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Saugumo Tarybos farsas 
O. LABANAUSKAITĖ, mūsų korespondente J. Tautose 

MIW.«W4JA",«,4^w>-H 

J. Tautos. — Lapkričio 22 d. 
anksti rytą Gvinėjos prez. Tourė 
pranešė gen. sekr. U. Thant, kad 
Conakry uoste išlipusi svetima 
kariuomenė užpuolė Gvinėją. 
Reikalavo tuojau lėktuvais at
siųsti kariuomenės padėti įsibro
vėlius atmušti. Nė tada nebuvo 
pasakyta, nė dabar tikrai niekas 
nežino, kasį sibrovė, kokiu tikslu, 
kiek tų įsibrovėliu buvo. Tik po 
kelių dienų sudaryta teorija, kad 
įsibrovėlius atvežę laivai buvo iš 
kaimyninės Portugalijos Gvinė
jos, kad vadai buvę Portugalijos 
karininkai, o visi kiti afrikiečiai, 
kurie buvo vadinami "sam
diniais". 

Saugumo Taryba tą pačią die
ną susirinko posėdžio ir nutarė 
pasiųsti Gvinėjon komisiją įvy-

Dėl tos diktatūros aštrumo rež 
.nas neturi stipresnio žmonių pa 
iitikėjimo, o daugiau kaip pus 
milijono gyventojų yra pasitrau 
cusi į kaimynines valstybes pabč 
geliais. 

Komisija užregistravo pristaty 
tų liudininkų pareiškimus, gi iš
vadas iš tos medžiagos padari 
sugrįžusi į New Yorką. Kadang 
pradedant prezidentu ir baigiar. 
iš Togo atvykusiu turistu visi sa
kė, kad invaziją globojo Portuga 
lija, tai tokią medžiagą komisi 
ją ir parsivežė. Tik pati Saugu 
mo Taryba turėjo iš to padaryt 
reikiamas išvadas, bent jau ap 
ginti J. Tautas nuo tų kaltinimų, 
kuriuos tėškė jų atstovams į akii 
Gvinėjos politinio biuro narys ir 
finansų ministeris Izmael Tourė 

kio ištirti. Komisiją sudarinėjo U į Panašius priekaištus pakartojo ir 
Thant ir ST pirmininkas, kuriuo 
tą mėnesį buvo Sirijos atstovas. 
Dėl tos sudėties ginčas užkuli
siuose vyko ištisą dieną: afrikie
čiai ir jų rėmėjai kovojo už pa
siuntimą penkių ST narių, neu
tralumu 

pats prez. Tourė 
Bet prileistina, kad Saugumo 

Tarybos nariai liudininkų pareiš
kimų neskaitė, tik pasidomėjo 
atskiru atspausdintu komisijos ra
portu, kuris buvo jau New Yor-

susirupinę manė, kadįj^ surašytas, pasiremiant, žino-
reikia pavesti gen. sekretoriui pa-, m a j parSįvežtais Gvinėjos vyriau-
siųsti kelis J. Tautų tarnyboje e-jsybės liudininkų pareiškimais. Ir 

patyrusius pareigūnus, t a i ^ t u r b ū t ) p a t s liūdniausias 
parinktus iš V. Afrikoje esančių 
J. Tautų įstaigų. Bet laimėjo afri
kiečių spaudimas. 

Komisija, susidedanti iš Kolum 
bijos, Suomijos, Nepalo, Lenki
jos ir Zambijos atstovų (visi ST 
nariai), išbuvo Gvinėjoje tris die
nas, grįžusi New Yorkan sutvar
kė pa'sivežtą medžiagą ir pagal 
ją surašė pranešimą su savo išva
domis. Tuo pranešimu pasirėmu
si S. Taryba jau pasmerkė Portu
galiją už Gvinėjos užpuolimą, 
įpareigojo ją atlyginti Gvinėjai 
padarytus nuostolius ir paragino 
visus JT narius neteikti Portuga
lijai nė karinės, nė ūkinės pagal
bos. 

Už rezoliuciją, iš kurios teksto 
pirma buvo išmesta viskas, kas 
būtų vertęs Ameriką, Angliją ir 
Prancūziją ją vetuoti, balsavo 11 
narių, likę keturi (JAV, Anglija, 
Prancūzija ir Ispanija) balsavi
me nedalyvavo. 

Kaip atsirado komisijos atvež
ta medžiaga? Pirmiausia pasaky
tina, kad komisija buvo nedrau
giškai sutikta, nes jos nenorėta. 
Jai buvo aiškiai pasakyta, kad 
tokia komisija nereikalinga, nes 
jos niekas neprašė. Buvo prašyta 
ne komisijos, bet JT karinės pa
galbos įsibrovėliams sunaikinti. 
Faktų rinkti nereikia, nes juos 
turinti Gvinėjos vyriausybė, ir jų 
turi visiems užtekti. 

Antra, komisija ir JT turi ži
noti, kad už Gvinėjos saugumą 
atsakinga jos vyriausybė, o ne ko
kia užsienio organizacija, nors to
ji organizacija būtų ir J. Tautos. 
Todėl Gvinėjos vyriausybei nesu
prantamas JT Saugumo Tarybos 
nutarimas atsiųsti komisiją. J. 
Tautos neatliko savo pareigos, 
nes vietoj greit išpildžiusios Gvi
nėjos prašymą atsiųsti pagalbą, 
atsiuntė komisiją skundo patik
rinti. Tai esąs labai apgailėtinas 
dalykas, labiausiai nenaudingas 
J. Tautoms. 

Išklausiusi ar ne dvejose vieto
se panašius pareiškimus, komisi
ja gavo leidimą išgirsti liudinin
kų pareiškimus. Bet pati komisi
ja negalėjo liudininkų pasirinkti 
ar be palydovų vietų apžiūrėti-
vfeus liudininkus pristatė tam rei
kalui tvarkyti paskirta Gvinėjos 
prezidento delegacija. Žinotina, 
kad Gvinėjoje yra labai griežto 
tipo diktatūra, ten viską tvarko 
politinis biuras, kurio galva yra 
prez. Tourė, gi io ginklanešiais 
•irmyft jo paties giffiinafffoi-

reiškinys Saugumo Tarybos veik' 
los praktikoje. Juk tai buvo far
sas, kurį parašė ST pasiųsta ko
misija. Bet kai tas farsas jau ofi
cialiu dokumentu atėjo į S. Tary
bos posėdi, JAV, Prancūzijos, An
glijos ir Ispanijos atstovai negalė
jo pasitenkinti vien tik susilaiky
mu nuo balsavimo, bet turėjo ką 
nors daugiau padaryti. Pirmiau
siai reikėjo pareikšti užuojautą 
komisijai, kuri, nežinia kuriais su
metimais, nepajėgė apsiginti nuo 
Gvinėjos vyriausybės repriman-
dos, o paskui įrašydinti į ST posė
džio protokolą pareiškimą, kad 
atvežtoji medžiaga nesuteikia pa
grindo kaltininkui nustatyti, todėl 
ji negali būti pagrindu sprendi
mui padaryti. 

Kad kas nors ne taip buvo, 
kaip ' Gvinėjos vyriausybė teigė, 
aiškėja ir iš fakto, kad nė su JT 
komisija, nė kaip kitaip negalėjo 
įvažiuoti tuo laikotarpiu Gvinė
jon nė vienas užsienio žurnalis
tas. Nėra reikalo ginti Portugali
jos, bet reikės tikrai žinoti, kaip 
Gvinėjos režimo priešai, jos pa
čios piliečiai, bandė nuversti dik
tatūrinį režimą. 

Nelaime Kolumbijoje 

Bogota. — Nuo didelių liūčių 
šiaurės vakariniuose Anduose, Ko
lumbijoj, nuslinko kalnas ir už
vertė apie 300 asmenų. Iki vakar 
dienos buvo ištraukti 96 mirusieji. 

Apollo 14 astronautai Alan B. Shepart ir Edgard G. Mitchell laisvoj 
nuo žemes traukos patalpoj treniruojasi kaip jie vaikščios po mėnulį. 

Kubos raketų krizė buvusi laimėjimas, 
iriasi Chruščiovas gi 

Kennedy bijojęs, kad generolai jį nuvers 

' NEW YORK. — Ketvirtoj ir 
paskutinėj Chruščiovo atsimini
mų daly, kuriuos spausdina Li
fe, Chruščiovas rašo tiesiog fan
tastinius ejalykus. Ten kalba, 
kad Robert Kennedy, 1962 m-
Kubos krizės me'.u, būdamas 
valstybės gynėju, savo brolio 
prezidento vardu apsilankė pas 
sovietų ambasadorių "VVashing-
tone Dobryniną ir su ašaromis 

pervargęs, kelias- dienas nemie-
į'cr'ęs, savo vaikų nematęs, še
šias dienas nebuvęs namie. Chm 
Sčiovas buvęs "gero būdo ir gud 
rus politikas", pasigailėjęs pre
zidento, pabijojęs, kad genero
lai tikrai jį galį nuversti, būtų 
dar blogiau, išgavo Kennedzio 
pasižadėjimą, kad Amerika Ku
bos niekada nepuls, ir atitraukė 
raketas. Taigi Chruščiovas išve-

akyse prašė išvežti raketas. Jei i da, kad anas įvykis buvo tik 
to nepadarytų, tada Amerikos | Rusijos laimėjimas. 
generolai nuvers prez. Kenned', 
paims valdžią ir jėga užpuls 
Kubą, ją sunaikins. Life iš savo 
pusės tais pasakojimais netiki. 

Cnruščiovas toliau sako, kad 
raketas buvo nugabenęs ne puo
lamajam karui pradėti, bet ga
rantuoti, kad Amerika nemėgin
tų pulti Kubos. Amerikos žval
gybiniai lėktuvai tiksliai nusta
tė raketų buvimą ir skaičių. Jų 
tadfe. buvo tiek, kad būtų užtekę 
sunaikinti New Yorką, Chicagą 
ir kitus pramonės miestus, ne
skaitant tokių "kaimelių", kaip 
Washingtonas. 

Robert Kennedy tada buvęs 

Gera operuoti tais faktais, 
kai tikrieji liudininkai Kenne-
džiai negyvena ir negali paneig
ti. Kas gali patikrinti? 

Kaip jau buvo skelbta, šiemet 
daug abiturientų nepateko į 
aukštąsias Lietuvos mokyklas. 
Dabar jie eina dirbti į pramonės 
įmones. "Sovietskaja Litva" 
(spalio 22 d.) rašo, kad j Vil
niaus mašinų dalių fabriką "kas 
dieną mūsų kolektyvas prii
ma naujus darbo klasės pa-

Buvęs premjeras 
išmestas iš partijos 

PRAHA. — Oldrich Cernik 
buvęs Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas Dubčeko laikais 
dabar taip pat išmestas iš ko
munistų partijos. Po sovietų in
vazijos Cernik dar buvo kurį 
laiką savo pareigose ir pasirašė 
su Kosyginu raštą, legalizuojan
tį sovietų kariuomenės buvimą. 

Naujas iždo sekretorius 

Washingtonas. — Vakar Ni-
xonas pranešė, kad iždo sekreto
rius Kennedy iš savo posto pasi
traukia ir naujuoju sekretorium 
paskirtas John Conley, buvęs Te-
xas gubernatorius, pirmasis de
mokratas Nixono vyriausybėje. 
Kennedy savo pareigas eis iki va
sario 1 d., kol bus sustatytas nau
jas valstybės biudžetas. 

Conley, kaip atsimenam, 1963 
m, lapkričio 22 d., kai buvo nu
žudytas prez. Kennedy, buvo 
sunkiai peršautas, bet pasveiko. 

Britu - amerikiečių baze 
Indijos vandenyne 

Londonas. — Šiandien į Kana
dą išskrenda britų premjeras He
ath. Ketvirtadienį jis lankysis 
Washingtone ir susitiks su Nixo-
nu. Su juo kartu skrenda ir užsie
nio reikalų min Douglas-Home. 

Heath kelionės į Amerikos že
myną, atrodo, tikslas yra susitarti 
su Nixonu, kad Indijos vandeny
ne būtų galima įsteigti bendrą 
anglo-saksų bazę, atsparos punktą 
prieš gresiantį sovietų laivyną ir 
jų norą įsistiprinti. Britai turi ir 
konkretų planą — vietą: mažo; 
koralinės kilmės salos Diego Gar-
cia, maždaug pusiaukelėj tar] 
Ceilono ir Madagarskaro. Tos sa
los britams tarnavo kaip sustoji
mo vieta II pasaulinio karo metu. 
Bazės atnaujinimas pateisintų bri
tų norą palaikyti gerus santyki u? 
su Pietų Afrika ir ginklų pardavi
mą. Kol Suezo kanalas uždarytas, 
kito kelio iš Europos nėra, kaip 
aplink Afriką. 

Penktadienį Heath jau bus Lon
done 

Britanijoj elektriku 
streikas baigėsi 

LONDONAS. — Britanijos 
elektrinių darbininkai vakar nu
traukė savo nelegalų streiką, 
darbų sulėtiriimą ir elektrą tei
kia reguliariai. Streikas tęsėsi 
visą savaitę ir kraštui sudarė 
daug nuostolių ir nepatogumų. 

Europa komentuoja Kudirkos 
išdavimą 

Der Spiegei simpatijos nelaimingajam lietuviui 

HAMBURG. — Lietuvio Si
mono Kudirkos išdavimas rado 
platesnį atgarsį Vakarų Vokie
tijos spaudoje. Įtakingiausias 
ir labai plačiai skaitomas po 
litikos žurnalas "Der Spiegei' 
vakar dienos numeryje paskel
bė ilgesnį rašinį (103 -104 psl.). 
drauge atspausdindamas vieno ; 
didžiausių kaltininkų admirolo 
Ellis ir "Vigilant" laivo nuotrau
kas. Žurnalas smulkiai apra
šo lietuvio jūrininko išdavimo 
aplinkybes, kurios iš esmės 
mums jau žinomos, dėl šio ap
gailėtino įvykio mesdamas kal
tinimus jį išdavusiems JAV pa
reigūnams. Žurnalas pabrėžia 
šiuo veiksmu JAV sulaužusios 
1951 m. Genevoje pasirašytą po
litinių pabėgėlių prieglaudos su
tartį. 

"Der Spiegei" iškėlė ir žiau
rias išdavimo aplinkybes, paci
tuodamas Roberto Brieze liudi-
iimą. Toliau aprašo, kaip kru
vinai sumuštas S. Kudirka vel
tui šaukėsi pagalbos. Pagal čia 
skelbiamą Vigilant laivo jūrinin
ko Richardo Marescai liudijimą, 

pildymus. Prie staklių ateina Svarbiausia priežastis, kodėl nu-
jaunuolės ir jaunuoliai, ką tik 
baigę mokyklas arba profesines 
technikos mokyklas". (E.) 

New Orleaną pakraščiuose vįg dar tebedega naftos gręžimo :sos pastangos ją užgesinti be 

Naujas Meksikos prezidentas Luis 
Echeverria 

Siekiant taikos ir 
ramybes 

traukė sulėtinimą, buvo masių 
pyktis ir viešai rodomas nepa
sitenkinimas ne vyriausybės ar
ba kitų viršūnių darbo politi
ka, bet elektrikų reikalavimais. 
Juos ir taip laiko privilegijuo
tais, palyginus su kitais dirban
čiaisiais. 

Agnew Chicagoje 

Chicago. — Šiandien 10:30 v. 
ryto Palmer House viešbuty Na
tional Association of Insurance 
atstovų susirinkime kalbės Ameri
kos viceprezidentas Agnew. 

LONDONAS. — Nauji emi
grantai į Britaniją ateity turės 
įrodyti anglų kalbos mokėjimą, 
būti "gero būdo" ir pasižadėti 
pastoviai pasilikti Britanijoj. 
Tokios paskelbtos taisyklės 
Sunday Times laikrašty. 

Maskva. — Sovietų komunistų 
partijos 24-jam kongresui nusta-
tvta data: prasidės kitų metų kovo 

*30i 

VATIKANAS. — Sekmadie
nio žodyje popiežius kvietė, kad 
Kalėdų šventės atneštų taiką 
tarp atskirų luomų, generacijų 
ir socialinių sluoksnių tautų vi
duje, kad užviešpatautų ramy
bė ir išnyktų įtempimas ir ne
pasitikėjimas tarp vienos visuo
menės dalies ir kitos. Nors ne- Į 
minėjo jokios tautos ar valsty- į 
bes, bet visi suprato, kad pir- j 
moj eilėj turėjo minty Italiją 
ir Ispaniją. 

Sprogimas New Yorke 

New York.— Vakar rytą spro
go bomba New Yorko centre prie 
General Elektric namo. Daug 
nuostolių nepadarė, tik išbyrėjo 
langai. Pasikėsinimas prieš tą na
mą buvo darytas ir šių metų pra
džioje, bet tada policija rastą 
bombą išardė. Prieš sprogimą te
lefonu įspėjo vieną radijo stotį ir 
prisipažino, kad tai daro MIRA, 
portorikiečių teroristų organizaci
ja. 

PALERMO. — Vėl pradėjo 
veikti Etnos ugniakalriis Sicili
joj. Italijoj. Lava ir ugnis vet-
žžaai iki 650 yjėdų į aateEt̂  

aiškėja, kad kai virvėmis nuo 
:ojų ligi galvos surištas Kudir-
:a buvo vežamas į rusų laivą, 
mt nelaimingojo Simo galvos 
itsisėdęs vienas rusas ir jį mu-
'ęs ligi gyvybės netekimo. 

"Der Spiegei" pažymi, kad 
*;is įvykis labai plačiai nuskam
bėjo visoje Amerikoje, tačiau 

į tikrosios įvykio aplinkybės te-
| oėra neišaiškintos, žurnalas pri-
| ieda, kad Kudirkos tragedija 
esanti viena iš daugelio panašių 
tragedijų, kurios įvyko tarp ry
tų ir vakarų, tarp žmoniškumo 
ir biurokratijos. Baigdamas 
"Der Spiegei" dar raš-> apie JA 
Valstybių prezidento R. Nixono 
pastangas tokios rūšies nusikal
timams užkirsti ir pabrėžia, kad 
iš Pabaltijo kraštų kilę JAV e-
migrantai suruošė daug demon
stracijų JAV miestuose, nešda
mi karstus, kuriuose buvo lai
dojamos žmogaus ir humanišku
mo teisės. Kaip viena protesto 
grandžių buvusios pamaldos N. 

; Yorke, kur buvę melstasi už Si-
' mą Kudirką: "Už jo gyvybę, jei 
j jis dar gyvas, ir už atminimą, 
' jeigu jis bus jau užmuštas". 

(bk) 

Klaipėdos sargai dabar 
budresni 

KLAIPĖDA. — Apie Simą 
Kudirką okupuotos Lietuvos 
spaudoje nei žodžio, bet kad po 
to įvykio sugriežtinta kontro
lė Klaipėdos uoste ir net gimi
nėms neleidžiama atsisveikinti 
su išplaukiančiais jūrininkais, 
r>atvirtira ir Tiesa (XIL10). 
Ten skaitome korespondenciją 
s Klaipėdos: 

"Tą dieną vidutinysis žvejy
bos traleris Nr. 47 išplaukė ke
turiems su puse mėnesio į Va
karų Atlantą. Palydėti žvejų į 
tolimą reisą susirinko daug ar
timųjų bei draugų. Su gėlėmis, 
su nuoširdžiausiais linkėjimais. 
Bet jų į jūrų žvejybos uosto te
ritoriją neįleido. Antrasis ka
pitono padėjėjas bandė susitarti 
su uosto vadovybe, bet nieko ne
laimėjo. Nieko negalėjo padėti 
ir Okeaninio žvejybos laivyno 
bazės kadrų skyriaus darbuoto
jai, nes jiems uždrausta išrašy
ti vienkartinius leidimus. Ir gė
lės, skirtos jūreiviams, atsidūrė 
šiukšlių dėžėje. 

Panašiai atsitinka ir tiems, 
kas ateina pasitikti grįžtančių 
iš žūklės jūreivių. 

Matyt, jūreivių sutikimu ir 
palydėjimu į jūrą turėtų jaut
riau rūpintis partinės, profsą
junginės ir komjaunimo orga
nizacijos, moterų tarybos". 

Tiesa bando pateisinti, kad 
"uostų vartų sargai tapo dar 
"budresni" dėl to, kad jūreiviai, 
susitikę su savaisiais, pasigeria 
ir dažnai pavėluoja į laivą." 

Kodėl jie pradėjo "vėluoti" 
tik dabar? 

KALENDORIUS 
Gruodžio 15 d. : šv. Kandidas. 

šv. Nina, Kovotas, Vingilė. 
Gruodžio 16 d.: šv. Euzebijus, 

šv. Albina, Vigaudas, Alvinė. 
Saulė teka 7:10, leidžias 4:20. 

ORAS 
Dalinai saulėta ir kiek silčjau, 

temperatūra apie | 0 laipsnių, 
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gruodžio m. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siusti šiuo adresu: 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Gartield BlvcL, Chicago, 111. 60636 

SVEIKESNIS KĄSNIS — ILGESNIS 
AMŽIUS 

Maistas įtakoja sklerozės 
išsivystymą. 

Mediciniška tiesa 

Šiandien medicina žino, kad 
mažai riebalų h- mažai ypatin
gos riebalų rūšies — cholestero
lio turintis kąsnis, tokio kąsnio 
rijimas, yra mūsų visų mitybos 
palceitimas sveikon pusėn. Tai 
bus gyvenimo pakreipimas kiek
vienam tokio mitybos būdo prisi
laikančiam. Turim visi sugrįžt į 
sveikų kąsnių rijimą, jei trokš-
tasm susilaukti sveikesnio gyveni
mo. Visi turim pradėti pratinti 
savo gomurį prie javainių(drips-
nfų—<ereals), ypač kviečių dai-
gH, prie rupios duonos, ypač j sveikesnį kelią nurodantįjį. Taip 
prie kviečių daigų, prie ankšti-' elgiasi jausmais nesubrendusieji: 
nių javų, prie vaisių, daržovių, j jie visas žmonių vienas kito kan-
ntrgrtebto pieno, rūgusio pieno kynes palaiko. Blogavalių darbų 
be grietinės ir lieso sūrio bei jo- Į netrūksta ir mūsiškėj spaudoj bei 
gttrto, prie mažų kiekių liesos mė- j pokalbiuose: geradarių užsipuldi-
sos, žuvies ir paukštienos. I nėjimas mūsiškių tarpe tapo ma-

_ I dos dalyku. Taip ir nepaslenkam 
Tai nauja—sveika mityba šir- k i e k t o i e i j a u n u 0 blogavališkų 

džiai. Tokios nuo šiandien kiek- n u s į t e ikimų, nors jau žmonijai 
vienas prisilaikykime. Šitaip besi- n e t o l i d v i e j-u tūkstančių kartų pri
maitindami mes liausimės gomu- m e n a m a savais iausmais tvarkytis 
rį lepinę, sklerozę artinę ir atako- _ geravališkesniais tapti, bent 
mis širdies negalavę. Už tai su I l a i k e dabartinių švenčių, 
šiomis Kalėdomis ryžkimės pa- j ž m o g u s parodo, ko jis vertas 
sukti sveikesniu savo gyvenimo t i k t a d 3 ; M j a m p r i s i e i n a ^ 0 . 
keliu: liaukimės sau sklerozę ar- n i š k u r n o e g z a r n i n ą įglaįkyti, pvz., 

Jei našta persunki — 
daugelis jos neneša 

Persivalgymą (perdaug kalori
jų maiste naudojimą) labai sun
ku tvarkyti, nes žmonės reikia
mai nesubrandinę savo asmeny-

j kuose reikaluose. Todėl pelna-

Tik tėvams su vaikais kartu dirbant reikiamus darbus, vaikai į juos 
įpranta. Montessori mokyklos mokytoja Sofija Blažiene su sūneliu Al-
vudo išvykoje. Nuotr. M. Nagio 

gyvenime susilaukti iš gerų dar 
bų, ima pasitenkinti gomurį le
pindami. Nesubrandintos asme
nybės žmogus savais jausmais ne
pajėgia žmoniškai tvarkytis. Atsi
randa įvairūs nukrypimai nuo 
žmoniško kelio. Sunku žmogui 
keist savus nežmoniškus jausmus 
į visuomeniškesnius. Blogavalis 
(jausmais nesveikasis) ima net fi
ziniai persekioti kiekvieną jam 

gaudžiai ir žvejoja dolerius drum
stame vandenyje. 

Užmirškit visi lietuviai vadina
mus greitus svorio numetimus 
(crash diet) . Dėl tokio greito nu
metimo svorio dar nė vienas ž m o 
gus nesusilaukė ilgai besitęsian
čios geros sveikatos. Pelnagau-
džiai apturi dolerius iš jų pa
klaususių nesiorientuojančių 
storulių. O tas storulis, laikinai 
numetęs svorį, ima po trumpo 

savame kraujuje sėkmingai su
mažinti, reikia ne vien mažiau 
maisto naudoti, bet dar du dar
bus atlikti. 1. keisti naudojamo 
maisto cheminę sudėtį, ir 2. pa
keisti savo dietos maisto šaltinius. 

Taigi, su šiomis Kalėdomis vi
si nutukėliai pradėkime atlikti se
kančius svarbiausius savai sveika
tai darbus dabar, o ne tada, kai 
širdies atakos susilauksime. 

1. Meskime svorį, mažiau mais
to naudodami. 2. Menkai kalo-

lailco vėl save permaitinti, nes i ringas, bet apstus maistas naudo
jo mitybos pagrindai nebuvo su- tinas. Ta i javainiai (dripsniai -
tvarkyti. Visos labai keistos die- cereals), ankštiniai (pupelės, 
tos, kaip greit už jų būna griebia-j žirniai), vaisiai ir daržovės turi 
masi, taip greit jos esti pamiršta- daugumoje (ne visai) pakeisti 

perdaug kaloringą maistą: rieba
lus ir mėsą. Mažiau kaloringas 
maistas įgalins žmogų sumažinti 

mo cholesterolio kiekio kraujuje. | 
Cholesterolis yra tik gyvuli

niam maiste — jis, paprastai, ri-
šasi su maiste esamais gyvuliniais 
riebalais (saturated fat) . Kiauši
nio trynys, sviestas ir mėsa yra 
gausūs cholesteroliu maisto ga
miniai. Įsidėmėkime cholesterolio 
kiekį dažniau vartojamame 
maiste. Sekantį cholesterolio kie
kį, išreikštą miligramais, turi 100 
gramų sekančio maisto: 

Mėsos: jautiena - 60, veršiena 
- 70, kiauliena - 55, kepenys -320, 
paukštiena - 60, žuvis 40-60, vėž-
linis gyvis (turįs kiautą) — shell-
fish 80-160. 

Gyvuliniai riebalai: jautienos 
56, kiaulienos - 65. Augaliniai 
riebalai (aliejai) - visai neturi 
cholesterolio: nei margarinas, nei 
aliejai (oils), nei žemės riešutų 
sviestas (peanut bu t t e r ) . Kiauši
nio trynio šimtas gramų turi 
1,370 mg. cholesterolio. Vieno 
kiaušinio trynys — 240 mg. cho
lesterolio. Kiaušinio baltymas 
neturi cholesterolio. Sviestas — 

(Nukelta į 5 pusi.) 
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š • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau-
r dotų straipsnių nesaugo, juos 
B grąžina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų 
s turinį neatsako. Skelbimų 
j kainos prisiunčiamos gavus 
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mos. 
Svorio numetime talkininkai 

Energijos (kalorijų) sumažėji-j maisto kiekį, nes toks maistas pa-
mas kūne esti pagreitinamas ir | sotina bevalgantį žmogų anks-
normos ribose palaikomas kasdie
niniu darbu —mankšta. Per-
didelis kraujo suriebėjimas ypa
tingais riebalais (triglyceridais) 
dažnai būna sumažinamas vien 

t inę šitokiais maisto gaminiais, I nelaimėje °savo ar t imui padėti.! sumažinimu kūno svorio —rie-
jų gausiu vartojimu: gausiai ne- Vaišėse kiekvienam blogavaliui balų kiekio kraujuje. Gi kita rū-
valgykime mėsos, sviesto, grieti- iabai lengva nuduoti geravalį, šim riebalų — cholesteroliu — 
nes, kiaušinių ir gyvulinių rieba- g e t pamėgink tu savo gerą valią suriebėjęs kraujas nesumąžta vien 
lų. Taip kraujagyslėms nesveiku; Darodyti oer visą savą gyvenimą s v °r į numetus. Cholesteroliu per-
mafstu besimaitindamas ameri-* s a v a m tėvui motinai tada, kai riebi; v n u j ą priseina tvarkyti dar 
kietis dirba sau karstą ir kasa sau jje c ju pasensta, suparalyžuoti atkaklesniais būdais bei priemo-
duobę dar toli prieš laiką. P r i e - į t a m p a j beį savai's smegenimis dėl nėmis. Šitokios rūšies negerovėj 
šingai, minėtas sveikas maistas—; senatvės sunegaluoja! Tuoj išrys- negana vien mažiau kaloringus 
mažai cholesterolio turinti mūsų|kgj a tikras sūnaus bei dukters kąsnius ryti. Norint cholesterolį 
mityba — yra geriausias vaistas j f moniškumas, kai reikia ilges-
mūsų širdžiai ir kraujagyslėms.! n į a m laikui pabūti žmonišku, ar-
Liesas maistas pajėgia palaikyti _ timui gerais darbais atsidavusiu, 
normos ribose mūsų kraujo rie- j Lygiai gražiai išryškėja asmens 
bumą. Normalus kraujo riebu-; žmoniškumas tada, kai dvi pa-
mas žmogui nesudaro sklerozės; g u n dos kiekvienam prieš akis sto-
pavojaus. Svarbiausia, kad ir j a s : i. įvairaus maisto gausybė, 

ir 2. dėl to maisto per gomurį nus-
linkimo patiriamas malonumas. 
Sunku sukontroliuoti savo persi
valgymą (kolorijų pergausų var

čiau, negu jam maitinantis kon
centruotu maistu. 

Cholesterolio kiekis maiste 

Cholesterolio sumažinimas 
maiste yra svarbiausias darbas, 
norint sumažinti kraujo pariebė-
jimą tokios rūšies riebalais. Su
valgyto cholesterolio 40 proc. su
sigeria į kūną per žarnas. Suger
tas per žarnų sieneles cholestero
lis patenka į kraujo plazmą. 
Dar jį gamina (sintezuoja) ke
penys ir žarnos. Tai vis priside
da prie minėto iš maisto apturi— 
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Ofs. 785-4477. Re*. PR 8-6960 
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Valandom pagal susitarimą, Jei ne
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tiems, kuriems gresia Širdies ata
ka dėl sklerozės — irgi ta stip
riausia žmogaus giltinė atitolina
ma: kraujagyslių priskretimai rie
balais mažėja, jei prisilaikoma į tojimą) — tada, kai nesunkiai 
sveikatos dėsnių, o ne gomuriui gaunamo maisto kalnai šalia mū-
pataikavimo. 

Ryškesnė sveiko maisto sudėtis 

Norėdami kiek smulkmeniš-
kiau sveiką mitybą aptarti, tu
rim žinoti maistingumą (kolori-
jas), cholesterolio kiekį maiste, 
riebalu gausą jame, anglia-
vandžius (miltiniai ir krakmoli
niai valgiai) ir suprasti apie svai
galų vartojimą. Minėta sveika mi
tyba (mažai riebalų, mažai cho
lesterolio) — suteikia žmogui pa
kankamai svarbiausių kūnui mai 
sto medžiagų: baltymų (protei
no) , mineralų ir vitaminų. Mi
nėta mažai riebalų ir cholestero
lio turinti dieta suteikia žmogui 
net daugiau baltymų, mineralų 
ir vitaminų, negu taip visų čio
nykščių pamėgta nesveika — per-
rie& mityba (high cholesterol, 
high fat diet.). Jau dabar atlik
tais tyrimais aiškiai susekta, kad 
dabartinė amerikiečių perriebi ir 
persaidi mityba turi žymių trū
kumų. Naujoji — mažai riebalų 
turinti dieta pajėga atitaisyti da
bartinius Šio krašto žmonių mi
tybos trūkumus. 

sų stūkso, masindami naudotis 
kasdieną patiriamu dideliu ma
lonumu — gardumu. Žinoma, 
čia biologinis maisto būtinumas 
kiekvienam žmogui irgi priside
da prie nutukimo, kai mes tą bū
tinumą keleriopai perdedame — 
perdėti savo gomurį tenkiname 
gausia, skania mityba. Už tai 
stiprėkime sava asmenybe — ta
da normali našta nebus mums 
sunki: mes pajėgsime reikiamai, 
neperdėtai gausiai maitintis. Tik 
gyvenimui neparuoštos asmeny
bės nepaneša normalios gyveni
mo naštos. 

Svorio numetimui pagrindas 

Vidutiniam žmogui reikia taip 
planuoti savo svorio numetimą, 
kad jis imtų kas dieną mažiau val
gyti 200 kalorijų — tada jis nu
mes du svarus per mėnesį. Ne per 
dieną, ne per savaitę..., kaip di
džiausi žmonių priešai — pelna-
gaudžiai, klaidinimo žmones, pirš-
dami visokiausias svorio nu
metimui mediciniškas nesąmo
nes. Žmonės daugumoje pakan
kamai nesiorientuofa medicmK— 

NAUJOS PLOKŠTELĖS IR KNYGOS ILGALAIKE DOVANA 
TINKA KALĖDOMS IR KITOMS PROGOMS 

1. A. Dvarionas, 12 šokiu rinkinys Nr. 25 - $5.00 
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riu da'nu rink. Nr. 28 „ $5.00 

5. Čiurlionio ansamblio 30 metų jubiliejinis albumas, 28 dainos Kaina tik $10.00 

6. V. Liulevičius, Lietuvių Švietimas Vokiet'joje 1945-50 m., 640 pusi. ir daugybė nuotraukų, gražiai 
įrišta .„ :. $12.00 

7. J. Vaičiūnienė, Poezija R Ū P E S T I S, 130 pusi. Kaina ~ $3.5« 
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Šiandien balsuojama 

• NAUJA KONSTITUCIJA 
Jeigu šiandien Illinois balsuo

tojai priims naują konstituciją, 
tai bus viena iš p<ačių svarbiau
sių dienų per visą šimtą metų 
šiai valstijai, nes senoji konsti
tucija yra išsilaikiusi nuo 1870 
metu. 

Cbicagoje balsuotojų įregist
ruota 1,552,766. Visoje Ulinois 
valstijoje — 5,261,883. Tačiau 
politinį pulsą ir nuotaikas ste
bintieji pranašavo, kad tik gal 
kiek daugiau kaip trečdalis ga
linčių balsuoti pasisakys prie 
balsavimo urnų. 

Ar bus naujoji konstitucija 
priimta ar ne — greit sužino
sime. Kaip ten bebūtų, mums 
vis tiek įdomūs norimi pakeiti
mai konstitucijaje, nes tai ro
diklis, pasakas, kuria linkme 
žmonių teisinė sąmonė krypsta. 

Ir naujame konstitucijos pro
jekte pasilieka nepakeistas nuo
statas, garantuojąs pilną reli
gijos laisvę. Garantuojama ir 
susirinkimų laisvė, bet įveda
ma nauja pataisa, kad tie su-
orinkimiai būtų taikus. Visiems 
yra, perdaug- jgrįsusios maištin
gos riaušės. 

Baudžiamosios teisės atžvil
giu naujoje konstitucijoje įne
šamas naujas nuostatas, kad, 
bausmes skiriant, reikia turėti 
galvoje siekimą perauklėti nu
sikaltėlį į naudingą pilietį. 

Nuosavybės atžvilgiu Įveda
mas nuostatas, kad visuomenės 
reikalams paimant kokią nuo
savybę, savininkui pageidau
jant, atlyginimą nustatyti gali 
bfiti pavesta teismui. Taigi sa
vininkas to reikalo sprendimą 
gali išimti iš valdininkų nuožiū
ros. 

Panaikinama diskriminacija 
fizinių ir psichinių invalidų ga
limybėse apsirūpinti butu ir dar 
bu. Konstituci jon įvedamas nau
jas nuostatas, pagal kurį pa
sinerdamas komunikacijos prie 
monių (spaudos, radijo, TV) 
paidiudojimas medžiagai, kuri 
įtaigojančiai vaizduoja krimma-
liškumą, nedorumą, etiško el
gesio trukumą ar kuri skatina 
prievartą, priešiškumo jausmus 
prieš kurį asmenį ar grupę dėl 
jų asmens, dėl religijos, tauty
bės, dėl kokio teritorinio pri
klausymo. 

. Prie ankstybesnio paragrafo, 
kuris išryškina laisvės palaimą, 
pridedamas papildymas, kad ta 
palaima nebus patvari, jeigu pi
liečiai atitinkamai neprisiims 
savų pareigų ir nejaus atsako
mybės. 

Išplečiamos gubernatoriaus 
teisės: jis gali vetuoti kurį įsta
tymą, jis gali įstatymo projek
tą grąžinti į atitinkamus par
lamento rūmus su savo pasta
bomis, ką reikėtų pataisyti, 
Liakstama atverti duris jaunes
niems į aukštuosius valdžios 
postus: gubernatoriumi ir vice-
gubernatoriumi pagal naująjį 
projektą gali būti sulaukusieji 
bent 25 m. amžiaus ir neberei
kia jiems Ulinois valstijoje būti 
išgyvenusiems 5 metus — už
tektų 3 metų. Gubernatorius ga
lės pašalinti bet kurį pareigū
ną, kurį jis pats yra paskyręs. 
Užstato įnešimas praplečiamas 
ta prasme, kad pagal naują tvar 
ką būtų galima reikalauti už
statų iš visų Illinois egzekuty-
vo pareigūnų 

Didesnių pakeitimų siekiama 
įnešti teisėjų parinkime. Pas
kutiniu laiku kilo priekaištų, 
kad į teisėjus partijos įveda sau 
pasitarnavusius senstelėjusius 
partiečius, nebūtinai turinčius 

Spaudoj ir gyvenime 

aukščiausias kvalifikacijas. Pa
gal naują projektą teisėjų pa
rinkimą daugiau lemtų kandi
datų teisinis pasiruošimas ir jų 
kvalifikacijos tam postui, pa
liekant jų parinkimą priklauso
mą nuo nominacijų komisijos 
ir gubernatoriaus sprendimo ar 
nuo balsuotojų valios, atimant 
partijoms teisę kandidatus pa
rinkti. Taip pat įvedamas nuo
statas, kuriuo teisėjų bešališku
mui užtikrinti Aukščiausiam 

Išnaudokime atsiradusias galimybes I ŠVIESIA ASMENYBE PRISIMENANT 
Simo Kudirkos aukos prasmes reikia ieškoti 

BRONIUS NAINYS 

Lietuvių akcija daug prisidėjo 

Tautos didvyriu tapęs Simas 
Kudirka į savo tragediją atkrei
pė viso pasaulio dėmesį. Vargu 
ar kada nors Lietuvos istori ja , di_ 
yra panašų jvykj turėjusi. Net ^ 0 ^ į £ £ i r Į į £ l » (gal 
mūsų partizanų kovos ^ g a u . j ^ ^ ^ ^ 0 ) spauda, kai
šios aukos pro pasaulį praėjo , ^ ^ J televizija, atitin-
negirdomis. _Z_. ___ +_. , . y 

Į šį nelaimingą įvykį reiaguo-

teismui suteikiama galia išleisti 
teisėjų etikos nuostatus, teisė
jams draudžiama turėti priva
čias ar valdines pareigas, ne
šančias pelną. 

Naujame konstitucijos projek
te numatoma Teisminių tyrimų 
taryba, kuri svarstys skundus 
dėl teisėjų elgesio ir veiksmų. 
Praplečiant piliečių teises, įve
damas nuostatas, pagal kurį ga
li būti jungiami, padalinami, pa
naikinami adrrrinistraciniai vie
netai ir jų vadovybės pačių pi
liečių balsavimu. 

* 
Įvedamas naujas nuostatas, 

pagal kurį valstijai patvirtina
ma teisė uždėti mokesčius, tą 
uždavinį pavedant parlamentui. 
Numatomos galimybės daryti iš
imtis kai kurių mokesčių at
žvilgiu, pvz. gali būti nuimti 
mokesčiai (taksos) nuo maisto 
gaminių, nuo vaistų. Duodama 
teisė atleisti nuo mokesčių nuo
savybę, priklausomą savivaldy
bėms, mokykloms, agrikultūros 
ir sodininkystės draugijoms, baž 
nyčioms, kapinėms ir taip pat 
labdaros tikslams. Taigi parla
mentas gali atleisti visai ar su
mažinti mokesčius nuosavybes 
savininkams seneliams, ligo
niams ir pan. Jeigu savininkas 
nebeišgali mokesčių mokėti, jo 
reikalas turi būti išspręstas teis
mo ir dar jam turi būti duota 
teisė per 2 metus atpirkti išvar
žomą nuosavybę. 

Konstitucija draudžia užimti 
konstitucijos sudarytas parei
gas asmenims, kurie teismo 
bausti už nusikaltimus, kyšius, 
kreivą priesaiką ar kitus negar
bingus nusižengimus. Iš kandi
datų į valdžios pareigas Illinois 
valstijoje gali būti pareikalauta 
atskleisti žymesnius savo finan
sinius interesus. Iš konstituci
nių valdžios pareigūnų reikalau
jama ištikimybės priesaika. 

Kad ir ta naujoji konstituci
ja nesuakmenėtų, numatoma, 
jog kas 20 metų bus piliečių at
siklausiama, ar nereikia šaukti 

jantieji turėjo įvairius tikslus 
Vieni piktinosi kvailu Amerikos 
jūrininkų pasielgimu kiti žiau
riu rusų elgesiu su žmogumi, 
dar kiti protestavo dėl žmogaus 
asmens laisvės pamekinimo, ki
ti vėl, ypač amerikiečių spauda, 
radijas ir televizija, įvykį nau
dojo kompromituoti dabartinei 
Amerikos vyriausybei. Tačiau 
reikia apgailėti, kad, Simo Ku
dirkos veržimąsi į laisvę ir tra
gišką jo pabaigą analizuojant, 
niekas nebandė žvelgti į įvykio 
esmę ir nepalietė jo bandymo 
pabėgti pačių pagrindinių prie
žasčių. 

lams, bet svetimai valstybei — 
Sovietų Sąjungai. Savo žemėje 
jie leido svetimos valstybės pa-
-eigŪDams sumušti, surišti ir 
šsigabenti ne Rusijos, bet Lie
tuvos pilietį. Ar teks pasielgi
mas gali derintis su tarpvals
tybinio santykiavimo normo
mis, o tuo pačiu ir nepripažini
mo politika?! 

Kudirka yra Sovietų 

Kun. JL StaniukyrkD mirties metinėms 
minarijoje. Didysis Amerikos lietuvių vei

kėjas kun. Antanas Staniukyna^ 
gimė pasiturinčių ūkininkų šei
moje, bet jau gana suvargintoje, 
nes nuo 1863 metų sukilimo oku-

Simas 

karnai reaguotų Amerikos vy
riausybė ir kongresas. Bet kar
tu kyla ir ki tas klausimas, — 
kuo tas viskas pasibaigs ir kas 
iš to viso išeis? Jau ir dabar j Sąjungos kalinys, o ne pilietis. 
yra jaučiamas atoslūgis. Demon \ Tad ar nevertėtų mums šia pro-
stracijos pasibaigė, o sensacijas Į ga į nepripažinimo politiką pa 
mėgstančiai spaudai įvykis jau 
nebėra naujiena. Vyriausybė, 
padariusi atitinkamus patvar
kymus, gris prie kitų darbų ir 
šį nemalonų incidentą pamirš. 
Matyti ženklų, kad aprimstame 
ir mes. 

Reikia skubios veiklos 

Simas Kudirka savo gyveni
mą, gal jau ir gyvybę, paauko
jo už žmogaus laisvę. Netiesio-

žvelgti iš pagrindų ir giliau su 
JAV valdžios pareigūnais išsi
aiškinti, ką nepripažinimo politi
ka iš tikro praktiškai reiškia. 
Besiaiškindami gal ir daugiau 
dalykų sužinotumėm. Gal paaiš
kėtų ir toks keistas mūsų dip
lomatų traktavimas, jų išlaiky
mas ir ateitis. Gal paaiškėtų ir 
kiti, iki šiol mums labai migloti. 
Valstybės departamento nusi-

Tokie, kaip Simo Kudirkos, 
atvejai pasitaiko ne dažnai. Su
gelti tokį pasaulio susidomėjimą j teikimai Baltijos valstybių at 
mūsų reikalais niekada anks- | žvilgiu, 
čiau mums nebuvo pavykę. Kaip 
Draugo vedamajame (b. kv.) 

Seminarijoje gyvenimas 
Seminarijoje klierikas Antanas 

nesėdėjo vien prie studijų. Rū
pinosi, kaip galės nešti tą šviesą 
ir savo tautiečiams, kad išgelbė-

Į jus juos iš rusų užmestos tamsos. 
į Tuo rūpinos ne jis vienas-Semina-
rijoje atsirado vienminčių ir or
ganizuotam judėjimui. Buvo jų 
tokių, kurie vėliau gyvenime iški
lo kaip dideli dvasios vadai. 

Seinų lietuviai klierikai veikė 
ir už seminarijos sienų. Slaptai 
parsiųsdavo knygų, perduodavo 
per Prūsus savo rašinius laikraš
čiams ir pan Dėl rusų kratos ke
liems klierikams reikėjo sprukti 
net į užsieni. 

Kun. Staniukynas, 1889 m. ga
vęs kunigo šventimus, atsisveiki
no su draugais, karštai pasiryžęs 
kaimiečiams padėti šviestis. Deja, 
paskyrė jį į nelietuvių parapiją. 
Sakosi, daug kančių pernešė devy
nerius metus. 

giai jo auka rišasi ir su Lietu- j užsiminta, Kudirkos auka mums 
vos laisve. Ta jo auka neturi | atvėrė duris į naujas galimy-
likti bergždžia. Ją mes turime j bes. Jas reikia ištirti ir išnaudo

ti. Veikti reikia neatidėliojant, 
kol reikalai karšti. O veiklos ba
rų atsiranda nemažai. 

Įprasminti. 
Aukos neturime pamiršti 

Gerai, kad mes anksti subruz
dame ir spontanišku prasiverži
mu šokome demonstruoti, rašyti 
laiškus, siųsti telegramas i r tuo 
pirmieji atkreipėme į šį įvykį pa 
šaulio dėmesį. Dar geriau, kad 
ši iniciatyva išėjo iš mūsų aka
deminio jaunimo. Gerai, kad 
jaunimą pasekė ir bendrai mūsų 
veiksniai. Visas šis išeivijos lie
tuvių sujudimas buvo reikalin
gas savo vietoje ir savo laiku 

teko sąmonės. 
Tik lietuviškais žodžiais, bet 

maskolių dvasioje Chicagoje lei
džiama komunistų "Vilnis" nr. 
237 gruodžio 11 d. demonstruo-
tojus ir protestuotujus išvadina 
"Naciams tarnavusiais". Nei žo
džiu nereiškia nepasitenkinimo 
tais pareigūnais, kurie sulaužė po 
litinio pabėgėlio prieglaudos teisę, 
nei žodžio prieš tuos žiaurius mas
kolius, kurie mušė lietuvį, iki są
monės netekimo. 

Tai tik dar vienas įrodymas, 
kad JAV lietuvių komunistams 
rūpi ne lietuvių tautos likimas, 
o aklas tarnavimas Maskvai, o-
kupantų prievartai, sovietiniam 
imperializmui. 

įdomiausia, kad tai rašo And
riulis, kuris pats visomis jėgomis 

Pirmą veiklos dėmesį būtų ga 
Įima kreipti į 'nepripažinimo'' 

į politiką. Jei ši politika nėra tik 
Į popierinis reikalas, bet rimta, 

tuo atveju ji buvo pažeista. Ne
pripažinimo politika remiantis, 
Lietuva Amerikai yra nepri
klausoma valstybė. Jeigu taip. 
tai Simas Kudirka yra ne So
vietų Sąjungos, bet Lietuvos pi
lietis. Atsiradusį Amerikos te
ritorijoje Amerikos pareigūnai, 
nenorėdami jam suteikti prie
globsčio teisių, Simą Kudirką 
grąžino ne nepriklausomos Lie
tuvos valstybės reprezentan-

Isaiškinti bėgimo priežastis 
Kita svarbi veiklos sritis bū

tų aiškinimas pasauliui Simo 
Kudirkos bėgimo priežasčių. Da
bar yra gera proga iškelti žmo
nių traktavimą Sovietų Sąjun
goje ir jos pavergtuose kraš
tuose. To siekiant, reiktų nau
dotis Amerikos spauda, radi
ju, televizija. Gera veiklos dirva 

j yra Jungtinės Tautos. Galėtu-
; mėm iškelti okupaciją, trėmi-
I mus, kalėjimus, Sibiro vergų 
: stovyklas, partizanų kovas. Fak 
I tų turime užtenkamai. Įdomu, 
I kad Simu Kudirka jau siekia pa-
j sinaudoti žydai ir iškelti žydų 
1 persekiojimo problemą. Tos pro
gos nereikia prasnaust ir mums. 

Charakteringa, nors kartu ir 
keista, kad apie tą nelemtą in
cidentą prezidentas pirmiausia 
patyrė tik iš spaudos. Kyla kiau 

Kun. A. Staniukynas, kurio mirties 
sukaktis švenčiama šiandien 6:30 vai. 
r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
-coplyčioį-e. 

pantas rusino lietuvius, uždarinė
jo mokyklas ir vienuolynus. Tad 
ir Antanas paveldėjo tuos tėvy
nės vargus. 

Nors tuose varguose visi kentė, 
bet Staniukynų jauniausias sū
nus prašyte išsiprašė mokytis. Iš
vežė jį tėvas į pradžios kursus. 
Tuos baigus, į gimnaziją, o paga
liau į Seinų kunigų seminariją 

Stojo Antanas į kunigų semi
nariją 1884 metais. Bet tada mi-

I rė jo tėvas. Tad vyriausias bro
lis Ignas, pildydamas tėvo valią, 
jį su giminių pagalba išlaikė se-

Aukštosioms studijoms 
Vis dėlto kokio tai dvasinio ne

rimo vedamas, jis pasiryžo tobu
lintis tai pasižymėdamas savo už
rašų knygutėje: "...kad geriau pa
dėjus kitiems." Tai įvykdyti kun. 
Staniukynas apsisprendė vykti į 
užsienį studijų. 

Išsirūpinęs dokumentus neva 
gydytis (į užsienį rusai išleisdavo 
tik gydytis). 1898 m. iškeliavo į 
Friburgą, vėliau į Romą, o pa
galiau 1901 m. į Jeruzalę, kur įsi
gijo teologijos daktaro laipsnį. Už
sienyje jis buvo pasivadinęs Au-
mstinu Geruliu, kad rusai jo ne-
susektų studijuojant ir vėliau ne-

(Nukelta j 4 psk) 

simas, kiek jis iš viso apie mūsų ! uždavinius vykdyti? Jie dideli 
reikalus sužino. Ar visokie mū- į ir sunkūs. Kai kam atrodys, kad 

j spyrėsi, kad jo neišvežtų iš Ame 
konstitucijai keisti konvencijos. : r i k o S j n e t k r e i p ė s i į kunigus, kad 
Balsuotojai šiandien pasisakys, 
ar panaikinti mirties bausmę. 
Niekas mirties bausmės nenori, 
bet daugelis ją randa reikalin
ga kaip nusikaltėlių atbaidymą, 
sakydami: tegu mirties bausmė 
nebus taikoma, bet tegu nusi
kaltėlis žino, jog tokia grėsmė 
jam yra. Jeigu konstitucijos kei 
timas bus priimtas, tai ji įsi
galios nuo 1971 m. liepos 1 d. 

Per 100 metų nuo senosios 
konstitucijos įvedimo jau buvo 
sušauktos 6 konstitucijos keiti
mo konvencijos. Nė vienoje iš jų 
nebuvo jokio lietuvio, tik da
bartinėje dalyvavo piliečių iš
rinktas Juozas Rachunas. Jis 
buvo vienas iš 116 konstitucinės 
konvencijos narių. Jie posėdžia
vo 9T4 mėnesio. Naujo konsti
tucijos projekto paruošimas ir 
balsavimai pareikalavo 12 mil. 
dolerių išlaidų. J. Rachunas sa
ko, kad nė vienas nėra pilnai 
patenkintas naujuoju projektu, 
bet jis bent 80 procentų geres
nis už senąją konstituciją ir Ra
chunas skatina ją priimti. J. pr. 

tik jį užtartų ir jis nebūtų gabe
namas į raudonųjų rojų. 

J. Žvilb. 

sų bylai nenaudingi patvarky
mai kartais nėra padaryti že
mesnių pareigūnų priešingai pre 
zidento nusistatymui ir jo ne
informuojant? Tikrai įdomu bū-

jie visai negalimi. Taip, jie di
deli ir sunkūs, bet lengvesni ir 
mažesni, negu Simo auka. O a-

, pie galimumus bus galima kal
bėti tik nuoširdžiai, kietai ir e-

tų žinoti, ar naujam Lietuvos | nergingai padirbėjus. Kas imtų-
atstovui Vatikane kreditai buvo ; si juos vykdyti, visai nesvarbu, 
nubraukti su prezidento ar vals- Svarbu, kad juos dirbtų pasi-
tybės sekretoriaus žinia ar be šventę žmonės. Šie uždaviniai 
žinios. Laikas dabar būtu pato- , pirmoje eilėje turėtų sudominti 
gus ir tokiais 
aiškinti. 

klausimais išsi- veiksnius, bet sveikintina ir ki
tų iniciatyva. Tikiu, kad prie Šio 

Pagaliau ar bereikia ieškoti darb<> stipriai prisidėtų ir jau-
geresnės progos iškelti ir patį . rnmas, jaunieji intelektualai, 
fizini, politinį, kultūrinį ir eko- i Tvirta, pečiu paremtų ir visa B-
nominį Lietuvos pavergimą i r ' eivija. Tačiau svarbu, kad bū-
atvirai pakalbėti apie laisvę Lie- j į dirbama ne propagandai, bet 
tuvai. Jung inėse Tautose ši rei-

Padegama sovietų vėliava protesto demonstracijoje Detroite. 
Nuotr. Juozo Vaičiūno 

ka'ą dabar būtų galima lengviau 
pajudinti ,negu bet kada praei
ty. Ir draugų dabar turėtumėm 
daugiau. Ilgai laukiant, reikalas 
vėl nubluks ir išblės. 

Kas turėtu dirbti? 
Lengva yra siūlyti ir duoti 

nurodymus, bet kas imsis tuos 

U2TARIA SIMĄ KUDIRKĄ MUŠUSIUS 
RUSUS 

Simo Kudirkos tragedija sujudi
no ne tik visus lietuvius, bet ir 
amerikiečius bei įvairiu tautybių 
Žmonės. Visi reiškia gilią užuoįau-
tą^Srf rjeJaimingaTn lietuviui, vi

si pasipiktinę tais pareigūnais, ku
rie jį grąžino rusams ir visi smer
kia maskolių žiaurumą, kai jie 
kruvinai sumušė Kudirką, atsisė
dę ąrįt jo galvos daužė, iki tas ne-

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIČ, MIC 

Bvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 
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Nusigandau, kad teks būti liudininku, kai prasi

dės tardymas, ir pateksiu teisman. Bet labai nustebau, 
kai rytojaus dieną po pusryčių pamačiau tą pačią kom
paniją grojant domino. Abudu nukentėjusiu su užriš
tomis galvomis skarelėmis, sėdi ramiai viens prieš kitą, 
it nieko tarp jų nebuvo įvykę, ir lošia domino. Nei tar
dymo, nei teismo nebuvo. Argi negalėti} tai patarnauti 
pavyzdžiu krikščionims, kaip reikia dovanoti savitarpio 
nuoskaudas iš tikros artimo meilės? 

Blatniai neužsiima politika ir neserga komunizmu. 
Jie tik nori patogiai gyventi, gerai pagaĮgyti, pažaisti 
kortomis, sudaryti išdaigų, paūžti. Bet jie turi nera
šytą teisyną: kaip ginti savo teises, garbę, laikyti duo
tąjį žodį, savotišką kilnumą, sąmokslą ir draugystę, pa
skolų grąžinimą ir t. t įžeisti ir suerzinti padauža — tai 
didelis pavojus, šiurpas nukrečia, kai žiauriai pagrasi
na: "išlupsiu tau akį". Peilių kova tarp atskirų būrių 
retai pasitaikydavo, bet kovai prasidėjus, ii būdavo 
siaubi. Išdavikus ir skundėjus vadindavo "špieliais", 
šungalviais, šnipais ir žiauriai juos baudė. Blatniai, pa
baigę bausmę, kai kurie pasilikdavo stovyklose kaip ka
linių prižiūrėtojai, palydovai ar net svarbesnėse parei
gose. Tai šitokie chuliganai specialistai pe daužos buvo 

tikslui siekti. Niekam neturė
tų būti svarbu, kas šiuos užda
vinius vykdys. Tačiau visiems 
svarbu, kad jie būtų atliekami 
gerai. Jeigu niekas nieko neda
rys, tai veltui nueis visas sukel
tas judėjimas ir šio meto tautos 
didvyrio Simo Kudirkos auka 
liks nereikšminga ir be prasmės. 

po valdovas Zeusas. Tikrai, kai gryčioje bobelė pavėli
na pietus, žmonės ima erzintis. Bet stovyklose, reik pri
pažinti, visa yra paduodama laiku. At^įui laikui, iš
girsti varpą, sukaukia sirena ar kitokia muzika, ir su 
tuo ženklu, anot mokyto Pavlovo, "žarnos ima groti 
maršą". Stovyklos įnamiai skuba į valgyklą. Ir koks 
patogumas! Nereikia rūpintis, ką pasirinkti, nes bus pa
duota, kaip surašyti valgiai: miežinės tešlos ar ko kito, 
kol neišsibaigs paskirtas davinys. 

Kartą davė mums smulkutes žuveles, labai sūrias. 
Tai kartojo keletą savaičių kasdien Užvalgius baisiai 
nori gerti. Ir stebėtina, juo daugiau vandens geri, juo 
jo daugiau nori. Kai kurie iš karto tiek geria, kiek pake
lia. Kiti ryja vandenį visai dienai, stena, keikia ir vėl 
nevirtą vandenėlį geria. Sekančią dieną prisikelta, kiek 
lenda, tų pačių žuvelių ir pradeda iš naujo kankintis. 
Skausmai pasiliauja tik pas tuos, kurie paskirti išvykai, 
bet kiti negali susivaldyti, gauna geltligę ir patenka į li
goninę. 

Aš pats, nors iki šiol nepasiduodavau įvairioms li
goms, nors Kinijoje nepaėmė manęs nei maras, nei cho
lera, nenugalėjo manęs nei blogesnis už marą ir cholerą 
tardytojas teisėjas Ivanovas, o čia negaliu nugalėti ma
žos sūrios žuvelės... Visa atrodė veikė prieš mane, nes 
ir žuvis nebuvo bloga, ir alkis stiprus, ir apetitas, kalė-

mūsų "auklėtojai". Kaliniai, dažnai susidurdami stovyk
lose su blatniais, galėjo juos pažinti, kaip įdomius, bet 
pavojingus žmones, kurie gali įkyrėti ir pasunkinti klai
kų stovyklos gyvenimą. 

Manau, kad šie padaužos kilo iš basųjų eilės 
ar "nebeatsimenančių", kas buvo jų tėvai, kada gimė, 
kur gyveno? Spalio revoliucijai praūžus, jų eilėse atsira
do "neglobojamieji" našlaičiai, visuomenės atmatos ir 
visokį "nedasimokėliai". 

Kiek yra blatnių, — sunku pasakyti. Tarp jų yra 
žmonių, kurie beveik visą gyvenimą buvo kalėjimuose 
ir stovyklose. Kai tik pagauna ką vogus, grąžina, sodi
na į kalėjimą. Sugrįžę į kalėjimą ar stovyklą, pasidaro 
it pensininkai. 

Sie blatniai - chuliganai yra sovietinės tvarkos ir 
bedieviško gyvenimo vaisius. Na ir ką? Jei bedieviai 
moko taip, it nebūtų Dievo, nei sielos, tai kuomi jie ga
li paremti sąžinę? Pasilieka vien prievarta. Stebint pa
daužas, ateina mintis, kad visas sovietinis susitvarky
mas, partija, valdžia, valstybė ir visa jų Sąjunga tai yra 
tikras "blat" — padauža chuliganas, kuris prievarta su
sidarė teisę sau meluoti, prievartauti, savanaudiškai elg
tis, sauvaliauti, neteisingai girtis. 

Nepaisant visko, nebijojau padaužų, nors kiti mane 
įspėjo iš savo patirties. Turėjau jų tarpe net savotiš
kų draugų. Pasitaiko tarp jų gero būdo žmonių, bet 
nieko negirdėję apie Dievą, nuo savo vaikystės dienų j jimą apleidus, didesnis, mat, čia turime daugiau oro ir 
neturėję savo namų. Tokie mielai ir smalsiai klausyda-j judesio. Be to, dovanai gavome davinį iš tų, kurie dar 
vosi Dievo žodžio. Ir bendrai, nebuvo įvykio, kad kas! nebuvo praradę valios. O mes siutome varge, pasiren-
iš blatnių kenktų kam melstis ar pajuoktų tikėjimą. Jie 
tik su nuostaba sekė besimeldžiančius. Tikrai, ir jų tarpe 
Kristus turi savo žmonių. 

LAIKAS VALGYTI 

Laikas valgyti, — esą buvo įpratęs sakyti Olim-

ge pulti kiekvieną kąsnį. Pasidarėme panašūs išalku
siam šuniui, kurs, prisiėdęs silkių ir nubėgęs pas kūd
rą, vandenį laka ir sustojęs loja, vėl laka, cypia ir loja, 
kol vargšo pilvas trūksta. 

(Bus daugiau) 
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• Kunigų Vienybėje kun. Sta- M I S C E L L A N E O U S 

ŠVIESIĄ ASMENYBC PRISIMENANT 
j niukynui taip pat buvo plati dir-' v C L A S S I F I E D G U I D E 

— 

va. Kun. Vienybės pareigoms pri
klausė lietuvių visuomenę saugo-

(Atkel ta iš 3 pusi.) išsižadėjimas, nepriteklius ir tasĮti nuo negeistinų partijų įsiskver-

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

l'žsieninių ir vietiniu 
uždraustų grįžti į L i e t u j . 

Po studijų grižo j Dzūkija. Bet 
vėl skyrė ji į lenku parapijas, kei
čiant vietas kas kelinta mėnesį. 
Ta ip vis atitolinamas nuo lietu
vių- parapijų, kun. Staniukvnas 

Pagaliau pasiryžo! Nuo tos die-įsitikino, kad likdamas Lietuvoje, 
jis prie savo tautiečių neprieis ir n o ^ ro^ visi reikalai vyte vijo-
jiems nepagelbės. Todėl nutarė & Harrisburgo vyskupas john W. 
vykti į Ameriką, kad iš ten gale- Shanahan pasiūlymą priėmė, net 

nelemtas pinigu elgetavimas. Be | bimo, misijos, blaivybės draugijos, ™> ^atT^ntm^^vukik-^Kre 
ta, žinojo, kad ir sveikata labai j prieglaudų kūrimas, emigrantų 
trapi. Pagalvojo, ar įstengs ir pats i globa, užsienio tautiečių šelpimas 
sujungti prigimtį su antgamti- j ir mokyklos. 

Prie kun. Staniukyno darbų 
kaip paminklus galima priskirti 

niais siekiais. Juk dar buvo besi
ryžtas stoti į Marijonų vienuoliją. 

auto taisymas, 
is mo-

Kreiptis: 
Te!. GR 6-31S4 arba GR 6-3353 
Savininkas Juo jas (Joe) <l ui uitis 
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A. ABALL R00FING C0. 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT HELP YYANIED — MOTERYS D Ė M E S I O 

Įsteigta prieš 49 metus 
jo nuveiktus ir tebetesiamus dar-! Dengiame visų rūsi-a stogus. Tai-
, ~ . . . . v. ' some arba dedame naujus kaminus, 
bus- l a r p t ų yra kaz imienec ių rinaa, nutekamuosius vamzdžius. Da

žome is lauko. Taisome mūrą "tuck 

tų vargstantiems tautiečiams siųs
ti reikalingos pagalbos. Iš Ameri
koje esančių draugų kunigų suži
nojo, kad čia yra dar didesnė grės
mė lietuviams emigrantams, jei 
jiems veikiai nepagelbės jų pačių 
tautos kunigai. 

Palikti Lietuvą ir vykti į Ame
riką, pagalvojo kun, Staniukynas, 
ar nereikštų pasitraukimas nuo 
tėvynėje priespaudoje esančių? 
Bet abejones nugalėjo ir 1904 me
tais liepos 1 d. jis atsisveikino su 
savo beveik marinama motinėle 
ir, gavęs jos palaiminimą, išvyko. 
Iš New Yorko jį kun. Antanas 
Milukas nuvežė pas Harrisbur
go vyskupą, o šis tą pačią liepos 
31 d. jį paskyrė Mt. Carmel, Pa., 
lietuvių parapijos klebonu, be to, 
globoti i r k i tą parapiją Shamo-
kine. 

Veikla tarp emigrantų 

Ką jis t a rp šių emigrantų - ang
liakasių rado? Parapijos nedide
lės, skolose įklimpusios, žmonės 
bedievybe apsikrėtę, sumišę, o ir 
bažnyčioje vaidai tarp lenkų ir 
lietuvių. Tačiau jis kibo į darbą 
nuo pirmos dienos. Ėjo jis tarp 
tų skurdžių rinkti jų pačių centus 
ir jų pačių gyvenimą taisyti. Dau
gumas jų buvo geros valios, nors 
neapsišvietę, bet klebono siūlymą 
pasimokyti vistik priėmė. 

Naujas rūpestis, kas padės juos 
mokyti? Kas suburs vaikučius į 
lietuviškas mokyklas, nors namą 
ir pastatytų?.. 

Svarstė daug. T u o tarpu pana
šiai svarstė ir kiti jo draugai kle
bonai. Čia visi prisipažino, kad 
reikalas yra rimtas. Suvažiavi
muose tardavosi. Pagaliau nutarė, 
kad reikėtų įsteigti lietuvaičių 
vienuolyną. 

Kunigas Staniukynas jau turė
jo parengtą pasiūlymą. Savo pa
rengtame referate jis išdėstė, kad 
mokykla yra vienas svarbiausių 
reikalų ir tai reiktų tuoj aptarti. 
Įsižiūrėjo į kitataučių parapijas, 
kuriose seniai moko jų pačių se
serys vienuolės. Jis įtikino, kad 
reikia tuoj įkurti grynai lietuvišką 
seselių kongregaciją. Tik tuo būdu 
žmonės atsigaus tikėjime. 

Pagaliau, kun. Antanas Milu
kas ir kun. Antanacs Kaupas krei
pės į kun. Staniukyną oficialiai 
lietuvių vardu rūpintis vienuoly
no įkūrimu ir jam lėšų suradimu. 

Kuriant lietuvaičių vienuoliją 

Kun. Staniukynas žinojo, kad jo 
laukia sunkus darbas, patogumų 

pasisiūlė tvarkyti visus formalu 
mus su Šv. Sostu ir pagelbėti stei 
gimui. 

Tai buvo 1905 metų pradžia. 
Ir tais pačiais metais Vėlinių die
ną (lapkr. 2 d.) jau trys lietuvai
tės iŠ Šveicarijos buvo priimtos į 
Nekalčiausios Marijos Širdies se
serų vienuolyną Scranton, Pa., 
ruoštis jų novicijate pareigoms 
Viešpačiui ir savo tautiečiams. 
Tos trys ir buvo Kazimiera Kau
paitė, Judita Dvaranauskaitė ir 
Antanina Unguraitytė. 

Nuo tų metų iki savo gyvenimo 
pabaigos kun. Antanas Staniuky
nas rūpinosi seselių tūkstantinė
mis smulkmenomis, ruošdamas 
jas tam dideliam darbui. Regis, 
tos smulkmenos tik amžinybėje 
bus išskaičiuotos. 

Tame darbe ir kituose sumany
muose kun. Staniukynas veikė ne 
vienas. Turėjo jis kilniu bendra
darbių. Kaip jaunystėje kun. Sta
niukyno tikri draugai buvo veik
lesnieji klierikai, kurie jį gerbė ir 
aukštai vertino, taip vėliau su juo 
į darbą telkėsi darbštieji ir kil
nieji. Kunigų Vienybėje kun. Sta
niukynas buvo tartum sumany
mų pradininkas. Jis buvo idealis
tas ir praktiškas realistas. Pirmi
ninkavo jis tai sąjungai nuo įsi

vedamos ligoninės, seneliams 
prieglaudos, mokyklos ir kt. , 

Jo veikloje ypač žymią vietą 
užima artimo meilė, švietimas, 
tauraus lietuvio kunigo išauklėji- j 
mas. Užsipelno jis garbę ir tuo, 
kad jis įstengė būti tėvynei ir jos 
tradicijoms kilniai ištikimas. 

pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika 

Kun. Antanas 
kun. Staniukyną 

Milukas apie 
yra pasakęs: 

COSMOS PARCELS EXFREwS 
SIUNTINIAI 1 LIETUV4 

Licensed by VNESHPOSYLTORG 
2501 W. 69th St^ Chioago. Oi. 60629 
S333 S. Halsted. Chicago, ni. 60608 

" niekuomet neniikrvoo nuo sa- TeL W A 5"2737: 254-3320 
... niekuomet nenukrypo nuo bd Į v a i r i u p r e k i u pasirinkimas, moto-

VO jaunystės idea lų , nUO Savo tiks- j ^ a ^ S a l ^ y t u v a i . maistas doleriniai 
, i , . . . , i CERTTF1KATAI ir AUTOMOBILIAI. 
lo i r nedarė principuose kompro- E . Žukauskas 
misų... ir kol širdis plakė stengėsi 
dirbti Dievui ir Tėvynei." 

A. V. 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2825 W. «S PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa
tarnavimo-' nemokamai. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Laimingas bus pirkėjas- kuris nu
sipirks Brighton Parke 
ir pelningiausią taverną su mūr. 
pastatu. 2659 W. 43 St: 

EVERY0NE Loves a PARTY? 
Have one and profit frorn it. Re-
ceive from $20.00 in free mer-
chandise. For more information 
call: 

2 3 5 - 0 6 9 5 
GENERAL OFICE 

I Clerical geriausią n e c e e 3 a r y . 

iisiitiniiitfiimroiiiiiitUifflBE 
P A R D U O D A M I 

15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir ismokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNTTURE CO. 

6200 S. Westem TeL GR 6-4421 

Namų Apšildymas 
. . Įdedu vten rO&ių pečius, van
dens šildytuvus Ir povver bu-
midlfiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos Ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

r>irbu Ciceroje, Cbicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

R E A L E S T A T E 

BY OWNER — INCOME BRICK 
BUNGALOW 

Located at 2200 North and 6300 West 
5 up 5 domi. Modern remodeling — 
2 bdrm. apts. with fuil basement and 
2 car garage. Enclosed panelled 
porch. lx>w 40's 

CaU between 1—8 PM 
XA 2-36B8 or 296-4123 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kėpy k1 ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga. 

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI. 

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir šeiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku. 

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais. 

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-1250 TUOJAU 
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 

BRIGHTON BAKERY 
2457 W. 46th Place, Chicago, III. 60632 

H I G H 
P • I d 

PASSBOOKS 
5V4% 

R A T 
Q o s i t « i l y 

E S 
6 * 
e minii 

GERT 

5%% 
SS.008 mtataram 

TEAR OKRTT*"OATE 

SI ,000 minimom 
1 TEAK CERTIFICATE 

$1.000 minJTT.nn. 
EfVEnMEjrr BOITUS PIJAN 

Savingg ImMred to $20.060 
Higbast naunta 

BRIGHTON SAVINGS * L0AN ASSOCIATIOM 
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632 

Ljta Sutherland. Albary, Wisc. 
m., pasidarė eglute iš riešutų, kuriuos 
po Kalėdų galės suvalgyti. 

•3S;iffliii!K!aii)!Hii:!si;a;ii«i9iii:: :a!:ninmi 

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

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
•mim'smmammmmmammmmmmmssn. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
260* W. 69th St.. Chicago, m . 60629 

TBXEF. WA 5-2787 
IHIIimilllIIIIIIIIIHIIIHIIUIIlllIlIUIIIIIIIIII 

ROBKRTSDALR SECTION OP 
HAMMOND 

Just minutes from south side. 
7 room home 'a'ith 3 bed.rms, 1 % 
bath and family room. Only 1 blk 
from St. John's Cath. church and 
school. 

Low taxes — good neighborhood 
— price $17,900. 

Call Toe Limpa or Kon Keith 
C E N T R A I J AGENCY 219 — 659-3458 

BY OWNER—4 bedroom, 2 baths, 
125 ft. frontage, heated garage, 
many extras, near Catholic church 
and shopping. Priced for immedi-
ate sale — Mid 40's. 

PHONE — 445-0294 

APDRAUDC AGENTCSA 
Namu, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilio. 

Patogios išsbno-
kejimo sąlygos. 

J, B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie A ve.. PR 8-2238 

Parduodamas 33 x 125 p. sklypas. 
2701 — 2711 W . 58 Street. Tinka 
statyti apartmentinį namą. Informaci
jai rašykite savininkui šiuo adr.: 222 
Berry Pkwy„ Park Ridge, Dl. 60068. 

experien.ce and typing 
Paid vacations and holi-

da>s. 
RAYPAB DIVISION OF 

UTTON INDUSTRUES 
7800 W. Addison — TeL 625-3700 

{SIGYKIIE DABAR ! 

65 ir Califomia — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
ros pajamos. $52,000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
rtsais įrengimais ir 2 butai. Tik 
122,000. 

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

Prie Maria H. S. Mflr. 2 butai 90 
4H kamb. 12 metu. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

ŽMONIS PERKA NAMUS 

wmmmwmmmammK3mmm 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausiu baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda, j L e n g v ^ $ 1 4 ^ 0 p a j a m ą „ a p a r t^ 
2047 W. 67ti l Place W A 5-8063 mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne-

: turi. Pastatytas turtingam rajone. 
*• j Kaina greitam pirkėjui $77,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa-
Į čiam Marąuette pke. Kaina $17,000, 
gal ir mažiau. 

2 (ceri mūr. namai Brighton pke. 
duoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52,500. 

5 butu šviesus mūras ir 3 auto 
mSro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik del ligos 
atiduoda už $48,000. 

Platns lotas Marąuette pko centrl-
n5j gatvgj. Kaina — susitarsim. 

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

2-jį bntu. 14 metu modern. mūr. 
S-Ju auto. mur. garažas. Marąuette 
pke. $36.000. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St — teL 776-1486 
Namų teL — PB 6-1063 

iiiiiumiHuiiiHumuuiiiiiimiiiiiiiimiiii 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
, ir kitus kraštus 

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

ŠV. KALĖDŲ 
PROGA 
Montrimas, Dapkienė 
ir Vilipienė pristatė 
daug gražių rankdarbių 
ateinančių švenčių dovanoms. 
Dabar turime tulpių, kryžių, lėkščių, 
ramunių k kitų medžio drožinių. 
Yra 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 

IFYOU DONT 
USE ZIP CODE 
DONT GRIPE i 

ABOUT THE MAIL 

Viena iš daugiausiai perkamų 
kttyS1* v r a Juzės Daužvardienės 

P0PULAR UTHUANIAN 
R E C I P E S 

joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kuriu čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai t inkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.50 doL, galima gau
ti D R A U G E . 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 p r o c 
mokesčiams. 

Aiways use Zip Cod«. Thon mayta*/ 
you'il fina ihere't rsothing ^ 

4gfe k,9riP#*b°*" 
* r 5 1 advertising cofrtribut«d> 

%SS?» for tht pu bite g <xxį * 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
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-
utės pasaka. Programą veda 
Steponas J . Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baitic Floriste — 
gelių bei dovanų krautuve, 502 K 
Broadway. So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

tiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiniiit 
H E R M A N N O SUDERMANNO 

novelių r inkinys 

Lietuviii apysakos 
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

"Kelionė į Tilžę" y r a mums įdo
mi ne t ik savo lietuvišku kolo
r i tu , bet kar tu y r a vienas la
biausiai intriguojančių pasako
j imų li teratūroje. 

"Lietuvių apysakas" išvertė 
V. Volertas, knyga i aplanką 
padarė Marija Ambrozait iesė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
G E ir p a s platintojus. 

!Iil!HI!!HllH!UI!llil!liniU!HiUHll!Hl!Hm 

D fi M £ S I O 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
i l! l l l l l |IIIIIMll!ii l lHlill l l l l l l l l l l l l it i l lIi i į 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkranstymM 
— Įvairių atstumų — 

823 WEST 34th PLACE 
TeJef. - FEontier 6-1882 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtensw Av.. BE 7-7200 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STBEET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
" 

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, rinktine 
vieta. Marquette pke. $43,000. 

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

lacaraaoe — Income Tas 
Notary PubUe 

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

% • • 

DURYS - LANGAI 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turekUai ir "aluminium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio ir "stainless 
steel" žieminiai langai. 

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

TVOROS - STOGELIAI įvairių me- j 
džiagu ir spalvų. ; 

KOSTAS BUTKUS ! 
TEL — PR 8 - 2781 

• • 

C O N T R A C T O K S 

ICas tik tari gerą skonį. 
Viską perką pas Liepcmi 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
l. LDEPONIS 

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 

Pirmadieniaią ir ketvirtadieniai* nuo 9 iki 9:30. Kitoca dienom nuo 
9 iki 6 r&L v&karo. Sekmadieni&iB uždaryta. 

„^^^„^.^^^—^^.-^„^^^^„^^ 

1V4 aukšto. 15 metų mur. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 Ir California. 
Atskira gazo šilima, 2 auto garažas. 
Palikimas- — duokit pasiūlymą. 

11 butu. 10 metu mur. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
S136.500. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

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

LEONAS BEAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARLA-

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

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūSių namo apSildymo 
pečius Ir air conditioning — J 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOBIĄS ŽUKAUSKAS 
BTEATTNG A SHtKET METTAt, 
4444 S. Westem, ebieago 9. IU. 

Telefonas VI 7^8447 

R«nki t tuoe biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

PABDAVTMAS — VALDYMAS 
NAMU PIBKEtfAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariataa Vertimai 

APDBAUDC AGENTŪBA 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A ve., PB 8-2233 

ARN<a.D PMMtR-SAYS: 

tee-off 
,Ofl. 
Dirtn 

defects 
tufth 3 

t \ 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NGTABY PUBLIC 

4250 S. Mapi«wood Av, CL 4-7450 

tnatreaihj 
oounts 
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Brazdžionio poezijos Ivs nt§ 
— Mėnulio pilnatis, salėje pil-! ligrimo motyvą, kelyje puolantį 

natis ir "Poezijos pilnatis" — tie 
trys elemantai, — kaip pažymėjo 
vakaro programos vedėja Zita Ke-
valaitytę, — darė džiugią poezi
jos šventę šeštadienį Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

"Jums dainuoju, ką amžiais 
girdžiu", — citavo ji iškarpą iš 
Brazdžionio poezijos knygos, ku
riai pristatyti šis vakaras buvo 
skirtas. 

L. Andriekaus žodis 

Su kūrybinguoju Bern. Braz
džioniu ir jo poezija supažindi
no iš Nevv Yorko atvykęs Rašy
tojų dr-jos pirmininkas poetas L. 
Andriekus. 

įpindamas į darnų sakinį sumi
nėto gausias B. Brazdžionio po-

ir kylantį žmogų. Tai buvo pre
liudas į ateitį mūsų tautos, ku
rios dalis tapo keleiviais nesve
tingame pasauly. 

Kurti religinę poeziją, tai rizi
kuoti būti atstumtam. Tos rizikos 
nepabojo Maironis ir Brazdžio
nis. Pirmasis — atgimimo, antra
sis — išlikimo poetas, šaukęs tau
tą, blaškomą lyg rudenio lapai. 

"Poezijos pilnaty" sutelkti mū
sų poeto lūkesčiai ir atsiekimai 
per 45 metus. Tokios monumen
talios knygos dar nėra išleidęs 
joks lietuvis poetas. 

Mūsų džiaugsmas, susilaukus 
tokio poeto, tebūna tyras, kaip 
ašara. Reikia, kad skaitytojai jo 
knygą nešiotųsi, kaip didelį lobį. 
Sugrįžkime prie poezijos versmių, 

ezrjbs knygas, iškeldamas jo t a - (kad neišsektume savo kely. Braz-
lentą. 

Akt. Alan Arkin (kairėj), vaidifiąs filme '"Dead head Mil«s" kalbasi 
su George Raft, kuris vaidina filme "They Drive by Nigth" 1940 m. 

"Apžvelgti B. Brazdžionio kū
rybą per 15 minučių, yra lyg ris
čia užbėgti į didį Alpių kalną", 
— kalbėjo paskaitininkas. 

Brazdžionio širdis tapo lyg tur
tingu vaismedžiu, nuo kurio pla
čiai dalina vaisius žmonėms. Jis 
dainuoja apie Dievą, žmogų, že
mę. Be Brazdžionio lietuvių poe
zija būtų lyg vaivorykštė be vie
nos savo pagrindinių spalvų. 

"Tavo dirva buvo gyva lietu
vio širdis. Tu matai savo giesmės 
garsūs, skambančius lietuvių mi
niose. Tu nesusvyravęs pasilikai 
su savaisiais sunkiausiomis valan
domis, dainuodamas apie Dievą, 
žmogų ir tautą". 

Mūsų religinės poezijos tradici-, 
ja gana skurdi. Tokioj tuštumoj 
pragysta B. Brazdžionis vakarų 
tonu. Jo originalumas religinėj 
poezijoj — beveik stebuklas, iške-
liąs Brazdžionį į pasaulinių re
liginių poetų aukštumas. Augęs 
Rūpir.'oįėlių, baudžiavų, prie-
spaudų Brazdžionis pa
rodė mums didingą Dievą. Tą 
galėjo padaryti tik gilaus tikėji
mo žmogus ir didžio talento poe
tas. 

Žmogaus piligrimo motyvas 
Brazdžionis paima žmogaus pi-

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

249. Grietinėlė - 140. Pienas: 
saldus — 14, nugriebtas - 1, sus 
stiprintas nugriebtas (fortified 
skim) — 5. Sūriai: amerikoniš
kas - 92. Cheddar - 98, Šveicariš
kas - 91. Varškė : su grietinėle 
- 15, sausa varškė - 1 . 

Matom, kad ne gyvulinės kil
mės - augaliniai riebalai neturi 
cholesterolio. Aliejai turi auga
linius sterolius, pvz. sitosterol, 
kuris negausiai esti iš žarnų su
geriamas į kraują. Nugriebtas 
pienas irgi beveik neturi choles
terolio. Jei nori prisilaikyti mažai 
cholesterolio turinčio maisto, 
turi savo dienos davinyje sūnau 
doti mėsos, žuvies ar paukštienos 
nedaugiau kaip t r is ar šešias un 
cijas. Apie gyvulinius riebalus 
pranešime sekantį kartą. 

IŠVADA Lakinkime šunis dar 
gerokai prieš medžioklę - tvarky-
kimės su maistu pagal medicinos 
šiandieninius nurodymus dabar, 
ne tada, kai jau mums giltinė 
ims dalgį galąsti. Į gydytojų nu
rodymus daugelis mūsiškių nu
moja ranka tol, kol juos tikras 
didelės ligos vargas užklumpa. 
Kai kurie net ir tada nepajėgia 
neikiamai tvarkytis, pvz. nemeta 
rūkę, kitiems sergantiems rūka
lus teikę — ir dar per laidotuves: 
nevengia girtis tokiais "žygdar-i 
biais". Tai jau § abiejų galų; 
savos sveikatos žvakės deginimas! 
ir kitų į tokias degintuves skati-1 
nimas. Gana tokios nesveikatos, 
gana jos ypač per IĄ kalėdinį 
laikotarpį. Net dabartiniai karai 
džiunglėse mėnesiui per šventes 
mėginami sustabdyti. Ar mes ne
siimsime tvarkytis savam kare su 
nesveikata pačiuose mumyse? 

Pasiskaityti. Modem Medicine, 
November 30,1970. 
: Pereitame numeryje įsibrovė 

daug korektūros klaidų, viena tai
sytina: Zinc sulfate 100 kapsu
kų pas Walgreen kanuaoja 7.1 J, 
0 ne 10,70 kaip buvo atspansdin-
t*. 

džioniui dar daug našių metv 
naujai giesmei, — linkėjo baig
damas paskaitą L. Andriekus. 

Jo eilėraščiai ir dainos 
Karilė Baltrušaitytė - Valaitie

nė Brazdžionio kūrybos iliustraci
jai ryškiai paskaitė eilėraščius 
"Pavasaris", "Kas iš nakties atei
na". 

—Laimingas tas poetas, kuris 
ne tik perkamas, skaitomas, bet 
ir dainuojamas, nes dainos skam
besys nemiršta. Tokiu yra Braz
džionis, — kalbėjo Z. Kevalaity-
tė. Turtingo balso solistė Mastie-
nė didžiam publikos pasigėrėji
mui perdavė Brazdžionio kūri
nius, nesamus melodijų spar
nais: J. Strolios "Ilgesys", Gaile-
vičiaus "Klajūnas", Černienės 
"Lietuva, tu kaip saulė". 

Fortepijonu solistę palydėjo 
muz. M. Motekaitis. Viskas buvo 
taip sava, šilta, lietuviška. 

Naujas Brazdžionio veidas 

Gausiais plojimais buvo sutik
tas į sceną iškviestas Bem. Braz
džionis. Pradėjo humoru. Sukak
tuvės ir laidotuvės turi daug ką 
bendro: abiem atvejais galima 
kalbėti kaip galint aukštesniais 
žodžiais. Skirtumas tik tas, kad 
sukaktuvininkas gali paskaityti, 
kad tai netiesa. 

Brazdžionis šį vakarą buvo y-
patingai geroj formoj, juokinda
mas publiką ir atspėdamas susi
rinkusių laukimą: ne tik skaitė 
eilėraščius, bet ir pasakojo jų at
siradimo, jų panaudojimo istori
jas. Pasakojo, kaip džiaugėsi, kai 

viriną eilėraštį Putinas įdėjo į "Laisvės paukštis", "Vilties dip-
'Židinį". Atskleidė, kad eilėraš- tikas". 
:is "Mūrininkas" gimė matant g ^ Q įįLuetas 
įkaušusį besiveržiantį prie alto
riaus. Jagna Štangerbergaite su savo 

"Šaukiu aš tautą" buvo para- drauge Judita Heis, pašoko due-
šyta tik išstūmus bolševikus. Dėl tą — Atstumai, ryškų savo nau-
šito eilėraščio teko drebėti, nes jumu, ligšioliniuose parengimuo 

autis judesiais verčiančiais žiūro
vus susimąstyti, beieškant jų pras 
mės. 

• 

Paskutinis poeto žodis 

Paskutiniam žodžiui iškviestas 
B. Brazdžionis priminė savo drau
gą, kurio nėra — a.a. B. Babras-
ką. 

Skaitė "Rudens reminiscenci
jas" — Kalifornijos vaizdus ir 
kaip jie primena Lietuvą. Supa
žindino su nauja "Vaidilos Valiū
n o " versija, keliančia klausimą: 
kur jūs dėjote Simoną Kudirką, 

I kai girti už žmogų žuvį pirkot. 
Žmogžudžiai, grąžinkit laisvę 
Lietuvai, — pratarė poetas ir da-

i Iyvių minia prapliupo plojimu. 
Visa ši poezijos šventė žavėjo 

j dalyvius programos turt ingumu 
į ir įvairumu. Didelio pagyrimo 
j verti rengėjai: studentų ateitinin
kų Korp! Šatrija, globojama J. Šo-
liūno, ir meno draugija Šatrija, 
vadovaujama Julijos Švabaitės -
Gylienės 

J. Daugailis 

DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gruodžio m . ! 5 i 

Mielą bendradarbę 
BRONĘ KREMERIENĘ, 

jos brangiam tėveliui 
A. f A. JUOZUI REPEIKAI mirus 

nuoširdžiai užjaučiame 
Keteilene, Mašiotiene, Labanauskiene, 

Si mana v i ei en ė, Kašubiene 

A + A A L B E R T U I G A S N E R I U I 
Lietuvoje mirus, jo sūnui STASIUI GAS
NERIUI SU ŠEIMA gilię užuojauta rei
kia 

Danute ir Antanas 

Petkauskai 

— Junkimės į kovą prieš 
Lietuvos okupanto užmačias. 
Remkime Tatuos fondą savo au-

piliečiai pakeitę deklamavo "Šau-1 
kiu aš tautą, gestapo užguitą". 

— Aš daugelį eilėraščių para- Į 
šiau eidamas ar važiuodamas, -1 
pasakojo poetas. 

Jam kasdien tekdavo į Mairo
nio muziejų eiti pro katedrą. Iš 
čia kilo eilėraštis apie Kauno ka
tedrą. 

Išryškindama Brazdžionio — 
Vytės Nemunėlio — poeziją vai
kams, Meškiuką Rudnosiuką 
sklandžiai padeklamavo R. Vesel-
kaitė. 

Programos praturtinimas buvo 
Jagnos Štangenbergaitės išraiškus 
šokis "Etiudas" pagal Vivaldi 
muziką. Čia buvo kažkas naujo, 
neįprasto, savito. Tai ne lengvai 
plaštakiškai lekiojanti balerina, 
o kažkas naujai monumentalaus. 

Publika ir vėl džiaugėsi soliste 
R. Mastiene, kuri dideliu skambu 
rau pirmą kartą išpildė muz. Me-
trikienės specialiai šiam vakarui 
sukurtą "Viešpaties pasaulis", 
"Jei gyvenimas sapnas" (Kavec-
ko) ir "Kalėdų gėlės" (muz. Gu
dauskienės) . 

Betęsiant šią menišką pynę, 
scenoj vėl pasirodė išradinga 
Stanbergaitė, atlikdama "Sanda
rą", pagal Bartoko muziką. 

Ir vėl K. Baltrušaitytė scenon 
įnešė Brazdžionio eilėraščius: 

se nematytą, turtingą simboli-j komis . 

A . + A. 
Gen. št mjr. ANTANUI 

IMPULEVIČIUI - IMPULENUI mirus, 
jo mylimą žmoną BBOflĮ, dnkteris DJHĮt ir IRMĄ 
su šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi 

Vladas Keiba 

A. + A . 

JUOZUI REPEIKAI mirus, 
jo dukrą EMILIJA VALJLNČIE1Ę ir seimą bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Algi ir Adolfas Šležai 
Aldona ir Eiegijus Kaminskai 

A . + A. 
ANTANAS STEIKONAS 

Gyveno 4241 South Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė gruod. 13 d., 1970 m., 3:00 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 

amžiaus. 
Gknė Lietuvoje. Kilo iš Anykščių valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 21 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, dukra Ramu

tė, žentas Kefth. brolis Petras ir kiti gimines. 
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 

Westem Avenue. Laidotuves įvyks trečiadieni, gruodžio 16 
d. iš koplyčios kūnas 9:00 vai. ryto bus nulydėtas į švč. M. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pcanaldų bus nulydėtas j Lie
tuvių šv. Kazimiero kapines. 

Pageidaujama gelių nesiųsti, bet prisiminti jį savo maldose: 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukra, žentas, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Tel. RE 7-8600. 

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

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

Trys Moderniškos K o p l y č i o s 
4330 South Caiifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-3852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Šitokių 250 egzpl. kalėdinių atvirukų išleido šiuolaikinio krikščionių 
meno galerija New Yorke. Dail. L. M. Winter. Atvirukasskelbia min
tį: "Taika geros valios žmonėms". 

P A D C K A 
A. + A. 

Kazimieras Antanas Keturakis 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1970 m. gruodžio enėn. 

6 d. ir buvo palaidotas gruodžio men: 9 d: Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti viskass, kurie suteikė jam paskuti
nį patarnavkną ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzfnskui, kuris atlaikė ge-
Imingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 
Dėkojam kuik L. Yerkes už maldas koplyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą: 

Dėkojame Lietuvos Šiaulių S-gai Tremtyje už atsisveiki
nimą koplyčioje ir dalyvavimą bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame visiems laidotuvebe dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybes padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui 

C. Laek ir Sūnums už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Sraona Oiea. ptmdnis 
Manfred Kasinger ir podukra 
Olgp. Bleakly 

A. 4- A. 
ADELĖ URBONAS 

PO TĖVAIS PEČINATTE 
Gyveno 4429 South Artesian Avenue, Chicago, niinois. 
Mirė gruodžio 11 d, 1970 m., 8:10 vai. popiet, sulau

kus 61 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje- Kilo iš Vilkaviškio apskr., Valkininkų 

parap., Sausininkų kaimo. Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas, marti Virgini

ja, anūkė Kristin h* brolis Bronius Pečinas. Velionė buvo našlė. 
jos vyras mirė Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Eudeiki© koplyčioje, 4330 So. Caii
fornia Avenue. Laidotuvės įvyks antrad.. gruodžio 15 dieną 
iš koplyčios 8:30 vaL ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkė ir brolis. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid Tel LA 3-0440 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TtV A S IR SŪNUS -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 Wesi 71 s! St. Teief. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50tti A ve., Cicero T 0 w nh a 11 3-2108-09 

AfKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

1$% — 20% — 30% pigiau mokėsit] 
už apdraudę, nuo ugnias ir automo
bilio pas 

f RAM K 2 A P 0 L I S 
820*14 West «5th Street 

Chicago, Illinois 
Ta!. GA 4-86M Ir GR S.4BM 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai ___ 

G Ė L E S 
VeatorSms, banketams, taridotutemt- Į 

ir kitokiom* progom* 
G U Ž A U S K Ų 

Beverly Hills GėHnyčis 
244S W. 83rd Street, Chicago, B M | 

TEL. PR g-Q83S — PR 8-0&S4 

Remkite tuos biznierius, ko 
-ie RttHhdagi "T>niure" 

STEP. C LACK IR SCNŪS I JURGIS F. RUDMIN 

Perskaitę "Draugą", di 
'kitę kitiems pasiskaityti. 

(LACKAWICZ) 
2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 įi 
2314 W. 2Srd Place Tel. Vlrcinia 7-6672 jį 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Caiifornia Are. TeL LAfayette 3-3.572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S807 So. Utaanica A ve- Tel VArrt« 7 .3401 

POVILAS J. RIDIKAS I 
S354 St). Halsted Street TeL YArds 7-1911 jį 

3319 S. Lituanka A ve. Tel. Y'A 7-U38-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th A ve., Cicero, 111.. TeL OL 2-1003 

LEONARD BUKAUSKAS 
IR ŠONUS 

648 E. 162nd Street, South Holiaad 
10821 South Michigan Avenue. Chicago 

TEL. — CO 4-2228 



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. gruodžio m. 15 d. 

i x Draugo kalėdinės korte
lės šiais metais puikios, — rašo 
mums Steponas Viščius iš Chi
cagos, užsakydamas daugiau 
kortelių. Be jo daugiau kortelių 
užsakė ir aukų ats iuntė: C. 
Barkauskas, L. Kriščiokaitis, 
P. Deveikis, J . Šilgalis, E . Pra-

X Nauja Altos valdyba: pirm. dinskas, E. Jeneckienė, dr. B. 
dr. K. Bobelis, vicepirmininkai Nemickas, A. Kavaliūnas, J . 
— T. Blinstrubas, P. Dargis, K. Leščinskas, P . Palubinskas, E . 
Kleiva, dr. K. Šidlauskas, dr. J. Antanaitis, M. Baršketis , L. Pac 
Valaitis ir K. Vepštas, ižd. M. kauskas, K. Kupetis. Dėkojame. 
Vaidyla ir teis. J. Zuris, sekret . x D r o t o n a s V a i t a s > 4 6 Q 5 

dr. VI. Simaitis, iždo globėjas Sunningdale Dr. , Blomfield Hills, 
J. Skorubskas, protokolų sek- M k h ^ ^ a r t ė j a n č i ų fc KBL_ 

^ \ ; Maįe i^a" _ _ .. ledų ir Naujųjų Metų proga svei 
> Kun. Tadas-Jonas Degutis, ^ g a v Q b i č i u l i u s ^ a r t i m u o -

* > * 

iŠ ARTI IR TOLI • 

J. A. VALSTYBĖSE 

OFM, nuo spalio pradžios, pran
ciškonų vadovybės yra paskir
tas į New Yorką naujom parei
gom, prie Kultūros Židinio. 

sius. Kalėdinių kortelių vietoje 
jis prisiuntė mūsų dienraščiui 
100 dolerių auką . Už tokią di
delę paramą esame j a m labai 

Lapkričio 24 d. Kunigų Vieny- ' d ė k i n g i 
bės New Yorko i r New Jersey 
provincijos susirinkimas kun. J x Kazys Cėsna, Worcester, 
Tadą patvirtino Stud. Ateitmin- Mass., dėkodamas už kalėdines 
kų s-gos New Yorko draugovės korteles, pap rašė atsiųst i jų 
dvasios vadu ir ta ip pat Brook- daugiau ir prisiuntė 10 dol. 
lyno šeštadieninės Maironio m- auką. Dėkojame, 
los kapeliono pareigom. Dabar- į x Sveikindami su šventėmis, 
tinis kun. Tado Degučio adre- dėkodami už korteles, skaityto-
sas: 680 Bushwick Ave., Brook- jai prisiuntė aukų : 4 dol. — P . 
lyn, N. Y. 11221. Pe t r ikas ; po 3 dol. — A. Stepai-

x Vilniaus universiteto bib- tis, G. R. Pe t rauskai , V. Puo-
liotekos 400 metų sukaktis bu- džiūnas. J. Paraz inskas , Elena 
vo paminėta pereitą sekmadienį Wait, dr. M. Staneikienė, J . 
Jaunimo centre, Santaros - Jasiūnas. O. Mironaitė; po 2 
Šviesos federacijos Chicagos dol. — St. Petkevičienė, A. Ju-
skyriaus rūpesčiu. Gerai pa- zeliūnas, J. Kackus, K. Polikai-

L. R. K federacijos valdyba. I š k. s, A. Gabalienė, dr. j r Jercane, kun. J. Kardaus-
kas, MIC, Ignas Sakalas, Ad. Viliušis. L. Jaras, Pr..Povilaitis. Nuotr. A. Gulbinsko 

i no Lemberto paminėjime, be 
meūninkų draugų, dalyvavo 

— Bernardas Brazdžionis s ū n u s V i tal is su šeima ir ar t i -
pravedė kuklų, bet įspūdingą m e s n i kaimynai. Monika Lem-
a. a. Prano Lemberto trečių tertienė, kaip buvo i r šviesios 
mirties metinių prisiminimą a t m i n t i e s j o s vyras, y r a visų 
našlės Monikos Lembertienės kultūrinių įvykių Los Angelėse 
bute (XI. 29 d., sekmad.) Be l a n k y t o j a bei rėmėja, 
poeto B. Brazdžionio, kuris Pra- Į 
ną Lembertą apibūdino kaip; — p l a č i a i skai tomas savait-
neužmirštamą draugą, mielą ir rast is "Register" savo gruodžio 
lyrišką asmenį, kalbėjo ir kiti 13 d. laidoje įsidėjo nuo t rauką 
velionies kolegos. Aktorė Dali- lietuvių, demonstruojančių New 
la Mackialienė jautriai p a s k a i t ė ; Y o r k e d ė l s i m o Kudirkos išda-
a. a. Prano Lemberto eilėraščių, j vi1110 rusams. Kar tu įdė tas i r 
Poetė Danutė Mitkienė dekla- platesnis aprašymas, 
mavo savo kūrybos, dedikuotos 

X Kalėdinių plotkelių Kūčių 
vakarienei galima gauti pas tė
vus marijonus, 6336 S. Kilbourr. 
Ave., Chicago, EI., 60629. Plot-
keles galima užsisakyti paštu, 
telefonu (PO 7-1687) ar užėjus 
į vienuolyno raštinę pasiimti. 

x Gausios aukos stiprina 
spaudą. Po 5 dol. aukojo: 

Jurgis Žiedonis, Chicago, 
P. Balandienė, Detroit, 
Elena Sabalis, Los Angeles, 
Dr. I. Kuraitė, Chicago, 
N. Reikalas, Kenosha, 
Povilas Gylys, Olympia, 

Wash. 
Dr. E . Liatukas, "VVashington, 
Ses. Monica, ACJ, Nonvood, 

Mass., 
P. Misevičius, Toronto, 

ruoštą paskaitą skaitė buv. šios tis, P . Jurksai t is , A. Mrtkevičius, «• m. • , -̂  1 TT.„ . « • , r r Zr.. • 0 TT J- * D , -J T T - , „ K - Chermauskas, Forest Hills, bibhotekos direktore S. Vaidi- A. Puida. J. Janušauskas , Mary H v 
nauskaitė - Vaškelienė. Meninę Padilla, V. Ankus , P . Norvilas, 
dalį atliko kamerinės muzikos St. Dargis, E . Juškevičius, E . 
trio. Minėjimą pravedė dr . Z. Zaleplinski, VI. Levanas, Tg. 
Rekašius. Smolenskis. Nuoširdžiai dėko-

X šv. Kryžiaus ligoninė sau- jame. 
sio 4d. 9:30 v. r. pradeda ligo-

N. Y., 
L. Stasiūnienė, Chicago, 
F. Kelpšas, Chicago, 
Visiems dėkojame. 
x Levas Prapuolenis persi

kėlė į naują butą — 2423 W. 
Chicago, UI., 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAIL. PRUSYTĖS PARODA I Kiekvienas. Dailininkes pamėg

ta , , i . . , ,._ ! tosios temos: raudonas dangus, 
Balzeko lietuvių kul tūros mu- t . - . . , , . 

, _ . , moteris, stalas, upe u* uolos, ki-ziejuje sekmadienio vaka re ati- . , . ' . Z, - - . 7 , . . . . . . . , ... ti gamtovaizdžiai, figurme tapy-aa ry t a jaunos lietuvaites daih- .** . . .. , -1 
ninkės Donos R. Prusis kūrinių _ , ., . . . , . , . , 

- Į Technika įvairi: akrilika, ra 
šalo "plovinys", aliejus, kolažo 

Jaunoji dailininkė šiais moks- atspaudos, plunksna ir rašalas, 
lo metais Chicagos universi tete Erdvės atžvilgiu yra stambių 
baigs meno studijas. Dar būda- kaip t as 60x45 colių "Kūnas", 
ma aukštesnėj mokykloj lankė o taip pat i r kukliai nedidelių, 
Chicagos Meno institutą. jkaip tie "Kūkaliai". 

Parodoje išstatyti 27 kūriniai ,! Paroda tęsis iki sausio 11 d. 
atskleidžia dailininkės sugebėji- Atdara kasdien nuo 1:30 p. p . 
mus panaudoti įvairią techniką. i k i 4 : 3 0 vakaro. Muziejaus ad-
Dauguma paveikslų — savi tas Į resas: 4012 Archer Ave. 

Gavusi universitete diplomą, 

Lembertams. Mirusio poeto Pra- DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Nidos knygų k lubas ir šį

met išleido sieninį, kasdien nu
plėšiamą kalendorių. Kiekvieną 

nutę, sūnaus apleistą ir per ją 
paragavus tikrosios Meilės atsi
spirti įvairiems gyvenimo gun-; dieną yra įvairenybių, juokų, 
dymams. 

Norisi pasidžiaugti, kad į su
sirinkimą atsilankė daugiau tris
dešimt moterų, kur liudijo, kad 
rekolekcijų dvasia norima ir to
liau gyventi ir dalintis. A.P. 

SIDABRINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS 

prisimenami mūsų kūrė jų gim
tadieniai, duodama i š J J Į _ kūry
bos citatų. 

ESTIJOJE 
— Pirmojo estų spektaklio 

100 metų sukakt is minima 
šiemet. 1870 metai laikomi 
Estijos dramaturgi jos i r 

Plačiai pamėgti Bridgeporto t a u t i n i o te&tro P ė d ž i a , J a u 
gyventojai Julia ir Antanas V e r - i 1 8 6 5 m - ^ P ^ mokytojo ra-
biskai šiemet švenčia sidabrinę' ^ t o j o J- V. Janseno rūpesčiu 
savo vedybinio gyvenimo sukak- 'buvo ***** d a i n o s <***"&& 
ų. Julia gausiai dalyvauja lietu- 'Vainemuinė". 1869 m. suruoš

ta pirmoji estų dainų šventė. 

abstraktas , bet yra visa eilė ir 
realistinių, o dvi yra keraminės .dailininkė pasiryžusi vykti į 
skulptūros, pavadintos: Moteris, I Albaquerque, N. Mex., ku r išeis 

Į pedagogikos kursą ir dirbs su , 
j emociškai sudrumstais vaikais, j mėgiami 
Su jais jau yra dirbusi būdama j Lapkričio 22 dieną Julia ir 

; Chicagos universitete. Numato, Į Antanas Yerbiskai su daugybe 

kurį turi savo namuose 3204 
So. Halsted. Abudu yra malo-

pedagogikos kursą ir dirbs s u | n ū s ' nuoširdūs, taigi — dauge-

viškose draugijose, Antanas yra 
daugiau užimtas užeigos bizniu, i į * * ™ ^ l T UlįK spektakl is 

'buvo suruoštas 1895 m. 

nių slaugytojų namuose kursą. „ : ^ / " T ? " " ^ / p a U d ° S Marąuet te Rd, 
Tokius kursus baigusios galės ^arbą skaitytojai siųsdami au-,60629. 
slaugyti chroniškus ligonius, gu- f3*" . P o . 2 į* ^k°2°: K B a ~ x "M«seum Review» Balze-
linčius namuose. Kursai v y t a ~ ~ J E " P a u r a z i e n e > v - ko lietuvių kultūros muziejaus 
tris kar tus per savaitę pirma- f ° s k u s ' Y: P a k e t u n s ' R - S a k a " biuletenio išėjo nr . 18. Redaguo-

las, \\. Matulis, V. Velža, St. j a F r a n k Zapolis. Vai. Ramonis, 
Lukas. J. Mart inkus, S. Miką- R a y Vasiukevičius. 
lauskas, T. Rudaitis, S. Frize- -
lis, J. Karmuza, A. Stankus, J . I X L y r i c ° P e r o s c h o r e 3 ^ i r 

Jakubonis. P . Skardis, St. Met- ."etuviškų pavardžių. Progra-
rikis, K. Domarkas. Labai ačiū. moi r a n d a m e Marian Blazis, 

įGeraldine Mikužis, Bern. Pra-
x Lietuviški medžio droži- ' puolenis. 

veiks ir niai, vertingos Kalėdų dovanos 
Karvelio prekybos namuose. 

dienių, trečiadienių ir penkta
dienių rytais. Besidomį kursais 
gali kreiptis j ligoninę pas ponią 
Meyer telef. 434-6700. 

X Leokadija Braždienė, 2617 
W. 71 St., prie savo maisto — 
delikatesų krautuvės at idarė 
kavinę, o po Kalėdų 
restoranas. 

X Mokslo ir pramonės mu- j 2501 W. 71st St., tel. 471-1424. 
ziejuje gruodžio 9 d. įvykusiuo-' Kasdien nuo 9 iki 9 v. v., sek
se Austrijos garbei pietuose da-._ mad. nuo 12 iki 5 v. v. (sk.) 
lyvavo daug aukštų svečių, 
tarp jų ir Lietuvos gen. kons . ' X K^™* a Naujųjų Me-
dr. P. Daužvardis su ponia ir į sveikinimų vietoje J . ir L. 
Irena ir Stasys Balzekai. Damauskai perdavė Tėvui J . 

X Artėjančių švenčių proga K u b i l l u l 2 5 d o l e r i ^ a u k ^ J a u n i " 
skaitytojai, dėkodami už k a l ė - ' m o c e n t r 0 n a m i » s t a t y b a i - (Pr-) 
dines korteles, prisiunčia i r au-j x Bronius ir Bronė Nainiai 
kų. Aukojo: po 3 dol. — S. Į Kalėdų Švenčių proga nuošir-
Daukša, B. Kulikauskas, M. Jo-jdžiai sveikina visus savo gimi-
kubaitis, J. Vadopalas, A. Bal-įnes, d raugus i r pažįstamus. At-
čiūnas. M. Jankus, J. P a r g a u s - ' viručių vietoje 20 dolerių auko-
kas, M. Komaras, J. Vyšniaus-į ja Lietuvių Bendruomenei. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Debeikių apylinkėse (Ute

nos apskr.) drėgname mišktly-
je buvo ras tas samanomis apau-

kad piešiniu bus lengviau jų dė- ! svečių iškilmingai paminėjo sa- ! *įį * į į į į Vienoje a k m e n s pu-
mesį laimėti. vo moterystės gyvenimo sidab-! ^ ^ f ^ S ^ ^ Ž f S 

Ji yra trečios kar tos lietuvai- I r i n ę s u k a k t i - Buvo suruoštas šau 
tė. Jos seneliai atvykę iš Lietu- I n u s b a n k e t a s G ° l d Coąst salėje, 
v o s . 12523 W. 71 st., St., Marąuette 

I parodos atidarymą atsilan- j P a r k e - Prisirinko pūna salė šu
kė gausiai dalyvių, kuriems dai- i kaktuvininkų giminių ir pažįs-
lininkė aiškino ir kurie buvo I t a m ų - Programą pravedė kun. 
vaišinami. Dalyvavo, kaip pa- J o n a s Kuzinskas, įnešdamas 
prastai šitokiomis progomis, i r d a u - "nksmumo į visą malonų 
patys muziejaus kūrėjai — Ire- P° b u v J - Prie garbės stalo taip 
na ir Stasys Balzekai. 

atvaizdas. Iškalta meniškai, pui
kiai panaudojant akmens pavir
šių. Skirtingo granito- dėka rrra* 
tosi net "gaurai". Aplinkiniai 
žmonės apie tą akmenį ligi šiol 
nieko nežinoio. Akmenų su gy
vulių atvaizdais Lietuvoje ligi 
šiol kaip ir nebuvo ap* ikta . 

— Medžioto "ų d r a u g i a i viso-

_ , . , . . „ . , . Akt. Reta Kllmonv-tė kalba masiniu 
X Kalėdiniu sveikmimų vie- Į d e m o n 3 t r a c jl} ^ ^ L o s Angeles, įei

toje Tau tos F o n d u i a u k o j o : ; kalauja. kad Amerika suprastų, kas 
F a u s t i n a ir Mečys Mackevičiai >"ra komu-zmas. Demonstracijos įvy-

20 dol., Janina ir Pranas Žit- k o r v š i u m su S i m o Kudirkos išdavi-
INuotr. L. Kanto kai — 15 dol. (pr.) m u. 

X Edmundas x Vietoje Kalėdinių sveiki-
nimų kortelėmis, Tautos Fondui chicagos 
paaukojo po 20 dol.: E. ir An- ! 

Radavičius, 
sendrau-

3. Daugi. 

SUSmiNKIMAS 
POKEKOLEKCINĖSE 

KCOT A K O S E 

Praėjus trisdešimčiai dienų 
po uždarų moterų rekolekcijų 
(sėkmingai pravestų kun. S. Lau 
rinaičio), rekolekcijų dalyvės 
susirinko praleisti valandėlę 

pat buvo Julijos Verbickienės ;
 i e c k u ū - Lietuvoje pr ik lauso be-

duktė Laura su savo vyru Jonu i v e i k 17-000 medžio'ojų, iš jų tik 
Januliu, vienu iš vadovų Union 3 1 moteris. 1966 m. šiai draugi-
Federal Savings and Loan 
Assn., Bridgeporte. 

Drauge su sukaktuvininkais 
skaniai besivaišindami, besilinks 
mindami svečiai praleido malo
nias vakaro valandas. 

jai priklausė 14,900 asmenų. 

— Pušaloto apylinkėse buvo 
ras ta ir perduo'a ra jono muzie
jui gabalas uolienos su kažkada 
augusių augalų suakmenėjusio
mis liekanomis. 

tanas Gaškos, T. ir J. Lapins
kai ir M. ir K. Avižieniai i r po 

gių vald. kasininkas, gyvena k a r t u ^ ^ 1 ^ ^ 

kas, V. Daugėlienė, C. Dargis , 
V. A. Juška. J . Pultinavičius, 
A. Putrius, J. Tutinas, dr . E. 
Butrimas. E. Petrauskas, J . Bal-

x 
ziai 

(pr.) 

Valentina ir Zigmas Bra-
sveikina savo gimines ir 

chunas, Bronė Beržanskienė, R. d r a u ? u s s u š v - Kalėdom ir Nau-
Capele. Labai ačiū. J a i s M e t a i s - V i e t o J e ^ ^ ^ i ų 

w _ . sveikinimo kortelių aukoja 20 
- vlubas rengia d o l B r a z i n s k ų ^ a i s v i n i ^ . 

(pr.) Naujųjų metų sutikimą gruodžio 
31 d., 7:30 v. vakare. Marąuet te 
salėje, 6908 S. "VVestern Ave. 
Dėl informacijų ir staliukų re-

5936 So. Washtenaw Ave., Chi- m a l d p a t s n -- | 1 | |T | - ^ 
c a g o : 3 e ' L I 6 0 6 2 9 - Skelbiant jo , . . . ,- t U k t i 

I SpinįT frŽ |f~* fcŠtadieni , - — * ^ ^ -eSS, ™S£L luy-
viam pasyvume viskas yra ap-

x Marija ir Jokūbas Valiu- j X Nuolatinės skaitytojų au- sprendžiama ir įgauna savo for-
kevičiai sveikina gimines, drau- kos užtikrina mūsų dienraščio mą. Ką mes vėliau atsiekiame, 
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų leidimą. Aukojo: po 3 dol. — J. i ^ p e r m u s įvyksta y ra Dievo 
ir Naujų Metų proga. Vietoje Narkus . dr. D. Jasai t i s . M. paruošta mumyse tuose tyliuo-
sveikinimo kortelių aukojo 10 Zubrick, Em. Barauskas ; po 2 gg momentuose, 
dol. Bražinskų ir 10 dol. S. Ku- dol. - J. Rapšys, J . Bernotas, g u ^ i u d ė m e g i u H a n a ė m e D a 

V. Dedinienė. Aldona Svalbonas, n u t ė g A u ^ e n ė s r a š i n i o a i e 
M a n e S.e^aitis, J. Kalnietis, P. D o v y d o J m i ų _ ^ ^ T e g _ 

Stasiūnas, L. Grumu- t a m e n t o ^ ^ {įn 

dirkos bylos reikalams, (pr.) 

x Dr . Algirdas Maciūnas, 
jautriai atjaučiąs vargstančius 
lietuvius pasaulyje, kasmet pa
remia Balfo darbus stambiomis 
aukomis. Šių metų Balfo vajaus 
proga įteikė Balfo Chicagos x Aldona ir Antanas Motu 

zai Kalėdų švenčių ir Naujųjų j Apskričiui 250 dolerių auką, 
zerv. prašome skambinti šiais I Metų proga sveikina savo gimi- j už kurią Jam b u s dėkingi var-
telf. GR 6-8417 arba 476-4228. Į naičius, d r a u g u s bei pažįsta- ! ge esantys mūsų tautiečiai. 
A. Pipiras. (pr.) 

X Leokadijos Bražd enės 
maisto produktų krautuvė, 2617 
W. 71st St., tel. P r 8-2030, prieš 
šventes jau veikia kavinė, o 
restorano atidarymas bus po 
Kalėdų. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobsterių bei šrimpsų; penkių 
rūš'.ų vmigretai, aguonų pienas, 
gnzikai. barščiai, grybų ausiu-
kės; raguolis, medauninkai ir 
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
tortų dar turime 4 rūšių nauju 
tortų, įvairų mėst>s ruliadų ir 
riša, kas tik reikalinga Kūčių 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
8 anksto, tead spėtume jums 
paruošti. Kūčioms įvairūs mol-
dai ir žavi* su migdolais, (sk.) 

mus. (pr.) (pr.) 

kas , A. Vengelienė, Adelė Ma-
laitis, V 

ir teisingą. Po to sekė iš t raukos 
Endrijonas V Lavina- g E v e l k , < T h a t m a n fa 

rozas, J. Cegys, A. Lideikis, B. j l a i g v a i v e r g t o s h ^ ^ 
Apton, M. Deveikis, P Maau- k i n t o g m a l d o g ^ ^ ^ ^ d v a . 

Sidabrinę vedybų sukaktį švenčiantieji Julia ir Antanas Verbiskai su duk
terim ir žentu Laura ir Jonu Januliais (dešinėje). 

t is , P . Paulauskas, Mrs. Roy 
Kalvelis. Ad. Pupelis, D. Liaug-
minas, I. Sakalas, J. Beltran, K. 
Totoraitis. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

x šakiu apskrities draugiš-

siai. Tai buvo maldos į Vienuo
liktos valandos, Marijos Mag-
delenos, Sūnaus palaidūno, 25a-
k a jaus Dievą. 

Mes klausėme savęs a r mes 
pažįstame tokį Dievą, a r myli-

Chicagr*! Anglijos lietuvių klubo valdyba ir revizijos k-ja. Sėdi iš k.: 
A Lqkas - valdybos p-kas, J. Lakienė, B. Sebastijonas ir J. Šidlaus

kas. Stovi: L. Venckua, J. Šlajus, A. Končių*, B. Blekys, B. Kuras ir 
V. Paiiuiioms. 

k a s klubas Chicagoje, veikli me — Meilę, kuris kelia puotą 
mūsų organizacija, įvertindama sūnui palaidūnui ir svečiuojasi 
mūsų dienraščio pas tangas in- pas žmonių išnaudotoją. O gal 
formuoti apie lietuvių veiklą, mūsų Dievas toks kokios mes 
paskyrė 25 dol. auką. Labai pačios? Puotaujančios su iš-
ačiū. rinktaisiais, besisvečiuojančios 

_, . , . L . . . .~ . su pateptaisiais? 
x Atmintina ir ilgai isiie- j 

kan t i Kalėdų švenčių dovana Tur būt pati vertingiausia 
t ė r a lietuviška knyga. Siūlome susirinkimo dalis tai buvo pa-
A. Barono novelių rinkinį "Iš- sidalinimas asmeniškais išgyve-
džiūvusi Lanka" f$4.50). Č. nimais: kaip mes Dievą pajun-
Grir.cevičiaus mozaikini romaną tam ir išgyvenam per kitus žmo 
"Geroji Vasara" ($5.00), O. nes ir įvykius. Dievo apsireiški-
Nendrės romaną "Antroj i Ban- mas mumyse, kitais žodžiais ta-
g a " ($3.50) ir kitas lietuviškas riant. Vienoms reikia netekti 
knygas , kurių "Draugo" admi- sūnaus, kad pajustų Meilę i r 
nistracijoje y ra didelis pasirin- bekompromisiniai ją skleistų ki-
ktmaa, tų tarpe, kitnma — osUktį &• 

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. D R A U 
GAS metams kainuos: 

Chicagoj ir Cook Coimty, Illinois $19.00 
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje _ $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kutūrinių aprašymų. 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti D R A U G Ą treč
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs karnos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

Mieli skaitytojai, paskubėkit sumokėti prenumeratą, prieš sausio 1 
d. ir pasinaudokite dar ankstyvesniąja jo kaina. t 

• ' . • I 


