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Saugumo Taryboj nauji 
vejai 

O. LABANAUSKAITE, mūsų korespondente J. Tautose 

Jungt Tautos. — Kartu su 
Jungt. Tautomis savo veiklos 25 
metų sukaktį mini i r Saugumo 
Taryba, svarbiausias J. Tautų or
ganas, Ji buvo įkurta, kad taiką 
tarp valstybių saugotų, ją su
griautą atstatytų ir vestų žmoni
ją prie amžinos taikos įgyvendi
nimo. Ne be reikalo numatyta, 
kad S T turi veikti be- pertraukos. 
S. Tarybos nariai (5 nuolatiniai 
ir 10 renkamųjų) turi visada lai
kyti atstovus arti J u n g t Tautų 
būstinės, kad posėdis galėtų būti 
sukviestas nors ir vidurnaktį, jei 
to pareikalauja momento aplin
kybės. 

Ligos vardas —• paralyžius 

Kaip pačios J. Tautos, taip ir 
Saugumo Taryba neišvengė kriti
kos, ypač Saugumo Taryba, kuri 
tikrai neatliko to vaidmens, koks 
jai buvo skirtas atlikti tarptauti
niame gyvenime. Diskusijos Sau
gumo Taryboje dažnai būdavo 
tik bergždi ginčai, gi patys svar
biausi taikos ar karo klausimai 
S. Tarybos net nepasiekdavo. 
Sprendimai dažnai padaromi ne 

simus, buvę tartasi, kaip pasiekti 
taikos Vid. Rytuose. Visi suta
rę, kad geriausias kelias bus soli
dariai remti 1967 m. lapkričio 
22 d. S. Tarybos rezoliucijos įvyk
dymą (toje rezoliucijoje yra Vid. 
Rytų taikos planas). Čia jau Izra
elio laimėta, nes arabai bando 
tą rezoliuciją pakeisti kita, jiems 
tik naudinga. Jie bando po jubi
liejinių kalbų atnaujinti gen. 
asamblėjoje diskusijas Vid. Rytų 
klausimu ir ta proga pravesti ki
tą rezoliuciją su sau naudinga 
interpretacija. 

Trečia, S. Taryboje svarsto
moms pietinio Afrikos kontinento 
problemoms sutvarkyti ieškotina 
praktiškų priemonių ta kryptimi, 
kad ten esančios tautos galėtų 
pasinaudoti apsisprendimo teise 
ir naudotis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis bei laisvėmis. Ir to
je byloje šis tas naujo, nes žada
ma atsižadėti iki šiol vartojamos 
taktikos, kurios svarbiausias bruo 
žas buvo isterija, nepagrįsti kalti
nimai net šmeižtai ir atviras me
las 

Ketvirta, visi sutarę, kad S. Ta-

Išrinkta Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė 

CTJETV*ELAND. — JAV Lie
tuvių bendruomenės naujoji ta
ryba pirmąją po rinkimų sesi
ją turėjo Clevelande spalio 2 4 -
25 d. Iki naujo tarybos prezi
diumo išrinkimo sesijai vado
vavo buvusios tarybos prezi
diumo nariai pakaitomis: dr. P. 
Vileišis, V. Bražėnas ir Arv . 
Barzdukas. 

Pranas ir Algirdas Bražinskai, kurių dramatiškas pabėgi mas iš Sovietų Sąjungos į Turkiją sukėlė susidomėjimo vi
sam pasauly. 

Sovietai leido susitikti 
su generolais 

MASKVA. — Amerikos am
basada gavo leidimą pasimaty-

Ką rašo Tiesa apie Braiinskus 
VILNIUS. — Tiesa dabar tu

ri ko rašyti. Didžiausiom ant

raktais pasirėmus, bet sau politi- j rybos pajėgumas palaikyti tarp-
nės naudos ieškant. Paralyžiaus tautinę taiką ir saugumą turi bu-
priežastis — šaltasis karas tarp. ti sustiprintas. Chartos 28 straip-
Maskvos ir Vakarų demokratijų, j sniu numatomi periodiški posė-

I džiai laikomi žingsniu gera kryp-
Gydytojas — Suomija I t i m i B e t0> v i s i p a s i ž a d ė j ę i eško-

Jubiliejaus proga, šių metų ti geresnių būdų atsirandantiems 
birželio mėnesį Suomijos atstovas ginčams tvarkyti. 
priminė Saugumo Tarvbai, kad. Penkta, kadangi ST svarbiau-
chartos 28 straipsnis numato ir s*as uždavinys yra tarptautines 
tokius Saugumo Tarybos posė-, taikos ir saugumo užtikrinimas, 
džius, kuriuose retkarčiais daly- • t a i visi sutiko, kad nedelsiant r e i -
vautų ST narių vyriausybių mi-'ik ia sutarti taisykles taikos saugo-
nisteriai arba jų specialūs įgalio- , i i m ° operacijoms tvarkyyti. 
tiniai. Pageidaujama, kad tai bū- I Šešta, sekančio panašaus po-
tų užsienio reikalų ministeriai. būdžio S. Tarybos posėdžio laiką 
Tokie posėdžiai turėtų būti sau- sutars patys S. Tarybos nariai. 

ti su dviem generolais ir vienu j raštėm k i e k v i e n ą d i e n ą i š m a r 

majoru kurie nelaimingai at- j ginū p u s l a p i a i > k u r k a r t o į a m i pripažįsta, kad mūsų veiksniai 

klausimą — išduoti Tarybų Są
jungai 2 nusikalėlius žudikus". 

Gerai, kad Tiesa taip rašo ir 

sirado Sovietų Sąjungoje, per 
skridę Turkijos sieną. Leidi
mas atėjo tik ketvirtai dienai 
baigiantis nuo jų atsiradimo. 
Vakar su jais pasikalbėti išskri
do du konsulai iš Maskvos. Am
basada reikalavo, kad būtų jie 
tuoj paleisti ir grąžintas lėktu
vas, tačiau į tai sovietai nieko 
neatsakė. 

tie patys grasinimai, reikalavi- į galingi i r įtakingi, kad jų balso 
mai išduoti "didžiausius pašau- į klauso ne t didelė Turkija. Gerai 
ly nusikaltėlius" Bražinskus, ! ir tas. kad apie veiksnių pas-
"demaskuoti vaduotojus" ir Į tangas i r jų į takingumą sužino 
tuos, kurie trukdo įvykdyti t a - \ žmonės ir Lietuvoje, 
rybinį teisingumą. Antraštė 
"Nešvarios emigrantų atmatų Poetai — balševikams banditai 

machinacijos" (spalio 
Tenai skaitome: 

Spėjama, kad Amerikos ka- i "Ta prcga krinta j akis, kad 
riai dabar yra Armėnijos sos- i suaktyvėjo visokiausios nešva-
tinėj Jerevane, ir ten galės kon- j r ies emigrantų ir antikomunis-

21 d.) . į Tiesa įsisiūbuoja ir j au nebe
žino savo pykčio ribos. Kalčiau
si laisvi lietuviai, kurių, negali 
savo nagais sugriebt i ; 

'Visus juos savo laiku teisė 

Nauja ofenzyva 
Kambodijoj 

SAIGONAS. — 6,000 pietų 
vietnamiečių pradėjo didelę o-
fensyvą Kambodijos teritorijo
je. J iems iš savo bazių P. Viet
name artilerija padeda ameri
kiečiai. Ofensyva prasidėjo šeš
tadienį ir pirmą dieną sako nu
šovė 139 š. Vietnamo karius, 
patys netekę t ik trijų. 

P . Vietnamo kariuomenės 
Kambodijoje šiuo metu priskai
čiuojama 17,500 vyrų. Jie dau
giausia operuoja prie trijų pa
grindinių vieškelių, kuriais prie
šas pr is tato paramą savo ka
riams Kambodijoje. Tie vieš
keliai y ra 1, 7 ir 13. Prieš tai 
amerikiečių laktuvai išžvalgė ir 
pastebėjo įtartinai didelę prie
šo jėgą Mimot apylinkėje. At
rodo, kad priešas stiprinasi pir
miau turėtose vietovėse ir ban
do a ts ta ty t i amerikiečių sugriau 
tas jų bazes. 

Kambodijos kariuomenės 20, 
000 vyrų pajudėjo Taing Kauk 

JAV Lietuvių bendruomenės 
centro valdybos pirmininku iš-
irnktas inž. Vytautas Votertas 
iš Delran. N. J . Sudaręs centro 
valdybą, raštu ją duos tarybai 
patvirtinti. 

Į tarybos prezidiumą daugiau 
sia balsų gavę pareigomis pa
siskirstė: pirm. inž. Vytautas 
Kamantas iš Chieagos, vicepir
mininkai — dr. Antanas Razma 
iš Joliet, 111., dr. Edmundas Len 
kauskas iš Clevelando, inž dr. 
Stepas Matas iš Clevelando, 
sekr. Vaclovas Kleiza iš Chiea
gos. 

Į Garbės teismą išrinkti; Ar
vydas Barzdukas, Jonas Nas-
liūnas, Bronius Kviklys, kun. 
Jonas Borevičius ir Zigmas Dai-
lidka. Kandidatu liko — Edm. 
Korzonas. 

Kontrolės komisija sudaryta 
iš Onos Ivaškienės, Eligijaus 
Sužiedėlio ir kun. Viktoro Da-
bušio. 

sulai su jais matytis, nes nor- i tų organizacijos, kurios mėgina j tarybinis teismas. Visų jų kal-
maliai į pasienį sovietai nieko : padaryti tiesioginį spaudimą j t e "* kruvini nusižengimai Lie- f l į ^ "47 byl ios į šiaurę nuo 

Turkijos vyriausybei ir, kaip t u v o s liaudžiai visiškai įrodyti ' phnom penh ir paskui, mano-

kiami periodiškai, ne tik tuo at- Septinta, Burundi, Sierra Leo-
veju, kai didelė bėda atsiranda, ne ir Zambija rezervavo sau tei-
Jų paskirtis būtų kaip tik tokioms sę ginti skirtingą nuomonę Vid. 
bėdoms už akių užbėgti. 1 Rytų taikos ieškojimo reikalu, 

Suomijos iniciatyvą lydėjo la i - ĮS i r i i°s atstovas tuo pat reikalu 
mė — visi sutiko, Sovietų atsto- j pasiliko tos nuomones, kūną iš-
vo neišskiriant, kad tokią p rak - į d ė s t ė posėdžio metu. Jo nuomonė 
tiką reikia pradėti, nes tai gale- komunikate neatidengta, bet spė 
tų sustiprinti ST. autoritetą ir 
ją padaryti efektyvesniu tarptau
tinės taikos saugojimo įrankiu. 

Ta proga buvo sutarta, kad to
kiems posėdžiams dienotvarkę 
pasiūlys gen. sekretorius, pasita-

tma. 
Jeigu bus ir gyvenime taip, 

kaip sako komunikatas, tai iš to 
posėdžio išeitų du geri dalykai: 
Vid. Rytų taikos siekiama pagal 
seniau sutartą formulę, kuri tei-

ręs su S. Tarybos nariais, prisi- s i n š a a b i e m P " 5 ^ R u s iJ a> a t r o : 
laikant ST reguliamino nuosta
tų. 

Pirmosios konsultacijos vaisiai 

Pirmas toks posėdis ir įvyko 
dabar, spalio 21 dieną, J. Tautų 
būstinėje. Jam pirmininkavo šio 
mėnesio ST pirmininkas Ispani
jos atstovas. Kiti dalyviai buvo: 
Kinijos, Kolumbijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Nepalo, Nikara-
guos, Lenkijos, Sovietų, Anglijos 
ir JAV užsienio reikalų ministe
riai, Sirijos užs. reikalų vicemi-
nisteris ir Burundi, Sierra Leone 
bei Zambijos nuolatiniai amba
sadoriai prie J. Tautų. Taigi po
sėdyje dalyvavo visų dabar S. Ta
rybą sudarančių valstybių atsto
vai. Posėdis buvo uždaras, bet 
spauda gavo gen sekretoriaus ko
munikatą, iš kurio paimtos že
miau sekančios žinios apie tai, 
kas ten įvyko. 

Pirma, gen sekretorius pada
ręs pranešimą apie tarptautinę 
padėtį, po to buvę pasikeista 
nuomonėmis paliestais klausi
mais ii visi pasižadėję aktyviai 
prisidėti prie dabar esamų ginčų 
likvidavimo taikingomis priemo
nėmis. 

Antra, peržiūrėjus visus dabar 
ST dienotvarkėje esančius klau-

do, apsisprendė bendradarbiauti 
J. Tautų taikos saugojimo dalinių 
organizavime ir jų finansavime. 
Iki šiol ji tą reikalą abejaip boi
kotavo. Boikoto pradžia — J. 
Tautų dalinių pasiuntimas į 
Kongą prieš jos norą ir pritari
mą. 

neįleidiža 

Montrealis rinko miesto 
valdžię 

MONTREALIS. — Montrea-
lio miestas rinko merą. Penktą 
kartą buvo išrinktas t as pats 
Jean Drapeau. J is surinko 92% 
visų balsų. Jo išrinkimas pat
virtina, kad gyventojai pri tar ia 
griežtai akcijai prieš Gjuebeko 
teroristų veiklą ir remia mero 

dokumentais i r liudininkų pa
rodymais. Jie y r a nusikaltėliai 
pagal įs tatymus, kuriuos pripa
žįsta visas pasaulis. Tačiau J A 
Valstybių jie ne t ik nesuimti, 
ne tik nebuvo teist i ir nubaus
ti, o, priešingai, j iems buvo su
teikta JAV pilietybė. J i ems su
daromos visos galimybės "veik
ti", šmeižti t a rybinę s a n t v a r k ą 
tarybinius žmones. Savo leidi-

bendradarbiavo su naciais ir j niuose, savo "kūryboje" net 
pa tys padarė dav.gybę kruvinų ' gi poezijoje — $ e atvirai pasa-

pritarimą ' federacinės valdžios I n u s&a l t imų tarybinei liaudžiai. ; ko.jasi. kaip jie — jei vėl įgytu 
žygiams. Rinkimines būstines | ° d a b a r v™ ^aiKomi impena- galimybę — lietų gimtosios Bau 

sako agentūra Frans pres, "rei
kalauja neišduoti lėktuvo pagro
bėjų". Pranešama, kad j Anka
rą iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų tuo tikslu jau atvyko "Lie
tuvos emigrantų organizacijos 
vadovai". 

Visuotinai žinoma, kad t a s 
organizacijas tvarko karo nusi
kaltėliai, kurie kadaise glaudžiai 

saugojo policija. Jokių ypatingų 
incidentų nebuvo. 

Britų diplomato Cross liki
mas nežinomas, bet manoma, 
kad j i s gyvas. Paskutinė žinia, 
gauta iš jo, buvo spalio 18 d. 
data. Jį žudyti teroristams nė
ra prasmės, kai pamatė, kad ir 
Laporte nužudžius, Kanada sa
vo tv i r to nusistatymo nepakei
tė. 

listų žvalgybų, be kita ko 
J A V Centrinės žvalgybos valdy
bos. Beje, nėra ko stebėtis, kad 
vieni banditai mėgina išsukti 
ki tus banditus. Nusistebėjimą 
ir pasipiktinimą kelia tai, kad 
t a m tikri Turkijos sluoksniai, 
matyt , y r a linkę klausytis jų 
nuomonės, ką rodo, be kita ko, 
Trabzono miesto pirmosios in
stancijos teismo nutarimas ir 
delsimas spręsti visiškai aiškų 

Laike nušauto policininko laidotuvių prie St. Brandan bažnyčios San Francisco mieste sprogo bomba. Foto
grafas pagavo sprogimo momentą. 

dies kraują už tai , kad liaudis 
nutrenkė juos ka ip nuodingas 
siurbėles nuo savo kūno. 

Liaudies a tmint is nemari . J i 
niekada nedovanojo ir nedova
nos banditams ir žmogžudžiams. 
Ji reikalavo ir reikalauja teisin
gos bausmės visiems nusikaltė
liams. 

Lėktuvo pagrobimo liudi
ninkai pasakoja, kad, nusilei
dus Turkijoje, Trabzone, kai 
buvo nešamas iš lėktuvo Nadež-
dos Kurčenkos lavonas, kai ant 
neštuvų buvo nešami sužeisti 
lėktuvo įgulos nariai, kai Tur
kijos policininkai lydėjo į aero
uostą keleivius, banditai Bra
žinskai stovėjo ir šypsojosi. Vy-
rsnysis šūktelėjo įkandin: 

— Aš dar sugrįšiu pas jus 
ir padarysiu viską, ko nepadarė 
Hitleris!" 

Reikia manyti, kad Tiesos 
skaitytojai sugeba atskir t i tie
są nuo melo ir ats imena seną 
lietuvių posakį, jog jei geras 
žmogus ką giria, o piktas pei
kia, tai yra t a s pa t s . 

CLEVELAND. — Carl B. 
Stokes, Clevelando miesto me-

ma, mėgins atsiimti provinci
jos sostinę Kompong Thom. 

Lietaus sezonas Kambodijoje 
jau praėjo ir, manoma, jog ka
riniai veiksmai suintensyvės. 

Allende jau patvirtintas 
Čilės prezidentu 

SANTIAGO. — Marksistas 
Allende 153 balsais prieš 35 bu
vo patvir t intas Čilės preziden-
t i 

Pašau tas Čilės kariuomenės 
vadas gen. Schneider mirė. Spė
jama, kad jį nušovė kraštuti
niai kairieji, norėdami, kad ka
riuomenėj kiltų sąmyšis i r ne
būtų į savo pareigas įvesdintas 
Allende. Paskelbta pavojaus pa
dėtis, asmens laisvių suvaržy
mas tebegalioja. Iki šiol suimta 
153 įtariamieji, dauguma jų pa
leista, tik 12 laikoma kalėjime. 

Allende inauguracija bus lap
kričio 3 d. 

Nobelio premija už 
ekonomiką -
amerikiečiui 

STOCKHOLMAS. — Nobelio 
premija už ekonomiką paskirta 
amerikiečiui Pauliui A. Samu-
elsonui. Massachusetts techno
logijos inst i tuto profesoriui už 
jo mokslinius vadovėlius, kurie 
išversti į 11 kalbų ir spausdina
mi milijoniniais tiražais. Samu-
elsonas, 55 m. amžiaus, gimęs 
Gary, Ind. 

DETROITAS. — Detroite juo
dieji nušovė vieną policininką. 
o kitą suežidė. Policininkai bu
vo irgi juodi. Policija apsupo 

Amerikos generolai, kurie nusileido 
sovietų teritorijoje: Edward C. D. 
Scherrer (viršuje) ir Claude M. Mc-
Quarie. 

ras, sako, kad demokrata i jį I juodųjų panterų būstinę, laikė 
ra eina 1972 m. s ta ty t i savo kan apsupus devynias valandas, ap-
didatūrą į viceprezidentus. Me
ras sako, kad jis tai a tmetė net 
nesvarstęs to pasiūlymo. 

Vokieay ministeris 
Vengrijoje 

BUDAPEŠTAS. — V. Vokie
tijos ekonomijos ministeris 
Schiller atvyko į Budapeštą. 
J i s šiandien turi pasirašyti pre
kybinę sutartį su Vengrija. De
rybos tokiai sutarčiai sudaryti 
buvo vedamos jau nuo seno. 
Schiller yra pirmas V. Vokieti
jos vyriausybės narys, atsilan
kęs Vengrijoje po karo. 

KALENDORIUS 

Spalio 27 d.: šv. Gaudijozas, 
šv. Breka, Vytautas, Dutė. 

Spalio 28 d.: šv. Simonas, 
šv. Judas -Tadas , šv. Kirile, 
Gaudrimas. Agilė. 

Saulė teka 6:16, leidžias 5:52. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėje: o ro 
mėtė ašarinėm dujom. Pante- biuras vėl pranašauja lietingą 
ros pagaliau pasidavė. Suimta 
jų 15. 

dieną ir daugiausia apsiniau
kusią, temperatūra apie 60 L 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 27 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

KELIAS l SVEIKATA, 2319 West GarfieM. BlnL, Chicago, 01. 60636 

PERDIDELIO SVORIO TVARKYMAS 
Svorio sutvarkymas yra mity

bos srityje vienas rūpesčių, spau
džiančių nuo 20 iki 40 milijonų 
amerikiečių. Tiek nutukimas, tiek 
perdidelis svoris nebūdingas ku
riai vienai žmonių klasei blogis. 
Nutunka ir viskuo pertekusieji, 
ir vargšai. Būdingai amerikietį 
vaizduoja vienas šio krašto lai
kraščių: tai ne vyras, prašokąs 
mašiną, bet taukų indas, susiža
vėjęs šakute. Niekas čia reikia
mai neboja medicinos atstovų 
perspėjimų dėl nutukimo žalos 
sveikatai. Nieko nepadeda pakar
totini priminimai apie nutukimo 
blogį estetikos požiūriu. Ameri
kiečiai, savo jausmų nepastovu
mo dėka, yra išradę pirmą per-
petarum mobile amžino judesio 
mašiną: šakutės judesį nuo lėk
štės į bumą ir atgal. 

Daug darbininkų nori padėti 
nutukėliams 

Jau net kalnai literatūros ir 
gausybė įvairių būdų-progų su
rašyta -sudaryta, norint pagel
bėti nutukėliams. Sudarytos mais 
to kaloringumo lentelės ir medi
ciniškai tikros suliesėjimo pro
gramos. Šio krašto gydytojų drau
gija, įvairios sveikatos įstaigos ir 
National Dairy Council parūpi
no lieso maisto dietas. Radijai ir 
TV perpildytos skelbimais apie 
suliesintus maisto gaminius. Pri
sišliejo visokie žmonių išnaudo
tojai prie minėtų gerų žmonių 
pastangų: atsirado visokios laiki
no maisto madų varinėtojų k n y 
gos, patariančios valgyti viską ir 
kiek nori - tik skaityk ir pildyk 
jų patarimus. Tos niekam vertos 
knygos labiausiai perkamos, nes 
jos pataria naudoti labiausiai 
žmonių mėgstamus valgius iki 
persivalgymo. Pataikaujant že-
miešems nusiteikiams, žmonės 
sirgdinami, pirkliams padarant 
gerą biznį. Didžiosios krautuvės 
parduoda specialius maisto ga
minius — jįe mažiau turi mais
tingumo. Ne gydytojų — šiaip 
žmonių — imasi žmonėms padė
ti, kad pasipinigautų: grupėmis 
jie mulkina nutukėlius, susime
tusias į TOPS (take off Puonds 
Sensibly) ir į "Weight Wat-
chers". 

Viešosios sveikatos įstaigos tei
kia patarimus suliesėjimo reika
lu visiems: turtingiems ir nepa
siturintiems. Visokie žmonės 
naudojasi jų patarimais: sekreto
rės, šeimininkės, namų savinin
kai, jaunuoliai, vaikai ir pensi-
kai. Vilioja nutukėlio žaliukus 
visokios piliulės, visokie aparatai, 
pažadėdami svorio numetimą ne
susilaikant nuo persivalgymo. 
Tegul ir dar daugiau atsiras žmo-
rtht išnaucbtoju — jie vis vien 
nutukėliui nepadės tol, kol pas
tarasis nepradės būt sau žmogu
mi: kol jis ima pajėgti valgyt, 
kad gyventų, o ne gyventi vien 
valgiui. 

Fsmmio nedarai, nieko gero 
nepasieki 

Minėta gausumą raštų, sal-
džkliežuvavimo ir grupėmis 
žmonių mulkinimo, siūlant ne-
medicmiškas dietas suliesėjimui, 
ilgesniam laikui nieko gero neda
vė šio krašto nutukėliui. Tyri
mais susekta, kad perdidelio svo
rio saugaus numetimo visi trokš
ta ir labiausiai apie tokį suliesė
jimą žmonės žinių prašo. Dabar 
yra žinoma, kad šio krašto 30 
proc. vyrq ir 40 proc. moterų yra 
20 proc. sunkesni, negu apdrau
d ė bendrovės jiems nustatyta 
svorio norma, užtikrinanti gali
nus ilgesnį amžių. Neturėkim 
savo galvose jokių fantazijų dėl 
liesinančio maisto: mažo kalorin
gumo dietos tol žmogui padeda, 
knfc ji<5 atsisako malonumo, gau
namo iš maisto, ar kol jis negali 
tokie ntalrmBmo apturėti dėl s#-
yo neturto. Taigi, vfa lietuviai 

auklėkimės save pajėgumui gy
venti kitiems gerus darbus da
rant, o valgyti tik tiek, kad pa
jėgtum minėtai elgtis. Kito ke
lio žmogaus suliesinimui niekas 
nedavė, neduoda ir negalės atei
tyje suteikti. Žmogus turi visų 
pirma tapti tikru —- jausmais svei 
ku žmogumi. Tada jis . pajėgs 
džiaugsmo susilaukti kitiems ge
rus darbus atlikdamas. Nuo tada 
prasidės tikras žmogaus gyveni-
has ant šios žemės. 

Kodėl žmonės persivalgo 

Minėtas nesėkmingas riebiųjų 
suliesinimas tiek valdžios, tiek 
privačiosse įstaigose vertė- mais
to žinovus įsigilinti į priežastis, 
kodėl žmogus persivalgo. Persival 
gymo ir nutukimo priežasčių ty
rinėjimai suvedė į grupę šaltinių: 
kultūrinės, prigimtos (geneti
nės), fiziologinės ir psichologinės 
žmogaus savybės įtakoja tunkan-
tį žmogų. 

Kyla tokie klausimai: kodėl 
žmonės valgo? Kokį maistą ir 
dėl ko jie valgo? Kokios yra fizio
loginės maisto sunaudojimo skir
tybės? Šitie klausimai yra esmi
niai mitybos žinovu. Dalinius at
sakymus į minėtus klausimus pa
teikia fiziologijos mokslas apie 
alkio, apetito ir sotumo esmę. 
Prieš dvidešimt metų buvo ne
kreipiama dėmesio į judėjimą -
mankštą - darbą, norint žmogų 
suliesinti. Dabar mankštinima
sis darbe bei pramogose turi ryš
kiausios įtakos į svorio sumaži
nimą. 

Vien dietos negana 
Žmogaus elgesį tyrinėją moks

lininkai primena visiems dieti-
ninkams, kad dieta yra tik dali
nas atsakas į nutukimo tvarky
mą. Susekta skirtingumai alkio 
pajutime normalius ir nutukė
lius. Sužinota Uesaus ir riebaus 
žmogaus skirtingumai reaguo
jant į išorinius ir vidinius su val
giu surištus dalykus. Jau yra ži
noma, kad riebus žmogus valgo 
ne tada, kada jis fiziologiškai 
esti alkanas, bet paiaudintas su 
maistu susijusių dalykų. Tokie 
dalykai, kaip kvapas, skonis, ma
tymas kitus valgant ir laiko pra
leidimas storulį valgiui nuteikia. 
Šitokių faktų susekimas įgalinc 
Stuart išdirbti sėkmingą svorio 
numetimo būdą, nenaudojant 
ypatingų dietų. Pagrindinis to
kio svorio numetimo metode da
lykas yra dvejopas: ypatingos 
priemonės, pakeliančios rieba-
liaus dėmesį, kada jis valgo, kiek 
jis valgo, kokius užsiėmimus jis 
riša su valgymu, ar per valgymą 
apturimo malonumo pakeitimas 
kitokiais džiaugsmą teikiančiais 
užsiėmimais. 

Šitokie susekimai yra nauji da
lykai dietetikoje. Dabar atsirado 
nauji plotai praplėsti iki šiol var
totą tradicinį vien dieta nutukė-
lių gydymą. Jau iki gyvo kaulo 
pavargo maisto žinovai, nesėk
mingai patardami nutukėliams 
dietas. Sėkmingiau dabar bus ga
lima pradėt teikti nutukėliams 
pagalbą, panaudojant žinias, 
kaip aplinka įtakoja žmogų, jo 
mitybą. 

IŠVADA Žmogus yra sudėtin
gas tvarinys. Kuo giliau kasi, tuo 
daugiau randi. Tirtinas žmogaus 
santykiavimas su aplinka. Dar 
daugiau žinių surinkus šioje sri
tyje, lengviau bus galima nutu
kėliams padėti. Vien kaltinti juos 
pačius dėl valios neturėjimo — 
nesusilaikymo valgyje -yra netik
slu. Jie yra savitai žmonės, savi
tai reaguoją į aplinką, besi rišan
čią su maistu. Žinoma, ir dabar 
galioja seni- geri gyydymo būdai: 
nepersivalgymas. Tik visi bėkim 
nuo pelnagaudžių, taip žiauriai 
žmones. išrratKMftnč*^. Jokių 
knygpalaikių apie "viską vafcfnttt 
<7j!ic*ėjim«" neskait^kime ir į jo-

Peorijos, 111. Schicksup Drug. 
Co siunčia cinko sulfatą (oran
žine) į yisas JAV valstybes ir į 
tris svetimąsias: Jamaiką, Vokie
tiją ir Kanadą. Taigi prašykit 
savų gydytojų — jie tikrai išra
šys Orazinc, nes geriausia me
diciniška literatūra įiems yra pri
einama, o joje yra gausu apie Ora 
zinc geras savybes kovoje su žaiz 
dų negijimu bei skleroze. Para
šykit kaip sekas ten, Kanadoje, 
tvarkytis su dįžiausiu visų ž m o 
nių priešu - skleroze. 

A l v u d d Vaikų teatr 

. 

aktorių, vaidinusių 
i 

A. Ka o Du broliukai' . 
Nuotr. V Noreikos 

kius avigalvių būrius, neva su
liesėjimui susirinkusius, nesišlie-
kime. Būkime sau žmonės* Imki
me stengtis numesti svorį visa
pusiškai tvarkydamiesi: gerinki
me savo aplinką, mažinkime sa
vus įsijautrinimus, įpraskime pa
sitenkinimą, gaunamą iš kitam 
gerų. darbų padarymo, o ne vien 
iš maistu pilnų žandų. 

PASISKAITYTI. Juoniai of 
the American Dietetic Associa-
tion, Volume 67, October 190. 

TEfSHKHį PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. 

IŠ KANADOS GABENKIMĖS 
KVIEČIUS SAVAI SVEIKATAI 

KLAUSIMAS. Mielas daktare, 
Jūsų straipsnius skaitome dien-

pagyvenusiajam porydavo. Lai
kai keičiasi. Keiskimės į gerą pu
sę ir mes: tiek gydytojai, tiek p a 
cientai. Vitaminas E. yra seniai 
žinomas kaip gyvybės palaikyto
jas. Duodama jo dideli kiekiai 
apsaugot moteriškes nuo persi
leidimo. Jo yra gausiai dygstan
čiuose kviečiuose — jų daiguose. 
Tad ir pasidarykime kviečių sa
lyklą: sudaigykime iki miežinės 
salyklos stovio (apie miežių sa
lyklą visi lietuviai žino iš alaus 
dirbimo ladkų). Sudžiovinkime 
tada taip sudygusius kviečius ir 
kepkime pyragą. Valgykime- jį 
vieton duonos. Galima ir tiesiai 
daigytus kviečius — žalius val
gyti. Galima tiesiai daigytus — 
sudžiovintus valgyt. Maloniau 
bus naudoti pyrago — duonos 
kvietinės pavidale. 
Valgykim kviečių daigų turinčią 
duoną pavadintą "Alvudo ragai
šis". Visi su nauda dvejopa ją 
valgykime: gardi natūralių kvie-

raštyje "Draugas". Jūs rašėt, kad ! čių miltų duona, ir vitamino E. 
nuo arteriosklerozės labai geri 
vaistai cinko sulfatas (orazinc). 
Mes, kanadiečiai, tų vaistų netu
rime, o arteriosklerozę turim 
dauguma lietuvių, o visi norim 
būti sveiki ir linksmi. Buvo rašęs, 
kad tas pats kviečių daigai kaip 
cinko sulfatas. Bet mums nėra 
aišku, kaip reikia paruošti nau
dojimui. Ar kviečius sudaiginus 
sudžiovinti ir tada suvalgyti, nes 
mes tų kviečių turim užtektinai. 
Iš anksto tariu ačiū už atsaky
mą į "Kelias į Sveikatą". 

ATSAKYMAS. Ne tik rašan
tysis, bet ir skaitantysis turi pa
reigų. Jis turi suprasti taip, kaip 
parašyta. Arteriosklerozė yra su
dėtingų priežasčių išdava. Vieni 
keliolikos metų amžiaus jau turi 
sklerozę, kiti — devyniasdešim
ties metų sulaukę jokios žymios 
sklerozės negauna. Orazinc tu
ri savo vietą kovoje su skleroze. 
Iki šiol gydytojai reikiamos kovos 
su ja nevedė: "Senas esi, tai ko 
čia dar rūpiniesi — negi naujas 
gyslas tau kas įdės..." jie dažnam 

turintis natūralus maistas. Visi 
kiti lietuviai gabenkitės iš Ka
nados kviečius savomis priemo
nėmis (vietoj nartais gabenamų 
svaigalų) ir sudaiginę juos nau
dokime savai laimei: geriausiai 
kovai su skleroze ir kitomis ne
galėmis. 

Su skleroze reikia daugeriopai 
kovoti. Niekada šis skyrius nera
šė, kad vietoj cinko naudotini 
kviečių daigai. Ir tie daigai, ir tas 
cinkas yra dalis ginklų, kovoje 
su didžiausiu mūsų kiekvieno 
priešu — skleroze. Jau dabar iš 

IŠAUGO VEDYBŲ IR 
SKYRYBŲ SKAIČIUS 

Oficialiu Berlyno Informacijų 
biuro pranešimu praeitais me
tais žymiai padaugėjo naujų 
moterysčių skaičius. Komunistų 
vaidomoje Rytų Vokietijoje 
1969 metais buvo registruota 
125.000 jungtuvių, tai yra 8,000 
daugiau kaip paskutiniais me
tais. Tačiau kartu padaugėjo ir 
moterysčių, skyrybos. Rytų Vo
kietijoje kasmet įvyksta apie 
30.000 skyrybų. Rytų Vokietija, 
kartu su Sovietų Sąjunga, Ven
grija ir JAV-ėms skyrybų atž
vilgiu užima pirmąsias vietas 
pasaulyje. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofjso telefonas: P R 8-S229. 
Rez. telef. \VAIbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. 6. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U G O S 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pa te šk i Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą-
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-cios tr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal su tart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3P4* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstu ir š l a p u m o Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
425 N o . Liberty Street 

Eoate 25, Elg in , Illinois 

P R I S T A i X M A S N E M O K A M A I 

R0CHKES MEDICAL J Q 
ARTS 

3213 W,63rd Street" 
TeL WA 5-4787 

REMBLAKE - R0CHKES 
AP0THECARY 

2421 W. 63rd Street 
TeL HE 4-1500 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 
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TeL ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st S tree t 
VaL: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-5, tr*č. ir SeSt tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe^6m« 

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

2769 West o l s t S t r e e t 
TEIi. GR 6-2400 

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

Ots. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALTTBfi — SERVŲ ER 

EMOCINĖS UGOS 
CRAWFOED MEDICAL, BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

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

Ginekologine Chrnrgija 
6 1 3 2 S. Kedzie Ave., W A 5-2670 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
S O K š A 

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

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki i< 
vai. v^i . šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. P O 7-6000 Rez, G A 3-727? 

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso ir boto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTDAUS LIGŲ LR KRAUJO 
SPECIALYBB 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Teief. veikia 24 vai. 

TeL — REHance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Iiietnvis gydytojas) 
3925 W. 56 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. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K€DLKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTft 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—-8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vaL p.p., SeStad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p. 

Ofiso telef. HE 7-1168 
Rez, te*. 239-2919 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4838 W. L5th Street, Cicero 

Kasdtoa 1—S vai. Ir S—8 vai. vak. 
išskyras trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmiock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

OOso teL PE 8-777S. Rez. PR 6-4731 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2856 West 63rd Street 
Priima Ūk susitarusi 

VaJaaOM pirmad., ketv G—S vaL. 
• * « • - • * l į — 4 v s X 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PH 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

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

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

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

AR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 

2618 W. 7 1 s t St . — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•'oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta trsfc. 

t. A. PŪSTELIMAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS U G O S 

5159 South Damen A v e n n e 
TeL Ofiso PR 6-7800: >'amų 926-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef . — 423-2660 

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

9760 South Kedzie Avenuc 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Troc. ir 
Sgtad. S v. r. iki 3 vai, popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS UGOS 

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

(By appointment) 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
Inksto, Pūslės ir P r o s t a t o 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 63rd S t 

VaL: antrad. nuo 1 - 4 popietį 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

Adresas: 4255 W . 63rd Stree t 
Ofiso tel. REliance S-4410 

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

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. Tist Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—12 
v. r., 2-8 v. vak. Sestad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų, ligos 
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Ekumenini 

JAUNIMO SAVAITĖ 
Ganytojiškuoju laišku pas- kaip paskirus žmones, ta ip ir 

kelbta Jaunimo savaitė nuo spa- vyriausybes atsiminti Bažnyčios 
lio 25 iki lapkričio 1 d. Labai tėvų mintį: 'Maitinkite badau-
reikšminga, kad ta i padarė JAV jantj žmogų, nes, jeigu jo nemai 
Bažnyčių ta ryba ir Katalikų jau tinsite, jį nužudysite'. Tai dary-
nimo organizacija — CYO. Tai tina pasidalinant ir panaudojant 
labai gražus ekumeninio bendra žemės gėrybes, ypač padedant 
darbiavimo tarp katalikų ir pro- pavieniams žmonėms ir tautoms 
tes tantų pavyzdys, šitokį bend- tuo būdu, kad jie pa tys būtų 
radarbiavimą kultūrinių verty- įgalinti savimi apsirūpinti ir 
bių kūrime, moralinio ugdymo daryti pažangą". 
pastangose, karitatyvinės veik- T a i g i gw savaitės proga ka-
los plėtime, socialinio teisingu- talikai ir protestantai išvien ska 
mo ugdyme tur ime plėsti kiek t i n a m m jaunimą suvienytomis 

Pabaltiečių protestas ties J. T. rūmais 
Tūkstančiai reikalavo laisves trims Baltijos tautoms 

VYT. ALSEIKA, Spec ••©raugo" korespondentas N. Yorke 

Protestas ir aštri policijos 
priežiūra 

t ik galima, o toks bendras dar 
bas pozityviuose kultūros, mo
ralės, socialinės gerovės srity
se nuskaidrins atmosferą ir gi-
lesnia*m suartėjimui. Juk i r lie
tuvių grupėms išplėtus bendra
darbiavimą Balfo šalpoje, Liet. 
bendruomenės kultūrinėje veik
loje, Alto politinėse pastango- ti savo jaunimui. Mums svarbu 
se, Vliko išlaisvinimo siekimuo- perteikti jiems tą lietuvišką, 
se įvairių, ne t priešingų grupių krikščionišką humanizmą, bū-
trynimasis gerokai yra suma- dingą taurioms lietuvių šei-
žėjęs ir žymiai daugiau ener- moms. Svarbu atkreipti jų dė-
gijos gali nutekėt i į bendrųjų mesį j jaunimui gresiančius pa-

nė vienas New Yorko dienraš
tis nerodė nei nuotraukų, nei 
dėjo aprašymų. Tačiau atsilan
kę UPI ir A. Press atstovai 
kalbėjosi su BATUNo vykd. 
vicepirmininku K. Miklu. 

jėgomis kovoti prieš socialinį i 
blogį, ugdyti savyje visuotinės 
gerovės idealus ir veiksmingai, 
pozityviai to siekti. 

Ši savaitė gali būti proga ir 
mums daugiau dėmesio parody-

Spalio 18 d. įvykusią pabal
tiečių demonstraciją ir manifes
taciją J. Tautų 25 metų įstei
gimo minėjimo metu reikia lai
kyti pavykusią. Krito į akis y-
patinga policijos priežiūra. D a r 
prieš pabaltiečiams susiren
kant , atrodė, kad tvarkos sau
gotojų jau yra tūkstančiai, o 
demonstrantų tik šimtai. Vėliau 
t a s santykis pakito. 

Pabaltiečiai į demonstraciją 
skubėjo ne t ik iš New Yorko, 
bet ir iš kitų, net tolimesnių j 
vietų, kaip Waterburio, Bosto- m a l o m a u < k a d ^ d v i e j s v e . 
no, New Jersey miestų. Buvo ' 
užsakyti specialūs autobusai. 

Antrą valandą po piet Dag 

bėjo jos pagrindinio rengėjo 
BATUN vykd. vicepirmininkas 
K. Miklas ir ilgesnį žodį ta rė 
pirmininkas estas dr . Heino 
Ainso. Jis pažymėjo, kad yra 
ironiška, Baltijos tautoms esant 

Dėlto bent dėl televizijos dė- priverstoms būti anapus J. Tau-
mesio pabaltiečių žygis buvo tų durų. Tos tautos reikalauja, 
reikalingas. Jis atkreipė dėmesį kad J. Tautų idealai — taika, 
į tris Baltijos tautas ir jų sie
kius. 

Jaunimas minioje ir tribūno3e 
Dar vienas džiugus reiškinys 

— tai demonstracijoje gausus 
pabaltiečių jaunimo pasirody-

teisingumas ir laisvė — būtų 
kuo skubiausiai įgyvendinti. 

Pristatyti du garbingi sve
čiai: Kubos prezidentas išeivi
joje Mario Garcia Khory ir Lie-

KOMUNIZMO PRIEMONE NAIKINTI 
LAISVE 

Kanados teroristų manifestas 
K. T A L T K U S 

Kanados Quebeko provinci- Į iš Kanados. Deryboms su tero-
joje nuo seniau veikė s lapta or- j r i s ta is vykstant , spalio 10 d. 
ganizacija, pasivadinusi Quebe- i j ie pagrobė autonominės Que-
ko išlaisvinimo fronto va rdu beko vyriausybės darbo minis-
(Quebec Liberat ion F r o n t — j ter į Pierre Laporte. Išpirkimo 
FL-Q). Jo s t ikslas buvo politinis : kainos teroristai nepakėlė. Ka-
— atski r t i prancūziškai kalban- nados vyriausybė sutiko laisvą 
tį Quebeką nuo angliškai kai- ; išvykimą iš Kanados teror is tam 
bančios Kanados dalies ir j į pa
skelbti laisva Quebeko vals ty
be. 

garantuoti , pasižadėjo peržiū
rėt i ir kalinių paleidimą, be t 

į a tme tė piniginį atlyginimą i r 
paskelbimą teroristų manifesto susiorganizavusios r * . -. . .V* • , • : - ^ - i per radiją, televiziją ir spaudą. Slaptai 

tuvos gen. konsulas New Yorke I Quebeko išlaisvinimo organiza- I ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ Z 
A. Simutis. cijos vadai ir nariai, matydami, 

Khory pabrėžė- čia juntu lais k a d Provincijos gyventojų sluok 
neranda savo t ikslui 

sieikimų pas tangas . vojus iš pasaulėžiūrų, kurios 
gali būt i patrauklios propagan
doje, o kurios y r a tironijos ne
šėjos tikrovėje. 

Nemanykime, kad tai, ką mes 
pergyvenome, ką mes žinome, 
savaime bus žinoma ir jauni
mui. Ne, reikia pastangų jiems 
visa ta i ryškiai, suprantamai 

ratūrą, nusivedant į naudingus 
pobūvius, parengimus ir t . t. 

Šioje jaunimo savaitėje, ku-

Šios jaunimo savaitės proga 
specialiai Chicagos arkivyskupo 
išleistame ganytojiškame laiške 
pažymima, kad šio bendro už
mojo t ikslas yra jaunime ug
dyti bendras ekumenines pas
tangas , ir tai , suprantama, yra p į į e ^ į > pasakojant mūsų ma-
viskas pagal Vat ikano n šuva- , . fc pergyventus faktus, 
žiavimo dvasią bei pagal dabar- p a s u k a n t m ū s ų globoje esan-
ties laikų Bažnyčios praktiką. č i a m j a u n i m u i ati t inkamą lite-
Tačiau šios Jaunimo savaitės 
iniciatoriai turi d a r ir ki tus tiks 
lus, kurie taipgi išryškinami 
minėtame ganytojiškame laiš
k e ; ugdyti jaunime nusistatymą 
siekti pasaulyje didesnės visuo- rią minime drauge su amerikie-
t inės socialinės gerovės, kovoti tiškuoju jaunimu, turime pri-
prieš badą. Daugelis reiškinių siminti ir apie 1,500 šio krašto 
rodo, kad šiame kraš te y r a ne- jaunuolių, kurie yra patekę į 
mažai pasimetusio jaunimo, ku- komunistų nelaisvę Azijoje. Hli-
r i s lengvai pasiduoda pašali- nois gubernatorius R. E . Ogilvie 
niams agi ta tor iams, išmušan- yra paskelbęs Karo belaisvių 
t iems jį iš patriotiškų nusitei- savaitę, kuri tęsiasi nuo spalio 
kimų" ir net iš humaniškumo 24 iki 31 d. šiomis dienomis 
dėsnių, vykdant įvairius naiki- Illinois katalikų mokyklose y-
nančius terorist inius veiksmus. r a organizuojamos maldos už 

^ juos. Dalis tų belaisvių j au ga
li būti žuvusių, bet dar daug yra 

Ši jaunimo savaitė siekia jų įr gyvų, o jų šeimos jau kai 
energiją nukreipti pozityvesne k u r įos net ištisus penkerius me-
kryptimi, kad jie labiau suvok
tų savo a tsakomybę ir geram 
panaudotų savo talentus, kad 
jie ryžtingiau apsispręstų gėrio gyras ar ne. Tai tik parodo, 
tarnybai , kad bū tų modernia- koUe brutališki barbarai yra 
j am jaunimui atskleistos vilio- komunistai, kurie, laužydami 
jančios didesnio dvasingumo yįgĘgį tarptautinius susitarimus, 
gelmės, š ia i jaunimo savaitei iaužydamį visus žmoniškumo 
parenkami du šūkiai : vienas dėsnius, neleidžia belaisviams 
iš a. a. prez. Kennedžao: "Kova apįe s a v e į n i o s pasiųsti, ne-
prieš badą yra t ikra i žmonijos i e įdži a su namiškiais susiraši-
išladsvinimo kova. Nėra svar- n^ t į 0 namiškiams neleidžia 
besnės kovos žemėje a r erdvė- s į u n t in ių pasiųsti. Tai kažkokio 
je . Negali išsilaikyti t a ika pa- sadizmo apraiška, kai nepaiso-
sauTyje, ku r yra žmonių pusiau ^ n e į nelaisvėn pakliuvusiųių 
tesimaitinančių i r alkstančių", kančių, nei jų šeimų nežmoniš-

Antras is šūkis parinktas iš ko susirūpinimo. Apie tai rei-
Vat ikano I I suvažiavimo: "Ka- kia privačiai i r susirinkimuose 
dangi pasaulyje y ra tiek daug kalbėti, kelti spaudoje, protes-
žmonių, bado parblokštų, šis tuoti, rašyti raudonųjų kraštų 
šventasis suvažiavimas skatina, atstovybėms. <J. P*"-

tus neturi jokių žinių. Didelis 
susirūpinimas, nežinant, ar tė
vas, vyras, sūnus, brolis dar 

Hammarskjold aikštėje, visai 
netoli J. Tau tų pastato, jau bu
vo susirinkę pabaltiečiai su dau
giau šimto tautinių vėliavų ir 
daugybe plakatų. Kai kurie jų 
bylojo: "J . Tautos — stabdyki
t e rusų kolonializmą Lietuvoje", 
"Laisvės Baltijos tautoms" a r 
"Rusai, kraustykitės iš Balti
jos kraštų" ir pan. 

Dalyvių nemažiau 2000 
Demonstracijos dalyvių skai

čių nelengva nustatyti. Pesi
mistai teigė, kad jų buvo 200, 
tačiau policijos pareigūnai, ren
gėjų paklausti, aiškino, kad2000 
a r daugiau. Vienas jų teigė, 
kad buvę ne mažiau kaip 4,500. 

Manifestacija, aišku, bū tų 
daugiau pavykusi, jei dalyviams 
būtų buvę leista žygiuoti prie 
p a t J. Tau tų rūmų ir jei bū tų 
buvę leista vykti pagrindinėmis 
New Yorko centro gatvėmis. 

j čių pagrindinį žodį tarė visų 
s trijų tau tų jaunimo atstovai, 
; savo kraš tų nematę ir išeivijo-
į je gimę. Tad jų balsas daug 
! svėrė, darė įspūdį ir ta prasme 
panašaus masto protestas sky-

, rėsi nuo panašių įvykių praei-
j ty. Tačiau ateity reikėtų ieš-
I koti kitokių kelių su trijų pa-
! vergtų tau tų reikalavimais su-
! pažindinti dar platesnius gyven 
į tojų sluoksnius. Televizija ir 
jaunimo išsiskyrimas vis dėlto 
būtini ir vėliau panašias demon
stracijas rengiant. 

Svarbu, kad BATUN inicia
tyva sunkvežimis su pabaltie-
tėm, tautiniais rūbais ir stam
biais užrašais apie laisvę Balti
jai, važinėjo ne t ik aplink de
monstracijos vietą, bet ir kito
mis miesto gatvėmis. Dar tą pa
tį vakarą, Lincoln centre vyks
tant miesto priėmimui J. Tautų 
misijų ir svečių garbei, tas sunk 
vežimis vėl važinėjo ir kreipė 
dėmesį. Rengėjai ateity turėtų 

vės dvasią, stebiu žmones, at
stovaujančius tautoms, kurios 
nenori gyventi Sovietų vergi
joje. Jis priminė Kuboje pasi
rodančius Sovietų laivus, kurie 
turės iš Kubos išsinešdinti. Ku
bietis baigdamas skelbė pažadą 
— mes jus remsime, jums lais
vės savo kraštams siekiant. 

Gen. konsulas A. Simutis dė
kojo už demonstraciją ir džiau
gėsi, kad pabaltiečiai vieningai 
reikalauja savo tautoms laisvės. 
Simutis priminė ir veikiančias 
Baltijos tautų pasiuntinybes ir 
atkreipė dėmesį į d u lietuvius 
— Praną ir Algirdą Bražinskus, 
kurie, konsulo žodžiais, vėliau 
nuoširdžiai laukiami čia. Pami
nėjo ir apie Vliko pasiųstą į 

i Turkiją atstovą Romą Kezį. 

Ypatingai malonų įspūdį teikė 
trijų pabaltiečių jaunuolių žo-

i dis. Demonstracija buvo baigta 
I kietu, ugningu prel. J . Balkūno 
pasisakymu ir visų vieningai 
priimta rezoliucija. 

smuose neranda savo 
pr i tar imo, ypač prancūziškai 
kalbančių žmonių sluoksniuose, 
pradėjo t ikslo siekti te roro prie-

I monėmis. Kanados federalinė 
! vyr iausybė visus išlaisvinimo 
fronto reikalavimus a t sk i r t i 
Quebeką a tmesdavo. Nemaža i 
tos organizacijos narių už te ro
rist inius veiksmus buvo sulai
kyti i r įkalinti. Tačiau t e r o r i s 
ta i savo darbų nesustabdė, o 
sudramat ino , panaudodami dip
lomatų ir aukš tų valdžios žmo
nių pagrobimą ir jų paleidimui 
savo sąlygų statymą. 

Diplomato ir minister io 
pagrobimas 

1970 m. spalio 5 d. Montrea-
lio mies te teror is tų buvo pa
g rob tas Bri tani jos diplomatas 
J ames R. Cross. Už jo paleidi
mą teror is ta i iš Kanados vyr iau 
sybės pareikalavo paleisti 23 
kalėj ime sėdinčius teror is tus , 
sumokėti 500,000 aukso dolerių 
at lyginimo ir laisvą išvykimą 

Tačiau dėl į miestą atvykusių naudoti skoningesnį ir patrauk-
stambių viso pasaulio svečių, ' 
Gromyką įskaitant, policija 
saugojo, k a d minė.jimo dienų 
atmosfera nenukentėtų. Savo 
ruožtu, tie tvarkos dabotojai, 
ka ip toliau nurodoma, kai k u r 
ir persistengė. 

Televizijos vaizdai, spauda, 
plakatai 

Tokių manifestacijų atveju 
lauktina, kad jos vaizdus vė
liau pamatytų spaudoje ir ypač 
televizijos ekranuose kuo dau
giau amerikiečių ir svetimtau
čių. Dėlto džiugu, kad du New 
Yorko televizijos kanalai (1 ir 
11) nufilmavo demonstracijos 
vaizdus, įrašė pasikalbėjimą su 
jaunimo atstove — latvių s tu
dente Z. Ozolinš. Buvo kalbė
tas i ir su lietuve N. Umbrazai-
te ir este, bet televizija pas i 
r inko tik vieną iš jų. Dar tą pa
tį vakarą TV žiniose tuoj po 
Kanados įvykių buvo rodomi p a 
baltiečiai su jūra vėliavų, pla
katais , j iems viešai sudeginant 
dvi raudonas rusų vėliavas. 

Su spauda, atrodo, nebuvo 
didesnio ryšio, tad kitą dieną 

liau įrengtą sunkvežimį. 

Pobūvis su spauda ir kitais 
svečiais 

Tos pačios dienos, spalio 18, 
popietę Carnegie Endovvment 
rūmuose, 46 gatvėje, vos keli 
namai atstu nuo demonstracijos 
vietos BATUN buvo surengęs 
priėmimą spaudos atstovams ir 
kitiems svečiams. Daugiausia 
vyravo pabaltiečiai, kelios de
šimtys moterų buvo tautiniais 
drabužiais. 

G. Žilionienės, Pabaltijo Mo
terų tarybos pirmininkės, rū
pesčiu svečiai buvo gražiai pa
vaišinti ir ta proga paskleista 
leidinių apie Lietuvą, Vliką, Lie
tuvos partizanų žygius. 

Svečių tarpe buvo matyti O-
landijos misijos J . Tautose na
rys Pam Comeiissen, iš lietuvių 
— Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke A. Simutis su žmona, ben 
druomenės. įvairių organizacijų 
vadovai ir nariai, iš Waterbu-
rio atvykęs dr. P . Vileišis, I. ir 
A. Trečiokai iš New Jersey ir k. 

Demonstracijoje pirmieji kal-
Kambodijos karys prie Tang Kauk iš sumuštų komunistų paėmė ki-
nietiškų raketų ir autrenatą, kuriuos dabar nešasi. 

grobimu teroristai galvojo įbau
ginti Kanados vyriausybę. 

Vyriausybės veiksmai 

1970 m. spalio 16 d. federa
linės Kanados vyriausybės min. 
pirm. Pierre Trudeau ir Que-
beko provincijos vyriausybės 
min. pirm. Robert Bourassa pe r 
radiją ir televiziją reikalavo pa
leisti pagrobtuosius, pasižadė
j o teroris tus laisvai išleisti i š 
Kanados ir paleisti 5 kalinius. 
Tuojau buvo gautos žinios, k a d 
automobilio bagažinėje buvo 
ras t a s darbo min. Laporte la
vonas. 

Kanados vyriausybės min. 
pirm. Trudeau skubiai paskelbė 
k raš te ka ro stovį, pirmą ka r t ą 
ta ikos metu suspendavo civili
nes laisves, policijai suteikė ne
papras tus įgaliojimus. Pašau
kė policijai į pagalbą federa
linės kariuomenės dalinius. 
Nors nepaprasta padėtis n ė r a 
apibrėžta geografiškai, bet j i 
taikoma t ik Quebeko provinci
jai ir Ottavai . Policija ir kariuo
menė pradėjo įtariamųjų areš
t u s ir grei tai surinko šimtus 
išlaisvinimo fronto narių a r jų 
simpatikų. Britų diplomato 
Cross likimas nežinomas, be t 
gaunami rašteliai rodo jį esant 
gyvą. 

Svetimųjc vaidmuo 

"Chicago Tribūne" Ottavos 
spaudos biuro viršininkas E u 
gene Griffin iš Kanados r a š o 
(X.21), kad Kanados užsienio 
reikalų min. M. Sharp kreipėsi 
į Kubos i r Alžirijos atstovus, 
nes iš teroris tų manifesto buvo 
ja l ima išskaityti, kad tos valsty 
bės turi į takos Kanados teroris
tų nusistatymui ir pasitiki t ų 
/alstybių globa. Minist. Sharp 
Kanados parlamente pripažino, 
tad teror is tų judėjimas y r a 
arptaut inio pobūdžio, yra gali-

-ni ryšiai su svetimais kraštais, 
<ą sako teroristų manifestas, 
'sūriame y r a paminėtos Kuba 
r Alžirija. 
Kaip parlamento atstovas kon

servatorius Wallace Nesbitt iš 
Ottavos paklausė sekr. Sharp, 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Spaudoj ir gyvenime 

KOMUNISTAS: ANGELAS AR VELNIAS? 
Vilniuje okupantų leidžiamas 

dienraštis "Tiesa" nr. 224 rūgs. 
24 d. aprašo Rokiškio komunis
tų pasitarimą apie nuotaikas jų 
partijoje. Straipsnyje užtinkame 
tokius pareiškimus: 

"Rekomenduojamas žmogus į 
partiją — angelas. Po kiek laiko 
jis paslydo — velnias. Rekomen
dacijose reikia nurodyti ir geruo
sius, ir bloguosius žmogaus bruo
žus, kad lengviau būtų galima 
su juo dirbti kandidatavimo lai
kotarpiu. 

Duokiškiu kolūkio partinės or
ganizacijos skretorius Vladas Dul 
kė kalba piktokai: 

—Kada komunistas pasidaro 
pasyvus? Tada, kada į jo žodį 
niekas nekreipia dėmesio. Tad 
kam jis turi plėšytis... 

Tąsiau gyvenime pasitaiko, 

kai komunistas nepateisina gar
bingo vardo, apvilia draugų pa 
sitikėjimą, — pabrėžė "Spalio vė
liavos" laikraščio skyriaus vedė
jas Jonas Mažeikis. — Ir tai visų 
pirma mato žmonės, kurie kartu 
dirba ir gyvena... 

Deja, ir spaudoje labai mažai 
rašoma apie blogus komunistus, 
partinių organizacijų nesėkmės". 

Kad okupantų spauda be galo 
šališka, galimo spręsti kad ir šio 
fakto: dažnai primena, jog nepr. 
Lietuvoj buvo nužudyti keturi 
komunistai, bet kad net pačių 
Lietuvos komunistų Stalino kli
ka išžudė daug daugiau — nie
kada neužsimenama, nekalbant 
jau apie dešimtis tūkstančių Si
biran išvežtų ir žuvusių. 

J. 2vilb. 

VETERINARIJA 
NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ 

Ištraukos iš atsiminimų 
Dr. Stasys Jankauskas 

Mano supratimu, tokios jo mirties priežastis bu
vo ne tik jo nepasisekimas gauti tarnybą, bet dar 
labiau jo šeimyniniai santykiai. Jam da r būnant Ru
sijoje a r prieš tai, viena moteris, pažinojusi tą šei
mą, pasakojo, kad prof. L. Gogelis, kai buvo L. U. Med. 
f ak. vet. skyriaus profesorius ir gavo didelę algą, vi
sai nesirūpino savo šeima. J o žmona su 2 vaikais 
(berniuku ir mergaite), negaudama iš savo vyro jo
kios paramos, skurdžiai gyveno ir su dideliu vargu 
mokė savo vaikus. Jo sūnus, nors gabus ir rimtas ber
niukas, galėjo baigti tik Gruzdžių aukštesn. gyvulinin
kystės mokyklą, įsigydamas vet. felčerio teises. Jis ga
vo laboranto vietą V. Vet. bak t . institute ir mokėsi to
liau, kad galėtų studijuoti aukštąjį veterinarijos moks
lą. Kai tėvas grįžo iš Rusijos, jis buvo tose laboranto 
pareigose ir turėjo išlaikyti savo tėvą, kuris grįžo be 
jokių lėšų. Neabejoju, kad t a s labai slėgė prof. !>•. Go
gelį ir privedė jį prie desperacijos ir savo gyvybės atė
mimo. Šiuos faktus apie prof. L. Gogelio šeimyninius 
santykius neturėjau galimybės nei patikrinti, r,ei pa
tikslinti. 

Vyr. asist. dr. J. Kancleris • Drapas , bekovoda

mas u i vet. skyriaus egzistenciją, neteko Vet. depar ta 
mento direktoriaus vietos ir buvo paskirtas vet. gydy
toju į Širvintų rajoną, ku r buvo jo ūkis. 

Apie prozektorių agr . Kvašniną-Samariną ne tu r iu 
žinių, tik girdėjau, kad j is vertėsi daržininkyste. 

Doc. dr. Z. Mockus taip pa t nesistengė gaut i Lie
tuvoje darbo. 1928 m. j is su šeima išsikėlė į Lenkiją 
ir ten gavo, berods, valdišką tarnybą. Prieš porą metų 
gavome žinią, kad jis mirė. 

Doc. P. Nastopka išėjo į pensiją 1929 metais. 
E. ord. prof. E. Nonevičius nuo 1929 m. išėjo j 

pensiją, būdamas 66 metų amžiaus. Mirė Kaune 1931 
metais. 

Jaun. asist. dr. J. Žemaitis 1928 m. vasarą buvo 
paskirtas vet. d-to vet inspektoriaus pareigoms, o nuo 
tų pačių metų rugsėjo 15 d. naujai įsteigtos Gruzdžių 
aukšt. gyvulininkystės mokyklos direktorium. Tą m o 
kyklą galutinai likvidavus 1938 m., tuojau pat buvo 
paskirtas Vet. akademijos chirurgijos docentu ir chi
rurginės klinikos vedėju. Berods, 1943 m. pakel tas į 
e. o. profesorius. Raudonajai armijai vėl grįžus į Lie
tuvą, jis liko vietoje ir toliau ėjo tas pačias pare igas . 
Buvo nužudytas drauge su žmona vieno savo gimi
naičio apiplėšimo tikslu. 

Kauno veterinarijos akademija 

Nežiūrint visų sunkumų. Veterinarijos departamen
tas nuo pat pradžios neprarado vilties, į vet. felčerių 
ruošimą žiūrėdamas, kaip į laikiną priemonę, ir ti
kėdamas, kad pagaliau pasuksime į pažangos kelią, su-
stabdysime vet. felčerių ruošimą ir įkursime savo 

aukštąją vet. mokyklą. Buvo aišku, kad dvi vet mo
kyklos Lietuvos sąlygose išsilaikyti negali. Todėl, kol ne
buvo vilties likviduoti Gruzdžių aukšt gyvulininkystės 
mokyklą, tol negalėjo būti teigiamai išspręstas aukšto
sios ve t mokyklos steigimo klausimas ir nebuvo pras
mės jį kelti. Be to, prisimenant L. universiteto medic. 
fak. veterinarijos skyriaus likimą, buvo galvojama, kad 
aukštąją vet mokyklą galima steigti tik tam gerai pasi
ruošus. Ir tikrai tam buvo sistemiškai, nors ir neoficia
liai, ruošiamasi per eilę metų. 

Visų pirma buvo pasistengta Žemės ūkio ministerį 
J. Aleksą įtikinti, kad valstybinei Veterinarijos bakterio
logijos laboratorijai reikalingi nauji rūmai, nes ji nuo
savų neturėjo ir buvo laikinai įsikūrusi skurdžiose Šan
čių kareivinių patalpose Gavus jo pritarimą, pirmiausia 
teko surasti tinkamą sklypą. 

Mes norėjom, kad tie projektuojami rūmai ateity
je tiktų ir aukštajai ve t mokyklai, todėl sklypas turėjo 
būti pakankamai erdvus, kad būtų jame vietos kitiems 
aukšt. vet. mokyklos pas ta tams ir kad dar liktų erdvės 
tiems pastatams plėstis ateityje Pasirinkimas nebuvo di
delis, nes 2. ūkio ministeris J. Aleksa nustatė, kad tur i 
me rinktis iš 2. ūkio m-jos reformos departamento ži
nioje esančių žemės plotų. Kauno ribose arba arti jo iš 
tikrųjų buvo tik vienas toks sklypas Vilijampolėje, ku
ris galėjo atatikti mūsų reikalavimus. Tas sklypas buvo 
padalintas į 2 kvartalus, kuriuos skyrė jau pradėta nau
doti gatvė. 

(Bu* daugiau) 



PRISIMINKIME A M Ž I N Y B Ė N 
IŠĖJUSIUS 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės per eilę metų priglaudė ke
liasdešimt tūkstančių lietuvių, 
mūsų artimųjų. Kai keliauji vin
giuotais amžinojo poilsio takais 
ir žvelgi į kryžius ir didingus 
paminklus, juose randi daug 
mums brangių ir artimų vardų. 
Ne vienas susimastome prie 
jiems pastatytų paminklų, su 
malda širdyje jungiamės su sa
vo artimaisiais amžinybėj. Tai 
darome daugeli kartų metuose 
pavieniai ir tyliai. 

Bet ateina Vėlinių diena, ka
da tikinčiųjų pasaulis prisimena 
mirusiuosius pamaldomis bažny
čiose ir specialiomis apeigomis 
kapinėse. Ta diena yra skirta j 
visiems įnirusiems prisiminti, j 

Vėlinės gražiai i r prasmingai 
buvo švenčiamos neprikl. Lietu-1 
voje. Didžiųjų miestų kapinėse, 
išsiliedavo žvakių šviesų jū ra ir 
vakaro tyloje prie savo artimų
jų suklupdavo maldai motina, 
tėvas a r artimieji. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse j au kelintą kartą Vėlinių 
dieną Cbicagos lietuviai susi
renka prisiminti šių kapinių stei 
gėjų ir visų per dešimtmečius 
amžinam poilsiui iškeliavusių 
lietuvių, šiais metais tokios apei 
gos vyks lapkričio 1 d. 12 vai. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie naujai pastatyto paminklo. 

Tą dieną lietuvių parapijų baž 
nyčiose pamokslų metu bus pri 
siminti mirusieji lietuviai, o po 
pamaldų kapinėse kun. E. Ab
romaitis, Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos klebonas, prie kapi
nių steigėjams pas ta tyto pa
minklo atlaikys specialias pamal 
das mirusiems prisiminti. Bus 
padėtas vainikas, giedant Švč. 
M. Marijos Gimimo Liet. para
pijos chorui. Žodį t a r s Algis 
Regis. 

Būtų kilnu ir prasminga lap
kričio 1 d. 12 vai. lietuviams 
gausiai dalyvauti mirusiųjų pa
gerbimo apeigose Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

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

APDRAUDC AGENTCSA 
\ a i m j . Gyvybe.*, 

sveikatos, biznio. 
automobil iu 

Patogios Išsimo-
kejimo sąlygos. 

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

immiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiimiii 
T E L E V I Z I J O S 

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 
Namo tel. — PR 6-1063 

iiiiiiiimmiiimiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiimiiiii 

M I S C E L L A N E O U S C L A S S I F I E D G U I D E 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus t E S K O N U O M O T I MNUOUPJim — rX)R RENT 
P. NEDZINSKAS 4065 Archer Av. | ^ 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980 ^rbanciai P? r a i . s * * v a i k a i s b u ' 

tinai reikia 3 miegamųjų namo ar 
buto. TEL. — 536-3442. 

H* '-scs^^mįfrc-• 'ff: 

J. Janušai t is 
Remkite tuos biznierius, ku 

rie skelbiasi dienr. "Drauge" . 

KELIONES Į LIETUVĄ IR GIMINIŲ 

IŠKVIETIMAS 1 AMERIKĄ 
American T rave l Service Bureau savininkas V l a d a s Rasč i aus -

kas organizuoja 1971 metais grupines keliones į Lietuvą. Jei rengia
tės aplankyti savo gimines, patar iame nedelsti ir iš a n k s t o užsiregist
ruoti, nes vietų skaičius r ibotas. Vladas Rasčiauskas pirmasis p radė jo 
organizuoti keliones ir jau y r a nuvežęs daugiau ka ip 20 grupių. 

VI 
Jo vadovaujamas patyręs kelionių b iuras gali Jums sute ik t i visas 

Informacijas kelionių reikalu, o taipogi sudaryt i iškvietimus giminėms, 
norintiems paviešėti Amerikoje ar a tvažiuot i nuolatiniam a p s i g y v e 
nimui. 

Norime dar priminti, k a d Biuras pa tarnauja visiems, nor in t iems 
lėktuvais aplankyti įdomias Amerikos v i e t a s k bet kur iuos k i t u s pa
saulio kraštus: padeda išgauti kelionėms reikalingus leidimus i r pa
rūpina vizas. 

Dėl informacijų kelionių a r iškvietimo reikalais kreipki tės į 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Westem Ave., Chicago, UI. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787 

A. ABALL RD0FING C0. 
į s te ig ta prieš 49 metus 

Dengiame visų -ūšiy stcmus. Ta i 
some a rba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš l auko . Ta.-ome mūra " tuck 
pointing". P i lna i apsidrauaę. Visas 
darbas garan tuotas . 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimui nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku 

R E A L E S T A T E 

Išnuom. 5 kambarių butas. ( iy2 
nios), 1-me aukšte. Marąuette par
ko rajone. PR 6-4363 

A. V IL IMAS 
M O V f N G 

Apdraustas perkranstymas 
— Įvairią atstumą — 

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

RICHMOND AITO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

tJžrtenlnlu Ir vietiniu auto taiayma* 
Patyrę mechanika i , "lektroninia mo
toro pat ikr in imas . Vilkiką* 

Tel. GR 6-S1S4 ar*» GK 9-5358 
SaviTi'nkaa JnotRs Joe) Js*ai t i* 

U' 
4 

UM«<. " . ; ;:;i!iiifflg 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldas ii 
kitus daiktus. Ir i> toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Pla<* — WA 5-8063 

p 
f 

T 

NatnŲ Apšildymas 
. . įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau Ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakaru priemiesčiuose. 

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

R. L. SEWER SERVICE 
61M SO. WHTPPI,E STRKET 

Vamzdžiai atkemšami, naudojant 
"Klectric power rodding". Atkenvša-
me smJtas. tualetus, vonias. Tšvalona 
'•-jatcii ba-sins" ir "^rease t raps" . 

TELEF. — 737-0030 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Licensed bv VNKSHPOPYLTORG 
2501 W. S»tn St., Chicago. TU. 60*529 ,. 
3333 S. Halsted. Chicago. 111. 6060S | 

f e l . WA 5-2737: 254-3320 
Jvalrią prekių pasirinkimas, moto
ciklai Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CnERTTFIKATAI Ir ACTOMOBTIJAI. 

F.. Žukauską.* 

D U R Y S - L A N G A I 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turekliai' i r "a luminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "s tainless 
steel" žieminiai langai. 

ALUMiNIJAUS RYN0S (GiiHsrs) 
Į vandens nubėgimui. Nerūdija i r nerei

kia dažyti. 
TVOROS - STOGELIAI įvairių me

džiagų ir spalvų. 

KOSTAS B U T K U S 
TEL — PR8 - 2781 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

DE PROrUNDIS 
Kan :a 

Muzika Vlado 
Bernardo Brazd 
riam chorui Su 
fonų pritarimu. 
Stasio Šalkau^k 
sukakčiai pamir 
gaunama DRAU 
tojai prašosi 
kesčiams. 

ė i iinbeno, ž odži?: 
žicnio. Gaidos miš 
r'ortepiono ar var 
Kūrinys išleistas 
25 metų mirties 

3fe Kaina $100 
GE. BlinciS gyver* 
ridėti 5 proc. mo 

i12 aukšto mūr. bungalow, 4 
kamb. viršuj. 71 ir Artesian. Kreiptis 
į savininką. W A 5-0949 arba] 
3S8-7340. i 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai. 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31.500. 

Bargenas — 8 butai—4 po 4 kamb. 
ir 4 po 3 kamb. Geras investavimui. 
Tik $20,000. 

Pr ie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metu. $32,500. 

P r i e 66 ir Western- Mūr. 1 % aukš
to. 5 i r 3 kamb. $18.300. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

RUDENS T U R T A I 
Puikus didelis 2 po 6 kamb. mur 

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

4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. Iš gerų rankų. Marąuette 
Pke. $44,000. 

2-jų butų. 14 metų modern. mūr. 
S-jų auto. mfir. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Art i mūsų. $19,6000. 

Beverly Woods — 14 metų. Gels
vų plytų apartmentinis. Patogūs bu
tai, y ra rūsys. Apie $14.000 pa jamų 
N'amas išsimoka per 6 metus. 

Pajamų mūras, švarūs ir gražūs 
Z butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kairia t inka — 
$25.000. 

2-jų aukštų mūras . 2 po 5 kamb. 
Vau jas gazu šildymas. Garažas, Prie 
Maria ^ High. $27,500. 

Aukštas medinis, apkaltas. Geri 
S ir 3 kamb. 2 vonios. Kabinetų 
virtuve. Prie "Paramos" . Su nuolai
da — $14,900. 

2-jų butų, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuves 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga-
ra.žas. Arti mūsų, naujame Mar
ąuette parke. $37,800. 

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

Restoranas — valgykla. naujas 
namas. Labai geras biznis. Inteligen
tiška klientūra. Reta proga. 

3 botai ir biznio patalpa, rinktine 
vieta. Marciuette pke . $43,000. 

Mūr. bvmgalotv. 10 metų. 4.3 p. 
sklypas. Naujas garažas. Erdvūs 
kambariai. Geriausia vieta Brighton 
Pke. 

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

Insurance — Tncome Tas 
Xotary PobH«> 

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

Išnuom. 4 kamb. butas su baldais. 
2-me aukšte užpakaly. Suaugusiems 

6541 S. Campbell Ave. 
Telef. — WA 5-6616 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Bes* Agency, 2925 W. 63 P R 8-6032 

Nelaukit užs'registruokit dabar ! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
tus . Savininkai kreipkitės del pa
tarnavimo nemokamai. 

IŠNUOM. didelis mieg. kambarys, 
Evergreen parke. 

Skaacbint — 636-5034 

D £ M £ 8 I O 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia LdetuviŲ Radio Pro 
grame Naujoj Anglijoj, iš stotial 
WLYN, 1360 bangos, veikia šefe 
mn^iatiiniff n u o 1:00 iki 130 vai 
po pietų — perduodama vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka ir ko* 
znentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas i. Sunkas. Biznio refln* 
lais kreiptis į: Baltie Flortets — 
gelių bei dovanų kraštavę* 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. į s i 
AN 8-0489. Ten pat gaunamai ta 
dienraštis Draugas. 

HELP WANTE1> — VYBAI 

"IMMEDIATE OPEXIXGS"! 
M A I N T E N A N C E M A N 
To do general cleaning in office and 
shop. Good pay and working condi-
tions. Steady work. 

KEVERE ENGRAVING CO. 
712 So. Federal St. — WĄ 2-8816 
MEN FOR PACKEVG, SHBPPING: 

AND RECETVTNG 
Start ing pay $1.90 per hour 

25 c increase after 30 days. 
P a c k lamp shades, mostly lite-work. 

Cafl for details — 521-2709 

HELP WANTED — MOTEBYS 

SKIP'S Self Service 
I I 0 U 0 R STORES 

C O N T R A C T O S S 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus . Ptogų 
rinas (gutters) . vandens šildy
mui boilerius. Tariu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apska.<';avimas tsemo-

DOMAS ŽT."KATJSKAS 
HEATTN'G & ^HKITT MET^Ii 
4444 S. W>-t<'rn. Criicaso 9, 111. 

Telefonai VI 7^3447^ 

BREAKFAST COOK 
5:30 A.M. TO 11 A.M. 

6 DAYS P E R WK. — $1.75 P E R H R 
MEST BE RELIABLE. APPL.Y AT 

MINER-DUNN 
12401 S. ASHLAND 

AFTER 2 P.M. 

P A I N T E R S 
Only 

apply. 
skilled craftsmen need 

Tel. - 653-6430 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
Bes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų ka> 
los visiems prieinamos. 

G E N T OFFICE GIRL 
For Acoounts Receivable dept. mušt 
have experience to do the typing, 
be able to operate adding machine 
and possess good figure aplitude. 

MOTIVE PARTS CO. 
2419 S. Indiana Ave. Tie. 225-6611 

GENERAL OFFICE W0MAH 
Typing, Switcbboard and filing 

experience. 
Pleasant vvorking conditions. 

Fringe Benefits. Call — 
Mr. De Groot 379-2200 

Hich type middle age woman for 
gourmet cooking & light bouse-
work. Private room & bath, Lake 
Shore Drive hi-rise, good referen-
ees, excellent salary 346-2283 Mon-
day thru Friday 9 A. M. 'til 5 P. M. 

LIVE IN BABY SITTER 
One child Light housekeeping, 
Professional family Near North, 
mušt speak some English. 
787-8984 between 7:30 P. M- & 

9:30 P. M. 
REIKALINGA ŠEIMININKE 

Gyventi vietoje, atskiras 
kamb. Geras atlyginimas. 
Skambinkit Chicagoje 375-3121 
arba (219) 933-6700. 

REMKITE "DRAUGĄ". 

1) 5515 SOUTH DAMEN AVENUE 
Phone WA 5-8202 

2) 5996 SOUTH ARCHER AVENUE 
Phone 735-2345 

lujiHJiHHHMinumiiifiiinmiiiiiimiim-
V A L 0 M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname tr va&fcnojame visų 

rfi8q grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

l tMl l tUUii l l1Mll i i i l i i i i f l i l f i t ! l i i l i i I l I i i i ( ! l I 

VTfABTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

IT kitas kraštai; 
G*m prektu diffe.lls pasirinkimai. Ao-
tomobttHU. Šaldytuvai, televizijos, do-
!•£. (sertifikatai. ma.i?tas. akordeonai. 

V. 8»th St,. Oilcaco, IB. fio62» 
T E L E F . WA 5-2T87 

D A 2 Y M A S 
Pigiai dažau namus iį vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
I. RUDIS - Tel. CL 4-1050 

FALSTAFF BEER 

SCHLITZ BEER 

0LD MILWHUKEE BEER . . . 
SC0TCH WHISKEY 
P0PULAR BRANl) STRAIGHT 

B0URB0N 

6 cans -

. 6 cans • 

6 cans — 
• • • • * • 

. . Fifth 
WHITE CR0WN RLC0H0L 190 proof, Fii 
CflNrlDIM WHISKEY 

SOUTHERN C0MF0RT . 

POPULAR GERMAN BRANDY . 

- $-|.09 
- $1.09 

- 9 8 et. 
. $2-98 

- $2-93 
th $5-29 

. 1 Fifth — $3.49 
3 Fifths $ 1 0 - 0 0 

. . . Fifth 
. . . Fifth 

IMPORTED SC0TCH . . V2 gal. $ 7 - 2 9 ; ! 

- $3-94 
— $4.49 

5th$2-98 

11 butą. 10 metu mūr . namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 1% pasko
lą. 

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

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

LEONAS R E A L ESTATE 
1NCOME TAX — NOTAR1A-

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

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMC PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave,, PR 8-2233 

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 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Skelbkites "Drauge" 

s i o i 

H E L P W A N T E D — V Y B A I 

EMERGENCY 300M PHYSICIANS 
OPEN NOW — 4 POSITIONS 

MEMORIAt, HOSPITAL, INC.. Johnson City, Tennessee fe a modern 
JCAH, non-profit hospital with 337 beds and is a n area medical center, 
located in the mountains of upper east Tennessee on the T.V.A. lake 
system. Excellent fishing. boating, water skiing golf. hunting and other 
outdoor activities. Beach Mountain f?kj Resort is only 45 minutes away 
so year round recreational faeilities a r e available. Home of East 
Tennessee State Cniversity. City is one of t h e Tri-Cities (Johnson 
City, Bristol and Kingsport ) \vhich makes up an a rea of 200,000 popula-
t ion in a 20 mile tr iangle. City advantages wlthout livlng in a city. 
Minimum salary $30.000 annua l -vrith hospitalization, paid vacatioa aad 
other fringe benefits. Oontact: 

Permanent Poeitions 
Merril H. RAYBURS. AdmintstratOT 
MEMORIAL HOSPITAL, EVC 

Johnson City, Tennessee TeL — (615) 926 - 11S1 

D Ė M E S I O ! 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
l UEPONB 

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 va i vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

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

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVE3JOS, 
RADIO, ST"^EO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

CHAMPAGNE Fifth — $1 .43 

H I G H 
P a i d 

s* 
PASSBOOKS 

5'/2% 

R A T E S 
Q n a i t M 1 y 

6% 
% YEAR CKRTTFTCATE 

5%% 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETU\ IŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dtenra io "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos i.etuviškos knygos. 

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

Tuojau rašyj*e ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bos pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą. 

Reikia lietuvflfcoi knygos? Kreipkitės j "Draugą". 

»1.000 minimam \ s w a r t . w , ^ „ , „ , „ _ 
I N V E S r a E J f T BOIOTS PLAN ^ ° ^ , Y E A B < S m T O A C T 

SATin«H Inrared to SSO.ooo 
Hieb€« — W 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Aventte Chicago, Dlinois 60632 

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

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

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

TELEF. — PRotpect 6 - 4363 

file:///aimj
file:///vhich
file:///swar
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KOMUNIZMO PRIEMONE... 
(Atkelta iš 3 pusi.) nieriai ar teroristai 

draudžia vykti į užsieinį. Kana
dos ir Amerikos piliečių yra 
Kuboje einančių terorizmo moks 
lą, nors pridengtą cukrinių neri-

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 27 d. 

vės priešas. Visi komunistiniai , Beirutas. Libano sostinėje 
s*™ j d r i „ l e r l ^ ^ n k 7 m o " v a r d u . I k r a š £ a i d e d a P * * « > S » ^isvę I Beirute mirė sulaukęs 83 metų 

. zmioie provmcaios miškuose pa-i 4 ' »=••" =- ^--- •—-—— 
ar jis turi žinių ar j tanmo del W11TH„™~ ATn, r iw K L . I JtJ statų, kuriuose Amerikos bėg1-

amžiaus Antijokijos ir visų Ar-

svetimų valstybių tiesioginio ar ^ p a s l e p i a m i > k o l ^ o į ū , ^ tykiose kartu su arabų tero-
netiesioginio įsiterpimo į Quebe- išvykimas. ristais, kuriuos paruošia tero-
ko išsilaisvinimo fronto veiks- į ro specialistai. Amerikos pan-
mus. tai sekretorius atsakė, kad Į Kanadą iš Alžirijos ir Ku- į terų vienas vadų E . Cleaver 
buvo painformuota Kubos ir bos atplaukia dažnai prekiniai 11968 metais per Kanadą slaptai 
Alžirijos vyriausybės, kai jos laivai. Kanados imigracijos at- ! pasi traukė j Alžiriją, ten gavo 
buvo paliestos Kanados teroris- stovai atvirai sako, kad nėra i prieglaudą ir gauna mėnesinį 
tų manifeste. Tačiau sekreto- paslapties, jog Alžirijos ar Ku- j atlyginimą. Visai neseniai į Ai
rius sakėsi, kad tos valstybės, bos prekinių laivų kapitonai j žiriją per Kanadą slaptais ke-
jo žiniomis ir įsitikinimu, nėra jiems rekomenduojamų keleivių liais pabėgo ir dr. T. Leary su 

rasi ir Alžirijos teroristų mo- i sunaikinti ir naudoja įvairiau-
' sius būdus. Jie naudoja ir tero- timųjų Rytų graikų — ortodok-
ro veiksmus. jsų pat r iarchas Theodozijus VI . 

Vasarą gražiai sportavom ir vaisiais mitom, dabar i "Du broliukus 
įkibom ir lapkričio 8 d. Jaunimo centre parodysim, ką galim Alvudo Pre}toB l Kanados JLQ teroro i pasų netikrina u- neklausia. Jie į žmona, nes j a m nebuvo vietos 
Vaikai žaidžia sveikoj gamtos aplinkoj Nuotr. M. Nagio 

TARPTAUTINE PAŠTO ŽENKLŲ 
PARODA LONDONE 

Neseniai Londone buvo su-! nius jau y ra duodamos auksi-
ruošta tarptaut inė pašto ženk- nės premijos, 
lų paroda. Didžiulis 4 aukštų 

veiksmų skatinimą ar apmoky- j pasitiki rekomenduotojais, ku- Amerikoje, rugsėjo 12 d. pa-
mą paskirų Kanados teroristų. į rie yra kanadiečiai, o kapito- bėgus iš Californijos kalėjimo. 
Manifeste t ik tos dvi užsienio : nams žinoma ar tų kraštų val-
valstybės ir buvo paminėtos. I džios pareigūnų įsakyta neklaus 
Kai atstovas Nesbitt paklausė t i apie užmokestį ir užsienio pa-
tur įs žinių, kad Kanados teroris i Są. 
tai buvo apmokyti Kuboje, Al-
žirijoj ir Jordane, tai sekreto
rius Sharp į ta i atsakė, kad tas 
jam nėra žinoma ir vyriausybė 
tokių žinių neturi. 

Kanada savo piliečiams ne-

Leary buvo kal t inamas už nar
kotikų prekybą. Nebūtų nuo
stabu, jei Alžirijoje pasirodytų 
ir FBI paieškomi svarbūs nusi
kaltėliai. Komunizmas — lais-

Taigi svetimtaučiai Lietuvos pastatas buvo užpildytas pašto v, & . . . . , . . , . . . 
s«v,i,i„ „ • _ • - i i.- • • pašto ženklais labai domisi ir 
ženklų rėmais i r prekybiniais I r , . . . . . . 
c**-„i„;„ -D s* x i i - T. x. savo parodose juos aukštai i-
stalais. Pašto ženklais buvo a t - 1 ^ vadinas i tuo labiau Lie Kanada - pe r inamas punktas 
stovaujamos visos buvusios i r ' _. v . . . . i 
esamos pasaulio vals tybės . T a i ; t U V O S p a s t ° z e n k l u S t U n m e V e r " i J A ^ revoliucionieriai ir radi-
j i e i r yra išleisti įvairiais l a i k o - 1 * 1 * * * ™ T ™ * t t « * * P ^ 5 ' kalai į Kanadą patenka labai 
tarpiais ir specialiomis r , m ^ o - ! n e s ***.?? . L i e t a T O B v a l s t y b m - lengvai. Juos Kanadoje globo-mis. Remiantis katalogų, daly 

P^?f*T gumo liudininkai, kurie nieką- j a ir paruošia išvykimą Kana 
vavo 162 pašto ženklų prekybi- d ° ! . i Š m Ū S U i s t o r i ^ s .^išnyks^ dos teroristai, ypač Quebeko se
nės firmos. Tame skaičiuje 19 
firmų i r JAV p a š t o įstaiga. 
Viena iš šių firmų turėjo atsi
vežusi ir lietuviškų pašto žen
klų. Be to, dar buvo atstovau
jamos pašto ženklų spaustuvės, 
filatefinių žurnalų leidyklos ir 
kai kurių valstybių paš tų de
partamentai. Buvo paruošt i 
3,745 rėmai, kuriuos savo rin
kiniais užpildė 639 kolekcionie
r i a i 

Lietuviškais p a š t o ženklais 
buvo užpildyta. 10 rėmų. Kiek
viename rėme tilpo 16 albumi-
nių lapų. Juos i š s ta tė šie asme
nys ir laimėjo sekančias premi
jas : George B. Lindberg, Švedi
ja, — laimėjo auksinį žymenį; 
John B. Chalecki, Kanada ir 
Jan Cp.ule, Šveicarija, laimėda
mi sidabrinį žymenį. Pirmųjų 
lietuviškų (baltųjų) paš to žen
klų ir* jais aplipintų vokų buvo 
paruošti 8 rėmai. Kituose dvie
juose rėmuose buvo išs ta tyt i pa 
prasto ir oro paš to ženklai, ku
rie buvo išleisti su įvairiais 
trūkumais. Tai buvo įvairūs Lie 
tuvos pašto ženklai su sukeis
tais ar apverstais paveikslais, 
raidžių ir skaitlinių nubyrėji
mais, suklastojimai, padirbiniai 
i r pan. Tokių paš to ženklų bu
vo mažai išleista, mažai kas jų 
turi ir šiandien už tokius rinki-

Šia proga prisimintina, kad paratistai. Korespondentas Ro-
i Lietuvių filatelistų dr-ja "Lie- nald Koziol praneša iš Quebeko, 
tu v a " Lietuvos pašto ženklų kad JAV ir Kanados saugumo 
paroda įvyko spalio 23-25 die- organai turi žinių, jog teroristų, 
nomis, Liet. kultūros muziejaus radikalų ir revoliucionierių pa-
savininko St. Balzeko patalpo- bėgimas iš Amerikos ar Kana-
se, 4012 Archer Ave. Chicago- dos eina tik per Quebeką ir 
je. V. Vytenietis MontreaJį. Kanados revoliucio- į 

A. + A. ONA GEDVILAS 
YUŠKATTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 25 d.. 1970. 11:30 vai. vak. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskrities, Marijampolės pa

rapijos. 
Amerikoje išgyveno 66 m-
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Mildred Burbatt, 

Bertha Beard, žentas Earl, ir Aldona Meisner. žentas Charles, 
sūnus Leo Budris. marti Agatha, 8 anūkai, 17 proanūkų, sesuo 
Mary Fremont, švogeris Jacob ir šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Rvans koplyčioje. 6845 S. W e s -
tem Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv.. spalio 29 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus nulydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamald-j 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentai, smfiltai ir proanūkai. 

Dėl informacijos skambinkit tel. 927-3401. 

A. + A. 
PULKININKUI V. SIAUDĖJUI 

m i r u s , 
jo žmonai ir giminėms reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. 

K. Vec-Zsmells 

DVEJŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMAS 

JULIJONAS ŠIAULIS 
Gyveno Maxquette Park 'e , 6503 South California 

Avenue. Chicago, Illinois. 

Mirė 1968 metų spalių mėn. 28 dieną. Palaidotas Lietu
vių šv. Kazieniero kapinėse. Buvo gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Telžių parapijoj, Viešvėnų kaime. 

Nors praslinko jau dveji metai nuo jojo mirties, tačiau 
mano liūdesys nemažėja. Už jo vėlę trejerios šv. Mišios bus 
atnašaujamos Liet. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Prašau gimines, 
draugus ir pažįstamus prisiminti j j savo maldose. 

Ilsėkis ramybėje mano mylimas vyre, aš tavęs nepamiršiu 
iki pasimatysime amžinybėje. 

Liūdinti žmona SOFIJA ŠIAULIENE 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
kad š. m. spalio mėn. 17 dieną Šv. šeimos Namuose, gilios se
natvės sulaukusi m i r s 

Monako princesė Grace a tvyko į 
Monako sporto klubą, kur įsteigtas 
jos vardo fondas pagelbėti meni
ninkams. 

MAGDALENA PRAPUOLENYTĖ 
Gimusi Kybartuose, Lietuvoje. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parap. bažnyčioje. Ci
cero. Illinois, buvo palaidota Lietuvių Švento Kazimiero ka
pinėse. 

Liūdime netekę brangios tetos Magdutes ir ta pačia pro
ga širdingai dėkojame Seselei Damien, S.S.C. nepaprastai rū
pestingai ją prižiūrėjusiai Senelių Namuose. Kun. A. Vilkai
čiui atlikusiam visas gedulingas apeigas, visiems Tetą aplan
kiusiems koplyčioje, užprašiusiems šv. Mišias ir palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą. 

« 

BROLIŲ JONO, JUOZO. SESERS MARUOS 

RADZEVIČIENĖS VAIKAI IR BROLIENĖ JADVYGA. 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SUNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— | A U JO J I K O P L Y Č I A Ž I N O M A K O P L Y Č I A 

Dė Young-Vroegh Funeral Home Leonard Funeral Home 
649 East I62itd Street 10821 So. Mtehiga* Avenue 
South Holland, Illinois Chicago. Illinois 

Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitone pri«mieHČiw>se. 

Patarnavimas dieną arba naktj, šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

A, A 

PETER KROMEL 
K R O M Ė L I S 

Florida Anksčiau gyveno Chi-Gyveno Pir.alas Park. 
cago, Illinois. 

Mirė spalio 24 d.. 1970 m., 8-tą valandą vakaro. 
Gimė Lietuvvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Snaputis) , 

2 sūnūs: Peter P. Kromel, marti F e m Marie. ir Frank Kro-
meiis, mar t i Stephanie, duktė Ann Chipps. podukra Stella Da-
raška, posūnis John Zay, marti Mary. 11 anūkų. 8 proanūkai, 
ir Mtį giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 29 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Liet. Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Ž&nona, sftnus. duktė, posūnis, podukra, 
anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas, Telef.. YA 7-1741. 

A. f A. 
JONAS PETRAT 

Gyveno 3028 West 41st Street. Chicago. Illinois. 
Mirė spalio 25 d., 1970 m , 2:50 vai. ryto. sulaukęs 86 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities. Sudargo para

pijos. Grynaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 69 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas S. Lackawicz-Lack koplyčioje, 2424 W. 

69th Street. 
Kūnas bus perkeltas antrad.. 3 vai. popiet į Liet. Evangeli

kų Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy St.. kur budetuves bus at
laikomos antrad., 7 v. vak. Laidotuvių pamaldos įvyks trečiad.. 
10 vai. ry to bažnyčioj, po kurių bus nulydėtas į Concordia 
kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Giminės, draugai ir pažįstami. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. 737-1313. 

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

L a ! d o t u v i y D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

433G South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir Lfi 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

i ! 

PIRKITE DABAR TIESiOG NUO 
M R . HE 0 I 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7fsf St. Teief. GRovehiii 6-2345-6 
1410 S. 50tn Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

10% — 20% — 30% pigian mokSsit 
ai apdraudą nuo ngaiea ir automo
bilio pa* 

F R A R K Z A P 0 L I S 
S208H West 9Sth 

Chicago. lUinota 
TeL GA 4-8454 ir GR S-4&M 

G Ė L O S 
Vestavftn**, banketam-, laidotuvėms 

ir kitokiom* progoms 
G U 2 A U S K V 

Beveriy Hills Gėlinyčia 
2443 W. «3rd Street, Chicago, niinols 

TKIA PR 8-0833 — PB 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SUNOS POVILAS J. RIDIKAS 

Remkite tuos bizniertoB, ku

rie skelbiasi "Drauge*. 

(LACKAWICZ) 
2434 W. 69th Street TeL REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place TPI. \ l r g i m a 7-6672 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Utoanka Ave. TeL YArds 7-3401 

3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S, LJtuanica Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
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6 DRAUGAS, antradienis, 1970 m. spalio mėn. 27 d. 

x Jonas Grigaliūnas, vienas 
iš didžiausių lietuvių filatelistų, 
buvo iš Clevelando į Chicagą at
vykęs ir aktyviai dalyvavo fila
telijos parodos įruošimo darbuo
se. Jo išstatytiems gausiems ir 
įdomiems Lietuvos pašto ženk

lių rinkiniams buvo pripažintas 
! aukščiausias atžymėjimas. 

x Lietuviu kalbos mokykla 
!prie Ziono evangelikų liuteronų 
i lietuvių parapijos veikia kiek-
i vieną šeštadienį. Sekmadienį 
įveikia sekmadieninė mokykla. 

X Brighton Parko Lit. mo-
ikyklos metinė vakarienė įvyks 

X Kun. M. Krupavičius vi
siems sveikinusiems jį varda-
dienyj gimtadienyj ir 85 m. am
žiaus sukakty nuoširdžiai dė
koja. 

X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai, išvykę Europon, Flo-
rencijoje dalyvavo tarptautinia- ! l a p k r i č i o 2 l ± B . "pakš to salėje"! 
me alergiologų suvažiavime, O; x > I a r q u e t t e P a r k o L i e t u . 
paskiau Vienoje dalyvavo Aus- ^ X a m Ų s a v i n i n k ų o r g a n i z a . 
trijos medicinos sąjungos m e - ! d j o s p i r m J u o z a g B a c e v i č i u s 

tiniame kongrese. Po to pasuko p a r a š ė i r p a s i u n t ė a m e r i k i e č i ų 

j Salzburgą, Heidelbergą ir Am j - S B B . T S w E r f . > «Chicago Tribun" 
sterdamą. ^ «gouthwest News Herald" 

x Marijonų bendradarbių į apie politinius pabėgėlius Bra-

M PETRAUSKO OPERA CHICAGOJE 

Roseland skyriaus pyragų išpar
davimas įvyksta šį sekmadienį, 
lapkričio 1 d. Visų Šventųjų pa
rapijos salėje. Prašome po kiek-

zinskus, paaiškindamas jų tra
giškas pabėgimo aplinkybes, 
pažymėjo, Marąuette Parko Lie
tuvių namų savininkų organiza-

vienų Mišių iš bažnyčios užeiti eij» pasiuntė stambią auką ir 
į salę po bažnyčia kavos išgerti. kad visi Amerikos lietuviai ren 
užkąsti ir nupirkti pyragų na- j ka aukas, tūkstančiai rašo ir 
mo parsinešti. Gautas pelnas \ siunčia telegramą Turkijos Am-

Mūsų geraširdžiai dzūkai šeš
tadienį Jaunimo centre surengė 
kultūrinę vakaronę, pagerbiant 
atminimą talentingiausių dzūkų 
meno žvaigždžių — Kipro ir 
Miko Petrauskų. 

Sumani, ryškaus tarimo, ar
tistiška pranešėja - aktorė Lai
ma Rastenytė sklandžiai prave
dė programa. Pirmoji dalis buvo 
skirta pirmaujančiam mūsų tau
tos solistui — Kiprui Petrauskui. 
Girdėjome čia jo švelnaus tem
bro, didelės meniškos jėgos bal
są arijose iš operos Žydės, Kaukių 
baliaus ir k. PLkštelė iš nepri
klausomybės meto ir joje jau jau
tėsi laiko žymės, be to ir apara
tas nebuvo tobulumo viršūnė-

List. bendruomenės centro valdyba per visą savo kadencijos laiką palaikė glaudžius ryšius su mūsų Į j e, bet vis dėl to liko šiltas įspū-
spauda ir per ją informavo lietuviškąją visucaienę. Čia matome paskutinės spaudos konferencijos da- Į dis. 
lyvius. Sėdi iš k.: LB c. v. pirm. inž. Br. Nainys. Jaunimo sekcijos vadovė A. Kubiliūte, "Darbininko' 
red. atstovas St. Daunys. "Draugo" red. Br. Kviklys. Stovi: J. Janužaitis, VI. Šlajus, D. Bielskus ir j Jetmeisteris v 

Kult. fondo pirm. rašyt. A. Kairys. Nuotr. A. Gullbinsko ' 

C111CAG0J IR APYLINKĖSE 

yra skiriamas Marijonų vienuo
lyno misijų darbams paremti. 

x "Mūsų Vyčio", akademi
nės skautijos Chicagoje leidžia
mo žurnalo, vienas numeris bus 
specialiai skirtas žinomam mū
sų rašytojui kun. Julijonui LAn-

basadoriui, kad tie pabėgėliai 
nebūtų išduoti Sovietų Rusijai. 

IŠ A R T I IR T O L I 

J. A. VALSTYBĖSE 

METINIS PARENGIMAS bakalaureatą ; dabar Šv. Ksave
r o kolegijoje siekia magis t ro 

Marijonų bendradarbių Chi- , laipsnio. Anksčiau y ra dėstęs 
cagos apskrities metinis paren-; lietuvių pranciškonų gimnazijo-
gimas — žaidimų popietė įvyks , je Kennebunkporte ir dirbęs mi-
lapkričio 1 d. sekmadienį, vie- j nistracijoje Liurdo aukš t . mo-
nuolyno patalpose 6336 So. Kil- į kykloje Chicagoje. Kai kurį lai-
bourn. Pradžia 2 vai. Čia susi- ] ką y r a darbavęsis suaugusių 
rinkę Tėvų Marijonų geradariai,; švietime. Šv. Ksavero kolegija 
rėmėjai bei užjaučiantieji jų ; yra 103 gatvėj ties Central 

Prof. dr. A. šlepetytė-Jana- sunkius darbus ir ilgų metų Pa rk gatve, Chicagoje. Jo je mo 
dei Dobilui. Jeigu kas turėtų iš , čienė, Lietuvių Katalikių mo- | pasišventimą lietuvių gerovei,i kosi 1,000 studentų i r studen-
jo gyvenimo nuotraukų, malo- | terų organizacijų pasaulinės Į kviečia visus su bendradarbiais I čių. 

sąjungos vaidybos pirmininkė,! praleisti šią žaidimų popietę, 
buvo garbės viešnia ir tarė žo- j Atsilankę visi būsite pavaišinti 
dį Amerikos Tautinės katalikių! ir maloniai priimti mūsų gera-

niai prašome paskolinti ir pra
nešti redakcijai adresu: "Mūsų 
Vytis", 5747 So. Campbell Ave., 
Chicago, IU. 60629. moterų sąjungos 50 m. sukak-

x Naujas lietuviškų knygų t i e s minėjime Minneapolyje, Min 
leidimo fondas steigiamas Aka- n e s o t a - Šiame jubiliejiniame su-
deminės skautijos filisterių są-1 važiavime dalyvavo 3,000 dele-
jungos rūpesčiu. Vedėju pakvies i S a č u i i r vadovių iš visų Jung
t a s dr. Tomas Remeikis. j t l n r 4 Amerikos Valstybių kata-

jlikių moter į 

darių skyrių ir jų narių: Mar
ąuette Park pirm. — P. Dubins-
kienė, Cicero — P. Dvilaitienė, 
Brighton Park — A. Skrebutie-
nė, Town of Lake — P. Turs-
kienė. Bridgeport — E. Samie-

LINKSMAS IR GAUSUS 
GAILESTINGŲJŲ S E S E R Ų 

VAKARAS 

Nepa i san t kelių parengimų, 
įvykusių savaitgalį Chicagoje, 
Lietuvos Gailestingųjų seserų 
sąjungos vakaras šeštadienio 

žinta ka ip tikrai nepaprastai 
gražios išvaizdos ir savo aukš
tu ūgiu oriai išnešanti mode
liuojamą kūrinį. 

PASISEKĘS NAMŲ 
SAVININKŲ BANKETAS 

Nemaži rūpesčiai šiais nera
miais laikais išlaikyti sunkaus 
darbo vaisiais įsigytas nuosavy 
bes sujungė apie 600 Marąuette 
Parko Uetuvių namų savininkų 
į vieną darnią šeimą, Namų sa
vininkų organizaciją. 

Draugijos valdybos ir specia
lios komisijos suruoštas narių 
susipažinimo ii bendravimo ru
deninis banketas, įvykęs X. 24 
vietos parapijos salėje, prie 

Su K. Petrausku bendravę ba-
Velbasis, solistas 

Ant. Sprindys gyvai pasakojo a-
pie K. Petrausko susidomėjimą 
sportu, apie jį medžiotojų, meš
keriotojų, apie jį teatre ir priva
čiame bendravime. Daugelis tik 
būtų norėję tuos mielus pasako
tojus, esančius čia Chicagoje, gy
vus išklausyti, ne iš magneta-
fono juostelės, bet čia buvo ki-

kų gyvenimo bei spalvingi švie
sos žaismai scenoje pakabintose 
gausiose baltose plokštėse. Tai bu 
vo išradingas naujumas, pasiek
tas nesudėtingomis priemonė
mis. 

Meniškas perteikimas 

Ši antroji programos dalis bu
vo ypatingai patraukli, D . La
pinsko rankomis liejantis galin
giesiems piano akordams, pajėgiai 
skambant solistų dainoms ir sce
ną praturtinant aktorės vaidyba, 
net ir trumpais baletiškais plasti
kos šuoliais. 

Publika negailėjo plojimų. 

Šis turtingas melodijomis vei
kalas buvo perteiktas ištisa gyva 
slinktimi, be pertraukų, ir visiems 
teikė menišką pasigėrėjimą. 

Visas šis pastatymas buvo jung
tis tradicinių formų su moder
niosios scenos paįvairinimais. M. 
Petrausko kūrinys Lapinsko įfor
minime įgavo naujo lengvumo, 
ryškaus vaizdumo, nors solistų 
partijos ir buvo atliktos statiškuo
ju būdu. 

Žaltys brolių nukautas. Aktorė 
šauksmu skelbia — "Kraujas"! 

tas patogumas — lengviau buvo §cena skęsta raudonoj šviesoj ir 
parinktus gabalus įjungti į minė- g i r c i i s i t j k graudžiai ilgesinga Eg-
jimo montažą, išlaikant tokią Įgs daina... 
gyvą mozaiką. 

Eglės, Žalčių karalienės opera 

x Stasė Olšauskienė, jau į atidarymo iškilmių, dr. A. Janą 
devynerius metus — nuo p a t ; čienė buvo spaudos atstovių pa-
pirmos Putnamo seselių rėmė- : kviesta pasikalbėjimui apie Lie
ju parodos, modeliuoja savojtuvą, jos dabartinę padėtį ir 
pačios sukurtus drabužius, 'lietuvių moterų veiklą. Ypatin-
Rampos šviesoje ji yra "Šimpa-į g a s dėmesys buvo atkreiptas į, 
t iškasis modelis", įnešant d a u g j j o s dėvimo lietuviško tautinio j 
šilimos. Jau antri metai ka r tu ^ b o grožį i r ji buvo gausiai i 
su ja modeliuoja ir jos sūnelis delegačių bei svečių fotografuo- Į 
Linukas — šviesiaplaukis besi-1 j a r n a įr prašoma autografų. 
šypsąs penkiametis berniukas 

entrų. Po oficialių I nė, Roseland - O. Dura. A p s k r . . v a k a r * l B a " i o P a k š t o s a l * s u " 
Dvasios vadas kun. J. K a r d a u s - 1 t r a u k ė l a b a i ? a u s t l t o s š e i m o s 

kas MIC ir valdyba kviečia mie
lus lietuvius paremti šį paren
gimą savo dalyvavimu. A.S. 

J. KULYS — ŠV. KSAVERO 
KOLEGIJOS PREZTOENTO 

PAVADUOTOJAS 

narių ir bičiulių skaičių. Be vai
šių, meninės programos metu 
sol. Vanda Stankienė padainavo 
"Žibuokles" i r "Apkabink ma
ne", susilaukdama didelio sve
čių pritari-no. Vėliau solistė d a r 
dainavo kartu su B. Pakš to or-

X Kun. Br. Jurkšas iš To-

; kes t ru . Gailestingosios seserys 
Juozas N. Kulys y ra pakvies-; d ž i a u g i a s i k a d j a u daugelį k a r 

| tas Šv. Ksavero kolegijos s p o r - | t ų p a d a i n a v u s i j ų p a r e n g i m u o s e 
Suvažiavimas vyko penkias I t o informacijų vedėju ir t a ip : s o l i s t ė n e i m a j o k i o at lyginimo 

I dienas Minneapolio Miesto Au- j P a t kolegijos prezidento pava- į i r t o d ė l I i e k a daugiau lėšų šal-
ronto buvo į Chicagą atvykęs ; ditorijoje ir jo pagrindinė tema | duotoju specialiems parengi- ^ r e i k a l a m S T 0 r o ž i u v a j ^ p a 
i r kaip teisėjas dalyvavo fila- ; buvo: gerbk gyvenimą, pasirink! mams ir projektams. Apie tai 
tehjos parodoje, įvertindamas | gyvenimą! (Celebrate Life! i paskelbė Šv. Ksavero kolegijos 
pašto ženklų rinkinius ir paskir- Chose Life!) Amerikos Tauti-1prezidentas H. A. Marmion. J. 
damas premijas. Pačioje paro- j n e katalikių moterų 

j amos eina specialiai Gautingo 
sanatoriios lietuviams. 

Pasigirsta dar geduKngas žal
čio ir Eglės atsisveikinimo due
tas. Gi aktorė, kaip marmuro šal-

Su komp. M. Petrausko kūryba t a s paminklas, suakmenėjusi švy-
buvo vykusiai supažindinta sce- ti gedulo rimtimi. Ši scena ilgai 
noje perteikiant jo operą "Eglė, pasiliks atminty. 
Žalčių Karalienė", nors ir su
glaustoj formoj. Publikos plojimai ir bravo 

Pajėgus solisto Alg. Grigo bal- šauksmai buvo stiprūs. Jie dar la
sąs, talentinga L. Rastenytės vai- b ' a u sustiprėjo kai nešant gėles 
dyba drauge su švelniabalsės D. b u v 0 sveikinami du sužadėtiniai: 
Kučėnienės solo sudarė meniš- L Rastenyte ir D. Lapinskas, ku
ką dainos ir vaidybos pynę, ku- r i u vestuvės j a u bus lapkričio me-
rią publika sekė mirtinoj tyloj su nes*-

nuoširdžiu susidomėjimu. šį m j n ė j i m ą suruošusi Dzūkų 
Visą tą menišką programą su- draugija Chicagoje turį apie 150 

planavo, suorganizavo, paruošė n a r įu . Gyvuoja jau trejetas metų. 
muz. D. Lapinskas. Jis pianu ir Valdybą sudaro pirm. Pr. Nedas, 
įspūdingą palydą sudarė. Lapins- ivicepirm. M. Grėbliūnas, ižd. J. 
kas mėgsta panaudoti gausius į- j Kanas, sekr. J. Panką, kultūrinių 
vaizdžius, taigi ir čia, šalia mie-, reikalų vadovas St. Grigaravičius, 
los vokalinės ir instrumentinės ; Valdyba buvo ir šio minėjimo 
muzikos bei raiškios aktorės vai- Į ruošėjai, 
dybos, buvo skaidrės iš Petraus- i 

Dzūkai — geros širdies, pvz. 
' j vienos savo vakarienės visą pelną 

— 850 dol. — atidavė Jaunimo 
centro statybai. 

J. Daugi. 

doje jis buvo išstatęs vert in
gus Lietuvos pašto ženklus. 

X Padėkoje, mirus a. a, Jo-
seph J . Gilbert, atspausdintoje 

sąjunga 
dabar turi 10 milijonų narių. 

— Literatūros vakaras . Spa
lio 4 d. Detroito Uetuvių kultū
ros klubo vaidyba buvo suren-

spalio 24 d. laidoje parašas tu- j gusi įdomų li teratūros vakarą, 
rėjo būti "Žmona ir sūnūs". įkuriame dalyvavo vietos lietu 

x Proga išgirsti. Mūsų iški
lieji solistai — Danutė Stan-
kaitytė ir Stasys Baras dainuos 

tė, kurią suruošė klubo valdy
bos ir kitos ponios. Gana jau-

• j a m " e Wai praėjo kultūringa Šventa-

pasirodė jauna poetė Indrė Da- * e m o P ° P i e t e ' ( m ) 

musytė, o savo naujai sukurtus 
.eilėraščius skaitė poetė Marija 

bankete. Tą banketą, lapkričio; c- T;r ..., - . . , 
„„ j . z Z ™ • -r • Sims. Kritikas ir rašytojas dr. 21 dieną, ruošia Chicagos Lie 
tuvių Golfo Klubas. 

Visa lietuviškoji visuomenė 

K. Keblys iš naujai kuriamo 
dalyko, pateikdamas dabartinio 

. studentiško gvvenimo iškarpėlę. 
kviečiama i banketą. Bus p r o - ' T . , , - , . , , , . 

., .„ . . ~rZ Literatūros vaKaro užsklandai ga ir vėl išgirsti mūsų solistus. 
(pr.) 

X Aktorius — jumoristas Ju
lius Balutis ir dramos studen
tės Živilė Numgaudaitė ir Liu-

pasirodė žinomas dramaturgas , 
novelistas ir romanistas rašy
tojas Vytautas Alantas, iš is
torinio Šventaragio romano, 
šiame vakare dalyvavo gana 

cija Buivydaitė atliks meninę į gausus svečių būrys. Po litera-
programą at-kų ruošiamame i tūrinės programos buvo kavu-
Rudens Baliuje— šokiuose lap-i 

Kulys yra baigęs Šv. Ritos I Vakaro metu buvo nuoširdžiai 
aukšt. mokyklą. Šv. Juozapo •i pabendrauta, pask i r s ty ta dova-
kolegijoje, Ind. gavęs m e n u l i ų , prie kurių dalinimo daug 

prisidėjo J . Lisauskienė, O. 
Juodvalkienė, G. Ankudavičie-
nė, J . Mulokienė. 

Gailestingųjų seserų valdybą 
sudaro pirm. A. Mačiuikienė, 
programų vadovė S. Endrijonie-
nė, vicepirm. J . Mulokienė, ižd. 
S. Mockienė, sekr. B. Juozapa
vičienė. 

Visų seserų i r valdybos ben
dru darbu i r pastangomis, su-

I rengiamų pramogų metu suda-
įroma progų visiems k a r t u pa-
1 bendrauti, o ta ip pat sutelkia-
I ma lėšų mūsų šalpos re ikalams. 
Į Viena iš tokių sėkmingų pramo-

— Mamertas ir Ona Stropai, 
Los Angeles, Calif., išvyko 
Australijon aplankyti savo duk
ters Žibutės Kišonienės ir jos 
šeimą. Australijoje išbus apie 6 
mėn. laiko. 

0KUPU0T0J LIETUVOJ 

kriČio 7 d. Jaunimo Centre, 
(pr.) 

X "Kas jungia ir skiria dvi 
lietuvių kar tas — iš Lietuvos 
atvykusią ir svetur užaugusią". 
Ta t ema Chicagos Lietuvių Fron 
to bičiuliai penktadienį, spalio 
30 d., 7:30 v. v.. Vyčių salėj, 
2455 W. 47 Street rengia visų 
kar tų lietuviams svarbias svars-
tybas — simpoziumą. Jaunosios 
kar tos kalbėtojai: Kęstutis Gir
nius, Romas Sakadolskis. Jonas 
Šoliūnas. Iš vyresniųjų kalbės: 
Anatolijus Kairys. Jonas Ka
valiūnas, prof. Balys Vitkus. 
Simpoziumo moderatorė Audro
nė KubUiūtė. (pr.) 

— Stefanija Paliulytė - La-
digienė, gimusi 1901 m. sausio, , .. 
o-, j u - 4 . inAa 'gu. DUVO ir praėjusio sestadie-
21 d. buvo suimta 1946 metais; . , " , J . . . . 
i io J --4. * • B U i m ° vakaras, l kuri vėliau atvy-
kovo 13 d. ir ištremta i Sibirą , , ,. ' * ! _ . . 

ko dalis svečių ir iš buvusio 
Dzūkų parengimo Jaunimo cen
t re . L . Gal. 

MODFXIAVO MADŲ 
PARODOJE 

10 metų. Sugrįžusi į Lietuvą 
mirė 1967 m. rugsėjo 18 d. 

Dr. Vytautas Vygantas katba A-
teitlninkų federacijos kongrese 

skanių vaišių stalų sutraukė ne 
toli 300 aktyvių narių. Kadan
gi lietuvių namų savininkų rei
kalai glaudžiai susiję su valdžios 
pareigūnais, garbės svečių tar
pe buvo daugybė įžymių mies
to, Cook apskrities ir Illinois 
valstijos pareigūnų. 

Banketą pradėjo dr-jos pirm. 
Juozas Bacevičius, pakviesda
mas parapijos kleboną kun. An
taną J . Zakarauską sukalbėti 
maldą. Palaiminęs valgius, kle
bonas t rumpu žodžiu iškėlė 
draugijos darbus ir vienybės 
reikalą. 

P i rm. J. Bacevičius pris tatė 
aukš tus svečius, Marąuette 
Parko lietuvių kolonijos ir drau 
gijos valdybos darbuotojus, ku
rių t a r p e buvo Frank D. Savic
kas — State repres, Benjamin 
S. Adamowski, John Lanigan, 
Juozas Rachūnas, Charles P . 
Kai, Mrchael Madigan, Robert 
Tarzich, Walter B. McAvoy, 
arch. Albertas Kerelis, Casimir 
Staszuck, Joseph Potempa, Jo-
seph Krasowski, Kazimieras 
Oksas ir kt. Daugumas jų pa-

Repšys, Adolfas Šimkus, Myko
las Šorius, Ant. Gintneris, K. 
Repšienė, K. Stakėnienė, dr-jos 
darbus remia Gužauskai, Janu-
šaičiai, Mažeikai ir kiti. 

Vaišėms ir kalboms pasibai
gus, namų savininkai ir jų sve
čiai, puikiam orkestrui grojant, 
gražiai pasilinksmino. 

Draugija dažnomis progomis 
ir finansiškai paremia lietuviš
kus reikalus, jų tarpe ir mūsų 
spaudą. Kaip viena iš paskuti
nių aukų minėtina 100 dol. pa
rama, paskirta tėvui ir sūnui 
Bražinskams padė t i (bk) 

IŠSIBLAŠKYMAS 
Anglijoje šešių vaikų motina 

Ann Rudd, rašydama čekį, vie
toj dviejų svarų ir šešių šilingų 
įrašė du svarai ir šeši vaikai. 

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

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis Ir išinokėtinai 

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

Irmos > 
statyme. 

teckytės studijos auklėtines A. Kairio 

Dana Kriaučeliūnaitė, ispanų 
kalbos mokytoja, daug keliavu
si i r studijavusi Europoje, pir
mą kartą modeliavo Putnamo 
seselių rėmėjų madų parodoje. 
Anksčiau modeliavusi Montes-
sori parodoje, ji labai noriai sakė t rumpas, bet įdomias kal-
prisidėjo prie aukščiau minėtos bas, k a s visiškai suprantama rin j 
parodos, nes lankė ir baigė Pu t - kiminiais metais, 
n a m o seselių akademiją. Dau-1 Draugijai vadovauja pirm. J. j 
giausia ji modeliavo mūsų ga- Bacevičius, vicepirm. Alb. Ke-
bios kūrėjos Monikos (Kripkaus relis. I š kitų valdybos narių ir 
kienės) sukur tus ir J . Dockie- šiaip j au uolių darbuotojų buvo 
nės megstus drabužius. Nors ir pr is ta tyt i Antanas Stakėnas, 

Du broliukai" p a - ! n e profesionalė modeliuotoja, į Juozas Bagdžius, Stasys Pat-
Nuotr. M. Nagio tač iau publikos ji buvo pripa-i laba Juozas Vikšraitis, Kostas 

MELSKIMĖS UŽ 
M I R U S I U S 

Marijonų vienuolijos nariai kasdien meldžiasi už 
skaistykloje kenčiančias sielas. Savo maldų intencijomis 
apima tėvus, gimines, geradarius, vienuolijos įstaigų ir 
darbų rėmėjus ir visus mirusius bendradarbius. 

Į savo maldas įjungiame taip pat tuos mirusius, 
kurių vardus prisiunčia jų artimieji. Vienuolynas priima 
ir mažas aukas bendroms šv. Mišioms už mirusius, ku
rios bus laikomos per visas aštuonias Vėlinių Oktavos 
dienas. 

Marijonų Seminarijos koplyčioje melsimės už mūsų 
geradarius, bendradarbius ir visus mūsų maldoms pave
damus mirusius šia tvarka: 

1. Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) giedotinės šv. Mišios. 
2. Per visą Vėlinių Oktavą šv. Mišios. 
3. Per visą Vėlinių Oktavą gedulingi mišparai. 
4. Per visą lapkričio mėnesį kunigai marijonai mel

džiasi per visas šv. Mišias už geradarių sielas. 
5. Per visą lapkričio mėnesį kalbamas rožančius y ra 

aukojamas už geradarių sielas. 
6. Kunigai ir broliai marijonai kasdien aukoja už mi

rusius savo gerus darbus, maldas ir įgijamus atlaidus. 
Kviečiame visus įsijungti į mūsų maldas už mirusius. 

Savo brangiųjų vardus siųskite adresu: 

Rev. Father Superior 
Marian Hills Seminary 

Clarendon Hills, 01. 60514 
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