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Sovietų torpeda į 
britų lėktuvnešį 

LONDONAS. — NATO lai
vynas š iaurės jūroj manevruoja, 
i r j britų lėktuvnešį "Hermes", 
greičiausiai netyčia, sovietai pa
leido torpedą, bet nepataikė, to
kiu būdu buvo išvengta dides
nio incidento. Sovietų Laive nai
kintoju) "Kanin", kuris, kaip 
v isada sovietai daro, sekė ma
nevrus , sekiojo paskui NATO 
laivus, įvyko sprogimas, pasiro
dė ugnis, o po to paleido torpe
dą. Britai, matydami, kad rusų 
laive galėjo būti i r didesnė ne
laimė, gal buvo ir sužeistų, pa
siūlė pagalbą, be t t ie atsisakė 
ją priimti. Kas su "Kanin" to
liau atsitiko, nežinoma. 

Susimušė ir 
New Yorke 

N E W YORK. — Daugiau kaip 
10,000 žydų demonstravo prie 
Jungtinių Tautų, protestuodami 
dėl arabų pradėto karo. Prieš 
žydus išėjo demonstruoti ara
bai, ir vieni su kitais susimušė. 
Policijai teko sunkiai darbuotis, 
kol išskyrė peštukus. 

N E W YORK. — Jungtiniu 
Tau tų Saugumo Taryba vakar 
vaka re buvo sušaukusi posėdi 
Vid. Rytų karo reikalu. Nebuvo 
žinoma, k a s ten bus kalbama, 
be t nieko gero negalima buvo 
tikėtis, t ik retorikos i r kaitini
mų vienų kitiems. Posėdis buvo 
sukviestas prez. Nixonui pagei
daujant . 

WASHTNGTONAS. — Prez. 
Nbconas susisiekė su sovietų 
Brežnevu ir prašė jo pritarimo 
sustabdyti Viduriniųjų Rytų 
konfliktą. 

Čia rusai nuo 
Amerikos 

neatsilieka 

- -

IZRAELIS K0NTRA0FENZYV0JE 
Egipto ministeris prisipažįsta, kad arabai karo nelaimes 

Beirutas. — Izraelio ir arabų Į sius pontoninius tiltus, viso 11, ir 
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Kristaus išvaikščiotas miestas, vėl atsidūręs karo ugny. 
lilejos aukštuma 

Nazaretas. Kairėje Apreiškimo bažnyčia, toliau Ga-

ATLY21MAS - IŠKRYPIMAS 
IŠ KOMUNISTU UNIJOS 

Nei Pekinas, nei Maskva netiki koegzistencija 
* 

Washingtqnas. — Neseniai "U. centrinio komiteto narys, viena 
S. News and World Report" ra- proga sakė, jog atlyžimas atsira-
šydamas apie' Kinijos ir Sovietų do tik dėka ekonominės, politi-
Sąjungos santykius paminėjo bū 
dingą smulkmeną: sekant Mask 
vos ir Pekino dialogą ir-kaltini-1 komunistų darbininkų organi
nius vienų kitiems, susidaro įspū zuotumo. Atlyžimas yra kai kam 

nes ir karinės komunistinio blo
ko persvaros ir dėka tarptautinio 

MASKVA. — Sovietai labai 
dažnai mini visokias vagystes 
ir gangsterių darbus Ameriko
je , bet kar tas nuo kar to privers
t i prisipažinti, jog ir pas juos 
"socialistinis auklėj imas" pri
augino gal net daugiau didelio 
mas to apgavikų. "Chicago Tri
būne" korespondentas Michael 
McGuire iš Maskvos rašo, kad 
netoli Gorki miesto vienas kol
chozo arklių augintojas, Jakov 
Fadejev, buvo žinomas labai ge
ros rūšies arkliais ir tuo didžia
vosi. Vieną dieną pas jį apsi
lankė grupė vyrų, atvažiavo 
gražiu automobiliu, prisistatė 
kaip filmų gamintojai, pasigyrė, 
kad s ta to filmą apie Pugačovą, 
kazokų revoliucionierių, ir kad 
jie prašo paskolinti arklius fil
mų statybai. Jakovas, žinoma, 
mielai jiems paskolino. 

Kiek vėliau į arklių mėsos 
fabriką atsilankė kita a r t a pati 
delegacija ir pasiūlė pigiau pirk
ti arklių mėsos, arkliai esą nu
rašyti iš filmų studijos, netin-Į 
kami jodinėjimui. Fabriko bosai 
apsidžiaugė, kad tokiu būdu jie Į 
spės išpildyti penkmečio planą 
ir nuo pasiūlymo neatsisakė. 

Po dviejų savaičių, kai kol
chozui reikėjo skubiai suvežti 
derlių, Jakovas pareikalavo iš 
filmų studijos grąžinti paskolin 
t u s arklius. Tada paaiškėjo, kad 
tų arklių, dviejų tuzinų, ten nie 
kada nebuvo, niekas jų neskoli
no. 

Tą atsitikimą kaip tam tikrą 
žioplyste aprašė ir "Pravda". 

dis, jog abiejų komunistinių blo
kų vadai stengiasi vienas kitą įti
kinti, kad "didžiausias priešas e-
sam ne mes jums, bet Amerika". 
Susidaro taip pat {spūdis, kad nei 
viena tų šalių tais įsitikinėjimais 
netiki. 

Cu En-lajus, kalbėdamas Kini
jos komunistų partijos X-tame 
kongrese, sakė: "Atlyžimas ko-

imunisttnių kraštų su .ne komu-
inistinia-is yra laikino pobūdžio, 
dirbtinai sudarytas, jis gali ir il
gėliau tęstis. Atlyžimas yra taip 
pat tam tikras iškrypimo iš bend 
ros linijos, bet jis mums, mūsų 
liaudžiai yra naudingas. Dėl jo 
mūsų priešai pradeda skaldytis 
ir pasimeta. Tai kaip tik naudin
ga mums, komunistams, ir labai 
žalinga imperialistams — Ame
rikai ir Rusijai nenaudinga mo
derniems revizionistams rusams 
ir visiems reakcionieriams". Toj 
pačioj kalboj toliau Ču sovietų 
metodus buvo sulyginęs su Hit
leriu, Rusiją pavadino fašistine 
diktatūra, o Brežnevą nevaini
kuotu caru. 

T u o .pačiu reikalu kiek vėliau 
Konstantinas Katuševas, sovietų 

geras dalykas, bet jis negalės tęs 
tis ilgai. Kitas komunistų didžiu 
nas, jau politbiuro narys Mi-
chail Suslovas, komentuodamas 
KatuŠevo pareiškimą, papildė: 
"Ideologinė kova niekad nesi
baigs. Nežiūrint laikino kovos sus 
tabdymo, taikinga koegzistencija 
tarp socializmo ir kapitalizmo y-
ra negalima, ir galutinai viskas 
baigsis visiška mūsų pergale". 

Pastebėta, kad apie atlyžimą 
daug kalbama Vakaruose, bet a-
įpie tai bent sovietų imperijoje 
vengiama šnekėti. Vadinas 
i.ksportuL 

tik 

Reikalaus grąžinti 
Kurilų salas 

MASKVA. — Į Maskvą atvy
ko Japonijos ministeris pirmi
ninkas Kakuei Tanaka ir ten 
pasiliks tris dienas. J o vizito 
tikslas yra žinomas-, sovietai 
nori japonų technikos pagalbos 
sukultūrinti milžiniškus Sibiro 
plotus. Jau carai rūpinosi su
moderninti Sibirą, o kai savano
rių darbininkų neatsirado, ėmė 
ten siųsti kalinius kad i r už ma
žiausius nusikaltimus. Dar la
biau tą carų išradimą panaudo
jo bolševikai, bent milijonas 
kalinių - vergų dirba ten ir šian
dien. 

Japonijos premjeras gali su
tikti, gali ir nesutikti savo kraš
to inžinierius, mašinas ir kitas 
priemones perleisti rusams Si
biro sukultūrinimui, bet papra
šys ir atitinkamos kainos: ne
bus jokių kalbų ir derybų.koi 
sovietai negrąžins keturių Ku
rilų salų. atimtų po II pasauli
nio karo. 

pranešimai apie karo eigą labai 
skiriasi ir prieštarauja, tai tikro 
vaizdo negalima susidaryti. Izra
elis sako, kas jie sulaikė Egipto 
dalinių slinkimą Sinajaus dyku
moje, apsupo visus prasiveržusius 
400 tankų ir jei jie dar nesunai
kinti, tai tik dienų klausimas. Sa
ko, kad jie sunaikino ir 9 egip
tiečių pastatytus pontoninius til
tus per Suesą, vadinas, atkirto 
kelią pasitraukti. Egiptas sako 
priešingai, sako, kad tiltai liko 
nesunakinti, o tankai Sinajuj 
slenka toliau. 

Siauriniam ironte sirai sako, 
kad jie irgi žengia pirmyn, bet 

j Izraelis tvirtina, jog tankai bėga 
Damasko linkui. Per Damasko 
radiją penkiom kalbom buvo 
kreiptasi į Izraelį, siūlant jiems 
pasiduoti. Damaskas ėmė tvirtin
ti, jog Izraelis bent toj vietoj ka
rą jau pralošė. Jeruzalės radjjas 
iš tokio pasiūlymo pasijuokė. 

Izraelis sako, kad jų lėktuvai 
Sirijoj sunaikino veik visas sovie
tų įtaisytas SAM-3 raketų bazes 
ir Damaskas yra malonėje arba 
nemalonėje Izraelio, kada jie pa
norės, tada galės jį bombarduoti. 
Sirija giriasi numsušusi 43 Izra
elio lėktuvus, bet pripažįsta, kad 
priešas bombarduoja Sirijos kari
nius taikinius toli krašto viduje. 
Buvo girdėti bombų sprogimai ir 
Damasko priemiesčiuose, 9 my
lios nuo centro. 

Egiptas sako sunaikinęs 92 Iz
raelio tankus. Prisipažįsta netekęs 
savo 21 lėktuvo ir kelių helikop
terių. Izraelis nuskandino vieną 
Egipto karo laivą netoli Port 
Saido ir tris kariuomenės trans
porto laivus Raudonojoj jūroj. 

Tel Aviv. — Izraelio atstovas 
apie karo eigą taip atsiliepė: Iz
raelio kariuomenė skubiai papil
doma pašauktais atsarginiais ka
riais ir pradeda kontra ofenzyvą. 
Jau apsupo tūkstančius egiptie
čių, sunaikino dar du pasiliku-

Sinajuje egiptiečiams jokios vil
ties grįžti arba slinkti toliau. 

Vakar Kairo ir Damasko ra
dijo pranešimai nebuvo tokie en
tuziastingi, kaip šeštadienį arba 
sekmadienį. Damaskas tik vakar 
pasigyrė numušęs dar 21 Izraelio 
lėktuvą, bet reikia atsiminti, kad 
ir 1967 Sirija ir Egiptas taip pat 
operavo dideliais numuštų lėktu
vų skaičiais, o paskui pasirodė, 
jog buvo labai didelio masto pro
paganda ir melagystė, tai mažai 
kas ir dabar tais skaičiais tiki. 

Beirutas. — Nors visų arabų 
simpatijos egiptiečių ir sirų pusė
je, visi norėtų jų laimėjimo, bet 
reali padėtis verčia kai ką neišsi
šokti ir nepadaryti klaidos. Jorda
nija pvz. sutraukė savo kariuo
menę, 70,000 vyrų prie Jordano 
upės, bet į pagalbą arabams nei
na. Libijos Kaddafi jau spėjo pik
tai atsiliepti apie Husseiną, pava
dindamas jį "bailiu". Kai arabai 
praloš ir šį karą, tai vėl bus kal
ti ne tie, kurie karą pradėjo, bet 
kurie pramatė , jog laimėti nega
lima. 

sakė, jog ne. "Mes kariaujame ne 
todėl, kad būtumėm tikri laimė
jimu, bet kad esame teisūs". 

Zayyat dar sakė, kad neprašys 
JT Saugumo Tarybos intervenci
jos, nes visos rezoliucijos nieko 
nepadėjo iki šiol ir nesugebėjo 
Izraelio išprašyti iš Sinajaus. 
"Tarptautinė bendruomenė pasi
rodė yra bejėgė". Jis tik sako, kad 
ne Egiptas su Sirija pradėjo da
bartinį karą, bet... Izraelis, už-
atakavęs Egiptą prie Sukhna uos
to. Kai Egiptas atmušė tą ataką, 
buvo nutarta peržengti Suesą. 

Po Egipto ministerio kalbėjo 
Izraelio min, Abba Eban. Jis ka
tegoriškai užginčijo, kad puolimą 
išprovokavo Izraelis, kad jų ka
riuomenė puolė pirma. Arabai 
abiejuose frontuose buvo sutrau
kę visą savo kariuomenę ir pasi
rinko dieną, kada, jų manymu, 
mažiausiai buvo kalbama apie 
karą, kai žydai pasninkavo ir 
meldėsi. Apie karo tikslus? Eban 
sako, kad Izraelis nori išvaryti iš 
dabar okupuotų žemių. Tik tiek. 

Kai kas abejoja, kad Izraelio 
armijos ir sustotų ties Suesu. Dar 
gerokai prieš šį karą Izraely bū-

Palestinos pabėgėliai, esantieji i davo tvirtinama, kad jei Egiptas 
Sirijoj, taip pat pasiuntė savo da- pradės karą, tai gali netekti Nilo 
linius prie Izraelio sienos ir daly
vauja mūšy. Irakas bendrai Egip-
to-Sirijos komandai perleido sa
vo 1,000 vyrų dalinį ir 200 lėk
tuvų. 

Nevv York. — Egipto užsie
nio reikalų ministeris Hassan El-
Zayyat prisipažino, kad jis nega
li garantuoti, jog jo kraštas šį ka
rą laimės. Kalbėdamas ABC te
levizijos programoje sakė, jog 
Egiptas ir ,po šio karo kovos tol, 
kol visos arabų okupoutos žemės 
bus išvaduotos. Jam buvo pateik
tas aiškus klausimas, ar karą ga
lima laimėti, tai jis aiškiai ir pa

dėkos su Aleksandrijos uostu, gal 
būt dar Kairo, o per Raudonąją 
jūrą persikėlę žydai okupuos ir 
Asuano užtvanką. Jei norės ga
lės joje "pragręžti" skylę ir išleis
ti visą vandenį, užtvindyti Nilo 
slėnį. Sirijoj jie vis žadėdavo už
imti jų sostinę, Damaską. 

KAIRAS. — Kairas naktimis 
gesina šviesas, uždaro naktinius 
vaidinimus i r klubus, pradeda 
racionalizuoti kai kuriuos mais
to produktus ir gazoliną, bet 
palyginti ramu ir nėra to triukš
mo ir karo riksmo, koks buvo 
1967 metais. 
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Šitaip atrodė Čilės prezidentūros 
rūmai po įvykusio perversmo 

Kissingeris 
bendraus su 

Lotynų Amerika 
New York. — Meksikos užsie

nio reikalų ministeris Emilio Ra-
basa minėjo, kad kitą mėnesį Bo 
gotoj, Kolumbijoj, valstybės sek
retorius Henry Kissingeris susitiks 
su keliais Lotynų Amerikos minis 
teriais ir išklausys jų pareiškimo, 
ko toji pasaulio dalis nori iš A-
merikos. Susitiks ten Meksikos, 
Kolumbijos, Venecuelos. Pana
mos ir Kosta Ricos užsienio reika 
lų ministeriai. 

Kissingeris, priešingai negu bu
vusieji prieš jį sekretoriai, sakė, 
kad jis nori artimiau bendrauti 
su Lotynų Amerika, palaikyti su 
jais dialogą, nežada ignoruoti to 
didelio žemyno. 

NEW DELHI. — Indijos prem
jerė Indira Gandu pareiškė vi
sišką solidarumą sų arabais ir 
taip pat pažadėjo visokeriopą 
pagalbą. f 

CTTAWA. — Kanada susita
rė per trejus metus parduoti Ki-

i nijai 224 mil. bušelių kviečių už 
'daugiau nei 1 bilijoną dolerių. 

MASKVA — Dėl karo Vid. 
Rytuose Maskva kaltę verčia 
Izraeliui ir prižada visokią pa
ramą arabams. Maskvos pareiš
kimas tačiau daug švelnesnis, 
palyginus su 1967 karu . Tada 
jie grasino ne tik pagalbą teik
ti , bet ir patys Įsikišti arabų 
pusėje. Tas sovietų šal tumas aiš- i 
kinamas dėl praėjusių metų E- į 
gipto išvarymo sovietų patarė
ju-

T E L AVIV. — Karas užklupo 
nemaža turistų, bet jie panikos 
nerodo. Tel Avive leidžiama lėk
tuvams išskristi, keleiviams iš
važiuoti, neleidžiama tik naujų 
priimti. 

SAIGONAS. — Amerikos am
basada Saigone skundžiasi, kad 
Vietkongo kariai pagrobė vieną 
amerikietį Mekongo upės delto
je, Homer Elms, komunikacijos 
valdininką. 

wLr 

Muhammar Kaddafi. 
arabams laimėjimo. 

Lioijos diktatorius, atsigrįžęs i tekančios saulės pusę meldžiasi Allachui, prašydamas 

Amerika imasi 
atsargumo 
priemonių 

Norėjo nužudyti 
Kipro prezidentą 
Nicosia. — Ant kelio, kuriuo 

turėjo važiuoti Kipro prezidentas 
BARCELONA. Amerikos I arkiv. Makarios, sprogo mina, 

lėktuvnešis "F- D. Roosevelt"; bet sprogo peranksti. Pob'cija su-
įšplaukė iš Barcelonos nežinoma įėmė vieną vyrą, kuris pastebėtas 
kryptimi. Ir kiti 6-jo laivyno į prieš kelias valandas kasant duo 
laivai patraukė į Viduržemio jū- i bę ant kelio. Buvo tai antras mė-

Britai turi 
komercinę stotį 

LONDONAS. — Pirmą kartą 
po 50 metų Britanijoj, Londone, 
pradėjo veikti komercinė radijo 
s tot is ' 'London Broadcasting". 
Žinias ir komentarus ji duos 24 
valandas per parą ir išsilaikys 
iš skelbimų. Iki šiol radijas buvo 

; ros rytus, j pietus nuo Kretos i ginimas nužudyti prezidentą. PirJBBC, valdžios kontroliuojamas 
salos, bet toliau nuo Sueso. Tai 
daroma atsargumo sumetimais. 

Sulaikė britų 
747 lėktuvą 

JERUZALE. — Izraelio par
lamento rinkimai, turėję įvyk
ti po trijų savaičių, dėl kilusio 
karo atidedami neribotams lai
kui. 

NEVV YORK _ Nors "Life" 
žurnalas ir neSeina, bet metų 
gale pasirodys vienas, specialus j nesburgą, Pietų Afrikoj, 
numeris "The Year in Pictures ; vertė jj nusileisti Adene 

LONDONAS. — Pietų Jeme
no Migai pasitiko britų 747 lėk
tuvą su 232 keleiviais ir 19 Įgu
los narių, skrendantį į Johan-

ir pri-
Patik-

I 1973". Bus atspausdinta 1 
į egz. Kainuos 1.50 dok 

mil. i rinę keleivių 
1 liau paleido. 

dokumentus, vė-

mą kartą pasikėsinimas buvo 19-
70, kai vienas asmuo bandė pa
šauti helikopterį, kuriame skrido 
Makarios. 

N E W DELHII . — Indija nori 
būti pirmoji t a rp afrikiečiių. ir 
pasiskubino pripažinti naują 
Gvinėjos - Bissau revoliucinę 
vyriausybę, pasiskelbusią Por
tugalijos kolonijoj, Gvinėjoj. 

EDTNBURGH. Škotija. — At
rodo, kad pasimokę iš Bostono, 
keli paaugliai apipylė gazolinu 
vieną žmogų ir jį padegė. 

tarnybos monopolis. 

KALENDORIUS 

Spalio 9 : šv. Dionizas, šv. 
Publija. Dalius, Branguolė. 

Spalio 10: šv. Pranciškus 
Bor., šv. Eulampija, Gilvydas, 
Auksė. 

Saulė t eka 6:55. leidžias 6:21. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
•30 laipsnių. 
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NESIRGTI EB SVEIKTI PAJĖGUMO U G D Y M A S 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D . 
Sveikatos reikalo n i t a s - klaasfcma įtarti tat a d r e s ą : 

KELIAS I SVEIKATA, 2819 West Garfield Blvd^ Chicago , DL 60636 

NAUIA PRIEMONĖ KRAUJAVIMO 
STABDYMUI .T: 

Sojos pupelės — geras Į pat ir Lietuvio sodyboje, Chica-
vaLitas kraujavimo ligose. j goję: jis čia pigesnis: 19 grainų 

Dr. Armand J. Quick' įimtas kapsulių už pusantro do-

Net iš Lietuvos šis skyrius 
gauna laiškų, kuriuose prašo pa
galbos kraujavimo ligose. Tai 
yra toki rd&iiriai: prailgėjęs 
kraujavimo laikas (bleeding ti-
me), paveldėtas kraujagyslių iš
siplėtimas (hereditary telangiec-
tasia) kraujo krešėjimą tvarkan 
čių kraujo plokštelių (trombo
citų) sumažėjimas (thrombopa-
thic trhrombocjtopenia). Sunku 
ką nors veiklesnio suteikti šio
mis negerovėmis besiskundžian
čiam, net šiame krašte gyvenan
čiam mūsiškiui. O ką jau čia j pothesis), kad kraujo krešėjimą 

lerio). Heatlth Rite 19 grains Le 
cithin (iš tikro inositinas (ino-
sithin). Pastarais chemika
lais neteisingai iki dabar buvo 
vadinamas lecitinu. Tai tiek 
dėl vardo. Svarbu jo veikimas. 
Minėto inositino galima gauti iš 
vaistų gamintojo (pharmaceuti-
cal company). Minėtam inositi-
ne randasi apie trečdalis sojos 
pupelių veikliųjų dalių (soybean 
supplement). 

Nuostabūs pagijimai 
Yra moksliška prielaida (hy-

kalbėti apie priespaudoje esan 
tj lietuvi. Už tai džiugią naujie
ną skelbia Ss skyrius visiems 
saviškiams: sojos pupelės ateina 
talkon kraujavimo ligose. Dar 
tik pradžia tyrimų paskelbta me 
diciniškoje spaudoje — toliau 
bus dar geriau. 

Sojos pupelės — geros 
talkininkės 

East Lansing mieste, Michi ga
no valstijoje šiomis dienomis į-
vyko amerikiečių vaistininkų ir 
bandymuose su naujais vaistais 

tvarkančios plokštelės (platelets 
—thrombocytes) Uiri iš išorės 

gauti krešėjimą skatinančios me 
džiagos — krešėjimo faktoriaus, 
vadinamo vi taminu Q. T o vita-
^mino kaip tik ir randasi sojos 
pupelėse dideliais kiekiais. Dr. 

Dvi Lietuvio sodpbos šeštadienių lankytojos — J. Marinienė (kair . ) 3u 
F. Ivanauskiene. Abi jos kuria eilėraščius ir deklamuoja susirinkusiems. 

Nuotr. M. Nagio 

79 metų Wisconsino universiteto 
mokslininkas sakosi esąs tinka
mo amžiaus ir sveikatos tolimes
niems darbams. Reikės išbandy
ti aukščiau aprašytas gydymas 
kraujo vėžio (leukemijos) atve
ju . Reikės nustatyti \ i tamino 
Q cheminę sudėtį. Dabar dr. 
Quick mano, kad vitaminas Q 
nėra lecitinas, bet kita sojos pu
pelių sudėtinė dalis, priklausan
ti jose randamiems cheminiams 
junginiams, vadinamiems cefali-
nais (cephalins). 

Išvada. N ė astuoniasdešimt-
mečiui mūsiškiui negalima nosį 
nuleisti nieko gero neveikiant, į 
tą 79—mėtį Wisconsino moksli-

Pasiskaityti. Medical Tribū
ne, Vol. 14, No. 36 September 
26, 1973. 

Quick nutarė patikrinti sojos pu- ninką nusižiūrėjus. Matom, kad 
pelių veiklą nesulaikomo krau
javimo atsitikimais. 

Pirmas pacientas jo buvo 21 
metus sirgęs padidintu kraujavi 
mu (hereditary liirambopathic 
Thrombocytopenia). Po dviejų 

dalyvaujančių draugijos (Amen į savaičių minėtai duodamo mais-
can Society for Pharmaeologyl t o priedo — sojos pupelių kruo-
and Experimental Therapeutics) IPu «* inositmu — lecitinu, jo 

kraujas atėjo į normalų stovį, 
kraujavimo laikas (bleeding ti-

jantiems dėl tam tikrų n e g e r o - | m e ) susinormavo. Mat, kraują 

narių suvažiavimas. Jame gerą 
naujieną nesulaikomai kraujuo-

vių praneša "VVisconsino medici
nos mokykloje (Medical College 
of Wisconsin) dirbąs daktaras 
Armand J. Quick. Pagal jo pra
nešimą, sojos pupelės padeda su
tvarkyti nenormaliai prailgėjusi 
kraujavimo laiką kai kurio
se (virš minėtose) .paveldėtose ir 
įgytose kraujo negerovėse. Jis 
per burną davė iš sojos pupelių 
gautas tam tikras medžia
gas (phospholipid fraction 
of the soybean). Tai maistinis 
priedas gautas iš sojos pupelių. 
Jis sutvarko taip pat ir aspirino 
sukeltą kraujavimą skrandyje. Į 
dr. Quick jau nuo seniau žino
mas mokslininkas — jis išrado 
kraujo tirs^ump matavimo būdą 
(one—štage prothrorabįn tirne 
tęst). Tas tyrimas labai svar
bus turintiems kraujagyslių (ve 
nų) užsikimšima: — . trombosą 
kojose ar kitose vietose. .Minėtas 
sojos pupelėse esąs fosforo tu
rįs riebalas — posfoiipidas(pho 
spholLpid) turi didelį kiekį iki 
šiol buvusio nežinomo vita
mino — Q —. Sis vitami
nas skatina krešėjimą — jis rei
kalingas kraujo krešėjimą tvar
kančiam kraujo plokštelėm — 
trombocitams (thrombocites). 

Geroji žinia dar tyrimo 
stadijoje 

Minėtas Wisconsmo univer
siteto mokslininkas tame suva
žiavime tvirtino, kad gera žinia 

vimo laiku yra matuojamas tos 
ligos sunkumas: iigiau kraujuo
jama tada, kai kraujo krešėji
mas būna prailgintas. Truputis 

tindamas maistas gydo, mums 
visai nieko apie tai nežinant. Vi
sur ir visada turi būti norma: 
kraujas neturi pergreitai krešė-
ti, nes tada gaunasi trombozai 
— ^užsikimšimas kojose bei sme
genyse ar plaučiuose kraujagys
lių. Negerai irgi, kai kraujas 
priešingai elgiasi — perdaug 
kraujuoja iš gyslų. Šituo atve
ju talkina sojos pupelėse esan
čios gydymosios medžiagos. A-
biem atvejais: ir padidinto kre
šėjimo ir pamažinto jo reikia su-
normuoti negerovę. Pastarosios 
atveju gerai tarnauja sojos pu
pelė. 

įdomu, kad šis naujas nesu-
[ laikomo krešėjimo tvarkymo bū-
; das buvo panaudotas čia rašan-
jčiojo, tvarkant Cook apskrities 
j ligoninėj beviltišką pacientą — 
j mirštantį nuo kraujavimo iš 
j inkstų, žarnų ir skrandžio. Jis, 
| 48 metų vyras, ilgai naudojo nar 
j koriką heroiną, leisdamasis 
j Šį nuodą pats sau į veną. Zino- 'pymais bei pašalpomis, tardamie 
! m a - nesvariai tolą darbą atlik-! si savo apsileidimą sutvarkvsią. 
' damas, užsikrėtė — gavo krau-1 Štai, vakar tirtas Cook apskri-
jo užkrėtimą su kraujo bakteri- j ties ligoninėje žmogus — devy-
jų pilnais krešuliais sumlkių irįrrių vaikų tėvas girtuoklis: jis 
stambesnių kraujagyslių už-j žmona, ir visi vaikai išlaikomi 
suimsimą inkstuose ir skran- į Welfare įstaigos. Tokiems išmin
tyje bei žarnose. Specialiu apa-1 timi nesivadovaujantiems mūsų 

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

ERODO ELGESYS — 
MUMS NEPAVYZDYS 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
kodėl rašote, kad negalima abor
tų daryti — juk reikia gelbėtis 
nuo žmonių pertekliaus. Dabar 
kini laikai — jau moterys lais-
vinasi ir netiki visokiom pasakė
lėm apie visokius negalimumus. 
Parašykite, kaip reikia tvarkytis 
šeimai su devyniais vaikais ir be 
vieno cento, kai vyras girtauja, 
o žmona plepalais užsiima ir ci
garetės iš burnos nemeta? 

Atsakymas Išmintingai — 
bent taip, kaip varnėnas ar var
na tvarkosi: neprisiperi vaikų 
daugiau, negu išmaitinti pajėgia 
ir išauginti — išmokinti .kaip rei 
kia gyventi gali. Dabar 

LAIŠKAI DRAUGUI 
REMKDIE PLB VADOVYBĘ 

Nauja Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės valdyba, vadovaujant 
Br. Nainiui, nurodė pagrindinius 
uždavinius. Visi uždaviniai gali
mi įvykdyti tik su visos visuome
nės nuoširdžia parama. Bet man 
labai prie širdies valdybos noras 
sudominti visus, daugumą; su 
aukščiausiais tautiniais idealais. 
I tą kilnų darbą turi įsijungti vi
si. Visos kraštų LB valdybos ir 
jų apygardos bei apylinkės. Visos 
grupės ir organizacijos bei klubai 
ir ypatingai lietuvių visuomenė
je turį aukštą autoritetą lietuviai 
kunigai. 

Jeigu iš trijų šimtų tūkstančių 
trisdešimt tūkstančių būtų 
grąžinta iki tokio laipsnio, kad 
jie ateitų su pinigine ar dar
bo auka, apsilankytų į mūsų pa
rengimus, tai labai sustiprintų vi
sų mūsų veiklą. Rimtu darbu pri
laikytume nubyrėjimus iš naujų
jų ateivių, o jis gausus. Žy
dai mažai parengimų rengia, bet 
jų kova už tautinį išlikimą \isai 
žmonijai pavyzdys. Parengimai 
tik susitikimo, trumpalaikio dva
sinio atsigavimo priemonė, bet 
ne rimtos kovos išlikti priemonė. 
Geriausius rezultatus duotų atko
vojant, kas buvo prarasta, jeigu 
mes naujieji ateiviai ir mūsų vai
kai, daktarai, studentai ir visų 
profesijų asmenys, užmegstų drau 
giškas pažintis su senosios kartos 
vaikais ir vaikaičiais, juos pasi
kviesdami ir apsilankydami į jų 
namus. 

Br. Juška 
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• Redakcija straipsnius tai- S 
so savo nuožiūra. Nesimaudo- E 
tų straipsnių nesaugo, juos = 
grąžina tik iš anksto susita- s 
rus. Redakcija už skelbimų S 
turinį neatsako. Skelbimų 5 
kainos prisiunčiamos gavus E 
prašymus. 5 
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$20.00 $11.00 $6.50 $3.00 
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 We*it «3rd Street 
Kampas 63-čios ir C&liCornla 

Mrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vaL vakaro 

ŠeStad. nuo 2 lkl S:30 vai. 
Trečiad. tr penktad. uždaryta 

Ofteo tetef. 476-4042 
Rraid. teL VVAlbrook 5-3048 

RATO AMŽIUS 

Seniau buvo manyta, kad 
ra to gimtinė - Viduriniai Rytai. 
1951 m vienas anglų archeolo
gas paskelbė hipotezę, kad ra-

į t a s sukurtas Mezopotamijoje. 
..-.r VP tBet neseniai Bulgarijoje suras-
tOKjų devynvaixių betėvių šeimų L & J J ^„•UiT. i- ., . - i t a s seniausias ratas pasaulyje. issiiar*ancių is mano ir tamstos'-o , :.— ' "" ifL+isL i -- » .. .! Buigarai rvarriais tvrifnais nu-
jusenes — mokesčių. Ar ilgai I T- , J - •> 
toks visuomeninis vėžys rnus "***'£?• S U r & S t ° ^ ^ ^ 
naikins? Juk greit pertempta gu- y r a 5 8 5 ° " ^ * 
ma ims plyšti: jau dabar dide
li plyšiai visuomeninės netvar-
tvarkos ryškėja. Sugrūstai ne
gyvuoja pamidoms, kvietys, pe
lės — o taip pat ir žmonės. Vai
kai vienas ant kito lipdami au
ga žmogžudžiais, kriminalistais. 
O mes snaudžiame vien pakra 

Urologas gyd. L . Seibutis , Lietuvio 
sodybos šeštadienių paska i ta i i ckas . 

N u o t r . M. Nag io 

tokių žinių reikia kiekvienam tu
rėti, kad galima būtų šiek tiek 
suprasti apie sojos pupelių nau
dą. To sojos pupelėmis pagydy
to paciento tėvas mirė nuo ne
sulaikomo kraujavimo iš skran
džio. Tada d a r nebuvo susekta 
sojos pupelių nauda. 

iatu (gastroskopu) tiriant jo 
skrandį. buvo rasta daugy
bė smulkių ir stambių kraujuo
jančių kraujagyslių. Jokia pa 

prakaitas padengia visas mity
bos, drabužių, buto ir gydymosi 
išlaidas. Didesnio savęs sunaiki
nimo žmogus negali sugalvoti. 

galba nepadėjo reikiamai kraują! Už tai, visiems mums reikia 
vimą sulaikyti. Minėtas gydy-1 griebtis reikiamos veiklos: turi
mas sojos pupelių kruopomis ir me savo pavyzdžiu auginti iš

tiš ir daugintis be saiko. Jei mes 
nesusitvarkysime reikiamai šia
me reikale, šiandien rytoj 
priešas mus sutvarkys pagal sa
vo receptą, ir tada mes, kaip pa
prastai, imsime Dievą kaltinti — 
tik ne save. Gana tokių paikys
čių — visi iki vienam už reikia
mos veiklos dar šiandien grieb-
kimės! 

?B 8-S229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

U E R K L S S LIGOS 
Valandos paga? susitarimą 

2858 W e s t 63rd Street 

lecitinu iš tų pupelių gautu 
gerai talkino. Būkim nuo šian
dien visi lietuviai išmintingi ir 
savo elgesius tvarkyti pajėgią 
pagal reikalą, o ne pagal savas 
užmačias. Kartą an t visados im 

Antras pacientas susitvarkė [ kime naudoti savo gyvavimui 
dar geriau. T a i buvo moteriškė,' vandenį, ugnį, maistą, religiją, 
negaluojanti kraujagyslių išsi 
plėtimu (telangiectasia), kraujo 

apie iš sojos pupelių gauto prie-1 krešėjimą skatinančių plokštelių 
įtaką kraujavimo pamažėjimu (thrombopa-

thic thrombocytopenia) ir aspi
rino nepakėlirmi (intolerance to 
aspirin). Jos kraujavimo lai
kas susinormavo už savaitės, 
vartojant sojos pupeles ir ino-
sitiną (lecuiną). 

Kaip sojos pupelės talkina to
kiems ligoniams, dar mokslinin
kams nėra viskas aiSku. Mė
ginta taip gydyti visiems girdė
ta liga hemofilija (hemophtlia). 
Kol kas pastarojoje ligoje dar 
negauta minėtų gerų pasėkų. Ge 
rai sojos pupelės sutvarkė skran 
džio kraujavimą apturėtą dėl as 
pirkno vartojimo, dėl to vaisto 
nepakentimo. Mat, yra tokių as
menų, kurie nepakelia aspirino. 
jie apturi skrandyje Žaiadas nuo 
jo. O tos žaizdos ima kraujuoti. 

Dabar atsidarė plati dirva ty
rimams su iš sojos pupelių gali
namomis medžiagomis. Minėtas 

dinio maisto įtaką kraujavimo 
(krešėjimui prailginti) tvarky
mui yra dar bandymo stadijoje 
Tuzinui pacientų buvo duota mi
nėtas iš sojos pupelių gautas 
fosforo turįs riebalas. Toliau rei 
kės dar susekti to sojinio rieba-
balo dozę. Viskas turės rem
tis moksliškais pagrindais. 

Dabar atliktais tyrimais re
miantis, sojos pupelių maistinis 
priedas buvo sekančiai ligoniams 
duodamas: vienas ar du arbati
niai šaukšteliai sojos pupelių 
kruopų, is" kurių neišimti rieba-
Igj frrrrdefatted soybean granu
les). Tas sojos pupelių kiekis 
duodamas su viena ar dviem 
kapsulėmis Lecitino. Cia reikia 
pasakyti, kad taip vadinamose 
sveiko maisto krautuvėse (he-
ftjth food stores) pardavi
nėjamas lecitinas (jo galima gau 
M b visose vaistinėse — o taip 

politiką ir vaistus. Neleistina 
naudojami minėti geri dalykai 
žmogui neša pražūtį, o ne išga
nymą. Pradėkime bėgti ligai už 
akių, atsisakydami paikysčių. 
O kad tokį žingsnį žengti pajėg
tume — turime, nors ir nenori
me, keisti savo gyvenimo būdą 
sveikesniu. Valgymas ir apsiėji
mas bei nusiteikimas turi pir
miausia būti reikiamai sutvarko
mas. Negalima, pvz., toliau mo
terims skirtus spaudos pus
lapius vien madoms užleisti,apie 
svarbiausią moteriškei dalyką 
— jauno žmogaus asmenybės 
formavimą savu pavyzdžiu ir 
atsakančios aplinkos sukūrimu 
visai pro pirštus leidžiant Be 
-žmoniško asmens nebus nė žmo
niškos mados nė reikiamos svei
katas. O mes, kurie lengvai ap
turime mėlynas dėmes ar akies 
pasruvimus krauju — su nauda 
vartokime sojos pupeles, kaip 
priedinį maistą, jau nekalbant 
apie & jų gaunamus vaistus. 

mintingus, žmoniškas asmeny
bes turinčius vaikus. Tai vienas 
mūsų darbas. Antras — įstaty
mais tvarkyti netv'arkinguosius, 
įskaitant ir tinginių — ištvirkė
lių šelpimą. Organizuotai reika
laukime iš savų įvairiopų vado
vų tinkamų įstatymų ir apsilei
dėlių drausminimo. Negali to
liau, pvz., rūkorius gadinti nerū
kančiojo sveikatos, ar nesusi-
tvarkėlis parazitiškai išnaudoti 
artimą. 

Kol žmonės išmintimi pakan
kamai apsirūpins, negalima ki
taip sunormuoti gyventojų 
prieauglio, tai reikia stengtis 
normuoti pastojimą, o ne pradė
tas gyvybes jų žudymu. Nepra
dėk nelaukiamo kūdikio — jo 
kad ir vienos sekundės amžiaus 
pradėto negalima žudyti, jei to
liau mes trokštame žmonėmis 
išlikti. Na, žinoma, turime liau
tis šiandien su mus žudančiomis 
pasakėlėmis, būk kaip kadaise 
taip dabar ir mums reikia veis-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI i LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. An 
to mobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certiflkatai. maistas, akordeonai 
2fl08 W. «9th .-.t., Chicago, DL 60629 

TELKF. WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau genus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. B A N Y S — 447-8806 
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DR. PETER T. BRAZIS 
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7709 West 51 s t Street 
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VaL pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk-
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DR. FANG C. LU 

Akušerija ir moterų Hgos 
Ginekologinė Chirurgija 

•448 So. Pulasid Road (Oawtord 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 85 PL, Justice, DL—688-0900 
Priima ligonius pagal susitarimą 
iel neatsiliepta, skambinti S74-801S. 

DR. NINA KRAUCa 
KRIAUČELIONAITI 

A K U Š E R I J A IR MOTERŲ U G O S 
6132 So. Kedzie Ave. 

TeL WA 4-2470, neatsiliepus skam
binti 471-033& Valandos pagal aust. 
turtina 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGB 
KtDIKIT; IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MXX>ICAL BUILDING 

71M Sooth Westem Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 T. ryto lkl 
1 T. popiet. Trečiad. ir sestad. 

10 v. ryto lkl 1 v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1108 

RezkL telef. — SSO-2010 

Oftoo HE 4-1818. Res. PR 4-08OI 
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8844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 

lkl 8 vai. Tre«i°«1 ir iefttad. uidaryta. 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECLALYBĖ ODOS UGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North MUwaukee Avenue 

TeL 763-3310 349-5400 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2818 W. Tlst St. — TeL 737-5148 
Tikrina akla. Pritaiko akinius tr 

"oontact leaaea". 
Vai. pagal susitarimą. ITMaryta tree. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
LNKSTŲ, POSLfiS LR PROSTATO 

C H I R U R G U A 
2656 W. 68rd Street 

VaL antrad. nuo 1 • 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso teL REIiance 6-4410 
KeaML GRorebJll S-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 *aL 
lkl S vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 • . vak., 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

tr vakarais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis DRAL'GE 
n e s jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis . Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. RALSTED S1RLET TEL. CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS |VAIRIAUSTŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
n t STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Visi telefonu 853-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7 TreOad. Ir 
sestad. tik susitarus. 

TeL ofiso Ir bato OLympic 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Avenne, Cicero 

Kasdien l-S vai. Ir 6-8 vai. vak 
Iiskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet 

TeL REHance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
( l i e t u v i s g y d y t o j a s ) 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
8925 West 5 9 t b Street 

VaL: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
oenktad. nuo 12-4 vai. p. p. f-t 
vai. vak. sėsta d. IS—s <iL ( i , * 
sVSssssft 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir res. 2453 W. 5ttn M. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vaL: Plrm^ antr., trec. IT 

penkt nuo S lkl 4 vaL Ir nuo « lkl I 
v. v., Sestad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
talku pajai susitarimą. 

Ofiso teL H E 4-212S. Namu GI 8-S1S4 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 We«t 7lst Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir peoktad. 
2-4 Ir S-S. Trec. ir iestad. uidaryta 

IM. PRospect S-S4O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR CHTRURGl 
6648 Sooth AJbaay Aveaw 

VaL: pirm., antrad.. ketr. S—s vai. 
vak., penktad. ir fteitad. I—4 popM 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 
TeL Ofiso PR 4-444S 

DR. F. C. WINSKONAS 
TYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 

Valandos: 1—4 yal. popiet 
Trec. ir sestad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAfl 

6448 So. Pn lasU Road 

Ofiso teL 787.9141; naosa 6SS-48M 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—S Ir S t, 
penktad *—s gest pagal susitarimą 
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Prayvenimo lygis — 
• 

TAUTINES VEIKLOS STABDIS 
r 

Šio metu apie pragyvenimo venimas, tai ir etninių grupių 
lygjpilni laikraščiai aiškinimų susidomėjimas savo tautine ta-
ir jinių visose komunikacijos patybe ir savo kultūriniu pa-
priaionėse. Tai rūpestis, kad veldėjimu mažiau tedaro įtakos, 
dolris kritęs, maisto ir kitų Vienur kitur įtaisytas etninio 
reaJmenų kainos pašokusios, o meno ar kultūros apraiškų mu-
uždurbiai kainų nepasiveja. Ne- ziejėlis, vienur kitur kalbos ar 
paijant, kaip tokį pragyvenimo susiaurintos istorijos pastudija-
paskeitimą aiškina valdžios ar vimas neduoda žymesnių laimė-
inf«rmacijos atstovai, kiekvie- jimų nei tautų suartėjimui, nei 
nas jaučia, kad jis dabar turi etninių grupių gilesniam žvilgs-
daigiau pinigų, bet mažiau jpir- niui į save. Kyla baimė, kad toks 
kino pajėgumą Tai tam tikra staigus etninių studijų karštis, 
knzė, kuri ne pirmą kartą per- ekonominėms sąlygoms spau-
gyvenama šiame ir kituose kraš džiant, neliktų tik muziejuose, 
tuose. knygose ar paveiksluose. 

Lyginant su Europos ar Pie- William H. Marnelį amerikie-
tų Amerikos kai kurių kraštų čių istorikas ir rašytojas, sako. 

S. AIRIJA NETEKO INICIATYVOS 

skirtumais tarp uždarbių ir pir
kimo gaMos, Amerikoje mažiau 
jaučiamas pragyvenimo pasun-
kėjimas. Tik gal žmonės čia 
jautresni bent tuo požiūriu, kad 
jie težino tik apie praeities eko
nominę krizę, bet neturėjo tokių 
nuostolių karo metu, išskyrus 
žmonių gyvybes, kokius turėjo 
Europos ar Azijos karo palies
tieji. Pragyvenimo lygis čia bu
vo taip iškilęs, kad jo nebūtų 
galima su niekuo palyginti, nes 
tokios gerovės pasiekti tebuvo 
galima tik su dideliais technikos 
ir technologijos mokslų laimė
jimais, kurie palengvino žmo
nėms susidaryti ypatingai ge
ras gyvenimo sąlygas, susikur
ti didelius patogumus, be kurių, 

kad "amerikiečius padarė tur
tingais imigrantų darbštumas 
ir veržlumas, o ne naujosios že
mės turtai. Juos padarė huma
niškais visam pasauliui ne per
teklius, o jų šaknys kituose 
kraštuose". Galima tikėti, kad 
dabartinė krizė bus išspręsta 
amerikietiškų pasiaukojimu ir 

Negalima sakyti, kad šita va
sara Š. Airijoje būtų buvusi la-
labai karšta, nes čia niekuomet 
neperkaršta. Negalima teigti, 
kad vasara būtų buvusi šalto
ka, nes šiais metais V. Europa 
turėjo nepaprastai puikią vasa
rą. Tad nežinia, kur dingo Š. 
Airijos politikų iniciatyva: iš
tirpo ar užšalo? Naujai išrink
toji taryba jau turėjo parodyti 
savo naujus sumanymus ir pla
nus, kaip tvarkyti kraštą atei
tyje. Reikia tuoj atstatyti išti
sai sugriautas gatves, atgaivinti 
nualintą ekonomiją, išlaisvinti 
gyventojus iš baimės ir leisti 
saugiai gyventi. Deja, nieko 
panašaus neįvyko. 

Britų min. pirm. E. Heath, 
pats nuvykęs į Belfastą ir pa
simatęs su visų partijų vadais, 
ragino juos imtis darbo nedel
siant, nes delsimas tik sustip
rinsiąs terorą, dar labiau pri
kankinsiąs žmones ir dar stip-

Nenugalimos kliūtys 
A. J. STANR S 

gyvenimo kūrimas nebus tik j r į a u nualinsiąs kraštą, šiaurės 
rūpestis pragyvenimo lygio pa- j Airijos politinių partijų vadai 
kėlimu, bet ir savęs atpažinimu 
— žmogiškų vertybių kilnumu. 

* 
Lietuvių tautos dalis jau dau

giau kaip šimtą metų taip pat 
kuria Amerikos kultūrą ir civi
lizaciją. Ji taip pat yra prisidė
jusi prie Amerikos kultūros m o s daugiausiai naujai išrink-] 
margumyno ir tautinio mišinio j t ų atstovų, tuojau galėtų imtis 

ramiai pasiklausė, palankiai p: 
tarė, pareiškė savo nuomones 
ir nutilo. 

Tylėjimo priežastys 
g. Airijoje dabar vra dvi po 

tų kraštų, tai yra iš D. Britani
jos ir Airijos respublikos. Taip 
visa politinė vienų ir kitų ini
ciatyva ir sustingo. Teroristai 
gi savo biaurų darbą varo to
liau: sprogstamosiomis bombo
mis griauna namus ir žudo žmo
nes, išgalvodami vis žiauresnes 
priemones 

Teroristų skilimas 
Vyriausioji airių kovotojų 

būstinė slaptai veikia Dubline. 
Iš čia visos direktyvos duoda
mos į Š. Airiją. Seniai jau yra 
žinoma, kad pati kovotojų va
dovybė yra suskilusi j politinį 
ir aktyvųjį sparną, sakytume, 
dešinįjį ir kairįjį, š. Airijos ak
tyvistai nelabai paiso, ką jiems 
Dublinas pataria. Jie nori veikti 
greitai ir nesiskaitydami su 
priemonėmis. Tikslas tas pats 
— Š- Airiją prijungti prie lais
vosios Airijos. Pelitinis Dubli
no sparnas nori veikti lėčiau, 
bet tiksliau ir planingiau. Atsi
rado tarpusavio nesutikimai, net 
priėjo prie to, kad pradėjo vieni 
kitus žudyti. Tad Dub'ine sku
biai buvo sukviestas abiejų spar-

Heath vyko pats į Dubliną pa
sitarti su Airijos vyriausybe, 
kokių sutartinų priemonių im
tis tam terorui sustabdyti. D. 
Britanijos spauda ir politiniai 
veikėjai savo vyriausybei siūlo 
įvairiausių priemonių, kaip vi
sus įtartinus ar naujai atvyku
sius airius ištremti iš D. Bri
tanijos, įvesti tapatybės pasus 

KANADOS MARKSISTAI IR JŲ ĮTAKA 
Silpnėja studentų tarpe, bet stiprėja liaudyje 

J. VAKEL1CNAS 
1967-71 m. Kanadoje labai sa.nebėra tiems veiksmams ir 

reiškėsi karingieji studentai —į sąlygų: Indokinijoje pasirašy-
raarksistai. Vieni jų simpatiza
vo JAV negrams — panteroms, 

Į kiti — S. Vietnamo komunis
tams, kad jie Indokinijoje pra-

jdėjo karą. Jie prieš tuos karo 
j pradėję jus neprotestavo. Pro-
į testuoti pradėjo tik prieš Ame-
j riką, kai ji laisviems kraštams 

priversti airius registruotis. Ta- 1 adėjo gintis nuo puolančių ko-
čiau yra aišku, kad Londono 
vyriausybė tokių priemonių ne-
sigriebs. Ji visai pasitiki savo 
policija. Nors dabartinių spro
gusių bombų gamintojai ir pa 

riunistų. Marksistų veikla reiš
kėsi mokslo institucijų užėmi-

tos paliaubos, o karinius veiks
mus toliau veda komunistai. 
Marksistai studentai prieš rau
donuosius karo nusikaltėlius ne
protestuoja. 

Dabar marksistas Wemick y-
ra ne studentas, o profesorius. 
Jis juokiasi iš savo praeities 
darbų ir iš tų naivių studentų, 
kurie jo žodžiams patikėjo. Da
lis jo suklaidintų studentų pa-

ba, prieš Prancūziją, kam ir ji i Bet, kaip praktika rodo, mark-
sprogdina atomines bombas, bet į sistų studentų veiksmai visuo-
r.e prieš Sovietų Sąjungą, kai t a I met daugiau praskamba per 
Naujoje Žemėje sprogdino ato- i spaudą, radiją ar televiziją, ne-

j gu normalių studentų darbai. 
Kaip jau buvo minėta, dabar 

litinės grupės, kurios, t u r ė d a J nų vadovybės pasitarimas, kaip 
ateityje tų nesusipratimų iš
vengti. Atrodo, kad nesutarimų 

mu, protestais, demonstracijo- | suko į kitus klystkelius, o dalis 
mis, riaušėmis. Buvo protestuo- ; grįžo į normalų gyvenimą. 
jama prieš JAV, kad Aleutų sa-; Kanadoje didžioji studentų 

dėHotoįTdar nesuimti, bet jau Į lyne sprogdinama atominė bom- \ dalis veda normalų gyvenimą. 
yra didelis Londono britų polici- j 
jos laimėjimas, kad jau prasidė
jo teisimas tų airių teroristų, 
kurie pačias pirmąsias bombas 
Londone išsprogdino š. m. kovo 
mėnesį. 

Teismui vieta parinkta ne 
Londone, bet provincijos mieste 
VVinchester saugumo sumeti
mais. Imtasi tikrai nepaprastų 
saugumo priemonių: ant ap'dn-
kinių namų stogų teismo posė
džių metu budi parinkti poli
cininkai šaudytojai, kai kurios 
gatvės uždarytos susisiekimui. 
Teisiami 7 vyrai ir 3 moterys, 
kurie visi buvo atvykę iš Siau 

minės bombas. 
Kanados studentai marksistai 

veikimui paskatos gavo iš JAV I Wernick yra profesorius ir stu-
marksistų veiklos. Daug mark- į dentams marksizmą skiepija nuo 

atrodo, dabar jie negalėtų gy- susidarymo. Kas sekė VI. Ra-į darbo. Tai oficialioji unionistų j P I y š y s n o r s laikinai i l g i n t a s 
mojaus reportažus apie senųjų partija su 25 atstovais (nuo-! T e r o n s t a l susirūpinę ir tuo. 

sistų, ypač negrų, atbėgo į Ka
nadą. Nestebėtina, kad Kanado
je juodieji jau mušasi su baltai
siais, nors negrų Kanadoje ne
priskaičiuojama nei vieno pro
cento. 

Kanados marksistai ir jų su
kurstyti kiti studentai protes
tavo prieš karą, o patys vykdė 

savo katedros. Taip pat jis reiš
kiasi marksistinėje naujųjų de
mokratų partijoje. Tiesa, pats 
Wernick kartą pasakė: 'Aš dar 
esu marksistas". 

Ar marksizmas Kanadoje 
susHpnės 

Ar marksizmas Kanadoje su-

venti. 
Tačiau ir šiame krašte buvo Pennsylvanijos lietuvių likučius 

žmonių, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties nebuvo pasiekę 
visuotinės gerovės, šį kraštą sle
gia ne tik ekonominė, bet ir ra 

sipažLno kaltas, šitas teismas 
gali užsitęsti iki aštuonių savai
čių, 

saikiųjų protestantų, kurie no-! k a d b n t ų k a r m Š" ^ o j e vis R u g s ė j 6 1 0 d . s p r o f f o p i r m o s 
ri, kad S. Airija liktų prie D. i d a u ^ i a u I r d * 2 ^ ? areštuoja jų n a u j o s i o s teroro bangos bom-
Britanijos) ir socialdemokratų! n a n i * T a i P p a t zm(>ma" k a d W, bos dviejose didžiausiose gėle 

rės Airijos. Tik vienas kaltina-i karinius, teisingiau pasakius, silpnės tik dėl to, kad didžioji 
masis, 19 metų jaunuolis, tepri-! chuliganinius veiksmus; demon ' ' -

galėjo susidaryti vaizdą, kiek 
mūsų senoliai jėgų yra atidavę 
Amerikos pramonei kurti. Vė
liau jų vaikai atidavė ir inte- j vų ("atstovaujančių katalikų rei- j §.amintoJai suserga nepagydo-j 

Cross ir Euston. Iš viso sužeis-

stravo ir šaukė prie JAV am
basados ir konsulatų, kovėsi su 
policija, sužeisdami policijos pa
reigūnus, daužė prekybininkų 
langus. Jie protestavo ir prieš 
Prancūziją, kad ji Izraeliui par-

darbiečių grupė su 19 atsto- j P r i t y r e . sprogstamųjų bombų Į ž l n k e l i ų stotyse Londone: Kings i davė ginklų 

sinės, anarchinės kriminalo pro- l e k t u a l i n J ?»**• Bet tame ang- j kalams). Jei prie šitų dviejų į ma mažakraujyste. Vienas eks- į te 1 3 a s m e n ų : trys sunkiai, kiti 
biemos. šiuo metu vadinamasis 
legalizuotas kriminalas pasiekė 
pačias viršūnes. Prieš tai išėjo 
atviron kovon katalikai ir dau
gelis krikščionių "pagarbos gy
vybei" vardu, _ tai kovon prieš š e r o gyvenimo palaimą. 

Dabar kyla visiems bendras 
rūpestis Amerikos reikalais, nes 

]ių kasyklų rajone gyvenusių j partijų dar pridėti 10" atstovų j ^ ^ J a u m i r ė ' W t i t r v s US°-
lietuvių dalis tėra tik mažas pro- į nepriklausomųjų unionistų, tai Į 

jau dauguma viso naujai išrink- • centas po visą kraštą išsisklai
džiusių lietuvių palikuonių, kar- ' tojo seimo, 
tu išgyvenusių ne vieną krizę ir 

nineje. 
Vyriausybių pasitarimas 

Deja. tarp tų politinių gru
pių yra dvi kliūtys, kurių nei 
viena, nei kita grupė nenori pa
šalinti ar per jas perlckti. Pir
moji kliūtis yra Ulsterio kara
liškoji policija, antroji — inter 

legalizuotą ir laisvą negimusios 
gyvybės žudymą. 

Šios problemos nėra tik eko- gyvena™* šiame krašte, jauni-
naminės, bet jos skaldo pašiau- m a s s u a u ^ a s u a ° krašto SV 
kojusią ir aukos kitiems nesi- venimu, net ir tautinių klausimų 
gailinčią Amerikos visuomenę. sP r e ndnnai ar laisvės viltys pa- j kų išrinktieji atstovai (social-
Ji pradeda žvalgytis aplinkui ir vergtoje tautoje priklauso nuo ; demokratai _ darbiečiai) iŠ 
nepažinti pati savęs. Tai klausi- š l ° k r a s t o - Tad kartu yra ir ; anksto atsisako pradėti tartis 
mai, susiję vienas su kitu, bet m u s u kasdienos rūpesčių kryp- j su protestantais, kol pirma ne-
tai smukdo gyvenimą, moralę Us" N u o bendrojo gyvenimo ly- j bus paleisti visi internuotieji 

gio priklauso mūsų veikla, bend- Į airiai ir kol nebus pasižadėta 
ruomeninis gyvenimas, tautinis j perorganizuoti š. Airijos polici-

Kadangi S. Airijos teroristų 
veikimas dabar persimetė ir j 
pačią D. Britaniją ir jau tikrai 
išaiškinta, kad visos sprogusios 
bombos Londone ir kituose di
desniuose miestuose yra airių 

nuctųjų airių stovykla. Katali-j d a r b a s ' ted b r i t u m i n - P i r m - K 

lengviau. Nuostoliai nedideli, 
nes sprogusios bombos nevirši
jo dviejų svarų. Policijos spėji
mu, ir daugiau bombų sprogi
mų Londone lauktina. Yra ži
noma, kad teroristai slaptai at
vyksta iš Š. Airijos, bet vis dar 
nepavyksta jų susekti 

Dar esu marksistas 
Toronte įvairioms studentų 

dalis studentų nuo jo nusigrę
žė? Marksistais gali būti ne tik 
studentai, bet profesoriai ar ir 
eiliniai darbininkai. Kanados u-
niversitetuose yra marksistų ir 
profesorių tarpe. Kai Čilėje bu
vo nuversti marksistai, kai ku
rie Toronto universiteto profe
soriai reikalavo Kanados minis-
terį pirmininką P. Trudeau, kad 
jis protestuotų prieš Čilės anti-

riaušėms daugumoje vadovavo į komunistus perversmininkus, 
aršus marksistas A. Wemick. j Tie profesoriai yra: Izrael Hal-
Kai kartą Toronto universitete j perin, Abraham Rotstein, David 
per masinį studentų susirinkimą \ Savan, Michael Cross, K. May, 
to universiteto rektorius dr. C. 
Bissell kovingiausius studentus 
pavadino fašisteis. "VVernick už-

ir šio krašto ateitį. 
* 

Amerikiečių tauta susideda iš 
tautų margumyno, kurį poka
rio metais dar papildė pabėgė
liai nuo persekiojimų, atvykę dėl 
geresnių uždarbių ir net vedybų 

blogojon pusėn veikia ir mūsų 
galimumus reikštis viešumoje. 

Amerikiečių problemos labai 
keiiuTvie^u^poSūriu'Am'eriką ^"^ U e č i a š e h n a s ; t u r t a ' or
tai praturtino — ji gavo nau
jų darbininkų, ypač didelį skai
čių specialistų, neturinčių są
lygų savuose kraštuose savo su
gebėjimų pareikšti. Kitu požiū
riu tas staigus gyventojų sudė
ties pasikeitimas pakeitė gyve
nimo sąlygas. Ypač buvo ne-

auklėjimas ir savos kultūros Į ją. Katalikų atstovai argumen 
kūrimas. Sąlygų pasikeitimas ! tuoja, kad policija, vadovauja

ma ir diriguojama protestantų, 
nepalaikys krašte teisingos ir 
bešališkos tvarkos. Policijai tu
ri vadovauti Londono ir Dubli
no policijos vadovybė. 

Unionistai teikia, kad inter
nuotųjų paleidimas priklauso 
dabar britų vyriausybei, o dėl 
policijos, -tai unionistų partija 

kad ir kitose vietose yra bom
bos. 

ganizacijas, parapijas, spaudą 
ir visus tautinius darbus. Išsikė-
limas į priemiesčius ir tolimuo
sius miestus iš naujo daugelį 
mūsų. ypač jaunų šeimų, daro 
naujakuriais ir nepastoviais gy
ventojais. Ir tai atitraukia nuo 
tautinio kamieno, kurį sudaro 

Policijos darbą ir nusikaltę- į s ° k o a n t scenos, i'lplėšė iš rėk
lių sekimą labai sunkina apga- j toriaus rankų mikrofoną ir pats 
vikiški telefonų pranešimai, kad j Padėjo kalbėti. Jei Wernick 
šen ar ten yra paliktos bombos, j ̂ P b * « pasielgęs Maskvos u-
Pavyzdžiui, kai tik dvi bombos! niversitete, jis būtų atsidūręs 
sprogo rugsėjo 10 d., policija į keletai metų kalėjime. Juk ži-
cavo 30 klaidingų pranešimų,, nome> k a d studentai negrai ku

rie iš Afrikos buvo atvykę į Mas
kvą studijuoti marksizmą, už 
nepalankius profesoriui klausi-

~—— < mus buvo išvyti iš universiteto. 
— Popiežius Panlius VI jėzui- Tik kaip svetimšaliai išvengė 

tų kunigą Roberto Tucci pasky- arešto. Tie negrai studentai Mas-
rė naujuoju Vatikano radijo ge- i kvą apleido ir tapo antikomu-
neraliniu direktorium. Tėvas į ristais. VVernick Maskvos pyra-
Tucci ilgus metus yra buvęs pla j gu neragavo, todėl marksizmo 
čiai žinomo italų jėzuitų leidžia- į neatsisako. 
mo žurnalo "La Civilta Cattoli-; Kanados studentų marksistų 

; ca" redaktorium. Naujuoju po- • veikla susilpnėjo. Dauguma stu-
I piežiškosios socialinės komuni- j centų, kurie per klaidą buvo 

Naujosios Afrikos respublikos s t e n i , , • •• . . . . j . . . . . , , • - , . 
gasi imt k„r pamėgdžioti sen,™ k a c ' J ° 9 .komisijos pirmininku | pasidėję pne marksistu, dabar 

A 

nesutiksianti, kad S. Airijos sau i vakarų Europos kraštų papročius.! y r a paskirtas prancūzų kilmės • nuo jų pasitraukė ir su mark-
gumas būtų diriguojamas iš ki- Į Cia matome jų teisėjų drabužius ' lenkas prelatas Deskur. j sizmu nieko bendro neturi. Tie-

C. Pratt, P. Ruseli, P. Salus, M. 
VVatkins, C. Mascphersoa (G. M. 
1973.K.13, 6 p . ) . 

Jei marksizmas silpnėja Ka
nados studentų tarpe, tai jis 
plečiasi už universitetų ribų. 
Kanados vyriausybė užmezgė 
diplomatinius santykius ir su 
raudonąja Kinija. Ottawoje įsi
kūrė Pekino ambasada ir pra
dėjo aktyviai veikti Pekino ko
munistai. Jie išleido savo laik
raštį New Canada (The Anti-Im-
perialist Newspaper). Jame pa
žymėta, kokie profesoriai pagal 
pilietybę dirba Kanados univer
sitetuose ir kolelgijose: kana
diečių — 1,688, amerikiečių — 
1.615. anglų — 1,062. prancūzų 
— 197 ir kitų — 1,063. Taip 
pat plačiai aprašytas išlaisvin
tasis Tibetas. Komunistai vis 
laisvina kitus kraštus. Dabar 
visas pasaulis žiūri, kas ką iš
laisvins — rusai Kiniją ar kinai 
Rusiją? 

normaliai rvškus spietimasis f.ldesm . t e l k i n i af i r dažnesni ga 
miestuos, dabar iš miestų bėgi- ūmumai susjtrkt! draugėje. Iš 
mas į priemiesčius, vi s didesnis ^ ^ ^ problemos čia iš 
rasinėmis grupėmis pasiskirsty
mas ir antagonizmas. Jei tai y-
ra ir istorijos išdava, tai vis 
dėlto dabartyje ji iškyla kaip 
nauja problema, kuriai spręsti 
reikia visuotinių priemonių. 

auga tautinė problema, kuriai 
sprendimų turime ieškoti kartu 
su šio krašto problemų sprendi
mais. ^» 

Šiandien tai yra vienas užda
vinių visoms didžiosioms ir ma-
žesenėms organizacijoms 

J Ii nuėjusi. Besiartinant į jau gerai pažįstamus Virkai- išsiskirti melu. Susigalvojusi kelionę į Kėdainius pas 
i tienės namus. Gražiną ir vėl apėmė siaubas. Jurgio savo buvusią draugę. Gražina ramiai laukė grįžtant 
mirtis jai atrodė nereali, neįmanoma. Dabar jos kūdi- Virkaitienės, kaip paprastai, paruošusi skanius pietus, GAISRO PELENAI 

R o m a n a s 
AURELIJA BALASATITEN* 
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Pagyvintas etninių studijų turi surinkti ir suregistruoti vi-
kelias universitetuose ar tyri- sus išsibarsčiusius, kad etninių 
mų centruose iki šiol nieko nau- studijų ir tyrimų rezultatus bū-
jo nedavė. Gal paskatino kai 
kurias tautines grupes labiau 

tų galima dar pritaikyti dabar 
ties gyvenime, o ne tik palikti 

Jau buvo arti vidurdienio, ir saulė darėsi karš-
jos! ta. Ji nusiėmė savo lengvą lietpaltį ir užmerkė akis. 

Tik dabar, išjungusi regėjimą, ji pradėjo girdėti Ne
muno ūžimą, balsų klegesį, motociklo burzgimą ir vai
kų čiauškėjimą. Būtų gera neatmerkti akių. Būtų ge
ra likti čia ant to įkaitusio akmens panemunėje, lei
džiant visam pasauliui plaukti pro šalį, likti anapus 

susidomėti savo praeitimi ir sa- muziejuose ir knygose. Mes tu- | žinojimo ir sąmonės, 
vo kultūros bei papročių šakni
mis, bet nesujungė jų savo tar- dalimi, nepaisant nepalankių ! užgavo jos koją. Gražina atmerkė akis. Maža kokių 

Nežinia, kaip ilgai ji taip sėdėjo. Staiga kažkas 

pe. Kai smunka ekonominis gy- sąlygų. P. s. 

150 MOKSLININKŲ PAS 
POPIEŽIUJ 

Popiežius Paulius VI audienci
joje priėmė 150 žinomų viso pa
saulio mokslininku, kurie, susi
rinkę Frascati mieste prie Ro
mos, specialioje konferencijoje I gojimo ir ūkiniai besivystančių 
studijuoja pasaulio ateities pro- | tautų pažangos problemas. 
blemas. Paulius VI ta proga | 
mokslininkam nurodė, kad Baž 

Į iš savo veik dviejų tūūkstančių 
metų praktikos, daug ką gali 
pasakyti ir apie žemiškąsias, 
laikinas bei ateities problemas. 
Bažnyčios bendradarbiavimas 
ypač gali būti reikalingas spren
džiant žmogaus asmens apsau-

ketverių mergaitė, išsidraikiusiais geltonais plaukais, 
paraudusiais nuo vėjo ir saulės skruostais, išsigandu
si tiesė savo mažytes rankas į margą sviedinį, kuris 
atsimušė į Gražinos koją. 

kis, jau iš anksto likimo pasmerktas, jai pasidarė gy
vas, brangus, realus ir mylimas. Jei iki šiol ji tejau
tė savotišką baimę ir stebėjosi motiniškų jausmų sto
ka, tai nuo šitos akimirkos Gražina pasijuto ne vie
na. 

Nežinia ar būtų buvę įmanoma ką nors padary
ti, jei Jurgis ir būtų gyvas. Ir kažin, ar jis jos būtų 
norėjęs... Ir kažin, ar jam būtų priimtina mintis tap
ti tėvu, suardžius Virkaičių šeimą. Gražinai neatrodė, 
kad tarp jos ir Jurgio buvo tikra meilė. Bet šiandieną 
visa tai nesvarbu. Tik dar negimusio kūdikio likimas 
visu savo sunkumu krito ant jos pečių. Iki šiol jai 
vis atrodė, kad Jurgis būtų radęs išeitį. 

Ji norėjo graudžiai išsiverkti, ašaromis nuplauti 
bent dalį savo sielvarto, bet akys buvo sausos, kaip 
Saharos dvkuma. 

Tuo tarpu laikraščio skiltyse ji pradėjo ieškoti skel
bimų. Laimei, pačioje apačioje lapo mažytis skelbimas 
"išnuomojamas kambarys vienai moteriai atskiru išė
jimu ir galimybe naudotis virtuve"iš karto patraukė 
jos akį. Įsidėmėjusi adresą, Gražina pasiryžo rytojaus 
dieną pradėti ieškoti. 

Virkaitienė buvo nustebinta staigiu Gražinos ap
sisprendimu išvažiuoti į Kėdainius. 

— Taip jau prie tavęs pripratau. Žinau, kad am
žinai čia likti nenorėsi. Kas per draugystė? Aš — se
na moteris... Ir kada nors grįši pas Vytą. Bet aš ven
giau galvoti apie tavo išvažiavimą. Ir taip staiga! 
Kas atsitiko? 

Gražina buvo bepradedanti pasakoti Virkaitienei 
savo tikrąją būklę, tačiau uošvės žymiai sumenkęs, 

Atėjo laikas veikti. Ilgiau išnaudoti Virkaitienės liūdnas veidas neleido jos dar giliau įskaudinti ir už 
vaišingumą ji neturėjo teisės, juo labiau, kad ji jai 

— Kaip tavo vardas, mažyte? — paduodama svie- j nebepasisakys laukianti Jurgio kūdikio. Suskaičiavusi 
dinj mergaitei, paklausė Gražina, kuriai staigus to j pinigus, Gražina priėjo išvadą, kad jų dar ilgokai už-
gražaus vaiko pasirodymas buvo malonus grįžimas į 
tikrovę. 

— Gražina, — tyliai atsakė mergytė, atgavusi i dikio gimimo. O toliau turės atsirasti išeitis. Reikės 
drąsą. Rankytėmis suėmusi sviedinį, ji pasileido bėg-| ieškoti moters, kuriai galėtų patikėti vaikelio globą. 

Chicagos Lyric opera veikia 
nyčia, nors pati moko tik apie Į jau 19-ji metai, šių metų operos 

ti. Medžių šešėlyje stovėjo jauna moteris, ištiesusi ran
kas į mergytę. 

Pajutusi nemaloniai sustingusias kojas. Gražina 
pakilo ir ėmė ieškoti kelio atgal. Nepažindama šitos 

bet miesto dalies, ji ėjo instinkto vedama, retkarčiais pa-

vaišingumą atsilyginti nauju nemalonumu. 
— Gavau laišką iš Reginos, — melavo ji, greitai 

susigalvojusi vardą. — Ji dabar Kėdainiuose. Aš jau 
kuris laikas jos ieškojau. — Bijodama leistis į deta
les, kad neatsargiu atsakymu neišsiduotų meluojanti, 
Gražina nukreipė kalbą kita kryptimi. — Ne ilgam, 

.. , , i mama. Ir aš jum parašysiu. O jei Vvtas norėtų ži-
0 pati ieškos tam vbos. Gražina protavo, ginčijosi su i . . . J * . .. . . J \ * * T . . . , • . . . • t l J j i ^ i n o t l- kur as esu, jus p m galėsit duoti mano adresą, savimi, bandvdama savo jukinti, kad dar ne viskas j • _ , , , - .,. ^ -• *- „ , „ ^ ^ 

teks, jei pavykų rasti nebrangų kambarį su maistu ar 
net pačiai gamintis. Kaip nors reikia išsilaikyti iki kū-

antgamtinius. dvasinius, mora- j sezonas tęsis 13 savaičių 
linius ir būsimus dalykus, tačiau i duos 2,300,000 dolerių nuostolio, j siklausdama kelio į keltuvą. Ji pati stebėjosi taip to-

gyvenime baigta. Ji pamažu dėstė savo daiktus, besi
ruošdama nežinomai kelionei. Ir tuo pačiu laiku ji 
planavo savo pasikalbėjimą su Virkaitienė. Jai buvo 
skaudu, kad ji su ta nuostabia, miela moterimi turės 

— į melą klimpo giliau Gražina, žinodama, kad nie
kam ji savo adreso nepraneš. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI f AUFORNIJOJE 
SKAUTU STOVYKLAVIETES 

REIKALAI 

Los Angeles skautų stovykla
vietės komitetas, po trumpų va
saros atostogų, vėl sparčiai sto
ja j darbą — surinkti kiek ga
lima daugiau aukų paskutinėm 
stovyklavietės skolom išmokėti. 
Iš visiškai nieko, per keletą me
tų įsigyta apie 12 akrų miško, 
įrengtas virtuvės ir ambulatori
jos .pastatas su elektra, vande
niu ir t.t .Tas darbas ir pinigas 
neiškrito iš dangaus. Dosnūs ir 
.supratingi tėvai ne tik aukojo 
pinigus, bet praleido savaitga
lius, kiti net savo atostogas, be-
statydami pastatą, įrengdami e-
lektrą. Šiuo metu stovyklavietė 
verta per 40,000 dolerių. Šiuo 
metu stovyklavietė naudojamasi 
tik 3 savaites į metus, bet jei
gu atsirastų vadovų, sutinkan
čių dar kelias savaites globoti 
jaunimą, skautukai mielai sto
vyklautų visą vasarą. Be to, žiū
rint į stovyklaujančių skaičių, 
stovykla ne tik. reikalinga, bet 
būtina. Nes niekur vaikai tiek 
daug neįsigija skautiško patyri
mo, savistovumo, kaip atitrūkę 
nuo mamytės sijono — stovyk
loje. Gražu kai grįžę iš stovyk
los atsiveža kraitį naujų dainų 
ir didelį lietuvišką žodyną, nes 
stovykloje angliškai nekalbama. 

Dosnių lietuviškų širdžių pa
dedami skautai įsigijo nuosa
vą stovyklavietę, dabar tikisi, 
kad tie, kurie jau padėjo, dar 
padės, tie, kurie neturėjo progos 
prisidėti nei darbu nei pinigu, 
nuoširdžiai prisidės prie paskuti
nio žingsnio — skolos išmokėji
mo. Liko tik 7.000 dol. skolos. 
Slckautukai ir patys nemiega : 
rengia madų parodą, Vilniaus 
minėjimą ir bulvinių dešrų pie
tus. 

Nutarta visus aukojusius su
skirstyti į šias grupes, aukoję: 
nuo 100 dol. iki 300 dol. — rė
mėjai, virš 300 dol iki 1,000 dol. 
— garbes rėmėjai, virs 1.000 
dol. — mecenatai. 

Skautų stovykloje bus pasta
tyta lenta su garbės rėmėjų ir 
mecenatų pavardėmis, kad jų 
dosnumas liktų pavyzdžiu ir se
kančioms kartoms. 

Žinoma, kad dabar eina daug 
vajų, įvairioms organizacij-
joms, kurios vertos paramos ir 
pagalbos, bet jei mes neglobosi-
me savo prieauglio ir neišauklė-
sime jo lietuviškoje dvasiojejei 
iaunimas praskys amerikoniško 
je jūroje, nereikės nei tų toli 
numatančių organizacijų, nei jų 
turtų, nes nebus lietuvių tuo vis
kuo pasinaudoti. 

Vajus tęsis nuo spalio 15 d. 
Bus kreiptasi laiškais, išleistas 
trumpas leidinėlis su nuotrauko
mis ir daviniais,bus lankomasi į 
namus tų, kurie neišgirs pagal
bos Šauksmo. 

V. IrL 

RAMOVĖNU — SAULIŲ 
LINKSMAVAKARIS 

PRIE PACIFTKO 

Rugsėjo 22 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko ramovė-

šaulių linksma vakari s, ku 

salę prel. J. Kučurgiui,. Visiems 
atsilankiusiems ir kitokiu būdu 
parėmusiems ačiū abiejų organi
zacijų vardu. 

Kazvs Karuža 

rio tikslas gautu pelnu paremti 
karinę spaudą ir A. Mirono nau
jai leidžiamą knygą "Miršta tik 
žmonės". 

Šią pramogą atidaryti pavedė 
Ramovės p i rm A. Mironas ir 
programai vadovauti ram. VI 
Šimoliūną, kuri s atidaryda
mas linksmavakarj pasveiki
no svečius ramovėnų — šau
lių vardu. Pabrėždamas abiejų 
organizacijų reikšmę lietuvių ko 
lonijos visuomenėje ir brolišką 
bendradarbiavimą savųjų tar
pe bei šio vakaro tikslą. 

Latvalos suomių orkestrui 
grojant, svečiai ir viešnios pašo
ko keletą šokių, o po to, už gra
žiomis staltiesėmis papuoštų 
stalų, vaišinosi saulės Onos Or
lovienės skaniai paruoštais val-
giais-Orkestrui pritariant, lietu
viškas dainas dainavo solis
tas Henrikas Paškevičius. 

Bilietus laimėjimams platino 
i O. Mironienė, Spirauskas, D. 

Kaškelienė, A Pinkus, A. Ku-
j pinskienė ir Gr. Valančius, ku
rie surinko 112 dol. Išlaidų bu
vo 362 dol., gryno pelno gau
ta 282 dol. Vertingas laimėji
mams dovanas aukojo: dail. š. 
J. Andrašūnas, skulpt. Pr. Gas
params, prekyb. Fr. Keršis, au
torius A. Norimas dvi knygos 
"Naujas veidas", "Be namų", o 
j . Puikūnas — 3 knygos "Mįs
lės". Buvo ir daugiau aukų. 

Dovanas laimėjo: dr. A. Mi-
laknis Sturonas, Pažiūra ir kt. 

Prie įėjimo į salę durų bilie
tus pardavinėjo ram. V. Apeikis, 
prie bufeto bilietų J. Janušaus
kas, Gr. Radvenis ir A, Pinkus, 
šokių metu buvo bufeto vedė
jas Š. VI. Gi lys ir A. Galdikas. 

Žmonių buvo per šimtą. Visi Į S 
gražiai pabendravo. § 

Ramovės ir šaulių organizaci
jų pirmininkai reiškia didelę pa
dėką atsilankiusiems ir prie to 
linksmavakario prisidėjusiems, 
ypač programos vedėjui VI. Ši-
maliūnui, vyr. šeimininkei Orlo
vienei, talkininkėms M. Banio
nienei, Br. Venckienei ir visiem 
kitiems talkininkams, bufeto ve
dėjui ir kt. Priklauso padėka už 

SUSIRGO 
PREL. JONAS KUČINGIS 

laiką ė jęs advokato i r teisėjo pa
re igas J A V kariuomenės dali-
nuose, neseniai apsigyveno Los! 
Angeles mieste ir čia a t idarė sa
vo įstaigą. 

J . Gliaudys yra baigęs teisės 
mokslus daktaro laipsniu i r turi 
visas teises Callifornijos valsti-

Rugsėjo 30 d. per lietuviškas joje vers t i s advokato ir teisės 
pamaldas Los Angeles S*. Kaži- į pa ta rė jo praktika. J i s yra Mari-
miero parapijos bažnyčioje para- į jos i r Ju rg io Gliaudžių sūnus, 
piečiai išgirdo nemalonią ir ne- j puikiai moka lietuvių kalbą. Rei-
lauktą žinią, kad yra rimčiau j kia manyt i , kad jo patarnavi-
susirgęs šios parapijos klebo- mais pasinaudos ir daugelis lie-
nas prel. Jonas Kučingis, šią ži-! tuvių. J o įstaigos adresas : 3424 
nią parapiečiaį sut iko su jaut r iu I West Sth St., Los Angeles, Cal. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E R E A L E S T A T E HEUP WAXTED — VYRA 

išgyvenimu, bet i r su viltimi, 
kad klebonas nugalėjęs ligą. 
vėl grei t pasirodys jų tarpe. 

B. G. 

N A U J A S LIETUVIS 
ADVOKATAS 

Ju rg i s Gliaudys, jr., ilgesni 

90005, tel. 382-1489. B. G. 

N A U J I MOKSLO METAI 
SANTA MONICOS 

ŠEŠTAD. MOKYKLOJE 

Rugsėjo 29 d. Santa Monieos 
šeštadieninė mokykla pradėjo 

(NuKeita i 5 pusL) 

Tel. HEmJock 6-1098 

ARTISTIC HAIR STYLIST 
2711 W. 71st St.. Chicago, 111. 60629 

Specialybė trumpiems ir ilgiems plaukams 
ir "BLOW WAVTNG" 

Savininkas Stasys Rackevičius 

C0LLISI0N EXPERTS 
JOHN STANEVIČIUS 

(Feuder) Pilnas Pataisymas. 
Tranamissioos — Dažymą* — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparnu darbas 

2637 W. 471 h Si., tel. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PCBUC 

DiCOSfE TAI SERVICE 
Tvarklngsu patarnauja visais Reai 

Brtate reikalai* Be to čia veikla 
Notariatae, daromi tr liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybe* pareiakl-
mal Ir jvalrOs blankai 
4259 S. Maplewood — CL. 4-7458 

Kur Namus Pirkti 
8 kamb. mūras prie Marta High, 

naujas guzo šiidymaa, karpetai visur, 
garažas. Vertas $22,200. 

4 buto, įjražuM mūras arti vienuo
lyno, naujas gazo šildymas, alum. 
langai, karpetai, S auto mūro gara
žas. J42.000. 

Mūras — vieno buto. Vienas blo
kas nuo parko, gazo šildymas. 
$20.000. 

I>viejų aofcStu, 2 butu apkaltas me
dinis, centrirrts alyva Šildymas, ga
ražas, platus lotas. saoo.OO pajamų 
per m5n. prie, mūsų $22.900. 

Taverna. Įrengta 'r botas. Mūro 
namas Marquette Parke. $35.000. 

T>u butai. Liuksus mūras, 2 po 5, 
nalias srazo Saldymas, baras. virtnvS, 
moderni vonia beismente. Karpetai, 
gamtas, blokas nuo paiko. $41.500. 

Tvirtas apartmentinis mūras arti 
Kedzie. pora MORTJ nuo parko, nau-
1as eazo Šildymas. Svariai nudažytas. 
SIB.ooo pajamu. Kaina $69.000. 

Palikimo mūras. atnrSa $4.000 pa-
femu. Nauiss gazu šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000. 

Platus vertingas lotas. Marouette 
pke, prie mokyklų. Kaina $9.900. 

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

64th i Keeler. Private Party 
(No agents). 6 rm. 3 bedrm. brk. 
Custom bit. home. 1*4 tiled baths. 
H. w. basetrd. ht. W-'\V cptg. Pull 
Basement. Many extras. 

CaJl — 585-6649 

Cicero — West of Austin Bivd., 
7 room brk. bung., completely mo-
dernized,, country kitehen, VĄ 
baths, finished rooms with bar in 
basement. expandable attic, low 
taxes, early possesion, priced in 
30's. 

Jack Carpenter Orgn. 
Ask for Mrs. Mather 
848-1240 or 848-7263 

Pipe, valve and fitting distrkitor 
needs experienced ordėr flers. 
truck loaders and pipe eutter. 

VVAKREN BARR SEPPLY (O. 
Phone — AN 3-7860 

C O N T R A C T O R S 

HEATTNG OOSrrRAOTOR 
{rengiu mlettte ir užmiesty nauju* 

Ir perstat&u senus visų rūsiu namo 
apšildymui pečius, alr oonditionlng 
Ir vandens boileriu*. Dirbu greit, •%-
žlningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 S. Weetern Ave. 
Chicago, IU. 6O60» 

Tel. VI 7-8447 

>oooooooooooooooooooooo>oo 
S E R V I C E A D V 1 S E R 

Exper'd. For busy sevice dept. Mut be 
neat and willing to make money. >ear 
transp. Apply to Al Degregorio. 
Humphrey Chevrolet Service Dept, 

635 Chicago Av„ Evanston 866-63D0 
oooooooooooooooooooooooo^-c 

VYRAI IR MOTERYS 

KEYPUNCH OPERATORS 
Full time or part time. AU snifta 

ivailable, good company benefits. 
Car necessary. 

Gali lor appointm*-nt 456-1477 
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A R B E T F U R N I T U R E I 
I 2442 W. 47th St., Chicago, 111. - FR 6-1100 1 
i P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S | 

mSCEIAANEOUS 
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Visų plačiai reklamuojamą firma 
BALDAI — APPLlAyCES _ KILIMAI 

— STEREO — SPALVOTA TV 
Krautuvė atdara: 

Pirmadieniai ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 va i ryto iki 9:30 vaL vakarą 
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 vai. vakaro. 

AUGUSTAS KELAUSKAS, vedėjas S 
• H H « l l l l l l l l l l t I I U | | | i n t l H t l l t l I t l l 1 l t l l l l l l l l t l l I I H t t t t t n i ! I t l l ! ! I I I ! i § I f H ! ! ! H I I I I ! U I U ! l l H > " 

2 po 6 kamb. mūr. Atskiri Šildy
mai kiekvienam butui. 30 p. sklypas. 
Geriausia vieta Briffhton pke. 

2 po 4 kamb. med. Skiepas ir pa
stoge. Atskiri Šildymai. Brighton pke. 

Murinta — s miegami. Platus skly
p e * Modernūs įrengimai, arti mo
kyklų. Marquette Parke. 

MOrmls — 2 po 6. Arti mokyklų 
Ir bažnyčios. Marquette Parke. 

Mūrinis. Dideli Kamb. Namaa kaip 
pilla 58th ir Callfornia 

Insoranee — Inoome T»x 
3>otary Public 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rdSt.,433-7378 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą valdymą* — Incoaoe Tai 

Notariatae — Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

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

6455 S. Kedzie Ava, PR &-223S 

„ I 
Philomena Says 

n u 

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

5.39% 5.92% 6.003% 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka Sią programą veda Stepo
nas I. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlifl 
bei dovanų krautuve, 502 E Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefsoas 
AN S-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą. 

lIIIII!liIfIillilillHIIIII!IllIIi!IE!!IffiiIII||||| 
DRAUDIMAI — INSURANCE 

Xamn, manimi, sveikatos ir gyvybes. 

Namų pirkimas bei pardavimas. 
Butu nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 S. Archer Avenue 
Tel. 254-5551 

rilllllllllllllllllllflilllltllllliuillitlllillilll. 

H MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST fT^BNTTURE CO. 
6200 S. Western - TeL GR 6-4421 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

rnūotot 

«INDERS MEDIC&L ARTS 
3213 W, 63rd Street 

TeL WA 5 - 4737 
DIABETINIS MAISTAS IR 

GAMINIAI 
M«, pateiefoaiuoslm jas^j gydytojui 

AnnualYMd 
on 

Daity hnerest 

Annuol Y»sid Annoa i r«W 

5V.% 
90-Ooy mmm 

Aecountt 
J 100 M i i w i m 

sv.% 
90-0ay Savinci 

Cm lifuuK 
SI O O O M m m m ! 

6.81% 7.08% 7.35% 
on •«% 

On*T*or Sovinaft 
CcrtHlcat* 

SI .O0OJ 

Annua4YnM 
on 

30>MonthSav»va> g»ąa— 
SVOOC M m m m 

AnnualYtaM 
on 

7.0V% 
Pour T*ar Savinos 

S t .OOOMMmum 

714* 
on Foor Yea* Sav in^ 

Oertificates 
$10,000 Minimam 

7.627% 
Annual Yield 

For 49 years, savers o t neor-S 100 mi!lion 
Chicago Savings hove become aceustomed to 
the highest rates permit ted by law. lt is 
possible to offer the above yield where earn-
ings remain undisturbed and ore com-
pounded for a year or more. 

CHICAGO • • • • 

savings and loan association 
6245 south vvestern avenue 4 7 6 - 7 5 ^ 

• Passbook Savinas E a r a F r o m Day 

"o i D*įofiit~to~D»y"of VTi thdnva . 

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

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 8. Westera — TeL 778-925* 

Savin. Norbertas Langys 

G Ė L Ė S 
BEVERLY HILU GĖLINYČIA 
VestaT^ms, banketams, laidotoreiai 

ta* kitokioms progom* 
*t£* W - Mra s t N**. Chioa«o, m. TE2U PR S-0834 _ P R s-dSS4 

M O V I N G 
8EBENAS perkransto baldus ir ki
tas daiktas. Ir H toli miesto leidi-
msi b pilna apdrands. 
8047 W. 67th Pboe — WA 5-8063 

Aloyzo Barono 
IŠD2I0VUSI LANKA 

Niekas taip giliai ir nevienpusiš-
kai nesupranta įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas. 

Ir jis moka tai papasakoti 
Knyga 233 p&, kainuoja 4.50 

dol. Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus. 

STORE MANAGER 
Full time. Permanent $7.800 -*-

Comm., Paid Life <& MedicaL We 
also have prot'lt aharing. Retail exp. 
necessary. KnowledKe of convenieoit 
storft operations helpful, but wlll 
train. Mušt be tl yrs. or over. Store 
locations in North & Northwe*t Chi
cago. Alao fuli time & part time 
Clerks. EvejiinKa. n i s b u St week-e«>»i«i 
For Further detaila. 

Flease call — 298-3500 

7 — ELEVEM FOOD STORES 
An Equal Opportunity Employer 

HELP WANTED — MOTERYS 

BOOKKEEPER 
Full time position 9 a.m. to 5 p.m. 

Handle full set of books thru trial 
balance. Good company benefits. Near 
transportation. 

CaU Riek — 455-6203 
LIVE IN H0USEKEEPER 

Own beautiful room. bath, colored 
T. V. Good salary. Lincoln Towera, 
good references. 

Tel. - 673-1929 

SIUMTiMl&i f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chkago, DL, 60632, teL TA 7-5886 

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

Radijai. 
Stereo ir oro vėsintuvai. 
Pardavimas br taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. — TeL "76-1486 

Įvairių prekių pa«rlrlnkima» moto
ciklai. SaldvtyvaL maistas, dolerlniaJ 
CEBTTFIKATAJ XR SXTOMOBHJAJ 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
8501 W. «»tb St., CbicafO, IU. 608SS 
SSSS a Halsted, Chicago, IU. BOSOS 

TeL WA 5-27S7; 2S4-SS20 
V. Valantlaa* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plioname ir vaškuojame viso 
rfisin grindis 

J. BUBNYS, teL BE 7-5168 

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

Apdraustas perkranstymas 
JvairiTj atstoniŲ 

833 WEST S4th PLAC3E 
TeL FBontier 6-1882 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiuiinif 
HERMANNO SUDERMANNO 

noveiių rinktnjni 

Lietuviti apysakos 
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

"Kelionė į Tilžę" yra mums įdo
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet kar tu yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų literatūroje. 

" l ie tuvių apysakas" iSvert* 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrazaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina y ra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiinmimmimiiiiiH 
iiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiimiiimim 

A B PASIDARĖTE SAVO 
TESTAMENTĄ ? 

Jeigu dar ne, įsigykite šį labai 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė — 
dipL teis. Pranas Sulas 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

eaammmammmm 

Perskaitę "Draugą", duokite 

S k e l b k i t e s " D r a i k e " , g kitiems pa^skai ty t i . 

Cia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir Jų galia, 
bei nurodoma Jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
ir atsakymai" — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl tr 
ko vengtL 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinoifl 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
uiimiiiuiiiiiiiimiiiiiuiiuiiiiMiuiiiuiiH 

« i ! 



IM'VIAI CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

naujus mokslo metus. Kaip per- '• 
eitais, taip ir šiais mokslo me- j 
tais mokykla veiks Santa Moni- I 
cos aukštesniosios mokyklos pa- i 
talpose (Pico Blvd. ir 4 gatvės Į 
kampas), kur galės naudotis 2 
klasėm. 
Buvusiai mokyklos vedėjai Da- į 
nutei Narbutienei iš pareigų a t - i 
sisakius, mokyklos tėvų komjte- j 
to prašoma, sutiko vedėjos parei • 
gas paimti Raminta Raslavičiū- j 
tė. Be jos, mokykloje dirbs Živi- j 
lė Gimbutaitė. Naująjį mokyklos ! 

tėvų komitetą sudaro: Izolina ši-1 
monienė (pirm.), Antanas Dau
kantas ir Vitalis Lembertas. 

Šios mokyklos mokslo metų 
pradžią tenka sutikti su džiaugs 
mu ir su nerimu. 

Su džiaugsmu sutinkame mo- j 
kytojas^ kurios į šį kilnų darbą j 
ateina iš tos kartos, kuri pat i j 
yra neseniai sėdėjusi šeštadieni- Į 
nės mokyklos suole. Abi jos y r a I 
baigusios pedagoginius mokslus! 
ir mokytojauja amerikiečių mo
kyklose. Taigi tėvai yra užtik
rinti, kad savo vaikus atiduoda į 
j patikimas rankas. 

Nerimą kelia mokinių skai
čiaus mažėjimas. Pirmąją dieną j 
pasirodė vos 12 mokinių. Tėvų i 
komitetas turi vilčių, kad moki- i 
nių skaičius padidės. Duok, Die
ve,, kad šios jų viltys išsipildytų. 

B. G. 

ELENA TRASIKIENĖ 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Kiekvieną savo tautos narį su 
liūdesiu palydime amžinybėn, 
bet ypatingai tą, kuris dar labai 
reikalingas savo šeimai ir savo 
bendruomenei ir kurio iškeliavi
mas perankstyvas. Per anksti sa
vo šeimą ir lituvišką bendruome 
nę paliko ir Elena Trasikienė, 
rugsėjo 18 išsiskyrusi su šiuo pa
sauliu. 

LEONO RADAUSKO NETEKUS 

TRUMPAI 

— Rašytojo Juozo Tininio 
knygos "Laiškai Andromachai" 
pr i s t a tymas įvyks spalio 14 d. 12 
vai. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. P r i s t a tymą ren
gia Dailiųjų menų klubas ir 
"Lietuvių Dienų" leidykla. 

— Istorikas Vincas Trumpa i 
a tos togavo pas seserį i r svainį 
Eleną ir Juozą Kojelius, gyvenan
čius S a n t a Monicoje. Spalio 4 d. 
V. T r u m p a išskrido į nuolatinę 
savo gyvenamąją vietą — Wa-
shington, D. C , ku r j i s dirba 
J A V kongreso bibliotekoje. 

— Architektas Kęstutis Vai
čius, ilgesnį laiką d i rbės valdi
nėje įstaigoje San Luis Obispo, 
persikėlė gyventi į San ta Monica 
ir pradėjo dirbti ka ip vyr iausias 
a rch i t ek ta s Videriksen įstaigoje 
Sherman Oaks priemiestyje. 

» "Vi*, 

Į dalai suplausiu jo lauKė pasta- i nDRAUGAS. antradienis, 1973 m. spalio mcn. 9 d. 
Į tyto dviračio padangas ir sėdy-

Lietuvių Šv. Kazimiero kapi-. yra veikli lietuviškose organiza- \n?- Šeima neturtinga, neturi iš 
nės rugsėjo 10 d. amžinam po-! ciiose, yra vienuolynų rėmėja. k o ?reit: dviratį nupirkti ir jam 

Elena Trasikienė, mirusi 1973. IX. 
18 Los Angeles, Calif. 

ilsiui priėmė Leoną Radauską. į Velionio duktė Bernice yra iš-
Velionis buvo kilęs iš Rozalimo j tekėjusi už Dailo ir augina duk-
parapijos. Jaunutis, apie 17 m. j terį ir sūnų. 
amžiaus, atvažiavo į Ameriką, 
į Texas valstjią, pas savo dėdę. 
Septjmerius metus darbavęsis BEŠIRDŽIAI VANDALAI 
viešbutyje, ėmėsi valgių gamini 
mo darbo ir savo sugebėjimų <r ' K a i V i k to ra s Borchik, 13 m. 
patyrimo dėka tapo pirmaeilių Į berniukas, tarnavo Mišioms Šv. 
didmiesčio valgyklų virėju. Chi- R i t o s bažnyčioje, kažkokie van-
cagoje jam jau teko darbuotis " 
tokiuose stambiuose viesbučiuo-1 
se i r restoranuose, kaip Morri- j 
son, Edgewater Beach, Imperial, i 
Lat in Quorters. Jam ta ip gerai j 
sekėsi ir tų didžiųjų įstaigų va- Į 
dovybė jį taip brangino, kad! 
neleido pasitraukti kol j i s suku- į 
kė 73 metų amžiaus. 

Apie dešimtį metų d a r leng
viau gyveno, nors jau prieš ket
vertą metų turėjo operaciją ir 
sirguliavo. Jį labai rūpestingai 
globojo jo žmona Ona. J i s mėgo 
skai tyt i lietuviškus laikraščius, 
klausydavosi lietuviškų plekšte
liu. Padėtis pasunkėjo, kai rug-
piūčio mėn. nusilaužė koją. Tris 
savaites išgulėjo ligoninėje. Rug 
sėjo 6 d. buvo padaryta sunki 
operacija, sujungiant iūžusį kau
lą. Po operacijos už šešetos va
landų mirė šv. Kryžiaus ligoni
nėje, turėdamas 84 m. amžiaus. 

J o žmona Ona Tamošiūnaitė, 
kun, A. Tamošaičio giminaitė, 

— Lietuvių fondo baliaus pro
gramą atliks D. Mackiallienės; 
vadovaujama "Išlaisvintų mote- • 
rų" grupė. Balius įvyks spalio 131 
d. šv . Kazimiero parapijos salė- į 
je,. 

— Antanas Kazilionis, lietu
viškos duonos kepėjas, spalio 4 į 
d. at idaro savo krautuvę. Krau
tuvės adresas: 2824-2826 Hype-
rion Ave., Los Angeles, CaLl 
90027. 

reikės ilgai taupyti, kol susitai
sys sužalotąjį. 

MOKYS AUKSAKALIŲ 
DARBO 

Rosary kolegija Chicagoje šie
met nuo spalio 20 d. atidaro 
auksakalių ir apskritai brange
nybių gaminimo kursą. 

A. f A. 
EDVARDUI MARKULIIUI mirus, 

jo dukrai RASUTEI ir MJfflKULIŲ šeimai reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

J. Puodžiūno Baleto Studija ąa 

* i 

A. t EDVARDUI MARKULIUI 
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmo
nai MARIJAI, dukrai RASAI ir sūnui ANDRIUI, buvu
siam ilgamečiui Grandies nariui. 

Tautiniu šokio Ansamblis 
Grandis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Š. M. spalio mėn. 9 dieną 
suėjo vieneri metai, kai oku
puotoje Lietuvoje, Kaune, mi
rė brigados generolas 

Elena Griciūtė — Trasikienė' 
gimė ir augo Žemaitijoje. Mokėsi Į 
Šilalėje, o gimmazją 1944 baigė į 
Kretingoje. Tai buvo paskutinėj 
abiturientų laida prieš antrąją į 
bolševikų okupaciją. Su kitais pa į 
bėgėliais iš Lietuvos atsidūrė Vo- ' 
kietijoje. Iš čia kelias vedė pro į 
Kanadą į Californiją.Kanadoje iš
tekėjo už Algio Trasikio, o persi
kėlę Californijon .pilnai įsitrau
kė i visuomeninį gyvenimą. Al
gis — vienas iš LB Santa Moni- j 
cos apylinkės steigėjų, buv. jos j 
pirmininkas ir valdybos narys, 
Talkos Lietuvai komisijos narys, ' 
buv. lituanistinės mokyklos vedė- • 
jas ir mokytojas. Nuoširdžios Ele 
nutės talkos per tą laiką sušilau-1 
kė Lietuvių Bendruomenė, litu- į 
anistinė mokykla, jūrų skautai ir 
kiti sambūriai. Rūpestingoje tė-1 
vų globoje, gražiai lietuviškai iš Į 
auklėti, auga sūnus Virgis ir duk- ' 
tė Loreta — aukštesniosios mo- į 
kyklos mokiniai. 

Liga Elenutę Trasikienę pakir-
to tuo metu, kai jau ėmė rodytis | 
sunkaus darbo ir ilgų pastangų' 
brandinti vaisiai. Bet jai nebete- | 
ko jais pasidžiaugti. Ir tai yra t rai 
giška. Los Angeles, o ypač Santa j 
Monicos lietuviai Elenos Trasi-j 
kienės mirtį jautriai išgyveno ir į 
gausiai dalyvavo laidotuvėse, j 
Rugsėjo 19 apypilnė] Šv. Kazimie ; 
ro parapijos bažnyčioje buvo su-j 
kalbėtas rožinis. Pamokslą pasa-l 
kė parapijos vikaras kun. dr. A. 
Olšauskas. Buv. Šventosios gim
nazijos Kretingoje vicedirekto
rius ir Elenutės klasės auklėtojas 
J. Kojelis gimnazijos vardu į kars 
tą įdėjo lietuviškos žemės. 

I laidotuvių pamaldas rugsėjo 
20, nors ir buvo darbo diena, vėl 
prisirinko apypilnė bažnyčia. Po 
pamaldų ilga automobilių virti
nė a.a. Elenos Trasikienės palai
kus palydėjo į Šv. Kryžiaus kapi
nes, Culver City, Calif. Atsisveiki 
nimo žodį tarė LB Santa Morti-
cos apylinkės pirm. B. Graužinis 
ir buv. Elenutės mokytojas J. Ko
jelis. Religines apeigas atliko kun. 
V. Palubinskas. 

Jos atminimą įamžinti vietos 
lietuviai Lietuvių Fondui sudėjo 
per 300 dolerių. 

Isėkis ramybėje! 
K. 

s. v. ANDRIUI MARKULIUI 
jo tėveliui A. "f- A. Edvardui Marku
liui mirus, kartu liūdime ir reiškiame 
gilią užuojautą* 

Maironio Skautu 
vyčiu būrelis 

% 

A 

A. t A. LEONORA RAKAUSKAS 
Gyveno 7033 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 8 d.. 1973, 3:30 vai. ryto, sulaukus 87 m. amž. 
Gimė Lietuvoje Tauragės apskrityje, Pajūrio parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiiko dideliame nuliūdime vyras Joseph, sūnūs: Anthony 

Smulskis, marti Adele ir Gharles Smulskis, marti Frances, duk
tė Stella Drop, žentas Raymond, 9 anūkai, 1 proanūkė ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 1 vaL popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St, 

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 11 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

VINCAS 

A. a Vincas būdamas tiesaus būdo ir ištikimas savo tėvy
nei, nepakluso okupanto norams ir duota kario priesaiką išlai
kė, nors dėl to turėjo iškentėti sunkią 15 metų Sibiro tremties 
naštą, po kurios grįžęs rado prieglobstį savo Tėvų žemėje. Pa
laidotas Petrašiūnų kapinėse. 

Už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios š. m. Lapkričio 11 
dieną. 9 vai. ryto Sv. Trejybės parapijos bažnyčioje, 53 Capitol 
Ave., Hartford, Conn. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus bei pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose ir prisiminti Ji savo maldose. 

Nuliūdę giminė*: 

Amerikoje, Australijoje tr Lietuvoje 

Nuoširdžiai kvečiame visus: 
mus dalvvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Vyras sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345. 

A, f A. 
HELEN FEROWICH 

(PAGAL TĖVUS GRINSEVICH) 
Anksčiau gyveno Brighton Pke. 
Mirė spalio 7 d., 1973, 4:20 vaL popiet, sulaukus 77 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois, 
Velionė buvo našlė a a. John. 
Pasiliko dideliame nulliūdime sūnus John, marti Margaret, 5 

anūkai, 2 proanūkai, brolis William Green su žmona Frances, sesuo 
Rose Navadomskis, marti Ida Ferowich (našlė a. a WiIIiam) ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Teresės dr-jai (Brighton Parke) ir buvo viena iš 
įsteigėjų. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Eudeikio — Gaidas — 
Daimid koplyčioje, 4330 S. Califomia Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 11 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunūs, marti, anūkai ir proanūkai 
Laidotuvių direkL D. Gaidas ir G. Daimid- Tel. 525-0440. 

Mūsų mielą draugą 
ANDRIŲ MARKULĮ, 

jo motiną ir sesutę RflSJJ, mylimam tėvui 

A. t A. EDVARDU! MARKULIUI 
staiga mirus, giliai užjaučiame. 

Arūnas Krutulis 
Linas Rasiavieius 
Romas Rupinskas 

Dvylikos Metų Mirties 
Sukaktis 

A J A 
Sophie Barčus 

pagal tėvus Laurinavičiūtė 

Gyv. 7159 S. Maplewood 
Avenue 

Mūsų mylima motina ir sene,. 
vai. ryto sulaukus 63 m. amž. (Jimo Lietuvoje. Kilo iš iiauliu 
apelEr., l"žvenek> miesto. Amerikoje išgyveno 57 metus. 

Paliko filiai nuliūdusius dukterį Aldona Daukus. žentą Felik
są, anūkus Terry, Michael ir Sophia. brolį Chester La»renc<e. bro
liene Llizabeth ir jų seimą, broliene Constanee su sūnų IVilliam, 
Jr.. brolvaikius Antnon> Steepie*. su šeima, \ aleria Sohastian su 
šeima ir veliones a. a. Susan Lytie šeima, kitus gimines, draustis ir 
{Ktžistamus. Lietuvoje paliko pu-In-oty Toma Laurinavičių su 
šeima. 

Velione priklausė SLA 208-tai Moterų kuopai. Amerikos Le-
sriono 271 Dariaus ir Girėno posto moterų passelbiniam vienetui ir 
1'liicHKos Lietuvių Moterų klubui ir kitom draus::.!';!!!. 

Mūsn brangiajai motinai ir senelei pagerbti už jos sielą 
sv. Mišios buvo atnašaujamos spalio 9 A.. 8:00 v. r. T. Jčzuttų 

koplyčioje. Prašome visus gimines ir draugus velione prisiminti 
maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. To pas 
mus jau nebegrjsĮ, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nuei
sime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemele. 

šią dvylikos metų mirties sukaktį liūdnai pamini 
DUBLI*, ŽENTAS, ANŪKAI, BROLIS IK KITI GMIX£S. 

% 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR Š O N U S — 
TRYS ftfODERSUKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lsf Street Tel. 476 • 2345 -. 
1410 S, 50th Ave., Cicero T0wnhail 3-2108-09 | 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ X 

P A D Ė K A 
A. t A. WILL!AM KONDRAT 

mūsų mylimam Broliui ir Dėdei mirus, reiškiame gilią padėką 
visiems, taip skaitlingai lankiusiems koplyčioj, išreiškusiems 
mums užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje ir palydėjusiems 
jj j jo amžiną poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame jo draugams grabnešiams, padariu
siems jam paskutinį patarnavimą, ponui Don Kuraičiui, tariu-
siam gražų atsisveikinimo žodį, p. G. Giedraitienei už taip jaus
mingai sugiedotas giesmes ir visiems užprašiusiems šv. Mišias, 
aukojusiems labdaringiems tikslams ir atsiuntusiems gėles. 

Ypatingą padėką reiškiame Laidotuvių Direktoriui P. Po
vilui Ridikui už didelę pagelbą mums tokiu skaudžiu momentu, 
sklandžiai suorganizavusiam visą laidotuvių eigą ir savo trum
pu žodžiu peržvelgusiam visą mirusio gyvenimą ir jo nuveiktus 
darbus. 

Visiems nuoširdžiai ačiū. 
Dėkinjri: sesuo Teresė Lukstiene, seserėčios: Eleonora 
Marčiulionienė, Bronė Kovienė, Genė Draagelienė ir jų 
šeimos. 

E U D E 1 K 
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 Koplyčios: 

4330 South Califomia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii U 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotnvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LJTUAMCA AVE. Tel, YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK CUCKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublk- 7-1212 
11028 Southvvest High\vay, Palos Hills. I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. GUITOBMA AVE. Tel. LAiayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LTTTANTCA AVE. Tel. YArds 7-1138 39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S« 50th AVE., CICERO, CLL. Tel. OLympio 2-1003 



nDEAUGAS, antradienis, 1973 m. apalio mėn. 9 d. 

X Albina Uzis, E. Chicago, 
j EI., prisiuntė piniginę auką sa-
Jvo dienraščiui stiprinti. Ačiū. 

X Filisteriu skautu Chieagos 
skyriaus valdybon išrinkti: 
Yacl. Tallat Kelpša, Sofija Stat
kienė, Birutė Kožicienė, R. Slė
nys ir R. Dirvonis. 

x Prof. dr . E. Diamond.. 
Kard. Mindszenty fundacijos 
pietuose spalio 7 d., Silver La
ke klubo salėje, kalbėdamas 
apie negimusių žudymą, pagyrė 
•'Draugą"', kuris išsiskyrė iš ki
tų Chieagos dienraščių ginda
mas negimusių teises. Banketui 
vadovavo Šv. Kryžiaus ligoninės 
chirurgas dr. W. Wichowski, in-
vokaciją sukalbėjo kun. J. 
Prunskis. Kard. Mindszenty 
fundacijos dvasios vadas yra 
vysk. V. Brizgys. 

x Marija Prunskytė, ispanų 
kalbos studijas gilinusi Madride 
ir gavusi magistro laipsnį, pra
dėjo dėstyti ispanų kalbą Liur-
do aukšt. mokykloje, Chicagoje, 
įvairiose klasėse. 

X Amerikos Ltet. Montessori 
dr. Kriaučeliūno vardo Vaikų 
nameliuose šį trečiadienį, spalio 

X Mary Druktenis, Sun City, 
Arizona, pagerbdama savo a. a. 
tėvelio John Raudžio atminimą 
jo mirties metinių sukaktuvių 
proga, paskyrė 10 dolerių auką 
-Draugui". John Raudys buvo 
šviesus lietuvis ir ilgametis mū
sų dienraščio skaitytojas. Už 
auką nuoširdžiai dėkojame. 

X Eilė eikagiškiu JAV Liet. 
bendruomenės veikėjų buvo į 
Detroitą nuvykę ir aktyviai da 
lyvavo LB VJI-osios tarybos 1 
sesijos darbuose. Sekmadienio 
vakare visi sugrįžo į Chicagą. 

X Inž. Liūtas Grinius su sa
vo žmona buvo pereitą savait
galį atvykęs į Chicagą, dalyva
vo akademinės skautijos šven
t ė s iškilmėse, lankė pažįstamus. 
P o to tuojau grįžo į Buffalo, 
N. Y., kur jis Comell aeronau
t ikos laboratorijoje eina atsa
kingas pareigas. 

X Ką dovanoti gimtadieniui? 
Tą klausimą gražiai išsprendė 
Lucille Shotas, kuri savo šei
mos ir draugų vardu pasveikino 
Walter J. Klemką gimtadienio 
proga ir užsakė jam visiems 
metams DRAUGO prenumera
tą. Tikrai graži dovana, kuri 
kasdieną skaitytojui primins ge 
r u s draugui. 

x Dr. .Juozas Plikaitis, gyv. 
6318 W. Irving Park Rd., prieš 
savaitę netikėtai susirgo ir gu
li Belmont Community ligoni-

AKADEMINES SKAUTIJOS ŠVENTE 
Įteikta premija Algiui Rukšėnui 

Pereitą savaitgalį Chieagos | Susikaupimo minute pagerbti 
mirusieji — pirmasis fondo val
dytojas a. a. prof. Steponas Ko
lupaila ir reikalų vedėjas a. a. 
dr. Kęstutis Kasponis. Oficialioji 
programos dalis baigta studentų 
himnu — Gaudeamus. 

akademikai skautai.-ės šventė 
savo keleriopą šventę: buvo mi
nima organizacijos 49 metų su
kaktis, Vydūno jaunimo fondo 
veiklos dvidešimtmetis, "Mūsų 
Vyčio" žurnalo 25 m. leidimo su
kaktis. Šia proga buvo suruošta 
jaunųjų akademikų skautų meno 

Meninę programos dalį atliko 
čikagiškių mėgiama solistė Ro
ma Mastienė, gražiai atlikdama 

Chieagos Marąuette Parko Švč. P. M. Gimimo parap. mokykloj Nuotr. A. G 

JAUNŲJŲ MENININKŲ PARODA 
Reikia džiaugtis, kad mūsų Petreikytė — St. Xavier kole-

jaunieji domisi meno vertybė- gijos studentė, 9. Gintaras Pla
nus, studijuoja meno dalykus, čas — architektas ir spaudos 
ruošiasi būti dailininkais. Todėl fotografas, pateikęs 6 meniškas 
reikia šiltai sveikinti akademi
nės skautijos darbuotojus, ku
rie spalio 5-7 dienomis Jaunimo 
centre, Chicagoje, suruošė Aka
deminės skaučių dr-vės ir 
korp! Vytis Chieagos skyriaus 
jaunųjų menininkų parodą. Sia 

nėję, Chicagoje. Sveikata taiso- į California A ve. 
si ir tikisi greitai grįžti prie sa
vo gydytojo pareigų. 

x Dainininkai, kurie norėtų 
i r galėtų prisidėti prie choro 
paminėti prof. VI. Jakubėno 
kūrybinę 50-ties metų sukaktį, 
kviečiami ateiti į repeticijas. 
Repeticijos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais 8 vai. Jauni-

.proga išleistas gražus parodos 
10 d., 8 vai. vak. vyksta tėvų j k a t a l o g a s s u v i s ų dalyvių a p r a . 
susirinkimas, kuriame paskaitą | š a i s i r a t v a i z d a i s _ 
"Pirmieji žingsniai" skaitys P a r o d ą a d d a r ė A g s p i r m i . 
namelių vedėja mokyt. Janina n i n k a s R K o r z o n a s < tardamas 

K v :• '•"--- : " r ; : " trumpą sveikinimo žodį ir dė-
kodamas faktiškiems parodos 
rengėjams: M. Eivaitei, V. Ba-
lukienei, kun. A. Keziui. Buvo 
perskaitytas nuoširdus Lietu
vos gen. konsulės J. Daužvar-
dienės sveikinimo žodis. 

Čiurlionio galerijos direktorė 
dail. V. Balukienė objektyviai 
ir labai gražiai įvertino išstaty
tus darbus ir sveikino parodos 
sumanytojus bei ruošėjus. Pa
roda esanti kukli, tačiau savo 
kuklumu rimta. Jaunieji daili
ninkai tvarkingu būdu spren-

sveciai. 
x Jau vėl laikas atėjo naujus 

kandidatus-tes pakviesti į Aka
demikų šeimą. Korp! Vytis re
gistruojasi pas A. Markulį, teL 
737-7864 a rba G. Plačą telef. 
GR 6-5381, iki spalio 12 d. 

Akademikių skaučių draugo
vė prašome atvykti i susipažini
mo arbatėlę spalio 21 d.. 6 vai. 
vak. pas Ireną Žukauskienę 
(-candidačių globėją), 7206 So. 

(pr.) 
x Sol. Dalia Kueėnienė atliks 

reikšmingą vaidmenį Vilniaus dži{* r imtas problemas ir užda-
pašvaistės spektaklyje, spalio I v i n i u s - J u d a r b o Pėdžia daug 
14 d., 4 vai. p. p.. Jaunimo cen-

fotografijas, 10. Paulius Vitkus 
— Chicago Circle studentas, 
spaudos fotografas. 

Iš viso buvo išstatyti 66 dar
bai, kuriais at idarymo metu ir 
kitomis dviemis dienomis žiūro
vai (jų buvo keletas šimtų) 
nuoširdžiai domėjosi ir šiltai 
vertino. 

Parodos salėje buvo išs tatyt i 
25 metus švenčiančio "Mūsų 
Vyčio" komplektai, Vydūno fon
do išleistų sveikinimo kortelių 
pavyzdžiai, Akademinės skaut i
jos leidyklos leidiniai. 

Atidarant parodą ir vėliau 
lankytojų tarpe buvo matyt i 

darbų paroda ir įteikta premija 
ir atžymėjimas Algiui Rukšėnui, j į į i į r t j į g į į ir tarptau-

Iškilmingas minėjimo ak tas j ^ ^ m u z i k 0 s ^ y ^ i r d ^ f t e . 
įvyko Liet. Tautiniuose namuose ; «higvi»t Akompanavo fil. Al-
spalio 6 vakare. Šventė pradėta 1 - ^ V a s a i t i s _ 

ulbinsko j Tautos himnu. Programą prave- j 
| dė Vitalija Ruibytė. Pagrindinę { Šeimyniškąją programos dalį 
' kalbą pasakė Lietuvos garbės į pravedė ASS skyriaus pirm. fil. 
gen. konsule J. Daužvardienė, j R. Korzonas, pranešdamas apie I eilė mūsų žymiųjų asmenų, jų 

' T ^ Z ^ J ^ f ^ L t f ^ \ SkeM^mT a k a d ^ m m i r s k a u T i S I pasikeitm^s'or^jole, kurie vyks-
darbus ir ypač Vydūno jaunimo ; t a kasmet, kai perrenkami vado-
fondo ir "MŪ3U Vyčio" veiklą, j vai. J i s dėkojo ASD vadovėms; 

daugybė dailininkų, kultūrinin
kų ir ypač gražus būrys jauni
mo. Taigi parodą reikia laikyti j &y^pQ | M i £ a 8 d a v ė j ą V ydū- j J. Sakalauskaitei (pirmininkei), 
pavykusią, o jos rengėjus ir da 
lyvius tenka nuoširdžiai svei 
kinti (bk) 

CHICAGOS 21NIOS 

i žadanti. Tikime, kad jaunieji 
tre. Rengia Margutis. Bilietai į dailininkai anksčiau ar vėliau 
gaunami Marginiuose ir Margu- ! 

čio raštinėje. (pr-) 
x "Draugo" knygų sandėlys 

buvo pri t rūkęs Dr. A. Šešplau-

Parodoje dalyvavo ir savo 
dailės darbus išstatė 10 jaunų
jų dailininkų ir fotografijos 
meno puoselėto jų: 1. Jūratė Ei-

mo centre, o sekmadieniais liet. j ^ Lietuvių Kalbos Gramatikos d u į̂  Q 

x Jolanda 
kaičiai susilaukė sūnaus Romo 

ir dr. Algis Moc-

evang. "Tėviškės" parapijos!-' r Sintaksės (4-tos pataisytos 
salėje. (laidos). Dabar pranešame, kad 

j esame gavę tos knygos naują 
x K*Hiakt. k-m. P . Garšva siuntą ir pareikalavimus nedel-

išvyko poilsio. Į redakcinį darbą =iant galime išpildyti (pr .) . 
gris spalio 29 d. _ . _ „ _ .. . 

x Knygoje Vet. Medicina 
Xepr. Lietuvoje d r. S. .Jankaus
kas istorinės reikšmės faktus 

Kazimiero. Naujagimiu džiau- aprašo lengvu. sklandžiu sti-
giasi sesutė Audrytė ir seneliai Į-'ium, atpasakodamas daug įdo-
Sofija ir Kazimieras Gliožeriaiį ™U. bet t ikrų epizodų ir pateik-
bei Marcelė ir Petras Mockai- damas ar t i 60 biografijų. Paį-
čiai vairindamos tekstą, jos padeda 

j domiai atvaizduoti paliestą 
X Madų paroda, kurią rengė epochą. Knygą platina "Drau-

Nek. Pras. Marijos seserų k o n - g a s " ^ $6.00. (pr. 
gregacijos rėmėjos, šeštadienį; 
ir sekmadienį praėjo su dideliu! x P " * - ^ > f * « * « * •">-«» 
pasisekimu. Abudu kartu prisi- j Krikščionis pasaulyje", jau baig-
rinko dalvvių kiek tik gali M - «• spausdinti "Draugo" spaus-
pinti didžioji Jaunimo centro * * " * D a b a r s P a u d o s l a k š t a l 

salė ir visos gėrėjosi mūsų nau: lankstomi ir netrukus bus ati-
jų drabužių kūrėju i š r a d i n g u - i d u o t a "šyklon. "Krikščionio Gy-
rau. Plačiau bus Moterų sk v r i u - i v e n i m e " ^ " J 0 3 prenumeratoriai 
j e šeštadienį. | S a u s J a 2 5 ^ « * * Adresas 

įkaip "Draugo" (pr.) 
X Pranas Balrnonis. LaSalle. j x uetuvių Fondas. A. a. Ralio Ci-

Kanada, žinomas dailininkas,! žflco, Čikaga, vardui jamžinti velionio 
prisiuntė piniginę auką "Drau- giminės suaukojo LF $200. Giminių 
gui" stiprinti. Dėkojame 

CHICAGOS ŽYDAI DUOS 
25 MIL. IZRAELIUI 

Chieagos žydai nu ta rė savo 
sinagogas paversti aukų rinki
mo punktais padėti arabų užpul
tam Izraeliui. Pažadėta bonais 
surinkti 25 mil. dolerių per vie
ną savaitę. 

PAVOGĖ GYVATES I R 
VORUS 

Akvariumo žuvų ir namie lai
komų gyvių parduotuvė, esanti 
3026 N. Central Ave, Chicagoje. 
pranešė poucijai, kad buvo pa
vogta keletas narvelių su gyva
tėmis, pavogstas mažas smaug-

Academy of Fine Arts, dalyva
vusi parodose ir iliustravusi ke
letą knygų. 2. Vilija E i - , . 
. -M , . _ , -r,,. . ; lvs ir nuodingas t a ran tu lą vo-
1 aae — antrus metus Illinois J „ V T 7 6 ^, . .v , » 

no fondą ir jos gavėją skautą \ D. Eidukaitei, L. Jadviršytei, V. 
akademiką Algį Rukšėną, ragino \ Sabaliūnaitei, L. Grybauskaitei, 
pristatyti pasauliui svetimomis Į Padėkos žodį tarė Korp Vytis 

kalbomis ir kitus skaudžius mū- į skyriaus valdybos nariams: A. 
sų tautos momentus bei skriau-j Jasaičiui (pirm.), V. Sadauskui, 
das. sakysime, lituanisto J. Kaz-j A. Jankūnui, V. Žukauskui. Dė-
lausko nužudymą, kun. J. Zdebs- ko jo ir Filisterių sk. valdy-
kio kankinimą. bai — V. Vilutytei (pirm.), R. 

Vydūno jaunimo fondo valdy-j Kviklytei ir T. Leonui. Šia pro-
bos pirm. Vyt. Mikūnas pateikė] ga pristatė naujas 1973-74 m. 
trumpą fondo veiklos apžvalgą, valdybas: ASD — L. Kepytė, D. 
(Duomenys buvo "Drauge" anksj Siliūnaitė, Ž. Karaliūnaitė,. I. Bei
čiau skelbti) . J is pabrėžė, kad į butytė, I. Žukauskienė; Korp! 
Fondo darbuotojai nutarė pa-Į Vytis — A. Markulis (pirm.), L. 
skelbti Algį Rukšėną, knygos Raslavičius, Alę. Jasaitis, G. 

| "Day of Shame" — Simo Kudir- i Plaeas; Filisterių js-gos — V. 
kos tragiškų įvykių aprašytoją, i Talllat-Kelpša, B. Kožicienė, R. 
pranašiausiu 1973 metų lietuviu: Sienys, R. Dirvonis, S. Statkienė, 
jaunuoliu. Fondo ižd. V. Milu- j Tikrosiomis ASD narėmis pa
nas j am įteikė premijinį čekį. įkeltos kandidatės: Živilė Bar-
Algis Rukšėnas nuoširdžiais žo- j mutė, Vilija Eivaite, Laima Jau-
džiais padėkojo už jo darbų įver- niūtė. Danguolė Kviklytė, Indrė 

Lazauskaitė, Audronė Macijaus
kai tė . Dalė Petreikytė i r Irena 
Seibutytė. Filisteriais pakelti: 

j tinimą ir džiaugėsi bendru visų 
ta Lombard t ramvajaus stoty '• lietuvių laimėjimu. 
virš Eisenhovverio greitkelio. J i j Fondo direktorių tarybos pir-
važiavo dirbti į Sears, Roebuck i m in inkas inž. Alb. Vengris iš-! V. Ruibytė, Alv. Vasaitis, VI. 
krautuvę. JaunuoUs buvo areš- šaukė pavardėmis Fondo darbuo- < Žukauskas. V. Garbonkus, M. 
tuotas, kai k i ta moteris policijai' tojus — J. Daužvardienę. Br.! Griauzdė. V. Januškis ir R. Ru-
pranešė jo automobilio numerį, Kviklį (vieną iš fondo steigėjų), j pinskas. 
kurį ji užsirašė, kai ją jis ban- | Ed. Korzoną, K. Bertulį. A. Ba

kaitį, R. Merkį. E. Jokūbauską ir 
juos apdovanojo paveikslais su 
atitinkamais įrašais. Ypatinga 
dovana atžymėtas fondo ilgame
tis valdybos pirm. V. Mikūnas. 

u-te studijuojanti meno daly
kus, dalyvavusi parodose, 3. 
Vacys Garbonkus, baigęs uni
versitetą, gražiai besireiškiąs 

ras . Savininkas Glut pareiškė 
kad paskutiniu metu pas jį užei
davę kokie keisti jaunuoliai, 
naotociklistai. reikšdami norą 

[ pirkti nuodingus gyvius. 

1600 SAVANORIŲ RINKS 
AUKAS LABDARAI 

Net 1600 savanorių rinkėjų 

dė pagrobti toj vietoj. 
D3ŠKO INVALIDU 

Northwestern universiteto re-
habilitacijos centras ieško inva
lidų, kurie kenčia dėl nuomario, 
smegenų sužalojimo. protinio 
atsilikimo. Norima jiems padė
ti. Tokių invalidų, vyresnių kaip 
16 m., vardus pranešti galima: 
Dr. B. B. Hamilton, Rehabilita-
tion Research and Traiding Cen-
ter, 401 E. Ohio St., Chicago, 
m. 60611, tel . : BI 2-4747 

MDIĖ DR. WEISS 

Dr. M. IVeiss.. buvęs Michael 
Reese ligoninės Mandel klinikos 
medicinos direktorius, mirė su
laukęs 64 m. Mirė Houstone. 
kur buvo jam padaryta širdies 

- . j operacija. 

UŽSIMUŠĖ 
BEB ANDYD AMAS 

MOTOCIKLĄ 

Jaunas 16 metų YVinnetkos 

specialiame susirinkime 
goję pradėjo vadinamą Mercy 
aukų rinkimo vajų. kurio metu 
Įvairioms labdaros įstaigoms, jų 
tarpe ir katalikų, s iekiama su
rinkti 38.8 mil. dolerių. Vajui 
vadovaujantis Illinois Bell tele-, J H " " t f j a a b u l i a m Pierson. be 

vardu pinigus atsiuntė Petras Gruodis. 
Nors LF narys yra miręs, bet jis am-

V ^ U V ^ ^ L U S mmui* rcU i.^- b : n d v d _ m _ _ _V f > n a a i _ m o t „ ; Gunther Gebel-Williams. garsiau ™",—J.«»w 
fonų bendrovės prezidentas Ch. į b a " d > ^ a m a s , s a v o . n a a ^ " J L . pasaulio laukinių žvėrių tram- \ Pr . Gudo ir 
Brovvn pranešė, kad jau pačio- C l k l a - t r e n k e l m e a * i r užsimušė. d v t o j a s s a v o j a u n a r n e t j s ū n u p r a . t Laimos M. I 

Susirinkusius raštu sveikino 
LSS tarybos pirmijos pirm. A. 
Saulaitis. vyr. skautininkės pa-
vad. I. Kerelienė, LSS Vidurio 
rajono vadas Pr. Nedzinskas. 
Specialiai į šventę iš New Yor-
ko atvykęs ASS vadijos pirmi
ninkas inž. Liūtas Grinius gra
žiai pasveikino susirinkusius 
šventės dalyvius (jų buvo dau
giau kaip 200), džiaugėsi or-jos 
ir ypač Fondo veikia, naujais 
nariais, filisteriais. Gerai visus 
nuteikė žinomas prekybininkas 
Jonas Karvelis, paaukodamas 
Vydūno fondui 250 dolerių. Po 
iškilmių ir vakarienės jaunieji 
gražiai pasilinksmino. 

Spalio 7 d. 12 vai. pamaldas 
Jaunimo centre atlaikė ir gražų 
pamokslą pasakė ASS Chieagos 
skyriaus kapelionas s. kun. A. 
Kezys. Pasistiprinę kavute, bū
rys ASS narių nuvyko į Šv. Ka
zimiero liet. kapines, kur aplan
kė šių mirusių narių kapus: S. 

I Kolupailos. K. Kasponio. Ar. Ri-
' mo. — J. Juodelytės-Urbutienės, 

neseniai mirusios 

Jūratė Eidukaitė 
meniškos fotografijos srityje. 
4. Diana Geiežiūtė — ketvirtus 
metus studijuojanti Chicago į 
Circle Campus meną ir pedago- į 
giką. 5. Mindaugas Griauzdė — 
baigęs Illinois u-tą. pateikęs 
'penketą, puikių 

pranešė, kad jau pačio
je pradžioje iki spalio 4 d. gau
ta per 9 mil. dolerių — ketvir
tadalis norimos sur inkt i sumos. 

PRISD7AŽINO NUŽUDĘS 
MOTERĮ 

Areštuotas 19 m. Cicero gy-

HAJLŲ- AVIACIJOS PARODA 

Kolumbo dieną, spalio 8. d., 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
at idaroma italų aviacijos paro
da, minint 440 m. sukaktį nuo 
Balbo lėktuvų eskadrilės skridi
mo iš Romos į Chicagą. Paroda 

fotografijų, 6. | ventojas David J . Kaye prisipa-1 tęsis iki gruodžio 31 d. 

DAUG ŽŪVA GAISRUOSE X Alfonso Dargio tapybos į žinai pasilieka mūsų tarpe, nes jo var- Į Gražina Maleckaitė — ketvirtus žino nužudęs Mildred Schwae 
darbų paroda Čiurlionio galeri- j jj» •*»_*»—••E « • • Į1*11™1. v į l i m Į metus studijuojanti Circle Cam- german, 55 m. moterį, bet jis j 

Į pus piešimo dalykus, 7. Rima sakosi netyčia ją suvažinėjęs 

jaunarnetj sūnų pra~ | 
deda mokyti šio pavojingo amato. 
Guntherį galima matyti Chiea
gos Amphiteatre spalio g-22 d., 
kur vyksta Ringling Bros.. Barnum 
ir Bailey cirko spektakliai 

i lietuvybės ugdvmo tikslui, kaip ir gy joje spalio 1 Lankymo | v ų j ų a u k a L F a d r e s a s : 2 4 2 2 w . M a r 

laikas šeštad. ir sekmad. nuo į quette Rd., Chicago. IL. 60629. tel. ĮKmtulytė — meno dalykų stu-i automobiliu. Moteris penktadie-
(pr.) I dentė Circle Campus. 8. Dalia'nį prieš saulėtekį buvo pagrob-11 v. r. iki 9 v. v.; savaitės bė-! 925-6897 

gyje nuo 7 v. v. iki 0 v. v. Paro
dos atidarymas spalio 12 d., 
penkt . 7:30 v. v. (pr.) 

X Dariaus ir Girėno lituanis
tinės mokyklos Tėvų komitetas 
kviečia visus atsilankyti į jų 
rengiamą metinį vakarą — ba
lių, kuris įvyks spalio 13 d.. 
7:30 v. v.. Šv. Antano parap. 
salėje, 1515 S. 50th Ave., Cice
ro. Bus karšta vakarienė, gėri
mai, šokiams gros 6 asmenų 
Kiehnevičiaus orkestras. Rezer
vuokite stalus pas M. Sodonį 
tel. LU 5-9585 arba D. Viktorie-
nę telef. 778-4561 įpr.) 

tros laidai ir dujų vamzdžiai 
tvarkoje, a r šildymo įtaisai ne
pavojingi. Gaisrui kilus tuoj rei
kia šaukti tel. F I 7-1313. Per
spėjama nepalikti namuose ma
žų vaikų vienų, jie gali padegti 
butą. 

ŠOKIAI SU KUI.Tf RINE 
PROGRAMA 

Pietinėje Chieagos dalyje esan
ti Šv. Ksavero kolegija spalio 

Balfo darbuotojai tariasi Chicagoje pn#« prade darru savo rudens vajų. 

Chicagoje pereitais metais 
gaisruose žuvo 184 žmonės, jų 
tarpe 38 vaikai. Šiemet Chica
goje gaisruose iki spalio mėn. 
žuvo 152, jų tarpe 33 vaikai. Vi
sose JAV-se kas valandą būna 
apie 300 gaisrų. Todėl reikia im
tis visų saugumo priemonių. Ga-|20 ir 27 d., šeštadieniais, jauni-
lima telefonu 744-4762 pašaukti: mui ruošia šokius su kultūrine 
kovai su gaisrais biurą — Fire j programa. 
Prevention Bureau ir gauti spau j ,-x"rin> * x- ^u 
dintų nurodymų, kaip saugotis į ^ M e r m s 
gaisrų, ši savaitė yra kovos su į 
gaisrais savaitė. Visose JAV-se1 Chicagoje veikia Amerikos ka-
per metus gaisruose žūna apie.'ro veteranų spaudos sąjunga. 
12.000 žmonių.-taigi čia r imtas Jos nauju prezidentu išrinktas 
reikalas. Ugniagesiai pataria ru- Albert R.. Madsen ir jo įvesdini-
denį išvalyti dūmtraukius, paša- mas j naujas pareigas įvyks 
linti degamą medžiagą toliau spalio 19 d. 8 v. v. sąjungos su-

Nuotr. A. Gulbinako inuo krosnių, patikrinti, ar elek- [sirinkime, 4416 S. "vVeatem Ave. 

Paulienės, Tuo ir bu
vo baigtos šventės iškilmės (bk) 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

Penktoji laida 
Jei jūsų marti yra lietuvė ar 

kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės 

Vigų iprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti, ir lengvai įvykdomi 

Kaina tik $3.00 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Parsiuntimo lAlaldoms praftoma prv 
dSM 25 et, o lUinots frvventojat piv 
deda dar 18 et. mokeaci&mA 
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