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NIX0N0 6ED0S 
WASHINGTOXAS. — Prez. senatorius, kalbėdamas pe r te-

Nbccno spaudos sekretoriaus 
pavaduotojas Gerald Warren 
vėl pakartojo savo šefo pareiš
kimą, kad Xixonas iš pareigu 
nežada atsistatydinti. J a m at

sistatydinti pasiūlė ir šios sa
vaitės "Time" magazinas, tas 
pats, kur i s j j indorsavo visus 
tris kar tus . Motyvas atsisaky
mui, "Time" žodžiais, kad Nixo-
nas neteko pasitikėjimo tautoje 
ir negali efektingai tvarkyti 
komplikuotų reikalų. 

Panašiai atsiliepė ir Edward 
Brooke, pirmasis respublikonų 

Naftos bus 
dar mažiau 

Kuwaitas. — Dešimties arabų 
kraštų naftos ministerių konfe
rencija nutarė dar šį mėnesį naf
tos produkciją sumažinti 25 pro
centus ir tokiu būdu padidinti 
spaudimą, kad iš okupuotų žemių 
Izraelis išeitų. Kraštai, kurie spa
lio 17 buvo nutarę sumažinti 
(produkciją kas mėnesį po 5 proc., 
taip pat įsijungė į šį "naftos ka
rą". 

Iš tos sumažintos produkcijos 
nebus mažesnis eksportas "drau
giškiems kraštams". Kas tie drau
giški, oficialiai nesakoma, bet 
pirmoj eilėj numatoma, jie yra 
Ispanija ir Prancūzija, kurie šio 
karo metu parodė daugiau simpa
tijų arabams, ne Izraeliui. Savo 
politiką paaiškinti ir paspausti 
"nedraugus" į Vakarų sostines 
bus pasiųsti du ministeriai. Ap
lankys n e tik Vakarų Europą, bet 
ir Ameriką. Keliaujančiais pa
siuntiniais bus Aiži rijos Abdel Sa-

ieviziją. J is sakė, kad nežino, 
ar galima kas padaryti, k a d Ni-
xonas atgautų pasitikėjimą. 
Priešingai pra5neko demokra
tas senatorius Hovvard Cannon 
(Nev.), Senato taisyklių komi
teto pirmininkas, kuris pradė
jo Geraldo Fordo apklausinėji
mus. 

Kiti demokratai sako, kad jų 
partneriai Kongrese, respubli
konai, ragina greičiau baigti 
Fordo apklausinėjimus i r j j pa
tvirtinti. Tada jie patys galėtų 
garsiau ir drąsiau kalbėti apie 
Nbcono atsistatydinimą. 

WASHINGTONAS. — Ronald 
Ziegler, prezidento spaudos sek
retorius, optimistiškai kalbėjo 
ir sakė, jog dėl tų dviejų din
gusių juostelių Nixonas duos la
bai įtikinančius paaiškinimus. 
Nesakė tik, kokie bus tie paaiš
kinimai. 

Valstybe 
be teritorijos 

dar ne valstybe 
NEW YORK. — Portugali

jos kolonijoj Guinea - Bissau su
sidariusi revoliucionierių vyriau
sybė bent šiais metais į Jungti
nes Tautas nebus priimta. Kai 
buvo ilkilęs jos klausimas pri
imti kaip savarankišką, nepri
klausomą valstybe, už ją balsa
vo 93 kraštai , prieš tik 7, o su
silaikė 30. Kadangi prieš balsa-

Dideli Saigono 
nuostoliai 

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo tankų dalinys apsupo ir 
paėmė prie Kambodijos sieenos 
Pietų Vietnamo kariuomenės 
dvi stovyklas. Žuvo arba buvo 
paimti į nelaisvę veik visi 300 
Saigono karių. Tuo pačiu metu 
Quang Duc provincijoj nukrito 
a r buvo numuštas transportinis 
lėktuvas su 29 kariais, ir visi 
žuvo.Tokiu būdu šio savaitgalio 
nuostliai Saigonui buvo dideli. 

Korespondentai paklausė Sai
gono karinės vyriausybės, ar 
anų stovyklų paėmimas jau reiš 
kia naujos ofenzyvos pradžią. 
Buvo atsakyta, jog ne, bet tam 
jau ruošiamasi, ir priešas mė
gina mūsų jėgas. Prie Du Bong, 
kur užpuolimas įvyko, buvo su
naikinti 9 komunistų tarkai . 

Lėktuvą galėjo numušti so
vietų S AM - 7 raketa. Tokiomis 
raketomis Siaurės vietnamiečiai 
j au aprūpinti. Jas patogu nau
doti, nes yra nedidelės ir pa
leidžiamos nuo peties. 

PHNOM PENH. — Kambo
dijos vyriausybės kariuomenė 
ir Khmer Rouge komunistai ga
bena sustiprinimus prie fronto 
linijos netoli sostinės ir vieni 
ruošiasi pulti, kiti gintis, laukia 
t ik sezono pradžios, ki to mėne
sio. 

• 

Buvo pagrobę 
sovietų lėktuvą 

MASKVA. — Sovietų milici
j a apsupo nusileidusį Aeroflot 
lėktuvą ir nušovė du jaunuolius, 
o kitus du suėmė. Pasirodo, jie 

Egiptas kalba apie 
karo atnaujinimą 

priimta tikruoju nariu. Prieš 
• , r 3 , .-.. . . :. , ; v - os Ah- ^ r * • * • « » Portugalija. Brazi-
med Žaki Yamani. Be šių * * * * * G r 2 : K 3 j a " fepamja i r * * * 

vo Amerika su Britanija, tai jų J mėgino nukreipti lėktuvą į šve-
veto nulėmė, i r Bissau nebuvo j &jfo Lėktuvas su 25 keleiviais 

skrido iš kurio tai vidurio Ru
sijos miesto, kai jaunuoliai iš
si traukė iš bagažo šautuvus ir 

' d a l v \ ' a v o ! A f r a a L Guinea - Bissau tačiau 1 į pareikalavo vežti į Švediją ir 

Vėjinis malūnas. Jurgeliškių km., Šiaulių vis. ir aps. 

vieno milijono dolerių, kitaip 
grasino iššaudyti keleivius. Lėk
tuvo pilotas pasakė, kad neturi 
gazolino ir nusileido Maskvoje 
"kurui pasipildyti". Susirėmimo 

parduos tik tiek, kiek jiems bū 
tinai reikia, jokiu būdu ne dau
giau-

MIAMI BEACH. — Čia kal
bėdamas federalinis sauskelių 

būti 

kraštų, konferencijoj ., _ 
dar Irakas, Sirija, Abu Bhabi, į komitetus bus priimta. Ten ne-
Qatar, Bahrain, Ecotas, Libija | v e J a a a i d z ™ &*** v e t ? " , 
k Kuvvaitas. ^ k u n e . « » * * * * /»"> įf1" 

Supykę arabai dar diskutavo, I ^ ^ Augiaus ia Kakarų Eu-
kaip išvengti, kad kraštai, kurie j « f " • * • * * ir Lotynų Arnen-
gaus naftos jos neperleistų "prie- ! ka~ ***<>> k a d Pem* S U T l k u t™™ į metu nukentėjo vienas įgulos 
šams" tokiems, kaip Amerika m- # * * * * U k a i P elgtis. Bissau Į T^rys i r keleivis. Taip praneša 
ba Olandija. Po konferencijos j n o r a skelbiasi turnt i vyriausy- Į J P L 
i. „ ,^**o iV^ ir A ra n<r*m<;' be. bet neturi kontroliuojamos 
buvo parefKSta, jog - , „ - . - M a. ,_, , ;„ „- . _.,.. TOKUO. — Kinijoj keturias 

dienas viešėjo Australijos mi-
nisteris pirm, Goūb Whitlam ir 
išsivežė susitarimą per trejus 
metus parduoti didelį kiekį kvie
čių. Tai buvo pirmas Australi
jos premjero vizitas nuo Kini
jos revoliucijos Kinijoje. 

NEW YORK. _ TWA oro li
nijos vidaus susisiekimas susto
jo. Į užsienį lėktuvai d a r skrai
do. 

PASAULIS NUTYLI LIETUVOS 
TRAGEDIJA 

Vokiečių kalba laikraštis "Mer durno. Kurt Vv^aldheim atsakęs, 
kur, Rhein" įdėjo ilgoką straips.kad tas klausimas nebuvęs dar
ni "Und der Westem schweigL I botvarkėje. 
Litauische Tragoedie in unserren! Milijonai laisvojo pasaulio ka-
Tagen". (O pasaulis tyli. Sių die-jtalikų esą išleidžia bilijonus atsi-
nų Lietuvos tragedija). Autorius j likusioms tautoms, bet beveik ne-
Diethild Treffert straipsnį prade-į kreipia dėmesio į jų pačioje paso
dą ištrauka iš kun. J. Zdebskio;nėję tikėjimo brolius, kurie eina 

Tel Aviv. — Izraelis kaltina 
Egiptą, kad mobilizuoja kariuo
menę ir traukia naujus dalinius 
prie Sueso, ruošiasi atnaujinti 
karą. Gynimo ministeris Moshe 
Dayan sako, kad Egiptas neabe
jotinai pradės pulti iš naujo. Pa
našiai kalbėjo ir Goldą Meir 
VVashingtone. 

Kitais kanalais atsiliepė i r 
Egiptas: jeigu Izraelis nepasi
trauks į tas linijas, kuriose buvo 
spalio 22, pasekmės bus labai 
liūdnos. "Al Ahram", Beiruto 
laikraštis, irgi rašo, jog Egipto 
vadai painformavo sovietų už
sienio reikalų viceministerį Vasi-
ly Kuznecovą, kuris dabar lankosi 
Visd. Rytuose, jog kitos išeities nė 
ra, kaip tik atnaujinti karą. 

Ginčas dėl spalio 22 fronto li
nijos yra pagrindinės reikšmės 
abiem pusėm. Jeigu Izraelis kiek 
pasitrauktų atgal, tada būtų iš
laisvinta Egipto trečioji armija. 
Armija dar pajėgi kariauti ,turi 
pakankamai amunicijos. 

Izraelis laikosi drąsiai ir turin
čio persvarą žmonėmis Egipto 
naujo puolimo nebijo. 

Sovietų belaisvių 
nėra 

TEL AVIV. — Izraelio ka 
r inė vadovybė paneigė žinias, 
kad kare buvo paimta į nelais
vę ir rusų karių. "London Ob-
server" rašė, kad ir Sirijos, i r 
Egipto fronte tarp belaisvių bu
vo arabų drabužiais apsirengu
sių sovietų karių. Tikrumoj t a i 
y r a tik gandai. 

teritorijos, ir kokia gali 
valstybė be teritorijos. 

ATĖNAI. — Kai buvo mini
ma 5 metų sukaktis nuo buvu
sio min. pirm. George Papan-

administratorius Norbert Tie- i d e o u m i r t i e s - susirinko kapinė-
mann minėjo, kad greitu laiku! f J * * 5.000 demonstrantų ir 
reikės racionalizuoti gazoliną.; " ^ J J P n e š vyriausybę. Polici 
Pirmiausia bus pakelti valsty
biniai mokesčiai, paskui reikės 
sumažinti greičio ribą. Greičiau 
važiuojantieji automobiliai dau
giau sunaudoja kuro. Reikės j -
vesti i r kortelių sistemą, pana
šiai, ka ip yra buvę II pasaulinio 
karo metu. 

Robert Jacobs. Ulinois - In-
diania gazolino pardarvėjų są
jungos direktorius, mano. jog 
racionalizavįmas bus reikalin
gas tik nuo kitų metų birželio 
mėnesio, kai žmonės pradės va
žinėti atostogų. Žinoma, iki to 
laiko gali daug kas pasikeisti. 
Šios žiemos gale gazolino kaina 
jau gali pakilti iki 60 centų už 
galioną. Dabar jau siekia 47.9 
už reguliarų ir 49-9 et. už pre-
mium. 

HAGA. — Praėjusį sekma
dienį Olandija buvo be ratų. 
Privatiems automobiliams buvo 
uždrausta pasirodyti gatvėje, 
galėjo važinėti tik taksiai. Baus
mė buvo didelė: tki 40,000 dol. 
arba iki 6 metų kalėjimo. Dvi-

i jai sklaidant nukentėjo ir atsi
dūrė ligoninėj 28 asmenys, o su
imtų buvo 30. 

kalbos teisme, 'kur jis klausias, 
koks gali būti tikybos persekioji
mo tikslas, jei ne "Bažnyčios su
naikinimas iš vidaus... kad Lie
tuvos katalikų Bažnyčios padėtis 
prilygtų pravoslavų Bažnyčios pa 
dėčiai" sovietuose. 

Lietuva esanti vienintelė Sov. 
Sąjungos respublika, kur egzis
tuoja reikšmingesnė katalikų Baž 
nyčia. Nors Leninas kadaise pers
pėjo nedaryti kankinių, Lietuvo
je to esą nebuvo bo]arna. Šimtai 
tūkstančių tikinčiųjų buvę ištrem 
ti, jų tarpe 350 kunigų. Trys vys
kupai mirė kalėjime. Katalikų pa
dėtis buvusi desperatiška ir vis 
blogėjanti. Tačiau tos barbariš
kos priemonės esą nedavusios 
lauktų rezultatų. Tada sovietai ė-
mėsi kitos taktikos, t.y. varyti ky
lį tarp Bažnyčios hierarchijos ir 

Į tikinčiųjų. Vyskupai buvo stato-
įmi prieš dilemą: leisti jiems pa-
| diktuotus pareiškimus, arba.... 
Tuo pat metn kunigų, parapijų ir 

' pa ski rų tiki n či ųjų persėk ioj im a i 
darėsi vis nuožmesni Lietuvos 
katalikai kreipėsi su svariai do
kumentuotais -lamdą is į visas į-
manomas Lietuvos ir Kremliaus 
įstaigas. Rezultatas buvęs, kad jų 
skundai buvę grąžinami persekio 
tojams, karinos jie skundė. 

Kur padėjo lietuvių skundą. 

krvžiaus kelius Sov. Sąjungoje. 

Vatikanui visa tai esą žinoma. 
Oficialiai jis nereaguojąs, nežiū
rint to, kad Lietuvos Bažnyčiai 
gresiąs pavojus atsidurti tokioje 
pat padėtyje, kaip Maskvos pat
riarchatas, t-y. būti visiškoje 
Maskvos ateistų kontrolėje. Neofi 
da lūs žygiai gal ir yra daromi, 
bet jų sėkmė nedidelė. Gal kiek 
prisidėjo prie to, kad pastarai
siais laikais Lietuvoje buvo ats
pausdinta keli tūkstančiai Sv. Raš 
to. Nedaug, bet vis šis tas. 

Toliau nagrinėdamas Helsinkio 

SAM raketas 

Nežiūrint, kad nežino, kaip išlais
vinti apsuptą trečiąją armiją Egip
t a s kalba apie karo atnaujinimą ir 

konferenciją ir sovietų -pastangas, R a i r e ^ ^ d e r a o n s t n i o j a 
autorius sa.<o, Kad jie aiškiai' 
siekią dabartinių sienų status quo 
pripažinimo. Kam jiems toks po
pierinis pripažinimas esąs reika
lingas? Anot prancūzų diskretiš
kų užuominų, tai jiems esą reika
linga įteisinti antrojo 'pas. karo 
metu įvykdytą Baltijos valstybių 
aneksiją. Helsinkio konferencijos 
nutarimai pakersią taikos konfe
renciją ir nuraminsią sovietų są
žinę. (E.) 

Kissingeris 
arabų 

sostinėse 
WASHTNGTONAS. — Į Vid, 

Rytus i r Kiniją Kissingeris jau 
išvyko. Pirmasis jo sustojimas 
buvo Rabate, Maroke, k i t as Tu
nise, Tunizijoj. Paskui j is apsi
lankys Kaire i r konferuos su 
Sadatu. Prieš išvykdamas tu
rėjo ilgą telefoninį pasikalbėji
mą su Nbconu, kuris tuo laiku 
buvo Floridoj. Kalbėjosi i r su 
sovietų ambasadorium Dobry-
ninu. Su Kairo emisaru Fahmi 
Washingtone buvo susitikęs pen 
kis kartus, o d a r ilgiau konfe-
ravo su Goldą Meir. Dar įdomu, 
kad pas jį lankėsi ir Sirijos u. r. 
vicemin. Mohammed Išmali. Si
rija, kaip žinome, pas save Kis-
singerio neįsileidžia i r šnekėti 
nenorėjo, dabar gi švelnina pa
dėtį. 

Kaire Kissingeris bus šian
dien, be t jau v a k a r buvo jau
čiamas tam t ik ras įtempimas, 
kartu buvo spėliojama, ką jis 
pasakys ir kokia a tmosfera su
sidarys pasikalbėjimų metu . O-
ficialiuose sluoksniuose garsiai 
kalbama, kad jei nepasiseks su 
Kissingeriu sus i t a r t i jei j is bus 
dideliu Izraelio advokatu, šau
dymai prie Sueso prasidės kitą 
valandą jam išvykus. 

Diplomatų 
judėjimas 

BUKAREŠTĄ?. — Izraelio 
užs. reik. min, Abba Eban at
sirado Rumunijos sostinėje. Ru
munija vienintelė Varšuvos blo
ko valstybė .turinti diplomati
nius santykius su Izraeliu, bet 
palaikanti ir gerus ryšius su 
arabais. Spėjama, kad Eban pra
šys Rumunijos tarpminkavimo. 

Sirijos prezidentas Hafez As-
sad susitiko su Alžirijos prezi
dentu Houari Boumedienne: Li
bijos diktatorius Muarumar 
Kaddaf i susitiko su Pietų Jeme
no užs. reikalų mdnisteriu. pas
kui tas pats Kaddafi priėmė so
vietų užs. reik. min. pavaduoto
ją Kuznecovą. žodžiu, didelis 
diplomatų ir politikų judėjimas. 

. Nepažįsta savo 
kongresmano 

OKLAHOMA CITY. - Vi
suomenės nuomonės tyrinėjimas 
rodo, jog Oklahoma City gy
ventojai savo valstijos kongres-

I mano Carl Albert nenorėtų ma-
• t y t i prezidento pareigose. 3 0 ' 

HEW YORK. — šiandien New 
; Yorko mieste vyksta mero rin-
; kimai. Didžiausio Amerikos mies 
j to galvai yra keturi kandidatai. 
; Daugiausia galimybių laimėti 
skiriama miesto kontrolieriui 
Abraham Beame. Buvęs meras 
John Lindsay daugiau nekandi
datuoja. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 6: šv. Leonardas, Į t y ų pnsGtutjiiio parcuguBt;. ou•'/c 
Malonu paminėti, kad vietos j pasakė, kad jei Nbconas turėtų j šv. Edviną, Ašvydas, Vigandė. 

lietuviai prisideda prie Lietuvos! atsistatydinti, jie nenorėtų, kad ! Lapkričio 7. šv. Gotfndas, šv. 
vardo ir Įos reikalų garsinimo sa- dabartinis Atstovų rūmų pirmi- j Sopatra. Svirbutas. Domą. 

Pagaliau, pritrūkę 
1972 LietuvoN katalikai surašė 
memorandumą su 17,034 para
šais. Vienas buvęs pasiųstas Brež
nevui, o kitas Jungtinių Tautu 

vo gyvenamos apylinkės spaudo 
je. Yra labai svarbu, kad kiekvie-

kantrybės jnas. kas tSktai gerai moka anglų 

Vokietis Fred Jonės sklandytuvui įsibėgėti nuo kalno naudoja dvirati-
račių buvo pilnos gatvės. Olan- i Kartais pasiseka ne visai blogai ir neatsitinka, kaip parodyta kampinėj 
dijai naftą^ nutraukė a raba i ' nuotraukoj, kai susilankstė dviračio ratai. 

rankas užimtų jo vietą. Tik 24 
procentai pasisako už Albertą. 
Labai didelis procentas arba ne
tu r i nuomonės, arba ne t nežino, 
kad toks Carl Albert egzistuoja, 
nesidomi nolitika. 

Saulė teka 6:27, leidžias 4:41. 

ORAS 

CLEVELANDAS. — Vienas 
rx>lioininkas, netekęs pusiausvy
r o s ar pamišęs Iššaudė savo ir 

kalbą raštu, Įvairiomis progo
mis parašytų Lietuvos klausimais. 
NVseniai paminėjome V. Bražė-

! ną ir J. Kojelį, kartas nuo karto 
gen. sekretoriui su prašymu, kad ', pasisakančius vietinėje spaudoje. 

j jis tą memorandumą perteiktų į Dabar mus pasiekė iškarpos iŠ 
i Brežnevui. Kai JT gen. sekreto- j VVaterbury, Conn. laikraščių. P.: 
Į rius buvo Maskvoje, vienas žurna; J. Masionio laiškai buvo įdėta L kaimynų šeimą, viso 7 asmenis,; ta, dieną temperatūra apie 30 
j listas užklausė jį dėl t o memoran Į "The Ev«ning Gazette". j i r pat« nusišovė., ! laipsnių. 

U M FREEZING 
Daugiausia saulėta, be t šalr 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI BR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, ML D. 
Sveikatos reikalu raštus - klausimos shjsti šrao adresu: 

KELIAS | SVEIKATA, 2319 West Gartleld BlvdL, Chicago, LU. 6063S 

KODĖL JAUNO AM2IAUS 
VYRAI MIRŠTA 

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

KLAUSIMAS. Dažnai spaudo
je kartojam, ypač gerb. daktaro 
Adomavičiaus, kad žiūrėtume, ką 
valgome, ką geriame ir kiek. val
gome ir geriame. Visa ta i geros 
valios žmogus ir bent kiek sau ir 
kitam gero lirtkįs nesunkiai gali 
išpildyti. 

Taipgi sakoma, kad žmogaus 
amžius priklauso « £ tik nuo mais 
to, bet ir nuo Įtampos bei pavel
dėjimo. M a n rodosi, laikantis vi
sų galimų reikalavimų, paveldė
jimą galima sutramdyti. 

Moteris stovi vyro sveikatos 
sargyboje. Dirbant is vyras, būda 
ma.*, atsakingose pareigose, netu
ri nei laiko, nei galimybės gal
voti ką valgyti. U ž tai Dievo yra 
taip sutvarkyta, kad vyras veda 
moterį. Moteriai uždėta pareiga 
rūpintis šeima, o vyrui ją išlai
kyti. 

lt 
Jaunas talentas Audrius Viktorą 

Lietuvių televizijos. Alvudo progra
moje. Nootr. M. Nagio 

Moteris turėtų būti labai rū
pestinga, paruošdama seimai 

\ giasi kartu su juo laiką praleisti. 
Jaukioj Šeimos atmosferoj po

ilsiaujant, ne kartą vyrui gimsta 
naujos mintys jo darbo pasiseki
mui. Tik geros moters glo
boje skleidžiasi, bujoja visuome
niniam ir savam darbui. Ne be 
reikalo sakoma, kad gera moteris 
vyrui palaima. Menkavertė mo
teris net didžios dvasios vyrą pa
verčia nieku Nuo šios dienos 
kiekviena seimininkė turėtų per
kratyti savo sąžinę, ar ji teisin
gai savo paskirtį atlieka. 

Kaip gaila, kad vyrui vedus 
dažnai dūžta visos jo svajonės, 
jis būna tiesiog išmetamas iš vė
žių. Ta ip besitęsiantis gyvenimas 
atsiliepia į jo darbą, karjerą ir 
dažnai baigiasi ankstyba rnirtimi. 

Gyvenimo tiesa: jei susitinka a 
bu didžiadvasiai — tiek vyras, 
tiek moteris: tada jų tarpe išsi-
viešpatauja Viešpaties pažadė
tas Dangus. Kas daryti, kad dau 
giau didžiadvasių žmonių mūsų 
tarpe atsirastų? 

A T S A K Y M E . Tamstos mini
mi didžiadvasiai medicinoje va
dinami jausmais subrendusieji. 
Dar kiti juos geravaliais vadina. 
Tai vienas ir t a s pats dalykas: 
pilnai sveikas, n e tik kūnu- pro
tu, bet ir jausmais susitvarkiu
sysis pajėgia kurti Tamstos mini
mą Dangų an t žemės. Mums 
belieka dirbti reikiamus darbus 
tokių žmonių prieauglio užtikri
nimui. Nieko kito daugiau ne
reikia. Kaip iki šiol vien dejuo
dami, vien blogį siaučiantį apie 
mus ir mumyse aprašinėdami, 
kuriame pragarą ant žemės, nors 
nuduodame tikrus šventuolėlius. 
Geravalis, jausmais subrendęs, 
yra didžiausias gėris jam pačiam 
ir kaimynui. J is teks neatsiran
da iš nieko, nuo pamokslo ar nuo 
verkšlenimo. Reikia šių dalykų 
mūsų šeimose gyvenimui sugy-
dyt i : profilaktiška—apsauga čia 
tėra \nenintėlis vaistas. Štai tos 
tos apsaugos sudėtinės dalys: 1. 
Sveikas paveldėjimas. 2. Nesuža
lotas pradėjimas naujos gyvybės. 
3. Tinkamas išnešiojimas. 4. Na
tūralus pagimdymas. 5. Tinka
mose sąlygose, kūnui, protui ir 
jausmams vystytis padedančiose, 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W e A «Svd Street 
Kam P " 68-CiO* Ir »'•*. i'ora.» 

u cnaU. antrad. , ketv ir tad 
S Iki 7 -S0 vai Va.Ko.jv, 

8e*tad nuo 2 Iki 8:80 vai 
t're^iad. Ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. t78-*042 
K r t i ' tei WAll«-ook 5-304* 

Mok. Grasildos Meiluvienės (pirmoji iš kairės) paruošti vaikučiai su 
tėveliais ir talkininkais Lietuviai televizijoje, Alvudo programoje. Jie 
dainavo, deklamavo, skambino, kankliavo. Režisavo aktorius Alfas Brin
ką (viduryje). Nuotr. M. Nagio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

maistą. Vyras tevalgo namuose Į išauginimas. Tik tada gali tikėtis 
du kartus. Per tuos du kartus žmo j geros valios žmonių prieauglio, 
na turėtų pasirūpinti, kad būtų Į "~TJž~tai vien šnekos, vien linkė-
pakankamai \ i t aminu , mineralų j jįmai kiekviena .proga, ypač Ka-
b baltymų. Jei maiste trūksta rei Į ledose, apie geravališkumą, nieko 
kalingų dalių organizmui, anks- i reikiamo tokiam gėriui nevei-
čiau ar vėliau tą trūkumą vyras kiant, yra didžiausias laiko gaiši-
užpildo a lum ar degtine. Nere- j nimas,* apgavystė, prietaras. Rei-
tai alkoholis pasidaro nedaloma ' fa dar šiandien už minėtų darbų 
dalim. Kai tai atsitinka, žmona; griebtis tiems, kurie daugiausia 
aimanuoja, bėga patarimo p a s k a l b a apie geravališkumą. 
kaimynus ir pas daktarus; visi 
šeimos nariai turi kentėti. Ap i e rnoterį, kaip vyro sve±a-

Vyrai miršta n e nuo įtampos t o s — l a i m c s saugotoją — palm-
darbe, bet nuo įtampos, susida- kTtoją tas pats pasakytina. Jei 
rktsios namuose. Vyras, pasiekęs ^ g a s jausmais silpnas, blogava-
aukštą mokslo laipsnį, sėkmingai | lis> nekilnus, savanaudis, nervuo-
dirba savo srityje. Reiškia jis vra «**- V i s a t o m a W ° 0 * i * « a h s u 

pajėgus tą darbą dirbti. Kiekvie
nas žmogus, ką jis bedirbtų, yra 
tam tikroje įtampoje. Ir Šeimi
ninkė pietus gamina su t am tik
ra įtampa. Svarbu, kad įtampa ne 
būtų pertempta. 

Jei vyras grįžta iš darbo gero
kai pavargęs, randa namuose vis 
ką. kaip galima, geriau: žmona 
linksma, vaikai sutvarkyti. Vyras 
jaukioj šeimos aplinkoj atgauna 
visas jėgas. Bet, jei jam grįžus iš 
darbo namuose randa betvarkę 
žmoną — surūgusią, priekaištau
jančią, retai kada gerą vakarienę 
paruošusią. Tik spėjus vakarie 
nę pavalgyt, tuo j vaiką vyrui 
bruka ir, pralrickKi dieną su kai
mynėm, dabar mėgina atlik
ti visos dienos darbus. Tokiu at
veju nieko gero šeimoj nelaukti-
r.a. T inkama žmena laiku visus 
darbus atlieka, vaikus sutvarko, 
O vyrui atėjus ii darbo — ji sten 

rašyti — bus visos jos apimtos 
viename sakinyje: jausmų nesu
brendime tik našta jis liks. To
kioms ne tik geravališkumo šian
dien reikia, bet dar ir šių dienų 
mokslo pagrindų, ypač nusima
nymo mityboje. Blogavalė mote
ris nepajėgia savo pareigų atlikti 
ne tik Šeimoje, bet ir visur kitur. 

APGAILESTAVO IJf iDNTS 
ĮVYKIUS 

Popiežius Paulius VI, kalbė
li damas iš savo darbo kambario 

lango tūkstančiam maldininkų, 
susirinkusių Šv. Petro aikštėje, 
giliai apgailestavo vėl prasidė
jusį karą Artimuosiuose Rytuo
se. Paulius VI nurodė, kad viso 
pasaulio viešoji nuomonė vis la
biau smerkia ka ro žiaurumus 
ir kraujo praliejimą. 

Hartford, Conn. 
ANTRASIS TARPTAUTINIS 

FESTIVALIS 

Spalio 15 d. etninių grupių 
atstovai su vėliavom ir tautine 
apranga žygiavo nuo Bažnyčios 
gatvės kampo j G. F. & Co. Cen-
tineL salę. Pirmieji ėjo marinai 
(Marine Color Guard). antroj 
eilėj — The Putnam Phalanx — 
nariai, trečioj grupėj — lietuvių 
Sabonio posto veteranai. Po jų 
žingsniavo Kristina šerkšnienė, 
apsirengusi puošniais tautiniais 
rūbais. Toliau — visų kitų tau
tų atstovai. 

Gentinei salėj Hartfordo me
r a s G. Athanson sutiko atvy
kusius. Programos vedėja pa
kvietė į sceną visus atstovus ir 
mero sekretorę (daug pasidar
bavusią festivaliui). G- Athan
son atidarė festivalį, padėkoda
mas ir pasidžiaugdamas, kad 
pirmąją dieną atsilankė 2000 
žiūrovų. Savo kalboj paminėjo, 
jog 40 tautų da'-yvauja įvairiais 
pasirodymais. Kunigas McShef-
fery sukalbėjo invokaciją. Mies
to meras G. Athanson perkirpo 
amerikietiškų spalvų kaspiną. 

Paradas buvo įspūdingas. Fes
tivalis t ikrai šaunus. Įvairios 
tautos reprezentavo savo kul
tūrą, meną, tradicijas ir kt. Sa
lę lankiau kasdien, kartais 2 

sykius, pradėdama nuo lietuviš
ko stalo. Buvo ko pažiūrėti ir 
pasigerėti Gintarai, medžių dro
žiniai, audiniai — margučiai, 
keramika, paveikslai, tautinė ap
ranga, valgiai ir 1.1 viliojo kiek 
vieną. I r meninės programos 
pritraukė gausiai žiūrovų. Jose 
dalyvavo daug grupių, kai ku
rios pasirodydavo po 2 - 3 kar
tus. 
Lietuvių šeštadieninės mokyk

los mokiniai, vadov. mokyt. D. 
DziMenės, pašoko tautinius šo
kius — šustą, kepurinę, oželį ir 
k t Buvo malonu ir gražu. 

Kitose programose pasirodė 
lenkų katalikų mokyklos mer
gaičių choras, kuriam jaunuolis 
akompanavo pianinu, šokėjai šo
ko. Buvo portugalų šokiai su 
soliste ir vyrų kvarteto instru
mentinė palyda, afrikiečių ir 
kitų tautų madų demonstravi
mai, Jamaicos moterų choras, 
pianino ir so'asto paįvairinimu, 
armėnų ir graikų šokiai, dainos. 
Pasirodė rusų iš trijų balalai
kų i r vieno akordeonisto miš
rus kvartetas, temperamentin
gas ir imponuojantis. Viskas bu
vo gražu, bet vokalinė ir instru
mentinė muzika — gražiausiai. 

Festivalis buvo ne tik puikus, 
bet ir sėkmingas. Televizijoj ap
rodė stalus. Buvo matyti ir lie
tuvių. Laikraščiai dėjo nuotrau
kas ir aprašė. Lietuvių iškepti 
ir gražiai pauuošti grybeliai ir 

jų pagaminimo apybraiža (re
ceptas) buvo The Hortford Cou-' 
rant. Laikraščių fotografai fo
tografavo programos atlikėjus, 
neaplenkdami ir žiūrovų. Jų bu
vo pilna. 

Spalio 20 d. buvo 10 tautinių 
pasirodymų. Nuo 5 v. v. vyko už 
darymo ceremonijos. Progra
mos pranešėja vėl iškvietė į sce
ną 40 tautų atstovus, G- F. & 
Co. vedėją, mero sekretorę bei 
kitus darbuotojus. Hartfordo 
meras G. Athanson pasakė už
darymo kaibą ir paklausė; "Ar 
ruošim kitais metais trečiąjį 
festivalį?" Salėj visais balsais 
atsiliepė "Taip!" Kun. J. De-
metriades perskaitė Benedikci-
ją i r kaip užsibaigė antrasis 
festivalis, palikdamas visiems 
gražius įspūdžius. 

L B valdyba ir rengimo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja merui 
G. Athanson, lietuvių organiza
cijom — Sabonio posto vetera
nam, Tėvynės garsų radijo ved. 
A. Dragunevieiui i r talkininkam, 
kurių dėl vietos stokos neįma
noma išvardinti, ir lankytojams. 

Mūsų skyriaus vadovas buvo 
Alfonsas Dzikas. Po atsiskaity
mo, parengimo petoas bus nu
tar ta kam paaukoti LB valdy
bos posėdyje. M. Petrauskienė 
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PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

2858 We*t 63rd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

INVALIDĖ STUDIJUOJA 
TEISĘ 

Nancy Bcker, 21 m , gyve
nanti 8325 N. Karlov, Chicago-
je, y ra invalidė, negalinti nau
dotis rankomis ir kojomis. Šok
dama i vandenį ji taip baisiai 
susižeidė. Nenusimindama, dve
jus metus pasigydžiusi, ji pra
dėjo studijuoti teisę ir vesti 
kovą už invalidų teises. Pirma 
ji buvo kovinga trockistų sąjū
džio narė, dalyvavusi demons
tracijoje, tačiau vėliau trockis-
tus apleido, nes jie kliudė jai 
pasilikti ištikimai Mozės religi
jai. 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG G. LU 

Akufterija ir moterų M*o» 
Ginekologine Chirurgija 

• 4 4 8 So. PulasJd Road (Crarford 
M e d k a l Bofldlng) TeL L U 5-6446 

8007 W. 83 PL, J t u t k e , DL—599-0500 
Pri ima ligonio* pagal susitarime 
1«! neatsiliepia, skambint'. 874-SOtl. 

DR. C. K. BOBELIS 
U KOTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0583 

f O X VALLEY i f E D l C A L CKNTEB 
860 Sammlt Street 

Konto 58 — Elgtn n i ino l* 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 We»t 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 l n 7 popiet 

antrad., penkt , 1-8, treč. ir Sėst. tik 
susi t a m s . 

TeL KEUanoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRST U K 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
VaL: pirmad.. antrad. , k e t v i r t a d ir 
Densta.i n u o 11-4 vai . p. p . «-* 
»al »** sestad • » » - . > - « <v 

Philomena Says 

Or. Ant. Rudoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
8709 West 51st Street 

TeL GB 6-2400 
VaL pagal susitarimą: plrmad. Ir 

penk-ketr . 1—4 ir 7—9; 
tad. 10—4, sestad. 

antrad. ir 
io—s vai. 

' CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

5.39% 5.92% 6.003% 

LIGOS 
CHIRURGIJA 

AnnualYMd 
on 

S'4% 

Dalyt 

AimualYicM 
on 

w~Doy NotK* 
Accounts 

SIOOMintrnum 

on 

90-0ay Savings 
C<i tificoto 

$ 1 , 0 0 0 Minimum 

6.81% 7.08% 7.35% 
AnouotYMld 

on 

O n . YKH-Savinot 
CvtinoaM 

S1.000J 

AnnudYiaM 
on 

30-Month 

S5.000 

AnnuairicM 

7 .00% 
FourYvar 

S1.000 

1 1 4 * %.m% 
on Foar Year Savings 

Certificates 
$10,000 Minimam 

flnnual Yield 

For 49 years, savers o t near-$t00 million 
Chicago Savings have become aceustomed to 
the highest rates permitted by Taw. lt is 
possible to offer the above yield where earn-
ings remain undistgrbed and a re com-
pounded for a year or more. 

CHICAGO • * • * 

savinas and loan association 
6245 south,western avenue 476 7575 

Ofs. teL 7S5-44T7 Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBft — N T 3 ? V T ; ffi 

EMOCLSftS LIGOS 
C R A W F O R D MED1CAL BUTLX)INQ 

8449 So. Pnlaskl R o a d 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 84)873 
DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
AKU6KRIJA IR MOTERŲ 

GI-V EKOLOGINE 
8132 So. Kedzte Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal siisitarimą. Jei nt 

atsiliepia, skambinti: Ml S-0001 

TEL. — B E S-589S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akiu Ligos 
S907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL P R 8-2230 

V«BBQ — resld. — PRospent 8-9081 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K S A 

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

"iniiad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki S vai. ir nuo B iki 8 
•aL rak., i es tad. nuc 1 lk l 4 vaL 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
31S2 So. Kedzie A ve. 

TeL WA 6-2S70, n e a t s l l l e p a s skmns-
bintl 471-OSSft. V a l a n d o s n a s » l aort-
tartma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGa 
K f D I R j r IR V A I K Ų LIGTJ 

SPECIALISTĄ 
MEDICAL BUILDUTG 

116S S o n t b Weetern A v e s n e 
Valandos: Kasdien n u o 10 T . r y t o Iki 
t • . popiet. Trediad. ir s e s t a d . noe 

l t T . ryto ik i 1 T . popie t . 
Ofiso telef. B E 7-1108 

Reald . telef. — 2 S 9 - 2 9 1 * 

Ofiso H E 4-1818. R e s . P R 6-9S07 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

WPUCIAL YBft VTDAUS L I G O S 

2454 West 71st Street 
(71-os it Campbel l Are . k a m p a s ) 
Pirmad.. antrad. , ketv irtad. ir p e n k t 
nuo t va?, popiet ik i 7 • . r a k . flottad 
nuo 9 T. r y t o lkl 11 r a l r y t o — ttt 
susitarus. 

" D R T F R A N K P U M A S " 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietaviSkai 
2618 W. 71st St. — TeL 7S7-5149 

Ofs. PO 7-6000 Res. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
lYDYTOJAS IR CHIRtfRGAS 

S844 West 6Srd Street 
VaL: kasdien nuo i — 4 p. p. ir 6 

iki 8 vai. TrečJ&d ir fteStad. uždaryta. 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatologjr 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

Dl CHIRURGIJA 
CS24 North MUwaukee Avemn 

TeL 7SS-SS19 549-5400 

Passh< >k Savings t a n i Froni Day 

of LVposit to Day oi WithdrawaJ 

V U telefonai S52-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7 TreClad u 
tofttad. tik susl tarua 

TeL ofiso ir boto OLympio 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
144S So. 50th Avenoe, Cicero 

Kasdien 1-1 raL ir 4-8 raL vak 
Išskyros trečiadienius, 

ttsitadietuai. 11 lkl I m L popiet 

rikrtoa afcia. P r i t a i k o 
•rtyatact leosen". 

Vai. pagal sus i tar imą. U ž d a r y t a trafi. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1 - 4 popiet 
3r ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

DR. i , J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso teL R E l i a n c e 5 - 4 4 1 0 
Rez id . GRovehUI 6-0617 

Valandos: pirm. ir ketv . n u o 1 ^al. 
iki 3 vai. p. p. ir n u o 7 iki 8 v . vak. 
antr. ir p e n k t n u o 1-8 va i . p . p. 

ir vakara i s p a g a l s u s i t a r i m ą . 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAB 

Bendra praktika Ir moterų Ilgos 
Ofisas tr res. 9 S 5 1 W. 5Sttk S*. 

TH. P R o s p e o t 8 - 1 M S 
Ofiso TaL: Pirm. , a n t r , t r * 8 . U 

s e n k i nuo 1 iki 4 v a i Ir n u o S Ud I 
r. T., sestad. 2-4 vai . popie t tr k i t s 
««<•" T«te»il snirttarlTns 

Atostogose nuo lapkr. 5 Oti 19 d. 
Reikalui esant kre ip t i s J ar . BakSJ. 

Oftoo teL H E 4-S12S. Stūmį OI 8 - S l t * 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West T ls I Street 

VaL: pirm., antrad. , ke tr . Ir 
ž-4 ir 8-g. Tred. tr sestad. 

TeL P R o s p e c t A.9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
6648 Sooth Albany Avenoe 

Vai.: P irmad. 6-8 p p., an trad . 
2-5 p. p. penktad. ir seStad. J_4 p. p. 
Kitom d i e n o m t i k skubiu re ika lu , 
susi tania 

Tei . OOao P B S-S44S 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAfl 

S107 West 71sf Street 
Valandos: i — « TSJ. p o p i e t . 

Tref ir se*tad pa«a l s u s i t a r i m ą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHTRUROAJ 

6448 So. Pnlaskl Road 
Ofiso tai. 7S7- .141; sasSĮ S l t — 
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Kai skleidžiama 

PROPAGANDA MIRUSIŲJŲ VARDU 
Gali kalbėti i r kalba gyvieji įtakingus amerikiečius ir ne t 

savo darbais, pavyzdžiais, raš- kunigus, kad tik kaip nors jį 
tais i r pasiekimais. Negalima už- g e l b ė t ų nuo kelionės į tą jo 
ginčyti, kad mirusieji jau nebe- taip išgarbintą komunizmo ro-
kalba. Jie kalba, tik jie kalbos jų Lietuvoj. Andrulis, kuris vi-
nebegali pakeisti, nebegali savo są gyvenimą tarėsi gynęs dar-
darbų patobulinti ir, ką sakė, bininkų reikalus, dabar visa jė-
pakeisti ar išsiginti Mirdami jie ga kovojo, kad tik kaip nors 
padėjo tašką savo sumanymam, palaktų toj kapitalistinėj Ame-
ir veiklai ir tai, rodos, tur i būti rikoj, kur, anot jo, visi ir j is 
visiems suprantama, bet komu- pats yra išnaudojami. Andrulis 
lustams vis y ra kitaip, negu nenorėjo komunistines laisvės, 
šiaip j au kitoj normalių žmo- jis geriau norėjo likti kapitalis-
nių santvarkoj. Pas komunas- t inėj nelaisvėj ir todėl šaukė : 
tus kar ta is gyvieji tyli, kaip "Kol gyvas nepasiduosiu". I r 
mirę, o kartais mirusiųjų vardu nepasidavė. I r tada, kai jis pasi-
prikalbama ir priveikiama tiek, liko šiame krašte, iš džiaugsmo 
kad mirusieji galvoti negalvo- surengė didelį pergalės balių, a-
jo. O dažnai komunistai kalba pie kurį entuziastingai rašė ko-
net visai priešingai, negu mirų- munistinė "Vilnis". Bet Andru-
sysis gyvendamas kalbėjo ar lis mirė ir tada pasidavė, 
veikė. Panašiai dabar ištiko ir * 
Amerikos lietuvį komunistą An- Andrulio palaikų u rna spalio 
drulį, kurio pelenai nugabenti j 11 d. buvo nugabenta palaidoti 
pavergtą Lietuvą. į Stakliškes, Prienų rajone, ku r 

* j is lankė pradžios mokyklą, č i a 
Andrulis buvo senas Ameri- jo palaikai buvo padėti mokyk-

kos irnigrantas, pasukęs kairėn. l°je, čia įvyko ne eilinis pomir-
Chicagoj buvo aktyvus lietuvių tinis mitingas, kuriame dalyva-
komunistų veikėjas, komunisti- vo visi komunistiniai didžiūnai, 
nės "Vilnies" redaktorius, taria- kaip Sniečkus, Paleckis, sumaus 
mai kovojęs už darbininkų lais- kas ir eilė mažesnių. Padėta 
ve, be t niekada negynęs paverg- šimtai vainikų, pasakyta visa 

Artimųjų Rytų krize ir VVashingtonas 
Nuolaidų galimybes ir I. T. vardu komunistiniai kariai 

Arabų pradėtas spalio 6 d. 
karas prieš Izraelį, užtrukęs 11 
dienų, sus tabdytas Washingto-
no ir Maskvos spaudimu. Izrae
lį spaudė VVashmgtonas, arabus 

K. TAUTKUS 

išgelbėti Egiptas neturi paruoš
tų rezervų. Kaip tik buvo pra-

. . nešta Brežnevui, pastarasis pra-
Maskva. Paliaubų rezoliucį- J A ^ ,^a^n ;~ ~„ A • AT-

71 •** , „ , , . ' d e J ° veikti ir spaude Nixoną ne-
j diplomatiško turinio "nota", ku
r ą sen, Jacksonas pavadino 

šaulyje" Maskvai rūpi, bet Sue-, 
30 kanalo a t idarymas ir "jsigiji-1 
mas arabų draugystės" , kurią 
Maskva taip sunkiai laimi. 

Varšuvos pak to kariniai daliniai 

tos Lietuvos darbininko nuo iš
naudotojos Maskvos. Net i r ta
da, kai Maskva pasmerkė Stali
ną ir Beriją, V. Andrulis nedrį
so paskelbti "Vilnyje", kad jie m a s ir 
darbininkų išnaudotojai. Kar- niekada 

eDė prakalbų. Tarp kitų Vyt . 
Kazakevičius taip kalbėjo: "Y-
pač brangūs, žavėję V. Andru
lio bruožai, buvo principingu-

idėjinis nuoseklumas, 
neleidę nuklysti j a m 

tais lyg ir užsimindavo, kad n u o teisingo marksistinio kelio, 
kažkada buvo kulto laikai Lie- Kaip t ikras proletarinis inter-
tuvoje, bet iš t ų užuominų at- nacionalistas, V. Andrulis giliai 
rodė, kad tas kul tas nebuvo toks mylėjo savo liaudį, savo gim-
žiaurus, koks j is tikrumoje bu- tąjį kraštą ir gimtąją kalbą, 
vo, o lyg tai buvę kažkas ne vi- šiandien tėviškė, amžinai pri-
sai gerai, ne pačioje komuniz- glausdama prie krūtinės savo 
mo praktikoje, o tik jo teori j o- sugrįžusį sūnų, atsilygina j am 
je. Andrulis, gimęs 1890 m., at- t a pačia meile, ta pačia ištiki-
vykęs į Ameriką 1911 m., įsi- urybe". 
t raukęs į darbininkų judėjimą Žodžiu, ta ip buvo iškeltas V. 
nedrįso paskelbti, kad Stalinas Andrulio sugrįžimas, jo palaikai 
buvo darbininkų išnaudotojas panaudoti tarybinei propagan-
net i r tada, kai Maskva ta i pri- dai, įrodinėta, kad velionis ne
pažino. Visa tai rodo, koks jis rėjo grįžti į Lietuvą. 
buvo klusnus komunizmui, ko- Tokia komunistinė propagan-
munistiškesnis už patį Kremlių, da per daug nieko nestebina. 
o tačiau, šalia jo kovos už dar- Komunistai yra nukankinę eilę 
bininkų gerovę Amerikoj, An- savo veikėjų, pvz. Angarietį, o 
drulis daug turėjo kovoti, kad dabar paskelbė, kad jis buvęs 
jis p a t s nebūtų į tą komunistinį kulto auka, lyg niekur nieko 
rojų ištremtas jį jau vėl garbina kaip liaudies 

* sūnų. Andrulis žinojo, kad Mas-
Andrulis puikiai pažino ko- kva, pavergusi Lietuvą, atnešė 

munizmą. Jis žinojo, koks jis jai tik dideles kančias, nenorė-
žiaurus, koks negailestingas Lie- jo į okupuotą Lietuvą vykti net 
tuvą pavergęs okupantas rusas, numirti ir iki mirties kovojo, 
jis puikiai žinojo, kaip y ra iš- kad tik nebūtų į ją pasiųstas, 
naudojamas Lietuvoje darbinin- šiandien komunistai su didžaau-
kas. Tr tai žinodamas, V. An- šiomis iškilmėmis jau džiaugiasi 

jos formulė, iššaukus Maskvai 
valst. sekr. H. Kissingerį, buvo 
priimta Maskvoje ir formaliai 
patvirtinta Jungtinių Tautų sau
gumo taryboj . Maskva išvystė 
nepaprastą skubėjimą, parodė 
skrupulingą ' 'susirūpinimą'' baig 
ti Art. Rytų karą. 

Numatomos ir nenumatomos 
priežastys 

Dabar jau išaiškėjo paslaptis, 
kad 1967 m. žydų ir arabų ka
re Maskva pagrasino VVashing-
tonui pasiųsti savo kariuomenės 
dalinius į Palestiną "karui su
laikyti ir taikai a ts ta tyt i" . Pre
zidentas Johnsonas į Maskvos 
grasinimą nekreipė dėmesio, nes 
žinojo, kad ji tokio žingsnio ne
išdrįs žengti. Taip ir įvyko. A-
rabai kapituliavo. 

Šiame ka re Maskva, naujai 
apginklavusi, ištreniravusi ara
bų kariuomenę, j au buvo tik
resnė, kad kovas arabai laimės 
arba susilygins su žydais. Pra
džioj atrodė, kad arabų karin
gumas sausumoje ir ore žymiai 
pagerėjęs. Pirmosios karo die
nos rodė arabų norą kariauti , 
gerą sunkiųjų k a r o ginklų val
dymą. Kariais i r ginklais nuo
stolių turėjo abi pusės. Jei ne 
Amerika žydams, o Maskva a-
rabams būtų nepasiuntusios sku 
biai ginklų, k a r a s ilg'iau poros 
savaičių būtų nesitęsęs. Tačiau 
Maskvą apėmė baimė, kai Izra
elis sugebėjo sulaužyti Egipto 
pirmųjų dienų "laimėjimą per
sikelti per Sueso kanalą" ir per
metant karinius dalinius nukirs
ti Egipto 3-sios armijos ginklų, 
maisto ir vandens kelius. Armi
ją sukapojo, ėmė okupuoti nau
jas teritorijas i r išlaisvino ke
lią j Egiptcsosti nę Kairą. Ta
da Brežnevas pasiuntė į Egip
tą min. pirm. Kosyginą pasi
tarti su prez. Sadatu. 

Pasitarimuose Kosyginas pa
tyrė, kad Egipto karinės jėgos 
yra desperatiškoj padėty. Joms 

mybę prieš pasaulį ir civilizaci
ją abu partneriai, nes tur i pa
kankamai "civilizaciją sunaiki
nančių ginklų". Jis pasiūlė J . T. į munistinių kraš tų kariai. JT 
Saugumo tarybai suorganizuoti Į generalinis sekretorius Waldhei-

Pirmą kar tą JT istorijoje at
sitiko, kad Jungtinių Tautų tai
kos daliniuose dalyvaus ir ko-

sen, 
"brutalaus ultimatumo" vardu. 
Maskvai suskaudo "širdį", kad 
ir šiame kare jų ginklai, rake
tos, duoti arabams, vėl pateks 
žydams. Dėlto sutiko Saugumo 
taryboje gir.klų paliaubų rezo
liuciją priimti, įgyvendinti ir ko
vos veiksmus sustabdyti 

Draugystės ir bendradarbiavimo 
krizė 

Spalio 24 dienos vėlai vakare 
Nbconas gavo Brežnevo "notą", 
kad spaustų žydus sustabdyti 
ka ro veiksmus, jei ne, tai jis pa
siųs savo karius tokį veiksmą 
padaryti. Ar Nbconas diploma
tiniu keliu ką atsakė Brežne
vui a r ne, bet jis parodė veiks
mus, kurie ir be žodžių Maskvai 
buvo gerai suprantami. Komu
nizmas vertina jėgą, o ne kal
bas. Sušauktoji Amerikos vals
tybės Saugumo taryba, išklau
siusi prezidento pranešimo ir 
padėties susikomplikavimo, be 
nuomonių skirtumo rekomenda
vo prezidentui, kaip vyriausiam 
Amerikos karinių jėgų vadui, 
užaliarmuoti visame pasaulyje 
Amerikos karines jėgas. Prezi-

1 dentas Nixonas tai padarė ir 
pranešė Maskvai, kad jos "vie
našališkas žygis" turės sunkiai 
atitaisomų pasėkų. Pats prezi
dentas painformavo senato ir 
Atstovų rūmų abiejų partijų va
dus, o valst. sekr. Kissingeris 
spaudą ir tautą. Kissingeris pri
minė, kad turi jausti atsako-

taikos dalinius Art. Rytų ta ika i 
saugoti ir žydų-arabų ginklų 
paliauboms prižiūrėti. Paminėjo, 
kad į taikos dalinius abu didieji 
negali jeiti su kariuomene, be t 
tik technikinėmis priemonėmis. 
Kol Saugumo taryba priėmė re
zoliuciją suorganizuoti žydų ir 
arabų ginklų paliauboms prižiū
rėti karinius dalinius, VVasbing 

mas yra nusistatęs paprašyti 
karinių dalinių ir iš Varšuvos 
pakto valstybių. Kaip priimti
niausia valstybė pasirinkta Ru
munija ir iš jos papraSšyta ati
t inkamo skaičiaus karių Art. 
Rytų taikos tarnybai ir žydų -
arabų paliaubų priežiūrai. Tai 
padaryta dėl to, kad Maskva 
pas ta tė ultimatumą, jog nemo-

tono ir Maskvos "draugystė i r ! kės savo dalies mokesčių karių 
bendradarbiavimas'' stovėjo j išlaikymui, je i nebus priimti jos 
prie nutrūkimo briaunos. Tik! sateMtinių valstybių arba War-
priėmus rezoliuciją padėtis kiek 
atsileido, bet visiškai nesušilo. 

Civiliniai stebėtojai 

Washingtonas visą laiką kal
bėjo, bet Maskva žinojo, kad di
džiųjų valstybių (Amerikos ir 
Sov. Rusijos), kurios ginklais 
ir karui vesti medžiagomis re 
mia kariaujančias šalis, nei ka
riai, nei patarėjai kištis į ka ro 
veiksmų sustabdymą ir paliau-

šuvos pakto kraš tų kariai. 
Bendras nus is ta tymas ir nu

sistovėjusi taisyklė buvo, kad 
JT kariniuose daliniuose negali 
dalyvauti penkių didžiųjų ka
riai. Daugiausia JT taikos dali
nius stengiamasi sukomplektuo
t i iš neutraliųjų valstybių. Čia 
vėl padaryta Maskvai nuolaida 
ir sulaužyta senos tradicijos. Po
litiniai komentatoriai skai to 
Maskvos laimėjimu, nors t a m 

bų prižiūrėjimą "negali. Tač iau ! laimėjimui j a i tenka mokėti t ik 
Maskva tokio "pasaulio netikė
jimo" nepripažino ir Brežnevas, 
pabijojęs siusti karius, nepabi
jojo siųsti į Egipto ir Siri jos 
frontą tivilinius stebėtojus. Čia 
jau Nbconas kapituliavo ir pa t s 
sutiko tokius civilinius stebėto
jus pasiųsti. 'Ta ikos mylėtojų" 
kongrese Maskvoje Brežnevas 
savo žodyje kaltino kom. Kini
ją ir jos vadus, kad jie kiršina 
visur žmones prieš Sovietus. 
"Kaip gaila, kad Pekinas nema
to mūsų pastangų išgelbėti ta i 
ką pasaulyje, kurią ga'ėjo už
kurti žydų ir arabų karas" , č i a 
tektų pridėti, kad ne "taika pa-

drulis tada, kai jį JAV parei
gūnai norėj išsiųsti iš kapitalis
tinės Amerikos į komunistinį 
rojų Lietuvoj, šaukė, kad jis 

bent jo pelenais. Visa tai rodo, 
kad komunistai savo tikslam 
nesigėdina vartoti ne t mirusių
jų. Parsigabenę pelenus žmo-

nevyksiąs. Andruliui grėsė de- gaus { kraštą, į kurį jis gyvas 
portacija ne į kokį ten Sibirą, ne tik nenorėjo vykti, bet i r vi-
nors į Sibirą lietuvių trėmimus somis jėgomis prieš išvežimą 
jis pateisino, bet į Lietuvą, ku- kovojo, komunistai kalba apie 
rioj viešpatauja komunizmas, velionio laimingą sugrįžimą. O 
Andrulis gerai žinojo, kad Lie- tuo tarpu kaip Andrulis to su-
tuvoj yra darbininkas paverg- grįžimo bijojo liudija "Vilnyje" 
tas, kad okupantas gyventojus skelbti sąrašai, aukojusių ko-
išnaudoja ir todėl tai deportaci- vai už jo palikimą Amerikoj, 
jai priešinosi visomis jėgomis. Tokia y ra tikrovė. Tai dar vie-
Jis, ka ip ne kar tą "Vilnis" ir nas karoliukas nuolatinių ko-
laisvoji lietuvių ir ne lietuvių munistinių apgaulių grandinėje, 
spauda rašė. kreipėsi j įvairius A. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

KODĖL TROKŠTA DEGTUKŲ 
Komunistinė Vilniaus "Tiesa", i kuriais klijuojamas popierius prie 

nuolat dėdama antraštes apie degtukų dėžučių. Kituose degtu-
triuskmancias komunistines per- j kų fabrikuose jis \-erdamas kiek-
gales įsideda aprašymų, i? kurių vienai pamainai, visa lafką dirba 
matyti, kad pergalės dar daugiau ma šviežiais klijais. Mes juos ver 

sumontuoti kai kurie nauji au
tomatai, o padėtis negerėja. Pas-
sigirsta net balsų, kad senieji au
tomatai buvę geresni. Susirinki
me komunistai kalbėjo, kad kal
ta ne tik technika, bet ir ją aptar
naujantys žmonės.''' 

Ilgame straipsnyje prirašyta 
dar daugiau įvairių trūkumų, ta
čiau ir iš šių aiškėja, kad galin
goji komunistinė technika nepa- į 
j ėgi a net tokių smulkmenų paga 
minti. 

1 3 % reikalingoms taikos dali
nių išlaikymo išlaidoms padeng
ti, ka i Amerika moka 259<? vi
sų išlaidų ir dar daugiausia pa
rūpina tos kariuomenės susisie
kimo priemones. 

Ar t . Rytų reikalai Waabingtone 

Kovos frontuose jau prieš pa
liaubų rezoliucijos paskelbimą 
(spalio 22 d.) Izraelio karinės 
jėgos ir Sueso kanalo bei Siri
jos frontuose kovas ir 1973 m. 
Ar t . Rytų karą buvo laimėju
sios. Ta priežastis y r a svarbiau
sioji, kodėl Maskva išvystė tokį 
skubotumą baigti kovas, net ne
reikalaudama pasi traukti į 1967 
m. k a r o paliaubų liniją, o tik su
stoti tose vietose, kuriese kari
niai daliniai gavo įsakymą šu
st abdyti k a r o veiksmus. Trečio
sios Egipto armijos, pačios ge
riausios i r moderniškiausiais 
ginklais iš Maskvos sandėlių ap
ginkluotos, Izraelio apsupimo 
baimė privertė Maskvą ge'bėti 
a rabus ir savo moderniuosius 
ginklus nuo patekimo Izraeliui 
karo grobiu. Dalinai Maskvos 

Izraelio gynybos ministeris MoSe 
Dajan su savo patarėjais Sueso 
fronte. 

tone r>>bryninas. VVashingtonan 
atvyko naujasis Egipto užsiettio 
režka\ų min. Izmail Fahny, ku
ris atvežė prez. Sadato lailką 
NbconuL Jis j au tarėsi su Nfto-
nu ir valstybės sekr. Kissinge-
riu pusantros valandos. Pasi
tarimus Kissingeris spaudai 

Į charakterizavo kaip "daug ža
dančiais". 

Spalio 30 d. į Ameriką atvy
ko ir Izraelio min. pirm. Goldą 
Meir. Ji spaudai pareiškė, kad 
atvyko "išsiaiškinti su preziden
tu kai kurių detalių, kurios lie
čia abu kraš tus" . Iš tikrųjų 
Meir atvyko į Ameriką išsiaiš
kinti "prezidento spaudimo gy
lio" ir jo pasitarimams su ara
bais prasidėjus "išsišakojimo" 
dėl arabų reikalavimo "pasi
t raukt i iš okupuotos teritori
jos". Amerika šiuo metu savo 
nusistatymą Izraelio "pasitari
mų laisvei" netrukdyti gali pa
keisti. 

Nepaprastą Art . Rytų proble
mą sudaro ginčai dėl Egipto 3-
sios armijos likimo. Ginčų yra, 
bet visi gerai žino, kad Egipto 
trečiosios armijos apsupimą Iz
raelio armija bus užbaigusi po 
spalio 22 d.. Saugumo tarybai 
įsakius nutraukt i karo veiks
mus ir sustabdyti tolimesnį slin
kimą, šiuo metu Egiptas p ina 
burna skelbia, kad nebus jokių 
derybų ar pasitarimų su Izrae
liu, kol Izraelis su savo kariuo
mene nepasitrauks į t a s linijas, 
kuriose buvo spalio 22 d. Už 
poros dienų priimtoj J T rezo
liucijoj yra pakartota, kad ara
bai i r Izraelis turi pasitraukti 
j tas vietas, kuriose buvo pir
mosios rezoliucijos paskelbimo 
metu. Izraelio atsi'.iepimas dėl 
to y ra skirtingas. Jis sako, kad 

moderniųjų ginklų ir naujausio i Izraelis neturi jokių intencijų 
modelio raketų į žydų rankas j pasitraukti ir trečią armiją lai-
pateko, kai jos kariuomenė per
sikėlė į vakarinį Sueso kanalo 
krantą ir r a d o Maskvos instruk
torių priežiūroj pastatytose po
zicijose. 

kys apsuptą, o arabams triukš
maujant nepraleis apsuptiems 
jokios pagelbos, tegul kariai ba
dauja. Taip atsitikus, Egipto 
pralaimėjimas ir prestižas butų 

Arabų karys saugo naftotiekio unijas, kuriomis į Vakarų kraštus teka 
juodasis auksas. 

Sunkus mūšis dabar yra po- , nepakeliamas, nors jų užsispyri-
litinis, sukoncentruotas Wash-! mas padidėtų, 
ingtone. Beveik be pertraukos j Arabų pasaulyje kalbama, jei 
su prezidentu ir valst, sekr. Kis-; Izraelis nepasitrauks, kaip rei-
singeriu palaiko ryžaus, kalbasi; kaiauja JT rezoliucija, tai kal-
Maskvos ambasadorius Washing į bos apie taiką yra tuščios. J 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AURELIJA BALAŠArrrjSNĖ 

būtų triuškinančios jei visko ne
trūktų. Štai, kaip rašoma apie 
degtukų fabriką: 

— "Padaryti gerai — vadinasi, 
padaryti daugiau, — kalbėjo 
kombinato techninės kontrolės 
skyriaus viršininkė Raiša Gri-
foria n. — Mes negalime pagarrrin 
ti gerų degtukų, nes grubiai pa
žeidžiame technologiją. Pagal 
taisyk les degtukų 
atsigulėti reikia 2-"> 
o pas mus jie džiovinami tik 12 
minučių. Drėgni šiaudeliai — 
blogi degtukai- Arba vėl — klijai, 

dame kartą per dieną, vakarop 
jie sugenda ir bloga? klijuoja. 

Rezultatas — degtukų ceche 
krūvos sugadintų dėžučių ir deg
tukų. Žiūri į jas ir galvoji — kad 
ne šitas brokas, nereiktų kalbėti, 
jog trūksta degtukų. 

Antra bėda, apie kuria kalbė
jo komunistai — įrengimai. Prieš 
kurį laiką degtukų gamybos au-

šiaudeliaims Į tomatai buvo morališkai ir fiziš-
pasenę, nebegalėjo pa ten km 

71 ~-*w 

30 minučių,! .kai 
ti poreikių. Tada startiečiai kal
bėjo, kad išgelbėti gali tik nau
ja technika. Bet štai nupirkti ir 

— AS noriu tuoj aplankyti tėvelį. Aš jam reika
linga, daktare, — automatiškai ištarė Margarita. 

— Aišku, tuo atveju jūsų pareiga būti šalia tė
vo. Tik neskubėkit, Margarita. Jūsų tėvelis... jau mi
ręs... 

Papilkėjusiu dangumi, pageltusiais laukais neju
čiomis atslinko ruduo, draskydamas nuo medžių la
pus, liūtimis užpildamas kelius ir šaligatvius. Seniai 
vietos gyventojai beprisimena tokį nemalonų rudenį. 
Atrodė, kad ir gamta, pajutusi miesto nelaimių gran
dį, norėjo išlieti savo įtūžimą. Ūkininkai buvo susirū
pinę derliaus nuėmimu, o daugelyje vietų puvo nesu
vežti javai. 

Niekas negalėjo atsipeikėti nuo naujų tragedijų. 

dotuvės, liūtys — visa tai apgaubė apylinkės gyven
tojus nematomu, bet jaučiamu liūdesio šydu. 

Klebonas Juškėnas nebepajėgė džiaugtis gerokai 
įpusėjusią naujosios bažnyčios statyba. Beveik kas
dien lankydamas jaunojo vikaro kapą, jis matomai 
linko po liūdesio našta. Jaunosios Lisevičiūtės skaus
mas jam buvo suprantamas, ir gili dvasios draugystė 
tarp klebono ir Lisevičių dvaro įpėdinės dar labiau 
sustiprėjo. 

Margarita, išdidžiai ir oriai išsilaikiusi per tėvo 

laidotuves, užsidarė savo kambariuose, a ts isakydama 
su bet kuo susitikti ar net telefoną a t sakyt i . Tik ret
karčiais paskambinusi į kleboniją, ji su klebonu per
simesdavo keliais žodžiais. 

Naujų susirgimų neatsiradus, pasibaigė karant i
no laikas. Ištuštėjo dvaro kambariai. Darbininkai su
tvarkė kambarius, atremontavo, išdezinfekavo ir sune
šė baldus. Margarita beveik nereagavo į aplinką, tik 
paliepusi Verutei užrakinti vakarinį rūmų sparną, dau
giau nieku nesirūpino. Linas, jau be baimės įėjęs at
sisveikinti, rado ją nekalbią ir beveik nedraugišką. 

— Suprantu jūsų skausmą, Margar i ta . Bet jūs 
neturite teisės gyva pasilaidoti. Ar gal iu jus retkar
čiais aplankyti? 

— Ačiū. Aš norėčiau pabūti viena. Turiu daug 
reikalų sutvarkyti. Pirmoje eilėje m a n o pareiga atsi
lyginti klebonijai ir atstatyti sudegusius pas ta tus . O 
aš dar taip mažai orientuojuosi finansinėje sr i ty. Ža
du kuriam laikui išvykti j Kauną. Ten y r a tėvelio ad-

malonumų vienoje iš tolimų parapijų ir todėl vyski*-
popo buvęs pažemintas ar net nubaustas. Tik tikro
sios priežasties niekas nesužinojo. O senoji Teklė, pa
jutusi, kad jos mylimam klebonui naujasis vikaras nie
k o gero nelinki, savo jausmus rodė sau vienintele įma
noma priemone: vikaro maistas buvo šaltas, neskonin
ga i padėtas, skanėstus ir geresnius kąsnelius palikus 
klebonui. Kadangi klebonas seniai beturėjo svečių ir 
p a t s jokių skanumynų neliesdavo. Teklė nustojo kepė
si pyragaičius ir skanėstinius kepinius. Jos pareiga: 
buvo žiūrėti, kad vikaras tik iš bado nemirtų. 

Vikaras iš pirmųjų dienų nutarė daryti reformas. 
Viskas buvo negerai: ir ūkis, ir bažnyčios atskaito
mybė, ir statybos darbų organizavimas. Pavydėdamas 
klebonui senųjų draugysčių, vikaras pradėjo vizituoti 
miesto aukštuomenę, vienur kitur užsimindamas apie 
esančią parapijos netvarką, kurią jis galėtų sutvarky
ti , jei turėtų autoritetą. Tos kalbos atsimušė ir į 
klebono ausis, tačiau Juškėnas jau seniai buvo perau-

vokatas. Ir daktaras Romanas, tėvelio senas draugas, j ges pavydo jausmus. Jam tebuvo svarbu, kad nauja-
mane kvietė... j s į s vikaras kuo mažiausiai maišytųsi po jo akimis. 

— Aš norėčiau iš jūsų išgirsti, kad mano vizitai i Klebonas kėlėsi su saule, eidamas apžiūrėti ūkio dar-
jums nebus nemalonūs. t ^ų vienur kitur pa ts savo rankomis padėdamas. I r 

— Atleiskit, Linai, bet dabar negabu galvoti apie j p r i e statybos, kuri Virkaičio priežiūroje ėjo sparčiai 
save DėkrtJTi jums "ž rfinestį. Gal kada nors... I ̂ į-r-vT., ris buvo nuolatinis lank , rte"'00. Savanoriai ūki' 

Ir taip jiedu atsisveikino, nepasikeitę šiltesniais. ninkai. kelios dešimtys karių pamažu vykdė Virkaičio 
žodžiais, nebesugrąžinę pirmykštės d raugys tes ši 
lumos. 

Tuo tarpu klebonijoje vyko permainos. Naujai pa
skirtas vikaras, savo amžiumi beveik toks pa t pagy
venęs, kaip ir klebonas, nenušvietė nejaukios nuotai
kos. Kadaise turėjęs vilčių padaryti karjerą, vikaras 

planus, ir dar prieš pirmąjį sniegą bažnyčios stogas 
turėjo būti uždengtas. Tačiau lėšos ėmė išsekti, o dau
giau įplaukų nenusimatė, išsėmus visas aukų ir pasko
lų galimybes. Atrodė, kad, pastačius bažnyčios sienas, 
vidaus įrengimui neliks nei vieno cento. Klebonas ne
nenusiminė, tikėdamasis stebuklo. Negalėjo taip amži-

Kuraitis buvo apkartęs, nusivylęs kunigas, kur iam vi- n a į vienos nelaimės grūmoti jo parapijai. Iš kur nors, 
karauti jau nebuvo nei įdomu, nei garbinga. £ j o gan- kada nors turės ateiti džiaugsmo spindulys, 
das, kad kadaise dabartinis vikaras tu rė jęs didelių ne-j £Bai daugiau 
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M. Liaukienė ir G. Ivaškienė aiškina lietuviškus eksponatus tautų pa
rodoje North Havene. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New Haven, Conn. 
JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENA 

Auksinė rudens diena, joje 
auksinis klevas, po kuriuo gin
tarai, lietuviški audiniai, droži
niai, knygos apie liaudies meną 
ir muziką, margučiai, kanklės, 
net du rateliai, Vilniaus verbos. 

Spalio 21 d. North Haveno 

ties drožinys, 'kiek žemiau — 
Pabaltijo valstybių žemėlapis, 
šia prcga. išryškinąs Lietuvą. 

į Daug žmonių buvo sustoję prie 
'žios parodėlės. Jaunimas klau
sinėjo, kaip nušiaušti tokių juos 
tų, kaip vašku marginti kiau
šinius. Grupelė vaikų smalsiai 
klausėsi pasakos apie Egle žal
čių karalienę, kurią jiems čia 
pat papasakojo M. Liaukienė. 

SU2EISTAS SARGAS GAUS 
PUSĘ MILIJONO 

Apylinkės teismas priteisė 
Shannot Offutt. 50 m. nau
dai sumokėti 500,000 dolerių. 
J is 1969 m., dirbdamas R. R. 
Donneily bendrovės įmonėje, 
1901 Calumet. Chicagoje, nu
kri to 30 pėdų, persiskėlė galvos 
kaulą, susilaužė Koją ir žiauną. 
Byloje buvo kaltinama, kad ne
buvo reikiamo perspėjimo ir už
tvaru ties keltuvais. 

s t ruot i liaudies meną ir tauti
nius šokius vietos mokyklose. 

G. lva-

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

18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
80% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FLTENITURE CO. 
6200 S. Westera - TeL GR 6-4421 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

miestelio Jaycees organizacija, i fl » f į. ., ' 
į .. ° _į. j Ypač daug dėmesio susilaukė 

. ™y , . Diaukaus smulkučiais raštais 
mų Tautų sąjungos skyraum,, dmįin. fi ^ . ^ 
suruošė Jungtmių tautų dieną.; rankšluostinė. Sve-
Jos programoje - - įvairių tau-1 . ^ - d a l i n a m a s i l l f o r m a . tų liaudies meno parodėlės ir cinis lapelis apie Lietuvą. Nema-tautmiai sakiai. . . . , . . . . . . Ižai lankytojų prisipažino esą Šioje tautų mugėje lietuvius i.. , . . J -, . •, • ZT2 

X ^ J
 A . . . - ^ . . - i lietuviais, apgailestaudami, kad atstovauti iniciatyvos emesi ir . . \r. .... , ' . . . . J , , XT, ne nemoka lietuviškai kalbėti, visą organizacinį darbą atliko 

Lietuvių Moterų klubų federa
cijos New Haveno skyrius. Di
deliu entuziazmu prisidėjo apy
linkės lietuviai, paskolindami 
parodėlei eksponatų. Jucs sko
ningai išdėliojo S. Valiukienė, 
dai>. L Zidonytė, VI. Žemliaus-
kienė ir dr. H. Lukoševičius. 
Eksponatų davė: J. Kronkaitie-
nė, St . Leikienė, M. Liaukienė. 
dr. H. Lukoševičius, P. Radžiū-
nienė, S. Valiukienė, dr. G. Vėb-

S. Valiukienė sumaniai išnaudo
jo jų susidomėjimą, čia pat su
darydama parodėlę aplankiusių 
lietuvių kilmės žmonių sąrašą-
Tai puikus būdas surasti dingu
sius lietuvius. Jį turėtų prakti
kuoti visų vietovių lietuviai. 

Maloni staigmena lietuvėms 
moterims buvo North Haveno 
mero Firs t Selectman Lester 
Gott apsilankymas. Jis pralei
do apie dešimtį minučių prie lie-

NINDERS MEDICAL ARTS 
3213 W. 63rd Street 

TeL Wfi 5 - 4787 
DIABETINIS MAISTAS K 

GAMINIAI 
Mes patelefomuosim jūsų gydytojai 

B E A L E S T A T E 

Kur Namus Pirkti 
• Knuit mūnu o'ie Maria Higb. 

*uja» krivio fclidyinaa. karpytai vtour, 
<araža« Vertas $22.200 

4 bt»tŲ. tnražus m o n i arti vlenuo 
.VDO, -.a..jo--, gaJio Aildymaa alum 
langai, karpytai. S aato Tsflro garą 
iau, $42,0'>0. 

Mūras — vteno bnto. Vienas blo
kas nuo parko ga*o iildymaa 
$20.000. 

Drleju aukStų, 2 butv apkaltas iue-
dtnia centrinis alyva Mldymas, ga
ražas, platus lotas, SSOO.OO pajamų 
per mfn. prie mflsu $22.900. 

Taverna, treiurta tr butas. Mūro 
namas Marquett© Parke. $35,000. 

Du butai. Liuksus mOraa. 2 po 5, 
naljas gazo Šildymas, bara* virtuve, 
moderni vonia beismente. Karpetat 
garažas, blokas nuo parko. $41,60C. 

Tvirtas apartmentinis mūras arti 
Kedzie, pora blogu nuo parko, nau
jas gazo Šildymas, svariai nudažytas. 
$16,000 pajamų. Kaina $69,000. 

Palikimo mflras, atneša $4,000 pa
jamų. Naujas gazu Šildymas. MOro 
garažas. Kaina $18.000. 

Platus vertingas lota*. Maronette 
pke. prie mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7981 S. Wasbtenaw Av. RE 7-7200 

B E A L E S T A T E D £ M E S I O 

M O V I N G 
IEBENA8 perkrauste baldas Ir k*. 
tas daiktas. Ir B toli miesto leidi-
msl tr pUns apd rauda, 
S047 W. 67th Plaoe - WA 5-8063 

Smagus 2-jų miegamų namas. 2 vo- j fc 

nios, valgomasis. ''Panelled" rūsys, 
daug priedų, centr. oro vėsinimas, 
didelis sklypas. Apyl. 82 ir Kedzie. 
Skambint 776-4323' 

mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmmiumiiiii 
DRAUDIMAI — INSURANCE 

Namų, mašinų, sveikatos Ir gyvybes. 
Namu pirkimas bei pardavimas. 

Buto nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRATnS 

4369 S. Archer A v enue 
TeL 254-5551 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiį 

Gimnaziją baigę — mergaites ir 
berniukai susidomėję medicinos sri
tim kreipkitės j Miss Martos, tel. 
868-4911. Bryman SchooL 

vvksta dabar. 

rienė, dr. E. Vaišnienė, G. Ivaš- j tuvių stalų, besidomėdamas is-
kienė ir kiti. Tautiniais rūbais' statytais eksponatais. Pasisakė, 
apsirėdžiusios budėjo Vi. 2em-i kad jo žmona lietuvė. Labai gai-
liauskienė su dukrele Daina,' lėjosi, kad ji nemokanti savo tė-
dail. L. židonytė, M. Liaukienė \ vų kalbos, š ia proga L. Gott 
ir G. Ivaškienė. į nusifotografavo su lietuvėmis. 

Auksinio klevo kamieną juo- i Užsimezgė maloni pažintis ir su 
sė lietuviška trispalvė, ranko- i ponia J . Barone, Connecticut 
mis pasiūta senosios Amerikos j valstijos Jungtinių Tautų są-
lietuvių kartos atstovės p. šil-1 jungos skyriaus pirmininke. Lie-
kienės. Virš trispalvės — Vy- j tuviai buvo pakviesti demon-

G e L e s 
BEVERLY HILLS GiLINYčIA 
VeKaT&H, HtnfcmiM, lalOotuitam 

tir kitokioms progoms 
«44S W. 6Srd Street, Chicago, Sū 

TF3* PU R-OftSS — PR »-08S4 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas Ue 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
noe visiems prieinamos. 

{v&u-iu pr»h3u paairlaklm&a mote 
ciklai. Šaldytuvai, maiatas. dolerinis^ 
aERTlFIBLATAJ IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS i?ARCELS EXPBES8 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

S501 W. fi»tb St., Cbkaųro, m. «0««i 
S. H&isted, fhio*«o. UL «0«0»> 
TeL WA &-S7S7; Ii4-SS2« 

V. Vt 

BERTO STANDARD SERVICE 
Boad Service — Major Meehaaical 
Elektroninis motore sureguliavi
mas (Tune up). Air coadition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 8. Westers — TeL 778-9254 

Savm, Norbertas Laogya 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PCBLIC 

UiCOME TA3C SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas. daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybės pareiški
mai ir įvairūs blankai. 
4259 S. Maplewood—CL, 4-7450 

2 po 6 kamb. mtii. Atskiri Šildy
mai kiekvienam butui. 80 p. sklypas. 
Geriausia vieta Brighton pke. 

2 po 4 kamb. med. Skl«pas ir pa
stoge. Atskirt šildymai. Brlghton pke. 

Mūrini* — 5 miegami Platus skly
pas. Modernus Irerufimal, arti mo
kyklų. Marauette Parka 

Murini* — 2 p o 8. Arti mokyklų 
ir bažnyčios. Marauette Parke. 

Mūrinis. Dideli Kamb. Namas kaip 
pilla B8tb ir CaUfornia. 

Insaranoe — Inoome Tax 
Notarr Public 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
— Inoome 

Sot&riatas — Vertunal 
APDBAUDU AGENTŪRA 

I*x 

REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

0455 8. Kedzie A ve^ PB 8-2232 

Klasių registracija 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIU VTZITLNIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės | "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gra±xai, grei
tai ir prieinama kainK. 

D R A U G A S 
4545 VVest 6Srd Street 

CfflCAGO, ILLINOIS 60629 

HELP WANTED — MOTERYS 

Mušt take shorthand and bave 
dietapbone ejcporience. 

$150 W E 1 X TO STAKT 
Apply or Call 

POWER SKI CORPORATION 
5500 >'. North w««« H«-y. 

TEX. 77-t-9;J«W 

Wanfed Female 
Over 21 — for bar duties in 

Liquor Store 
Easy job. Good pay. No Experience 
necessary. Near North. 

Call after 7 P. M. 

266-2580 
FOR APPOLVTMENT 

HELP WANTED — VYRAI 

J A N I T O R 
FUL.1 TiilS—DAYS 

Good Salary and Kscellent 
VVorking Conditions. 

Apply Personnel 
NU-DELL PLASTICS 

640" M. Avondale 
TEL "75-U373 

aPER'D GLASS CUTTERS 
GENERAL FACTORY 

Excellent benefits and opportunity. 
NORTHT0WN GLASS 

CORPORATION 

TeL — HO 5-1400 

WAREHOUSEMEN 
STOCKMEN 

FūU 0R PART TIME 
KCCELLENT STARTING 

SALABY 

First Distributors 
48I0H. PulaskiRd. 

Ghieago, Illinois 
TEL — 286-2544 

D £ M E S I O ! 

C O N T B A C T O B S 

HEATENG OONTRAOTOB 
(rensiu mieitfts ir užmiesty naujus 

r perstatau senus visų rtišių namo 
ipsildymui pečius, alr oondittonlng 
ir vandens boilerius. Dirba grslt. •» 
tnlngai ir garantuotai. 

DOMAS fCKATTSKAS 
4444 S. Weetera A-r*. 
canoagdL ui aoeos 

TeL VI 7-S447 

Prie lietuvių parodėlės North Haven'e. Iš kairės j dešinę: VL Žemliaus-
kienė, burmistras L. Gott. S. Valiukienė, V. Patrillo ir dail. L. Židonytė. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
1240 SO. HALSTED STREET TEL CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 

^liiflliflflIfllIflfintlIllIlIlIIIiHIlIIllIIIIllllllifliliiillifiiiiiiiifiiiiiiiiijitiiiiutiiiiiitnif^ 

I A R B E T F U R N I T U R E I 
1 2 4 4 2 W , 47th St . , Chicago, 111. - FR 6-1100 1 
I PILK fl S A P S T A T Y M A S B A L D A I S I 
š Viso plačiai reklamnojamu firmij 
| BALPA! VPrLIANCTS _ KILIMAI 
| — STEREO — SPALVOTA TV 
5 Krautuvė atdara: 

5 Pinnadieniaia ir ketvirtadieniais nuo 
= 9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
H /ijjfradieniais, trečiadieniais, penkta-
§ dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
= ryto iki 6:00 vai. vakaro. 

= AUGUSTAS BELAUSKAS, recrejas 
*ii.i|l|l,M''<'i'»'»iiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiiiiiiuiiu.iiiiiiiiiiuuiiuifiiiM,u>uunilMU'UH 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

PlseuuBe tr vaškuojama vftm 
rtŠio rrindi* 

J. ECBNYS. teL BE 7^168 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

YEBZEVSHAS, 40«5 Arcfeer Av& 
^"hk^efi, fji„ 606S2. teL VA 7-588# 

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

Radijai. 
Stereo ir oro vėsintuvaL 
Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. © t h St. — TeL 776-1486 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

OATU prekių dideli* pa*irinkimaa i n 
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijom, do 
ler. certlflkatai. maistas, akordeonai 
S0O8 W. (t»th SC, Chlcaeo, CU. «0«M 

TELET. WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

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

A. BANYS — 447-8806 

— Į 10% — 30% — 10% ptflau moktait 
« u* apdrauda nuo urs IMI ir autom o 
5 j billo pas 
I F R A N K Z A P 0 L I S 
r S906% TTFSrr ssth Street 

•HIPI—HWMA — FOB BENT 

ISNUOM. 2-jų kamb. butas su bal
dais, vienam asmeniui, Brighton 
Pk. Skambint 523-3009 

jSIGYKITE DABAR! 

iiftiiiiiMiumiiuumtiiuimiiMimiimiiii 
AR PASroARETE SAVO 

TESTAMENTĄ ? 

Jeigu dar ne, įsigykite šį labai 
nandingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė — 
dipL teis. Pranas šulas 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvh} Radto 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, šia programą veda Stepo
nas J . Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis į: Balti r Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8*6489. Ten pat gaunamas b 
dienrašti* Draugas. 

CLALMS CLERK TYPIST 
Xeed capable giri in pleasant tnsur-
anctr office. Experience prefeo-red, 
but will train. 

CALi, MR. JORDAN 
CORONET INSURANCE CO. 

2639 W. Peterson 334-3400 

V E JTEED EXPEK1EXCEI> 

MECHANIC 
For Volkstvagon and Saab Antoo. 

Newest & most modt-rii Volkswagoii 
automobile dealership in Northern 
illjnoi-s. Fringe benefita. Apply in 
peisou to: 

YOLKSTOAGO!* - WACKEGA?f 
— SAAB — 

500 S. Greenbay Rd., \Vaukegan, Itt. 
TEX. — 62S-4350 

Aak. for Mr. MoeUng: or Mr. Brandt. 

S T O C K R O O M 
FIXL TOIE 

Tool company needs man for sea*>-
ral etock room work Mušt be bon-
dable. No Cbarge. 

Ali company benefits. 
TeL — 235-1490 
S AM TO 4:30 PM 

MA2A LIETUVIŠKA DOVANA 

Visuose lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po IdoL (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Dlinoia 
valstybėje). Užsakymus siųski 
te : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, UL 60629. 

TeL OA 4-SS&4 Ir OR «-4SSt 

Čia 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 vengti 

Knygos kaina 3.00 dol. Dlinoia 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
nimiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiimmninitiiniini 

Perskaitę "Drangą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
— o — 

R*dlk» Valanda Jan SO meta tarnau
ja New Jersey, New York Ir Con
necticut lietuviams. Kas SeStadlen) 
luo 4 iki 5 vai. p. p., ij5 WEVD Sto
ties New Yorka (1S30 ML, AM Ir 
9S9 neg. F Y ) . 
Di«*t . — Dr. Jotcuba* i 

1467 Force Dr. 
Motmtalnstde. N. J 07093 

Tel. 232-55B5 (oode 201) 
Kviečiame taip pat klausytis 

LletuvtšitŲ Kultūriniu Valandų ang-
lg kalba, iš Setoa Hali Universiteto 
radijo stotie*. (New Jersey WSOU) 
(8».5 meg. FM) Plrmad. 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas) 

StokM, 

WE NEED YOU! 
$130.00 PER WEEK 

Cleaning ladies or porters who 
know how to belp a large retail 
store clean. 

Day Hours 
Terrific Benefits 

Poligraph tęst reąuired. 
Mušt speak English 

FIRST DEPARTMENT 
STORE 

4810 N, Puiaski Rd, 
Tel. — 286-2544 

GENERAL OFFICE CLERK 
Figures and typing. Pleasant working 
conditions and fringe benefits. 

SEE MR. FRIC 

REAL LEM0N F00DS 
1200 W. 37m SL, Chicago, DL 

An equal opportunity emj>loyer 

MACHIN ISTS 
We have immediate openings on our 
second sbift for experienced machinists 
who can set up and operate: 

AUTOMATIC CHUCKEB 
BULLAKD VERTICAI, TURKET 

LATHE 
P1JNCH PRESS 

Steady job and excelient fringe bene
fits including night shift bonus, free 
hospitalization, paid holidays, paid 
vacations. 

Apply in person. 

FEDERAL SIGN 
& SIGNAL 

ISGth and Western Aveaue 
Blue Island, Illinois 

An Eąuai opportunity employer 

VYRAI IR MOTERYS 

Breakias t Cook & Grill Giri 
6:00 a. m. to 2:30 p. m. (Conveniont 
to all Transportation). 5 days p«r 
week. Closed on holi'":ays. Unttorms 
furnished. Steady work. "VVlll consi-
der mature conscientious person. 

Apply MR. NKWTON 
HARDENG'S RESTAURAVr 

SOO \V. \VasbJiMrton Chicago. DL 

VYRAI IE MOTERYS 

AAA COMPANY 
needs eeveral young people 18 

years and over to folIow up our 
ąualified leads on dynamic educa-
tional programs. 

Mušt have car 

$800 per mo, guarantee 

Call 677-7000 
« a a a a a a a a a a a a a a B i 

HELP WANTED — VYRAI 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

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

Kreipkitės J "Draugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Busite 
patenkinti kiekvieną kartą. 

50 MACH I NISTS 
COME JOTN OUR TEAM OF PROFESSIONALS 

We have k>ntr ranere oommitOT^nts and ne*-*! experionec«1 maohlnLots 
able to read blno prints and makt- OKU sot-ups. 

BURR BENCH FOREMAN 
ENGINE LATHE & TURRET LATHE — DE \TJEGE 
CUTTER SHARPENER — GEAR GRLVDER 
TTME STUDY — TRACER LATHE 
HI*DRO - TEL — ENTERNAL GRLNDER 
BORE GRLNDER PREOSION LNSPECTOR 

WILL CONSIDER SHARP HIGH SCHOOL GRAna WTTH 
BAStr \ u r H T V K SHOP 3EXPXRIEKCEi 

Top rates. \^<7c niKht premium, 100% company pai<i inuurance. 
10 paid holidays. vacation bomia. pension and mor<\ 

C>ff sstreet r«j-kins. 

'•YOC OWE IT TO YOCRSE1.F TO IXVESTfGATK" 

Apply in person or call F. KLOUDA — 594-2100 
Monday—Friday 8:00 A.M. — 4:^0 KM. Saturday <i:00 A.M.—Koon 

AIRCî AFT GEAR CORPORATION 
6633 VV. 65th St., Chicago, Illinois 

An E<|ual Oppormnity Employer 

file:///Vaukegan
file:///VasbJiMrton
file:///TJEGE
file:///urHTVK


LMKF KLUBŲ VEIKLOS SĄLYGA I 
YRA ĮSIPAREIGOJIMAS LIETUVYBEI 

1973 m. rugsėjo 15-16 d. laisvės pavergtai Lietuvių tau-
S t u t t g a r t e įvyko Lietuvių M o r t a i ir kad pavergtoje jų tėvy-
te rų klubų federacijos regioną-; nėję nėra ramybės dar ligi šiol. 
linės valdybos Vakarų Vokieti-1 
jo j ruoš tas moterie klubų atsto- l U ž k l a u s u s ^ I K F P i r m - L 

vių suvažiavimas. Vokietijoje 1 B a n s u t i e n e ' k o k s bendras suva-
veikia 6 LMKF klubai Iš New ž i a v i m o įspūdis, ji tvirtai pa-
Yorko į suvažiavimą buvo nu- r e i š k ė - k a d Vakarų Vokietijoje 
vykusios LMKF pirmininkė I įgyvenančios moterys, jsijungu-
Banait ienė ir PMT-bos p i r m . i s i o s } L M K F k l u b u s " y r a s t i p r i I 
R Žymantai tė ' a trama lietuvių kultūrinei veik-

j lai Vak. Vokietijoje. Moterų 
Pirmąją suvažiavimo dieną j klubai reiškiasi visose srityse, 

buvo dvi paskaitos: pirm. I. Į talkininkauja lietuviškoms pa-
Banait ienės "Įsipareigojimas lie Į rapijoms, beidruomenei, jauni-
tuvybei" ir magistrės K. Bra- mui, ruošia tautodailės paro- į 
zaitienės "Lietuvė moteris ves- das, dalyvauja įvairiomis pro-
tuviniuose papročiuose". Vaka
re gražioje Kursaal salėje įvy
ko banketas , kurio metu pasa
k y t a sveikinimo kalbų. Apie 
PMT veiklą kalbėjo pirm. R. 
Žymantai tė , kuri savo kalbą 
baigė žodžiais — tik būdamos 
vieningos galime daug atsiekti. 
Reikia pabrėžti , kad Vokietijos 
lietuvės labai turt ingos ginta
ru, audiniais, medžio drožiniais, 
rankdarbia is . Jos šį savo tur tą 
suvežė į S tut tgar tą ir banketo 
me tu suruošė puikią tautodailės 
parodą, kurią filmavo vokiečių 
spaudos atstovai ir sekančią 
dieną išspausdino Stut tgar ter 
Zeitung su plačiu aprašymu. 

ĮflgĮtapy*, S f 

gomis demonstracijose, garsina 
lietuvių kultūrą kitataučių tar
pe. M. Ulėnienė 

Demonstracijose Chicagoje prieš 
30 d. 

sutartis su Sovietų Sąjunga spalio 
Nuotr. L. Regio 

CHIC AGOS ŽINIOS 
GAZOLINO GALIONAS 

KAINUOS 60 CT. 

Illinois - Indianos gazolino 
prekybininkų sąjungos direkto
rius R. Jacobs skelbia, kad žie
mai baigiantis Chicagoje gazo
lino galionas kainuos apie 60 
centų, o 1974 m. gazolinas te
bus gaunamas su kortelėmis. 

Dauguma dėyėjo tautinius * * . D A R 1 S I X I N K A I f | H , M „ j g 
bus . Ant stalų buvo išdėstyti 
spalvingi užkandžiai, kepsniai, 
pyragai . Programą atliko dvi 
išraiškos šokių grupės, kurias 
paruošė mok. S. Lensienė ir jos 
d u k r a Lensaitė. Grojo geras 
o rkes t ras . Į banketą atvyko 
jaunesnės ir vyresnės ka i tos 
lietuvių i r svetimtaučių. 

Antroj i suvažiavimo diena 
p radė ta "Tėvynės prisimini
m a i s " : paruošė nenuilstanti vi
suomenininke A. Grinienė. Po 
t o sekė pirm. I. Banaitienės 
pranešimas apie LMKF veiklą, 
apie Amerikos klubus, kaip jie 

SUTARTI 

International Harvester dar
bininkai dauguma balsų patvir
tino sutartį ir grįš į darbą, kai 
tik fabrikai bus pasiruošę. Še
šiuose šios bendrovės fabrikuo
se Chicagos apylinkėse dirba 
apie 8,100 žmonių. 

ŽUVO PLĖŠIKAS SU 
ŽAISLINIU REVOLVERIU 

Kaip pranešė spaudai polici
ja, Andrių Fulbright, 26 m., 
einantį Mayvvoode prie savo 
automobilio užpuolė du plėši-

TEOLOGINtS KOMISIJOS 
DARBAI 

reiškiasi ir jų nuveiktus darbus | k a i - Vienas jų, Terry C. Rice, 
lietuvybei. Dar pranešimus pa 
da rė Regionalinės 
pirm. B. Lucienė ir ižd. Z. 
Glemžienė. 11 vai. visos išsku-

27 m., įsibrovė į automobilio 
valdybos | ̂ dų , grasindamas revolveriu, 

kuris, pasirodė, buvo netikras, 
o žaislinis. Tačiau užpultasis 

bėjo į pamaldas, kur mišias lai- I t u r e J ° t l k r ^ revoiverj, kuriuo 
kė ir pasakė pamokslą kun. J . P** 3 ** nušovė, o jo sėbras pa-
Senkus, didelis moterų klubų: b ė ^ ° - B e t A - Fulbright pa-
rėmėjas . Mišių metu giedojo I k a u k t a s teisman už nešiojimą 
moterys . j revolverio be leidimo. 

Po pietų buvo PMT-bos pirm.] 
R. Žymantai tės pranešimas ir 
įdomūs klubų atstovių praneši-; 
mai , ka r š tos diskusijos, įvairūs j 
sumanymai bei pasiūlymai. Iš-1 
r ink ta nauja LMKF regionalinė 
valdyba Vokietijoje: E. Lucie 

PAGERBĖ LIGONIŲ 
MYLĖTOJUS 

Šv. Kryžiaus ligoninė suren 
gė pietus 21 savanoriui talki- j 
ninkui, kurie nemokamai pade-1 
jo Ugonims, pasidarbuodami po 
100, po 200 ir net po 300 va
landų. J iems išdalinti pažymė
jimo ženklai. 

TRAUKINTŲ SUSIDŪRIME 
SUŽEISTA 32 

Evanstone anksti penktadie
nį susidūrė du miesto susisieki
mo traukinėliai. Sužeisti 32 
žmonės. Kiekviename važiavo 
maždaug po 55 žmones. Susidū
rimas įvyko po pusiaunakčio, 
kai vienas traukinėlis sustojo 
ant bėgių be aiškios priežasties. 

GAISRE ŽUVO 
JAUNAS VYRAS 

Chicagoje degant namui, 349 
S. Kildare, žuvo 24 m. vyras J . 
L. Lindsey. Jis buvo rastas t r e 
čio aukšto užpakaliniame kam
baryje. Gaisras kilo, kai viena 
trečiame aukšte gyvenusi mo
teris eidama gulti paliko besi
kūrenančią krosnį. 

BEDARBIAI CHICAGOJE 
Chicagoje šiuo metu yra už

siregistravusių 113,000 bedar
bių. Jie sudaro apie 3.4 % dir
bančiųjų. Paskutiniu metu t a s 
procentas nėra pasikeitęs. 

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė tarp
tautinės teologinės komisijos 
narius, kurie Romoje svarstė į-
vairius teologinius klausimus. 
Jų tarpe pirmoje eilėje nagrinė
jo apaštalinės įpėdinystės pro
blemą: tarp dabai tinės hierar

chinės kunigystės Ir apaštalų" 
! kunigystės yra neutrūkstamas 
j ryšys ; per apaštalus Kristus vi-
jsų laikų kunigams yra pavedęs 
i trigubą tarnybą — skelbti Die-
Įvo žodį, teikti Eucharistiją ir 
j k i tus sakramentus, bei rūpintis 
! tikinčiųjų sielovada. Tarptauti-
• nė teologų komisija toliau na-
į grinėjo bendrosios visų tikin-
I čiųjų — kunigų Ir pasauliečių 
į kunigystės teologinius pagrin-
j dus. Daugelis krikščionių nega
li gerai suprasti, kas y ra t a ben 
droji kunigystė ir kokie jos 

i santykiai su sakramentine ku-
| nigyste. Be to, komisija studi
javo moters uždavinius Bažny
čioje, kurie ypač liečia žmonių 
pagalbos socialinę, katechetinę 
ir pastoralinę tarnybą. 

Popiežius Paulius VI-sis au
diencijos metu pasakytoje kal
boje iškėlė šios tarptautinės 
teologinės komisijos svarbius 
uždavinius, apžvelgė jos penke
rių metų laikotarpyje atliktus 
darbus ir palinkėjo gausios Die
vo palaimos atliekant ateities 
uždavinius. 

DRAUGAS, antradienis, 1973 m. lapkričio mėn. 6 d. 5 

Ar kiaušiniu į akmenį, ar ak- — Flamų la ikrašt is "Stan-
meni į kiaušinį, — tik t rynys! daard" spalio 15 d. rašo, kad 
pasirodys. Kiniečiai ; pagal padarytą apklausinėjimą 

V?Aarų Vokietijoje. 5 milijonai 
Daiktas vertas tiek, kiek jis 

tau reikalingas. Kiniečiai 

Pasitrauk atgal, jeigu nori 
to'iau nušokti. Persai 

vo :iečių da r tiki j raganes . 

Geriau persūdyti sriubą, 
ne u kalba. 

Kalnas žmogaus neparverčia, 
žmogų parverčia kupstas. 

Kiniečiai 

nė, Z. Glemžienė, Malinauskie
nė, P . Ivinskienė ir Repšienė. 
Rev. k- ja : Baliulienė, Lipšienė 
i r Baublienė. 

Sunku išvardinti visus sveiki
nimus, kurie prisiųsti šiam su
važiavimui. Iš Amerikos svei
k ino : Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas , LMKF garbės pu-mininkė 
B . Novickienė, GFWC pareigū
nė G. Žilionienė, New Yorko 
i r Chicagos moterų klubai, 
GFWC pirmininkė Mrs. K. V. 
Haugan , GFWC tarptautinių 
klubų pareigūnė Mrs. J. Web-
ber . Žodžiu sveikino Vasario 16 
gimnazijos direktorius Natkevi
čius, moterų klubų bičiulis 
kunigas Šarka. Sveikino Euro
pos LB apylinkių pirm. — p. 
Valait is iš Hamburgo, kun. Lu
binas ir p . Baltus, Esčių mote
rų organizacijų atstovė, Italijos 
klubo pirm. V. Lozoraitienė, 
Baden - VVuertenberg vokiečių 
moterų t a ryba ir daug kitų. 

Suvažiavimą aprašė du vokie
čių laikraščiai — Cannstates 
Zei tung ir S tu t tgar te r Zeitung. 
Vokiečių spauda supažindino 
k a s y ra Lietuvių Moterų klubų 
federacija ir jos tikslai. Pabrė
žė, kad šioji orgaiiiišacija kul
tūr inėmis priemonėmis siekia 

A. f A. 
Adelei Zimavičiūfei-Dundzienei 

Lietuvoje miros, jos seserims LILEI JONAITIENEI, ELENAI 
CARTER, JURGITAI GVTDIENEL broliui ALBINUI ZLMAVI-
ČIUI ir jn šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

M. i r T. JURCIAI 
L, J . ir J. JAKŠČIAI 
A PUODŽIŪNAS 

A. f A. 
ANTANUI JEZUKAIČIUI mirus, 

žmonai GRAZNAI, dukteriai VIDAI, sūnui GINTUI ir 
broliui JUOZUI, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Irena ir Juozas šalūgai 

BAKTERIJOS MALTINIUOSE 

Laboratorijoje patikrinus 
Chicagoje pardavinėjamų mal
tinių (kotletų) mėsą. ras ta di
desnis negu leistinas procentas 
įvairių bakterijų ne visuose, 
bet gaaa žymioje dalyje. 

A. t A. PETRAS SMITAS 
Savininkas maisto krautuvės 

— 901 West 3Srd St, Chkago, m. 
Mirė lapkr. 4 d.. 1973, 11:15 vaL vak. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Bachar). su

nūs Richarrd, marti Marianne. 2 dukterys: Shirley Thiel, žen
tas Frank, ir Marilyn Berkstrom, žentas ELmer, 11 anūkų, se
suo Adolphine Norville, gyv. Hoilywood, Florida, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas Antano M. riuuips koplyčioje, 5307 So. 

Lituanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. g d. iŠ koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Jui^io parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona, sūnus, dukterys, marti, žentai ir anūkai. 

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

A. t A. SOPHIE KAMARAUSKAS 
LENTAUSKATTE 

Gyveno Chicago, EI., Brighton Park. 
Mirė lapkričio 4 d., 1973, 1:30 vai. popiet, sulaukus 85 m, 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukrelė Frances, 3 seserys: 

Anastasia Masulis. Frances Green su vyru William ir šeima ir 
Lucille Paulis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė T. Marijonų rėmėjų, T. Pranciškonų rėmėjų ir 
T. Domininkonų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas antrad. , 1 vaL popiet Lack-Lacka-
wicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 8 d. iš koplyčios 9:15 vai. ry
to bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, seserys ir ki l i giminės. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

Sesei kernavietei RITAI DAPKUTEI, p. p. ILONAI ir 
PETRUI DAPKAMS bei kitiems artimiesiems, myli
mam Tėvukui ir Tėvui 

P R A N U I P A K Š T U I 
m i r u s , 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią mūsų visų užuojautą. 
Kernavės skaučių tuntas 

A. f A. 
O N A P O L E 8 K I S 

Pagal pirmą vyrą Mitchell, pagal tėvus Siųsis 

Mirė lapkričio 3 d., 1973 m., 1:15 vai. popiet. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Luokės parapijos, 

Užgirių kaimo. Amerikoje išgyveno 71 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Ann Marle Naujo

kas, žentas Paul, ir Laura Zynda, žentas George, sūnus Edward, 
trys anūkai, vienas proanūkas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tretininkų brolijai, Maldos Apaštalavimo, Gyvojo Ro
žančiaus, Amžinojo Rožančiaus, T. Marijonų rėmėjų, Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjų, Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų, Švč. Sakramento 
draugijoms ir Moterų S-gos 49-tai kuopai 

Kūnas pašarvotas Antano M- Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 7 dieną iš 
koplyčios S:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Liet. šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, sūnus, anūkai ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Antanas M. Phillips, Teief. 927-3401. 

I 

Pranešame giminėms, draugams bei pažįstamiems, kad 1973 m. 
lapkričio mėn. 4 d. 6 vai. 20 min. ryto South Bend, Ind. ligoninėje 
mirė mūsų mylimas vyras, patėvis bei senelis 

A. f A. 

sulaukęs 67 m. amžiaus. Amerikoje išgyveno 23 metus. 

Bus pašarvotas lapkričio mėn. 6 d., 14 vai. Valparaiso mieste, 
Dyks Funeral Home. Campbell Ave. 

Laidojamas ketvirtadieni, lapkr. 8 d., 9 vai. iš koplyčios Valpa
raiso kapinėse. 

Pasiliko nuliūdę: Žmona Ona, posūnis Ferdinandas su žmona ir 
4 anūkai. 

Pranešimas ir padėka 
A. f A. ANTANAS AVIŽIENIS 
Pranešame, kad 1973 m. spalio 27 dieną, 8 vai. vakaro. Los An

geles, California, sulaukęs 78 metų amžiaus, staigiai mirė Sava
noris Kūrėjas majoras Antanas Avižienis. Po gedulingų pamaldų šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje spalio 30 d. palaidotas Los 
Angeles Holy Cross kapinėse. Liūdintys liko žmona Stasė, dukra 
Aldona, sūnus Algirdas su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo gimęs Anykščiuose ir nuo 1918 iki 1940 metų tar
navo Lietuvos kariuomenėje. Amerikoje išgyveno 23 metus. Pasku
tiniu laiku gyveno 3803 Evans Street. Los Angeles, California. Pri
klausė L.V.S. Ramovei, Savanorių Kūrėjų Sąjungai ir Liet. R. K. Su
sivienijimui Amerikoje. 

Liūdesio valandoje dėkojame visiems dalyvavusiems -gedulo pa
maldose, aukojusiems šv. Mišias už velionio sielą, lydėjusiems į ka
pines, siuntusiems gėles ir velionio vardu skyrusiems įnašą Lietuvių 
Fondui. Nuoširdžiai dėkojame šv. Kazimiero parapijos klebonui Msgr. 
J. Kučingiui ir kun. dr. A. Olšauskui už užuojautos žodį ir pamal
das bažnyčioje ir kapinėse, komp. B. Budriūnui ir solistams Birutei ir 
Rimtautui Dabšiams u i muziką ir giesmes pamaldų metu. Ypatinga 
padėka tenka L.V.S. Ramovės Los Angeles skyriaus nariams už jų 
brolišką velionio palydėjimą jo paskutinėje kelionėje ir ramovėnams 
p. J. Puikūnui ir p. S. Paltui už atsisveikinimo žodį kapinėse. 

Tegul būna Jam lengva Kalifornijos žeme toli nuo jojo gimtųjų 
Šventosios krantų. 

Nuliūdę žmona, dukra ir sūnus. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TEV A S IR S 0 N U S -
TRYS MODERSI8KOS KOPLYČIOS 

2533 Wesi 71 si Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhai! 3-2108-09 

MhATt AUTOMOBILIAMS STATYTI 

* 

DOVYDAS P GAIDAS — GERALDAS F, DAIMIC 
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 Galifornia Avenut 

Telefonai: Lfl 3-0440 ii LB 3 9852 
4605-07 Sout* Hermifage Avenue 

Telefonas Yrlrds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69tb STREET Tel. REpoblic 7-1213 
11028 Soatbvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNTA AVE. TeL LAiayette 8-3572 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE^ CICERO, DLL. TeL OL^mpic 2-1008 



DRAUGAS, antradienis, 1973 m. lapkričio mėn. 6 d. 

X "Lietuva" lietuvių filate
listų d-jos žurnalas išėjo iš 
spaudos 2-3 nr. Jame apstu 
daug įvairių filatelistinių 
straipsnių, ypač liečiančių mū
sų sostinę Vilnių. Žurnalo red.' 
Liudas Kairys, 4046 So. Mont- į 

jgomary, St., Chicago, 111. 
50632.* 

X V. S. A. Saulaitis, 3 kartus 
x Pasitarimas dėl prel My

kolo Krupavičiaus trijų metų 
mirties sukakties paminėjimo, I buvęs "Skautų Aido" redakto-
paminklo ir monografijos rei-1 rium, atvyksta į Chicagą ir lap-
kalais įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 8 <*. 7:30 v. v. marijonų 
svetainėje 4545 West 63 st. 
prie "Draugo", j kurj kviečiami 
visi talkininkai. 

X Eugenija ir Juozas Gent-
neriai, Chicago, UI., parėmė 
mūsų spaudos darbus pinigine 
auka. Dėkojame. 

x Eugenija Kezienė, \Vood-
haven, N. Y., atsiskaitydama 
už jai nusiųstas knygas, pridė
jo piniginę auką spaudos dar
bams ir stiprinti. Ačiū. 

X Run. J . Prauskis šiandien, 
antradienį, per Margučio radiją 
8 vai. v. kalbės apie naujai 
Krikščionio Gyvenime išleistą 
kun. J. Gutausko knygą "Die
vas šiandien". 

X Cicero šv. Vardo draugi
jos nariai dalyvaus šv. Mišiose 

VILNIAUS PRAEITIES PARODA 
Ją aplanke 2000 lietuvių 

Lietuvių filatelistų dr-jos "Lie
tuva" pereitą savaitgali suruošta 
Vilniaus praeities dokumentinė 
paroda, vykusi Jaunimo centre, 

į sukėlė didžiulį čikagiškių dėmesį 
I ir buvo gausiai lankoma. Ji buvo 
j atidaryta lapkr. 3 d. 10 vai. ryto, 
j dalyvaujant mūsų visuomenei, 

ga apie Vilnių, Liudo Kairio re
daguotas. 

Lankytojų atsiliepimai apie pa
rodą buvo labai malonūs ir šilti. 
Beveik visi žiūrovai stebėjosi me 
džiagos gausa ir džiaugėsi galį 
pamatyti retus, dažnai jų nema
tytus, Lietuvos ir Vilniaus praei-

Chicagos aukšt. Ikuanistinės mo- į ties dokumentus, leidinius...Pagei 

kričio 10 d., dalyvaus "Skautų 
Aido" 50 m. sukakties minėji
me. 

X "Skautų Aido" red. Juo
zas Toliuiis ši trečiadienį, lap
kričio 7 d., kalbės "Sk. Aido" 
reikalais Margučio radijo pro
gramos metu. 

X Kun. dr. Juozas Vaškas , , , . „ , w . _ , m ^ , . , . _ _ _. ,ka 
\TTP 1 U iv 'n A 'imrkft no- i L i e t u v o s Vyčių choras atliks koncertą ' Laisves Lietuvai lapkr. 17 d., 7:30 vai. vak. Lietuvos Vyčių salėje, 
BUC* iapKricio 4 a. ^vy*0 P°"į 2455 W. 47th Street, Chicagoje. Koncerto solistė bus Prudencija Bičkienė. Po koncerto bus šokiai, grojant 
ilsio ir specialiems darbams. Į j >jeolituanų orkestrui. Nuotraukoje pirmoje eilėje choro vadovybė ir vedėjas. Iš kairės į dešinę: Loreta Gri-
Chicagą grįš tiktai gruodžio j galiūnas, sekr., Estelle Rogers, pirm., Faustas Strolia, choro dirigentas, Audronė Simonaityte, dirigento pa-
1 dieną. j dėjėja, Juozas Juška, iždininkas, Elena Gudauskas, v įcepirmininkė. 

X Jadvyga Jankauskienė su 
dukra Regina ir anūke Rive 

(spalio mėnesį praleido Florido-
jie. Buvo apsistojusios pas duk-
jrą Gražiną Karaitienę ir jos 
'šeimą. Aplankė Lietuvių klubą 
I St. Petersburge, susitiko daug 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
; pažįstamų iš Chicagos ir kitur. 

šį sekmadienį 7:30 vai. ryto. \ Svečiavosi pas Jurgėlus. Kle-
Po Mišių bus susirinkimas pa-; m a s Jurgėla yra to klubo 
rapijos salėje. į mininkas. 

D. KURAIČIO J U B I L I E J A U S 
IŠKILME* 

Nuoširdus lietuvis, verslinin
kas, keliautojas, visuomeninin- i 
kas Dan Kuraitis sekmadienį! 

Kun. A. Trakis, pasveikinęs, | srityse, kiek jos tarnauja kul-
jubiliatą, t a r ė palaimos invoka 
ciją. J . Žvilb. 

•kyklos mokiniams, mokytojams 
su direktorium J. Masilioniu. Dr-
jos pirmininkas Kazys Meskonis 
^pasveikino susirinkusius ir pak
vietė ją atidaryti buv. •paskutinį 
Vilniaus miesto burmistrą pik. K. 
Dabulevičių, kuris tai padarė, pa 
sakydamas reikšmingą žodį ir 
simboliškai atidengdamas Vii- j 

davo suruošti dažniau panašias 
dokumentines parodas. 

Eksponatus parodai pateikė Br. 
Kviklys, L. Kairys, G. Šlapelytė -
Sirutienė, J, Kreivėnas, J. Mulo-
kas, J. Damauskas ir kiti čikagiš-
kiai. Parodai ruošti buvo sudary 
ta speciali komisija, L. Kairio va 
dovaujama. Daug padėjo ir tal-

niaus miesto planą. Paroda džiau I kino tėvų jėzuitų provinciolas 
gėsi, jos rengėjus sveikino ir gra- j kun. G. Kijauskas, P. Baužys, Ed. 
žią kalbą pasakė Lietuvos gen. | Kulikauskas, K. Rožanskas, A. 
konsule J. Daužvardienė. Parodos į Beleška, VL Vijeikis, Al. Žakas 
eksponatų pateikėjų vardu sveiki- j ir daugybė kitų. Dail. Birutė Bū
rio red. Br. Kviklys. Asta Vaičai-! lotaitė gražiai nupiešė specialaus 
tytė padeklamavo Maironio eilė 
raštį f i l m u s " . 

Dokumenonė Vilniaus paroda 
buvo atdara dvi dienas ir visą 
laiką n u o ankstyvo r>to ligi vė
laus vakaro lankytojų netrūko. 
Organizuotai paroda aplankė 

diplomo projektą, kurio atspaus
dintos kopijos buvo išdalintos pa 
rodos ir draugijos rėmėjams. Iš-
leisiti specialūs kelių rūšių Vil
niaus vokai, pagamintas ants
paudas su Vilniaus herbo ženklu. 

Liet. filatelistų dr-jos dabarti-

yra to klubo pir 
Aplankė įdomesnes buvo pagerbtas Chicagos l ietu 

X Meldutis Laupinaitis, sve- ^ e t a s - Y P a č d o m ė 3 o s i Ringling j vįu> susirinkusių į S tump ' s 
čias iš Brazilijos, pobuvojęs 
keletą savaičių New Yorke, ap
lankęs savo draugus ir pažįsta
mus kituose miestuose, šiuo 
metu lankosi pas gimines Chi-
cagoje. M. Laupinaitis, lydimas 
savo brolio, aplankė "Draugo" 
redakciją ir papasakojo apie 
savo antikomunistinę veiklą į 
Brazilijos spaudoje. Jis dirba | 
spaudoje ir turi tarptautinio Į 
žurnalisto pažymėjimą, todėl 
gali prieiti prie Įvairios antiko
munistinės spaudos. 

X Petras Indreika, dipL eko
nomistas, mūsų dienraščio ben
dradarbis, parašė Amerikos lie
tuvių tarybos Lake apskrities 
skyriaus 1943 — 1973 m. pla
čią veiklos apžvalgą. Rankraš
tinė medžiaga apima 22 pusi. 

x Reikalinga rastinės tarnau
toja. Mutual Federal Sav. & 
Loan B-vė, 2212 W. 
Rd. Tel. 847-7747. 

sol. Al. 

x Dr. E. Ringus, Chicago, 
EL, žinomas visuomenės veikė
jas, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū. 

X Moterims rekolekcijos 
įvyksta lapkričio 9-11 d. Cenacle 
vienuolyne, 11600 so. Long-
wood. Registruotis: dr. J. Meš-

Brothers muzėjaus vertingais Į ggję 
meno kūriniais. Pailsėjusios grį- iškilmes pradėjo 
zo atgal į Chicagą. Brazis, pakviesdamas parengi-

- įmo vadove visuomeruninkę M. 
Rudienę, kuri pasveikino Ku
raitį. 

Vadovaujant sol. Giedraitie
nei ir sol. A. Braziui sugiedot i , 
JAV ir Lietuvos himnai. Kun. 
P. Cinikas, MIC, sukalbėjo in-
vokaciją, melsdamas 
palaimos šiam mielam lietuviui 

Iš Baltimorės a tvykę Ras te -
niai papuošė jubiliatą ir gen. 
konsule gėle. 

Skaniai besivaiainant soL A. 
Brazis linksmino svečius ar i ja 
iš "Studentas pr incas" — Gol-
den days bei specialiai soleni-
zantui pritaikinta daina. 

Inž. A. Rudis ap ta rė Dan Ku
raičio gyvenimo kelią. Perskai 
tė sveikinimus vysk. V. Brizgio, 

A. Stempužienės. Gen. 
kons. J. Daužvardienė sveikino 
Dan Kuraitį, švenčiant 80 m. 
amžiaus sukaktį. 60 m. gyveni
mo Amerikoje ir 50 m. visuo
meninio darbo. Žmogus po t am 

Nuotr. Eug. Būtėno I tikro amžiaus pereina į metalo 
amžių: turi sidabrą an t gal
vos, auksą dantyse ir šviną ko
jose. Kuraitis tebėra judrus , be 
švino kojose. L. š imut i s svei
kindamas pasidžiaugė, k a d Ku
raitis vertino spaudą. 

N. Rastenis i r j o žmona pa-

tūrai iš esmės ir kiek Lietuvos 
vardo garsinimui — lietuviška-

LIETUVIŠKOS NUOTRAUKOS ! j a i P f ° P a ^ d a i - Į " * * * " • 
LOJOLOS UNIVERSITETE ^ ^ S S * ^ ! ^ ^ * * * j g » 

Lojolos universiteto Lake I pvz. krepšinio gastrolės Euro- i į ? u č h * ^enetaa, cikag^uai, _i 
Shore Campus bibliotekoje, I poje. Maestro supažindino k l a u - 1 C h i c a g ą J g * 8 s v e č l a l - ^ u v 0 i r 

6525 No. Sheridan, Cudahy Lib-, sytojus su pagrindiniais operi- ! * ' f u n ^ a u & u ; 
, •, , -i. » B • . Lankytoiai ypač domeiosi ver 

r a r y skyriuje, 1 aukšte, visą nes muzikos principais, pašte- ' ' ! J r^ ' 
lapkričio mėnesį vyksta etno- | bedamas, kad muzika nėra t ik 

Chicagos aukšt. iit. mokykla, Da jnę valdybą sudaro šie asmenys: 
riaus i r Girėno i t mokyklos mo- j p i rm Kazys Meškoms, vicepirm. 

Adolfas Valeika, mūšy žymusis dal
ininkas, kurio sukurtomis dekora
cijomis gėrėjom čfi paskutiniuose 

i grafinė paroda. Joje yra išsta-
į ty tos ir 8 nuotraukos iš Chica-
!gos lietuvių gyvenimo, kurias 
padarė antropologijos profeso
rė dr . Danguolė J. Variakojytė. 
Kai kurias nuotraukas ji paruo-

, šė iš "Draugo" laikraščio pa-
į;^....:.,; į *"uošimo darbų. Kitos jos foto

grafijos liečia profesorės etno
grafiškas studijas Afrikoje. 

Chicagos lietuvių visuomenė 
kviečiama šią parodą aplanky
ti. Bibliotekos lankymo valan
dos : kiekvieną savaitę nuo pir
madienio Ugi ketvirtadienio — 
8-12 vaL, šeštadienai3 — nuo 
8 vai. ry to Ugi 9 vai. vak. ir 

operos, kad y ra ir Įritu muziki
nės išraiškos formų. Amerikoje 
muzika nėra pirmaujanti. Dau
giausia muzikos kūriniai, kom
pozitoriai i r operų dirigentai 
ateina iš kitų kraštų, ypač Eu
ropos. Šiandien Amerikoje mu
zika stovi žymiai didesnėj pa-
gaTboj, negu buvo po antro pa
saulinio karo. 

kiniai su mokytojais, vedėjui J. j ir redaktorius—L. Kairys, sekr. V 
Plačui vadovaujant. Sekmadienį; Urbonas, ižd. V. Lesniauskas, vai 

dybos narys ir administratorius 
Kazys Rožanskas. 

Nors ir buvo kai kurių ryškes
nių OT^mizacinių trukumų, su
kaktuvinę Vilniaus parodą reikia 
laikyti pavykusią. Kad Chicagos 
liet. visuomenė ją teigiamai įver
tino, matyti iš fakto, jog per abid
vi dienas ją aplankė apie 2000 
žmonių ir visi išėjo patenkinti, iš 
reiškę ;pageidavimą, kad ateityje 
būtu dažniau ruošiamos tokio pa
ties pobūdžio .parodos. (bk) 

tingais eksponatais, primenan
čiais Vilnių, jo praeitį, mūsų ko
vas dėl savo sostinės. Ypač dėme
sį traukė senosios Lietuvos mone 
tos (500 vienetų), seni ir naujes
nių laikų lietuviški medaliai, gau 
sus Vilniuje išleistų lietuviškų 
knygų rinkinys iš kelių šimtu eg-
zempUorių. Seniausias šios rūšies 
eksponatas — 1744 m. Vilniaus 
jėzuitų spaustuvėje atspausdin
tas Lietuvos statutas. Plati Vil
niaus periodika, pradedant 1905 
m. "Vilniaus Žiniomis"; "Viltis", 
"Lietuvos Aidas", "NeprSclauso-

p i I dviejuose operų pasta tymuose: Ba-'80 ' -
j naičio "Jūratės ir Kastyčio" operai! 

(sk.) jj. g^et "Carrien" operai, Chica- i 
gos Lietuvių Operjj pakviestas.! 
šiemet vėl sutiko sukurti origina-j 
liūs Verdi operos "Kaukių Balius" į 
scenovaizdžius. 

X šv. Teresėlės dr-jos susi
rinkimas įvyks antradienį, 
'apkr. 6 d , 8 vai. vakare švč. 
P. M. Gimimo parap. salėj. 

X Lietuvių Fondas. Pranas fr Rožė 

Teatras, prelegento nuomo
ne, gali egzistuoti ir be muzi
kos, kaip lygiai muzika ar ba
letas be teatro. Savo esmėje jie ma Lietuva", I pasaulinio karo 
yra savaimingi ir nepriklauso-: meto spauda, lietuviškoji spauda, 
mi reiškiniai, nors Amerikoje' leista lenkų okupacijos metais, 
labai įprasta viską jungti krū- ; Periodikos rinkinius gražiai pa-

sekmadienials nuo 11.vai. ryto v o n : d u o d a ^desrĄ e f e k tą ir la- pildė kruopščiai surinkti įvairūs 
Ugi 12 vai. vakaro. Universite- b i a u a p S į m o k a komerciškai. Ne lietuvių rienakartiniai leidiniai, 
to galerija yra a tda ra nuo pir- g e r i a u esą ir su kritika. Ji pra- plakatai bei atsišaukimai. Netrū 
madienio Ugi penktadienio, nuo ̂ ^ ^ baigiasi nustebimu ko vėlesnius laikus liečiančių do-

"Kaip taip galėjo padaryti! V tkumentų. Buvo h "Aušra", Var-
Kadangi visuomenė nėra pa- pas", "Apšvieta", 'Tėvynės Sar-
ruošta kiekvieną meno kūrinį gas", "2inyčia". Be to daugybė 
ar pastatymą suprasti ir iš tik- ženklų, suvenyrų, autografų, Vil-
ro nežino kaip turi būti. Tokios ; niaus miesto nuotraukų, grafiškų 
kritikos negalima paisyti •* . - • - - -;-*:-.-.. m . ;~ IL 

Klausimų — atsakymų daly 

8 vai. ry to Ugi 6 vai. vak. Įėji 
mas laisvas ir nemokamas. K. 

VAKARAS SC DARIUM 
LAPINSKU 

Penktadienių vakaronės Jau
nimo centre meniškai įrengtoje 

(ir kitokių piešinių. Platus ir la-
įbai įdomus Vilniaus filatelijos 

NEATSARGŪS ŽINGSNIAI 
ATNEŠĖ MIRTĮ 

Juozapina Olszevvskienė. 55 
m., gyvenusi 5410 S. Notting-
ham, Chicagoje, iš tarpo sto
vinčių automobūių išėjo į gat
vę ir buvo pravažiuojančio vai
ruotojo užmušta. Vairuotojas 
Max Holland, 51 m., patrauk
t a s teisman, bet jis aiškinasi, 
kad moteris buvo tamsiais dra
bužiais, is tarpo automobUių 
iššoko priešais jo mašiną ir jis 
j au nebegalėjo autornobiUo su
laikyti. 

MAKARONAI SU 
UŽKKĖTOMLS 

kauskienė tel. PR 6-9801, arba j Mačerniai, Čikaga, ruošiamo J. C. S. Į 
Irena Kairytė tel. PR 6-1435. k gmodzio B į * L F ' j g m vakaro | sukaktuvininko garbei 
Visos moterys nuoširdžiai kvie- Dr0*a a t s i u n t ė $ 1 0°- Pėdindami savo, „ l l r i l f+J1< . .nfi.MTiM \ L 

J ' įnašą iki $200. LF narys — susipratu- savo sukurtus eiieraSClUS. >L 
sio lietuvio pavyzdys. LF adresas-. Gudelis sveikino "Nauj ienų" 
2422 W. Marąuette Rd^ Chicago, IL. 
00629, tel. 925-6897. (pr.) 

čiamos dalyvauti. (pr.) 
x Lietnvos Diikteru narės, 

pakeitusios adresus ar telefo
nus prašom paskambinti dr. M. 
Ringienei tel. H E 6-2732 (po
pietinėmis valandomis) arba 
parašyti laiškelį draugijos raš
tinei — 2735 VV. 71st. St. 

(pr.) 

X Pirmą sykį įvairūs lietu
viškos muzikos rinkiniai — 
pramoginės, liaudies dainų, kai
mo ir daug kitų randami 
8-track stereotape cartridges — 
$6.95. & cassettes — S5.95. Pil
nam sąrašui rašykite Anatole 
Productions, Inc., 5845 So. 
Oakley Ave., Chicago. Illinois 
60636. Tel. (312) 778-2100. 

(sk.) 

x Atvažiuojate j Chicagą 
lankyti pažįstamų? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti 
peržiūrėjimui. Administracijos 
kambariai vėdinami ir patogūs 
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos 
būstinę. Adresas : 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, Bi, 20629. 

j vardu. Kun. A Stašya .sveikino 1 ^ m p o z i t o r i ų " beveik* pilnai klau 
lAltos vardu. Iškele didelius se-

kavinėje j au virto gražia Chica! je buvo iškelti keli būdingi klau 1 * 2 " " ^ bmm p l a t i n a 
gos kultūrinių pokalbių tradici- ' =""«« •' •••" m i " W n i .™Bmw»o_ i 
ja . Praeitą penktadienį, lapkri
čio 2 d., įprastu laiku kalbėjo 
komp. Dar ius Lapinskas "Mu
zika ir scena" tema. Vakaronę 
pradėjo t rumpu įvadiniu žodžiu 
Teresė Pautieniūtė - Bogutienė, 

| keliais sakiniais pristatydama 

nosios išeivių kar tos nuopelnus. 
V. Radžius lietuvių operos var
du dėkojo solenizantui už dos
nią širdį. Įteikė J ū r a t ė s ir Kas
tyčio operos plokštelę. P i r m y n 
choro vardu sveikino K. Steph-
ens. M. Rudienė ir A. Brazienė 
^isų svečių vardu įteikė dail. 
Petrikonio paveikslą. 

Raštu sveikino Dainava, dau
gelis kitų, taip pa t te legramo
mis. 

Dan Kuraitis, dėkodamas 
svečiams, priminė savo mirusią 
>moną. kurios kapą sakėsi lan
kė kas sekmadienį per 11 m. 
Papasakojo atsiminimų iš ke
lionių į Lietuvą, po ki tus kraš
tus. Pasisakė ketur is k a r t u s 

pvažiavęs aplink pasaulį, 22 
c «*• - • c- *-vr* •»« 1* *-•• 4̂*-»— A f l u n t f l V f o _ 

•nonstracijų apraž\-mas buvo Drau- loniausi atsilankvmai buvo Lie-
ge lapkričio 1 d. Nuotr. L. Regio t u v o j e „ D a b a r m a n o b a g a ž a a 

raruoštas paskutinei kelionei. 
ŠOFERIAI ATMETA :>inau — kitaip būt i negali , ir 

SUTARTĮ i tą priimu. Mano sieloj šiandien 
•ventė". 

sytojų auditorijai i r visus su
pažindindama su Dariaus La
pinsko muzikiniais ir sceniniais' originalaus, 
darbais. 

Prelegentas kalbėjo be iš an
ksto paruošto teksto, plano ar 
užrašų, įdomiai apibūdindamas 
įvairias mūsų kultūrinio gyve
nimo apraiškas muzikoje, teat
re, tapyboje, sporte ir kt.; meno 

simai, kaip muzikinė improviza- į 
cija, folklorinės kanklių muzi-, 
kos populiarumas, elektroninės . 
muzikos kūrėjas K. Stockhau- j 
senas, dabartinė Lietuvos mu
zikos padėtis ir kt. Maestro at
sakinėjo trumpai ir aiškiai. 
Esą, muzikos improvizacija nė
ra lengvas dalykas, ypač klasi
kai nesileidžia improvizuojami. 
Kanklių muzikoje nieko naujo, 

tai mada, grei t 
ateinanti ir dar greičiau už
mirštama. Stockhausenas netu
rėjo daug sekėjų ir dabar netu
ri. Elektroninė muzika yra mu
zikos komponavimas mašina, 
jos negalima lyginti su kūrėju 
— žmogum. Šios muzikos nei 

Red Croas Macaroni bendro
vė, kaip skelbia amerikiečių 
spauda. Chicagoje vėl skleidžia 
savo pagamintus makaronus, 

mas draugijos išleistas gražiai pa į pastą, kurie buvo rast i su už-

Tš demonstracijų prieš komunistus 

šoferių unijos 705-tas viene-1 
tas atmetė susitarimą, kuriuo j Programą sumaniai 
jiems atlyginimas per trejus' inž. A. Rudis. J i s ir D. 

i metus būtų buvęs pakeltas 
| l dol 55 et. valandai. 

j : akvietė, šokiams i r 
įsolenizanto namuose. 

pravedė 
Kurai t is 
vaišėms 

Clevelando inžinierių dr-jos susirinkime dalyvavo iš VVaslungtono at
vykę PL.IAS-A.LIAS valdybos pirm. inž. P. Mažeika ir vicepirm. inž. L. 
Kačinskas. Iš k. deš.: inž. P. Mažeika, inž. I. Bublienė inž. L. Kačins
kas, inž. J. Nasvytis, inž. B. Steponis, ir inž. D. Trimakas. 

ruoštas stambus (48 puslapių) 
leidinys, su specialiais rašmais ir 
paskelbta dokumentine medžią-

Vokietijoje, nei kitur beveik 
neklauso. Jos gerbėjų yra dau
giausia Amerikoje ir Japonijo
je, k i tur ji vardo neturinti mu
zika. Apie Lietuvos muzikinę 
padėtį sunku ką pasakyti jos 
smulkiai nežinant. Ateina keli 
estradiniai dalykai, keletą gerų 
dainų, bet t a i trupiniai, nelei
džią susidaryti tikro vaizdo. 

Vakaronė tęsėsi pora valan
dų. Buvo padavinėja ma kava 
su pyragaičiais ir vynas su le
dais. Šį penktadienį bus simpo
ziumas krepšinio išvykos Euro
pon reikalu. A. Kairys. 

'iHiiiinutiiiiHimiiiiiiiiimiifiiiiitiiiuiii 

Kultūrinė lietuvių tautos apžval 
ga nuo Mažvydo Ud Smetonos 

STASIO YLOS 

VARDAI IR VEIDAI 
MtSŲ KULTŪROS 

ISTOEI-fO-FE 
j Knyga išleista su dokumentinių 
i nuotraukų lanku, dalykine ir 
> vardų rodykle, papuošta Telesfo-
• ro Valiaus aplanku. 345 psl.. kai 
1 nuo ja 6 dol. 

Lietuviškos Knygos klubo 
leidinys, 

gaunamas Drauge ir pas platin-
i to jus. 

krėtomis. 

MOKYTOJŲ DĖMESIUI 
Dr. A Sešplauldo parašyta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk, 
toms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
šią laikų mokykloms. Pridėkite 5©c 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
Lhilevičiaus LIETUVIU ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1950 metais, 740 psL su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 \Y, 63rd Street 
Chicago, m . 60629 
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LAIDOJiMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A.L.R.K. Kunigo Vienybės 
I^aidojimo apeigų knyga nurodo 
įvairias šv. Mišias už mirusius, 
šį vadovą laidojimams kiekvie
na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 50 centų. (25 centai pašto ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IiL 60629 

HlltUIIIMIIIIUMitlIlIlUlimillIIIIHimillltl 

file:///Vood-

