e s t 68rd Street 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge" 

INSURED 

6 % 
P E R A N N U M 

ON CERTLFICATES 
OF $5,000 OR MORE 

Two Year Maturity 

*J / 4 P E R ANNUM 

ON CERTIFICATES 
OF $1,000.00 

One Year Maturity 

SHORT TERM 

f)/4pEI P E R A N N U M 

S or 6 montli term 
Minimam $1,000.00 

U P E R A N N U M 

ON A L L P A S S B O O K 

ACOOUNTS 

CHICAGOS TAUPYMO JR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dė] kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus. 

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PATO QUARTERLY 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1 

Chicago Savings and Loan Assn. 

Tik pveikai — netukin&rn'Mai bewrr.'s:'-.nd^?n] 

žlae, 5v^a« ir 4««;..>».į niOgiai&aa *a , s . 
ateii* • aš; duoti i-ŝ *-

tictr. M, Sigui 

6245 SO. WESTERN AVE. 
H O U B S : Mnn. 19 P.ML to g PM.. T w * 9 to 4, Rraa*. « F A I to », l « t I 

VAL<.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t 
liti 8 vai. Trečiad. ir sefttad. uždaryta 

Ofiso Ir bato teL OLympio S-ltSl 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS, 

1467 S e . 49th Ceart, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. b 
iastad. tik susltama. 

DR, ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IiIOU IR KRAUJO 

SPECTALYRt 
$540 S o u t h Pnlaald Road 
Valandos pagal sasitarlmą 
8kaaabiatl — 68M525 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
\dresas: 4255 W. 6Srd Streef 

Ofiso tel. REliaac? 5-441* 
Re». GRorebfll «-0«17 

Valandos: pirm ir kat nuo 12 TSd 
iki 2 vai. p. p. ir nno 7 Iki 8 • . va*. 
a-ntr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p. 9. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

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

OOsae 2760 W. 71s» 

Philontena D. Pakel, President 

TEL. — GR 6-7575 

TeL of iso ir buto OLympic 9-4159 

0 R . P . KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 

1448 So . 50th Avenne, Cicero 
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REl iance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
J Y D Y T O J A S LR CKLRURGA? 

8925 West 39tb Street 
*al: plrmad. antrad.. ketvirtad u 
penktad. nuo 12-4 vai p p. 6 -I 
vai vak seštad 12—2 vai p p i' 
trečlad. uždaryta-

DR. IRENA KDRAS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 

KCTHKTT* rR VAIKU LIGC 
SPKCIAUSTC 

MEDK.VL RUTLDING 
7156 South Wftstem Avcnup 

ValarKlo*!: Kasdi«*n nuo 10 v. ryto ik' 
2 v. popiet. Trr^Mad. ir seštad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofb*o tel^f. RF. 7-1lfi8 
Rezld. telef. — 239-2919 

Perskaitę "Draugą", duo
kite i j kitiems pasiskaityti. 

TEL. — M&-8aM 
balandos: 2—8 v. v. penktad. 10— į į 
ryto, 2—8 vai vak. SeStad. 1 fid 
4 T. rak. Treč. ir sekmad. aidaryta. 

Reald. teL WA &-80t» 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų lige« 
rttom Ir re*. fe«S2 W. SsMb m 

Tel PRosneci R-1223 
Ofiso vai : Pirm., antr., trefi ». 

•enkt ouo 2 Ikkt 4 vai. tr nuo 8 Iki t 
f. v ftafctad 2-4 vai. popiet Ir Mto 
alku pagal susitarimą 

Of. Tel. HE 4-212S. vamu OI 8-61 t e 

DR. ¥. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 

*al . olrm antrad . ketv. ir penktae 
2-4 Ir «-8 Tre5 tr AeMad uidaryts 
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Terorizmas ir kerštas 

NĖRA POLITINIAI SPRENDIMAI 
Teroristiniais veiksmais ta i 

vienur, t a i kitur mėginama pa
keisti valstybines santvarkas . 
Nuo dabart inio Izraelio išvary
tųjų, palestiniečių arabų iki Pie
tų Amerikos revoliucionierių, 
nuo Airijos iki naujausio įvykio 
tarptaut inėje Muencheno olim
piadoje t e ro r i s t i n i a i veiksmais 
mėginama sukelti baimę ir ne
pasitikėjimą. Urugvajaus Tupa-
maros, a rabų "Juodojo rugsėjo' ' 
sąjunga, Japonijos "Raudonoji 
armija", net Amerikos radika
lai a r Kanados Quebeco separa-
t š ta i nesiūlo jokios politinės 
programos, bet nori sugriauti 
praeit j , valstybių pagrindus, at
keršyti savo tikriems ar įsivaiz
duotiems skriaudėjams. Jų veik. 
los priemonės — žudymas, pira-
tizmas, žmonių grobimai, apiplė
šimai. 

Nuostabu, kad įvairių rū
šių teroris tai turi pakankamai 
pinigų ir gali kerštu degančius 
savo pasiuntinius siuntinėti j 
svetimus kraštus , susisiekti lėk
tuvais, telefonais ir telegramo
mis, susirast i žmonių net tor 
kiuose kraštuose, kurie neturi 
nieko bendro nei su teroristų i-
dėjomis, nei su jų kerštu, nei 
nori dalyvauti jų veikloje. Te
roristiniuose veiksmuose žūsta 
dažniausiai ne kaltieji arba bent 
kaltais laikomi, bet kaip tik nie
kuo nenusikaltę i r nieko te ro
r i s tams padėti negalį žmonės, 
kaip keleiviai Tel Avivo aero
drome a r Muencheno olimpia
dos dalyviai. 

Tačiau viena yra aišku pa
t iems teror is tams ir valstybių 
a ts tovams — šiais veiksmais po
litiniai klausimai neišsprendžia
mi, šiuo būdu nepasiekiama lai
mėjimų. Terorizmo nebūtų, jei
gu nebūtų vyriausybėse ir pa
skirose tau tose tokių, kurie juos 
globoja, kurie tokiems veiks
mams kursto, telkia pinigus ir 
skat ina žiaurumus. Dėlto tero
rizmo ir kerš to klausimas nėra 
tik vieno krašto, bet visų žmo
nių problema, nes niekas nėra 
t ikras , kad nebus paliestas a r 
kad nepaklius po teror is to kul
ka. 

Komunizmas ne t ik anksčiau, 
bet i r dabar skatina neapykantą 
ir kerštą prieš vadinamą bur
žuaziją. Be t terorizmas nėra t ik 
komunizmo išradimas. Prieš ko
munistų revoliuciją teroristi
niais veiksmais pasižymėjo pran 
cūzų revoliucija ir rusų užgrob
ti kraš ta i a r net pati Rusija. 
Kerštą i r terorą naudojo naciai 
ir nuo nacių nukentėję žydai 
bei kitos vokiečių užgrobtos tau
tos. Kar ta i s jie pasiekdavo ne t 
tolimus kraš tus , nepalikdami ra 
mybėje ne t svetur pabėgusių 
Bet ta i buvo lyg ir tam t ikro 
teisingumo atitaisymas, noras 
nubausti tuos, kurie nusikalto 
prieš žmogų ir žmoniją. 

Šiuo metu kerš tas pasiekė to
kio laipsnio, kad daugeliu atve
jų visai neieškoma nusikaltusių. 
o kerš i jama ir terorizuojama 
kiekvienu atveju, kada tikima į-
gąsdinti ir įbauginti žmones, 
kad jie neturėtų ramybės net 
demokratinėse valstybėse, ku

rios valstybnėmis priemonėmis 
saugoja tvarką ir piliečių priva
tumą. Betgi kerštas sukelia ato- ; 

veikį — naują keršto bangą.; 
Pradėję keršto veiksmus negali ; 

jų užbaigti nei tie, kurie gyveia 
t*k kerštui, nei tie. kurie mėgi
na ats tatyt i tvarką. 

Čia ir iškyla šios veiklos mo
ralinis pobūdis, kurį spręsti te-i 
gali tik valstybiniu ar net tarp
valstybiniu būdu. Kai grobami 
lėktuvai, nepaisant, kokiam skaij 
čiui keleivių sudaromas pavojus: 
žūti, tai kovoje prieš piratizmą ; 
reik'a jungtinių pastangų. Kai j 
žudomi žmonės, kurie nieko ben
dro neturi su valdžiomis, tai te
roristai to negalėtų padaryti, 
jeigu jų niekas neglobotų ir ne
leistų jiems visuomeninėje plot
mėje reikštis, šį moralinį klau-; 
simą tegali išspręsti tik valsty-'; 
bes, pasinaudodamos t a rp tau t i 
nėmis organizacijomis ar diplo
matiniais santykiais, šiuo metu 
pasaulis jau yra toks siauras, 
kad žudynes tegalima sumažinti 
tik bendromis žmonių, tautų ir 
valstybių pastangomis. 

Šiandien net tarptautiniuose 
žaidimuose ir sporte neapseina-
ma be politikos. Prestižo reika
las dažnai iškyla ne sveikos 
konkurencijos priemonėmis, bet 
noru pažeminti ir nugalėti ki
tus. I š tikrųjų sportas ir žaidy
nės turėtų būti tik jaunimo jė
gų, sumanumo ir sol ;darumo 
nuotaikų parodymas, lengviau
sias būdas geriau pažinti vie
niems kitus, tautoms suartėti, 
kad jos rastų daugiau galimumų 
bendrauti bent tose srityse, ku
rios y ra išmtinai žmogiško gy
venimo apraiškos. 

Iš tolo žvelgdami, negalime 
smerkti nė vienos tautos, kuri 
nori gyventi ir naudotis laisve. 
Bet taip pat negalime pritarti 
jokios tautos norams kerštu į-
bauginti kitus, terorizmu sukel
ti nepasitikėjimo nuotaikas, nie
kinti kitų tautų kultūrą. Nega
dina smerkti, kai tokiuose kraš
tuose, kur vyriausybės nesirū
pina socialine gerove, atsiran
da kovojančių už socialinį tei
singumą. Tačiau galima patei
sinti tik te :singų tikslų sieki
mą, tik teisingomis priemonė
mis kovojimą už nuskriaustųjų 
ateitį. Kas laikosi dėsnio, kad 
tikslas pateis-'na priemones, ir 
imasi priemonių, kurių tegaH 
imtis primityviausi žmonių bū
riai, t a s nus :kaista prieš žmoni
ją, besilaikančią moralinių dės
nių. 

Šiandien politika atsidūrė juo
dam šešėly, nes jos vardu da
romi didieji nuskaltimai prieš 
žmogų. O politika iš tikrųjų yra 
ir turi likti vienu kultūros ir ci
vilizacijos laimėjimų. Ji turi bū
ti panaudojama žmonijos, tau
tos, valstybės gerovei. Politikai 
turi grąžinti jos vertę ir ją vėl 
padaryti ramybės, piliečių sau
gumo ir tautos tarnyba. Tero
rizmas ir kerštas politikos tiks
lus sunaikina, kartu sunaikin
damas ir patį žžmogų bei jo 
aukščiausiąją vertę — asmens 
laisvę. p . s . 

ri# ! 3 i " J t>r'P»'i 'T»!" f,ą<I<^'i v a i Ah\ inffrOI K'AU . ri,-"iij>fI;)iiVr 

laipsnio amerikiečiai. 
: ( ' m « T i " > 

.„ Derybų am kapo xeuu policijos žiedų i r , . . ,. , . . . , . , . . ) metu vienas kitas rusas žurnahs-apsitptas, Kad netgi amerujeciai i 
žurnalistai nevisada galėdavo tas buvo pasikvietęs savo kolegą 

priartėti prie jo, jau nekalbant 
apie pačius rusus. 

i amerikieti, bet, vizitui pasibai
gus, visi kvietimai buvo atšaukti 
ir rusai vengė amerikiečių. Net Plyšys tarp amerikiečių ir rusų 

politinių stilių niekad nebuvo ge
riau pavaizduotas, kaip jo atvy
kimo dieną. JAV spauda iš anks-

i ii • \r- , ra, kas butu panašu į buri 
to paskelbt- \ :xonu maršruto ' , , 4 r , \ 
planą, kurioms gatvėmis jis 
vyks, o sovietinėje spaudoje apie 
tai nebuvo nė žodžio, Netgi ne
buvo praneš.as jo atvykimo lai
kas, išskyrus pora eilučių 'IV 
programoje. Tūkstančiai pasi-

rusų studentai policijos buvo į-
ST;ėti nesimaišyti su amerikie
čiais. Savaime aišku, nieko nė-

us ru
sų mokslininkų, redaktorių ir ad 
ministratorių, plačiai keliaujan
čiu po JAV ir skaitančių paskai
tas universitetuose ar šiaip orga
nizacijose. 

Amerikos Lietuvių tarybos delegacija respublikonų partijos platformos komiteto apklausinėjimuose rug-
piūčio 15 d. Miami Beach. Floridoje. Iš kairės: inž. Eugenijus Bartkus, buvęs ALTos pirmin nkas, dr. 
Kazys Bobelis. ALTos pirmininkas ir dr. Jonas Genys. ALTos atstovas VVashingtone. 

Prez. Nixonui esa nt Maskvoje 

Dabar, rašo H. Smith, val-
naudejo šia maža užuomina,; <Jž:os kontrolė dar labiau sugriež-
bet kiti tūkstančiai apsigavo. Ke-' t<w, jvvkdyta daug areštų Le-
i tūk'taafiai stovėjo prie Krem- n į n g r a d e . Kijeve, Charkove ir 

liaus Manežo aikštės, tuo tarpu \O V Ovb:rske. Be abejo, tai ne-
\ixonas hažiavo į Kremlių iŠ reiškia, kad santykiai tarp Mask-
pruši.ngos pusės. Niekas k u k i a n v r , s ; r Washmgtono nebūtu žy-
(.-.ųių rirpaiiil'»rmavo, kur reikia miai pasikeitę į gerąją pusę ir 
' a U x t l- i kad Kremliui paliaus garbinęs 

Tuo metu, kai prezidentas bu- : Pre^- ^soHą, Tokiam nepasto-
vo uždarytas Kremliuje, o komu: v i a m i r sudėtingam pasauly, ku-
nistų žurnalistai ir valdininkai j r i a m e Kinija, Japonija ir Euro-
žavėjo amerikiečius vodka ir i k ' P a d i d i n s svarbų vaidmenį, 

Rusų nuotaikos jo lankymosi metu 

Ne vienas amerikietis, beskai- , 
tydamas apie prez. Xixono Mask 
voje pasirašytas atominių gink-
ių apribojimo, bendradarbiavi
mo erdvėje, kovos su vėžiu, šir
dies ligomis, oro ir vandens tar
ša sutartis, galvojo, kad abi did-j 
valstybės vis labiau ir labiau su
panašėja. 

Tačiau, kaip " N e w York I 
Times" korespondentas Hedrich 
Smith rašo, nors ir kaip įspūdin
gos tos sutartys ir reikšmingi 
prez. Nixono sumegzti nauji san
tykiai būtų, tas viršūnių pasita
rimas nepadaręs jokios gilesnės 
įtakos Sov. Rusijos gyvenimui. 
Anot H. Smitho, nesusimezgė ge
resni kontaktai su amerikiečiais, 
nepagerėjo santykiai su viduti
nio laipsnio oficialiais asmeni
mis, niekur nepasirodė jokia už- [ 
uomina apie tai, ką Nisonas tu- ; 

rėjo galvoje, kalbėdamas apie pa-j 
sikeitimą idėjomis. Esą, reikės1 

dar ne vieno pasimatymo, kad 
rusai liausis trukdę "Amerikos 
balsą". Taip pat nepastebėta ir 

P. GAUCYS 

Snaudoje ir gyvenime 

KIENO NAUDAI ATSISAKYTA 
Conrad Hilton viešbutyje, Chi-

cagoje, posėdžiavo Amerikos Legio 
no valstybės saugumo komisija. Ta
me posėdyje nebuvo jokio spaudos, 
radijo ar televizijos atstovo, išsky
rus žinomą reporterį Peter Reich. 

Komisijos posėdžio pabaigoje bu
vo rodoma kokiems 500 legionierių 
dokumentinis filmas pagrįstas pre
zidento ''Bue Ribbon'' gynybos ko
miteto raporto duomenimis. Filmo 
pavadinimas "Only the Strong". 
Filme buvo šie reikšmingi faktai: Į 
JAV šiandien yra atsilikusios nuo; 
rusų puolamųjų ir ginamųjų gink-i 
lų srityse. 

Rusai turi beveik 1.600 tarpkon-
tmentmių balistinių raketų prieš 
Amerikos 1.054 raketas. Be to. ru
sų raketos yra didesnės ir turi 
daug didesnius sprogstamus užtai

sus, negu Amerikos raketos. 
Rusai turi 84o sunkiųjų ir vidu

tinių bombonešių prieš Amerikos 
470 bombonešių. Be to, viena rusų 
bombonešių rūšis yra greitesnė ir 
geresnė, negu bet kurie dabar 
skraidantieji bombonešiai. 

Rusai turi savo gynybos reika. 
lams 3,000 puolamųjų džetų. ame
rikiečiai teturi tik 500 panašių dže
tų. 

1962 metais. Kubos raketų kri
zės metu. Amerika turėjo beveik 
4-1 savo karinės galybės santyki 
prieš rusus, kas ir nulėmė rusų nu
sileidimą krizėje, šiandien ameri
kiečiai yra atsil'ke. 

Dr. Ėdward Telleris. vandenili
nės bombos tėvas, pasirodęs filme. 
pareiškė: "Mes nesame pasiruošę. 
Jei rusai užpultų mus, Amerika 

kaip galybė nustotų egzistuoti. 
Daugiau kaip pusė mūsų žmonių 
būtų nužudyti". 

"'Chicago Today" vedamajame 
aprašydamas šį įvykį reporteris 
Peter Reich sako. kad John Fi-
sheris. Amerikos strategijos institu 
to. kuri paruošė ši filmą, vadovas, 
pareiškė audijencijai: "Mes pasiūlė 
me ši filmą nemokamai, kaip viešo 
patarnavimo reikalą, visoms televi
zijos ABC. CBS ir NBC stotims. 
Mūsų pasiūlymas buvo atmestas. 
Jie pasakė, kad filmas esąs per
daug kontroversinis". 

Peter Reich savo straipsnyje 
klausia, kodėl šią puikią dokumen
tinę filmą televizijos stotys atsisa
kė rodyti. Mes galėtumėm dar pa
klausti, kieno interesams tarnau
ja atsisakymas rodyti šį filmą? 

av 

jokio politinio palaisvėjimo vidu
je. Kaip tik priešingai, visas po
litinis gyvenimas pradėtas dar 
smarkia ^ aržyti. 

Pykčio ir priešiškumo mišinys 
Rusų laikysena JAV atžvilgiu 

esanti nenormalus susižavėjimo, 
pavydo, pasipiktinimo ir atviro 
priešiškumo mišinys liko nuosta
biai nepasikeitęs. Rusu jaunimas 
vis tebetrokšta drobinių kelnių, 
rock muzikos ir garbina amerikie
čių technologiją. Senesni inteli
gentai žavisi rimtesne litaratūra 
ir menu, nors yra ir pajuokian
čių amerikiečių kultūrą ir jų sko
nį. Politiniai ištikimieji krūpčio
ja beskaitydami apie amerikiečių 
nusikaltimus, narkotikų varto
jimą ir nieko nemato ką pastaty
ti prieš tas negeroves. 

Paprasti rusai buvo patenkin
ti Nhsono atsilankymu, kiti pa
sisakė matę prezidentą TV. Ta
čiau, nepaisant užsieny sukelto 
triukšmo dėl pirmojo JAV prezi
dento lankymosi Maskvoje, jis tu
rėjęs labai mažą įtaką. Mat, ko
munistų vadai sugebėjo taip su
trukdyti šiltą jo priėmimą, "kad 
nedaug inteligentų, nekalbant a-
pie paprastus žmones, tesusivo-
kė, kas tuo metu vyko jų sostinė
je-

Komunistams pasitarimai 
Maskvoje turėjo visai kitą pobū
dį, negu amerikiečiams. Retam, 
neskaitant labai mažo patikimų
jų būrio, buvo žinoma, kad lau
kiama svarbių sutarčių pasirašy
mo dėl atominio ginkalvimosi 
apribojimo, nes iš viso sovietinė
je spaudoje atominės bombos ir 
raketos retai tebuvo minimos. Jo
je pora eilučių būdavo pamini
mas rusų delegacijos į Helsinkį 

atvykimas ar išvykimas. Neskai
tant gegužės I d. šventės metu 
Maskvoje kelių raketų pademon* 
travimo, daugumai rusų ginklai 
vis dar tebereiškia tankus, pat
rankas, bombonešius ir kreise
rius. Rusai tuo atžvilgiu taip ne-
siorientuoja, kad vienas žymus iš 
ištikimas jų žurnalistas pralošė 
butelį konjako kitam užsienie
čiui kolegai, susilažinęs, kad, kol 
nesibaigs Vietnamo karas, nebus 
jokios sutarties dėl ginklavimos 
apribojimo. Ir tai įvyko prieš 
Haiphongo uosto užminavimą. 

Baimė dėl krizės 
Tuo tarpu JAV ir pasauly bu

vo baiminamasi, kad, užmina
vus Haipongo uostą, gali ištikti 
krizė, panaši į Kubos. Sovietų 
inteligentui sunku buvo suprasti, 
kaip jų valdžia gali pakęsti pa
našų smūgį ir priimti svečią, ne
bodama, kad tuo įžeis savo są
jungininkus Hanojuje. Kremliui 
pasirinkus susitikimą su Nixonu, 
rusai buvo apsaugoti nuo bet ko
kio nerimo. Dvidešimt dienų 
prieš apsilankymą ir tuoj po jo 
komunistinė spauda nieko nera
šė apie Haipongo užminavimą. 
Taip pat ji nieko neužsiminė ir 
apie 2 užmuštųjų ir 23 sužeistų
jų iš Haiphongo lėktuvu atga
benimą į Maskvą, pasitarimų 
metu nukentėjusių nuo ameri
kiečių bombardavimų. 

Pats atsilankymas buvo labai 
uždaras, palyginus su Chrušeio 
vo viešėjimu JAV 1959 m. Tada 
Chruščiovas plačiai važinėjo po 
JAV. kalbėjosi su farmeriais. vy
riausybe ir spaudos žmonėmis, 
tvirtindamas, kad komunizmas 
palaidosiąs kapitalizmą. Tuo tar
pu JAV prezidentas buvo rūpes
tingai apsaugotas nuo žmonių. 
Jis išeidavo iš Kremliaus ar ofi-

rais, plačiai žinomu opozicionie- i Kremlius jaučiasi daug patogiau 
rių, kaip fizikai Sacharovas ir laim<Hes -M^ono oficialų lygybės 

ikų, kaip Medvede-j su JAV pripažinimą. Kremlius at-
i buvo išjungti vi- Šsafcė sulaužyti Haiphongo bio-

Kaip 
Calidze, istor 
vas, telefonai t>uvo įsjung 
są prezidento viešėjimą, o žydų 

i aktyvistai arba buvo pašaukti į 
! karinius pratimus, arba suimti, 
i norint apsisaugoti nuo nepagei-
| daujamų demonstracijų. 

Pagerėję santykiai paprastiem 
rusams sukėlė viltį, kad prekyba 
su JAV išsiplės, kad daugiau a-
merikiečių atvyks į Sov. Rusiją, 
kad daugiau rusų galės lankyti 
Vakarus, o ginklavimo sumažini 
mas teigiamai atsilieps į vartoja
mų prekių pagausėjimą. Tačiau 
spauda nepadrąsino tų žmonių 
vilčių. Maskva įsigis amerikie-

kadą ar nepriimti prezidento, 
kaip tai siūlė Brežnevo opozicio
nieriai. Visa tai labai sustiprino 
Brežnevo poziciją ir prestižą. 
Dabar jis laikomas naujo atšili
mo pradininku ir iš jo tikimasi, 
kad ilgainiui — jis dar labiau 
pagyvnins santykius su Vakarais 
ir gal ryšium su tuo leis laisviau 
savo piliečiams alsuoti. 

— Austrijos ka ta l iku kunigų 
seminarijose šiemet, dar prieš 

i čių grūdų, bet JAV ambasados | naujų mokslo metų pradžią, pa-
I agrikultūros atache neleidžiama j s tebimas žymus dvasinių pašau-
i keliauti po žemės ūkio rajonus,' kimų pagausėjimas. Vien Homo 

kas leidžiama paprastiems kėlei-;kunigu seminarijoje j au užsire-
viams. Rusų jūrų laivyno kari-1 gįstravo 35 nauji kandidatai ir 
ninkai dvi savaites lankė JAV lai bendras seminaristų skaičius pa-
vyno įrengimus, o JAV jūrų kari- k i l o i k i 1 0 5 T a i p p a t s t u d e n t ų 

. ^ . > laimingi galėję v i e - 1 s k a i c l u s p a d i d ė j o i r Vienos ku
nigų seminarijoje. Tikimasi, kad 
vasaros atostogų metu į Austri
jos kunigų seminarijas įstos dar 
daugiau naujų kandidatų j ku
nigus. 

ną dieną pabuvoti rusų karo aka 
demijoje Maskvoje. 

Vaišės tik prezidentui 

Brežnevas vaišino \ ixoną sa
vo vasarnamyje, bet nieko pana-

• * * * < ! 
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a \ 
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?#«**.»«#& dt&£ 

Lietuvių skautų,-čių stovyklos visada būna gerai organizuotos ir 
prasmingai papuošiamos. Skautės ir skautai puošia savo stovyklą "'Ro
muvoje". Kanadoje. Xuotr. VI. Bacevičiaus 
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Ponios ir ponai 
vasarotojai 

DANUTft BRAZYT* - BINDOKIENE 

Prie savo vasarnamio laiptelių stovėjo Kviesliai 
staiga apšviesti lemputės virš durų, kurios šviesa ne
gailestingai įsibrovė į jų intymumą. Daktaras Kvieslys, 
mandagiai at idarė duris ir įleido žmoną į vidų. 

— Labanaktis . R imu te ! — nuskardėjo Taupulie-; 
nės linkėjimas. Ji lėtai žingsniavo takeliu tarp šiukš
lių, įsikibusi į savo vy ro parankę. Taupulis taip rū-1 
pestingai ir atsargiai vedėsi žmoną, tarsi tai būtų 
brangiausias jo t u r t a s . Rima atsiduso. 

— Negaiškime laiko, — nekantriai sumurmėjo 
Ronaldas. — Ko tu lauk i? 

Ji pažvelgė į kalbantį, t a ry tum pirmą kartą jį ma-i 
tydama. Toks apšepęs, netvarkingas ir egoistiškas j is 
pasirodė. 

— Turi būti kas nors gilesnio, šventesnio, — d a r 
pagalvojo ir papurtė galvą. . 

— Neini? Jeigu manai , kad puolęs ant kelių mal
dausiu, klysti. Yra merginų, kurioms tik ženklą duoti 
reikia. Manęs nepriversi apie kažkokią kvailą meilę 
plepėti, nė nelauk: Tikėjau, kad esi išsilaisvinusi iš 
visokių prietarų ir nevykusių papročių. 

— Duok joms ženklą, Ronaldai" — piktai atkir

to Rima. — Aš ir esu išsilaisvinusi: galiu eiti su kuo 
noriu ir kada noriu! Niekas neturi teisės man įsaki
nėti, grasinti ar kitaip prievartauti. Tavęs čia daugiau 
matyti nenoriu! 

— Būsi išmesta iš Grupės! 
— Na, tai kas? Ta tavo Grupė jau man nusi

bodo — daug tarškėjimo lyg tuščių puodų turguje, o 
veiksmo nė lašo. Jūs nežinote, kas yra tikra, jūs dar ta 
nepribrendę. Esu per daug mandagi, kad pasiųsčiau tą 
Grupę ir tave, kur tikrai tiktumėte! 

Ji apsisuko ir trenkė savo kambario durimis. Ro
naldas dar pastoviniavo, tarsi negalėdamas iš nustebi
mo pajudėti, paskui be garso pranyko krūmuose. 

— Sveikinu. Rima! — pabarbeno į sieną Saman-
ta. — Seniai taip reikėjo. 

— Nesikišk ne į savo reikalus, Samanta! 
— Žiūrėk, kas šneka! O ko pati klauseisi palan

gėse? Jeigu nori su kuo privačiai pasibarti, nerėk prie 
svetimų durų. Ausis aš turiu labai geras. 

— Atliesk. Samanta, aš esu labai susijaudinusi! 
— Eik gulti, mergyte. — atskrido patarimas per 

sieną. 
Rima nieko daugiau neatsakė. Nuėjusi į prausyk

lą, pradėjo pamažu ruoštis poilsiui. Ant grindų kam
pe buvo sumestas mėlynų rankšluosčių kupstas. Ji pa
silenkė ir jau norėjo sukabinti ant vonios krašto, kad 
išdžiūtų, bet akys užkliudė išsiskėtusią, pasišiaušusią 
vaškinę lėlę su Norėno žiedu ant vienos kojos. 

— Ne, ne! suriko ir išbėgo iš prausyklos. 
Sudribusi ant lovos ėmė verkti. 
— Jeigu jam kas atsitiko, aš būsiu kaita. Dieve, 

apsaugok tą kvailį Norėną! 
Nesipraususi, nevaliusi dantų šmukštelėjo po 

antklode ir išjungė šviesą. Mintyse sukosi, keitėsi vaiz-
I dai, aidėjo balsai ir audros šėlimas. Staiga Rima at-
; sisėdo ir persižegnojo. 

— Tėve mūsų, kuris esi danguje. — ėmė vapėti 
lūpos, bet tolimesnių žodžių niekaip neatsiminė. Mal
da jai seniai buvo nereikalinga, jokios reikšmės netu-

| rėjo, bet dabar kažkodėl užėjo nesuvaldomas noras 
melstis. 

— Tėve mūsų... — mėgino dar kartą. Galvoje bu
vo visai tuščia, nors namie ir mokykloje žodžius bu
vo išmokusi, tiek metų kasdien kartojusi. 

— Maldas visuomet kalbėdavo tik mano lūpos, — 
mąstė dabar Rima. — Mintys ir širdis nebuvo kar tu , 
todėl viskas taip greitai iš atminties išrūko. 

Ji vėl atsigulė. 
— Amen. — pasakė, užmerkdama akis ir nusi

šypsojo. Tą žodį dar prisiminė, o tuo tarpu at rodė 
jo gana. Pažanga vis tiek padaryta. 

Netikėtai atliūliavo miegas ir uždėjo savo tamsią, 
raminančią ranką ant išvargusios kaktos. Rima atsi-

I duso ir pasidavė tai globai. 
Rytas prašvito toks nekaltai skaidrus ir šiltas, ta-

| rytum audringasis nakties šėlsmas buvo pasivaidenęs 
nemaloniame sapne. Vienas tik "Naujosios Nidos" pa
žiba — senasis ąžuolas nešlamėjo, sveikindamas sau
lę, ir ežeras visi dar negalėjo nurimti, rito. tėškė pu
totą vandenį į krantą, tarsi pasiryžęs būtinai paplauti 
pačius vasarvietės pamatus ir įsitraukti ją į pilkąsias 
gelmes. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1972 m. rugsėjo mėn, 12 d. 

CLEVELANDO LIETUVIAI 
* C L A S S I F I E D G U I D E 

Dvi krepšinio žvaigždės — du lietuviai, susitikę Muencheno olimpia- i 
doje . Tai Edvardas Palubinskas ir Modestas Paulauskas 

Nuotr. R. Gaškos i 

VAISTU VARTOJIMO KLAUSIMAS OLIMPIJADOJE 
Na, o bilietais spekuliuojama 

RIMAS GAŠKA 

Organizacinis komitetas yra, užskaityta. 
pasiryžęs šias žaidyna išlaiky-j p a š a I i n t a s a m e r i k i e t S s plast ikas 
t i ty ras . Yra jvesta griežčiau-j 
s :a vaistų vartojimo kontrolė | Riek Demont, kuris atranki-
ir y r a naudojami patys mo- nėse žaidynėse Chicagoje pasta-
dėmieji aparatai tirti" a t le tu tė naują" 1500 metrų p a s a u l i n į ; g ^ g ^ į ^ k^^pa l jg in 'us 
šlapumui ir kraujui. Tai sveikra 
tinas reiškinys, nes konkuruoti 
su apsvag in ta i s varžovais būtų 
ne tik nesportiška. bet ir ne
moralu. Sunkiausia betgi yra 
nustatyti ribą, kur baigiasi dak
ta ro prirašyti i r normaliai var
tojami va :stai ir kur prasideda 
atleto sąmoningas apsisvaigini-
mas. 

plaukimo rekordą. Miunchene bu 
vo neprileistas į šios distancijos , F . . , ., .. , i mis. cia v;skas žiauriai brangru. finalą. Geriausiu la:ku jis OUVOĮ.- . „ ^ . , . . . .- . ° . , . . . . . , .J. . [Geros sėdimos vietos i plauki-
laimeięs visus užplaukimus ir; i~~~a „n +i ' „ , 

, . . " * . v I nią, lengvąją atletika a r krerj-

TAUTOS ŠVENTĘ minės rugsėjo men, 16 d. (šešiad.) j 

7-tę va!, vak. — Naujoj parapijos salšje. 
Pradžioje bus t rumpa oficialioji dalis, po to 

ANTRO KAIMO VAKARAS 
Atvyksta iš Chicagos stiprus, per pastaruosius metus 

?! pelnęs žiūrovų ir spaudos kritikų pripažinimą. teatralų 
i kolektyvas su nauja, Clevelande da r nematvta. programa. 

i * . • 
" Po programom pasisvečiavimas ir pasivaismimas mūsų 
1 šaulių moterų laikomame bufete. (Bus ir baras) 

Bilietu kainos: 5. 4, 3. 2 dol . Pens'ninkams ir studentams — po 
4 1 dol. Bilietus iš anksto užsisakyti galima pas Br. Gražuli (tel . 741-
I 1782) ir pas P . Bielini ( te l . 531-4111). 

f L. B. CIevelando Apyl. Valdyba 

. -s$^Mfe=». .<^K? 

D Ė M E S I O ! 

VATOMV ~ 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rūšių grindi* 
J. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

10<^ — .209r — 30<« pigiau mokėsit 
u i apdi-auda nuo UKrni'-s ii- automo
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 V-. \VKST !»5tli Street 

Cliicago. Illinois 
Tel. GA 4-S654 ir GK 6-4X39 

,$! 

y r a apsirengus sportiškai, ne
gu uniformuota. Kaip buvom mi 
nėję. bilietų trūkumas į varžy
bas iššaukė juodąją rinką. I r 
čia vokiečiai nutarė elgtis "hu
maniškai". Jų nauja ta isyklė: 
jei nekupčiausi daugiau kaip 
penkiais bilietais, jie tavęs nė
r ė s . Tik man neaišku, iš k u r jie 
iš t raukė tokią teisingumo inter
pretavimo akrobatiką... 

Kalbant apie bilietų kainas, 

su Meks :kos olimpijados kaino-

tik penkias nrnutes prieš s tar tai sinj atsieina po 50 - 60 DM, k a s 
buvo pranešta, kad j p isbrau-j w fe w _ ̂  ^ • 
kiamaj. Dvi dienas pnes ta: De- d o j e r i n k k a i n o s 

rnont buvo laimėms aukso meda- d v , . b a i a r t r i b a i G e r i a u s i ą 
L] 1C0 metrų laisvo s t i L a u s d i s - L a k l a u s a j n Q & | ( > j rink ^ 
tancijoje, kada jis dviejų tuks- s t o v i m o s v i e t o s < k u r | a r 1 0 | 

Neilgai te truko laukti, kol B - V " * * 2 * * * i 2 f i ^ f H markiu bilietai parduodami už , ., ? . .. _ • . . . • • i ra aplenkė australieti Brad Coo- op j ^ kilo pirmieji nesusipratimą1, ' r , - , . .., -- i i - I " " • • per. I r kaip tik po sio plaukimo 
patikrinus šlapumą rasta pas ji 
Eohedrino. Paskelbtomis žinio-j 

diskvalifikacijos, š t a i Olandijos 
dviratininkai tur i grąrnt i savo ŠPARAGINĖS PUPELĖS 

5*=* Į 

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

Apdraustas perkranstymas 
Įvairiu atstumu 

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

B E A L E S T A T E 

1*4 aukšto — « Ir J Kamb SO mė
ty. Modernus 33 p. sklypas. Idealu 
giminingom Šeimom. 

Mūr. bungalovv. 5 kamb. (2 m .ej? ) 
Central, oru šildymas. Garažas. Dide
li kamb. Naujai išdažyti. 64 ir Sacra 
mento $24.500. 

1 kamb. (3 mieg.) 10 metų La 
bai gražiai įrengtas skiepas. Garažas 
Gražiai aptvertas ir apsodintas Na 
mas kaip pasaka 69 Ir Bei!. $25,500 

10 butų, 10 metų amžiaus Gug» 
pko rajone Geros pajamos. 

12 botų: « po 4 kamb.. :> po 5 
kamb. ir 4 DO S kamb. Centralinis 
automat šildymas. Geros pajamos 
mažos išlaidos Namas kaip 1815 

Insni-an.e — fneome Tai 
Notary PubUc 

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

BUTC NUOMAVIMAS 
Namo valdymas — Ineome Tax \ 

Notariata- — Vertimai 
APDRAUDĖ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So, Kedzie Ave. PR 8-2233 

Marąuette parke — 19 metų. 3-jų 
butų. 6 — 6 — 5 kamb. Gazu šildy
mas. Garažas. 

1 Liskus - 434-8766 

i SAUGUMAS NAMUOSE 
liuksus modern. beveik nauj. 5% k. 

j mūr., įrengtas sausas beism.. centr. 
| air-condit., karpetai, a lum. langai, 
i patio. gaiaž. Marq. pk. $25.900. 

Modern.. nauj.. 2 but. mūr. Marq. 
I pk., 2-auto garaž.. ceramic vonios, 

apsaugotas beism.. 2 gazo šildym . 
! alum. langui, tuoj gal ima matyti. 
j $36.300. 

Platus verting. lota3 Marą. pk. 
| prie mokyklų. Kaina r imtam parda

vimui. 
B kamb. mūr. Octogen bungalow 

Viskas liuks, ir nauja viduje. Apie 
63-čią, ir Pulaski. $27.700. 

2 aukšt. nauj. mūr., 2-auto garaž., 
modern. įrengtas, t inka daktaro ofi
sui ir liuks, butas gyventi. Arti m ū 
sų. $39.900. 

R E A L E S T A T E 

Mūr. 

Mūr. 
po 

2 po 

6» ir Ckiri'iiiont. 5 k a m b . medinis 
Rūsys . $16.200. 

62 ir KarloT. 6 k a m b . mūr . su val
gomu. $29.900. 

71 ir Millard. 5 k a m b . į rengtas 
rūsys. $31.900. 

61 ir Pa r k šule. 12 metų senumo. 
3-jų miegamų. $33,900. 

67 ir C la remont . M 3 r 2 
k a m b . $23.900. 

71 ir W a s h t e n a w 
karnb. $30,900. 

65 ir Rockvvell. Mūr. 2 po 6 kamb . 
$31.900. 

65 ir Fairf leld. 2 po 6 kamb . 17 
me tu senumo. $47.500. 

64 ir Honian . 7 metu senumo. 2 po 
5 MJ k a m b . plius 4 k a m b . $51,500. 

tt:5 ir Ma|>l»*wood. 4 buta i . Nauja 
įrazo šilima. $45.000. 
m a s pa rdav imui su 3 miegamais . 

Le inonte — Naujai s t a t o m a s mi
n a m a s pa rdav imu i su 3 miegamais . 

2 rezident inia i ir 1 biznio lotas 
p a r d a v i m u i prie 95 ir Robe r t s Rd. 
N e m o k a m a i s u r a n d a m nuomin inkus 

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

4869 So. Archer Avenue 
TEL. — 254-5551 

Marquette parke savininkas par
duoda 2-jų butų po 4 kamb. mūr. 
namą. Alum. langai, kabinetai, už
dari porčiai, 2 maš. garažas, sau
sas skiepas, gera transportacija. 
Nuomos $195.00 mėn. Skambint 
GB 6-5924 

Marąuette pk. apyl. 3vjų miegamų 
mūr. namas. iy2 vonios. 2 maš. 
mūr. garažas. Kilimai. Geram sto-
vy. Skambint WA 3-3952 

Savininkas parduoda 11/2 aukšto 
med. namą. 4 ir 5 kamb. Naujas sto
gas. 2 maš. garažas. Arti Archer ir 
Western. Skambint 376-5498. 

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

COSMOS PAKCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

HELP WANTED — VYRAI 

Precision Sheet Metai Shop 
NEEDS EXPERIENCED 

M O D E L M A K E K 
S E T - U P M A N 

GENERAL METALCRAFT CO. 
Tel. — 259-5900 

T O O L R O O M 
M A C H I N I S T 
Ali around. Ages open. Good start-
ing salary. Excellent benefit pro-
gram. If interested pkase call: 

678-6600, Ext. 254 

WILT0N CORPORATION 
9525 W. Irving Pk. Rd. 
Schiller Park, Illinois 
An Equai opportunity employer 

BERT'S STANDARD SERViCF 

vorjios. Įrengtas beismentas. Garažas 
Arti 83 ir Kedzie, $32 00». 
6 butą liuksus. 2 aukštų mūras . 4 au 
to mūro garažas. Gazu šildymas. Pu i 
kios pajamos gyventi Marąuette pke 
$69,900. 
2 butų namas. Platus lotas. Garažas. 
Arti mūsų $22,000. 

10 butų mūras apie $15,000 paja
mų. Arti 6 5-tos ir Kedzie $73,500. 

ChalRnging perinanent position for a 
person with t-Kpiricnce in e'ectrica! 

?59? y?- 6_®th S*- Chicaeo, UI. 60629 j mainU-nance and trouble shooting 
should have practical 

WAREHOUSE 
HELP 

$3.66 PER H0ŪR 
Automatic Wage Increase. Pree 

Hospital and Major Medical Insu
rance. 
BONUS PLAN — STEADY WORK 

Call Mr. Bigott — 328-3000 
NATIONAL STEEL SERVTCE 

CENTER 
2434 Oakton, Evanston, 111. 

Brown & Sharpe Automatic 
Screvv Machine Operator 

or General Shop Help 
Pull or part time, any age. 
C. DORFF MFG. COMPANY 
15 S. Aberdeen — MO 6-9398 

ELECTRICAL 
MATNTENANCE 

8 kamb. 1% aukšto 16 metų mūras. 2 i 3333 S . Halsted. Chicago, DL 60608 j Applicants 

mis šis 16 metų plaukikas turis; Papras tos pupelės daug kur 
astmą ir jo dak ta ras senia; j a m ' a U g į n a m o s _ Mažiau pažįstamos 
tuos vaistus prirašęs. L_ šparaginės. Tačiau jų išvaiz-

Tačiau olimpiniai nuostatai da ir auginimas nieko nesiski-
šiuo klausimu nedaro kompro- r ia nuo paprastųjų, šparaginiu 
mišo, nes Fnhedrinas v r a už- ankštvs m i ia i i iMn ir io* ' E l e k t r o n m , s m o t o r suregcliavi-
^ o , * M ! L & , — " . , - mes^gos_ ir jos m a s ^Tune-up). Air condition sp?-! ALSIP - 3601 W 120th St. iSsi-

rausua \a is t4 sąraše r-iauK:- raškomos, tačiau ju grūdai bū- . cialistai Gazolinas Padangos ir kelia - turi parduoti nauja 4 butų 
mo s t a d > n e teito ka.betis^ su na tik pusiau užaugę. Tokios kiti reikmenys. j mūr. namą. Savininko bute 3 miega-

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
įvairių prekių pas i r ink imas moto
ciklai, šaldytuvai , mais tas , doleriniai 
CKKTOFIKATAI ir iVTOMOBHi lAJ 

V. Valant inas 

M O V I N G 
SEKINĄS perkraasto baldas ir lri-. VALDIS REAL ESTATE 

Road Service — Major Mechanical 7051 S. Washtenaw Av., RE 7-72001 tas daibtasT Ir iš toli miesto leidi-! 
rnai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67tb Place — \%A 5-8063 

vaistu tnmnimo daktaru voki?- įr vartojamos maistui: jos ver
čiu dr. D. Gebauer. Užklaustas, damos ir troškinamas — tik ne 
kodėl normaliai vartojami vais- grūdai, o sveikos ankštvs. Čia 
tai turėtų kam užkliūti, atsakė. i r y ^ skirtumas nuo paprastų- : 
ta : nieko nereiškia, ar jie jų pupelių. Mšk. i 
rffruiiariai vartojam', ar ne. Jo 
dak ta ras padarė klaidą jam 
tuos vaistus nrirašydamas. Ar — A r S&^ būti kas liūdnesnio J 
Riek Demontui bus atimtas jo kaip nebaigtas darbas, — Gali: j 

6645 S. Westem Tel. 778-9250 

aukso medalis, ar ne. šhio metu nepradėtas, 
da r neaišku. Ateinančių dierų. 
metu bus sušauktas specialus 
TOK posėdis tuo klausimu. 

Taisyklės spekuliantams 
Po karo vokiečius daug kas; 

yra apkaltinę esant policine tau
ta. Už tai olimpiados metu jie! 
neriasi iš kailio, norėdami paro-; 

Ch. Rosetti 

liMIIIHIIHMHJmniHSIIIMIIISinillHHIMI 

Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

mieji. Ekstra d ;delis pr ivatus kiemas. 
Vieta automobiliams pastatyt i . Rezi-

Savin Norber tas Langys dencinis rajonas. $68.500. Pajamų 
' $9.500. Skambinti 425-6876. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARV PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Kstate reikalais. Be to čia veikia 
Notarjatas. daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir i vairūs blankai. 
4259 S. >Iap!ewood — CL 4-7450 

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

.Spalvoto* ir paprastos Radijai 
Ir stereo 

Pardavimą? h- taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St — td. 77(5-1486 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

N*EDZINSRAS. 4065 Arcber Ave. 
Chicago, m., 60632. tel. YA 7-5980 

Aloyzo Barono 
IŠDŽIŪVUSI LANKA 

Niekas taip giliai ir nevienpusiš 
Ji tinkama ne tik kunigams į ^"nesupranta jvykio, net ir ne 

dyti draugiškumą, ir paslėpti: ' * . "A"V°" ,D.."Y " " 7"*"& a 'x" ' laimingo."kain Barons»a , .,., .;, i . bet ir pasauliečiams, kūne šių į s p D d r o D ? a 

k p s m : i t f lnskfl n r Ifvprcs . - »" . . 

Nijolė Sabaitė. viena pasaulyje ge
riausių 800 metrų bėgikių. 

Nuotr. R. Gaškos! visa, kas nrlitariška ar kvepia , . . . . . . . T 
i ,. . - , . . . . . . . laikų naujoje dvasioje non genau I Ir ]is moka tai papasakoti 

policija, ^ematvsi cia ginkluotes «. . „ J v. . . & . Į • 
bronzos medalius, štai Pue r to | {>0v;cijos. Ir olimpinio kaimelio p a z m t l ? , a z " y C 1 0 S ^rvenlm^ K*,^ Knyga 233 psL^jainuola 4.50 
Rico krepšininkas Miguel Coli1 
išmestas iš tolimesnių varžy
bų, šio puertorik :ečio reikalas 
labai komplikuotas. Ar jį vieną 
bausti ar visą komandą0 Ame
rikietis, Puorto Rico treneris, 
sako, kad jo žaidėjas tik nuo 
kosulio vaistų teėmęs. šis klau-
s :mas kaip tik iškilo Puerto Ri-M 
co laimėjus pr ieš pasaulio meis-
terj Jugoslaviją, ją išmetant iš 
finalinių žaidynių. Bet kadangi 
Italija laimėjo prieš Puerto Ri
co, t rys " B " grupės komandos 
sur nko po v ;encdai taškų ir da
linasi antrąja vieta, kuri iš jų, 
šalia Sov. Sąjungos, pateks i 
keturių komandų finalus? Jei 
Puerto Rico visa komanda iš
metama, tai Italijai tektų su Ju
goslavija paža ;st ; . Jei tik žaidė
jas išmetamas, o visos iki šiol 
loštos rungtynės užskaitomos, j 
tai j finalus įeina Italija su ge- ' 
riaušių krepšių santykiu. Visą 
naktj posėdžiavusi FIBA nuta
rė tik Coli išmesti, pasiremda
ma Sapporo žaidynių preceden
tu, kada vokiečių ledo ritulinin
kas buvo pašai :ntas, bot vokie
čių pergalė prieš Lenkiją buvo 

tarnų uždavinius, pareigas ir ne- j dol Galima gauti DRAUGE ir pa? 
šamą atsakomybę. ] platintoms. 

• 'rįsį^^^ *v-. 

720 puslapių knygos k? i na tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. j iiiiiiimmiimummmimMMmiiiiiiMii 

Illinois gyventojai prie k*JB» ' Apsimoka k i b t i s DRAUGE 
i v JIL- c • ne* J1S Plačiausiai skaitomas lie 
kainos prašomi pndeti 5 ~~ P r o c j tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-

i nos visiems prieinamos. 
'«»,,,,» •••»M«»ti«n,i«iii'itMuiiii.M. j IIIIMIIIIIIIIIfHlllimmilIlIlIlMIlIlIHHHIIi 

mokesčiams. 

knovvledge of bifrh voltage eauipment 
and circuirj ' . Kno\vledgre of refrigera-
tion ht-lpt'ul but not M o t m i T . Exce-
»ent pay and benefits. Call for a cOn-
venient confidtntial ipDointniPnt. 

721-2900, Ext. 233 
GENERAL MILLS, INC,. 
10459 S. Muskegon Ave., 

Chicago, III. 
<Equal Opportunitv Employer) 

KELP WANTED MOTERYS 

C A F E T E R I A 
Fui] timo or part t ime positions 

available on all shift?. 
COOKS. PORTERS, Bt 'S BOTS 

Uniforms &• Meals Furnished 
Mr. \Varren Diun 

F B E D HARVEY. I>'C. 
I)e> Plaines Oasis. Illinois Tol lnav 

l»f!0 Prospeot Rd . 
I>es Pla lnes . IU. Tel. 827-4247 

FIORIDOJE 
nejudomo tur to reikaluose visiem 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Co. Realtors, 1023 Lincoln 
Rd. Mail, Miami Beach, Fla. 33139 

Tel. 531-5803. vakarais 861-2430 

BUILDING t RF3IODELLVG 

Taisymas — Pažymas 
Cemento darbai — Salls»tviai — 

Garažo jrrindvs 
Darba1! atliokama.« piiriai i r sąžininsal 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

Gerų p rek ių didelis pas i r inkimas . Au
tomobiliai , šaldytuvai , televizijos, do-
.er. cer t i f ikata i . maistas , akordeona i 
2B08 W. 69th St.. Chicago, 1B. «0«29 

T F J J F . WA 5-2787 

Skelbkites "Drauge". 

VYRAI D2 MOTERYS 

D R E A M J O B 
Par t t ime or weekend. SelI Queens-
way. Fashion. Free $400 -wurdrobft 
plūs $10 to $20 hr. commissiort. No 
investment. We will train you. 

CALJi — 

768-0279 or 731-0038 

VYRAI IR MOTERYS 

ZIGMAS, JR. _ 778-0838 

Km tik turi gerą skoni, 
viską perką pas Lieponj. 

L I E P O M I S 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

F U R N I T U R E C E N T E R. I N C . 
MarqueHe Pk., 62 H So. Western — PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 ik: 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. Jei 5 v. popiet. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau >enns ir jd<"dn nauju- pečius 
Pigiai išvalau: ir alyvinius perdirbt 
del diliu. Jdodn vandens šildytuvus. I 

A. BANYS — 447-8806 

VYRAJVE Nuolatiniai darbai M0TEBIMS 
V PUNCH PRESS 0PERAT0RS 

V PAINT SPRAYERS V ASSEMBLERS 
Tur ime vietų vyrams ir moterims, tur int iems patyrimo virš minėtiems 

darbams , dirbti bendrovėms, gaminančioms radijo rūšies įrengimus arba 
susijusius elektro-meehaniškus produktus. 

Nuolatinis darbas plius puikus at lyginimas bei darbininkų priedai. 

R O C K - O L A 
800 H. KEDZIE — CHICAGO, ILLINOIS 

Radvilas Gorauskaa. Brazilijos 
krepšinio rinktinės žaidėjas. 

Nuotr R Gs£kos 

(IIHHIflIlIlflMIUIIHIIUiliilIHIlHIIIIIHIIIIIIIIIHMIMIIIIilIHlllUinilllllllllllllllllllllllll 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — C\ 5.7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS TR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELTVIZUIS APARATAI. 
IIHililIililiiliiilHIHilIlIilIlIllHHiiHIHIlIlIllIlIllilIilHiiJllliitiitHitiiiiiitiiiiiiMllllilIlI 

Heating Contractoi 
Irenirlii nau.jua ir pe r*a tau se 
nus vtsų rflSiu namo apšildymfi 
penius Ir air oonditioninjr — ) 
naujus ir senus namus. Btoęų 
rinas ((jutt^rs). vandens Si'dy 
mui boilerius. Turiu ir leidimu." 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamai greitai ir »a 
žiningai Apskaičiavimas nemo 
karnai 

D0ML\.S 2UKAi; .SKAS 
HFLATl.\<i A SHEET MFiTAI. 
4444 S. West<-rn, Chicago, BOBOS 

Telefonas VI 7-34*7 

Remkite tuos biznierius, ku 

no skelbiasi dienr "Draupe". 

file:///VKST
file:///aist4
file:///Varren


AUKOTOJAI PERSEKIOJAMAI 
BAŽNYČIAI LIETUVOJE 

rinkliavas ir atsiuntė aukų. Gau 
ta iš jų pavienių asmenų aukų. 
Clevelando parapijos Sv. Jurgio 
į ir Nepaliaujamos Pagalbos ir L 

Atjausti persekiojamuosius LiejIV.J.. nuoširdžiai prisidėjo savo.KRS būrelis labai dosniai remia 
tuvoj malda yra mūsų visų pa-j aukomis ir nuolat atsimena per- persekiojamuosius. Baltimorės 
reiga. Lietuviai tai nuoširdžiai i sekiojamuosius. Dievo Motinos įšv. Alfonso parapija yra nuola-
vykdo. Maldos ir pamaldos vyks-! Sopulingos parapija, Kearny, N. įtinė pageibininkė. Šiemet atsiun-

J.. parėmė persekiojamą Bažny-įtė labai dosnią auką ir daug Šv. 
čia šiemet ir nepamiršta tikin-! Mišių stipendijų.' 5v. Kazimiero 
čiųjų Lietuvoje. Dievo Apvaiz-į parapija. Los Angeles, Calif., la-
dos parapija, Detroit, Mich., parė- bai organizuotai pravedė maldų 
mė dosniai, nors jos parapiečiai ,ir aukų vajų. Gauta labai dosni 
dabar daug aukojasi pasistatyti auka. Paterson, Sv. Kazimiero 
savo bažnyčią. 5v. Antano para- parapiečiai dosniai parėmė ir at-
pija, Detroite, sėkmingai pravedė siuntė savo aukas. Gaunama iš 
rinkliavą ir nuolat remia perse-;jų pavienių asmenų aukų. Nekal-
kiojamuosius. Hartfordo arkivysjto Prasidėjimo parapija, E. St. 
kupijos lietuvių parapijos — Šv. i Louis, padarė rinkliavą ir gauta 
Antano, Ansonia, Šv. Trejybės,; dosni auka. Šv. Kazimiero para 
Hartforde, Šv. Andiejaus, Newpi ja , Sioux City, nuolat labai re-
Britain, Šv. Kazimiero, New Ha-įmia ir atsintė šiemet, 
ven, labai sėkmingai padarė j LKRŠ 

ta kasdien visose lietuvių vietovė 
se ir asmeniškai. Lietuviai savo 
gerumą rodo aukomis, ypač do
vanomis persekiojamiesiems dėl 
tikėjimo. Lietuvių Katalikų reli
ginė šalpa yra giliai dėkinga kiek 
vienam geradariui. Šia proga no 
rime pažymėti keletą geradarių. 
Kun. Teofilius Palis nuolat gelbs
ti persekiojamai Bažnyčiai auko
mis. Šiemet jis savo dosnia auka 
tapo mecenatu. Jis yra vienas di
džiųjų geradarių, kurie per Lie
tuvių Katalikų religinę šalpą iš
tiesia gailestingumo ranką. To
kie LKRŠ mecenatai jau yra kun. 
Simonas Morkūnas, kun. Pijus 
Lekešis, Mr. Mrs. Jonas Yerkes, 
Chicago, III., ir viena N N gera
darė. Jų aukomis yra padedama 
tikintiesiems išsilaikyti. 

Lietuvių parapijos už Lietuvą 
Visos lietuvių parapijos laisva

jame pasaulyje atjaučia kenčian 
čius Lietuvoje. Maldų ir pamal
dų virtinė nuolat eina jų inten
cija, kad išliktų nepalūžę. Lietu
vių parapijos taip pat nepamirš
ta sutelkti aukų, kad jomis būtų 
galima pagelbėti tiems, kurie per 
sekiojanti ir labai reikalingi pa
galbos. Jau buvo rašyta, kad la
bai sėkmingai rinkliavas prave
dė visos Scrantono, Allento\vn 
vyskupijos, lietuvių parapijos 

KOVOTOJAI SURANDA 
SPRAGŲ 

Pranešimai iš Š. Airijos 
A. J. STANIUS 

Pasirodo, kad 5. Airijos okupa telefonas, kuriuo pranešėjas ga-
cija su 21,000 karių britams ne-j lėtų pasinaudoti, kad jo iš balso 
duoda jokių vilčių airių kovoto- j niekas nepažintų. Tačiau nema-
jų veikimą likviduoti. Bombos ir jnoma, kad toks pranešėjas atsi-
toliau sproginėja. Susišaudymai | rastų. Visi bijo keršto. Anksčiau 

DRAUGAS, antradienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

Mat, kraustantis lauk, vienas ka 
rys pastebėjo, kad grindys yra ne 
taip seniai judintos. Jis atplėšė 
vieną lentą ir rado kelis šautu
vus su keliais tūkstančiais šovi
nių. 

Kadangi britų parlamentas da-
Ibar yra atostogose ir tesusirinks 

BEZDŽIONKS TLKI 
LANKYTOJŲ 

Retai k u r zoologijos soduose 
susirenka tiek žiūrovų, kiek 
prie beždžionių narvo. Smalsuo
lius jos t raukia savo išdaigomis 
ir, žinoma, nemažu panašumu į 
žmogų. Beždžionėms būdinga la

šu kariais nemažėja. Žudymai ei ar vėliau pranešėjo vardas bū tų ! n a u j a : "sijai tik spalio pabaigo- j bai plati jausmų gama. Jų snu-
vilių žmonių žymiai didėja. Už žinomas 
muštų skaičius per paskutines 10; 
dienų siekia 19 asmenų. Sužeis 
ta 121. 

Drąsi moteris 
Nors britų kariai saugo visus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. Voldemaras Cukuras. Per mi

šias giedojo solo Irena Petkai-
t :enė ir muz. Jurg is Petkaitis. 
Palaidotas Fairvew kapinėse. J 
kapus palydėjo klėbona s kun. J. 
Matutis, ir čia su žmonėmis su
kalbę jp "Tėve mūsų", "Viešpa
ties Angelas" ir ki tas maldas. 

A. a. Antanas Ustjanauskas 

Tuo tarpu krašto politinis 
sprendimas nė kiek nepasistūmė 
jo pirmyn. Įvairios politinės par 
tijos, jų tarpe dvi naujai persi
tvarkiusios katalikų grupės, atsi
sako dalyvauti bet kokiuose po
litiniuose pasitarimuose, kol ne
bus paleisti visi internuotieji. 
Bet jau praktika parodė, kad ligi 
šiol paleistieji vėl jungiasi į kovo
tojų eiles. 

Didžiulė premija 

Paskutiniu laiku didžiausią ne
rimą kelia slaptas civilių žudy
mas. Vien tik rugpiūčio mėn. 
nužudyta 51 asmuo. Ir, a t
rodo, be jokių ypatingų motyvų, langų stiklai išbyrėjo. 
Aukų skaičiuje yra lygiai tiek pat Kitą bombą į elektros reikme-
katali-kų, tiek ir protestantų, nų urmo sandėlius atnešė trys 
Tarp nužudytų pasitaiko tokių paaugliai. Dvi mergaitės su revol-

kelius ir sulaiko kratai visus įta
riamus automobilius, vis dar ai
rių kovotojai su bombomis pras-
prunka pro tas sargybas. 

Keturi užsimaskavę vyrai nu
vežė bombą teisėjui Wilsonui 
Nevvry mieste. Vyrai paskambi
n o teisėjo durų skambutį. Tarp
duryje pasirodžius teisėjo žmo
nai, ji buvo įstumta į virtuvę,, 
kur ant stalo buvo padėta sprogs | ka dvasia, 
tamoji bomba. Šeimininkei žiū
rint, vyrai įjungė mechanizmą ir, 
jai pasakę "turi tris minutes", jie 
išėjo. Moteris ramiausiai peėmė 
bombą ir išmetė į sodelį. Bomba 
tuoj sprogo, padarydama šešių 
pėdų duobę. Nuostoliai — visų 

je, tai didesnės iniciatyvos iš vy
riausybės spręsti Š. Airijos politi
niams klausimams nė nelaukia
ma. 

VEGETARAI 

kyje lankytojas lyg pastebi 
džiaugsmą, liūdėsi, nuostabą ir 
susidomėjimą, įsižeidimą ir pa
sipūtimą. Mažaūgės beždžionės 
dėl jų linksmumo, taikumo ir 
jaukumo daug kur laikomos na
muose. 

Priežastys tapti vegetaru esti 
labai įvairios: jos gali būti reli
ginės, humanitarinės, filosofi
nės, fiziologinės ir dar kitokios. 

Prie tų priežasčių prisideda 
dar i r protesto su maištininkiš-

jm. 

e L e s 
idoti 
ris 

BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA 
2443 W. 63rd Street, Cbicago, TUtaotu 

TEL. PB 8-0833 — PK 8-08S4 

banketams, laidotuvėms ir kitokiom?- progoms 

praėję. 
Buvo pašarvotas Ahern kop-

Ivčioie, Farminston Ave. Kelias 
Neseniai visos Pittsburgho vysku! -ienas koplyčioje velioni aplan-
prjos lietuvių parapijos — Šv. Ka 'kė daugybė žmonių. Apl :nk jo 
zimiero, Šv. Vincento, Šv. Petro I g"*** *r t o I i a u b u v o d a u S v a i n į -
ir Povilo, Homestead. Šv. Izido- į * ! &" gėMų puokščių. Pirmadic-
riaus, Braddock, Šv. AntanoJ nio vakare į koplyčią atvykęs 
Bridgeville, pravedė rinkliavas j kun. Vytautas Bitinas su susi-
ir atsiuntė savo dovanas. Phila-
delphijos arkivyskupijos lietuvių 
parapijos pravedė Šv. Jurgio, Šv. 
Andriejaus ir Šv. Kazimiero Phi-
ladelphijoj ir Aušros Vartų pa
rapija Chester, Pa. 

Chicagoj Švč. M. Marijos Gi
mimo parapija sėkmingai prave
dė rinkliavą ir ta proga gavo me 
cenatą Jono Yerkes šeimą. Cice
ro šv. Antano parapija padarė 
sėkmingą rinkliavą balandžio 
mėnesį ir daugiau aukų gauna
ma per LKRŠ rėmėjus. Nekaito 
Prasidėjimo parapija ir mokykla 
Chicagoj nuoiat remia LKRŠ. 
Gauta jų dosni parama. 

•Kanados lietuviai tikinčiosios 
Lietuvos dienos proga labai sėk
mingai parėmė maldomis ir au
komis persekiojamą Bažnyčią. 

Šv. Jurgio parapija, Rochester, 
N.Y.atskubėjo pagalbos rinklia
va. Tai buvo pirmoji auka šios 
parapijos, pasiekta tėvų pranciš
konų, ypač jų naujo klebono pas 
tangomis. Šv. Trejybės parapija, . . 
Nevvark, N.J., davė auką. Ji .kas-j nas buvo atlydėtas į šv. Trejy 
met padaro rinkliavą. Jėzaus Nu j bes lietuvių parapijos bažnyčią 
kryžiuotojo seselės, Elmhurst,Pa.,Į ir čia atlaikytos gedulingos pa-

PALAIBOTAS 
A. A. AST. USTJANAUSKAS 

Rugpiūčio 25 d., penktadienį, 
nuo šird ė s priepuolio mirė An
tanas Ustjanauskas, sulaukęs 
dar tik 57 metų amžiaus. Prieš . . . - —^- i * <"H xjtiu.uu.yiu pasuaa^o IOKU 
kurį laiką velionis turėjo du šir-1 p a l i k o • ž m o ^ A d ^ Ustjanaus-J asmenų, kurie niekuomet nepri- veriais rankose saugojo panakti-
dies sunegalavimus, bet buvoj kienę. du sūnus: Andrių ir Ri-> klausė jokiai religinei ar poiiti- nį, kad nekeltu triukšmo, o ber-

. čardą i r ketur as dukter is : A-. n e j organizacijai. niukas padėjo ant pardavimo sta 
dą, Henrietą, Jeanetę ir Ireną! Vietos vyriausybė, nepajėgda- lo bombą, kuri netrukus sprogo. 
bei seserį Eleną Krasauskienę; m a susekti, kas tas žudynes vyk- Kita didesnė nelaimė įvvko 
ir jos vyrą Indelfonsą Krasaus-jdo, paskyrė 120,000 dol. atlygi- Nevvry miesto muitinėje, kur'žu-

Misliems draugams 

ONAI IR LIUDUI KRONAMS, 
širdies skausmo prislėgtiems, jos mamai Sibi 
re į amžinybe iškeliavus, reiškiame užuojautą 
ir kartu dalinamės skausmais. 

Maria ir Zigmas Dailides 

ką. 
jnimą tam, kas apie žudikus su-

Ant. Ustjanauskas, užėmus j t e i ^ t ų ž i n i ų N e t j v e s t a s specialus 
rusams Lietuvą, pasitraukė |J. 
Vokietiją. Pasibaigus n pašau-j k a s b u v o į t e i g ę s gpecialų ko-
liniam karui. j i s 1947 m. išvykoj mjtetą Vietname sužeistiems ka-
j Australiją. 1953 m., jau vedęs,; r-.ams šelpti, o pas taruoju me tu 
atvyko pas savo gimines į JAVi j į b u v o įsteigęs pr ie komite to 
— į Hartfordą ir čia gražiai įsi-j i r akyliu Bengalijos našlaičiams 
kūrė. Neilgai t rukus . Ant. i r A-: šelpti. 
da Ustjanauskai čia įkūrė dvi; A Ust janauskas Kalėdų me-
maisto krautuves, kurias f O M H t a važiuodavo į Washingtoną, į 
dino^"Internationa! Super Mar-j Walter Reed ligoninę ir ten vež-įu . * . *«ua per pirsius z;un, Kaa 
ke t s ' . V e n a yra 518 Park St .^^avo sužeistiesiems k a r a m s do- ' apsaugotų juos n u o gudrių airių 
kurią tva rkė jis pats, padeda- i Vanų. Kar tą jis davė ir pinigų, užpuolimų. 
mas sūnaus ar dukters, ki ta y-j nupirkti ta i ligoninei 20-čiaii Britų kariai yra apgyvendinti; 

visuose erdvesniuose namuose ir j 
Bet dabar, praside-

vo 1-0 asmenų, jų tarpe ir pats 
bombos atnešejas, nes bomba-
sprogo per anksti. 

Protestantų sargyba 

Padidėjus civilinių žmonių žu 
dymui, protestantai savo rajo
nuose patys saugojo savo namus 
ir ypač bendrus, kur jie vakarais 
renkasi. Jie aiškina, kad britų ka
riai ir vietinė policija yra bejėgė, 
o kai kada per pirštus žiūri, kad 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TE VAS IR SBNUS — 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Telef. GRovehlll 6-2346-6 
f 410 S. 50th Ave., Cicero TOwnhall 3-2108-09 

ŠJKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

mokyklose 

ra 200 Franklin Ave.; ją tvar-! m a t r a c ų . 
ko Ada Ųstjanauskienė. Priej p^eg kelerius metus j : s su 
šios maisto krautuvės Ada Ust-; organizavo Park gatvėje gyve - ' dan t mokslo metams, mokyklos 
janauskienė turi ir sruntinių j | nančių portorikiečių krepšinio; reikalingos vaikams. Iš kai kurių 
Europą agentūrą, kun veikia; sporto klubą ir nupirko j iems mokyklų kariai išsikrausto, bet ki 
gana sėkmingai. Netoli savoj u n į formas . j tose jie pasilieka, 
krautuvės A. Ustjanauskas no-į P r i e š ^ - ^ 5 jnetus A. Us t ja - ! Vienoje tokioje mokykloje ka
rėjo atidaryti ir trečią maisto i nauskas buvo suformavęs komi-i riai per dvi savaites miegoję ant 
krautuvo nriA PnrTr ir T.n-f-fa-w>f-! «_̂  ». - v,. . . . . 

A. Ustjanauskas 

nuolat meldžiasi ir atsiuntė savo 
dosnią auką. Šv. Pranciškaus pa
rapija, Laivrence, Mass., gegužės 
mėnesį pravedė metinę rinkliavą 
ir gavome dosnią auką. Šv. O-
nos mažutė parapija, Jersey City, 

maldos. Mišias aukojo ir pamoks 
la pasakė klebonas kun. Juozas 
Matutis. Asistavo kun. Vytau
tas Bitinas ir kun. Vincas Pui
dokas. Mišiose dalyvavo dar 
kun. Vvtautas Balčiūnas ir kun. 

Dalis atostogų ant laivo, tai ekskursijos salose, kur laivai sustoja. Cia ma-
'ome stebinčius liuksusini laivą. S. S. "Rotterdam". 38.650 tonu miltina 
> 5 "Rotterdam". kuris priklauso dandu linijai Holland America Cruises. 

t e gatvių, kur buvo užsidariusi: 
"Popular Super Market" krau
tuvė. J au buvo vežamos ir pre
kės. Deja. visas jo svajones su
trukdė negailestinga mirtis. 

A. a. Antanas Ustjanauskas 
r inkusias sukalbėjo sopulingąją• ^ v o Odelis visuomenės veikė-
dalį rožančiaus. ! jas . jįg y ra buvęs Hartfordo 

Antradienio rytą velionio kū- Į Lituanistinės mokyklos tėvų ko-
,. - .L , - J -X-_ . ^^ - jnjteto pirmininkas, TJB Hartfor

do apylinkės pirm., o šiais me
tais buvo L.A.P. klubo direkto
rių tarybos pirminmkas. 

Be šių eitų ar einamų parei
gų, Hartfordo mieste jis buvo 
koordinatorius ta rp Lietuvių de
mokratų parti jos ir Amerikos 
Tau t ino demokratų komiteto. 

Kai 1967 m. šiame mieste, ei
dami savo pareigas, buvo už
mušti keturi policininkai. Ant. 
Ustjanauskui kilo mintis jste :g-
ti organizaciją, kuri padėtų tar
nyboje žuvusių policininkų ir 
ugniagesių šeimoms. Jis pradė
jo š"ą idėją piršti biznieriams ir 
politikams amerikiečiams, kur'ų 
greitu laiku susirinko 100 žmo
nių, ir jie įsteigė klubą, kuriam 
davė vardą "Tbe Hundred 
Klub". Ant. Ustjanauskas buvo 
to klubo prrminnkas ir pats pir
mas įmokėjo 1.000 dol. I r dar 
gerai neįsikūręs. klubas jau tu
rėjo duoti pašalpas. Tuo metu 
šio miesto jauno policininko H. 
Yomurn nušovimas labai skau
džia' palieta šio miesto visuo
menę, ir j klubą pradėjo stoti 
visi aukštief Hartfordo parei-
gunai. š is klubas per ketverius 
metus jau yra išmokėjęs 29 po-
lieninkų ir ugniagesių našlėms 
per 60.000 dol. pinigais, be daik-
tlnės naeralbos. šių metų pra-
'ižiojr- kiuhf1 buvo 450 narių įr 
xzs^ie turėyc 150.000 dol. 

Be Šio "klubo \ f.'stįanaus-

krautuvę prie Park ir Laffayet-j t e t ^ §įUkšlių rinkėjams pagel-; airių kovotojų ginklų sandėlio. 
bėti ir dvejus metus rėmė jų ge-

(piknikus). gūžinės 
Velionis A. Ust janauskas bu

vo daugelio amerikiečių orga-; 
nizacijų narys, garbės n a r y s a r j 
rėmėjas. Dėl to a tsargos gen. r ! \ 
Hartfordo, "The Hnndred Club" j 
vicep :rm.. John King pasakė , j 
kad a. a. A. Ust janausko mir-į 
t is bus jaučiama daugelyje or- j 
ganizacijų a r atskirai , k u r j is 
naudingai dirbo. J o mir t is pa 
lieka tuštumą ' 'Šimto klube", i r 
j ' s ten bus jaučiamas, nes j i s 
buvo "š imto klubas ' ' . 

Ilsėkis, Antanai , Viešpaties 
ranrybėje. J o n a s Be rno t a s 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra-, 

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties j 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma-1 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vkliausiu pa
saulinių žinių santrauką ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas J. Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis j : Baltic Florists — gėlig 
bei dovana krautuvė, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas 

Laidotuvių Direktoriai S 

M4lHHsE¥M' 
€845 SO. WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AiR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 
EEpubllc 7-8600 REpnbUe 7-86.01 

MES TEBEWK)KAÎ  
6% už 2 Metu 

Certifikatus 
OCnimum $5fi00) 

5 % % už 1 METUOTmFIKRTūS (Minimam $1,000) 
S A I N T 1447 So. 49th Court 

A N T H O N Y 
S A V I N G S 

Open Mon. 9 ^ ; Tues. I nu r s . F r i 9-5; Sat. 9-1; Qosed Wed. 

Cicero, III. 60650 
TEL. — 656-6330 

•losepb F. Gribauskas, 
Executive Secretary 

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

La t d o ! u v l y D I r t k t a r l a l 
T r y s M o d e r n i š k o s E o p l y i i o t 
4330 South California Avenua 

Teleionai: LA 3-0440 ir Lft 3-9b52 
4605-07 Soyfh Kermitap Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UetuvYą Laidotnvlū Dtrektorrc Asociacijos NariaJ 

STEPONAS C, LACK (UCKAWICZ) IR S0H0S 
W14 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrgmla 7-6672 
8424 W. 69th STBEBT Tel. REpoblk 7-121S 
110ZS Soathwest fflghvrsj, Palos ITU> m. Tel 974-441S 

PETRAS BiEUONAS 
tS48 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-S57S 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esajne išimtini šuų nuostabiu gydomųjų žolių platintoja;. 

$3.15 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti-
aėje gaunama, sėmenys. Apyniai. Kadugių uogos, Ramunė-
iai Kačvuogės valerijone šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

Pratesėm vitamino ^pardavimą nnpigintom kainom. 

J. & j . P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Ohicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

ANTANAS M. PHILUPS 
«V7 S. LmjANTCA AVE. TW- YArds 7-S431 

P0VIUS i RIDIKAS 
SS54 S. HATi?TEP STREET TeL YArds 7-1913 

iURGIS f, 
*S19 * LTTTJANICA AVE. 

RUDMIN 
T*L T A i * 7-nS&-tl» 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. SOth AVE., fTCEBO. ILL. TeL OLympk S-19tS 

http://xjtiu.uu.yiu
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X. Marąuette Parko rtuanis-
t ines mokjklos pamokos bus 
kasdien reguliarių pamokų me
tu. Lituanistinei mokyklai va
dovauja Pr. Razminas. Šiais 
metais dirbs šios mokytojos: 
rt. Jautokienė. R. Kriaučiūnie
nė, I. Kazlauskienė, R. Memėnie-
nė, A. Rūgytė, L. Kubilienė, O. 
Jagėlienė ir G. Valiulienė. Dai
navimą mokys P. Šoliūnaitė. 
taut in iams šokiams vadovaus 
St. Bacevičienė. Nemokantieji 
lietuvių kalbos bus mokomi ve
dėjo P. Razmino. Mokinių yra 
apie 250. 

x Agr. Antanas Santa ras, 
pasinaudodamas atostogomis, 
išskrido į Phoenbc, Ariz.. aplan
kyti savo draugų, Janinos ir 
Algirdo Rimavičių ir pailsėti. 
J . ir A. Rimavičiai t u r motelį 
"Barbarą". 

x Dalė Gotceitienė šį rudenį 
pradės mokytojauti Dar iaus ir 
Girėno lituanistinėj mokykloj. 
D. Gotceitienė perima mokyti 
penktą skyrių. Mokyklos regis
traci ja vyko rugsėjo 9 d. Jau
nimo centre. 

x Jonas Bagdanavičius, žino
mas liet. visuomenės veikėjas, 
ilgesnį laiką gyvenęs Lemonte, 
Dl., prieš pusantrų metų persi
kėlė į Hot Springs, Arkansas , 
kur įsigijo gražius nuosavus na
mus ir patogiai įsikūrė. Džiau
giasi j a m tinkamu klimatu, ta
čiau pasiilgsta senųjų draugų. 
Perei tą savaitgalį atvyko į Chi-
cagą ,kur lanko savo bičiulius, 
pažįstamus. Atvyko ir į "Drau
go" redakciją, susipažino su re
dakcijos ir spaustuvės darbu. 
Vis sielodamasis lietuviškos 
spaudos reikalais, paliko 10 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Grandies tautiniu šokia 
g rupės šokėjų tėvų susirinki
mas įvyksta rugsėjo 14 d., ket
virtadienį, 7:30 vai. Jaunimo 
centre . 

x; S tasys Pociulis, mūsų dien
raščio skai tytojas Kenoshoje, 
Wisc., a tnaujindamas prenume
ra t ą parėmė "Draugą" didesne 
pinigine auka. Dėkojame. 

x L. M. federacijos Chica
gos klubo valdyba su tarė su 
Tautinių namų vaidyba kar tą 
per mėnesį ruošti kultūrines po
pietes Tautinių namų patalpose. 
Pirmoji šio sezono at idarymo 
popietė bus spalio 8 d. 3 v. v. 
su gener. konsuiės P. Daužvar-
dienės paskaita. 

x Emilijos Pakšta i tės vado
vaujamos kanklininkės daly
vaus lietuvių programoje Civic 
center plazoje spalio 13 d. E. 
Pakšta i tės kanklininkių progra
ma ypatingo dėmesio sulaukė 
praėjusiais metais Ford City 
krautuvių centre lietuvių dieno
se, kur ias organizavo LB apy
gardos valdyba. Programoje su 
lietuvišku rageliu gros Balys 
Pakš tas . 

x. Tradicinis Rudens vaka
ras, ruošiamas LB Brighton 
Parko apylinkės, įvyks rugsėjo 
30 d. Pakš to salėje (3800 S. Ca-
lifornia). Kviečiame visus atsi
lankyti ir besivaisinant prie me
lodingos muzikos draugiškai 
praleisti vakarą. Rezervacijoms 
skambint i : 523-7410. Pradžia 
7:30 v. v. ( p r . ) 

x Ruduo y ra permainos lai
kas — gamtoje, aprangoj ir 
madose. Naująsias šio sezono 
rūbus matysi te modeliuojant 
spalio 7 ir 8 d d. Jaunimo Cen
tre. Bilietai pas O. Gradinskie-
nę F R 6-1998. (pr.) 

x Re ta proga! Lemonto apy
linkėje, a r t i Archer Ave., par 
duodamas namas ir prie jo su 
vaismedžiais a t sk i r a s V o ak ro 
sklypas — viso 3 ' o akro. Taip 
pat pa rduodamas naujutėlis 
mūrinis namas. Skambint telef. 
257-7388. (sk.) 

x Cicero šv. Antano parapi
jos lituanistinė mokykla vakar 
pradėjo d a r b ą Mok\'klos vedė
jas yra kun. dr. A. Juška, mo
kytojai : Aldona Brusokienė. 
Veronika Markauskienė ir Bro
nė Motušienė. Tikybą dėstys 
kun. A. Juška, o dainavimo mo
kys muz. Ant . Skridulis. Liud
vika Dubauskienė šeštadieniais 
10 v. r. lituanistinėj mokykloj 
mokys lietuvių kalbos tuos, ku
rie lietuvių kalbos nesupranta. 
Į tą klasę priimami vaikai ir iš 
kitų mokyklų. Parapinės mo
kyklos vedėja yra seselė Salva-
tora. 

x Kazimiera Pilipauskienė, 
dail. Jono Pilipausko motina, po 
ilgesnės ligos jau gerokai pa
sveiko ir praeitą sekmadienį iš
vyko į Tuscon, Arizona, kur 
anksčiau apsigyveno Pilipaus- Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituan stinės Mokyklos dalis mokinių išpildo programą pavakario 
kai. Elzbieta Pilipauskienė buvo j šventės metu. Aukštesnioji Mokykla 1972 73 moksle metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 9 d. Francis M. 
atvykusi iš Tuscon parsivežti McKay mokyklos patalposa 6901 S. Fairlield Av».- Chicagoje. Mokiniu reegistracija vyks nuo 9 vai. ry-

: savo uošvės. Naujakuriai Pili- I *» • * 1 vai. po pietų. 
i pauskai įsikūrė Arizonoje, kai į 
Pilipauskas išėjo į pensiją iš 
Sears kompanijos. 

x Kun. J . Kubilius. Jaunimo 
j centro s ta tybos vadovo, atsi-
i sveikinimas, jam išvykstant į 
IMontrealį, bus spalio 11 d. Taip 
! pat tą dieną bus pr i s ta ty tas 
į naujasis Jaunimo centro direk
torius — kun. G. Kijauskas. 

x F r a n k Savickas, Illinois 
valstijos senatorius iš Chicagos, 
buvo paski r tas į Illinois Darbo 
teisių komisiją, kuri susideda iš I 

fŠARTI !R TOL! 
BRAZILIJOJE KANADOJE 

— Filmai ir skaidrės iš tauti-i — Toronto baltiečių fikttelis-
nių šokių šventės ir kongreso tų ir numizmatikų ketvirtoji pa
rodyti rugpiūčio 26 buv. Lietu- rodą ruošiama 1973 m. kovo 17-
vos mokykloje Sao Paulo. Pasi- i 18 dienomis Toronte, Prisikėli-
rodė ir JAV-se buvusi "Nemu-1 mo parodų salėje. Parodos komi-
no" šokių grupė. Rengė Pietų i te tas sudarytas iš 6 asmenų, po 
Amerikos lietuvių kongreso ko- ; du asmenis iš lietuvių, latvių ir 
mitetas. kuris suruošė ir vi- gstų tautybės. Lietuvių atsto-
siems iš kelionės grįžusiems v a į s oaskirti Kazimieras Kai-
priėmimą liepos 29. 

— Dr. Vytautas Stasiukynas 
iš Bogotcs, Koiurrfonos. yra vie
nas teisėjų ExfiJbra — 72 fila-
tefinėje parodoje Rio de Janei-
ro suruoštoje 150 metų Brazili
jos nepriklausomybės proga. Su 
žmona Nijole aplankė ir 
Paulo lietuvius. 

rr-inskas i r An tanas Dilkus. Sve
čius ir eksponator ius rengė iai 
stengsis visokeriopai globoti. 
Suinteresuoti asmenys parodoje 
dalyvauti prašomi iš anksto su
sirišti. 

Nuotr. V. Noreikos 

PAŠVENTINTAS TAUTINEI GYVYBEI 
PALAIKYTI ŽIDINYS 

buvo apie šimtas ir jie visi 
vo išskirtinai šiltai priimti. 

bu-

Gausiai susirinkę svečiai tikrai 
i nuoširdžiai džiaugėsi tomis vai-

Be Chicagos Jaunimo centro bėjo Marija Rudienė džiaugėsi to- Į niko ant naujo lietuvybės švytu-

— Sonth Wind<*or, Conn. 
Sao Rugpiūčio 25 d. mirė Stefanija 

įJurgehenė. 88 metų amž., kilu
si iš Beižionių kaimo, Žiežma
rių valsč. Amerikon a t v yko 
1903 m. Gyveno South Windso-
re. Paliko 4 sūnus : Williamą, 

j John, Charles i r Walter ir 2 
, , , . . . . . . . , į dukteris — Jennie i r Juliją. Vi-

jdyklos Italijoje jau pasiekė Bra L fcilna b u v o t a b c k o f i J ^ 
zilVją. I jai. 

— Dr. Antanas ir Liucija 
Marčiukaičiai (Gillcspie, m.) 
paskyrė 100 dol. vertės lietuviš
kų knygų siuntą Sao Paulo jau-
nimui Knygos iš saleziečių lei-

šiandien Chicagos lietuviams be-ikiuo neįkainuojamai brangiu te
veik nebūtų įmanoma tautiškai j vų jėzuitų ir rėmėjų darbu. Šau-
egzistuoti, todėl nenuostabu, kad i lių vardu kalbėjo V. Išganaitis, 
praėjusį sekmadienį labai gau-1 eilę kitų sveikinimų perteikė 
šiai lietuviai susirinko į tų na- pats vakarienei vadovavęs kun. 
raų priestato dedikavimo iškil- Į J. Kubilius, 
mes. Gražiai sujungti du namai į Visiems didiesiem aukotojam 
trečiuoju pastatu sudaro puikų { ir rėmėjams buvo Įteikta dail. M. 
statybinį kompleksą, kuriame | Stankūnienės grafikos kūrinys 

su kiekvienam atskiru kun. J. 
Kubiliaus įrašu. Tokių aukotojų 

14 narių. Senatorius Cecil Par - I ras vietos mūsų gausios lituanis- j 
tee. senato pirmininkas, į šią 
komisiją paskvrė sen. F. Savic-
ką. 

x Per 70 žmonių j au pranešė 
j dalyvausią Bendruomenės — 
(spaudos — radijo dienose, ku-
jrios įvyks rugsėjo 15, 16, 17 
i dienomis Tabor Farm., Adam-
; kų vasarvietėje. Registracija 
kelioms dienoms pratęsiama ir 
manoma šis suvažiavimas skai-

jčiumi bus vienas iš didžiausių 
i iki šiol buvusių. 

CHICAGOI IR 
APYLINKĖSE 

RUGSĖJO 8-JI CICERO 
KOLONIJOJ 

Cicero LB apylinkė kasmet 
suruošia rugsėjo S-sios minėji
mą. Toks minėjimas įvyko pra-
ėjusį sekmadienį parapijos sa . , į s t o j ę svečiai plojo statybos va-

""Tunu kun. J. Kubiliui uz jo pa-

tinio švietimo ir lietuvybei palai-
Į kyti įstaigos. 

Pati šventė buvo pradėta Šv. 
! Mišicmis jėzuitų koplyčioje, 
j kur šv. Mišias atnašavo vysk. V. 
j Brizgys, pasakydamas ir pamoks-
!lą. 

Namus pašventino vysk. V. 
I Brizgys, o žodį tarė Lietuvos gen. 
Į kons. J. Daužvardienė. 

Vakare įvyko vakarienė, ku-
> rios metu visi, prisidėjo prie to 
Į reikšmingo 
\ pasidalinti 
| nę pradėjo to didžiojo darbo vyk-
į dytojas kun. Jonas Kubilius, SJ, 
I pakviesdamas vadovauti Danu— 
J tę Vakarę. Vadovė puikiai pertei 
! kė patriotinį eilėraštį, pastebėda-
: ma. kad šiandien iškeltas pa-
' baigtuvių vainikas ant lietuvy-
I bės švyturio. Maldą sukalbėjo 
\ svečias iš Kanados prel. J. Ta-
įdarauskas. Po to keletą minučių 

rio iškėlimo iškilmėmis. Kun. J. 
Kubilius išvardino visą eilę pri
sidėjusių prie šventės ir vakarie
nės paruošimo. Tikrai tai buvo 
džiugus, mūsų lietuviško gyveni
mo prasmingą darbą liudijąs va
karas. Rugsėjo 10-ji įeis į lietuvių 
istoriją, nes tą dieną dedikuoti 
mūsų tautinei gyvybei palaikyti 
namai. 

L. Augstys 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA, 
KURI LIKS MŪSŲ TAUTOJE 

Kiekviena nauja lietuviška. Vestuvių vaišės buvo suruos-
šeima atneša lietuvių visuome- j tos V. Jonyno salėje, Chester-
nei didelį džiaugsmą. Ne kitaip!ton, Ind., kur suvažiavo netoli 
buvo ir pereitą šeštadienį, kai; šimtinės Girnių — Bičiūnų arti-
šv. Mišių metu šv. Kryžiaus mųjų, giminių, jaunųjų ir tėvų 
parapijos bažnyčioje, Chicagoje, draugų bei pažįstamų, kurių ak-
kun. dr. Andrius Baltinis amži-1 tyvūs nariai yra abudu jaunie- i 

darbo, turėjo progą n a į s moterystės ryšiais surišo ji, lietuvišku organizacijų, vei-
džiaug.-,mu. Vakarie- įr palaimino jaunuosius Vidą'[ kė jų. Tėvams gražiai sutikusi 

PASI2YM£J£S LIETUVIS GYDYTOJAS 
Dr. Tomas Kisielius j au kuris I goninėj dirbusio dr . A. A. Gold-

laikas gyvena Atlanta, Ga., kur j smith atminimui, 
jam, turinčiam atlikti kariuo-i Dr. Tomas Kisielius yra gi-
menės tarnybą, vadovybė pave- męs Vokietijoj, Regensburge, 
dė darbuotis Atlanta miesto i studijavo Not re Dame, India-
sveikatos centre. Jaunasis d a k - n o j , ir Nor twes t universitete, 
taras yra Ohio valstijoj dirban- \ Evanston, 111., k u r ir baigė me
čio dr. Alfonso Kisieliaus sūnus, j dicinos mokslus. Jaunas i s dak-
I Atlantą dr. T. Kisielius atvy-1 t a r a s yra vedęs sol. Stasio Ba
ko iš Chicagos, kur dr. Tomas j ro dukrą Ritą, augina sūnų Gi-
dirbo VVesley ligoninėje ir čia | lių. Abu Kisieliai, gyvendami 
jis buvo atžymėtas A. A. Gold-' Chicagoje, aktyviai veikė aka-
smith premija už išskirtinai ma; demikų skautų eilėse. Malonu, 
lonų patarnavimą pacientams ir Į kad lietuvis d a k t a r a s papildęs 
jų artimiesiems. Premiją įsteigė ; lietuvių daktarų šeimą, taip gra-
žinomas Chicagos filantropas žiai jau pačioj pradžioj užsire-
Bernard Goldsmith, Wesley Ji- į komendavo. L. G. 

\ lėj. Prieš ta i Šv. Antano baž-
! nyčioj pamaldose dalyvavo vie
tos organizacijų nariai su vėlia
vomis ir gausiai tikinčiųjų. Die
nai pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. A. Juška . Po šv. Mišių su-

: giedotas Lietuvos himnas. 
Salėje minėjimą pradėjo LB 

apyl. pirm. V. Zalatorius, pa-
j sveikindamas susirinkusius ir 
| pastebėdamas, kad šios tautos \ kėlė Jaunimo centro 
i šventės metu bus paminėta Lie-! kvietė laikytis toje 
;tuvos konstitucijos 50 m. su
kaktis, tą mintį iškėlė vietos 
LB susirinkimo metu J. Breivė. 

Paskaitai skaityti pakvietė vie
tos gyventoją žinomą žurnalis
tą Ged. Galvą. Savo gerai pa
ruoštoje paskaitoje prelegentas 

jaunuosius 
Bičiūnaitę ir Kęstutį Kazimierą 
Girnių. 

Jaunąją prie altoriaus atvedė 
jos brolis Aristidas Bičiūnas. 
Vidos motina Bronė Bičiūnienė, 
o tėvelis a. a. Juozas Bičiūnas, 

jaunuosius prie salės durų, pra
sidėjo jaukios vaišės, kurių pro
gramą pravedė dr. Petras Ki
sielius, pakviesdamas kun. .A. j 
Baltinį sukalbėti maldą. 

Dr. P. Kisielius, linkėdamas 
miręs prieš 11 motų. Jaunajai I jauniesiems laimės, pasidžiaugė, i 
asistavo Jūratė Bielskutė. josj naująja šeima, kad ji yra lietu- \ 
pajaunys — Kęstučio brolis i viška ir toliau liks mūsų tauto- I 
Saulius Girnius. įje. 

Jaunasis Kęstutis, bostoniš-i Sugiedojus Ilgiausių metų ir j 
stangas ir darbą, vykdant Jau- j kių žinomo filosofo dr. Juozo ir ; pasistiprinus, jaunojo tėvelis 
n;mo centro namų praplėtimą. 
Šampano taurėms putojant, sugie 
dota Ilgiausiu metų. Po vakarie
nės buvo visa eilė sveikinimų. 
Kalbėjo kun. G. Kijauskas, jėzui
tų provincijolas, dėkodamas vi
siems už paramą ir iškeldamas 
kun. J. Kubiliaus nuopelnus ir 
pastangas. Vysk. V. Brizgys iš-

reikšmę, 
apylinkėje 

tvirtai ir vieningai. Sveikinusi 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž
vardienė priminė, kad ši diena 
yra Šiluvos Marijos apsireiškimo 
diena, tautinė šventė ir Jaunimo 
centro pastatų pašventinimo die
na, kuo visi turime didžiuotis ir 

pažymėjo, kad pirmaisiais Lietu I džiaugtis. Kvietė kavinę pavadin-
vos nepriklausomybės metais 

Onos Girnių sūnus, baigęs Har
vardo universitetą, gilina filoso
fijos studijas Chicagos universi
tete. Yra gerų vilčių, kad ne
trukus jo studijos bus apvaini
kuotos filosofijos mokslų dakta-

dr. Juozas Girnius džiaugėsi j 
naująja marčia, pabrėždamas, 
kad iš šių vedybų visi laimi: i 
Girniai ne tiktai nepraradę sū- J 
naus, bet malonios Vidos asine- A 
nyje įsigiję dukterį. Tačiau | 

Dr. Tomui Kisieliui (kairėj) įteikiamas atžymėjimas 

ratu. Vida yra čikagiškė, nese-1 aukščiau už bet kokią laimę Sto
niai baisrusi prancūzų kalbos i r | v in t i tikroji žmogaus gyvenimo 
bibliotekininkystės studijas Chi- ; prasmė, 
cagos universitete, kur šiuo me-' 
tu ir dirba. 

stebuklą padarė savanoriai, ūki
ninkai ir politikai, sugebėdami 
visi vieningai atstatyti Lietuvą. 
Lietuvos konstitucija buvo mū
sų savarankiškumo liudijimas. 
Prelegentas buvo sut iktas šil
tais plojimais. 

u kun. J. Kubiliaus vardo židi
niu, kam visi gausiai susirinkę 
svečiai entuziastingai pritarė. Ka 
nados kunigų Vienybės vardu 
kalbėjo prel. J. Tadarauskas, po 
savo linkėjimų įteikdamas namu 
statybai auką. Tėvų marijonų ir 
JAV kunigų Vienybės vardu kai 
bėjo kun. P. Cinikas, MIC, lin-

Meninėj programos daly akt . i ė d a m a s sėkmingai tęsti lietu-, 
J. Valentinas išraiškingai p*~Į*ytxa ir katalikybei reikšmingai 
skaitė iš t rauką iš spausdinamos j r sunkų darbą. Pranciškonų vari 
J. Gliaudos knygos " S u n k i a u s i u b , kalbėjo kun. J. Degutis. Alios' 
keliu" apie Myk. Šleževičių ir v a r f j u sveikinęs kun. A. Stasys,! 
taip pat padeklamavo Putino pasidžiaugė naujais pastatais ir į 
patriotinį eilėraštį. Akt. J . Ba- i kvietė nepataikauti okupantui, j 
lutis gyvai perteikė V. Kudir-i nurodydamas tokio pataikavimo' 
kos pasakojimą apie tiltą. Abu pavyzdžius. LB švietimo tarybos 
aktoriai ta ip pat buvo šiltai su- vardu žodj pasakė mokyt. J. Ka-
tikti. Patr iot inės savo kuklios 
kūrybos paskaitė ir svečias iš 
Chicagos p. Velutis. 

Visi susirinkusieji LB valdy-
bos buvo pavaišinti kavute ir 
sumuštiniais. P . J . 

vaiiūnas, dėkodamas, kad tėvai 
jėzuitai mus sujungė gražiam 

! darbui. Kultūros fondo vardu 
j kalbėjo rašyt. A. Kairys, pasi-
j džiaugė, kad ta tėvų jėzuitų sva-
| jone virto realybe, LF vardu kai-

Marcelė Dorelytė, Uragvajaus 
Ąžuolyno šokėja, š tautinių šokių 
ir jaunimo kongreso grįžta namo ji 
Aluntevideo. „,/_r. J Kidykui 

Po to jaunuosius sveikino ar
t imas Girnių — Bičiūnų bičiulis j 
dr. Z. Danilevičius, "Draugo" 
redakcijos vardu kun. Pr. Garš- f 
va (Kęstutis yra dienraščio ben- j 
dradarbis) , kun. A. Baltinis. | 
Paskutinis žodį ta rė Alvydas 
Bičiūnas. 

Vestuvinės puotos metu ne
t rūko geros nuotaikos, gražių 
visų sutar t inai dainuojamų lie
tuviškų dainų, sveiko humoro ir 
kitokių įvairumų. Vis tai žymia 
dalimi sumanaus puotos vedėjo 
dr. P. Kisieliaus nuopelnas. Ves
tuvių vakaras baigtas šokiais. 

Kęstutis ir Vida Girniai apsi
gyveno Chicagoje. Jie susilaukė 
daugybės sveikinimų iš savo ir 
tėvų draugų, o taip pat dovanų. 
Tačiau labiausia jie yra dėkin
gi savo tėvams — Vidos mamy-
mytei Bronei Bičiūnienei, kuri, 
anksti likusi našle, sunkiai dirb
dama, įstengė savo dukterį ir 
sūnų ne t iktai išmokyti, bet ir 
gražiai išauklėti. Nemažesnė pa
dėka priklauso dr. Juozui ir 
Onai Gimiams. kurių du sūnūs, 
baigę aukštuosius mokslus, ve
dė šaunias lietuvaites ir sukūrė 
gražias lietuviškas šeimas. 

(bk) 

Dr. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų k raš to isto
rijos knyga visoms lituanistinėms mokykloms ir namams, 
Cia Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai i l iustruota paveiks
lais, istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta žemėlapiais, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. Knygą 
išleido čikagiškė knygų leidykla Terra . 

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu 

DRAUGAS, 4545 West 63rd StM Chicago, IU. 60629 

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys y r a atspausdintos 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias 

Kai kunigas ar lektorius a tskai to kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintaniąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 

Taip pat rasite rinkini dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių. 

Užsisakykit šj naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 1 0 ^ nuolaida, perkant 50 kopijų; 2 5 ^ 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
Rašykite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
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