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Kas įvyksta su heretiku 
už geležinės uždangos? 

Vieša paslaptis, kad jeigu ku
rioje galvoje už geležinės už
dangos ima sukti lizdus here-
tiškos idėjos, prieš komunizmą, 
t a galva gali lengvai nukristi, 
kaip jau buvo išžudyti milijonai 
Bet kartais toks "heretikas" 
šiaip taip įstengia ir tęst i savo 
gyvenimą. Apie tokį atsitikimą 
inforntuoa Chicago Daily News 
savo lapkr. 23 d. n-ry. Čia ra
šoma apie vokiečių fiziką prof. 
Robertą Haveman. Būdamas at
kaklus komunistas, jis buvo ta
pęs turtingu Rytų Vokietijos ko 
munistinės struktūros nariu. Jis 
gaudavo po 21,500 metams už 
profesoriavimą. J is buvo Hum-
boldto universiteto Fiztkos-Che-
mijos instituto direktor.. Moks
lo akademijos narys, kalbėtojas 
svarbesniuose komunistų parti
jos parengimuose. 

Tačiau jis ėmė kelti mintis 
apie demokratinių idėjų įvedimą 
į komunistinę partiją; j is išdrį
so kalbėti apie "socializmą su 
žmoniškuoju, humanistiniu vei
du" Rytų Vokietijoje. J i s pasi
darė propaguo' ojas liberališkes-
nės komunizmo formos, kėlė 
balsą prieš staliniškojo komuniz 
mo karjeristus, kurie ta ip sie
kia apsirūpinti šaldytuvais, skal 
bimo mašinomis, automobiliais, 
televizijos aparatais ir ki tais pa
togumais. 

Š i a s savo mintis jis išreiškė 
ir naujoje knygoje, kuri buvo 
išleista Vakarų Berlyne. Užtat 
komunistų part i ja nustūmė jį 
iš pozicijų, duodančių gerą at
lyginimą. Dabar gyvena Rytų 
Berlyne tokiame bute, k u r nėra 
šilto vandens, keltuvo i r rei
kia aukštais laiptais kopti vir
šun. Skersai gatvės nuo jo bu
to nuolat budi sekliai, kurie 
ka r t a i s jį seka išeinantį iš na
mų. Pragyvena jis dabar iš ho
noraro už knygas, iš draugų 
paramos ir iš pensijos, kurią 
gauna, kaip buvusi nacių auka. 
I r į į daromas didelis spaudi
mas. 

J i s buvo iššauktas į ministe
rijos rūmus ir buvo j a m stip
riai pagrasinta, jeigu j i s nesi
liaus spausdinęs savo raš tų už-

Bavarijoj laimėjo 
krikščionys demokratai 

MIUNCHENAS. — Bavari
jos rinkimus laimėjo žymia per
svara krikščionys demokratai, 
surinkę 56.4 procentų balsų. 
Kanclerio Brandto socialdemo
kra ta i surinko 33.3%. Dešinioji 
nacionalistų demokratų partija 
prarado visus turėtus 15 atsto
vų. Laisvieji demokratai, koali
cijoje su socialdemokratais, išsi
laikė vietos seimely, surinkę 
mažiausią minimumą 5.3 9£. Jei
gu 5% nebūtų surinkę, būtų 
negavę nei vieno atstovo. Krikš
čionys demokratai, palyginus su 
balsavimais prieš 4 metus, 8-2% 
gavo daugiau balsų ir seimely 
iš 204 atstovų turės 124, social
demokratai 70, o laisvieji demo
kra ta i 10. Balsavimai buvo kaip 
ir bandymas, kiek tau ta prita
ria Brandto vyriausybės rytų 
politikai 

N E W YORK — Sen. Goodell 
sako, kad jis ir kiti respubliko
nai liberalai, gal būt, išstos iš 
partijos. Tie "kiti", jo žodžiais, 
gali būti senatoriai Hatfield (O-
r e ) . Brcok (Mass.). Percy (fli-
nois) ir k t 

sieny. I r ta ip buvo pr ispaus tas 
žmogus, kuris j au nuo 1932 m. 
(tada te turėdamas 22 m. am
žiaus) y r a komunistų part i jos 
narys. J i s buvo nacių išmestas 
iš universiteto, nuteis tas mir t i 
už vadovavimą opozicijos gru
pei prieš nacius. Po k a r o jis bu
vo Karaliaus Wilhelmo institu
t o direktorius Vakarų Berlyne, 
tačiau už agitaciją pr ieš atomi
nį ginklavimąsi jam teko pasi
t raukti . Tada jis persikėlė į Ry
tų Berlyną. Dabar j is Čekoslo
vakijos kryptį prieš 1968 me
t u s laiko geriausia komunizmo 
viltimi. Tačiau Rytų Vokietijo
j e tebevyrauja stalinizmas ir 
aukš 'a komunistų pareigūnė 
Hanna Wolf, pačiame įkarštyje 
kampanij. prieš prof. Haveman, 
pasakė: "Kodėl mes turime j a m 
leisti gadint mūsų jaunimą, ka ip 
ta i savu laiku darė Sok ra t a s?" 

( J . Daugi.) 
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N E W YORK. — Gvinėja ofi
cialiai pakaltino Portugaliją, 
kad iš jos teritorijos įsibrovė 
sukilėliai i r graso nuversti val
džią. Skundą įteikė Saugumo 
Tarybai ir prašo, kad Jungti-

rašė atsakymą Saugumo Tary
bos šio mėnesio pirmininkui Si
rijos atstovui Tomeh. kad t ie 
tvirtinimai yra pramanyti , kad 
Portugalija nieko dėta dėl to , 
kas dedasi Gvinėjoje. Į Gvinėją 

nės Tautos pasiųstų kariuomenę | įsiveržė, greičiausiai, pabėgėliai 
ir gelbėtų k ra š t ą nuo įsiveržėlių. \ iš to krašto ir siekia nuversti 
J . Tautos tokios kariuomenės ; prezidentą Sekou Toure. 
neturi . Gvinėjos prezidentas atsiun-

Portugali jos delegatas Jung- S tė telegramą į Jurgt ines Tau-

Popiežaus keliones į Tolimuosius Rytus žemėlapis. Paulius VI išvyksta lapkričio 26 d. Žemėlapy nepažy
mėta, bet popiežius sustos dar ir rytiniam Pakistane. t 
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Rusijos žydas Riggerman suimtas 
1 ir bus teisiamas, kad veržėsi j 
Amerikos ambasadą Maskvoje, no
rėdamas sužinoti, ar jis gali gauti 
Amerikos pilietybę ir emigruoti. 
Jo tėvai buvo Amerikos piliečiai, 
bet jis gimęs Rusijoj. 

Sovietai giriasi 
savo raketomis 

MASKVA _ Maršalas Ni-
kolai Krylov, sovietų raketų 
programos vadovas, Pravdoj pa
rašė, kad laike paskutiniųjų me
tų sovietų raketų statyboje pa
daryta didelė pažanga. Jo pra
nešimas sutinka su Amerikos 
žvalgybos įstaigų pranešimais 
apie sovietų pažangą tarpkon-
tinentinių raketų skaičių. 

Krylov rašo, kad raketos kaip 
puolamasis ginklas, y ra pa t s 
svarbiausias, jam skiriama dau
giausia dėmesio ir lėšų. Rake
tos iš pagrindų pakeitė visą s t r a 
teginę sistemą ir ka ro moksle 
įvyko t ik ra revoliucija. Ta pa
čia proga maršalas pasijuokė iš 
Amerikos, kad ir čia bandoma 
gąsdinimais iš Kongreso išspaus 
t i didesnes sumas raketų ga
mybai, t a r tum sovietų rake
tos ir būtų tik į Ameriką nu-
kreitptos. 

Skaičių neatidengia, bet A-
merikos žvalgyba skelbia, j o g 
sovietai puolamųjų raketų pa
didino iš 1,350 iki 1.500. Ame
rika jų tur i 1,054. "Dėl nuola
tinių imperialistinių jėgų intri
gų, sovietų k raš tas tur i budėti 
ir toliau ruoštis šalies gynimui 
ir didinti raketų skaičių", rašo 
Krylov. Pasigyrė, k a d raketos 
labai patikimų karių rankose, 
jų įguloj 90 # y ra komunistų 
partijos arba komjaunimo na
r i a i 

Stalinas buvęs 
nesveiko proto 

N E W YORK. — Life žurna
las šios savaitės laidoje atspaus 
dino pirmąją iš rauką iš Chruš
čiovo memuarų. Atsiminimuose 
rašoma, kad Stalinas buvęs lau
kinis, žiaurus ir protiniai ne
sveikas, "trenktas". Chruščio
vas pakaltina Staliną dėl žemės 
ūkio kolektyvizacijos, kuri nie
ko gero Rusijai ir užgrobtiems 
kraš tams nedavė, tik skurdą at- j 
nešė. Toliau Nikita piktinasi, Į 
kad 1930 ir vėlesnių metų kom- į 
partijos "valymai" sunaikino 
"gražiausią žiedą", sulikvidavo j 
kūrybingiausią elemen'ą. 

P a t s Chruščiovas pakartojo, i 
o Tass paskelbė, kad jis jokių j 
memuarų nėra rašęs, o užsieny i 
skelbiami atsiminimai yra su
fabrikuoti, be jo žinios ir suti- I 
kimo visokių pasakytų ir nepa
sakytų kalbų mintys. Life ta
čiau tvirtina, kad tie atsimini
mai yra autentiški. 

Svetlana, Stalino duktė pa
reiškė, kad memuarai yra ne
tikri. Ji jau spėjo perskaityti 
Life spausdinamą ištrauką ir 
sako, kad ten yra ir išgalvotų 
dalykų. 

Atpirkimo ožiai 
WASHJNGTONAS. — Iždo 

sekretorius Kennedy pareiškė 
Nixonui, kad j i s pasiruošęs būti 
t a s atpirkimo ožys, jei reikės 
aukos dėl sunkumų ekonomikoj, 

I negalėjimo subalansuoti biudže-
j to ir rinkimų pralaimėjimo. Jis 
I tačiau neįteikė atsistatydinimo 
rašto, to nereikalavo nei Nixo-
nas. 

Yra ir daugiau, kurie gali at
sistatydinti dėl visokių nesėk
mių. Minimi ir jų vardai : komer 
cijos sekretorius Stans, žemės 
ūkio Hardin ir vidaus reikalų 
Hickel. 

Popiežiaus kelionės į Tolimuosius 
ftytos tvarkaraštis 

VATIKANAS. — Popiežiaus 
kelionė į Tolimuosius Rytus 

domina pasaulį. Kelionę pradeda 
lapkričio 26, kelvirtadienio anks 
ti rytą. Pirmas jo sustojimas 
numatyt as Irano sostinėje Te
herane, paskui Rytų Pakistane, 
toliau Pago Pago saloje Samoa 
archipelage. Lapkričio 27 d., at
vykęs į Filipinų sostinę Manilą, 
Paulius VI aukos šv. Mišias ka
tedroje. Po to seks įvairūs susi-
tik :mai su Tolimųjų Rytų kata-

ilgiau sustos Indonezijos sos
tinėje Djakartoje, kur vietos 
katedroje susitiks su Indonezi
jos tikinčiaisiais ii' dvasiškija 
bei aplankys Indonezijos respub 
likos prezidentą. Po t o Djakar-
tos miesto stadijone aukos šv. 
Mišias ir gruodžio 4 d. t ę s savo 
kelionę į Romą. Šioj kelionėj 
Paulius VI du kar tus t rumpes
niam laikui sustos Hong Konge 
ir Ceylono salos sostinėje Co-
lombo mieste. Visa Pauliaus VI 

t inėse Tautose Antonio Patricio 
tuos kalt inimus paneigė. Jis pa-

Sovietai nuteisė 
dar vieną rašytoje 

MASKVA. — Valentin Mo-
ros, sovietų rašytojas, ukrainie
tis, apie 35 m., prieš metus bai
gė šešių metų bausmę koncent
racijos stovykloje "už Sovietų 
Sąjungos šmeižimą", dabar vėl 
gavo devynis metus už tai, kad 
aprašė savo pergyvenimus ir 

tas, kur sako, kad iš jūros išsi
kėlė sukilėliai, atplaukę dešim
čia laivų, o iš oro bombardavo 
sos'inę Conakry. Su įsiveržėliais 
sostinėj vyksta mūšiai. PirrhLl-
ji du įsiveržėliai, žuvę mūšio 
metu, sakoma, buvo vokiečiai. 
Jų tikslas pirmoj eilėj užimti 
prezidentūrą ir gynimo nunis-
teriją. 

Vėlesniam pranešime vyriau
sybė tvirtina, kad įsiveržėlių y-
ra apie 350, įskaitant 50 vieti
nių, kurie padeda įsibrovėliams. 

Portugalija, aiškindama Sau
gumo Tarybai, kad ji nedaly
vauja tame sukilime, sako, kad patyr imus kalėjimuose. 

LONDONAS. — Solženicinas' J* «" k"P **»** pakankamai v a r 
užbaigė nepolitinį romaną iš pir- j go Afrikoje. Vien šiais metais 
mojo didžiojo karo pradžios lai- | Saugumo Taryboj prieš ją buvo 
kų. Kur jis bus spausdinamas, į įteikti keturi skundai dėl jos 
nesakoma. Pirmieji du Jo roma
nai, už kuriuos ir Nobelio pre
miją gavo, paskelbti tik užsieny, 
ne Rusijoj. 

likų vyskupais, ^s i r inkusia is kelionė tęsis apie 10 dienų. Ke- K i n i t O S a m b & S a d o r h l S 
a proga aptarti įvairias baž

nytines problemas, ir oficialūs 
vizitai pas Filipinų respublikos 
prezidentą ir vyriausybės at
stovus. Lapkričio 29 d. Paulius 
VI-sis per Manilos katalikų "Ra 
dio Veritas" stotį pasakys kal
bą Azijos tikintiesiems. Kaip 
žinoma "Radio Veritas" perduo
da savo programas ir lietuvių 
kalba, gerai girdima Sibire ir 
Australijoje gyvenančių lietu
vių. Baigęs savo vizitą Manilo-
ie, lapkričio 30 dieną atvyks į 
Sydnėjų, Australijoie. Po iškil
mingo susitikimo ir šv. Mišių da 
'yvaus Australijos ir Okeanijos 
yskupų konferencijoje aktua

liosioms sielovados problemoms 
aptarti. Be to, Paulius VI kelis 
kartus susitiks su vietos dva
siškija, tikinčiaisiais ir vyriau
sybės bei chplomatinio korpuso 
atstovais. Ta proga popiežius 
priims audiencijose pasaulinės 
spaudos atstovus, įvairių orga
nizacijų vadovus bei Australi
joje gyvenančių tautinių mažu
mų delegacijas, kurių tarpe ir 
lietuvius. 

Pauliaus VI grįžimas iš Syd-
n ė jaus y r a numatytas gruodžio 

1 3 d. Pakeliui j Romą Paulius VI 

-•tMfimnįMff.•:•.*g?;-- >?vr-'•••y rr?m~~r^-r— -— -• . - • - - — ~ — - -

<*** ai. 

i Du Pakistano vyrai verkia, kad abiejų šeimos žūva 

Honėje jį lydės kardinolų kole
gijos dekanas kard. Tisserant 
ir naujasis tautų evangelizavi-
mo kongregacijos prefektas kar 
dinolas Rossi bei Vatikano val
stybės sekretoriato aukš' ieji at
stovai .arkivyskupai Benelli ir 
Casaroli su įvairiais palydovais, 
kurių tarpe ir lietuvis vyskupas 
Paulius Marcinkus. 

VATIKANAS. — Paul ius VI 
privačioje audiencijoje priėmė 
du Australijos vyskupus, Bella-
rat O'Collins ir Sandhurs to Ste-
sart , kurie atvykę šiomis die
nomis į Romą, apsigyveno lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijos 
svečių namuose. Be to, Romos 
uetuvių kolegijoje sustojo i r A-
delaidės arkivyskupas Boevich, 
kuris yra didelis lietuvių prie-
telius ir daug padeda Adelaidės 
mieste ir apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams. 

Sen. Muskie keliaus 
per pasaulj 

VVASHINGTONAS. — Tokia 
jau susidarė tradicija Ameriko
je, kad tas, kuris nori kandi
datuoti j prezidentus, tu r i atlik
ti t am tikrą "faktams r inkt i iš 
pirmųjų šaltinių" kelionę po pa
saulį, svarbiausia aplankyti 
Maskvą ir pasikalbėti su jų va
dais. Sen. Muskie, stipriausias 
demokratų kandidatas j prezi
dentus, 1971 m. ir nor i tam 
skirti piligriminę kelionę atlikti. 
Reikia manyt i kad Brežnevas, 
Kosyginas ir Podgorny Maine 
demokratą labai mielai priims. 
Jie suinteresuoti, kad Ameriko
je keistųsi valdžia. Blogiau ne
bus, o gal ir geriau. 

Nyksta laukiniai arkliai 

NEW YORK — 1900 m. A-
merikos vakaruose buvo apie 2 
mil. laukinių arklių — mustan
gų. Šiandien jų priskaičiuojama 
tik 16,000. Jeigu jie i r toliau 
bus naikinami ta pačia sparta, 
po aštuonių metų jų neliks. 

Maskvoje 

MASKVA. — Raudonosios Ki 
nijos ambasadorius Sovietų Są
jungai Liu Hsin - Cuan atvyko 
j Maskvą. Sovietų ambasa
dorius Tolstiko į Pekingą atvy
k o prieš 12 dienų. Abi šalys sa
vo ambasadorius buvo atšaukę 
1966 m. 

Darbininkai kontrakte 
patvirtino 

DETROITAS. — General Mo
tors darbininkai balsavimo ke
liu pri tarė unijos sudarytam 
kontraktui ir vakar daugelyje 
vietų sugrįžo į darbą. Naujų 
automobilių gamyba pilnu tem
pu prasidės jau kitą savaitę. 

Pagal t o kontrakto pavyzdį 
unija dabar pradės derybas su 
Fordu ir Chryslerio korporaci
jomis. Nemanoma, kad būtų 
sunkumų. 

kolonijų. 
Gvinėja yra jauna respubli

ka, vyriausybė labai kairi. Gy
ventojų turi 3.5 mil., ploto 95, 
000 kv. mylių, y r a truputį į šiau 
rę nuo pusiaujo, vakarinėje Af
rikos dalyje. Gvinėja buvo vie
nintelė iš prancūzų kolonijų, ku
ri, 1958 m. gavusi nepriklauso
mybę, nepanorėjo jokių ryšių 
"u Prancūzija ir neįeina į jos 
bendruomenę. 

l W A turėjo 
daug nuostoliu 

WASHINGTONAS. — Oro li
nija TWA šiais metais per pir
muosius 10 mėnesių turėjo 37.5 
mil. dolerių nuostolių. Taupumo 
i r skridimų mažinimo sumeti
mais iš bendro skaičiaus 42,421 
ta rnauto jo bus atleista 2.000, 
t a rp jų 4OO merginų patarnau
tojų. 

De Gaulle garbei 
PARYŽIUS. — Paryžiaus cen

tre , kur stovi Triumfo arka. 
taisyklingai išplanuota aikštė 
iki šiol vadinosi Place de L'Etoi-
le (žvaigždės aikštė) , nuo šiol 
vadinsis Place Charles de Gaul
le. 

HOUSTON. — Mokslininkai, 
tirdami iš mėnulio atvežtų uo
lienų pavyzdžius, skelbia, jog 
yra pagrindo tvirtinti, kad mė
nulyje y r a deguonies ir vandens 
elementų. 

Kambodijos kareivis, kad būtų 
lengviau nešioti šovinius, juos pri
tvirtino prie šahno. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 24 d.: šv. Jonas 
nuo Kryžiaus, šv. Firmina. 
Mantvydas. Valdė. 

Lapkričio 25 d.; šv. Ainotas, 
šv. Kotryna, Santautas, Germė. 

Saulė teka 6:50. leidžias 4:24. 

ORAS 

Saulėta, ne taip šalta ir ma
žiau vėjuota, temperatūra apie 
25 laipsnius. 

< 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 24 d. 

KELIAS l SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

Sveikatos reikalu rastus - klausimus siusti Šiuo adresu: 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KELIAS l SVEIKATA, 2319 West Garfield BlvcL, Chicago, ui . 60636 

ĮVAIRIAI PASIREIŠKIANTIS 
KRAUJO SURIEBĖJIMAS 

Pariebėjus kraujui dažnai susi- j lipids kraujuje nuo 93 iki 59 
daro odoje riebalų turintieji gu-'proc. — jie priklausė antrai gru
žai ar plokštės. Riebaliniai odos pei. Taigi, jie turėjo jau anksčiau 
pakitimai vadinami ksantomo- minėtą heperbeta -lipoproteine-
mis (Xanthoma). Tai geltonos sp mia, būdingą antrai krupei su 
vos odos guzai (tumorai), suside- riebėjimo rūšį. Iš minėtų 23 pa 
dą iš riebalinio audinio. Graikiš
kai Xanthos — geltonas, oma-
guzas. 

Kraujo pariebėjimas skirstomas 
į penkias grupes. Kiekviena gru 

cientų aštuoni turėjo beta-lipids 
nuo 15 iki 2 proc, jie priskirti 
ketvirtai suriebėjimo grupei. Trys 
tos grupės pacientų priklausė 
"mišriai" trečiajai grupei.Jų su-

pė turi kiek skirtingas įtakas į j riebėjimas kraujo buvo tarp I ir 
žmogaus liguistumą. Pariebėti j IV grupių - tarpinis. Antros ir 
kraujas gali dėl permažai veikian 
čios gūžio liaukos (hypothoroi-
dism) ir kitų negalių. Tai antri
nis kraujo pariebėjimas. Jis tvar
komas, tvarkant pagrindinę ligą. 
Čia kalbėsime apie pirminį parie-
bėjimą-nesurištą su bet kokia rie-

trečios grupės suriebėjimą turin
tieji dažnai gauna arterijų su-
kalkėjimą — gauna arterioskle-
rotinę širdies ligą. Nei dieta, nei 
vaistai, riebalus kraujuje maži
nantieji - clofibrate (Atromid), 
nepadėjo reikiamai tokiems pa-

bėjimą iššaukiančia liga. Krau- j cientams. Retai tokiems kraujas 
jo serume cholesterolio kiekio' suliesėdavo bei jų nusiskundimai 
susekimas, siekiant nustatyti pen- i pagerėdavo. 
kių rūšių suriebėjimą, nėra reikš- Trečios grupės kraujo suliesėjimas 

Visada pravartu kiekvienam lietuviui nevalgyti perdaug ir nekalti per-
gausiai riebių valgių. 34 metų vyro delnas išbertas (kairėj) riebalinė
mis plememis. dėl jo kraujo ketvirtai grupei priklausomo suriebėjimo 
Tas pats delnas vyrui ėmus normaliai maitintis (mažai riebalų, ma
žai miltinių-krakmolinių-saldumynų). 

tinį kiekį. Ketvirtajai grupei pri- dical Tribūne", October 26,1970 
klauso visi žmonės su žymiu pa- numeryje vidaus ligų gydytojas . . . . 
didėjimu prebeta-lipoproteinų Uonel J . Boumigal iš Nor th | l ™ I.ausus tuojau caug geriau, 
kiekio. ;01msted, Ohio klausia, koks cho-

PenktosirK tminės krauio ! l e s t e r o l i o k i e k i s laikomas norma-
. r-. . nu įvairaus amžiaus žmonėms/ 

suriebėjimas 

Visiems pauentams mes pata-
name sekančius aštuonis daly
kus. I. Kūno mankšta - darbas 
2. užlaikyti idealų kūno svorį- 3. 
sumažinti gyvulinius (prisotintų 
riebalinių rūgščių) riebalus. 4. 
vidutiniai padidinti augalinius 
riebalus (neprisotintų riebalinių 
rūgščių riebalai) . 5. vartoti pil
nų grūdų duoną. 6. naudojimas 
pilnų vaisių. 7. valgymas pilnų 
daržovių. 8. sumažinimas poli
ruotų (refined) angliavandžių -
miltinių - krakmolinių valgių. 

Šitokį maistą mes patariame ne 
vien todėl, kad jis mažina rieba
lus kraujuje, bet ir todėl, kad 
minėtas maistas atitaiso dabar
tinės mitybos klaidas ir suteikia 
žmogui sveikos mitybos pagrin
dą, visai niekuo nerizikuojant 
Nežiūrint i riebalų kraujuje pa
kitimą — sumažėjimą, pacientai 

Kokio amžiaus sulaukusiems 
Tai labai retai pasitaikanti žmonėms reikia pradėti tikrinti 

žmogaus kraujo suriebėjimo rū- kraujo riebumą? Nuo kokio laip-
šis. Ji yra I ir IV suriebėjimo: snio suriebėjimo pradėtas gydy-
kombinacija. Ji esti apturima per- m a s . Kaip dieta įtakoja kraujo 
daug riebiai ir saldžiai valgant 
(miltinių - krakmolinių perdaug 

riebalus? 
J tuos klausimus minėtame žur 

pildydami minėtą aštuonių n u 
rodymų mitybą. 

Kai kurie pacientai, iš tėvų pa
veldėję riebų kraują, miršta jau
ni. Kiti su tokia negerove ilgai 
išsilaiko. D a r tyrimai tęsiami su
sekti krauje riebumo įtaką į šir-

(Nukel ta j 4 pusi.) 

mingas, nes tas jo kiekis esti pa
didintas II, III ir IV gr. Trigly-
ceridų kiekį kraujuje reikia susek-

vartojant). Triglyceridų krauju-1 n a l e a t s a k o p r o f e s o r i u s Richard 
je esti daugiau negu 3o0 mg. c B o z i a n ^ J i s y r a v i d a u s H g u i r 

P r o c - mitybos skyrių bei biochemijos 
IŠVADA. Neimkime rimtų da- srities vadovas Cincinnati univer-

lykų pernerimtai. Gilinkimės į siteto medicinos mokykloje. 
mūsų liguistumo pagrindus. Pa-

Visckių rūšių riebaliniai tumo- sinaudokime naujausiomis žinio-
rai (guzai) odoje atsiranda, tu
rint trečios grupės kraujo surie 

mis. Nieko nepadės visokiomis1 

mostimis tepimas delnų bei strė
nų -sėdynės išbėrimas, jei jie bus 
sukelti tam tikros rūšies kraujo 
suriebėjimo. Reikės ne už vaistų 
pirmiausia griebtis, riebalus ma
žinti, bet savą galvą į darbą pa
leisti: mažiau riebalų ir miltinių 
- krakmolinių patiekalų kirsti. 
Imkim save nagan: prisiverskim 
gyventi sveiko žmogaus gyve
nimą. Pirmiausia, neįpraskime ir 
vaikų neįpratinkime į saldumu 
bei taukais pertekusį gyvenimą. 
Tada mes būsime daug sveikes
ni. Matom, kad ne kiekvienas su 
riebėjimas lygiai gražiai gydy- : 
mui pasiduoda. Kai kurie žmonės 
turi dar labiau savo diržus susi-1 

Jo suglaustai paduodamas at
sakymas yra sekantis. 

ti, nonnt suriebėjimo rus* -gru- j b ė ^ T a d a ^ . -e ^ di_ 
pes nustatyti. Greičiausias ir p a - | d i n t i b e t a i r b e t a _ y 
togiausias kraujo nebejimo r u - | t e i n a L K a i j a u ^ H 
šiai nustatyti kelias yra T n g l y c e - j ^ įr ft ^ s s u r i e b ė j imas ri-
ndų plazmoje susekimas P i rmi - ' š a s i s u d a ž n a š i r d i e s k • 
mame panebejime triglyceridų \~ ,j D f e t a įį̂  m a i s t a $ fr 
kraujuje esti mažiau negu J3o0 j s i v a ] } fi • ^ - i r . 
mg proc. antroj grupėj; uz tą { s u n ] d a i rfno ^ 
kieki tų riebalų est, daugiau h - j m a ž ė . f m ą _ NQR - i e m e n k ė j o ._ 
kusiose grupėse: I, III, IV ir V. | f i a u ^ g n j p ė s „ s u r i e b ė j i m a 

Pirmos grupės suriebėjimas | turinčiųjų guzus, bet daug Ie
škos grupės suriebėjimas y~a' čiau už ketvirtos g~upės suriebė-

retas. Jis gaunamas perdaug vai- jimą kraujo turinčiųjų odos ne-
gant riebalų, šiame atvejuje es- geroves. 
ti padidintos kepenys ir blužnis, j Ketvirtosios grupės kraujo 
Šios ir V grupės suriebėjimas iš- ! suriebėjimas 
jungiamas, nesurandant dideliam; S i o j e grupėje labai kraujuje pa-
kiekyje taip vadinamų chylomi- g a u s ė ] - a vadinama prebeta-lipo- veržti prie stalo sėsdami. Atver-
cronų. proteinų riebalų pogrupė. Toks kime savas širdis naujam medi-
Antros grupės kraujo suriebėjimas kraujo suriebėjimas atsiranda j ciniškam žodžiui, paliovę toliau 

Daug dažniau pas žmones ran valgant daug angliavandžių: netikusiame senoviškume tūnoti. 
damas antros grupės kraujo su- saldumynų, pyragų, duonos, bul-
riebėjimas. Būdinga, kad čia pa- vių,- žodžiu, miltinių -krakmo-
gausėjo kraujuje vadinami beta- linių valgių (carbohydrate indu-
lipoproteinai. Tai šeimoje pasi- ced). Toks tos grupės kraujo su-
reiškianti negerovė, net keli na- riebėjimas vadinasi hyperprebe-
riai šeimoje gauna šį kraujo su- ta - lipoproteinemia. Būdingi o-
riebėjima. Riebaliniai guzai odo- dos pakitimai šios grupės surie-
je (xanthoma tuberosum) vie- bėjusiems yra: rankų plaštakų 
nodai dažnai pasireiškia šioje išbėrimai — geltonais ruožais 
kraujo suriebėjimo grupėje, kaip pakinta oda arba visos odos pa-
ir II bei IV. Tik šioje grupėje geltimas - dar kitoks išbėrimas, 
minėti geltoni guzai daugiau iš- ypač sėdynės srityje gaunasi: tai 
reikšti esti sausgyslėse (ypač ai- mažų pušku pavidalo riebaliniai 
kūnės srityje — čia jie vadina- gūželiai. Vienoj grupėj pacientų gydytojams skirto žurnalo 
mi xanthoma tencineum), o iš aštuonių ketvirtos grupės su-i ~ ~ ~~~ 
taip pat antakiuose (čia jie plokš- riebėjimą turinčiųjų net šeši tu-
tesni, vadinami xanthelasma pal- rėjo minėtą puškais odos išberi-
pebrarum). Xanthoma tencine- mą sėdynės ir šlaunų srityje. O 
um (sausgyslių guzai) buvo pvz. odos pageltimą bei delnų gelto-! 
rasti pas vienuolika ligonių iš tu- ną ruožėtumą turėjo ketvirtos 
žino antros grupės suriebėjimą grupės kraujo suriebėjimą turin-
turinčiųjų.Kitu atveju buvo tirta tieji labai greitai taisėsi mažiau 
23 pacientai, turį perriebų krau- valgydami (low -calorie diet) ir 
ją. Jie visi turėjo riebalinius gu- mažiau miltinių- - krakmolinių: 
zus. Jie priklausė savo suriebėji- vartodami (Iow -carbohydrate i 
mu prie II, III ir IV grupės. Iš- diet). Ne tik puškais išbėrimai, 
tyrus jų kraujuje paskiras riebalų bet ir delnų geltonas ruožėtumasį 
rūšis (lipid ir lipoprotein) susek- greit pranyksta, o taip pat ir to
tą, kad pagal beta-lipids (tam tik- kios grupės kraujo suriebėjimas 
ra riebalų rūšis kraujuje) kiekį susitvarko. Galutinai atskiriama 
juos galima buvo paskirstyti į tris ši grupė nuo trečiosios atsižvel-
tik minėtas grupes. Tuzinas iš giant į kraujuje esamų riebalų, 
minėtų 23 pacientų turėjo beta- vadinamų prebeta-lipids, procen-

Pasiskaityti. Modern Medicine, 
November 1970. 

LIETUVIŠKAS MAISTAS — 
ŠIRDŽIAI VAISTAS 

TEISINGA PATARIMĄ 
{GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI. 

Šlaunis ir sed moji dalis 37 m e t ų 
vyro, ssrgančio ketvirtos grupes 
kraujo surLbjj imu. Liga susitvar
ko ne mostimi, bet nepersivalgymu. 

OR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G E R K L Ė S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Treciad 
aždaryta . Ligoniai priimami susitaru« 

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

Reztd. Teief. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
V K l S U U J A IR .MOTERŲ MGOS 

OI.\EKOIXXJIXC CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Bui ld ing) Tel . L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street 
Kampas S3-cios Ir Californls 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakare 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Prectad ir kitu laiku pagal sutari! 
Ofiso tetef. 476-4042 

Rezld tel VVAIbrook .S-3Q4» 

DR. C. K. BOBELIS 
i n k s t o ir Š lapumo Takę 

Chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No . Liberty Street 

Route 25. Eltrin Illinois. 

KLAUSIMAS. Mediciniško, 
Me-

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

R0CHKES MEDICAt c f i f ^ 
ARTS 

3213 W. 63rd Street ^m*: 

Tei. WA 5-4787 

REMBLAKE - R0CHKES 
AP0THECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500 

DIABETINIS MAISTAS LR G A M I N I A I 
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Y0UK SAVINGS 
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Sąskaitos apdraustos Iki $20,000-

6°̂  PER ANNUM 

DURYS - LANGAI 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turckliai ir "aiuminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "stainless 
steel" žieminiai langai. 

ALUMINIJAUS RYMOS (Gutters) 
vandens nubėgimui. Nerūdija ir nerei
kia dažyti. 

TVOROS - STOGELIAI įvairių me
džiagų ir spalvų. 

KOSTAS BUTKUS 
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ON CERTIFICATES 

2 Year Maturity 

5%% PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F S1000.00 

One Year Maturity 

5U0/ PER ANNUM 74/0 
0N CERTIFICATES 

0F $1000.00 0R MORE 
6 Montb Maturity 

SM% P E R A N N U l d 

ON »0 DAT SOTICE 

PASSB0OR ACCOUNTS 
S 100.00 WtntfHii3n 

PER ANNITM 5% 
0N ALL PASSB00K 

ACCOUNTS 
DrVIDENDS <X)MPOUNDED DAILY. PAĮD QTJABTERJLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
JOHN P A K E L , Sr., Chairman of t b e Board MRS. PHIL. P A K E L , P r e s . 

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

rHE Lrrm;A>TAX WOKLD-WII)E DAILY; 
• 4545 WEST 63rd ST„ CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdIow 5-9500 = 

3 Second ciass Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. s 
= except Sundays, Iegal holidays and days after Christn\as and s 
5 Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. š 

š Subscription: $17.00 per y r. in Cook County, Illinois, $15-00 per = 
S year outside Cook County, $18.00 foreign countries. = 

P r e n u m e r a t a : 
Cook County, Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoj ir kitur užsieny 

Metams % metų 3 mėn.' 1 raėn. = 
$17.00 9-00 5.00 „2-00 
$15.00 8,00 4.50 . 1.75 
$18.00 9.50 5.50' ' ^.25 

H • Redakcija straipsnius tai- m 
s so savo nuožiūra. Nesunau-
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita-
5 rus. Redakcija už skelbimų 
s turinj neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos gavus 
2 prašymus 

• Redakcija dirba ..kasdien g 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 3 
8:30 — 12:30. ~ 

• Administracija dirjja kas- šš 
dien 8:30 — 4:30,..šeštadie S 
niais — 8:30 — 12100?" 5 

•si-. = 
--iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiimmtiniiiiii." 

TeL oftso H E 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
ajitr., penkt- 1-5, treč. ir šešt. tu, 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p©»-6m« 

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

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

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

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CfflRURGfi 
SPECIAIATtE — NERVŲ IR 

E M O C I N K S LIGOS 
CRAWFORD MEDTCAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISINAS 
AknSerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-OO01. 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad., ketvjrt. tr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vnk SeStad. nuo ! iki 4 va! 

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

DR A. JENKINS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir i 
iki 8 vai Treciad ir šeStad uždaryta 

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
v̂ al. kasdien 10-12 ir 4-7. Treciad 
.r šestad tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaskj Rd. 

VIDAUS LIGV IR RRAUJO 
SPECX\LYBfi 

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

Tel. — RFJiance (V-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ><etvirtad Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—$ 
»al. vak.. šestad. 12—2 vai. p. p 
'rečiad uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIRIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDINO 

7156 South Wsstern Aventi« 
•Mrmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
įuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuc 
I—8 vai. vakare. Treciad. nu^ 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., gežtad 
:i vai. ryto iki t vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2019 

TeL ofiso Ir buto OLrmpie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4838 W. 15th Street, Cicero 

SaadloB 1—g vai. Ir 6—8 va i vak. 
Išskyrus trečiadienius 

BeStadlenlala 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AJOFSERIJA IR MOTERŲ LIGOb 

2817 Weat 7 l s t Street 
Telef HEmlock 6-3545 
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

«*ao teL PR 8-777*. Rea. PR e ^ m * 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 68rd Street 

Ofiso HE 4-1818. Rea.; P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 West 71str S t r e e t 
(71-os ir Campbell A\ie. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 /m,- 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 —t 11 v. r. 

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIŠTAS 
Kalba l i e tuv ia i 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko .akinius ir 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen A v e n u e 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Vrmr.i 925-7697 

Valandos tik pagai sįLisitarima. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad., antrad.,""'ftetvirtad. i* 
penktad. 8 v. r. iki 9 * . v. Treč. ir 
3e£tad » v. r iki 3 vai popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPLDI.FOS LIGOS 

2745 West 69tb S t r e e t 

TeL 737-2290: ofiso Ir^rVzidencijo* 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By apix>intment) 

DR. LEONAS SElEUTiS 
LoJkstu, Pūslės ir Pros ta to 

CHIRURGIJA., 

Ofisas 2656 W. €Jrd St. 

Vai..- antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - fc-Vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Reaį 448-5545 

f*ruiii» ak •uulia.ru. 
plrm»d . k«Cv 
M>tr«4. I—t m , 

»—I *»L, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliancė 5-4410 

Rez. GRovelhiii 6-OKI7 
Valandos: pirm. ir ketL-haio 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal suaitartaia. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H J R U R G A S 

Ik-iulra praktika ir ž t l rurg i ja 
O Tisas 2750 \V. > W Street 

Telefonas 925-^96 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10^-12 
v. r.. 2-8 v. vak. šestad: 1-4 v. va
karo. Sekmad Ir trečia uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099. 

DR. VYT. TAlfRAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2«52 W: ' 59th SU 

TeL PRospect 8v-122a 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. trec. ti 

penkt. nuo t iki 4 vai. ir'nuo 6 iki ii 
v. v. šestad. 2—4 vai. p&ptet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, Xamu GI 8-6193 

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

Priiminėja iieonius tik susitarus 
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Istorines medžiagos išlaikymas — 

VISŲ BENDRAS RŪPESTIS 
Kai dabar vartai lietuviškų 

laikraščių, leistų prieš kokius 
penkiasdešimt metų, komplek
tus, pamatai ano meto lietuvių 
išeivijos veiklą, nuotaikas, už
mojus, siekimus. Iškyla pavir
šiun vardai tų veikėjų, kurie jau 
seniai yra pasitraukę iš gyvųjų 
tarpo. Pastebi pastangas ir dar
bus tuo metu viešumoje tik pra
dėjusių reikštas darbuotojų, ku
rie šiandien jau y ra palinkę po 
metų krūviu. Pagaliau nesunkiai 
susidarai vaizdą tos veiklos, ku
ri d a r ir šiandien savo vaisiais 
siekia dabarties gyvenimą. Nors 
tai, atrodo, tokia nesena mūsų 
išeivijos praeitis, bet istorijos 
veidrodyje ir laiko perspekty
voje jau galima ją vertinti su 
visais laimėjimais ir pralaimėji
mais, su nugalėtais sunkumais 
ir neįveiktomis kliūtimis. 

Kasdien dienraštyje skaitant 
apie lietuviškus įvykius, negali
ma susidaryti platesnio vaizdo, 
nes ir mes patys dar esame tų 
įvykių dalyviai. Bet peržvelgus 
ilgesnio laikotarpio, juo labiau 
keiių dešimtmečių spaudą, pa
junti pulsuojantį kitą gyvenimą 
•— iš istorinė perspektyvos iški
lusį lietuvišką vaizdą svetima
me krašte. 

Šiandien ne t ik studentai ar 
diplomus darantieji kantriai sė
di prie lietuviškų laikraščių kom 
piektų ir ieško to veiklos vaiz
do, kuris susidarė per eilę metų 
pakartotiniais įvykiais, lėmu
siais viena ar k i ta linkme pa
kreipti išeivijos lietuvių gyve
nimui. Tai nepamainoma istori
nė medžiaga, kurios reikia ne 
tik studentams a r diplomatams, 
bet ir istorikams, net istorijos 
mėgėjams ir visuomenininkams, 
norintiems dabarties rūmą ręsti 
an t tvirtų praeities pamatų. 

Lietuviška spauda išeivijoje 
y ra atlikusi savo uždavinį, skir
tą savo laiko ir savo vietos žmo
nėms. Bet ji neatliktų uždavi
nio pilnai, jeigu tos surinktos 
istorinės medžiagos neišlaikytų 
ateičiai, kuri be savos praeities 
tiktų tik vėjo pūstelėjimu. 

. K a i mes šiuo metu kalbam a-
pie lietuviškos spaudos stiprini
mą, nepakanka t ik vieną mėne
sį ją prisiminti. Tai t ė ra tik pro
g a paskatinti ir pasiskatinti ge
r iau pažvelgti į spaudos reikš
mę ,jos įtaką, jos kultūrinius 
aruodus, kuriuose yra supilti ne
nyksta laimėjimai. Išlaikyti laik 
rašt į tik šiai dienai nebūtų galu
tinis mūsų išeiviškos pasiunti
nybės sprendimas, nes jis reika
lingas ir ateičiai. I r kaip tik dėl 
tos istorinės medžiagos, kuri iš
sklaidyta didžiuliuose komplek
tuose, dėl tų kultūrinių santau
pų; kurios turi tapti pagrindu 
tolimesnei tautinei kūrybai, ir 
dftl daugybės vardų, kurių pri-
sfeiinimas yra ka r tu ir istorijos 
atkūrimas. 
: Spauda naudoja popierių — 

medžiagą, kuri nėra nei patvari, 
nei pastovi. Popierius laiko bė
gyje dūlėja, nyksta, keičia spal
vą- ir trupa, užmarštin nešda
m a s daugelį vardų ir įvykių. Kai 
minai studentams ar istorikams 
reškia surasti žinių kad ir "Drau 
į » " apie įvykius prieš šešiasde-
š įn t į metų, tai su baime reikia 
vartyt i sudūlėjusius lapus, kad 

Izraelis ir arabai ruošiasi naujam karui 
su perdžiūvusiu popierium neiš-
trupėtų ir koks nors svarbus 
praeities įvykis. O vartyti tuos 
pageltusius lapus reikia ne kar
tą a r kitą metuose, bet labai 
dažnai. Juk dabarties šaknų rei
kia ieškoti praeityje, kad būtų 
galima dabartį taisyti ir dary
ti pažangą. Taigi rūpintis išlai
kyti savo spaudos tu r tus reiškia 
rūpintis išlaikyti savo dabarties 
šaknis. 

Modernios spaudos priemonės 
pagerina spausdinimą, bet ne
pagerina popieriaus, kuris i r 
šiandien daromas iš paprasto 
medžio. O medis genda ir byra 
į sudėtinius elementus. Reikia 
užtat naujų modernių priemonių 
išlaikyti ne patį popierių, bet 
popieriuje sukrautus tur tus — 
lietuviškos veiklos, lietuviškos 
kūrybos ir lietuvių asmenų pra
eitį, kad ne tik mes, be t ir atei
nančios kartos galėtų žinoti vis
ką, kas buvo daroma ir kas bu
vo padaryta. Reikia iš paprastų 
aruodų tautinį turtą perkrauti 
į ilgiau išliekančius sandėlius, 
kad išliktų ir mūsų istorinė me
džiaga. 

Moderniausia priemonė spau
dos tu r t ams išlaikyti y ra mikro
filmai, kuriuos galima padėti 
keliose vietose, kurie negenda 
ir nesikeičia. Mikrofilmuose ga
lima išlaikyti visą tą praeitį, ku
ri atsispindi lietuviškoje išeivi
jos spaudoje. Tai padaryti būti
na, nenorint prarasti pagrindo, 
ant kurio stovime. I r tai y ra 
pasiryžęs padaryti "Draugas", 
kurio komplektai daugeliui rei
kalingi. Tai yra pasiryžęs pada
ryti su lietuviškos visuomenės 
pagalba visuomenės ir jos būsi
mų kartų labui. 

Padaryt i "Draugo" komplek
tų mikrofilmus nėra sunku, t ik 
reikia t am surinkti finansinės 
paramos. Reikia finansinės pa
ramos įsigyti aparatui, kad mik 
rofilmais būtų galima naudotis. 
Lengvai tai galėtų padaryti kai 
kurių universitetų bibliotekos, 
bet tada mikrofilmai bus nau
dingi tik specialistams, galin
t iems tomis bibliotekomis pasi
naudoti. O mūsų istorijai ir 
mūsų veiklai reikia mikrofilmų 
ir aparatų, kad jais galėtų nau
dotis ne tik laikraščių redakto
riai ar bendradarbiai, bet ir stu
dentai, rašą darbus iš lietuviško 
gyvenimo, diplomantai, darą 
mokslinius laipsnius lituanisti
nėmis temomis. "Draugo" admi
nistracija pasitiki lietuvišku gy
vastingumu išeivijoje, kuri reiš
kiasi pozityviais darbais dabar
tyje ir kuri su pagarba mini sa
vo pranokėjus. 

Istorinės medžiagos išlaiky
mas yra visos lietuviškos spau
dos išeivijoje rūpestis. Bet 
"Draugas", nuolat raginamas 
mūsų mokslo ir visuomenės at
stovų, nori šį darbą pradėti. J is 
pasitiki savo skaitytojais ir lie
tuviška visuomene, rėmusią iki 
šiol lietuviškus užmojus. Moder-
nindamas spaudos darbą, "Drau 
gas " mėgina moderninti ir t o s 
spaudos išlaikymą, kad ji ilgai 
išliktų mūsų praeities veidro
džiu, kuriame savo tautinį vei
dą galėtų matyti ir ateinančios 
kartos. Pr. Gr. 

Taikos pal iaubos t a rp Izrae
lio ir arabų p ra t ę s tos dar t r ims 
mėnesiams, bet t iek Izraelyje, 
tiek Egipte a t sakingi a smenys 
reiškia nuomonę, kad tai esąs 
paskutinis paliaubų pra tęs imas 
ir kad po t o bus ž iaurus ka ra s . 
Nė viena pusė nebeslepia, k a d 
paliaubų la ikas visokiais būdais 
naudojamas savo kar i škam pa
jėgumui ir s t ra teg inėms pozici
joms sus t ipr in tu 

JAV y r a labai suinteresuota 
šito konflikto švelninimu. J u k 
Amerika y r a vienintelė valsty
bė visame pasaulyje, kuri labai 
giliai finansiškai i r kar iškai y r a 
užangažuota Izraelio pusėje. Aiš 
ku, kad kilęs k a r a s labai leng
vai gali Amer iką į t r auk t i į gink
luotą susidūrimą su Sovietais. 

Paliaubos daug iau naudingos 
Izraeliui 

Suprantama, k a d paliaubos 
naudingas da lykas abiems pu
sėms, jos duoda laiko s t ipr int i 
savo kar išką pajėgumą, o svar 
biausia — duoda laiko išspaus
ti daugiau ginklų i r kitokios ka 
riškos pagalbos i š savo didžių
jų globėjų — Amerikos ir So
vietų Sąjungos. B e t Izraelis y-
ra labai su in te resuo tas paliau
bomis d a r visai k i t u pagrindu. 
Juk Izraelio galut inis t ikslas, 
kad tos pal iaubos nusi tęstų am
žinai i r n iekas nebereikalautų 
Izraelio išeiti i š j o okupuotų 
žemių. I r j u o ilgiau paliaubos, 
juo st ipr iau Izrael is gali įs ikurt i 

žmogus atsisako darbo dėl prie
žasčių, kurios priklauso nuo ga
myklos, beveik pusė išeina, neiš
dirbę metų". 

Nerimą kelia, kad vien šiais 
metais 920 darbininkų padarė 
pravaikštas, kad dėl to prarasta 
2886 darbo dienos ir turėta 55 
tūkstančiai rublių nuostolių. Iš 
susirinkimo tr ibūnos buvo pasa
kyta, kad šie skaičiai dar nepil
ni. Pasitaikė cechų ir gamybos 
barų, kurių vadovai, nenorėda
mi parodyti savo aplaidumo, ne -

| pakankamo auklėjamojo darbo, 
i dangstė pravaikštininkus, neno-
j rom kalba apie priežastis, dėl ku-
: rių geri specialistai meta įprastą 
darbą ir palieka gamyklą" 

Gi statistikose daug melo. Kaip 
I ta pati "Tiesa" rašo: 

"Patikrinus dvylikos darbininkų 
'asmeninius socialistinius įsiparei
gojimus, paaiškėjo, jog visi jie pa
rašyti viena ranka, net nepasi
kalbėjus su žmonėmis. Kai kurie 
darbininkai jų net nematė, kaž
kas kiekvieną mėnesį įrašo, kad 
užduotys įvykdytos 120 procentų. 
Štai ir visas socialistinis lenkty
niavimas". 

J. Žvilb. 

Nixonas sudaro kitą planą 

DR. KAZYS SRUOGA 

okupuotose arabų žemėse, jas 
kolonizuoti modemiškomis prie
monėmis. Izraelio darbai Sina-

padėti Izraeliui. Dabar ta i d*-
ranti tik Amerika, kurioje gy
vena 6 milijonai žydų, kurių 
kultūrinis i r materialinis įnašas 
Amerikai y r a milžiniškas. 

Pasaulio diplomatija nepalanki 
Izraeliui 

Nepaisant visų čia suminėtų 

' — pirmininkė), jų užsienio rei
kalų ministeris ir jų .atstovas 
Washingtone. Iš jų galima apy
tikriai suprasti, ko Izraelis nori I samprotavimų ir faktų, pasaulio 
iš arabų ir iš kitų valstybių, j diplomatai yra šalti Izraelio pa

j aus pusiasalyje ir kitur rodo j svarbiausia iš Amerikos, ir kuoi stangoms, o nereitai ir aiškiai 
labai r imtas Izraeno priemones j tie norai ar reikalavimai pagrin j priešiški. Jungtinės Tautos sė
tose žemėse pasilikti amžinai. ! džiami. I niai jau yra priėmusios rezoliu-
Izraelis gi žino, kad bet kokios | izraeuo pagrindinė tezė tokia. ' 
derybos, nors i r labai jiems pa-, | žydai, kaip ir kiekviena ki ta 
lankios, iš jų visvien ko nors tauta, trokšta savo nepriklau-
pareikalaus. Iš čia suprantama, 
kad Izraeliui y ra tikra nauda 
delsti su derybomis. 

Izraelis kariškai st'prėja 
Amerikos sąskaiton 

Amerika jau pažadėjo Izrae
liui milžiniškus kiekius ginklų, 
ir tuos Izraelio taip pageidauja
m u s Amerikos lėktuvus, su ku
riais Izraelis be atvangos triuš
kina Egipto miestus ir žmones. 
Amerikos tiesioginė ar netiesio
ginė ekonominė pagalba Izrae
liui rmlžiniška. "Izraelis be A-

somos valstybės. Šitą žydų troš
kimą labai sustiprina didžiosios 
žydų žudynės antrojo pasaulinio 
karo laike. Palestina yra iš se
nų senovės žydų žemė, net pa
ties Dievo jiems žadėta. Istori
ja taip lėmė, kad žydai negalėjo 
visą laiką toje žemėje gyventi. 
Tačiau pačiais pastaraisiais lai
kais žydai gavo tą žemę visai 
teisėtai iš britų. Todėl tai yra 
jų žemė, jų valstybė. Arabai tu
ri milžiniškus žemės plotus Ma
žojoje Azijoje ir Afrikoje, sta

ciją, kad Izraelis turi pasitrauk
ti iš tų arabų žemių, kurias jis 
okupavo per karą. Izraelis tos 
Jungtinių Tautų rezoliucijos ne
paiso, ignoruoja ir tuo būdu 
s ta to JAV į negerą padėtį. At
rodo, kad JAV remia tą valsty
bę, kuri niekina tautų autori
tetą — Jungtines Tautas. 

Savaime suprantama, kad Iz
raelis nebegali tikėtis didelio 
palankumo iš Jungtinių Tautų. 
Visai dar neseniai, kai Izraelis 
atsisakė derėtis su Egiptu dėl 
tariamo a r tikro paliaubų lau
žymo iš Egipto pusės, ta i Jung
tinių Tautų asamblėja priėmė čiai nesuprantama, kodėl gi a 

merikos kariškos ir finansinės rabai galėtų pavydėti to m a ž i u - i l a b a i Izraeliui nepalankią rezo-
pagalbos neišsilaikytų nė dviejų ko žemės gabalo _ Palestinos i U u c l k 57 balsais prieš 16 balsų. 
savaičių", — ta ip tvirtino Indi- Izraeliui, 
jos Krishna Menon, kalbėdamas 
Nor thwes t universiteto techno
logijos institute, Amerikoje, E-
vanstone. Jo prakalbos klausė
si apie 500 žmonių. 

Dėl Palestinos partizanų ir 
pabėgėlių iš Palestinos žmonės 
samprotauja taip. Tie arabai 
apleido Palestiną savo noru, nie-

Rezoliucija reikalauja, kad Izra
elis pradėtų derybas ir visai nie
ko nemini apie Izraelio protes
tus prieš Egiptą. Pagaliau ir Iz
raelis pakluso, pasakė, kad pro
testų nebekels ir vėl pradės de
rybas. Anglija, kuri paprastai 
sakant, padovanojo Palestiną 
Izraeliui, šiandien visai atvirai 

kas tų nevarė. Todėl nėra jokios 
Menon Yra buvęs Indijos ka- I pareigos Izraeliui rūpintis jų 

ro ministeris, o dabar yra Indi- i bloga dabartine padėtimi. Tegu 
jos par lamento narys. Vakarų rūpinasi jų tautiečiai — ara- į pareiškė, kad jie nesuinteresuo-
diplomatai jaučia, kad šita labai -- ~- •__•_;. 
gaus i Amerikos pagalba Izrae
liui suteikia a rabams gerą iran-

bai arba tebūna sudaryta kokio į ti remti Izraelį, kad jiems daug 
nors tarptautinė organizacija 
tiems pabėgėliams globoti. Kad 

kį Maskvos politikų spaudimui ! Palestinos partizanai nori savo 
i r reikalavimui vis daugiau gink • žemės, savo valstybės, tai Izrae-1 faktą, kad žydai faktinai yra 
lų ir kitokios kariškos pagalbos. Į lio žmonės labai ramiai pasisa- į p į i n a į valdę Palestinos žemę tik 

svarbiau arabai ir jų žemės tur
tai. Tas pa ts čia jau minėtas 
Krishna Menon labai pabrėžė 

Taigi gaunasi įspūdis, kad šitas j ko. Palestinos pabėgėliai turi 
Izraelio ir arabų konfliktas gali ; savo valstybę. Ta valstybė yra 
lengvai pasidaryti JAV ir So- j Jordanija, jie ten įsikūrė ir ten 
vietų ginklavimosi ir grasinimų 
pavojingomis lenktynėmis Arti
muose Rytuose. 

Izraelio politikos pagrindiniai 
dėsniai 

Amerikos televizijoje gana 

karalių pašalinti. Tai jų daly 
kas. Pagaliau Izraelis yra vie
nintelė Mažosios Azijos valsty
bė, kuri ginklu priešinasi komu
nizmui, nors jis ir yra prideng-

dažnai pasirodo ir kalba aukšti j t a s arabų Įvairiais vardais. Vi-
Izraelio valstybės pareigūnai: \ sos Vakarų valstybės turėtų tai 
ministeris pirmininkas (faktinai į suprasti ir atitinkamai elgtis — 

aštuntame šimtmetyje pnes 
Kristaus gimimą ir ta i tik neil
giau kaip 70 metų. I r tuo laiku, 

gyvena. Jeigu jiems nepatinka,! ^ į Izraelio valstybė pradėjo 
karalius Huseinas, jie gali tą Į burtis, ten buvo 30,000 žydų ir 

Nuversto Kambod:jos princo Siha-
nouk dukra Bopha Dewi suimta 
Phnom Pehn, kadangi dirbusi sa
vo tėvo j sostą sugrąžinimo tiks
lam. Kartu suimti ir jos sesuo ir 
brolis. 

po to reikalavimą, kad Izraelis 
ir arabai tą planą priimtų ir 
vykdytų. 

Žinoma, toks susitarimas su 
Sovietais bus labai sunkus. Ir 
gal dar sunkiau bus priversti 
abi ginčo šalis tą planą priimti 
ir vykdyti. Bet jeigu visa ta i ir 
pavyktų, ta i vargiai kuris nors 
iš to susitarimo paliestųjų būtų 
patenkintas. Ir be to, žinoma, 
Amerika bū^ų kaltinama patai
kavimu Sovietams, o Sovietai 
būtų apšaukti sąmokslautojais 
su kapitalistais. Bet vis dėlto 
manoma, kad tek ia padėtis gali 
būti geresnė, negu staigus nau
jas pasaulinis karas . 

Žiniomis iš Washingtono. keletas sekretorių ir kitų aukltų pareigūnų 
bus pakeisti. Nuotraukoj matyti vidaus sekret. Hickel. agrikultūros 
sekret. Hardin ir iždo sekret. Kenneddy. kurių vietas nuo šių metų 
pabaigos užimą kiti. 

2 mil. arabų. Po daugelio tero
ro ir žudynių metų dabar Pales
tinoje, esą, 2 milijonai žydų ir 
vienas su puse mil. arabų, pa
bėgusių iš Palestinos. 

Nauji sprendimai ruošiami 
už scenos 

Daug patyrusių politikų ir dip 
lamatų pradeda vis labiau įsi
tikinti, kad pradėtos derybos 
t a rp Izraelio ir arabų taikos ne
duos. Bet svarbiausia bijoma, 
kad tas žydų ir arabų vietinis 
konfliktas gali visai netikėtai 
Įžiebti didelį karą t a rp didžiųjų 
pasaulio valstybių. Kas žino, tas 
sako, kad tuo laiku, kada Siri
jos sovietiški tankai riedėjo į 
Jordaniją. Amerikos ir Sovietų 
karas kabojo kaip an t plauko. 
Eina gandai ir spėliojimai, kad 
Nixonas turįs naują planą, ku
ris numato visų pirma susitari
mą su Sovietais dėl visų Izrae
lio ir arabų taikos detalių ir tik 

NAUJAS SAO PALXO 
ARKIVYSKUPAS 

Sao Paulo metropolinėje ka
tedroje ypatingomis iškilmėmis 
perėmė savo pareigas naujasis 
Sao Paulo arkivyskupas Everis-. 
t a s Arns, priklausantis pranciš
konų ordinui. Iškilmėse dalyva
vo buvęs Sao Paulo arkiv. kar
dinolas Rossi, paskutiniu metu 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo pa
skirtas vadovauti Tautų Evan
gelizacijos kongregacijai Vati
kane. Be to iškilmėse dalyvavo 
28 Brazilijos vyskupai, Apašta
lų Sosto Nuncijus ir gausūs ti
kintieji bei vyriausybės ir dip
lomatinio korpuso atstovai. 

Kolumbijos pašto ir susisie
kimo ministerija Pietų Ameri
koje išleido 10 milijonų egzem
pliorių naują pašto ženklų se
riją paminėti šventosios Teresės 
iš Avilos paaukštinimą visos 
katalikų Bažnyčios Daktaru. 
Panašią pašto ženklų seriją 
jau anksčiau yra išleidusi Ispa
nijos pašto ministerija. 

Spaudoj ir gyvenime 

LIŪDNA LIETUVOS ŪKYIE 
Okupantų kontruliuojama "Tie 

sa" nr. 242 spalio 17 d. net savo 
pirmojo puslapio vedamąjį pa
skyrė bulvėms, pabrėždama, kad 
"Bulvės turi sulaukti didesnio dė
mesio", nes 

"blogas darbo organizavimas 
daugelyje ūkių tampa didžiausia 
kliūtimi. Bulvių kasamųjų, ro
dos, nestinga, atsiranda ir moterų 
bulvėms iš lauko nurinkti, bet 
kaip dažnai darbas trukdosi tik 
dėl to, kad laiku nepaduotas tran
sportas bulvėms nuvežti, kad kaž
kur užtruko traktorininkas su 

kasamąja, ir pulkas moterų, žiū
rėk, pusvalandi, o neretai dargi 
ištisas valandas stoviniuoja be 
darbo. Taip, sakysim, buvo netgi 
pirmaujančiame Širvintų rajono 
Dzeržinskio kolūkyje". 

Net ir po bulviakasio dar apie 
ketvirtadalis bulvių lieka lauke. 

Apsileidimai ir kitose srityse. 
Tame pat numery rašoma apie 
Vilniaus kuro aparatūros gamy
klą: 

"Gamyklos kadrų skyriaus vir
šininkė R. Bacienė. Ji pateikė 

į skaudžią statistiką; kas antras 

RA U DONŲ JŲ 
STOVYKLOSE 

K U N . J. HERMANOVIČ, MIC 

Išvertė kun. K- A. Matulait is , MIC 
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Pasakykite man, kaip u i suderinti? 
Nežinojau, ką atsakyti, mudviem abiem buvo gėda. 
Naujausias sovietinis tardymas eina laikantis nuo

statų. Pirmiausia pirtis, paskui gydytojas ir fotografas, 
tada paima pirštų spaudas, paskui reikia eiti pas kalėji
mo viršininką, o į kambarį palydi kirpėjas, ir jau viskas 
paruošta. Patikrinimas būna keletą kartų. Taip pa
ruoštą suimtąjį atiduoda į tardytojo rankas. 

Kalėjime nesako, pas ką tave veda, bet greitai su
vokiau, kad tuoj susitiksiu tardytoją-teisėją. Dostojevs
kio įtakoje nerimau pirm laiko Roskolnikovo nuotykiu. 
Man buvo įdomu, kaip ir anam, dėl ko tardytojas taip 
ilgai nepašaukia? Galop pašaukė. 

Atėjau ir iŠ karto mielai nustebau, matydamas jau
ną, mielą žmogų. Visgi buvau atsargus, kaip 'ošėjas kor
tomis. Iš pokalbio susidarė įspūdis, kad tai yra darbštus 
žmogus, paprastas ir ramus. Paliepė atpasakoti savo 
gyvenimą. 

Tai buvo tikra mišrainė. Keliavau daugely vietų ir 
kraštų, perleidau karus ir revoliucijas, buvau tolimose 
kelionėse, dirbau įvairiausius darbus, sirgau daugybe li
gų, a buvo ir kitokių nuotykių. Bijojau susipainioti at

siminimuose. Sustodavau pagalvoti, ar bus geriau pra
leisti kai kurias smulkmenas. 

Tardytojas daug klausinėjo ir pradėjau painiotis, 
net paprastieji įvykiai man susipynė. Du kartu bandė 
mane gąsdinti arba sugauti suklydus, bet nepajėgė, nes 
kalbėjau tiesą, Galop susitaikėme Ir aš buvau paten
kintas savo gyvenimo aprašymu ir net tardytoju, ma
nydamas, kad jis nepanorės ir toliau manęs skriausti. 
Žengiau į tardymą be sunkios praeities. 

Bet labai nusivyliau, kai kitą kartą atsiradau prieš 
kitą teisėją. Tai buvo man pažįstamas majoras Ivano
vas, delegacijos narys, kuris pirko mus iš kiniečių. I-
vanovas buvo augalotas, platus stipruolis. Turėjo apie 
50 metų kūnu ir siela raudonas, sveikas, kaip buržua
zinis jautis. Jis žinojo gerai mūsų santykius Harbine, 
bendrai bažnytinius, o ypač su Vatikanu. Saugojosi ne
išsiduoti, iš kur viską žino. Bet jis savotiškai vertino 
bažnvtinius santykius, — sovietiškai ir bedieviškai. Bū
tų galėjęs tapti žymiu teisėju, jei būtų buvęs norma
lus žmogus. 

Nekartą atvykdavo tardyti gerai nugėręs, bet pa-
sigėrusio neteko matyti. Manęs nemušė, bet liežuvį tu
rėjo nešvaru. Jis pastebėjo, kad jo keiksmai mane la
biau jžeidžia, negu mušimas. Tai mane tiek paveikė, 
kad pasimesdavau, ką turiu kalbėti ir pamiršdavau, ką 
esu pasakęs. O tardytojui to ir reikėjo. Žaidė jis su ma
nim, kaip nutukęs katinas su liesa pele 

Iki to laiko gerai nepažinau bolševikų. Tiesa, 19-
20 m. buvo mane suėmę, bet po trijų dienų paleido. 
Užėmus Harbiną komunistams. Tarybų Sąjunga buvo 
rodoma kaip laisva, šviesi, teisinga ir turtinga šalis. O 
dabar išgirdau iš komunizmo atstovo tokius begėdiš
kus išsireiškimus, kokių niekad nebuvau girdėjęs. 

Mūsų tardymo žaidimas tęsėsi penkis mėnesius. 
Pradžioje Ivanovas baugino mane plūdimais ir grunu*-

jimais, paskui kiek sušvelnėjo, stengėsi užklupti klausi
mais ir išnaudoti mano nepatirtį. Kartais tas žiaurus 
vilkas rodėsi avinėliu, žadėjo švelnų teismą ir nedide
lę bausmę — tik trejus metus kalėti. Vieną kartą pavai
šino mane arbata su dešra, o tada buvau labai išal
kęs, kalbėjo apie politiką, pasakojo žinias ir linksmas pa
sakėles. O jis buvo gabus smalsumui sukelti, švystelti ži
niomis ir protu. Mano nukamuota mintis buvo veikia
ma jo klastingų išpuolių, ir nors numaniau, kad jis 
mane apgaudinėja, pasiduodavau. Grįžęs į vienutę, skau
džiai tai sau prikaišiodavau, dar labiau ardydamas sa
vo dirgsnius. 

Tai vėl Ivanovas būdavo kaip atkaklus vilkas, įsiu
tęs tigras ar klastinga lapė ir visada neraguota kiaulė. 
Grėsė man 25 metų bausmė ar išsiuntimu į Ledinių 
Jūrų salą. 

— Ten jau dvi baltos meškos, tu būsi trečioji. 

O kaip jis keikdavosi. Gąsdino, parodydamas že
mėlapyje, kaip iš Albanijos komunistai užpulsią 
Romą, Šv. Petro baziliką paversią kino teatru, o popie
žių ir New Yorko kardinolą Speilmaną pakarsią. 

Jis pasirodė gabus prasimanytoms pasakoms, einant 
skiniuku, tik aš turėjau užrištas akis. Daug aš nusto
jau sveikatos, kol pažinau Ivanovo ir Tarybų Sąjungos 
klastas! Žaidimas komunizmu apima visą komunistų 
valstybę ir laisvojo pasaulio dalį. Vienas tik pirmasis par
tijos sekretorius gali atviromis akimis žvelgti, o komu
nistų partija mato viską viena akimi ir tik tai, ką sekre
torius parodo, o visi kiti ir visuomenė turi užrištas akis. 
O kad aš būčiau tada supratęs šią tiesą, kaip ją dabar 
žinau... 

Kai kartą Ivanovas pagrasė 25 metais, įsižeidęs at
sakiau: 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 24 d. Jono Bertašiaus. y ra nesuderl-
i narni su mūsų patriotinės spau-
'dos šio meto užduotimi. 

Ta pačia proga taip pat ski-

— — — 

S V E I K A T A 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

| 
d i e s k r a u j a g y s l i ų l igas. Jei kuris 
p a c i e n t a s nepajėg ia minėtų aš 
t u o n i ų r e i k a l a v i m ų išpildyti v i 
su 100 proc . , ar , retais atvejais,] 
i š p i l d a n t ir kraujo nesu l i e s inant i 

LAIŠKĄ! "DRAUGUI 

I £ S & O N C O y P J Į 

Pensininkas, švarus ir blaivus, no
ri gauti kambrj su ar be baldų He-

C L A S S I F I E D G U I D E 
riu Vvr. Lietuvos Išlaisvinimo j tuvių apgyventoj kolonijoj. Fra-

ALKOS SPAUDAI IK 
LAISVINIMO ORGANAMS 

Atsiliepdamas į Lietuvių Ben-

komitetui $25. ir Amerikos Lie
tuvių tarybai $10 auką. 

V. Kačinskas 

- tik tada patariami riebumo druomenės Chicagos apygardos 
kraujuje sumažinimui vaistai, i. valdybos skelbiamą lapkričio 
Kai sergama šeimyniniu kraujo m ė R e s j Spaudos mėnesiu, skiriu 
pariebėjimu - esant vien choles- C h i c a g o j e išeinantiems pagrin-
• . t * * - / -» ! IJ~\ n o / i i / ~ i ^ i i i m i 11 AMt\A O Y Y I O C _ . . _ _ _ 

SOVIETU LAIVAI P L A U K U 
| KUBA 

terolio padidėjimui u u u u « ™ diniams patriotinės minties lie-
vaistas surišas tulžies rūgštis i Aviškiems laikraščiams auką: 
neveiklią tormą ir tuomi apsau
gąs nuo riebalų virškinimo žar
nose. Tas vaistas chemiškai va
dinasi Cholestyramine. Firma 
Mead Johnson tą vaistą pavadi
no Šuestran. Ta i po keturis gra 

SET agentūros žiniomis lai
vai, kurie plaukiojo Karibuose, 

neškite m a n adr. są ir atvažiuosiu 
J. Jokūbas , 923 W. 33rd Street, 
Chicago, III. 60608. 

R E A L E S T Ą T E 

Draugui $25.00 
Laisvajai Lietuvai $25.00. 
Sandarai S25.00. 

Mislam Tėveliui 
A. + A. 

TEIS. ANTANUI JASINSKIU 
mirus, dainavietei ALDONAI PALŪKMTIENEI ir jos 
ardmiesiems reiškia š'rdingą užuojautą 

Lietuviu Meno Ansamblis 
Dainava 

duodamas 
Uiiuduus pai .r iuime» i i i u m c s 11c- i vci giįz.wo. į v ivu . 

Kuboje, kur yra įrengtos sub 
marinų bazės. Turimomis žinio
mis tie laivai atveža naujų 
ginklų ir maisto, tačiau oficia-

jliai skelbiama, kad rusų laivai 
Naujienoms aukos neskiriu,; atvykę į šį uostą pataisyti su

muš pakel iuose^l te l ia i r ik i 'Vr i - ' 1 1 6 3 m a n a u - k a d paskutinieji to igedusius ir "pasilikusius" po-
jų pakelių per dieną vartojami laikraščio straipsniai, pasirašyti vandeninius laivus. B 
prieš valgį su gausiu kiekiu skys
čių. 2. Esant šeimyniniam kitos 
rūšies suriebėjimui: glyceridų 
kraujuje pagausėjimui duodama 
vaistas - jo cheminis vardas Clo 
fibrate. Firma Aterst tą vaistą 
pavadino Atromid - S, tai kap
sulės. 

Kraujo riebumą įtakoja dauge
lis veiksnių: prigimtis - paveldė
jimas, valgymo įpročiai,svoris, Ii-; 
guistumas ir, pagaliau, laborato-' 
rijos nevienodai tiksliai atliekai 
tyrimus iš paduodamų tabelių] 

sau pasirinkti būtiną riebalų, 
kiekį kraujuje nebūtų tikslu, j 
Vienas rimtas šaltinis paduoda j 
riebalų- cholesterolio kiekį krau
juje: N u o vienerių metų žmo
gaus amžiaus iki 19 metų : 115 -
240 mg. proc., nuo 50 iki 60 me
tų: 140 - 340 mg. proc. Viduti
niai, nuo vienerių metų amžiaus 
iki 60 m. riebumas turėtų būti 
nuo 180 iki 250 mg. proc. choles
terolio. 

Šeimyninis suriebėjimas choles
teroliu gali prasidėti dar prieš 
dešimtus žmogaus amžiaus me
tus - net pas naujagimius toks 
suriebėjimas pastebimas. Gi ki
toks — triglyceridais suriebėjimas 
kraujo pasireiškia daug vėliau -
paprastai po 20 metų amžiaus. 

BĘLIAVOOD: 3 iedroom brick, full 
basement. air conditioned, 2 car 
garage. excelLer.t location, $26,900. 
BERKELET, 3 be droom, full base
ment 2 car garage, corner lot, 
S25.900. 
JAMES MURRAY REALTOR 

Marąuette Parke — 7205 S. Fair-
field Ave. savininkas parduoda 12 
metų "Custom" 5 Va kamb. mūr. 
namą. 2 dideli miegamieji. 925-9830 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
ros pajamos. $52.000. 

Mur. biznio namas. Kepykla su 
fisais įrengimais ir 2 butai. Tik 
$22.000. 

62 ir RockweU — Muro 2 butai, 
vėl grįžta į Cienfuegos ^ k ^ į ^ ^ ^ ' - ^ į ^ \ \ * £ ^ ^ m a ^ * T a ~ 

Prie Maria H. S. MOr. 2 butai po 
j Skubiai ir galutinai parduodama 
! Brighton Parke gera ir pelninga 

taverna s u mūriniu pastatu. Tei
rautis tel . 247-4698 

WILLOW SPRINGS, ELL. 
Xew deluxe 6 liut. many extras, 
inoome SI 4.000. 

8395 ARCHER ROAD 
>'ew deluxe 4 fiat. Owner's 3 bdrm. 
apt. iiioome Srf.KOO. 

Call 458-3935 or 422-1593 

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

4% kamb. 12 metų. $32,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

Heat ing Contractor 
įrengiu naujos Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas aUiekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M E T U 
4444 S. \Vestern, Chicago 9, 111. 

Telefonas VI 7-3447 

;:'!'! : M;ii 
P A R D U O D A M I 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNTTURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 

. 

LORETAI MAČEKONYTEf 
jos mielai MAMYTEI mirus, gilię užuo

jautą reiškia 

Vytautas ir Marija 
Vanagai 

jllHlllllllllllllllllliillHlllllllllllllllllllllllll 

j VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI i LIETUVĄ 

Į Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
: tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, ao-
I ler. certifikatai. maistas, akordeonai 

260S \V. 09th S t . Chicago, 1U. 60626 
T E J J K F . \VA 5-^787 

IIIHIIIIIIlIIIIiillIi'.iHIlinilllHllllllIHIlIlIli 

APDRAUDC AGENTCSA 
\ a m q . Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Tai taip amerikietis profeso
rius, mitybos žinovas, informuo
ja gydytojus jiems skirtame žur
nale "Medical Tribūne". Ar da- I 
bar visi šio skyriaus skaitytojai 
bus patenkinti, tokias žinias ga-. 
vę jau daug anksčiau? Juk metų 
metais šis skyrius pakartotinai 
prašo visų saviškių net devyne-
riopai .šis amerikonas — tik aš-
tuoniariopai) tvarkytis savą arte-; 
rioskleroze. Nepykime ant šio 
skyriaus visi, kuriems reikia svo- ; 

rį numesti, su stikliuku ar eiga-
rete atsisveikinti dar prieš katąs- I 
trofą - prieš širdies ataką. Lai- j 
mesime gero patarimo paklausę. Į 
Praktiškai, visi nuo šiandien 
laikykime virš 200 mg. proc. 
kraujo suriebėjimą cholesteroliu 
kaip liguistą — ir todėl tvarky
tiną. 

A. f A. VITOU ZIGMANT 
Gyveno 2538 W. 45 Street. 
Mirė lapkričio 22 d.. 1970, 4:25 vai. popiet, sulaukęs 81 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskrities, Daugiškio parapi

jos. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Kaisner). duk

tė Mary Zigmant, sūnus Peter, maiti Sally, 3 anūkai: PeteT Jr., 
su žmona Jady. Bernice ir Michael. Lietuvoje sesuo Veronika Če
pulienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė T. Marijonų rėmėju ir Šv. Kazimiero ses. rėmėjų 
draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio kopi., 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks treč.. lapkričio 25 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto 

bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažny
čią, kurioje Įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel: LA 3-0440 

Patogios iSsimo-
kejimo sąlygos. 

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

LAIMĖ BŪTI SAVININKU 
Puošnus 4 butu niūras Brighton \ 

pko. rinktinėj vietoj. Čia yra viskas | 
ko nori geras pirkėjas. 

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

Puikus didelis 2 po o kamb. mur 
Gazo šild. Platus lotas. mūr. gara
žas. $29,500. 

4 būtu ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. Iš geru rankų. Marąuette 
Pke. $44.000. 

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

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras, švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina tinka — 
$2S,000. 

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

VALD1S REAL ESTATE 

Director of Nursing . 
Service 

( H O M E FOR T H E A G E D ) 

Salary Negot iable 
Live in, tf desired. 

Write or Call — Administrator 

ADD0L0RATA VILLA 
McHenry Rd. & Route 83 

Wheelingf III. 60090 . 
P H O N E — 537-2900 

TYPIST — I N S U R A N C E POLICY 

Expanding d e p t — fire and casu-
alty background preferred — 50 
words per minute. Starting sa lary 
commensurate with experience. 

T E L . 922-3622, ext . 51 

R I C H M O N D ACTO S E R V I C E 
2934 West 63rd Street 

, "ŽBleninlų Ir vietinių auto ta.layma«. 
7051 S. Washtenaw A V., RE 7-7200 ) Patyrė mechanikai Elektroninis mo-

•oro pattkr lnlma* Vilkt Kaa. 
T e l . GR 6-S1S4 arba G R 1-SS5S 
c*»\r1n<Tilr«M» Jncmm* ( J o ^ i JaraltH Restoranas — valgykla, 2-jų aukš

tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinkting 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

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

Insurance — Inoome Tai 
Xotary Publio 

' , : : : : • > 

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

SMiinn;: - ::: --

M O V I N G 
Š E R f t N A S perkraosto baldas i i 
k i t a s daiktus . Ir iš toli miesto lei-

ft £ £ į , T \ d i m a i ir pi lna apdrauda. 
2 0 4 7 W, 6 7 t h Place — W A 5-8063 

H I G H 
P • i d 

PASSBOOKS 

5!/2% 

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

6% 
95,000 mini mum 

S TEAR CERTTPICATE 

5%% 
^ ^ ^ J H 0 0 0 m , n l m , u n -s^mpr „ 0 0 0 niinlmum 
EVVESTMJESn BONVS PliAN 1 TEAR CliRTIFICATE 

Savinjts Insored to $20,000 
Highest reservee 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenne Chicago, Illinois 60632 

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

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakaru priemiesčiuose. 

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

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

Spalvotos Ir paprastos, radijai. 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuvė Marąaette Parke 
Pardavimas ir ta i symas 

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

Namu tel. — PR 6-1063 

iifHiiimiifiiiiiiiiiuiiHiiHiiimiiiiiiiiiiii: 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P, N E D Z I N S K A S , 4065 Archer Av. 
Chicago, DU. 60632. T e l YA 7-5980 

1% aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 rr.ieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų mur. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininką* duos "% pasko
la. 

5 kamb. mūr. bunqralow prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
TNCOME TAX — NOTARIA-

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

Z ABALL R00FIN6 Cof 
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Tel. — U I - 6047 
Apskaič iavimai nemokamai 

Skambink i t e bet kur iuo laika 

PARDAVIMAS — V A L D Y M A S 
N A M t PTRRTMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. , PR 8-2233 

H E L P YVANTEP — V Y R A I 

PUNCH PRESS OPERATORS 
Exper. on automatic presses — 
Overtime — Ali co. benefits. Mušt 
be able to speak. read and write 
English. Mušt apply in person. 
ANSAN TOOL & MAN'VFACTCRESG 

4750 X. Konald Avenue. 
HARWOOD HEIGHTS, ILLINOIS 

Maintenance M A N 
Pietų miesto daly reikalingas 

prrityręs 

FABRIKO MAŠINŲ 

MECHANIKAS 
Dirbti pilna laiką. 

Kreipties ] 

LE0 GRUMULAITĮ 
TEL. SE 8-2100 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. «3 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d€l pa
tarnavimo nemokamai. 

Išimom. 3 nedideli kamb. antrame 
aukšte. Pečiu apšildomi. Virimo pe
čius, ša ldytuvas ir gazo apšildymo 

! pečius. 5827 So. Claremont. 

D Ė M E S I O ! 

i l I l I l I l I IHIilI l iniil I i l I ltl l I l I l i l I l I l l l l l l I l l l l l 
V A L O M E 

KfLIMUS IR BALDUS 
P l a u n a m e ir vaškuojame visq 

rūšių grindis. 
J . B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

i I | i : - m t . i i ; : . ' - . i ; ! H { « i i | n i l l t ' ' . ; t ! i 

RADIO PROGRAMA 

COSMOS PARCELS ENPRESS 
_ SiUHTiHiAi f LIETUVĄ 

_ . , . . . . . „ , ! Licensed by VJVESHPOriYLTOKO 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 2 5 0 1 w . 69th st., cii icago. m. w i | 

patarnavimas visais R.eal E s t a t e , s » » 3 s . Hakted, c i i i«mo. m. eooo* 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Mapiewood Av., CL 4-7450 

Tel. \VA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimus, moto-
clklct;, žaidytuvai, maistas, doleriniai 
CKltTLFIKATAJ. ir AUTOMOBILIAI. 

t.. Žukauskai 

U 

Riebaliniai guzai rankoje 59 m e t ų 
vyro , s e r g a n č i o ketvirtos rūš ies 
kraujo suriebėjrmu. Jie pranyksta 
nesaldžiai ir neriebiai maitinantis. 

TEISME 

— J a u dveji metai, kai kar
tu judu meškeriojate ir, berods, 
nesipešet. Bet kaip čia dabar 
įvyko, kad judu taip smarkiai 
susirnušėt — klausia teisėjas. 

— Matai, — tarė kaltinama
sis, — tai buvo pirmoji žuvis, 
kurią mes pagavome. 

KELIONES ! LIETUVA IR GIMINIŲ 

IŠKVIETIMAS Į AMERIKĄ 
American Travel Service Bureau savininkas Vladas Rasčiaus-

kas organizuoja 1971 metais grupines keliones j Lietuvą. Jei rengia
tės aplankyti savo gimines, patariame nedelsti ir iš anksto užsiregist
ruoti, nes vietų skaičius ribotas. Vladas Rasčiauskas pirmasis pradėjo 
organizuoti keliones ir jau yra nuvežęs daugiau kaip 20 grupių. 

Jo vadovaujamas patyręs kelionių biuras gali Jums suteikti visas 
informacijas kelionių reikalu, o taipogi sudaryti iškvietimus giminėms, 
norintiems paviešėti Amerikoje ar atvažiuoti nuolatiniam aps igyve
nimui. 

Norime dar priminti, kad Biuras patarnauja visiems, norintiems 
lėktuvais aplankyti įdomias Amerikos vietas ir bet kuriuos kitus pa
saulio kraštus: padeda išgauti kelionėms reikalingus leidimus ir pa
rūpina vizas. 

Dėl informacijų kelionių ar iškvietimo reikalais kreipkitės i 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Ave., Chicago, 111. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastymas 
— Įvairia a ts tumu — 

828 WEST S4th P L A C E 
Tetel . — FEontier ft-l*82 

IFYOU DONT 
USE ZIP C30E 
DGrtT GniPE v 

ADGUT THE MAIL 
Always use Zis Coda. Then mayb* • 

you'll fifid there's rothing 

D A Ž Y M A S 
P i g i a i dažau namus i š vidaus 
l a u k o . Va lau kilimus ir baldus. 

Pi lna apdrauda 
J . R U D I S — Tel. C L 4-1050 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj , iš s tot ies 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis i Balt ic Flor is ts — 
geliu bei dovanų krautuve, 5 0 2 E . 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
A N 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
d'enraštis Draugas. 

PROGOS OPPORTUNTTTES 

REMKITE "DRAUGĄ". 

jtZ£>. te j-.pe at/out. 

advertising contributed 
fof the public goo<^ •* 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kiiiems pasiskaityti. 

RESTAURANT & LOUNGE 
Now in operation, mušt sell 
due to partnership split. 

5612 X. Lincoln Ave. 
Phone 334-0606. 

D Ė M E S I O ! 

D Ė M E S I O ' . 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO, STEREO A P A R A T Ų PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS A P A R A T A I 

KUR GALIMA G A U T I BEVEIK V I S Ų 
LIETUVIŠKŲ KiNYGŲ KATALOGĄ? 

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

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

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

Reikia 'lietuviškos knygos? Kreipkitės J "Draugą" 

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

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

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

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LIEPOMS 

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

Pirmadienia is ir ketvirtadieniai* nuo 9 Oti 9:30, Kitom dienom nuo 
9 iki 6 v a i vakaro. Sekmadieniaia uždaryta. 

file:///Vestern
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I GYVAS RAsfTOjy ŽOOISi 
| J. Augustaityte-Vaičiūniene, D. Brazyte-
| Bindokiene, K. Bradūnas, č. Grincev sius, 
| A Kairys, J. švabaite-Gyliene, Gr. Tu-
| lauskaite-Babrausfciene. 

- E Knygų mugė atidaroma ten pat tapkr. 26 d. 6 v. vak. 

1 Lapkričio mėn. 27 d., penktadieni, 7 vai. 30 min. vak. — JAUNIMO CENTRE, (5620 S. Claremont) i Visi su k ^ a i s M » H W ™ S IŠLAIKYTO JAIS; 
= L r ' x ' E Kviečia LB CHICAGOS APYGARDOS V-BA 

į S P A U D O S M Ė N E S I O 
^V E — 

I LITERATŪROS VAKA LEIDĖJŲ PAMINĖJIMAS 

^ 

czako" padidintą perbraižytą pie 
šinį. Paprašiau, kad pasirašytų 
savo kūrinį. Korczaką išgyrė 
dėl jo nesudėtingumo, papras
tumo: , esą, juo herbas papras
tesnis, juo j is senesnis. O juo 
senesnis, juo vert irgesnis. Ne 
taip, kaip pvz. Rotscbildu. 

Esu tikras, kad žmonių tarpe, 
kaip sode, obuolio savybė pa
reina nuo obelies medžio. To
dėl i r Jono Rugio asmenybei 
susidaryti turėjo žymios įtakos 
ir jo motina. Apie ją vos t ru
putį sužinojau iš "Tautos praei
ty" ( n tomas, 7 - 8 knyga, 311 
psl.) jau po autoriaus mirties 
tilpusio J. Rugio rašinio: Su 
UNRA ir IRO Vokietijoje. Iš
t raukos neduosiu. Būtų čia per-
ilga. O tai įdomus, mūsų neseną 
praeitį aprašąs, darbas. 

A. A. JONAS KAZIMIERAS RUGIS 
Prisiminimų pluoštas mirt'es metinėms 

Jau dveji metai kai jo didžiai ir grafikoje. An t sienų kabojo 
pasigenda artimieji, Lietuvių I jo darbo švereenbergo pilies 
Profesorių, Istorijos, Inžinierių j vaizdelis ir kiti darbeliai. J is 
i r kitos draugijos, veikalo apie nubraižė ir projektą antspaudo 
Lietuvos universitetą redakcinė j Istorijos draugijai. O po kiek 
komisija ir istorijos žurnalas laiko man padovanojo "Kor-
Tautos praeitis. 

Būdamas keliolikos metų am
žiaus gyvenau Švėkšnos kaimy
nystėje Gargžduose. Dažnai tek
davo girdėti vyresniuosius kal
bant apie plačią ir naudingą 
daktaro Juozo Rugio, Jono tė 
vo, visuomeninę veiklą tautinės 
kultūros ir ekonomijos srityse. I 
Tačiau nepamenu, kad kada 
nors būtų minima daktaro žmo
nos vardas. 

Laisvoje Lietuvoje neteko 
mudviem suartėti. Amžiaus skir 
tumas, nors abu inžinieriai, bet 
skirtingos specialybės skyrė. 
Chemija ir pramone aš nesido
mėjau. Visi tada buvome per
daug apkrauti neatidėliotinais 
darbais. Nebuvo laiko gilintis, 
įdomautis bendresnėmis temo
mis. 

Chicagoje, pakalbintas inž. 
Tamošiūno (abu mėgdavo pa
lošti šachmatais), aplankiau ko
legą Rugį. Gyveno visai ar t i 
— Brig'hten Parke, prisiglaudęs 
tautinės bažnyčios arkivyskupo 
"dvare", žmona Aldona kur tai 
ki tur praktikavo mediciną. Te
ko klausyti jo paskaitų neinži-
nierkiėmis temomis inžinierių 
draugijos susirinkimuose. Suži
nojęs, kad pradėjo dėstyti Chi-
cagos apylinkių kolegijoje, pa
kviečiau istoti j profesorių drau 
gi""'ą. Įkalbinau išstatyti savo 
kandidatūrą per artimiausius 
rinkimus. Besiskirstant pareigo
mis Jenas Rugis tapo vicepir
mininku ir pavedėm, mano įsi
tikinimu, mums visiems labai 
svarbų uždavinį; sudaryti dar
bingą komisiją tęsti ruošimą 
leidinio apie Lietuvos universi
tetus. Žinojau, kad jam tai bus 
mūsų sąlygomis nelengvas už
davinys, juo labiau, kad Vyt. 
Didž. universitete jam teko tik 
formaliai padirbėti vos porą sa
vaičių. Kolega J. Rugis pilnai 
suprato to leidinio svarbą mū
sų tautai ir sudarė redakcinę 
komis:ją. Pirmas sukviestųjų 
posėdis įvyko jo sesers Alici
jos bute. Komisija formaliai su
sitvarkė tik po poros posėdžių. 
Kolega J. Rugis tapo nuolatiniu 
sekretorium ir, gražiai sutar
damas su pirmininku, vyskupu 
V. Brizgiu ir manim, sėkmin
gai sekretoriavo ir bendradar
biavo iki staigios mirties. 

Tuo metu jau buvome atsi
dūrę vėl kaimynystėje .kitam 
Chicagos gale. Suartėjome ne 
t ik erdvės prasme, bet ir dva
siniu požiūriu. Kartu parūpinom 
rašinį mirusiam paskutiniam 
V. D. un-to rektoriui prof. inž. 
Juliui Gravrckui pagerbti. 

Kartą jo buto sienojo paste
bėjau senovišką originalų pie
šinį, vaizduojanti ilgaplaukę 
žmogystą ir dar porą neatpa
žįstamų dalykų. Paaiškino, kad 
tai jų šeimos neva XVTJI a. at
sikėlusios iš Mažosios Lietuvos 
a r Prūsijos į Didžiąją Lietuvą 
savotiškas herbas. Prūsų bajo
rai, vadinamieji nobiliai ar vi-
tingai (ne vikingai!) turėdavo 
savo žymenis. Kitoje sienoje ka
bojo jo motinos įprastos išvaiz
dos lenkiškų spalvų keisto var
do "Suche komnaty", atseit. 
"Rūmų sausi kambariai", her
bas. Neprisimenu, kaip Nesiec-
k i s dėsto tų paslaptingų "sau
sų patalpų" intriguojančią le
gendą. 

Nora a. a. kolega Jonas buvo 
chemikas, bet turėjo gabumų t 

graciją. Neteko j a m sulaukti ir 
baigos veikalo apie Lietuvos u-
niversitetus, o t a m darbui jis 
nuoširdžiai talkininkavo. Ne 
mes pa tys esame savo gyveni
mo šeimininkai. Mus tvarko 
Aukščiausiojo Apvaizda šioje 
žemėje ir po mirties. S t s . Dts. 

Swift b-vė prie Detroit Lakęs, Minr... iaiko tūkstančius kalakutų, ku
rie piaunami Padėkos dienai. Skelbiama, kad bendrovė parūpins 450 
mil. svarų kalakutienos. 

Jonas K. Rugis 
Tik aną rašinį paskaičius, 

man kiek paaiškėjo, iš kur tam 
švėkšnišky žemaity inžinieriuj 
atsirado tiek aukšto kultūrinio 
švelnumo, įgimto mandagumo 
ir domėjimosi ne tik chemija 

šeima turi kraujo ryšių su Prū
sijoje XVII ir XVIII amžiuje 
pasižymėjusiais lituanistais, ke
lių mokslo darbų autoriais — 
tėvu Pf-ypu (1675 — 1749) ir 
sūnumi Paulium (LE XXVI, 95 
- 96), kurių pavardė būdavo 
rašoma Ruhig a r Ruigis. 

Nelaimingoji toji mūsų pavar
džių ir vietovardžių rašyba! I r 
mūsų moderniųjų Rugių šeimos 
pavardė nevienodai rašoma. Ve
lionis Jonas rašėsi Rugis ir daž
nai prikišdavo Viktorui Biržiš
kai, kai tas mokydavo, kad rei
kia rašyti Rugys. Tečiau nese
niai teko matyti dr. Juozo Ru
gio antkapį, kuriam švėkšniš
kiai iškalė: Rugys. 

Nelengvai Jonui Rugiui teko 
gyventi. Mokslus ėjo namie, Pa
langoje, 1914 — 1917 karo me
tu Mogiieve, po karo Žygimanto 
Augusto gimnazijoje Vilniuje. 
1928 m. baigė studijas Belgi-

kėlimo laikotarpi, gražų vysty
mąsi ir klestėjimą, bet ir skau
džią vėlesnę tragediją — emi-

STREIKAVO PRIEŠ 
KOMPIUTERIUS 

Visi mes jau pr ipratome rin
kimų metu savo balsus atiduo
ti mašinų pagalba, kurios va
dinasi kompiuteriais. Tačiau 
šiomis dienomis Vokietijoje, Ka
selio mieste, atsirado viena se
nyva moteris, kur i atėjo bal-
cuoti, bet kai j a i liepė balsą į-
mesti į kokią tai mažiną ir dar 
kažką paspausti j i pasakė: "Su 
tuo naujovišku šlamštu aš ne
noriu nieko bendro turėti" . Tai 
tarusi protestuodama iš rinki
mų būstinės ji išėjo. kl. 

— Karščiausia žemėj vieta 
— 135 laipsniai yra San Luis 
Patosi, Meksikoje. 

Lietuvos Valstybines Operos solistei 
A. f A. 

MARIJAI L I P C I E N E I 
m i r u s , 

gilią užuojautą reiškia giminėms bei arti-
nres iems. 

BUVĘ OPEROS BENEIIADARBIAI: 
S, Adomaitiene 
Vi. Baltruša'tis 
N, ir Ad. Butkai 

J Kutkuvieni 
I, Motckaitiene 
J. ir A. Sprindžiai 

ir pramone, bet ir opesniais bei jos Gente, Lietuvoje darbavosi 

A. Clšiūle-Trečiokiene A. ir S, Velbasiai 
Už mirusios sielą šv. Mišias atnašaus kun. Bruno 

Markaitis SJ, lapkričio 28 d., šeštadienį, 9:30 ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 

kilnesniais žmonijos klausimais. 
Taip pat manau, kad jaunam 
Rugiui susiformuoti turė jo įta
kos ir jų namų ar t imas kon
tak tas su Švėkšnos šviesiais 
grafais Plateriais. Leidžiu sau 
tikėti, kad darbšti Alicija mus 
daugiau ir išsamiau painfor
muos apie savo šeimos narius. 

Mane ypač įdomauja klausi-

pramor.es srity Kaune, Mari
jampolėje, mokytojavo keliese 
gimnazijose (ir Vokietijoje), <£ 
Aukštesniojoje Technikos mo
kykloje Kaune (jos vicedirek
torius). Iš Technologijos fakul
teto 1940 m. pasitraukė. Daug 
rašė ir spausdino. Kaip ir kiti 
jo amžiaus pergyveno kilnią, 
džiuginančią Lietuvos viltingą 

mas, a r mūsų garbinga Rugių 1917 — 1920 m. Aušros ir prisi-

A. f A. 
PETRUI KRIKŠČIŪNUI mirus, 

didžio skausmo valandą žmoną 0N1|, dukrą ALDONA 
su šsima ir sūnų VYTAUTE giliai užjaučiame. 

Adele Navickiene 

Jaunutis ir Jūrate Linartai su šeima 

A. -f-A. 
PETRUI MIKALAJŪNUI 

m i r u s , 
skaudžia'' liūdinčius žm:ną EMILIJA, sūnų 
dukrelę RŪT£ širdingai užjaučiame 

ALGĮ ir 

B. ir J. Šlajai 

A A 

ONA A N D R Y A U S K A S 
PAGAL TĖVUS VASILAUSKAITE 

Mirė 1970 m. lapkričio 21 d., 7:45 vai. vakare. 
Gimusi Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Paliko nuliūdę: sūnus Juozapas Andrews. marti Patricia, 

žentas Donald La France, 9 anūkai, 3 proanūkai, Lietuvoje liko 
broliai ir seserys. Velionė buvo motina mirusios dukters Auna 
La France. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave. Trečiadienį, lapkričio 25 dieną 8:30 vai. ryto 
bus lydima iš koplyčios j Šv. Jurgio bažnyčią, o po gedulingų 
pamald'j bus laidojama Lietuvių 6v. Kazimiero kap.nėse. 

Visi a. a. Onos Andryauskas gimines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavmą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, anūkai, žentas ir gimines. 
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, Tel. 927-3401. 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 

A. f A. 
JONUI KLIMUI mirus, 

mieliems filisteriams DAURI ir ANTANUI DUNDZI-
LAMS, AUŠRAI ir STASIUI KLIMAMS reišk'ame 
skautišką užuojautą ir kartu liūdime. 

Filisteriu Skautu Sąjunga 

• ^ j * 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DA1MID 

L a dot 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 

4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-3852 

4605-07 South Hermftage Avenue 
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AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

10% _ 20% — SO% pigi&o mokfelt 
• apdraudą. nuo ugnie* ir automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S20.SS West ».Mh Str*et 

Chicago. Illinois 
Tel. OA 4-S«M Ir GR A-4SM 

G e L e s 
VestOTgms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beverly HUls Gėlinyčia 
2148 W. fttrt! Street, Chlrago. lliinoi-

TKL. PB H-0SS3 — PK H-0HS4 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
(LACKAWICZ) S354 So. Haistod Street Tel. YArds 7-1911 

2424 W. 69th Street Tel. REpnblic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 J J T D f T C "E Į>T T D V I T N 

3319 S. Lituanica Ave. Tel. Y A 7-U38-11S9 

Remkite tuos biznierius, ku- \ i 

i rie fdr̂ yfoia.* 'Drauge", 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S CaliforT.ia Ave. Tel. L.Vfayettę 3-3572 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave,, Cicero, M., Tel. 0L 2-1003 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. lapkričio m. 24 d. 

x Teresės ir dr. Algio Les-
niauskų dukrelė lapkričio 22 d. 
buvo pakrikštyta Rūtos Onos 
vardais Palatine, UI., par. baž
nyčioje. Krikšto tėvai buvo re-
gina (Matusevičiūtė) Smith ir 
Algis Žukauskas. Šaunios krikš
tynos buvo tėvų namuose Pa
latine, kur buvo susirinkęs ne
mažas būrys jų giminių ir 
draugų. Dr. A. ir F. Lesniaus-
kai jau augina dukrelę ir sūnų. 

stovai j a u pranešė apie savo I x K. Mikšis, Chicago, 111., 
dalyvavimą. Laukiama praneši- atnaujindamas prenumeratą 
mų iš New Yorko ir Clevelando paskyrė 8 dol. auką dienraščiui 
nustatyt i patogiausiam posė- paremti. Nuoširdžiai dėkojame, 
džiavimo laikui. Centro valdy- x D B r a z v t ė . B i n d o k e n ė , č. 
bos nariai dalyvaus ir ALRK G r i n c e v M a j . Š v a b a i t ė-Gyl ie -
federacijos kongrese s. m. lapkr. 
28-29 d. 

x Pasaulio Lietuvių Katalikų 
bendrijos centro valdybos po
sėdis šauk iamas š. m. lapkr. 
27-29 d. Chicagoje. Kanados a t -

X Kazimieras Daunys iš To
ronto a tvyko į Chicagą ir čia 
dalyvavo savo pusseserės Jul i
jos ir A n t a n o Verbiskų sidabri
nio vedytonio jubiliejaus iškil
mėse. 

X Už kalėdines korteles a ts i 
lygindami skai tytoja i prisiuntė 
aukų: po 2 dol. — J. Laurec-
kas, Mar i ja Abramavičius, L. 
Bernotas ; 1,50 dol. — S. i r J . 
Narbutai . Dėkojame. 

uė, Gr. Tulauskaitė ir kiti žino
mi rašytojai paskaitys savo kū
rybos Spaudos mėnesio literatū
ros vakare penktadienį, lapkri
čio 27 d., Jaunimo centre. 

x A. a, sesuo Germaną (Pe
tronėlė Leonavičiūtė) kazimie-
rietė mirė vakar, lapkr. 23 d., 
8 vai. ryto, Chicagoje. Velionė 
turėjo 80 m. amžiaus, vienuoly
ne išbuvo 57 m. Įstojo į vienuo
lyną iš Worcesterio. Daugiausia 

400 METŲ LIETUVIŲ 
GIESMYNO SUKAKTIS 

i Pirmosios lietuvių giesmės knygos pasaulinio tur imo: 
! (77) buvo atspausdintos su gai to paties 16-to šimtmečio gaio 
j domis Martyno Mažvydo 1547; jau buvo atspausdinta apie 5U 
I metais išleistoj knygoje — Ca-! įvairaus turinio knygų. 
Uechismusa prasty szadei—.; Lėta bet tvir ta pažanga for-
1 Pirmojo Giesmyno pirmoji da-!mavo kaimiečio buitį iki toki 
i lis, 1566, i r antroji dalis 1570 laipsnio, kaip kunigas Knstr jo-
| metais, paruoštos Martyno Maž-; nas Donelaitis juos aprašo savo 
i vydo, išleistos Karaliaučiaus poemoje "Metuose". 
1 lietuvio ev. liuteronų parapijos į Visoje tautos rezistencines is-
! kunigo Baltramiejaus Vilento, ; torijos eigoje lietuviška knyga 
! Karaliaučiuje. \\&o gyvastingumo šaltiniu. Ken 

Sakoma, gera knyga žmogui, tėjo dėl jos ir knygnešiai, bet 
gali būti draugas ir palydovas i jie laimėjo. 
per visą gyvenimą, bet" g e r a s , O šiandien, kokiame žemyne 
giesmynas siekia i r už gyveni- j lietuvių ir bebūtų, visur j au is-

Jaunimas mokosi kalėdinių papuošalų dirbamo kursuose Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. j d~ 
A. Plenvtė L Weber, mok H. Pius, V. Bartkutė, J. Weber, R. Mulokienė, D. Bartkute ir A Fumarek. 

J ' Nuotr. J. Kasakaicio 

mo ribų. Taigi, pirmasis giesmy
nas iš 1570 metų savo krikščio
niškos tiesos lietuvišku žodžiu, 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 

dygo spaustuvės, leidžianuos kny 
gos tęsti tautos ryžtą, k a r t u 
paveikti jaunąją generaciją, 

įpintu melodijoje, buvo brangi į kad spręstų laiko problemas sa-
dovana lietuviams. 

MARQUETTE PARKO LIT 
MOKYKLOS VAKARIENĖ 

Tėvų komitetas rūpinasi litu-
dirbo vienuolyno siuvykloje. Lai Į anistinės mokyklos išlaikymu ir 
dojama trečiadienį. Pašarvota 
motiniškame name, 2601 W. X Juozas Vaineikis, Chicago, 

UI., spaudos mėnesio proga pa- ] Marąuette Rd. 
skyrė 17 dol. (ne 10 dol. k a i p . x Chicagos Aukšt. lit. mo-
buvo skelbta) auką apmokėji- j kykloj lapkr. 28 d. pamokų ne-
mui vienos "Draugo" prenume-J bus. Mokiniai ir tėvai kviečiami 
ra tos neišgalinčiam užsisakyti • tą dieną aplankyti LB Chicagos 

Tai pirmas pilnas giesmynas, 
tu r i jau 135 giesmes, tinkančias 
visiems metų sekmadieniams ir 
šventėms. Giesmes pradėjo ra
šyti t rys Karaliaučiaus Alberti-

tinėms ir dovanų laimėjimams, sibodo. Nurodė, kad naujų ir n o s Universiteto profesoriai, lie-
| Vakaro publiką sudarė daugiau- keistų dalykų y r a jau ir Euro- tuviai Rapolionis, Kulvietis ir 
sia jaunos šeimos ir jų svečiai, pos universitetuose: Vokietijoj, Kyrtaforas. Jų paraginti teolo-
Tai visi t ie , kuriems rūpi lietu- Prancūzijoje, Italijoje. Baigda- g į j o s studentai, j au pagauti kū-
viškos mokyklos ateitis. 

— P s . 

dienraščio. 

X Anatol i jus Kairys , laimė
j ę s keletą premijų už savo d r a 
mos veikalus, bus vienintelis 
d r a m a t u r g a s Spaudos mėnesio 
l i teratūros vakare . J i s paskai
t y s t rumpą iš t rauką iš dramos. 

apygardos valdybos ruošiamą 
spaudos parodą, Jaunimo cen
t ro klasėse. 

PANEVĖŽIEČIAI DIRBA 
AIKOJA 

m 

geresnėmis mokslo priemone-, 
mis, kad mokykla galėtų leng
viau siekti savo tikslo — moky
ti lietuvių vaikus lietuviškai. 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas lap
kričio 21 d. Švč. M. Marijos Gi
mimo par. salėje šiam tikslui už mirusius Panevėžiečių klubo 
surengė vakarienę. Į vakarienę narius. Šv. Mišias koncelebravo 
prisirinko pustrečio šimto tėvų, i salezietis kun. P. Urbaitis ir 

viskių požiūriu. 
Svarbu šią 400 metų Giesmy

no sukaktį švęsti ir Chicagoje, 
kur šio šimtmečio pradžioje dau 
giau buvo atspausdinta knygų 
negu Lietuvoje, kaip rodo pla
tinimo katalogai. Žinomiausias 
platintojas bene buvo J o n a s Ku
lys, čikagiškis vaist ininkas. 

Malonu, kad galime sukakt ies mas ragino tėvus budėti, kad rybinio entuziazmo, tapo lietu-
mūsų jaunimas studijuotų, o ne viškos raštijos pradininkais. Jų parodą suruošti plačiai žinoma-
kokius riaušininkus sektų. j tarpe bene žymiausias, Marty- m e Balzeko Lietuvių Kul tūros 

Šiuo pačiu reikalu paklausda- n a s Mažvydas, surašė apie 70 Muziejuje, 4012 
mi ir papildydami prelegentą giesmių, o draugai sudėjo tiek Chicagoje, 

Lapkričio 2 d. 10 v. r. T. Jė- kalbėjo P. ŽumbaMs, J . Jadvir- P a t - S a v o sukurtas giesmes a t 
zuitų koplyčioje buvo pamaldos šis i r Baleišis. siuntė ir du ev. reformatų kuni 

bai Šeduikionis ir Marcianus iš 
Po susirinkimo "posėdžių kam j ) Lietuvos 

ba ry s " v i r to "kavine", klubo 

x Jau sudaromi sąrašai, ką į kurių vaikai lanko šią mokyk- į kun. Br. Markaitis, SJ, kuris pa
lą, ir būrys svečių. Mokytojai sakė turiningą pamokslą Kris-
ir tėvų komiteto nariai gavo po ( taus Valdovo šventės proga, o 

reikės savo artimiesiems dova
noti Kalėdų švenčių proga. 
Mums aišku, kad geriausios do
vanos yra lietuviškos kiygos, 
ypatingai naujai išėjusios: A. 
Baroko novelės "Išdžiūvusi Lan
k a " (S4.50), Č. Grincevičiaus 

X Cicero Lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetų narių po
sėdis įvyko praėjusį šeštadienį. 
Buvo t a r t a s i , kaip geriau suruoš I mozaikini- romanas "Geroji Va-
ti ir pravest i a teinant į šeštadie- ! sąra" (S5.00), O. Nendrės ro-
nį mokyklų ruošiamą vakarą. į manas "Antroji Banga" ($3.50) 
Aukšt . mokyklų komitetą suda- ; įr daugelis kitų. Norėdami jsi-

gėlę, kuri buvo prisegta jiems 
kaip padėkos ženklas. 

Vakarienę trumpu žodžiu pra
dėjo tėvų komiteto pirmininkas 
J. Lintakas, padėkodamas susi
rinkusiems paremti mokyklos 
reikalų ir pabendrauti savo tar
pe, pasveikindamas ir pristaty-

jo pabaigoje kvietė pasimelsti 
už mirusius ir gyvus panevėžie
čius. 

narės stalus apdėjo sumuštiniais 
ir pyragaičiais. Besivaišindanii 
nariai dar valandą kitą paben
dravo, besidalindami šių dienų 
ir praėjusios vasaros įspūdžiais. 
Įdomių prisiminimų iš Panevė-

Tai bendrai jie dėjo pamatus 
lietuviškam giedojimui. Jų pra
dėtas darbas, vėliau kiek taiso
mas ir tobulinamas, buvo pase
kamas vėlesnių giesmynų leidi
niuose. Kai kurios mažvydinės 
giesmės giedamos ir dabar. 

So. Archer , 
kur knygos įvairių 

šimtmečių rūpestingai prižiūri
mos. Giesmynų paroda — iš pra
eities iki dabart ies — b u s iškil
mingai a t idaroma 1970 m. lap
kričio 29 d., 5 vai . 

Komitetas. 
. ' - • ; 

žio papasakojo P . Žumbakis, žo-
Po pamaldų Jaunimo centro dį t a r ė ir kun . J . Borevičius, SJ, 

203 kamb. įvyko Panevėžiečių kuris esąs vedęs Panevėžio ka-
klubo susirinkimas, kurį pradėjo tedroje rekolekcijas ir tuo prisi- kilo į kultūrinę viešumą. Beras- keliantį 
ir pravedė pirm. Ant. Baleišis. 
Atsistojimu pagerbti mirę na-

PREMIJA UŽ MENO 
VEIKALĄ 

Prancūzijos katal ikai 1967 
metais įsteigė specialią* premiją 

r o : B a r t k u s ; Baukienė, Grigalių- . i y t T k ^ į ų , prašomi asmeniškai d a r n a s dalį svečių. Svečių tarpe riai: K. Gine^is A Moigis B. 
s , gyu AUX ,ų P b u v o p a r a p i j - o s klebonas kun. Ivanauskas, K. Jecius, P. Žilys, nas, Kisielienė, Olšauskas, Pa- a rba laišku kreiptis į "Draugo 

liolienė ir Sakalauskienė. Žemes administraciją, 
niosios: Barkauskienė , Baronie
nė, Leniauskas, Šarauskienė ir 
Zalatorius. 

A. Zakarauskas, kun. K. Kuz- E. Betkauskienė ir kiti ir tik 
minskas, mokyklos vedėja ir šeštadienį palaidotas P. Mikala- j 
keletas mokyklos mokytojų se- jūnas. Panevėžietis kun. Kuz- Į 

dalvvavo * " • ^ P P a t lituanistinės mo-;minskas kalbėjo apie religijos kiekvienam 
kyklos vedėjas P. Razminas ir persekiojimą 

x Albertas Ankers, CJnion 
Federal Saving bendrovės Brid 
geporte prezidentas 
JAV Taupymo ir Paskolų ben
drovių sąjungos suvažiavime ^ ^ ^ ^ ^ d a l y v a v o p a r ; p U r b a i t i s , svečias į§ Romos, 

Aukers i ^ ^ ^ kun_ j Kuzinskas. j prisipažinęs esąs šeduvietis, tai-

Kartu su kūrybiniu darbu lie
tuvių kalba tapo ištobulinta, u g geriausią meno veikalą, iš-

gilią krikščioniškąją 
dėjęs prie jų pagerinimo, o tei tautai atsivėrė naujos pa- Kalėdų šventės prasmę. 1970 
kun. P. Urbait is papasakojo ke- žangos galimybės. Lietuvio sa- m e t ų Kalėdų premijos j u r y 
lėtą atsitikimų iš misijų laikų vi jauta augo, jo atsparumas komisiją sudaro Prancūzų aka-
Kimjoje. P- R- stiprėjo. Tuomet ta i ypač reika- demijos narys prof. Shnon, ka r -

linea, nes po 1559 metais pasi-1 dinolas Danielou i r žymūs teo-
Lie-

beveik visi mokytojai, vėliau | religinę šalpą, o salezietis kun. X Skai tytojai , atnaujindami 
prenumeratą, dažnai dienraščio 
leidėjams ir aukų prisiunčia, i San Francisco mieste. 
Aukojo: po 2 dol. — R. Nelsas. \y** tos sąjungos I n v e s t a v i m ų . g u v a l g i u s Š U t ą vakarienę, komi- gi - panevėžietis, kalbėjo apie 
J . Elvikis. A. Petrikonis; 1.50 i r rnorgičių komiteto A u k e r s o ^ ^ gf*—• -D^ f \* ii««»* • lnlulfa i !••• a-afetaM**— 
dol. — J . Be tkauskas ; 1 dol.— vadovaujamo narys. Union Fe- j medinės 

deral Savings per paskutinius Į ^ ^ ^ 

rašytos Liublino sutarties 
— Amerikoj nusikaltimai tuvon pradėjo veržtis lenkų aris 

apie religijos "-^Kvienam asmeniui, vaikui i r tokratinė įtaka. 
Lietuvoje ir apie suaugusiam kainuoja metams Spausdintas žodis lietuvių tar-

logai Chenu bei Congar. 

122 dol. įpe greit plito, greit pasirodė ir 

LTN veiklos 
nas 

Red. M. Valiukė-

kun. J . Gutauskas . Dėkojame. 
110 metų padidino savo kapitalą 

X "Lietuvių tautinio namu 2 0 mil. dolerių ir dabar šios 
biuletenis" nr. 3 išėjo iš spau-! bendrovės kapitalas yra per 37 
dos, ku r i ame aps tu žinių iš m i l i j o n u s dolerių. 

x Sol. Arn. Vokietaitis, Chi
cago Daly kritiko B. Jacobson 
praėjusio šeštadienio laidoj, ap
rašant operos Madam Butterfly 
pastatymą, pavadintas puikiu 
dainininku. 

Investuokite į žemes sklypus Flo
ridoj, gražiame Avalon Beach nuo 
$795.00 ir aukščiau. Rašykite — 
"Drangas" Ad. 2904, 4545 West 
69rd St., Chicago, DL 60629. 

(sk.) 

Rūta Jautokienė saleziečių reikalus. Susirinkimas 
programos nutarė Religinę šalpą, salezie-

dalyvius — Laimą Underytę ir čius ir Bražinskų bylą paremti 
jos broli Ramūną Underį. Jiedu, po 50 dol. Bražinskų bylai na-
R. Underiui pritariant gitara, riai suaukojo da r 80 dol. 
padainavo keletą savo pačių ir! J & u n U Q ^ m e t ų p a v a a a r i o į 
stilizuotų liaudies dainų, kurios; P a n e v ė ž i e č i ų mWmm y r a p a s i r y _ : 

žęs Lietuvių fondui surinkti ; 

x Gausiomis aukomis skai-
Itytojai stiprina mūsų dienraštį. 

x Cž Lietuvos Operos solis- P o 5 d o l a u k o j o : 
Peter Šileikis, C.P.O., Chica-tės a. a. Marijos Lipčienės sie

lą šv. Mišios bus atlaikytos 
lapkričio 28 d., šeštadienį, 9:30 
v. r , Tėvų Jėzuitų koplyčioj. 
Šv. Mišių auką atnašaus kun. 
Bruno Markait is , S. J. (pr.) 

x P i rmasis nuosmukio kon
gresas — midi ir maxi, šokiai 
ir žaidimai Don Varno poste 
bus penktadienį, lapkr. 27 d., 
8 vai. vak. Ruošia Santara-Švie
sa, (pr .) 

x Lengvutės, patogios t ran
zistorinės TV. Kas jų nenorėtų 
Kalėdoms! Išsirinkit pas Gra-
dinską, 2512 W. 47 St., telef. 
FR 6-1998. (pr .) 

x Noriu pirkti gerame sto
vyje pilną Lietuviškos Enciklo
pedijos komplektą. Siūlyti, nu
rodant norimą kainą: 
Mrs. Bernard Lucey, 39 George 
Rosd, Quincy, Mass. 02169 

(sk.) 

x Ter ros dovanų ir brange
nybių parduotuvė. 3237 West 
63rd Street , iki pa t Kalėdų at
dara ir sekmadieniais nuo 12 
iki 4 vai . (sk. ) 

go, EI., 
Dr. Pet ras Gailiūnas, Green-

port, N. Y., 
J. Ralys, Bryson City, N. C. 

A. Karait is , Union Peer, 
Mkh . 

Už gražią paramą esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

-usilaukė gausių plojimų. Dai
nininkai nenutrūkstančiais plo
jimais buvo dar kartą iššaukti 
į sceną ir padainavo vieną pa
triotinę dainelę, kurios refrenui 
buvo pakviesta dainuoti ir visa 
publika. Jų dainos nuskambėjo 
jaunatviškai ir maloniai. Klau
sytojai buvo patenkinti, o tėvų 
komiteto atstovė įteikė L. Unde-
rytei gėlių puokštę. Pažymėti
na, kad abu dainininkai yra bai
gę tą pačią mokyklą, dabar gi 
j au studentai. 

Po vakarienės, BichneviČiaus 
orkestrui grojant, svečiai galė
j o pasišokti, o tėvų komitetas 

i da r pardavinėjo bilietus varžy-

"Panevėžiečių įnašą", nemažės- j 
nį kaip 1000 dolerių. Panevėžie-' 
čių pobūvio metu dalyviams bu-, 
vo išdalinti įrašui vokai su laiš- I 
ku, bet jų grįžta labai dar ne- < 
daug. Šiuo metu tie laiškai siun
tinėjami ir kitur gyvenantiems 
panevėžiečiams. Norėdamas šį 
reikalą išjudinti, kalbėjo dr. S. 
Biežis, nušviesdamas LF tikslus. 
Kad žodžiai nebūtų tušti. Pane
vėžiečio įnašui įteikė 250 dol. 
Kad da r trys tokie dosnūs — 
ir užsibrėžtą įnašą turėtumėm. 
Betgi norima, kad didesne ar 
mažesne suma prisidėtų kiek
vienas panevėžietis, pasiųsda
mas auką šiuo adresu: A. Ba
leišis, 7238 S. Maplewood Ave„ 
Chicago. III. 60629. Sužinota, 
kad pirm. jau tur i surinkęs arti 
150, o J. Masilionis arti 100. Į _ ^ ^ Stasys Kudžma, VLB 

Apsvarsčius eilinius klubo i Darmstadto apylinkės narys, 
reikalus, buvo išklausyta prof. Į mirė ir palaidotas spalio 29 Hei-
dr. B. Palioko paskaita apie šių Į desheime. Laidojimo apeigas 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje bus atidaryta giesmy
nų paroda, minint 400 m. sukakti nuo p'rmojo giesmyno "Giesmės 
krikščioniškos" illeido 1570 m> Karaliaučiuje. Paroda vyks nuo lap
kričio 29 d. ligi gruodž o 31 d. Nuotraukoje matyti kun. J. Pauperas, 
Siono evangelikų liuteronų bažnyčios, 2209 S. Bell, klebonas, gen. su
perintendentas kun. St. Neimanas, Lietuvių evangelikų reformatų 
bažnyčia, 5230 S. Artesian Ave., kun. K. Burbulys, lietuvių metod s-
tų bažnyčios, 656 W. 33 st., klebonas ir lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčios, 6641 S. Troy Ave.. klebonas kun. Ansas Trakis. 

ŠV. KALĖDŲ 
PROGA 
Montrimas, Dapkienė 
ir Vilip:enė pristatė 
daug gražių rankdarbių 
ateinančių švenčių dovanoms. 
Dabar turime tulpių, kryžių, lėkščių, 
ramunių ir kitų medžio drožimų. 
Yva vazonų, lėlių, grybų ir 
kitų keramikos rankdarbių. 
Galite gauti lėlių, staltiesių, 
pagalvių, kaklaraiščių 
ir kitų audinių. 

Atvykite ir pamatykite DRAUGO 
administracijoje, ką galite gauti 
šv. Kalėdų dovanoms 
prieinamomis kainomis. 

Paįvairinkite dovanas 
gražiom knygom. 
Vaikučiams ypatingai gražus . • 
pasirinkimas. 

DOVANAS PIRKITE Iš 
D R A U G O 

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO. ILLINOIS 60629 

IŠ ARTI IR TOLI 

VOKIETIJOJ 

m 

f KALĖDINES KORTELES r 

laikų studentus, jų keliamas 
riaušes. Prelegentas nurodė. 

atliko kun. 
Laidotuvėse 

V. Damijonaitis, 
dalyvavo apie 50 

kad studentų streikai ar riaušės asmenų. Buvo gimęs 1923 sau-

Lietuvių foto archyvo lėšų telkimo komiteto suruoštame humoro ir 
varžvtin-'ų vakare, pravedamos vsržvti-.^ Pat 1*00-**** VbH-s 
Vijeikis. talkininkauja J. Januial is ir KvattiS, demonstruodama gra
žų akordeoną, kuris parduodamas ii varžytinių. , _-*..,, ^ , t j f l - * a n , . ir*. <.*> . t* a vainikai 

Nuotr, Lietuvių Foto archyvo (rimo neturi, studentams jos ai> t a o vai mum 

visai kitokio pobūdžio, negu dar
bininkų streikai, kovojant dėl 
atlyginimo pakėlimo ar darbo 
sąlygų. Cia dažniausiai kovoja
ma dėl ne savo kompetencijos 
reikalų, statomi nepagristi rei
kalavimai. Profesorius optimis
tas. J o nuomone, neramumus 
kelia mažuma, daugumos prita-

sio 28 Suvalkijoje. Didesniąją 
dalį t remties Vokietijoje pralei
do, t a rnaudamas 4204 LS lietu
vių kuopoje Heidesheime, o ją 
panaikinus — 2040 LS kuopoje 
Darmstadte . Palydėti į paskuti
nę kelionę Heidesheimo kapinė
se buvo susirinkę daugiausia 
kuopos vyrai . Ant kapo sudė-

C h r i s t m a s C a r d s 
"Drauge" jau galima gauti kalėdinių kortelių. ; 

RINKINYS Nr. 1 
fvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje y ra 15 kortelių. Kai
na $1.00. 

RINKINYS Nr. 2 
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki-

n.mų tekstais. Kaina SI.00. 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 

Chicago, Illinois 60629 

M 


