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VISU SALIU KAPITALISTAI -
VIENYKITĖS 

Į pagalbą Sovietų Sąjungai.. 

VALTERIS BANAITIS, Dnoff* korespondentas Boonoje 
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Lankydami Berlyną, grupė va
karų Europos parlamentarų Šį pa
vasarį apžiūrėjo ir sovietų armi
jos paminklą anglų sektoriuje. 
"Čia, džentelmenai, matot gar
siuosius T-34 tipo tankus, kurie 
1945 m. pavasarį šturmavo Ber
lyną," aiškina gidas. Beje, tan
kai statyti Kruppo firmos fabri
kuose Rusijoje, tankų konstrukto
riai vokiečiai... Svečiai prapliupo 
juokais. Na, ir kvailas tasai Hit
leris. eB to: Kruppo fabrikai pa
statyti ir tankų planai sudaryti 
dar demokratinės Weimaro res
publikos laikais. Savotiška preky
bos santykių tarp Rusijos ir Va
karų dokumentacija... 

Nuo to laiko praėjo vos pus
metis, ir vėl vyksta soclenktynės, 
kurie kapitalistai greičiau sovie
tams teiks vamzdynus, ištisus au
to fabrikus. "Kapitalistai patys at
neš virvę, kuria juos pakarsim", 
sakęs Leninas. Visa bėda, kad ne 
kapitalistams, bet užgrobtų kraš
tų žmonėms pirma teko paragau
ti "vakarų pagalbos". Dar ir šian
dien ausyse žviegia siaubingi N-
KVD automobilių signalai, kai 
naktį "Fordo" tipo mašinomis jie 
vykdavo į žmonių medžioklę. Tei 
sybė, šį kartą Fordo kompanija 
atsisakė sovietams pastatyti didelį 
sunkvežimių fabriką. 

Istorija kartojasi, bet iš jos 
nepasimoko 

daugybė vartojimo prekių fabri
kų, pristatyta gamybos priemo
nių už šimtų šimtus milijonų. Iš 
spetyniasdešimts užsienio kapita-
listamas suteiktų koncesijų vokie
čiai 1929 m. laikė 30. Tais pa
čiais metais į Rusiją eksportuota 
60 procentų visų Reiche paga
mintų žemsemių ir dinamo ma
šinų, ir net 90 proc. visų garo 
bei dujų turbinų. 

Nesulaikė nė teismai 

Idilijos nepertraukė nė garsu
sis Sachty procesas, kuriame bu
vo teisiami "kapitalistų agentai", 
kad jie išžvalgę industrines pa
slaptis (kurias Rusijon ir atvežė). 

Hitleriui paėmus valdžią, ry
šiai nutrūko, tik ne dėl Hitlerio 
"kaltės", o dėl Stalino įtarimo. 
Trisdešimtųjų metų pradžioje fir
mos Austin ir Ford sovietams pa
statė didžiulę Gorkio (Nižni-No-
vgorodo) automobilių gamyklą. 
Amerikiečių planais pastatytas di 
džiulis Magnetogorsko kalnaka
sybos bei metalurgijos ansamblis. 
Amerikiečių planais pastatyta ir 
garsioji "Dnieprostroi" užtvanka 
Ukrainoje. Nė kiek neatsiliko 
anglų, prancūzų, italų kapitalis
tai. Hitlerio laikais broliškas fa
šistų ir socialistų prekiavimas nė 
kiek nesumažėjo, dargi padėjo 
Hitleriui kariauti su vokarų "plu 
tokratais". 

Karo metu ne tik ginklų ištek -
Neatrodo, kad pasaulis mokosi j liai ėjo Rusijon, kartu su išvog-

iš istorijos. O jeigu jau iš praei-'tais pramonės patentais, slap
ties semia išmintį, tai dažniau
siai kiaurais samčiais. Dar nėra 
parašyta išsamios studijos apie 
"kapitalistų" pagalbą statant "so
cializmą". Sovietų propagandis
tai ir istorikai taip pat nutyli fak
tus. Tik dabar, najam prekybos 
pamišimui užėjus, Europos laik
raščiai pavartė archyvus ir davė 
šiokią tokią apžvalgą apie kapi
talistų pagalbą kapitalizmo mir
tinam priešui. Vaizdas pilnai ne
perduotas, kad naujo biznio ne-
sugandintų. Nepaminima ir di
džiulė pagalba, suteikta Rusijai 
pilietinio karo, kruvinos kolekty
vizacijos, antro karo ir pokario 
metais. Nepaminėtas ir faktas, 
kad jau caro laiku Rusijos pra 
monė buvo pastatyta vakarų ka
pitalistų pinigais bei planais. So
vietai tą politiką tik tęsė, nors 
sau ir pasauliui primelavo, kad 
visa sukurta stebuklingos naujos 
santvarkos dėka. 

Pirmieji į pagalbą 1921 m. at
skubėjo bene vokiečių kapitalis
tai ir dešinioji reakcija, Wehr-
machto genštabas; nuo 1922 m., 
Weimaro respublika, Rapallo su
tartimi Kruppo koncernas pa
statė "traktorių" fabriką (tan
kams gaminti). Junkers gamykla 
įsteigė lėktuvų fabriką. Fili vie
tovėje prie Maskvos. Vokiečių fir
mos statė amunicijos fabrikus, pi
lotų mokyklas (Lipecko kurorte), 
tankų mokyklą prie Karnos upės. 
Ten paruošti pagrindiniai raud. 
armijos specialistai vėliau lankė 
dar ir genstabo kursus Berlyne 
Ruoštasi ir dujų karui, bet nieko 
neišėjo dėl per silpnokos sovietų 
chemijos pramonės. 

Netruko ir civilinės pagalbos. 
Tas pats Kruppo koncernas iš
mokė rusus gaminti aukštos ko
kybės plieną. Atsirado pustuzinis 
visokių bilateralinių prekybos or 
ganizaciįų (DERULUFT, RUS-
GERTORG ir pan.). Ir smarkiai 
konkuruota su kitų kraštų kapi
talistais įsi gerinant proletariato 
diktatūrai Rusijoje steigta ne tik 
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Sovietų bombonešio gale lakūnas seka NATO manevrus šiaurės jūroje 
Nuotrauką padare britų aviacija su teiefoto aparatu. 

Amerika Graikiją ginklavo slaptai 
WASHINGTONAS. — Vals- į gal vėžiams gaudyti prieplau-

tybės ir Gynimo departamento ka, Pentagonas, norėdamas iš-
oficialūs asmenys atskleidė, kad spausti daugiau pinigų, savo už

manymams, kelia paniką. To
liau ,lyg Fulbright būtų ne a-
merikietis, priekaištauja: kodėl 
Amerika nenori pripažinti, kad 
ji turi tikrai slaptų r neslaptų 
bazių su atominiais ginklais ne
toli Rusijos sienų. 

čiausiais gamybos planais. To
kiu būdu Rusijoje padaryta dau
gybė "išradimų", apie kuriuos jie 
patys sakydavo: pirma išrandam. 
paskui siunčiam agentus į vaka
rus sužinoti, kaip tas prietaisą: 
veikia. Sovietų agresijos bei grės
mės poveikyje vakarai bandė, bei 
netesėjo su strateginiu boikotu 
Rusijai dėl to maža bėda, ne 
daugiau kaip dešimts metų ji tu 
rėjo laiko apiplėšti visą jos kont 
rolėje atsidūrusią rytų Europą 
eksplotuoti beveik šimto milijone 
žmonių potencialą. 

Antroji industrinė jėga 
Senų tradiciniu apiplėšimo re

ceptu Sovietų Sąjunga ir iškilo į 
antrą industrinę pajėgą pasauly
je. Tada vėl prireikė pagal
bos. Vėl jos gauta — milijoni
nes sumas sušeriant sovietų gu
bernatorių valdomiems sateli
tams. Vyko tai karvutės princi
pu: vakarai šeria, sovietai melžia. 
Tasai vajus sėkmingai tęsiamas 
— tik dabar dar prisidėjo Euro
pos tiesioginė pagalba: italai sta
to lengvų automobilių fabriką, 
vokiečiai (ir kiti) vamzdynus bei 
sunkvežimių gamyklą, anglai -
prancūzai chemijos fabrikus, ki
tokias gamyklas. Nei pinigo ne
reikalauja - kapitalistinės valsty
bės garantuoja kreditus, net ne
žinodamos, kuo sovietai atsimo
kės: žaliavomis, arba agresija 

Ar nebūtų atėjęs pats laikas 
ekonomistams apskaičiuoti, kiek 
vakarų kapitalistai sukišo į Sovie
tų Sąjungą per pastaruosius 50 
metų? Turbūt nei viena kita at
silikusi pasaulio šalis nėra gavu
si tiek finansinės ir techninės pa
galbos, kaip Sovietų Rusija. Ir vis 
dar kišama, kaip į tuščią maišą! 
Sovietų Sąjunga, ypač pati Rusi
ja, ir šiandien dar aiškiai ir ne
dviprasmiškai "underdeveloped 
country" Kaip tai gali būti? Ar 
sovietų ūkinė sistema tikrai pri
lygsta "skilviui, kuris pats save 
virškina"? 

Amerika slaptai, nesigarsinda-
ma, ir po 1967 metų perversmo 
ginklavo Graikiją. Viešai buvo 
skelbiama, kad dėl karininkų 
perversmo ir nedemokratinio re
žimo Graikijai taikomas ginklų 
embargo. Amerikos pagalba bu
vo tuoj atnaujinta po sovietų 
invazijos j Čekoslovakiją. Tą 
Amerika darė pati viena, nesi-
tarė su kitais NATO nariais ir 
ginklų pristatė už 168 mil. dol. 
Ginklai buvo tokios rūšies, ku-
~ių Graikija nebūtų galėjusi pa-
:audoti prieš opoziciją savame 
trašte, kaip tankai ar kiti sun-
rūs ginklai 

Amerika buvo priversta tai 
Taryti, kad NATO pietinis sek-
orius nenukentėtų. Embargo 
>uvo nuimtas praėjusį mėnesį, 
r Amerika vėl ėmė siuntinėti 
iktuvus, tankus, helikopterius. 

Susidariusi tarptautinė padėtis 
buvo tokia rimta, kad kitaip 
elgtis Amerika negali. 

Sen. Fulbright, komentuoda
mas tą pranešimą, buvo nepa
tenkintas ir piktas. Ta pačia 
proga jis prisikabino ir prie 
Pentagono pranešimo apie so
vietų statomą bazę atominiams 
povandeniniams laivams Cien-
fuogos uoste, Kubos pietinėje 
dalyje. Jis jau abejoja tuo, ką 
skelbia Pentagonas, Jo many
mu, ten šiaip kažkas statoma, 

Nepasisekė sukilimas 
Bolivijoje 

LA PAZ. — Bolivijos armijos 
vadas Miranda su keliais kitais 
generolais buvo bandęs nuversti 
prezidentą Ovando, kai tas bu
vo iš sostinės išvykęs, bet ne
pasisekė. Vėliau Ovando per 
tarpininkus kalbėjosi su kariuo
menės vadu, kurio būstinę lai
ko apsupusi prezidentui ištiki
ma kariuomenė, ir siekia iš
vengti didesnių neramumų ar
ba dvilinio karo. 

Bėga iš komunistinio 
rojaus 

VTENA. — šiomis dienomis 
laisvę Vakaruose pasirinko 33 
Vengrijos piliečiai ir t rys čeko-
slovakai. Vengrijos piliečiai at
vyko į Austriją su turistų gru
pe, gi Čekoslovakijos piliečiai 
slaptai perėjo sieną ir Austrijo
je pasiprašė politinės globos. 

Kosyginas grįžo j 
Maskvą 

KAIRAS. — Kosyginas Kai
re išbuvo visą savaitę, turėjo 
daug pasitarimų su visais įta
kingais asmenimis ir išvyko į 
Maskvą užtikrintas, kad jų pra
dėtoji politika bus tęsiama ir 
toliau. 

Kosyginas išvyko kiek sune
rimęs, kad Palestinos partiza
nai mažiau klauso Maskvos, o 
daugiau Mao. Ginklai, kuriuos 
atėmė Jordano kariuomenė iš 
oartizanų laike naminio karo, 
buvo daugiausia, jei ne visi, ki-
rūečių. 

Šiandien renkasi Egipto val-
iančios partijos plenumas, kur 
orasidės diskusijos, kas turės 
>ūti Egipto prezidentu. Minimi 
\e]i kandidatai, bet daugiausia 
,uri vilčių kairiojo sparno va
las, buvęs viceprezidentu Sabry 
r dabar prezidento pareigas 
-inąs viceprezidentas Sadat. 
Yasserį laidojant, dėl didelio 
susijaudinimo abu buvo gavę 
urdies atakas, bet atakos bu-
Tusios labai lengvos ir greit at
sigavo. 

CHICAGO. — Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Abba E-
ban, kalbėdamas žydų sureng
tam priėmime, pažymėjo, kad 
;ie pasiruošę paliaubas pratęsti 
'aek tik reikia, o Izraeliui yra 
svarbiau taika, nei išlaikyti už-
"mtas teritorijas. Jis priminė, 
Tzraelis taikos labui gali sutik-
i pasitraukti iš visų žemių, iš

skyrus Golan aukštumą ir Sra-
*em - ei- Sheikh. 

\ p i e užpuolimą sužino
sim per puse minutės 

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė vyriausybė greit pradės 
statyti 10 žemos frekvencijos 
radijo stotis Amerikoje, kurios, 
oavojaus atveju, artėjant prie
šo raketoms, automatiškai nu
trauks radijo ar televizijos pro
gramą ir praneš apie pavojų. 
Reikės tik prie radijo ar televi
zijos aparatų turėti tam tikrą 
nedidelę dėžutę, kurios bateriją 
gali įjungti tik anų stočių pa
leistos bangos. Tuo pačiu metu 
baterija išjungs reguliarią pro
gramą. Apie pavojų kraštas su
žinos per pusę minutės, kai prie 
dabartinės sistemos riekalinga 
nuo 15 iki 20 minučių painfor
muoti didesnius centrus, iki 30 
minučių mažesnius, ir tai tik 
pusė gyventojų sužinos. Prieš 
10 metų buvo dar tokia apsigy
nimo sistema, kad tam būtų rei
kėję 2 valandų Pagelbinė dė
žutė turės ir tokią gerą ypa
tybę, kad ji veiks jei ir srovė 
būtų nutraukta arba aparatai 
nebūtų įjungti, ji juos įjungs. 

Šeštasis laivynas bus labiau 
stiprinamas 

Nixonas kalbės tautai apie Vietnamą 

DUBLIN. — Nixonas savo 
aštuonių dienų kelionę po Eu
ropą baigė vakar. Sekmadienį 
viešėdamas savo draugo Mul-
cahy namuose, Airijos provin
cijoje, susitiko su laikraštinin
kais ir priminė, kad rado reika-

BFJRUTAS. — Į Libano sos
tinės aerodromą atskrido lėktu
vas iš Irako su partizanais, ku
rie turėjo iš ten paskui sausu
mos keliais pasiekti Jordaniją. 
Libanas nėra palankus nei parti 
zanams, nei Irakui, ir apie tai 
įėjo į lėktuvą pranešti du sau
gumo vyrai .Tada irakiečiai 
juos sulaikė lėktuvo viduje ir 
žada nužudyti, jei Libanas kliu
dys jų žygiams. Libano vyriau
sybė įsakė apsupti lėktuvą tan
kais ir iš jo nieko neišleisti. 
Yra žinių, kad ir daugiau turėjo 
pakilti lėktuvų į Beirutą su par
tizanais. 

SANTJAGO. — Čilėje pradė
jo sproginėti bombos ne mažiau 
kaip Amerikoje. Sekmadienį 
vien tik Santiago mieste spro
go keturios bombos prie bankų 
ir įstaigų. 

lą šeštąjį laivyną dar labiau su-
stprinti, imtis tolimesnės ini
ciatyvos pratęsti paliaubas Vi
duriniuose Rytuose ir, kad atei
ty bus imtasi tam tikrų priemo
nių, kad tos paliaubos nebūtų 
laužomos. 

Nbconas pažymėjo, kad ten, 
kur jis keliavo, visur rado pri
tarimo Amerikos pastangoms 
sustiprinti taiką. Jis nėra pesi
mistas, kad su Nasserio mirti
mi galėtų baigtis taikos viltys, 
arba, kad Jordanijos civilinis 
karas išsiplėstų tiek, kad į jį 
įsimaišytų ir didžiosios jėgos. 
Su Italijos. Ispanijos ir Brita
nijos vadais kalbos išryškino, 
kad Amerika nėra viena kuri 
rūpinasi Tolimųjų ir Vidurinių
jų Rytų bei Viduržemio jūros 
saugumu. Tas tik dar labiau 
paskatina mus veikti taikos la
bui 

Grįžęs į Washingtoną, dar šią 
savaitę Nbconas kalbės apie 
Vietnamą. Kalbėti apsisprendė 
susitikęs su Paryžiaus taikos 
derybų delegacijos pirmininku 
Bruce ir jo pavaduotoju Habib. 
Sakoma, Bruce grįžo į Paryžių 
su naujomis instrukcijomis arba 
atsakymu į komunistų delega
cijos pasiūlytas paliaubas. 

Vaizdas iš Nbcono viešėjimo Jugoslavijoje. Iškilmingas priėmimas pas 
Tito. Prieky prezidentų žmonos: Nbcono Pat ir Tito Jovanka. 

Prie Springfield, Missouri, paleista kulka į sunkv-žirnį su 
vairuotoje o greitkely israase didžiulę duobę. 

dinamitu, susprogdino sunkvežimį, sudraskė 

Popiežiaus sveikinimas 
prelatui Krupavičiui 

CICERO, UI. — Spalio 1 d. 
Mykolui Krupavičiui sukako 85 
metai amžiaus. Ta proga, retą 
išimtį padaręs, telegrama su
kaktuvininką pasveikino ir po
piežius Paulius VI: "Kaip pa
dėkos ženklą už jo daugelį metų 
kunigiškosios tarnybos, prašy
damas gausių Dievo malonių, 
Šv. Tėvas maloniai teikia pre
latui Mykolui Krupavičiui jo aš-
tuoniasdešimts penkerių metų 
amžiaus sukakties proga tėviš
ką ir apaštališką palaiminimą". 
Pasirašė kardinolas Villot, Va
tikano valstybės sekretorius. 

MCNTREALIS. — Vakar ke
turi asmenys Įsiveržė j namus, 
kur buvo apsistojęs britų pre
kybinės delegacijos narys Cross 
ir jį išsivedė. Kol kas nėra ži
noma kas buvo tie, kurie tai 
r>adarė ir kokius reikalavimus 
Kanadai jie pateiks už brito 

| paleidimą. 

NEW YORK. — Sen. Goodell 
viceprezidentą Agnevv pavadi
no pavojingesnių nei buvęs se
natorius McCarthy ir siūlo, kad 
jį Nixonas "apramintų". Ag-

1 new neseniai paminėjo, kad 
Goodell savo elgsena kenkia ne 
tik respublikonų partijai, bet 
ir Amerikai. 

Agnevv New Yorke kalbės 
pietuose, kurie rengiami pagel
bėti išrinkti senatorium konser
vatorių partijos kandidatą Ja
mes Buckley. 

KALENDORIUS 
Spalio 6 d.: šv. Brunonas, 

šv. Fidelė, Buivydas, Guoda 
Spalio 7 d.: Švč. M. Marijos 

Rožančiaus šventė, šv. Augus
tas, šv. Osita. Butrimas, Eive-
nė. 

Saulė teka 6:52, leidžias 6:25. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę, šilčiau, 

galimas lietus su perkūnija, tem 
peratūra netoli 80 laipsnių. 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 6 d. 
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NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 
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i TEISINGĄ PATARIMĄ i 
{GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. L SVEIKESI 
l l t l l . 

RAGAI IR SENELIAMS 
LAU2YTINI 

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, skaitau Jūsų straipsnius "Ke-
Kas i sveikata" "Drauge". Dabar 
labai dažnai liečiate senelių gy
venimą, būseną ir Lt, Sutinku su 
Jumis, kad tėvus, senelius reikia 
gerbti, mylėti bei jų saulėlydyje 
jiems padėti. Nerašysiu apie se
nelius, kurie turi savo vaikus, tai 
savaime aišku, vaikų pareiga 
juos prižiūrėti ir jais rūpintis. 
Noriu tik tiek Jums priminti, kad 
daugelis senelių yra sunkiai gal
vojantys ir nenori paklausyti jau
nesnio žmogaus, kai jam norima 
patarti, padėti. Pasitaiko ir man 
proga padėti vienišiems, be gi
mimų esantiems lietuviams sene
liams -lems šiame krašte. Kokie 
Jie kieti! Kaip padėti senelei-liui, 
jeigu turi jis ar ji banke ar inven

toriumi tūkstančius dolerių (pvz. 
60—70 tūkst), kurie liks Ame
rikos valdžiai ar Maskvai, o no
ri, kad svetimas žmogus padė
tų, ką nors padaryti, ją prižiūrė
tų veltui. Nežinau, kaip krikš
čioniškai žiūrint, bet aš tai ne
laikau labdara. Gal gali gerasis 
Dievulis palaikyti išnaudojimu 
artimo. Mano nuomone, labdara 
yra tuomet, kai senelis-lė neturi 
nieko, o tik gauna pensiją ir gal 
laidotuvėms turi porą tūkstančių 
dolerių, tai tokiems seneliams pa
dėti veltui laikau labdara, geros 
širdies darbu. 

Man dar gailiau žiūrėti į to
kius senelius, kurie, turėdami už
tektinai pinigų, gaili išleisti sau 
valgiui. Ant jų stalo nebus dar
žovių, vaisių,. Dar kitas dėl sene
lių atkreiptinas dėmesio dalykas, 
pvz. yra tokių, kurie užrašo savo 
turtą kokiam pažįstamam ar jo 
vaikams, o skundžiasi lietuvių or
ganizacijoms ar pavieniui asme
niui, kad jų niekas nežiūri, nepa
deda senatvėje. Manyčiau, kam 
užrašo, palieka savo pinigus, iš 
to turėtų ir reikalauti priežiūros, 
o ne iš kitų. Man atrodo, kad 

tie seneliai, kurie nepajėgia savęs 
apžiūrėti ir neturi artimų gimi
nių, turėtų eiti į senelių namus. 
Turime keletą seneliams lietuviš
kų namų, kaip Putnam, Conn., 
Pensylvanijoje, prie Chicagos ir 
kitur. Rašote, kad žydai turi 
daug seneliams namų. Kur biz
nis, ten žydas. Senelių namai 
duoda pelno jų laikytojams, nes 
gan aukštos kainos ir, jei kurie 
seneliai neturi užtektinai pinigų, 
tai valdžia primoka. Taip pat te 
ko girdėti, kad seneliai nusiskun
džia lietuviškais senelių namais, 
nes jiems maistas nebūna paga
mintas lietuviškai, o amerikietiš
kai. Pvz. jeigu senelis visą amžių 
valgęs lietuvišką duoną ir jo skil
vys sveikas, senelių namuose tu
ri valgyti tik baltą. Ką į tai Jūs, 
Daktare pasakysit?. 

Atsakymas. Prancūzijos kara
lienė Maria Antuanetė besiskun-
džiantiems kaimiečiams dėl duo
nos trūkumo iš karališko balko
no patarė: — Jei neturite duonos, 
valgykite pyragą. Už tokį jos pa
tarimą vargstantiems jos galva 
nusirito po giljotina. Ne vargas 
seneliui, jei jis turi savam saulė
lydyje valgyti pyragą. Tik visas 
vargas senam prasideda, kai jis 
pas aplinkinius žmones širdies 
nemato —nejaučia. Labai leng
va kitam padėti tada, kai tas esti 
sveikas, linksmas, svarus, turtin
gas... Tai jokia labdara. Ne, mes 
visi liaukimės klaidingu keliu žy
giavę 

Palikime, pagal Evengeli-
ją, 99 pajėgiuosius, jie gali būti 
ir seneliai. Tiems seneliams, ku
rie turi žmoniškus vaikus, mūsų 
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pagalba nereikalinga. Priešingai, 
mes eikime padėti visiems tiems 
seneliams, kurie kenčia: kūnu, 
protu ar jausmais. Lengvinkime 
tokių kančias savais darbais, vi
sai nežiūrėdami, ar jie turi banke 
pinigų ar ne. Jausmais paliegęs se 
nelis kenčia, nors jis turi dolerių 
— padėkime jam. Toks badaus, 
o pinigus po pagalve supūdys. To
kiam kaip tik reikalinga mūsų 
pagalba Tiems, kurie turi daug 
turtingai gyvenančių vaikų, bet 
tie vaikai žvėriškai elgiasi su sa
vais tėvais, turime ir tokiems se
neliams talkinti. Talka kenčian
čiam artimui jo kančias lengvi-

(Nukelta j 5 pusi.) 

DR. C. K. BOBELIS 
Inks te ir Š lap imo T a k ą 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — E l g i n 
4 2 5 No . Liberty S tree t 

R o o t e 25, Elgin, Il l inois 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKTNTCS 

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

Ofįso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKT SERIJA IB MOTKRV LIGOS 

GINEKOLOGINf: CHLRCRGIJA 
6449 S. Pulaski Eoad (Crawford 
Medfcal Bailding) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

S • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau-
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita-
B rus. Redakcija už skelbimų 
s turinį neatsako. Skelbimų 
2 kainos prisiunčiamos gavus 
3 prašymus. * H = 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiii!? 

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:30. = 

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. 5 

TeL ofiso H E 4-5849. rez. 388-2233 Ofiso H E 4-1818. Rez. P R 6-9801 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-či'os fa- Califomia 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutari} 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048 

Ką jūs sakote pardavėjui, kuriam "ne" nėra atsakymas? 
f i «; 

SUDIEV! 

". . . Sveikiname Jus, miela 
ponia! Jūs buvote išrinkta 
gauti nemokamai autentiš-
kę popierine reprodukcija 
(KLIK). . ." 

Tai vienintelis tikras bū
das nutildyt įkyrų pardavė
ja. Tik Pakabink ragelį. Pa
galiau, jis turi nustoti kalbė
jęs, jei jūs nustojat klausę. 

Ir nesirūpinkite, kad galite jį įžeis
ti, arba nebandykite aiškintis kodėl 
nesidomit jo pasiūlymu. Jei jis ne-
i 

sirūpina būti mandagus, kodėl jums 
būti mandagiai? 

Žinoma, yra daug parda
vėju, kurie yra rr.-ndagūs 
ir skaitosi su jumis. Ir dau
gelis ju turi tikrai vertin
gu pasiūlymu. Tiems žmo
nėms "ne, ačiū" tą ir reiš
kia. 

Bet yra dar ir tokių, ku
rie nesiliauja jums kalbėję 
iki jiems nusileidžiama. Ki

tą kartę kai įkyrus pardavėjas ne
duos jums ramybes, pabandykite 
ką nors drastiško. Pakabinkite 
ragelį. 

J i s s u s i p r a s . 

Illinois Bell 

i 
Mes teikiame daug daugiau nei vien tik pasikalbėjimą. 

.----v--

i 

Dr. Aat Rudoko kabinetą pe-eme 

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

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
•ad. 10-4: šeštad. 19-1 vai. 

_>fa 736-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
SPECLALYBĖ VIDAUS LJGOS 

2454 W e s t 71s t S tree t 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p . p . šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 
2618 W. 7 1 s t S t . — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ LR 

E M O C I N Ė S L I G O S 
: R A W F O R D M E D I C A L B U I L D L N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISINAS 
Akušerija ir moterį; ligos 

Ginekologine Chrnrgija 
6132 S. Kedrie Ave. , W A 5-2670 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ VIDAUS LtlGOS 

5 1 5 9 S o u t h Damen Avemie 
TeL Ofiso PR 6-7800: Namų 925-7097 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ofs . PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien s i u 1—4 p. p. Ir i 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTJDACS LIGŲ LR KRAUJO 
SPECIALYBfi 

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

Tel. — REUance &-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

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

Telef. — 423-2660 

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

9760 South Kcdzie Avenue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
5eStad. S v. r. iki 3 vai, popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDI JOS LIGOS 

2 7 4 5 W e s t 69th Street 

TeL 7 3 7 - 2 2 9 0 : ofiso ir rezidencijom 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( By app. lintment i 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
Inks tu , Pūs les ir Pros ta to 

CHIRURGIJA 
Of i sas 2454 W. 71st Street 

V a L : antrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketv ir tad . nuo 6 - 8 vakaro 

Ofiso teL 776-2880; Rez. 448-5545 

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

A d r e s a s : 4255 W. 63rd Street 
Ofiso teL REUanee 5-4410 

Rez. GRoveinill 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas i750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8299 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10 12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUlLDINO 

7156 South VVestern Arenue 
Pirmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
*—8 vaL vakarą Trečiad. nua 
11 vaL ryto iki 1 vai. p.p., SeStad. 
11 vaL ryto iki S vaL p.p. 

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

TeL ofiso te huto OLympic 3-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 
4938 W . 15th Street , Cicero 

Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71s t Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir reaidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SC 

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

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

O*. Tel. H E 4-2123, Vamn GI 8-6195 

DR. V. TUMASOIIIS 
C H I R U R G A S 
2454 W e s t 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. l r į—g v^L ^ak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DiR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

G Y D Y T O J A TR CHLRURGfi 
6648 South Aibftny Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—g ««L 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal »usrttarlma 

Ofiso teL PR 8-777$. Re*. PR 6-4733 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Prtim* tik MMttaraa 

Valandoa pirmad., ketv. i — i vaL. 
•.ntrad S—4 vai » a isnaoa 

TeL ofiso P R 6-6446, rez, HE 4-3450 

DR. F. C. WINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

3107 W e s t 71st Street 
VaL: 2 Iki 4 v. p. ir 7 net g v v 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso teL 767-2141 Namo •86-4850 
VaL: pirmad., antrad., peaktad t *• 
ir 6-8 v. v. ketvirt 6-8 v. vakar-. 
3**tadienlala 11.į T^J p«ctst 



Naujos pastangos 

SOCIALINĖS GEROVĖS KELY 
Vatikano n suvažiavimas pa- vidurinėms mokykloms. ViUa-

skelbė: "Kiekvieno teisė turėti nova universitetas paruoš me-
pakankamai gerybių sau ir sa- džiagą kolegijoms ir universite-
vo šeimai. Taip buvo įsitikinę tams. Viso šio projekto diecezi-
Bažnyčios Tėvai ir mokytojai, niai direktoriai šio mėnesio pir-
kurie skelbė, kad žmonės jpa- mojoje pusėje turės savo regio-
reigoti padėti vargšams, ir ta i ninius suvažiavimus šešiuose 
ne vien iš pertekliaus. O pate- JAV miestuose, 
kusieji į kraštutinį vargą turi Minėtas filmas, kur perteikia-
teisę iš kito gėrybių įsigyti tai, mi svarbieji varguomenės rū
ko jiems būtinai reikia. Kadan- pėsčiai, jau gaunamas nemoka-
gi pasaulyje yra tiek daug ken- mai, kreipiantis adresu-. Cam-
čiančių badą, šventasis Susi- paign for Human Development, 
rinkimas ragina visus, pavienius "US. Catholic Conf erence, 1312 
asmenis ir vyriausybes, prisi- Massachussetts Ave., N. W., 
minti Bažnyčios Tėvų posakį: Washington, D.C. 20005. Fi lmas 
"Maitink badu mirštantį, nes yra spalvotas ir įspūdingas, 
nemaitindamas užmuši jį" ir * 
pagal kiekvieno išgales tikrai š i s socialinės pagalbos žygys 
dalytis turimomis gėrybėmis, o JAV katalikų vyskupų jau bu-
ypač skirti jas kaip paramą pa- vo suplanuotas 1969 m. lapkri-
vieniams asmenims, bei kraš- čio mėnesį, o dabar dedamos 
tams, kad, pasinaudodami, jie visos pastangos jį vykdant. Vi-
galėtų kilti". sada esame už socialinės gero-

* vės kėlimą ir šios pastangos 
Viena iš tokių socialinės ge- tur i susilaukti visuotinio prielan 

rovės pastangų yra dabartinis kūmo bei reikiamos paramos. 
JAV katalikų pasiryžimas su- Kaip matome, tai bus ne vien 
aukoti 50 mil. dolerių labiausiai eilinė rinkliava, bet t a i bus d r a u 
vargstantiems padėti, šitokį nu- ge mokyklose, studentuose ir 
tarimą padarė JAV katalikų visoje visuomenėje ugdymas so-
vyskupai, parinkę šio vajaus cialinio jausmo, telkimas bendrų 
vykdytoju Chicagos vysk. M. pastangų kovoti prieš socialinę 
R. Dempsey, kuris spaudos at- nelygybę, ryžtingas užmojis pa
stovams pareiškė, jog tai mini- kelti sunkesnėj padėty atsidū-
mumas ir tai tik pradžia toli- rūsį žmogų. Tai j au socialinis 
mesnių pastangų. Vajus prade- sąjūdis, ir t a i ne žodinis, o prak-
damas iš anksto, o baigsis Pa- t iškas, gerai suplanuotas ir ryž-
dėkos dienos savaitgaly, lapkri- tingai vykdomas, kuriuo t ik rei-
čio 22 d., rinkliava visose JAV kia džiaugtis, prie jo prisidėti 
bažnyčiose. ir jį remti. 

Šios pastangos tai nėra tik žymus dabartinių laikų rašy-

EGIPTAS PRIEŠ NEAIŠKIĄ ATEITĮ 

sudarymas pašalpos sumų var- to jas Lous Evely savo naujau-
guomenei. Tai sąjūdis, kurio šame veikale "Our Prayer" pri- j lestinos išlaisvinimą ir 1967 m. 

Mirus Egipto prez. Nasseriui, 
prabilo ir arabų valstybių gal
vos, politikai ir vadai. Visi pri
pažįsta, kad nė vienos arabų 
valstybės galva, vadas ar politi
kas nėra lygus Nasseriui, jo 
darbams, kovos dvasiai, sugebė
jimams, laimėjimų ir pralaimė
jimų laikysenos patvarumui, po
litiniam revoliucijos nusistaty
mui siekti savo kraštui ir visam 
arabiškajam pasauliui gerovės. 
Iškilaus vado, valstybininko ir 
pasaulinio masto politiko var
dą Nasseriui pripažino daugelio 
pasaulio valstybių galvos, po
litikos ir diplomatijos sluoks
niai. Egipto gyventojai mylėjo 
Nasserį ne kaip prezidentą, po
litiką, bet kaip taurų žmogų, 
vadą, kuris dirbo krašto gero
vei, gyventojų gerbūviui. Jam 
paskutinę pagarbą atidavė ma
sės krašto gyventojų. Jo mir
tis parodė, kad visame arabų 
pasauly Nasseris turėjo ne tik 
simpatikų, gerbėjų, bet ir mases 
arabų, kurie juo pasitikėjo, jo 
darbais tikėjo ir su meile priė
mė jo skelbiamas idėjas, kad 
arabų galybė, ateities gerovė 
yra visų arabiškųjų kraštų su
sijungime ir vienybėje. Nuo jau 
nystės Nasseris pasižymėjo so
cialistinės revoliucijos idėjomis. 
Tapęs Egipto prezidentu ir va
du jis pravedė savo krašte daug 
socialistinių reformų. Didiesiem 
žemvaldžiam buvo nusavintos 
žemės, paliekant iki 200 akerių. 
Paimta žemė buvo išdalinta be
žemiams. Tačiau paliko patį di
džiausią Egiptui darbą — Pa-

Nasserio įpėdinystes kand'datai 
K. TAUTKUS 

rakterio. Jis yra sąjungos ak
tyvus narys, parlamento pirmi
ninkas, senas ir patyręs politi
kas. Jis y r a suvaidinęs Nasserio 
revonuciniame judėjime labai 
žymų vaidmenį, išsilaikęs prie 
Nasserio per visus vadų "sijoji
mus". Egipte dabar yra tik du 
gyvi Nasserio revoliucijos judė
jimo dalyviai — Anwar Sadat 
ir Hussein Shafel. 1953 m. Nas
seris jam pavedė vadovauti ka
rinio tribunolo įstaigai, kuri bau 
dė Faruko režimo politikus, biu
rokratus, korupcijos vadus. 

Įpėdinystės kandidatai 

Nasseris savo valdymo E-
gipte metu jokio savo įpėdinio 
neparuošė ir nepaliko. Dabar 
sąjungai yra didelė problema 
surasti a r parinkti mirusio Nas
serio vietai žmogų. Washington 
Post politinis komentatorius 
Ch. Roberts spėja, kad be An-
war Sadat gali būti jo įpėdiniu 
parinktas Zakariah Moheddin, 
buvęs viceprezidentu. Kitu kan
didatu laiko buvusį vicepreziden 
tu ir ar t imu draugu Aly Sabry. 
Jei Moheddin laikomas Vakarų 
šalininku, tai Sabry y ra tikru 
Rytų šalininku. Tačiau Sabry 
prie Nasserio buvo kalinamas, 
kaip neatlikęs savo pareigų 
1967 metų kare su Izraeliu. Lon 
dono Manchester Guardian po
litinis komentatorius A. McDer-
mott rašo, kad į Nasserio įpė
dinius gali kandidatuoti ar būti 

sąjungos pas ta ty t i šie kandida
t a i : Eg ip to armijos vyr. vadas 
gen. M. Fawzi, tačiau pas t a ra 
sis 1968 m. turė jo širdies smūgį. 
Daba r jaučiasi gerai, laiko save 
sveiku. K i t a s kandida tas y ra 
Aly Sabry, buvęs vicepreziden
t u ir e sąs aktyviu Arabų so
cialistų sąjungos nariu. M. Hai-
kal, informacijos ministeris i r 
valdžios bei sąjungos nuomonių 
skleidėjas, laikraščio Al Ar r am 
redaktor ius . Be to, jis y r a buvęs 
labai a r t imu Nasserio draugu. 
McDermot t einančiam laikinai 
prezidento pareigas viceprezi
dentu i A n w a r Sadat nesuranda 
ir nenumato jokių galimybių 
būti i š r inktam prezidentu, a r 
no r s sąjungos p a s t a t y t a m pre
zidentiniu kandidatu. Korespon
den tas sako , kad Sadat , nors 
y r a visą laiką išsilaikęs su Nas-
seriu, dalyvavęs jo visuose re
voliucijos judėjimuose, be t jis 
ne tur i vado charakterio, ką bu
vo p r a m a t ę s ir pats Nasser is , 
ir j am svarbesnių darbų nepa-
vesdavęs. Je igu Maskva tu rė s 
į takos į naujo Egipto preziden
to išrinkimą, ta i juo b u s išrink
t a s a r gen. Favvzi a r Aly Sabry, 
nes abu y r a Maskvos šalininkai. 
Tik Maskvos dėka Fawzi išsilai
kė savo pareigose ir po 1967 m. 
k a r o kar inių vadų "persijoji-
mo" , sukeitinėjimo ir iš pareigų 
pašalinimo. Nasser is gavo iš 
Maskvos "žodį", kuris buvo — 
neliesti Fawzio. Nasser is buvo 
Maskvos "pr ivers tas" parodyt i 
pasit ikėjimą generolui. 

VICEPREZ. AGNEW LAIMĖJO 
Studentams nepavyko paskleisti savo pažiūrų ir įrodyt 

smurto reikalą 
VYT. ALSEIKA, mūsą spec koresp. New Yorke 

JAV viceprezidentas Spiro 
Agnew jau daugelį kartų kėlė 
i r smerkė įvairius neigiamus 
reiškinius krašte, griežtai pasi
sakė dėl smurto apraiškų aukš
tosiose mokyklose ir sudraudė 
vadinamus kraštutiniuosius stu
dentus. Nebėra paslapties, kad 
ši valdžios "griežtoji ranka a r 
balsas" smurto simpatikams ne 
pr ie širdies. Tik blaiviai galvo
jant i k raš to gyventojų dalis, 
drąsiai galima teigti — daugu
ma, sudarant i vadinamąją "ty-
linčiąją daugumą", viceprezi
dento balsui susirinkimuose, per 
radiją a r televizijoje aiškiai pri
tar ia . 

Š. m. rugsėjo 25 d. įvyko vėl 
vienas viešas Spiro Agnew po
kalbis su jo kritikais, šį kar tą 
su studentais. Juos parinko te
levizijos žinomasis pokalbių mei 
s t ras , penkis kartus per savaitę 
vykdąs 90 min. pasikalbėjimus, 
br i tas David Frost. Tą pokalbį, 
aišku, sekė milijonai TV žiūrovų j jis nemanąs, jog krašte galinti 
JAV-se i r j ie turėjo susidaryti I kilti revoliucija, i r pareiškė abe-

gą kaltinimą. J i s čia pat pridū
rė, kad jis ateity, kalbėdamas 
krašte, visai nemanąs savo pa
reiškimų tono švelninti. Jo nuo
mone, studentai neturį specia
lios privilegijos skelbti savo pa
žiūras, o prezidentui Nixonui 
niekas negali atimti teisės val
dyti kraštą, visai neatsižvel
giant į reikalą įvykdyti "apklau 
sinėjimus gatvėje". 

Reikalas ginti komunizmo 
aukas 

Studentai turėjo teisę pasisa
kyti visais klausimais. Silver-
manui pareiškus, kad karas Viet 
name — tai "šlykštybė", vice
prezidentas jam šaltai a tsakė: 
"Mano nuomone, Amerikos el
gesys pateisintinas moralės at
žvilgiu, nes kraštui juk rūpi 
skubėti į pagalbą komunizmo 
aukoms". 

Atsakydamas į studentų klau 
simus, Agnew d a r nurodė, kad 

tikslas yra skurdo slegiamiems mena, kad "tikrasis Dievo gar-
padėti patiems pakilti ir sau binimas yra pagarbos rodymas 
ateitį užsitikrinti. Todėl surink- žmogui", kad "Dievas reiškia-
tosios sumos bus naudojamos si per žmones ir mes dabar e-
tokiems reikalams, kaip pagel- šame atsakingi, kad įvyktų duo
bėti skurdžiųjų sluoksnių bal- nos padauginimas' ' . Evely pa-
suotojams įsiregistruoti, kad jų brėžia, kad "tik Bažnyčia, bėsi-
balsas būtų stipresnis politinėje dalinanti duona, įtikins žmones, 
srityje i r jie galėtų susilaukti kad esama Dievo duonos", 
geresnio socialinio aprūpinimo; •¥ 
surinktos lėšos bus panaudoja- Pažymėtina, jog šį socialinės 
mos ugdyti tas apylinkės - bend- gerovės uždavinį vykdant pabrė 
ruomenės organizacijas, kurios žiama, jog. tuo jokiu būdu ne
padės varguomenei išeiti į švie- norima užbėgti už akių valsty-
sesnį gyvenimą; bus padedama bės pastangoms rūpintis socia-
apsirūpinti geresniais butais, line lygybe ir gerove. Valstybė 
tiksliau patarnaujančiomis mo- t a m yra įpareigota ir t am turi 
kyklomis, plėsti kredito unijas, daugiau priemonių, šia proga 
kaimų kooperatyvus, pramonės galima pasidžiaugti, kad J A V 
augimą, darbams paruošimą, t a kryptimi geru tempu eina. 
padėti susirasti tarnybas. Pir- Viena iš paskutinių pas tangų 
miausia bus stengiamasi sku- — socialinio draudimo padidini-
bėti su pagalba tose srityse, m a s , pasireiškiąs stambesnėmis 
kur nesusilaukiama paramos iš senatvės pensijomis. Senato Fi-
Iritur. Lėšų panaudojimą prižiū- nansų komitetas patvirtino pla-
rės tie vyskupai, kunigai ir pa- ną pakelti pensijas nuo 10 iki 
sauKečiai, kurie dirba tarp pa- 56 procentų. Tuo galės pasinau-
galbos reikalingųjų. dot i 26 milijonai žmonių, gau

sis užmojis suplanuotas pra- nančių lėšas iš socialinio drau-
vesti plačiu mastu. Kiekvieno- dimo fondų. Komitetas nubalsa-
je iš 160 šio krašto vyskupijų vo, kad pensijon išėjusio dar-
yra parinktas direktorius šiam bininko minimalinė pensija bū-
planui vykdyti. Sudaromos spe- tų 100 dolerių mėnesiui i r j o 
dalios radijo ir televizijos pro- žmonai — 50 dol.; iki šiol mi-
gramos. Tai yra pavesta parū- nimumas buvo — 64 dol. i r žmo-
pinti Pranciškonų komunikaci- nai 32 dol. Pensijų pakėlimas, 
jų centrui Los Angeles mieste, žinoma, padidins socialinio drau 
Tie patys pranciškonai paruošė dimo įmokėjimus, bet j ie nėra 
8 min. filmą t a tema, pavadintą tokie baisūs, kai žmogus dar 
"The Land of the Brave". Cent- sveikas, pajėgus ir dirba. Tas 
rinė katalikų liturginė komisija projektas dar y ra svars tymo 
ruošia medžiagą parapijoms pa- tarpsnyje, bet jau aiški jo kryp 
naudoti lapkričio 15 ir 22 dieno- tis — padidinti socialinio drau-
mis. Katalikų universitetui Wa- dimo išmokėjimus senatvės, ne-
shingtone pavesta paruošti ati- darbingumo atvejais, ir t a i svei 
tinkamą medžiagą pradžios ir kintina socialinė pažanga. J . P r . 

kare Izraelio okupuotos teritori
jos sugrąžinimą. Tas jau teks 
įpėdiniui, žinoma, jei Egiptas 
suras Nasserio lygio ir charak
terio politiką, vadą. 

Arabų socialistu sąjunga 
parinks įpėdinį 

Egipte laisvai veikė viena po
litinė part i ja — Arabų socialis
tų sąjunga. Pagal Egipto konsti 
tuciją, prezidentui mirus, laike 
60 dienų sąjunga parenka kan
didatą iš narių į prezidentus. 
Balsuojant už jį tur i pasisakyti 
du trečdaliai narių. Dabartinis 
viceprezidentas Anwar Sadat. 
52 metų amžiaus, sąjungos ir 
ministerių kabineto buvo parink 
tas laikinai eiti prezidento pa
reigas, kol bus išrinktas naujas 
prezidentas. Sadat yra senas 
Nasserio draugas, su juo kar tu 
baigė Kairo karo akademiją 
1938 m., visą laiką laikėsi su 
Nasseriu ir dalyvavo jo politi
kos revoliucinių darbų sūkuriuo
se. Tačiau j is Nasserio sugebė
jimų i r politinių kriterijų savy
bių lygmens neturi. Jam trūks
ta savistovaus vadovavimo cha-

įspūdį, kas teisus — a r tvarkos 
saugotojas, anarchijos priešinin 
kas Agnevv, ar penki studentai, 
pasisaką prieš reikalą sudrausti 
smurtą. 

Studentai teigė: aišku, j is 
laimėjo 

Įdomu pasekti šio televizijos 
pokalbio pusantros valandos s tu 
dentų dalyvių reakciją. Į juostą 
įkalbėjus pasikalbėjimą, vicepre 
zidentas šypsodamasis išėjo iš 
studijos, o vienas pokalbio da
lyvių, Yale universiteto studen
tas , pareiškė: "Aišku, jis (vice
prezidentas) laimėjo". 

Pasirodo, jaunuoliai, kurių 
tarpe buvo ne vienas smurto 
šalininkų, nesitikėjo, kad Spiro 
Agnew sugeba susivaldyti, tur i 
tiek aš t raus proto, taip įmant
riai orientuojasi i r sugeba taik
liai atsakyti . 

Viena pokalbio dalyvė, D. En-
glish, 22 m. amžiaus, vėliau pra
si tarė; "Mums nepavyko pas
kleisti televizijos keliu mūsų es
minių reikalavimų. Tikėjausi, 
kad bus įmanoma paskelbti ar 
bent duoti televizijos žiūrovams 
susipažinti su mūsų kraštutinė
mis pažiūromis". 

Agnew: aš savo pareiškimų 
nešvelninsiu 

Pa ts įžūliausias iš pakviestų-

Lalkinai vietoj mirusio Nasserio Egipto prezidento pareigas eina vi-
ceprez. Anwar EI Sadat (priekyje). Užpakaly matyti Aly Sabry, kuris 
sakoma sekąs krašto kovas dėl valdžios. 

jojąs, jog CIA — šio krašto 
žvalgybos įstaiga būtų nuver-
tusi kurią nors užsienio vyriau
sybę. Ta proga jis atkreipė dė
mesį į sovietų a r kinų komunis
tų įtaką, turinčią poveikio A-
merikoje skatinamam ir prieš 
karą nukreiptam judėjimui. 

Iškilus klausimui dėl keturių 
studentų žuvimo Kent universi
tete, viceprezidentas atsakė ap
gailestaująs tą įvykį ir manąs, 
kad taut . gvardijos vyrai kiek 
"persistengė", tačiau čia pa t jis 
pridūrė, jog esą tikrai keista, 
kad studentija a r viešoji nuo
monė visai pamiršo, kas įvyko 
prieš tuos studentus nušaunant 
Juk dvi naktis ten vyko riau
šės, buvo sudegintas vienas pas
tatas ir studentai trukdę gais
rininkams užgesinti gaisrą. Tau
tinę gvardiją taip pat sudarą 
jauni žmonės, jie turi saugoti 
nuosavybę ir jie visai netarnau
ja prezidentui a r jo pavaduoto
jui. 

O jei statybos darbininkai 
buvo susikovę su jaunimu, tai 
tik dėl to, kad darbininkai ar 
pati visuomenė negali pakęsti 
reiškinių, ka i niekinama šio 
krašto tautinė vėliava. 

Studentė maištininkė kaltino 

Pokalbio užrašymo metu (tai 
vyko dar prieš rugsėjo 25 d.) 

jų studentų buvo vVashingtono j dalyvavusi Havajų universiteto 
universiteto kandidatas dak ta ro i sttudentė Susan Steinman su 
laipsniui, ilgaplaukis Richard cigarete rankose nervingai kal-
Silverman. Jis visai atvirai kai- I t i n o &<* programos vedėjus (y-
tino viceprezidentą: tamsta esi j P ^ J a u n a b ^ t ų fūmuotoją Pe-

ter Baker, Frosto talkinniką), 
kad jie siekią televizijos žiūro-

(Nukelta į 4 pusL) 

didžiausias smurto skatintojas 
krašte. Agnevv jam atsakė pir
mą kar tą išgirdęs taip juokin-

MIGUEL DE UNAMUNO 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
R o m a n a s 

Išvertė P. Gancys 
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Dar nepaleistas j menulį Apollo 14. o jau planuojama, kur nusileis 
Apollo 15. Nusileidimo vieta vadinama Lietaus jūra. Apollo 15 planuo
jama paleisti 1971 liepos mėnesį. 

Susilaukęs penkiasdešimt penkerių metų, jis neri
mavo jau tokiam amžiuje pradėjęs rašyti savo "Atsimi
nimus". Tačiau ar Cervantes nebuvo pradėjęs savo Don 
Kichoto eidamas penkiasdešimt septintuosius metus? Ir 
ėmė tikrinti, kokius šedevrus parašė autoriai, susilaukę 
jo metų. Kartu su tuo jis jautėsi stiprus, valdąs savo 
mintis, turtingas patirtim, subrandintu sprendimu ir su 
visa savo aistra, per tiek metų susifermentavusia, sulai
koma, bet kunkuliuojančia. 

Dabar, norėdamas užbaigti savo veikalą, jis susi
valdys. Vargšas Abelis, žinant, kas jo laukia!.. Ir pra
dėjo savo vaikystės draugui jausti panieką ir užuojautą. 
Jis į jį žiūrėjo kaip į modelį ir kaip į auką. Jį tyrinėjo, 
ir jį studijavo. Tačiau ne dažnai, nes Abelis retai, labai 
retai teužeidavo pas savo sūnų. 

— Tavo tėvas, matyt, labai užsiėmęs, — Joakinas 
sakydavo žentui, — retai jį čia tematome. Gal jis turi 
kuo nusiskųsti? Gal jį kuo įžeidėme, aš, Antonija ar 
mano dukra? 

— Ne, ne, tėveli, — taip jau jį vadindavo Abeli-
nas, — nieko panašaus. Namie jis irgi mažai tebūna. Ar 
aš tau nesu sakęs, kad jam terūpi tik savo reikalai? O jo 
reikalai yra jo menas ir ką aš žinau, kas dar... 

— Mano sūnau, neperdėk... Kas kita turėtų būti? 

— Tikrai nieko daugiau. 
Ir Joakimas vis spirdavosi, k a d išgirstų tą patį sa

kymą. 
— Kodėl neateina Abelis? — jis klausdavo Eleną. 
— Et, jis toks su visais, — ši atsakydavo. 
Elena gana dažnai lankydavo savo marčią. 
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— Bet sakyk, — vieną dieną Joakinas klausė savo 
žento, — kaip tavo tėvui neatėjo noras tave pakreipti 
į tapybą? 

— Ji niekada m a n nepatiko. 
— Nesvarbu. Atrodytų visai na tūra lu jam norėti ta

ve išmokyti tapyti. 
— Priešingai, ka i apsimesdavau j a besidomįs, man 

atrodė, kad tai jam nepatikdavo. Kai aš buvau vaikas, 
niekada nepaskatino mane piešti figūras, kaip tai daro 
daugelis vaikų. 

— Keista... keista... — niurnėdavo Jaokinas. — Ta
čiau... 

Abelis jausdavo nerimą, matydamas savo uošvio 
veido išraišką, jo akių lavonišką blizgesį. Jis matė, kad 
kažkas jį graužė, kažkas skausmingo ir ko, atrodė, jis no
rėjo atsikratyti. Tikriausiai kažkokių nuodų. Jo paskuti
nius žodžius sekė pilna kartelio tyla. Joakinas ją nutrau
kė, sakydamas: 

— Aš negaliu suprasti, kodėl jis nenorėjo tavęs pa
daryti dailininku. 

Sekė kita tyla, kurią pertraukė, lyg nenorom, Joa
kinas, sušukdamas, lyg žmogus, pasiryžęs prisipažinti: 

— Na, taip, aš suprantu! 
Abelis suvirpėjo, pats tikrai nežinodamas kodėl, iš

girdęs savo uošvio balso toną ir skambesį. 
— Būtent kas? — paklausė žentas. 

— Ne... nieko... — ir, atrodė, užsidarė savyje 
— Pasakyk! — maldavo žentas, kuris, Joakinui pra

šant jį tujavo kaip tėvą draugą — draugą ir sąmoksli
ninką! — ir bijojo išgirsti tai, ko prašė. 

— Ne, ne, nenoriu, kad vėliau pasakytum... 
— Bet, tėte, tai yra blogiau, nei kažinką man pasa

kytum. Be to, aš tariuosi nujaučiąs... 
— Ką? — paklausė uošvis, savo akimis jį perverda

mas. 
— Kad, gal b ū t jis bijojo, jog mano garbė neužtem

dytų jo garso. 
— Taip, — Joakinas patvirtino kurčiu balsu. — 

Taip, teisingai!.. Abelis Sanchez sūnus ar Abelis Sanchez 
jaunasis. Ir kad vėliau būtų minimas, kaip tavo tėvas, 
o ne tu, kaip jo sūnus. Si tragedija kartojasi ne vieną 
kartą šeimose, kai sūnus užtemdo tėvą... 

— Betgi tai... 
— Pavydas, sūnau, niekas daugiau kaip pavydas. 
— Tėvas pavydėtų sūnui! 
— T a i p labai paprasta. Pavydo negali būti tarp 

nepasižįstančių asmenų. Nepavydimą kitų šalių, nei ki
tų laikų žmonėms. Nepavydimą svetimšaliui, bet to pa
ties miestelio gyventojui pavydi vieni kitiems. Nepavydi
mą vyresniem už save, kitos kartos žmogui, bet savo 
vienalaikui, savo draugui, o dar didesnį pavydą mato
me tarp brolių. Neveluti turime Kaino ir Abelio pada
vimą... Žiauriausiai pavydės, būk tikras, tas žmogus, ku
ris tiki, kad jo brolis godžiai žiūri į žmoną, į jo seserį. Ir 
tarp tėvų ir vaikų... 

— Betgi ar čia nieko nereiškia amžiaus skirtumai? 
— Neturi reikšmės! Mintis, kad mus gali užtemdy

ti tas, kurį pagimdėme.. 
— O kaip su pavydu tarp mokytojo ir mokinio? — 

paklausė Abelis. 
£Bw daugiau). 



tį, kuriame cituoja vieno vy-Į 
riausybės nario pasakymą: J 
"Maloni moteris yra malonesnė 
už malonų vyrą; išmintinga 
moteris yra išmintingesnė už, 
išmintingą vyrą, o kvaila mo-j 
teris y ra kvailesnė už kvailą į 
vyrą". Tad kaip tik moterys ir! 
nori dabar kovoti prieš tas į 
kvailas moteris, kuiras lengvai 
išnaudoja net ir kvaili vyrai. 

NEREIKĖS ŽIEMA ŠALTI 

PROGOS — OPPORTUNITCES 

Skubiai parduodama (Brighton 
pke) gera ir pelninga taverna su 
visu mūriniu pastatu. 

Teirautis telef. — 247-4698 

C L A S S I F I E D G U I D E 

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

Viena vokiečių tekstilės įmo
nė sugalvojo išausti sintetinę 
vario siūlai. Ši medžiaga bus 
naudojama žieminių rūbų pa
mušalams. Prie tokio pasiūto 
rūbo reikės prijungti 12 voltų 
bateriją ir ji šildys visą dra
buži. Tokius rūbus galės nau
doti ne tik policininkai, bet ir „ .. ; . , 

kurie žiemos me- į I E L t V J Z J O S 

Namų Apšildymas | 5 vaL vak-
. . įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus Ir power hu -
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicago je ir 
vakarų priemiesčiuose. 

P A R D I V I M U I IŠN LOMOJAMA — FOR RENT 

PARDUODAMI saliono, valgomojo | BUTAI 
ir miegamojo kamb. baldai, geram: 

rinktiniams nuomininkams 
Best Agency. 2»25 W. ftS P R 8-60*2 

Nelaukit užsiregistmoAcit dabar: 
Stovy. P a r d u o s atSKirai. G e n a u a a s Į Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me-
pasiūlymas. Skambinti nuo 1 iki tus. Savininkai kreipkitės d€l pa-

767-7585. 

A L B I N A S BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

ll!ltlllll!llll!'!1i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

K E A L E S T Ą T E 

OUTSTANDING INVESTMENT 
2 boildings and tavern, in solid 

j condition, located on 115th St. 4—4 
! rm. apts., 2—i bedrm. apts. plūs 
j tavern. Present income over $1,000 
j a month. Seller will hold mortgage 
| for ąualified buyer. Priced to sell 
i now. 

HOMESTEAD REALTY 
PHONE — 468-2555 

tarnavimo nemokamai. 
IŠNUOM. 4 kamb. (2 nueg.) butas 
su baldais. Suaugusiems. 

6541 South Campbell Avenue 

V AKAI IR MOIEKYS 

Amerikiečiai džiaugiasi, kad ištrūko iš arabų nelaisvės ir grįžo į namus 
New Yorke. 

AGNEW LAIMĖJO 

(Atkelta iš 5 psl.) 

vus, taigi visą gyventojų masę, 

ER VOKIEČIAI VARGSTA SU 
NUSIKALTĖLIAIS 

Mes čia Amerikoje skundžia
mės, kad nebesaugu gyventi. 

šiaip žmones, 
tu daugiausia praleidžia laiką 
lauke. Panašius megztinius jau 
naudoja Anglijos policininkai, 
o taip pa t ir narai, kuriems ten 
ka dirbti šaltame vandenyje. 
Su tokiais šildomais rūbais jie 
po ledu išbūna 2,5 valandų. 

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuve Marąuette Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Namų teL — PR 6-1063 
nmiHHMMiiHHHHiHMUiHuniiiHiinHini 

PIGIAUSIA KAINA, geriausių 

O B U O L I Ų 
Galite net patys prisiskinti. 

A ANDRIUKAIČIO SODYBOJE 
nuteikti palankia vyriausybei | B e t i r Vakarų Vokietijoje, kur j n cievelando važiuoti 90 greitke-
dvasia. Tokį kaltinimą paneigė į visuomet sėkmingai kovota su i 
vienintelė pokalbio dalyvė neg- j nusikaltėliais, dabar veikia or-
rė Ova Jeff erson. Pasirodo, kad į ganizuotos nusikaltėlių bandos, 
beveik visi studentai, pokalby
je dalyvavę, buvo aiškūs Nixo-
no vyriausybės priešininkai. 

Taigi iš esmės pasirodė, kad 
tebuvo vienas laimėtojas — vi
ceprezidentas. J a u minėta, kad 
ir pa tys jaunuoliai ta i pripaži
no. Tai tik liudija, kad smurto j jaunimas 
šalininkai nesugeba įtikinti k raš ! sieina. 
to, nes jų — mažuma. Toks po
kalbis buvo naudingas ir visi 
sutarė, kad tokio pobūdžio dia
logai bus naudingi ir ateityje. 

kurios plėšia i r terorizuoja gy
ventojus. Spėjama, k a d iš Per
sijos atvykę darbininkai pra
dėjo vadovauti nusikaltėlių po
grindžiui. I r Vokietija kaip 
Amerika tur i va rgo su narko
tikų platintojais, nes ir čia 

be narkot ikų neap-
kl. 

liu. išėjimas 61 i 528 pasisukti de
šinėn iki 307 kelio. 307 keliu pava
žiavus 3 mylias po kairei namo 
Nr. 6669 ir sodai. 

OLANDĖS P R I E Š VYRUS 

— Su teismu prasidėk, tai ir 
kelnes pasidėk. (Raseiniškių pa
tar lė) . 

Olandų moterys susiorgani
zavo i atskirą moterų organiza-
voti "prieš Įžūliuosius vyrus", 
ziją, kad galėtų sėkmingai ko
jo s išleido jau ir savo laikraš-

Complete Furnace Service 
Expert repair and cleaning- of any 
make furnace or boi!*r. 
WTIX1AMS IMFROVEMKNTS CO. 

8331 S. Racine Avenue 
PHONE 994-8900 

Complete Iiome remodeling. 
No job too big or too small. 

Qua!ity worimansbip. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Licensed bv VNESHPOSYT.TORO 
2501 W. «9th St., Chicago. III. 60629 
3333 S. Halsted. Chicago. 111. 6060S 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
{vairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldvtuvai. maistas, doleriniai 
CERTTFIKATAI I r AUTOMOBTLIAI. 

E. Žukauskas 

P A R D U O D A M I 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmoketinai 

SOUTHWEST FURNTTURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421 

: • • • • 

Marąuette Pke. 5H kamb. 9 metų 
mūr. bungalow. $24. 500. 

Liskus — 434-8786 

62 ip Rockwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31,500. 

Bargenas — S butai po 4 kamb. 
ir 4 po 3 kamb. Geras investavimui. 
Tik $20,000. 

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

P r i e 66 ir Western. Mūr. 1 % aukš
to. 5 ir 3 kamb. $18,300. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

D ft M E S I O ! 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitos kraštas 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 6»th St.. Chicago. UI. 60629 

T E L E F . WA 5-2787 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, EB. 60632. TeL Y A 7-5980 

HELP WANTED — MOTERYS 

IEŠKOM MOTERS 
AR VYRO 

OFISŲ VALYMUI 
NAKTIMIS. 

Norim sąžiningo-os dartoJaiko-
ės. Geras atlyginimas. Darbo 
vieta pietinėj miesto daly pr ie 
parankaus susisiekimo. Pražom 
rašyti laišką šiuo adresu: 

DRAUGAS, Adv. No. 2449 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

E. L. SEWER SERVICE 
6146 SO. VVHTPPLE STREET 

Vamzdžiai atkemšami, naudojant 
"Electric p©*weT rodding". Atkemša-
me sinkas. tualetas, vonias. Išvalom 
"catch basins" ir "grease t rape". 

TELEF. — 737-0030 

iiiiiiiiimiimiiiiiimimiiimiimiiiiiiiiiii! 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame visą 

rasiu grindis, 
i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

i|IHIH||ini!IIIMilllllll||ll|lt<IHIM|IIIUIii' 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairia atstumu — 

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

į į -Sį^MPg, ^^f&Z.- ~^^^^?^ " ^ * ^ K ? " l ^ ^ ^ t . " ' 

BICHMOM) AUTO SERVICE 
2934 VVest 6Srd Street 

užsieniniu ir vietiniu auto taisymą*. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo-
•aro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR S-3134 arba GR 6-SS5S 
Savininkas J>x»c*s (Joe) J'-~-aitl» 

Ten stebuklai, o čia namai 
Pulkus didelis 2 po 6 kamb. mūr 

Gazo šild. Platus lotas, mūr . garą 
žas. $30,000. 

4 būtu ant kampo mūr. Sausas, 
švarus . Tš gerų rankų. Marąuette 
Pke. $44.000. 

2-jų buto. 14 metų modern. mūr. 
3-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

» kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų. $19.6000. 

Vertingas apar tment ims prie Jau
nimo centro, šviesūs butai, pastovūs 
gyventojai. Apie $11,000 nuomos. 
Įmokėt i $15,000. Rimtas pasiūlymas. 
$44.000. 

Beverly Woods — 14 metų. Gels
vų plytų apartmentinis. Patogūs bu
tai, y ra rūsys. Apie $14,000 pajamų. 
Sustokit pažiūrėti. 

8 kamb., 12 metų fabrikanto re
zidencija, 5 mieg., 2 vonios, mūro 
garažas Graži vieta. Apie $37.500 

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

5 butai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvjnio, 44 & California. 
$27.500. 

4 butai po 4 ir 2 kamb. skiepe, 
modernus $44,000. 

8 ir 5 mūrinis su įrengtu aklepu. 
80 p. sklypas, art i Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brighton Parke. 
8 butai medinis 38 ir Fairfield. 

Insurance — Income T a s 
Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390 

C 0 U P L E 
FOR J A M TORIAI. DVTEE6: 

Part time, retired ©r semi-retir«d 
couple. 4 room apartment «n p r e -
mises, free rent and Utilities 
FOR FLKTHKK INFORMATION 

CALL VA 6-0701 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitas daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apd rauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

• i 

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

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

2 butai po 5% kamb. 7 .metų 
mūr . Marąuette p-ke. 4 vonios, at
skira gazo šilima Alumin. langai. 
$47,900, arba. pasiūlymas. 

5 kamb. mūr . bungak>w prie 71 
ir Rockwell. $19,500. 

Wi aukšto 17 metų mūr . Prie 67 
ir Washtenaw. 2 butai — 5 ir 3 
kambariai . $29,900. 

LEONAS REAJL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIA-

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

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

REIKALINGA 
M O T E R I S 

O F I S U I I 
Mums reik prityrusios, gabios 

mašinistės ir stenografistes. Rei
kalingas prityrimas lietuvių kal
boje. Ofisas pietinėj daly, pato
gus susisiekimas. Gera alga. 

Laiške pažymėkite patyrimą ir 
t. t. Rašykite: 

DRAUGAS Adv. No. 2506 
4545 W. 63rd Street 
Ch!cagot 111. 60629 

KEY PUNCH 0PERAT0RS 
1H years experience reąuired on 
Eitker IBM or Mohawk Key Punch 
Machines. 
BENEFITS INCLUDE: 10% mer-
chandise discount, group insurance, 
paid holidays and vacations and 
profit sharing. 

ls t and ^id shifta 
Call 467-4946 — Mr. Papūga 

M0NTG0MERY WARD 
140 So. State St., Chicago 

HOUSEKEEPER 
wanted for executive family in 
Glencoe. 4 or 5 day week. Perma-
nent, Top Salary. 

835-3724 

HELP WANTED — VYRAI 

J A N I T O R 
For large department store 

in Skokie, Dlinois. 
Mušt live in North Suburban area. 
Excellent working oonditions and 
benefits. Apply — 

M0NTG0MERY WARD 
SKOKIE, ILLINOIS 
PHONE — 676-1212 

HELP WANTED MOTERYS 

H O U S E K E E P E R 
for Lake Shore Drive Apt. Two 
adults, no children, 5-day week. 
room and board. References re
ąuired. Call 321-4382 — 9 a.m. 
'til 5 pjn. Mon thru Friday oaly. 

EXFERrEXCED 
CUSTODIAN DISHWASHER 

FOR POTS AND PANS 
From 8 to 7 A.M. — or 

8 to 4P.M. 

Apply to — •-
Helga or James Pearson 

TeL 478-7785 

Remkite tuos biznieaius, ku
rie skelbiasi "Drauge". 

HOUSEKEEPER 
LIVE IN, OWN ROOM 

For small family, good salary, 
local references. 

Call Mr. Role; WH 4-5600 

Purchasing Secretary 
GOOD PAY AND 
GOOD BENEFITS 

Call Mr. Franzone — 
6 6 6 - 0 3 7 0 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

tir 

C O N T R A C T O R S 

REMONTUOJU MCRA (Tnck-
pomting). STOGUS ir RĖVAS 

TELEF. — 268-8733 

NDARD 
izRAL« 

Heating Contractor 
Įrenjtiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogrų 
r inas (frutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atl iekamas grreitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATI.VG & SHEET METAL 
4444 S. W e s t e n , Chicaso 9, VI. 

Telefonas VT 7-844X 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTflRY PUBLIC 

4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7450 

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

APDRAUDĘ AGENTCSA 
Xamq, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu-

V 

CLLNIC D-EPARTMENT SUPERVTSOR 
Openin)? for exp©rienced R. N. non — appointment department 

on P. M. shift. 
Tou will be handling administratlve areas su«h as payroJl. 

scheduling, Identification of training needs etc. Eertablish ' and 
evaluate priorities tediniųues and prooedures: supervise R. N.'a, 
L. V. N.'s. Ward Clea-oks, Surgical Techniclans. Receptlonists and 
Orthopedic techeiicia«s. 

Openings also availaMe fos RNs 
Also NURSE ANESTHETIST 

KAISER PERMANENTE MEDIC.AL GROUP 
PHONE (213) 325-111, Extenskm 1378 

1100 W. Pacific Coast Highway Harbor City, California 9071d 

D S M B S I O ! 

H I G H 
P m I d 

PASSBOOKS 

5V&% 

R A T 
Q a i r t « r l y 

4&~£ 

j 
SAVINCS AKD LOAN ASSOOATION Of CHICAGO 

4192 Archer Avenue at Sacramento* Chicago, Illinois 60632 •847-1140 
ASSFT5 OVER $145,000,000. RES£RVES OVER $12,900,000. 

OFf ia HOURS: 
Mondav & Thursday,9 a.m. to 8 pjm. • Tuesday & Friday,9 a.m. tft 4 p.m, 
Saturday, 9 ajn, to 12 Noon * YVednesday, no business transacted. 

PatosioR lS«imo-
kgjlnto salyKOs. 

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

$1.000 mlnimiim 
TSVhSmtKNT BONUS P l A N 

E S 
6% 
* mfarti 

CKRT 

5%% 
t&.9efl n i r t imm 

T E A K laantmoATE 

$1,000 minimom 
1 TFAR CEBTIFICATE 

to $90,000 
M M M M M 

BRIGHTON SAVINGS ft LOAN ASS0CIATI0N 
4071 Areher Avenue Chieapo. DBnoto 00SS2 

A, ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

DeRjriame visu rūSių stoKus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
r lnaą nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūra "tuck 
polnting:". Pilnai apsidraudė. Vijas 
darbas jrarantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai Bemokamai 

Skambinkite bet knrtno laiko 

Kas tik turi gerą skonį, 
VUką perką pas Lieponįl 

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

Marąuette Pk,, 621 i So, Westtni PR 84878 
Pirmadieniais Ir ketvirtaiianiaia ano 0 Qd 0:30. Kiton 

9 Iki 6 vai. vakaro. 
r— 



,J?jPiĮMp,-.>f^pi cijų turime laikytis, 
išlaidų. 

Siekti patį kardinolą 

Dabar siekiama 
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

rei-Ballard aukšt. mok. mokytojas Charies Fletcher. Seatle, Was(h., 
kalingas 1,000 pančių kraujo, nes serga kraujo nekresejjimo liga ir 
todėl jo negalima sustabdyti. 

nepaisant | sų tėvų statytos klebonijos pe-imi ir Kanadoje. Linkėjo sėkmės DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 6 d. 
reis į kitataučių rankas. šiose pastangose. 

M. Gudelis pažymėjo, kad\ Pasibaigus oficialiai daliai, vy-
' Naujienos" nenorėtų kištis į ko skanios vaišės o po jų — pa-

dar, kad ir katalikų vidaus reikalus. Tai te- silinksminimas. Grojant Jurgio 
lietuviai pasauliečiai turėtų bal- a:lieka katalikai. Lauktina, kad Joniko orkestrui, dar ilgai šoko 
są kapinių tvarkyme. jšios kovos priešakiu stotų patys! susirinkusieji. Iš viso dalyvių 

Yra lietuvių Šv. Kazimiero ka- lieiuviai kunigai, kuriems būtų buvo arti 250. Visi persiėmę 
pinių administracijos pristaty- atviresnės durys pas kardinolą.i bendromis pastangomis. Kalbė
t a paminklų su angliškais už- Sklypų savininkai reikalauja tik j tojus pakartotinai lydėjo karš-
rašais, nekrikščioniško charak-: to, kas jiems priklauso. ;ais plojimais. 
terio .svetimų mūsų dvasiai. To- Jeigu būtų nebeimamas prie-
dėl reikia, kad pasauliečiai lietu- i dinis mokestis už laidojimą sa-
viai turėtų balsą kapinių darbuo- vomis tradicijomis, tikime, kad 
se. * i lietuviai tada daug daugiau au-

Nepasitenkinimų yra ne vien i kotų. 
iš lietuvių. Komitetas gauna nu-1 Toronto lietuvių radijo vedė-

J . Daugi. 

LAIMĖJIMAI IR SIEKIMAI LIETUVIŲ 
- ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE 

Sv> Kazimiero lietuvių kapi- ro kapines, yra pasiekta, bet dar 
nių sklypų savininkų dr-jos ban- daug ko reikia siekti. Pakvietė 
ketą Mįdway salėje sekmadienį kalbėti L. Bendruomenės komi-
po pietų at idarė sklypų savinin-:- teto Pasauliečių teisėms apsau-
kų dr- jos pirmininkė L. Giedrai- goti Šv. Kazimiero kapinėse 
t ienė, pakviesdama pirmininkau- į pirm. A. Regį. Jis prisiminė, kad 
t i J . Janušaitį . 

P rogramos vedėjas J . Janušai-
daugelis stebisi, kokios buvo iš
vystytos pastangos apginti lietu

t is , p radėdamas banketą, pažy- j vių teises Šv. Kazimiero kapinė-
mėjo, kad tik dalis lietuvių lai- j se, kad galima būtų gyventi ir 
mėjimų, kas liečia Šv. Kazimie-

SVEIKATA 
(Atkelta iš' 2 psl.) 

mirti su Dievu. Šių dienų krikš
čionybė ne kieno nors teisių pa
niekinimo, bet džiaugsmo religi
ja, sk i r ta visų teises pagerbti. 

siskundimų ir iš kitataučių dėl 
jų kapinių, pvz. šią savaitę gau
tas nusiskundimas iš Resurec-
tion kapinių. 

Naujo religinio dvasingumo 

A. Regis kvietė visus dalyvau-1 
ti pastangose Dievą priartinti 
arčiau pasaulio ir neleisti truk
dyti Bažnyčios centro religinio 
atsinaujinimo pastangų. Turė-

jas J. Simanavičius savo kalbo
je pažymėjo, kad Chicagos lietu
vių vargai dėl kapinių yra žino-

JERUZALE. — Atsitiktinai 
sutapo, kad Nasserio laidotuvės 
buvo tą pačią dieną, kada žydai 
šventė Naujuosius Metus. Tą 
dieną vieni džiūgavo ir gatvėse 
šūkavo, kiti kėlė juodas vėlia
vas. ' 

Priminė Šv. Tėvo pareiški
mą: "Ne tik kunigai, bet ir pa
sauliečiai turi veikti be jokio 
atidėjimo. Reikia veikti šiandien, 
nes ry to j jau gali būti per vėlu. 
Atėjo drąsios pasauliečių veik-

Pasidžiaugė, kad buvo pasiek-

n a n t yra mūsų visų darbas, ne
žiūrim: į tų kančių priežastis. To
dėl niekada nesakykime, kad te
gul vaikai senus tėvus prižiūri: 
geriems vaikams tokio sakymo j los valandos". 
nereikia. Blogiems — nežmoniš
kiems vaikams tokie ir panašūs 
pamofelai nepadės, — o senelis 
ir toliau kentės. 

T a d nuo postringavimo viso
kiausio visi eikime kančias leng- , 
vinti Jdekvienam kenčiančiam,! l a i d o J a i m h e t u v i a l 

nežiūrint kas tas kančias žmogui An t r a s laimėjimas buvo, kad 
suteikė. Savu darbu lengvinkime leista ant paminklų užrašus dėti 
gyvenimą savo artimui — tai i ne vien iš šv. Rašto. 
kiekvieno žmoniško žmogaus elg
sena. Visi turime atgimti tokiai 
veiklai. Žmogus y r a toks tvari
nys , kad užmerkia akis ten, kur 
nenori ko maty t i . Toks profesio
na las vyras - fabr ikantas atvy
kęs iš Calif., čiulba, kad gy
dytojai ten labai gerai gyvena. 
Jam priminus, kad žmogaus gy
venimo gerumą reikia vertinti jo 
padaromų kitam gerų darbų skai
čiumi . — pvz., senelių namų rė
mimu, — tas fabrikantas tvirti
na, kad senelių nereikia remti: 
jie Califomijoje steikus kepa į o-
keaną žiūrėdami ir viskuo yra 
aprūpinti. Tai ryškus nekrikščio-
nies pavyzdys. Jis užsimerkia ten, 
kur reikia ne tik akis, bet visą sa
ve darban paleisti — kruvinai 
prakaituojant kitam gero suteik
ti, ir tuomi liudyti savo žmonis- j 
kurną, lietuviškumą, krikščioniš
kumą. 

Nepeikime žydų, kad jie aprū
pina savus tėvus — imkime iš jų 
pavyzdį tvarkydamiesi su savai
siais tėvais. Niekada nebus pa
kankamai namų seneliams, nes 
jų dabar skaičius gausėja. O gerų 
vaikų — tik ant vienos rankos 
pirštų suskaitomai liko mūsų tar
pe, kurie tinkamai senus žmones 
globotų, Ta senutė, kuri turi do
lerių, o yra "skūpi" — ji yra ligo
nis dvasioje. Jai eikime padėti be 
jokio išmetinėjimo. Elkimės visi 
taip, kaip priesaikos besilaikąs gy
dytojas* elgias: (jei tokių dar kiek 
užsiliko): dirbkime gerus darbus, 
visai nelaukdami užmokesčio. 
Jausmų netvarka yra baisi liga, 
ta ip daugelio mūsiškių visai ne
suprantama. Atgimkime visi pa
galbai visiems jausmais - emo
cijomis negaluojantiems ir dėl to 
kenčiantiems, nors jie ir storas ki
šenes turėtų. O jūs, seneliai, nus
tokite savo turtą pavesti nežmo
niškiems pažįstamiems, kurie sal
džiai jums čiulba, kol pinigus iš
vilioja, o po to jus visai užmiršta. 
Remkime tuos, kurie rengia sa
viems seneliams poilsio namus, 
kur saufią, jaukią senatvę galė
sit turėt* Kuo gausiau savus na
m u s remsime — tuo laimingiau 
juose gyvensime, nes pajėgsime 
gauti geresnę globą. Taip elgia
si kultūringieji švedai, norvegai 
Chicagoįe. Ir lietuviai turi pa
našiai savo saulėleidžio reikalus 
tvarkvtil 

darni tautinę savigarbą, būdami 
tikri krikščionys, viską laimė- j 
sime. 

J. Janušaitis skatino, sutin
kant lietuvius klebonus, prašyti, 
kad mirus parapiečiams klebo
nas skatintų artimuosius palai
doti velionį katalikiškomis lietu
viškomis tradicijomis. 

Kun. Borevičiaus žodis 

Kun. J. Borevicius priminė, 
kad gyvename sunkų, įdomų 
tarpsnį žmonijos istorijoje. Pa
skiras žmogus yra silpnas, jo 
balsas ne visų išgirstamas. Dėlto 
jungiasi tautos, jungiasi atskirų 

tas pirmas svarbus pakeitimas | p r o f e s i j ų ž m o n ė s > k a d a p g i n t u 

— grąžintas pavadinimas, kad m o t e i s e s T o d ė l ^ t i k s l U ) j o g 

tai lietuvių šv. Kazimiero kapi- ^ utnxiai jungiasi, kad galėtų 
' ^ prašyti ir reikalauti jų teises 

respektuoti. Pats Dievas tą teisę į 
mums davė, ir dėl to džiaugiamės 
šiuo sambūriu. Skatino dalyvau
t i savo parapijos darbuose, daly
vauti ir šiame veikime. Reikia 
laukti, kad šis lietuvio kataliko 
nuoširdus balsas bus išgirstas ir 
mes galėsime džiaugtis savo ra
mybės kalnu — savomis kapinė
mis. 

Buvo stengtasi surasti dialo
gą su kardinolu. Dar nesulau
kiant reikiamo atgarsio, buvo 
planuojamas bendras įvairių 
tautybių katalikų kontaktas su 
spauda. Tai paveikė, — buvo su
lauktas naujas laimėjimas: gali 
būti laidojama prie duobės su 
dvasiškio malda. 

Dabartiniai uždaviniai 

Dabar daug kas priklausys 
nuo pačių lietuvių — ar visi 
stengsis pasinaudoti šiomis tei
sėmis. 

Tačiau dar yra ko lietuviams 
siekti — dabar tenka mokėti 65 
dol. brangiau, jei laidojimas vyk
domas prie duobės. Savų tradi-

Redaktorin kalbos 

Kun. J. Prunskis pasidžiaugė 
lietuvių ryžtu. Prisipažino, kad, 
jam darant pastangas vieno 
knygnešio paminkle įrašyti, jog 
tai knygnešys, ašaros byrėjo su
tinkant kliūtis, kurios vis dėlto 
buvo nugalėtos. 

Skatino į reikalus žiūrėti pla
čiau ir rūpintis, kad iš lietuviškų 
šeimų būtų daugiau pašaukimų, 
nes be naujų lietuvių kunigų mū-

A. + A 
O N A R U D A I T I E N £ 

Gyveno 4724 W. 21st St., Cicero, HHnois. 

Mirė spalio 3 d., 1970 m. 5 v. v. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Pilviškių valsč. 
Amerikoj išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime s!nus Ernest, pravardė 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Ernest, pavardė RADI, 

duktė Joan, pavarde Sweeney, anūke Elaine, pavarde Tshir-
ner, jos vyras John, proanūkas Paul, švogeris dr. Zigmas 
Rudaitis su šeima, Kanadoj sūnėnas Liudas Oleka su šekna, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaičio - Butkaus koplyčioje, 1446 
S. 50th Ave.. Cicero, III. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 
6 d. iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedidingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į vietines kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūką iir proanukai. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A 

JOSEPHINE C. VESEACKAS 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motiną, uošvę ir senelę, kurios nete
kome 1965 m. spalio 7 diena. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio men, 7 
dieną 7:30 vai. ryto ir spalio 25 dieną 5 vai. vakaro švenč. 
M. Marijos Gknimo bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Josephiae C Veseackas sielą. 

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAS IR ANŪKAI 

... F R A N K 
A L U T I S 

A. 

ELENOS KUČIŪNIENIS 
Vienerių Mėty Mirties 

Sukaktis 

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis nelauktai 
ir netikėtai atsyre nuo manęs mylimą vyrą. 

Buvo gimęs Lietuvoje, Rietavos valsč., Alkos kaime. 
Mirė 1960 m. spalio men. 7 dieną. Palaidotas Lietuvių 

Sv. Kazimiero kapinėse. 
Dešimties metų mirties sukaktį minint trečiadieni, spalio 

7 dieną, 7:30 ir 8 vai. ryto ir sekmadienį, spalio 11 dieną 8 
vai. ir 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus atlaikytos 
šv. Mišios. 

Lieka giliai nuliūdę: žmona 
ir Lietuvoj. 

LUlian ir girine* Amerikoj 

Š. m. spalio men. 10 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje, Chieagoje, bus paminėta vienerių metų mirties su
kaktis Elenos Kučiūnienės, mirusios 1969 m. spalio mėn 8 d. 
Seattle, Washington, ir palaidotos spalio men. 13 d. Holv 
Cross kapinėse Les Angeles, California. 

Už veliones sielą šv. Mišias aukos šeimos prietelius Kun. 
Bruno Markaitis, S.J., asistuojant Kun. F. Gureckui. 

Šeima iš anksto dėkinga visiem, kurie pagerbdami a. a. 
Elenos Kučiūnienės prisiminimą, atsilankys į ruošiamas pa
maldas. 

Liūdinti šeima: VYRAS ir SŪNUS, BROLIS ir 
SESERYS su ŠEIMOMIS. 

E U D E i K I S 
- GERALDAS F. DAIMID 
D i r e k t o r i a i 

K o p l y č i o s 

% 

DOVYDAS P. GAIDAS 
L a i d o t u v i ų 

T r y s M o d e r n i š k o s 
4330 South California Avenue 

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

Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. 
BRONĖ ZIAUKA1TS 

Gyveno anksčiau 3248 So. Green Street. Chieagoje. 
Mirė spalio 3 d.. 1970, 9:45 v. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ariogalos parapijos, Padargupių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime gimines, draugai ir paž'stami. 

Laidotuvėmis rūpinasi kun. Antanas Dapkus. 
Priklausė Tretininkų brolijai ir buvo amžina narė Tėvų 

pranciškonų rėmėjų draugijos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica. Laidotuvės įvyks antrad., spalio 6 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401 

P A D Ė K A 
1970 metais, rugsėjo 23 d., mirė mūsų mylima žmona, motina ir 

močiutė 

A. f A. ZUZANA KANAVOLIENE 
(JANUSAITE) 

Mes norime padėkoti visiems, kurie padėjo mums sunkioje va
landoje ir pareiškė užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Dėkojame 
už šv. Mišių aukas, už gėles ir velionės lankymą koplyčioje. 

Ypatinga padėka kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, už 
šv. Mšias ir palydėjimą į Sv. Kazimiero kapines. Ačiū kun. Santa-
rui, kun. Patiabai už maldas koplyčioje ir kun. B. Sugintui už maldas 
ir šv. Mišias. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir kuriems atski
rai neturėjome galimybės padėkoti 

Ypatinga padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui G. F. 
Rudminui už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

Giliai nuliūdę: Vyras, dukterys ir jų Šeimos. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 Wesf 7fsr St. Telef. GReyshiH 6-2345-6 
S. 50rh Ave., Cicero T0wnha!i 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

!4!0 

jffl^ra 
i-sa 

PIRKITE 0&BAR TIESIOG NUO 
M R . N E I S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T C O . 
3914 West l l l th Street 

Vienas blokas nuo kapiniu 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telef. — GEdarcrest 3-5335 

10% — 20% — 30% pigiaa mokėsit 
už apdraudą nuo ugniea ir automo
bilio pa* 

FRAN K Z A P O L I S 
3208 H Wo*t »5th Straet 

Cbicago. Illinois 
TeL GA 4-84M tr GR *-4SS« 

G C L E S 
VestOTema, banketams, Laidotu v r-m-

i* kitokiom- progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Reverly Hil ls Gelinyčia 
IMS, W, «2rd štreat, Ohtcag», UUnoi.-. 

T R . PR S-0S33 — PR S-0S34 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria: 

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

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

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3.Y72 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Lituanica Ave, Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave.. Cicero. 111., Tel. OL 2-lW8 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 6 d. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

SĖKMINGAS CICERO LB 
APYL. VAKARAS 

Cicero LB apyl. ruoštas ba
lius įvyko spalio 3 d. parapijos 

i salėje, sutraukdamas gausų 
X Prof. V. Vardys mums i b ū l 1 svečių iš vietos ir kitų 

atsiuntė kopijas R. Kirk ' kolonijų. Programą pradėjo LB 
straipsnių, kurie buvo išspaus-1 aPv l- P1"11- s t- Ingaunis, vado-
dinti New York Daily Columiv a v o akt. J. Balutis papasako-
ir The Baltimore Sun. Abiejuo- ,d a m a s linksmų istorijų. Aloy-
se straipsniuose autorius įtiki- i z a s Baronas paskaitė pluoštą 
nančiai dėsto, kaip raudonųjų! humoristinių eilėraščių, sve-
irnperializmas griauna Baltijos j č i a m s pageidaujant paskaitė 
kraštus, kaip raudonoji okupa- |d a r P°ra priedo. Muz. A. Skri-
cija sudaro grėsmę lietuvių kul- . d u l i o vadovaujamas sekstetas 
turai. Arštikys, Galvydis, Bartkus, 

Aras, Kvečas ir Ruginis, padai
navo aktualių, populiariomis me x JAV LB Chicagos apy

gardos valdyba kartu su rug- lodijomis dainų, gi Ruginis pa
sėjo 1 d. bendraraščiu apygar
dos apylinkių valdyboms išsiun-
tinųjo anketą, kurią prašo apy
linkių valdybas užpildyti ir grą
žinti apygardos valdybai adre-

pasakojo neilgų humoristikų 
iš Pupų Dėdės. Visi buvo pub
likos labai šiltai sutikti. Svečiai, 
Neo-Lithuania orkestrui gro
jant, turėjo progos pasišokti. 

su: Jonas Jasaitis, 6922 So. šeimininkės pavaišino karšta 
Oakley Ave., Chicago, UI., j vakariene. Dail Kronienės skir-
60636. 

x Kun. J. Kubilius, SJ, aka
deminės skautrjos dvasios va
dovas, švenčiant ASS metinę 
šventę, spalio 18 d. 12 v. tėvų 
jėzuitų koplyčioje atlaikys šv. 
Mišias, po kurių bus vykstama 

Gydytojų žurnalo dešimtmetis 
Švenčiant "Lietuvių Gydytojų j gyd. mokslo darbus. Linkėjo ryž-

Biuletenio" dešimtmetį, sekma- į to tiems, kurie antrą dešimtmetį 
dienį South Shore klube, Chica- tęs darbą. 
goję, buvo suruoštas minėjimas - Dabar nuo redaktorės pareigų 
vakarienė, į kurią susirinko apie pasitraukdama, dr. Budrienė de-
100 svečių, Ikojo garbės redaktoriui dr. Bie-

„ , , . . . , ižiui, artimam talkininkui dr. S. 
Po šaunios vakarienes jvyko į B u d r i u i j d r T a u r u i j d r . Garūnui, 

iškilmingas posėdis kurt pravedė; d f S i a u l i u i > d r V a l a i č i u i > d r . p^ 
dr. St. Budrys. Pradžioje pristatė Į v i l a i č i u i j d ė k -Q bendradarbiams. 

Lietuvių žurnalistų s-gos suvažiavimo, kuris įvyko Tabor Farm, Mich-, rugsėjo 18-19 d-, dalyviai. Iš k. į d pirmo 
je eilėje: Ieva Trečiokienė. Ant- Stakėnas. K. Karpius. Zuzana Juškevičienė, V y t Alantas, Ona Martusevičienė 
(iš Australijos). Juozas Petrėnas, Vladas Mingėla ir dr. Marija Ramūnienė. Antroje eilėje: Albinas Trečiokas, 
Algirdas Pužauskas, Vytautas Alseika. Vyt. Kasniūnas. Stasys Garliauskas, Pranas Turūta, Algirdas Budreckas. 
Konstantinas Petrauskas. Ant. Grinius ir Sigitas Pranckflnas. Trečioje eilėje: Vladas Selenis, Povilas Dirkis, Vin
cas Rastenis, Antanas Kučys, kun. Juozas Vaišnys, Jonas Kaunas, Ant- Butkus. Alf. Nakas, Ant. Gintneris ir 
Alf. Žiedas. 

tą paveikslą laimėjo laidotuvių 
namų direktorė Butkienė, o 

| dail. J. Pautieniaus viešnia iš 
: Chicagos ponia Oksienė, Mutual 
taupymo b-vės viceprez. Okso 
žmona. 

Daug gyvumo įnešė didelis 
į Šv. Kazimiero kapines mirusių būrys akademinio jaunimo sa-

IŠ A R T I IR T O L I 

narių kapų lankyti. 
x Kun. Pranas Dauss buvęs 

klebonu Šv. Patriko bažnyčioj, 
Camp Grove, 111., neseniai per
sikėlė kunigauti St. Petersburg, 
Fla., vyskupijoj. Jo adresas yra 
S t N., Piriellas Park, Fla., 
Sacred Hart Church, 8001 46 
33565. 

x "Aidutės", pradėjusios 
naują sezoną ir išsirinkusios 
naują valdybą: pirm. Gražiną 
Bičiūnaitę, 3236 S. Halsted St. 
326-2724; vicepirm. — Ramu
lį Drūtytę, — Jūratę Juozevi-
čiūtę, 7204 S. Richmond St. WA 
5-2996; ir ižd. Dalią Bičiūnaitę; 

vo šokiais ir dainomis. 

Vakaras buvo ne tik malo
nus paįvairinimas kolonijos gy
venimo, bet taip pat paliks lė
šų ir lituanistinėm mokyklom. 
Daug darbo įdėjo LB apyl. val
dyba ir jos šeimos ir todėl 
jiems priklauso vietos lietuvių, 
o taip pat svečių iš Chicagos 
ir Melrose Parko padėka. K. 

TURĖSIME 
DERMOTOLOGIJOS 

SPECIALISTĄ 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Xew Yorke Balfo vajaus 

mėnuo prasidėjo rugsėjo 28 d. 
Vajaus k-tas sudarytas iš New 
Yorke veikiančių moterų orga
nizacijų bei kuopų drauge su 
vietos skyriaus valdyba, pirmi
ninkaujama E. Noako. Aukos 
telkiamos asmeniškais laiškais. 
Pirmosios aukos gautos dar 
prieš vajaus paskelbimą — iš 
liet. katal. mot. 24-tos kuopos 
ir iš 30-tos kuopos. Taip pat 
renkami fantai "laimės šuli
niui", kuris veiks per vajaus 
užbaigimo koncertą spalio 24 
i. (šešt., Maspetho liet. para
pijos salėje). Apie trisdešimt 
abai įvairių ir gražių fantų jau 
teikė E. Muske. Fantų laukia-
na kiek galima daugiau, juos 
prašoma įteikti ne vėliau kaip 

spaudos ir organizacijų atstovus: 
dr. Z. Danilevičių, kun. dr. J. 
Prunskį, tėv. J. Vaišių, P. Petrutį, 
dr. Starkų (Gaja), dr. Kauną 
(Fratemitas Lituan.), dr. Ringų 
(111. Gyd. dr-jos pirm.), dr. Kur-
goną (veter.), muziejaus kūrėjus 
Balzekus, viešnią iš Lietuvos dr. 
E. Šidlauskienę, garbės red. Biežį, 
gen. kons. Daužvardį su ponia. 

Konsulo žodis 
Gen. kons. dr. P. Daužvardis 

savo kalboje džiaugėsi "Lietuvių 
Gydytojų Biuleteniu", mininčiu 
dešimtmetį. Gėrėjosi, kad biule
tenis yra išaugęs, sustiprėjęs 
ir, atrodo, labai sveikas. Lai jis 
pasiekia daugiau profesionalų ir 
su jais lai kovoja dėl Lietuvos iš
laisvinimo. 

Raštu sveikinimus atsiuntė dr, 

Ypač dėkojo I. Makštutienei, ne
nuilstamai administratorei. Ry
šium su paroda dėkojo Balzekams, 
o taip pat dr. Paukštienei, paau
kojusiai laimėjimams paveikslą. 

Meninė dalis 

Aktorius L. Barauskas svečius 
pradžiugino dailiuoju žodžiu, pa
deklamuodamas Longfellow Hia-
vatos žvejonę. 
Daugelį sudomino tarmišku, že

maitišku pasveikinimu ir žemai
tiška pasaka apie žmonos ieškojusį 
berną. Aukštaičiams patenkinti 
pasakė aukštaitišką pasaką apie 
bobą ir diedą. 
Lietuvių tautosakos gabalų, me

niškai aktoriaus perteiktų, gydy
tojai klausėsi su giliu dėmesiu. 

Dail. Paukštienės paveikslą lai-
— Californijos lietuvių radi- Brazilijoje nebėra dažnas reiš- .. . , . . , " ' mėjo O. Biežienė 
_ „* _ . J Z . r ™ ™ % ,1 i , _ « . C i L _Ao- *o„*««-s - s . W * dr. Norvaišiene, dr. . J jas (iš stoties KTYM Ingel-

wood 1460 AM banga, šešta
dieniais nuo 12 iki 12:45 p. p.) 
gražiai paminėjo svarbesnius 
rugsėjo mėnesio įvykius, kaip 
Tautos šventę, programos ve
dėjas Povilas Jasiukonis, moks
lo metų pradžią, Tautos finde 
ir Vasario 16-sios gimnazijos 
aukų telkimo vajų. Buvo trans
liuojama prel. Balkūno kalba 
Tautos fondo ir Vliko reikalu, 
taip pat buvo ištisai skaitomas 
kun. A. Bernatonio atsišauki
mas — laiškas Vasario 16-sios 
bos reikalu. Įspūdingai buvo 

kinys taigi mūsų tautiečiai jais _ R a m ^ a u ' s k a s > N_ Y_ J £ ^ ^ 1 J. Daugį. 
labai džiaugiasi _. , T . . . . . , lai, dr. Paprockas, Illinois univ. Rio de Janeiro lietuvių ko- ' J , , ^ . pror. dr. Sentens. lonijoje kardinolas Dom Jaime 
Camara iškilmingai atidarė lie
tuviams skirtą bažnyčią. Jos 
klebonu paskirtas kun. Juozas 
Janilonis, o prel. Zenonas Igna
tavičius bus lietuviams general
vikaras. 

— Vincas Bartkus, gyvenęs 
Lapoję, žinomas lietuvių veikė
jas, mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus. 

— Inž. Zenonas Bačelis, nese-

Medaliai nusipelniusioms 
Dr. Kaunas perteikė sveikinimą 

Lietuvių fondo, kuris dėkojo už 
gydytojų paramą ir iniciatyvą ku-
riait Liet fondą. Daug nusipel
niusioms prie Biuletenio dr. Bud
rienei ir I. Makštutienei įteikti 
medaliai. 

Redaktorės žodis 
Dr. S. Budrienė, atsakinga "Liet. 

PADĖKA 
LVS "Ramovė" Omahos sky

rius, norėdamas surengti visai 
kolonijai šaunų rudens koncer
tą, pakvietė iš Chicagos Alice 
Stephens trio, kurį sudaro so-

! listės Genovaitė Mažeikienė, 
Margarita Momkienė, Jonė Bo-
binienė ir pianistas Alvydas 
Vasaitis. Rugsėjo 26 d. toji vo
kalinio meno grupė puikiai iš-

! spalio 17 d. Balfo centrui (105 
Dr. Kastytis Jučas, bai-;Qrand St., Brooklyn), nes dar 

gęs karinę tarnybą, apvažiavo; r e i k s visus sunumeruoti ir su-
, daugelį valstijų, ieškodamas, rašyti 

'<AidUCni J kur geriau įsigyti odos ligų spe-' 
cialybę; atrado, kad bus pato-

_ „ . n i a i viešėjęs JAV-bėse ir aplan- Į G d Biuletenio" redaktorė nupa-
paminėta Californijos LB die-Į k ^ d a u ^ ] i **T* kolord^ ' šakojo, kaip biuletenis pasirodęs j F**6 k o n c e r t o E S ? £ Z 
na. Didesnė programos dalis, ! ™ 8 * » 1 B r a z i l i ^ s k e l b i a « • • : 24 psl., išaugo į stambų žurnalą, Į mokamai, nes atsisakė pnimU 

įspūdžius "bei kelionių aprašy- : k u r i s ^ perteikė liet. gyd. dar- Ja i siūlomą honorarą. Todėl so-
mus "Mūsų Lietuvos" laikraš- [ b u s i r atsiliepe į mūsų tautos svar- listėms, pianistui, o taip pat 
f-.r-io „ . , . . . . . kehonės vadovui Vaclovui Mom-

talkininkaujant muz. A. Ku-
čdūnui ir poetui B. Brazdžio
niui, buvo dedikuota svečiams 
menininkams, solistui St. Ba
rui ir dail. Dociui. Programos 
vedėja Stasė Pautienienė. Cali-
valdybą sudaro: pirm. S. Pau
tienienė, vicepirm. J. G^rnin-

penkmetį 1971 metų vasario! 

kų lengvosios — estradinės mu
zikos kompozitorių sukurtų dai
nų: S. Čerienės, S. Gailevičiaus, 
G. Gudauskienės ir V. Jančio. 

apsigyveno mūsų mieste ir 
specializuojasi dermotologijos 
srity, dirbdamas Cook apskri-

— Elena Swetik, gyvenanti j tas, sekr. A. Skirius, ižd. J. 
13 d., šeštadienį, šiame gimta- I į £ T ^ g o ^ T ū į ' dabar! Y u c a i P a ' C a l i f " ^T^° opera-į Motiejūnas, programos redak-
dienio baliuje, bus proga išgirs- • a p s i j ? v v e n o m ū s ų m į e s t e ir c iJą" S u s v e i k u s i i r grįžusi į na- j tonai, talkininkai ir vede]ai — 
ti naujų, dar negirdėtų, šių lai- * . » . . n^rmntr^cri-ir.a m u s < giliai pergyveno gavusi; Povilas Jasiukonis, Vladas Gi-

žinią, kad mirė artimas žmo- j lys, Stepas Makarevičius, An-
gus: Stasys Tiknis, buvęs sa- į tanas Metrikis. Spalio 24 d. 
vanoris JAV kariuomenėj. Prieš j š v - Kazimiero parapijos salėje 
keletą mėnesių mirė jo brolis, į valdyba ruošia metinį radijo 
buvęs Lietuvos karininkas. [valandėlės balių. 

— Suffolk Countv Amerikie- Į x Algirdas Stanėnas iš To
ronto ketvertui dienų buvo at
vykęs į Chicagą. Jis dirba 
Honeywell Controls bendrovėje, 
gamybos kokybės kontrolės sky 
riuje (super visor, ąuality 
engineering). Be kitų dalykų jis 
dabar rūpinasi buvusių Aušros 
bern. ir merg. gimnazijų auk
lėtinių suvažiavimu, kuris į-
vyks 1971 m. geg. 30 d. Toron
te. Lydimas Ant. Repšio aplan
kė eilę Chicagos lietuvių įstai-
8 * 

savo narių mėnesiniame susi 
rinkime, kuris įvyko rugsėjo 
27 Northporte. išklausęs Batu-
no vykdomojo pirm. Kęstučio 
Miklo pranešimą apie pabaltie-
čių organizacijų rengiamą de
monstraciją prie JT būstinės 
New Yorke, vienbalsiai nutarė 
joje dalyvauti ir skatinti visus 
kitus lietuvius, gyvenančius šia
me apskrity, nepamiršti spalio 
18 ir vykti tą dieną į New Yor-
ką prie Jungtinių Tautų. Čia 

Dr. K. Jučas 
ties ligoninėje ir Fantus klini-

X S. Vflinskas, mūsų dien- ko^ ^ ^ i o j e a r t i apskrities 
raščio prenumeratorius Wind- " š 0 1 1 ^ - Pažymėtina, kad Fan-
sor, Conn., atnaujindamas pre- i t u s k l i n i k o J e g a l i * « S a u t i n e - p a t vietoje susirinkimo nutan-
numeratą prisiuntė 5 dol. auką':mokamj* SydVm^ fc v a i s t u s n u o m u to k l u b o pirmininkas Bru-
spaudai stiprinti. Labai ačiū. i0*108 U ^ - atliekamą laiką dr.,no Grinius įteikė K. Mikliu $25 

X Mūsų spaudos vargus ma-! J u c a s s u n a u d o J a būdamas Šv. į čekį šios demonstracijos išlai-
žina skaitytojų aukos. Po 3 dol. I S n a c 0 a u k š t m o k y k l ° s atletų | doms padengti, 
aukojo: Sigutė E. Paulauskas, 1 SV^y^^ aukodamas savo dar-
Leonas Gūdis. Dėkojame. b a nemokamai. Dermatologijos 

i studijas gilinti dr. Jucas pra-
X Stanley Balzekas, Jr. kvie-ldėjo baigdamas medicinos stu-

čia visus atsilankyti į BALZE- ! ̂ ^ v ė l i a u t u r ė j o p r 0 gos šio-
KAS MOTOR SALES, INC. pa-! je srityje gilintis būdamas ka-
talpas. kur spalio 6 d. galėsite; riuomenėje, o taip pat lanky-
pamatyti 1971 metų CHRYS- damasis Australijoje. Ateityje 
LEK r ?LY" ' DI automobi-i ^ Juzas planuoja išsispeciali-

zuoti dermatologijos chirurgijo-lius, 4030 S. Archer Ave. 
(sk.) je-

X Prof. Simas Sužiedėlis 
prisiuntė $25.00 auką Ateiti- x A. a. Benediktas Butkus, 
ninku kongreso skoloms išlygin- 30listės Aldonos Stempužienės 
ti. Rengėjai nuoširdžiai dėkoja, tėvelis, mirė pirmadienio rytą 

(Pr.) Chicagoje pas savo seserį Mali-
x Kas modeliuos madų pa- ^ k i e n ę . Bus laidojamas Cle-

rodoj? Kokios šio meto mados? v e l a n d e-
Ateikite spalio 10 d. ar 11 d. j 
Jaunimo Centrą ir nenusivilsite. . ^ . » ^ " 2 ? ^ spaudos žmonių šuva 
ZZ?rZ . . , T . . . . Mal — Amerikoj iš 200 mil. gyv. fiavimo Tabor Farmojc. Prieky c Bilietus js i^ki te is anksto pas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } A u d ė n a s fc p L B 

O. Gradinskienę tel. FR 6-1998 Q to^ I pirm. St. Bariukas. 
(pr.) I w I Nootr. K. Gaiiudo 

, . — "Lithuania 700 years", 
ciu Lietuvių piliečių kmbas, Qįg^o r e d te ta l e i . 
L e g g fatofc gfte We^ * * * ? UhMai Manyland Books vedėjo 

žiniomis, vis dar neblogai eina 
į pasaulio universitetų biblio
tekas. 

ARGENTINOJ 
— Argentinos Rašytojų drau

gija Buenos Aires mieste, Estu-
dio del Sur salėje, surengė du 
Oskaro Milašiaus poezijos vaka
rus. Pirmajame vakare paskaitą 
"Milašius ir jo kelias į Dievą" 
skaitė Rašytojų Draugijos sek
retorius ir O. Milašiaus kūrinių 
vertėjas į ispanų kalbą Lysand-
ro Galtier, poemas "Rugsėjo 
simfonija" ir "Nemiga" dekla
mavo aktoriai Alf red S. Serrano 
ir Mario Monets. Antro vakaro 
programoje buvo O. Milašiaus 
poema "Miguel Manara", skai
tyta aktorių ir dramos studijos j 
mokinių — N. Masi, A. Serrano, 
M. Morets ir C. Gros, kuriuos 
buvo paruošęs rež. prof. Henri
kas Ryma - Rymavičius. Laik
raščių pranešimuose O. Milašius 
buvo pristatytas skaitytojams 
kaip lietuvis poetas. 

BRAZILIJOJ 
— "Žilvičio" jaunimo sambū-

būris atžventė savo metinę šven 
tę. Jo nariai organizuotai daly
vavo šv. Mišiose, kurias atlaikė 
ir pamokslą pasakė neseniai iš 
JAV atvykęs jėzuitas kun. Ant. 
Saulaitis. Ateitininkų ramovėje 
jis parodė daugybę skaidrių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Šventės proga jaunimas gražiai 
pašoko tautinius šokius ir pa
dainavo. Lietuviški parengimai 

biuosius reikalus. Biuletenis jungė 
gydytojus, kūrė lietuvišką medici
nos terminologiją, registravo liet. 

kui širdingai dėkojame. 
Omahos Ramovėnai 

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

30CHKES MED1CAL J} 
ARTS 

3213 W.63rd Street 
r ei. WA 5-4787 

H REMBLAKE- R0CHKES 
AP0THECARY 

2421 W,63rd Street 
Tei. EE 4-1500 

DIABETINIS MUISTĄS lh GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojui 

Lietuvių žurnalistų suvažiavime Ei 
tos red. Vyt. Alseika ir Aibinas Tre
čiokas. Nuotr. J. Gaižučio 

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

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

NEW 
RATES 

raniHEn 

'SAFUYi 
SAV1NGS 

INSURED 
!*i -SSS5 

PER ANNUM 

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Year Maturity 

Sąskaitos apdraustos Iki 120,000 

PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 

One Year Maturity 

y j y A PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Motith Maturity 

P E R ANNUM 

NOTICE 0\- tO DAT 

PASSB00K ACC0UNTS 
tlOO.OO Minimnm 

l y A PER ANNTTM 

0N ALL PASSB00K 
ACC0UNTS 

DrVTDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUAKTERL¥. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
JOHN PAJKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues. 9 to 4. Thura. and Priday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 
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