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Dekolonizacija 
kreivu keliu 

O. LABANAUSKAITE, musę korespondentą Jungt. Tautose 

Jungt. Tautos. — Afrikos Vie- lonizacijos klausimas buvo per-
nybės Organizacija, įlindusi į J. j diskutuotas geru asamblėjoje. Kai 
Tautų sistemą su kai kuriomis pa \ beta apie būtus, nebūtus, esamus 
mažu pasisavinamomis funkcijo- j ir nesamus dalykus, rodyta daug 
mis, vis ryškiau virsta antrosio-! pykčio ir pagiežos, ieškota kolo
mis Jungt. Tautomis visokius Af 
rikos erdvės reikalus sprendžiant. 
Jau keliose priimtose rezoliucijo
se užfiksuota, kad vienu ar kitu 
reikalu būtina ir tos organizaci
jos vadovybės nuomonė. 

Plačiausia jos veiklos sritis, jau 
de facto tapusi monopoline prak
tika, yra dar Afrikoje likusių ko
lonijinių teritorijų "laisvinimas". 
Nors jau abejotina, kad Portuga
lijos afrikinės valdos laikytinos 
kolonijomis senąja prasme, ta
čiau viskas daroma, kad tik to 
klausimo išaiškinimas nebūtų 
perduotas Jungt. Tautų išlaiko
mam Hagos Tribunolui.Visa juo-M^ 

nializmą palaikančių valstybių 
ir visos rastos Atlanto santarvės 
narių tarpe. Viena tik Kinija pir
šo naują kryptį: vieną dieną vi
sos pavergtos pasaulio tautos su
sijungs ir kitų padedamos giliau
siai palaidos imperializmą, kolo
nializmą ir neokolonializmą. Bet 
reikės vertinti tą pranašyste tuo 
atveju, jeigu tame kataklizme n u 
garmės bedugnėn ir kiniečiui 
brangios visos komunizmo rūsys? 

Rezoliucijų tvanas 

Rezoliucijų, be abejo, ta proga 
priimta daug ir prašmatnių. Čia 

Barikados kažkuriam nedideliam šiaurės Airijos mieste 

doji Afrika, kurią savo išskaičia 
vimais toje byloje visada paremia 
visas komunistų blokas ir arabai, 
tvarko tą raikalą iabai arogan
tiškai: mes taip sakome, ta ip ir 
turi būti. Dar niekam neatėjo gal 
von pervesti reikalą ant kitų bė
gių - pasidomėti, ką tose va ldose! I i a i i r materialiai, bet pinigus ir 
galvoja jų gyventojai. Ir niekas i pnk lus duoti per Afrikos Vieny 

santrauka: kolonializmas skel 
biamas nesuderinamu su JT cha r 
ta ir grėsme taikai bei saugumui; 
vadinamų kolonijinių tautų kova, 
nežiūrint kokiom priemonėm ve
dama, visada laikytina gera ir 
remtina; visi raginami ir įparei
gojami tokią kovą remti mora-

Statys naujas 
ambasadas 

WASHINGTONAS. - Po 10 
metų derybų i r ginčų Amerika 
ir Sovietų Sąjunga galų gėle 
susitarė pastatyti naujus pasta
tus savo ambasadoms, sovietai 
Washingtone, amerikiečiai Mas/c 
voje. Tiems reikalams abi pusės 
turi numačiusios nemažus skly 
pus. Susitarimą pasirašys po tri

jų ar keturių savaičių. 
Ugai trukęs ginčas, dešimt 

metų, buvo dėl statybos darbi
ninkų. Sovietai atkakliai reikalą 

29 teroro valandos Derybos atnaujinamos 
šią savaitę 

dar nepasiūlė pradėti tuo reikalu \ 
pokalbį su Portugalijos vyriausy
be, kuri ikšiol tik ginasi nuo kai 
mynų neteisėtų veiksmų turimo
mis priemonėmis. 

Politikierių kalbos 

Pasakytina, kad naujosios Afri 

bes Organizaciją; J. Tautų gen. • v o , kad Amerikos ambasadą ga-
sekr. įpareigojamas visomis prie-j y statyti tik jų darbininkai, taip 
monėmis, apmokamomis JT pini j pjt j r elektrikai, dažytojai, 
gaiš, įtikinti pasaulį, kad kolonia Į vamzdžių tiesėjai turi įrengti vi-
lizmas yra labai blogas dalykas;; s u s yįįg^ įrengimus. Amerika 
1973 Waldheimas įpareigotas suj g e r a i ^ ^ k a d t a d a n t a a a s e 
organizuoti tarpt konferenciją : b u s į t a i g y t a g I a p t u m i k r o f o n ų i r 
apartheido ir kolonializmo au-1 k i t o k i ų a t u > i r r e į k a i a v o . 

ORLANDO, Fla. — Ilgiausiai 
užtrukusi oro piratų drama va-: 
kar baigėsi, palyginti, lairnin- ' 
gai, Southern linijos lėktuvui nu 

j sileidus Havanoj. Lėktuvui su 
26 keleiviais pakilus iš Montgo-
mery, Ala., t r y s ginkluoti juo
dukai, teisti už didelius nusikal
timus ir pabėgę iš kalėjimų, pa
reikalavo 10 milijonų dolerių. 
Lėktuvą vaikė nuo Alabamos 
iki Toronto, atgal iki Havanos, 
paskui Orlando ir vėl iki Hava
nos, nusileido 8 kartus, gavo 2 
milijonus ir po 29 valandų visi 
pavargę atsidūrė Kuboj. Buvo 
peršautas lėktuvo piloto pava
duotojas, sugadintas vienas mo-

j toras, vienas keleivis buvo ištik-
Itas širdies priepuolio. 

Havanoj piratus policija su-
! ėmė, bet ką toliau darys, neži-
• noma. 

NAUJOS DARBO SĄLYGOS 
ALTOS VEIKLAI 

J Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą žvelgiant 

Altos 32-ras suvažiavimas bu minkime ilgiau ka ip 100 metų 
vo lapkr. 11-12 dienomis Chica; užsitęsusią mūsų protėvių ko-
goje. Sheraton — Midvvay Mo- vą dėl laisves, kuri buvo jų nuo-
tor Inn patalpose. [ latinis tikslas. Reikia informuo-

Suvažiavimą atidarė Altos t i pasaulį, žadinti pasaulio a tsa-
pirm. dr. K. Bobelis, pasidžiaug- komybę — tai nuolatinis dar -
damas gausiu atstovų dalyvavi- bas . Kreipkimės ne vien į val-
mu ir pakviesdamas vysk. V.! džios žmones, bet ir į plačiau-
Brizgį sukalbėti invokaciją.: š i as mases. Tesėkite, s iekdami 
Vysk. Brizgys prašė Dievo' švento i r visiems bendro t iks lo 
mums visiems meilės savo tau- i — laisvės. Balfo vardu sveiki-
tai, šviesos ir ištvermės, kad drą ] n o pirm. M. Rudienė, t a r d a m a : 

į šiai gintume Lietuvos laisvės mes didžiuojamės jūsų laisvės 
principais, nesileidžiant į komp
romisus. 

PARYŽIUS. Yra žinoma. 

reikalus. 
Gen. kons. J. Daužvardienė 

dėkojo Altai už Lietuvos laisvi
nimo pastangas, kurios turi būti 
neatlaidžiai vykdomos, kol Lie-

Pas. Liet. Bendruomenės var
du sveikindamas, d r . A. B u t k u s 
atkreipė dėmesį, kad ate inant ie-

kad šią savaitę į Paryžių a tvyks ; t u v a b u s n e p r į k l a u s o m a . Dabar1 J1 m e t a i svarbūs lietuvių visuo-
Š. Vietnamo politbiuro narys Le į r d k i a vžmegzti ^ ^ ^ ^ ^ i menei, nes bus renkami a t s tova i 
Duc Tho. o savaitės gale ir Hen i i š r m k t a i s J A V pareigūnais. Ne M U B e n d r - * i Mt*- s k a t i n o 

ry Kissingens. J ^ ^ I a i s v o p ^ ^ v a ^ y b ė ! rinkti ^Idus, kur ie suvestų abi -
Paryžiaus laikraštis France- l n ė r a p r į p a ž i n u s i L į e tuvos inkor-
Soir šeštadienį rašė. kad paliau- ^ ^ ^ Bet L i e t u v a tebėra 
bos bus pasirašytos dar pr ieš L ^ a ^ . * Altai tai teveli dėl 
lapkričio 20 d. , l a i g v ė s _ 

WASHINGTONAS. — Teisin 
gumo departamentas sako. kad 
abi didžiosios partijos vienodai 
nusikalto naujiems į s ta tymams 
prieš prezidentui r inkti fondų or 
ganizavimo taisykles, ir par t i 
jų komitetai bus patraukt i teis-1 savo tikslui ne vien tada, kai a t 
man. >siranda naujų sensacijų. Prisi-

1 - J0T'-

dvi institucijas į bendrą darbą.. 
Šaulių s-gos valdybos va rdu 

sveikino A. Budreckas, Lie t . A t 
gimimo sąjūdžio va rdu sveikino 
K. Oželis: tegu š is suvažiavimas 
bus padrąsinimas paverg t iems 

pažinti, kad a n t tos meškerės I i r P"esa ika kovojantiems. 
užkimba net ne vienas lietuvis. į Dr. V. Šimait is p r i s t a tė suva

žiavime dalyvaujančius Al tos 
vadovybės narius ir ats tovus. 

Okupantas leidžia dideles su
mas propagandai, ir liūdna pri 

Vysk. V. Brizgys savo sveiki-į. 
nime linkėjo degti entuziazmu | 

j koms paremti, ir tą darbą atlikti kos vadovai savo taktikai parem-1 - — *- —y - -* —- —* — 
ti gerai pasiruošė - l a b a i dar j < a r t u . s u Mnkos Vienybės Orga- t i k mūro dai 
anksti, vos tik 
deklaraciją paskelbus, Portugali
jos valdose ir kitur buvo suorga
nizuoti slapti būriai ir apginkluo 
ti. .Šiandien jie yra stipriai suny
kę, bet jų vietą užėmė politikie
riai, kurie kasmet atvežami į J. 
Tautas kalbų pasakyti. 

Kartais iš uolumo prašauna
ma pro šalį. Šįmet į Portugalijos 
Gvinėją buvo pasiųsta J. Tautų 
delegacija patikrinti iš anksto pa 
leisto gando, kad "laisvės kovoto
jai" jau yra išlaisvinę bene du 
trečdalius teritorijos, todėl ji pas
kęs btina nepriklausoma valstybe. 
Komisija grįžo, bet pranešimas 
niekad nebuvo paskelbtas. Jai iš
vykus iš Gvinėjos, tariamai išlais 
vintą teritoriją aplankė Portuga
lijos vyriausybės narys, kurį lydė
jo didelis būrys iš visur pakviestų 
žurnalistų, kurie žinios patvirtin
ti negalėjo. 

Dekolonizacijos Šauksmui gy
vam, bet ikšiol bergždžiam pa
laikyti nuolat dirba dekoloniza-1 
cijos komitetas, apartheido komi! 
sija, Namibijos taryba, leidžiami į 
periodiniai biuleteniai, vienkarti i 
niai leidiniai, kasmet važinėja; 
komsijos padėties vietoje tirti, j 
bet dar nė viena nėra kojos nie-i 
kur įkėlusi, tik paposėdžiauja • 
pas tiriamos vietovės kaimyną ir 
grįžta su verkšleannčiu raportu. 
Visas tas bruzdėjimas paima iši 
JT iždo labai daug pinigų, gi re-1 
zultatai mažesni negu nulis. Ir 
tai liudija, kad tuo reikalu J. Tau 
tose dirbama labai blogai. 

Netikę metodai 

Kaip tik dėl šitos priežasties' 
prieš dvejus metus pasitraukė iš į 
dekolonizacijos komiteto JAV An i 
glijos, Prancūzijos ir kitų valsty-į 
bių atstovai. Išeidami pasmerkė 
darbo metodus, bet niekas į tai j 
nekreipė jokio dėmesio - tebesiiau i 
žiama mažiausio pasipriešinimo! 
keliu. 

Kad panašiai ir toliau būtų gaj 
tina "veikti", šioje sesijoje deko-j 

dekolonizacijos j nizacija. visas pasaulis prašomas 
1973 organizuoti "Solidarumo su 
kolonijų žmonėmis savaitę", ją 
pradėti gegužės 25, kada Švenčia 
ma ir Afrikos išlaisivinimo diena. 

Portugalijos atstovas pasiūlė 
šioje sesijoje paskirti atstovą, su 
Portugalijos žinia, ir pavesti j am 
ištirti vietoje skleidžiamą žinią, 
kad du trečdaliai Portugalijos 
Gvinėjos jau išlaisvinta. Ik
šiol tas prašymas dar neišpildy
tas. 

T ų renginių išlaidas turės ap
mokėti JT iždas, jos bus didelės, 
bet naudos jokios, nes klausimas 
tvarkomas iš priešingo galo, daž
nai viskas atrodo labai nerimtai. 

darbininkai atliktų 
bet vidaus iren 

gimam3 jie atsigabens savo dar
bininkus iš Amerikos aiba Va
karų Europos. Kai sovietai nusi
leido, tas pats buvo leista ir 
jiems daryti \Vashmgtone. ir da 
bar abi pusės turės naujas am-
sadas. 

Švedu karaliui 

90me?Ų 

Ieškinys už tilto 
sugriovimą 

BRUNSWICK. — Georgia ; 

valstija iškėlė 2 mil. dolerių ieš
kinį laivui, kuris praėjusią sa
vaitę sugriovė tiltą ir žuvo ma-; 
žiausiai 11 žmonių, o gal ir dau 
giau. Niekas nežino, kiek buvo 
automobilių ant tilto, kai tiltas 
griuvo. 10 lavonų iš upės jau iš
traukė. 

MADRIDAS. — J u a n Peron, 
buvęs Argentinos dikta tor ius , 
prieš sugrįždamas į Buenos Ai
res, rytoj bus Romoj ir iš ten 
keliaus į Argentiną. 

STOCKHOLMAS. — šešta
dienį Švedija šventė karaliaus 
Gustavo VI Adolfo 90-tą gimta I M ^ r ą . iš vakarų j rytus . spė. 

' jama, per mėnesį apsilankys 

BONNA. — Kai abi Vokėti-
jos bagia susitarti dėl pasienio 
susisiekimo ir siekia baigti šal- V. Vokietijoj ruošiamasi lapkričio 19 rinkimams 

krikščionių demokratų vadų. rinkiminėj kampanijoj 

dienį. Buvo suvažiavę Europos 
karaliai arba jų atstovai, Suomi
jos prezidentas Mekkonen ir Is
landijos prez. Eldjarn. Jo tėvas 
Gustavas V mirė turėdamas 92 
metus. Gustavas VI yra seniau
sias monarchas pasauly. 

pradžoj apie 10,000 vokiečių. 
Iš rytų j vakarus lankytojų bus i 
mažiau. 

TEL AVIV. — Izraelis įspėjo 
Siriją, kad Palestinos partiza
nams neleistų slinkti per sieną į j 
Izraelio pusę. Praėjusią savaitęi 
ant sienos įvyko artilerijos su- Vietnamo prezidentui Thieu nu-
sišaudymas. ir Izraelis sako, kad vežė prezidento Xixono laišką, 
buvo užmušti du kariai ir sužeis kuriuo užtikrina, kad paliaubos 
ti du civiliai. Sirija sako, jog jų jokiu būdu neperša koalicinės 
irgi žuvo vienas karys. 

Nixonas ramina P. Prancūzu palankumas 
Vietnamo prezidentę 
SAIGONAS. — Gen. Haig P. 

Prezidiumas ir komisijos 

Prezidiuman pakviest i : T. 
Blinstrubas, dr. J. Valaitis, P . 
Dargis. K. Kleiva, dr . K. Šidlaus 
kas . Sekretoriatas: E . Vilimaitė, 
A. Pakalniškis, K. Kasakai t is , 
V. Šumskis. Rezoliucijų komisi
j a : R. Staniūnas. J . Skorupskas, 
K. Kleiva. M. Gudelis. T. Kuzie-
nė, V. Šimkus. Mandatų komisi
j a : dr. V. Šimaitis, B. Blinstru-
bienė. D. Bobelienė. 

Atsistojimu pagerbt i daug Al
ta i pasidarbavę mirusieji teis . J . 
Zuris. K. Karpius, dail. Z. Kolba. 

(Bus daugiau) 

Nauja Altos valdyba 
l Altos valdybą išrinkti nuo 

R. katalikų federacijos dr . K. 
Strauss, vienas Bobelis ir K. Kleiva. į iždo glo

bėjus V. Jucius. N u o Amer. liet. 
jsoc. sąjungos į valdybą J . Sko-
rubskas. dr . J . Valaitis, i iždo 
glob. St. Bredes. Nuo Amer. 
liet. taut. s-gos į valdybą — T. 
Blinstrubas, R. Staniūnas. į iždo 
glob. V. Abraitis. Nuo Amer . 
liet. taut. Sandaros — dr. K. Šid 
lauskas. T. Kuzienė. į iždo glob. 

Eltos bendradarbis informuoja A - Budreckas. Nuo SLA į vald. 
iš Prancūzijos, kad tenykščiai of i-Pov. Dargis. Liet. kat . sus iv ien 
cialūs sluoksniai esą užėmę Lietu- dr . V. Šimaitis. Santaros-švie 

Lietuvos reikalu 

vai palankią 
amen to 

vyriausybės, o numatyta tri jų Billou.v prabilo net apie tautų žy-
elementų koalicinė taryba tu rės dėjimą Sovietiįoje. tai M. Beca-
prižiūrėti tik būsimuosius r inki- jnio (UDR) ironiškai patarė jam 
mus, bet jokiu būdu nebus aukš- nuvykti į Lietuvą. Kai "La Na
t o s e valdžia už vyriausybę, ku- tion", Prancūzijos vyriausybės or-
rios Thieu taip bijojo. ganąs įdėjo Lietuvai palankų 

Nbconas taip pat sako, kad P. straipsnį, tai sovietų amba<ado-
Vietnamo suverenumas nebus pa rius P. Abrassimov įteikė protesto 
aukotas, bet ar tas užtikrinimas notą Prancūzijos vyriausybei Vy 
sumažina Thieu baimę, kad pa- riausybė gavo ir kitą šio ambasa-
liauboms prasidėjus pasi trauks doriaus nota. kuomet liepos Ild. 
Šiaurės Vietnamo armijos, ne- ™bus nSuių ministeris R. Mar-

cellin priminė, kad Sovietų Sąjun 
Haig iš Saigono išvvko , Kam &* •** ****• opozicija uždraus-

p ta ir kad tie. Kurie kritikuoja so-

Dakai ic:ugauAJG5 sob^ vakaru Afrikos uostas 

NICOSIA. — Kipro policija 
susekė sąmokslą nužudyti prezi
dentą arki v. Makarios. Suimti 
trys tautinės gvardijos nariai ir 
vienas studentas. 

Afrikiečiu įstatymuose 
DAKAR. Senegal. — Senega

lo naujuose įstatymuose pasa
kyta, kad galvijų vagis, pagau
tas pirmą kartą, be jokio pasi
gailėjimo baudžiamas kalėjimu 
iki gyvos galvos, be vilčių su
laukti amnestijos. Tas pats va
gis, sugautas antrą kartą va
giant galvijus, bus baudžiamas j stiprino savo e les. Jie išlaikė vi-
nrrt ies bausme. Klausimas: kaip sus turėtus iki šiol 13 kongres-
jis gali padaryti antrą nusikal- manų ir dar prisidėjo t rys nau-
timą, visą gyvenimą sėdėdamas , j i . Kongrese bus ir penki ispa-
kaiėjime? Į niakos kilmės nariai. 

iniją. Kai pvz. par- sos feder į valdybą V. Vepštas , 
}rvs—komunistas F. Amer. liet. kat. mot. s-gos į vai 

dybą E. Vilimaitė, vyčių į vald. 
P. Alšėnas. 

žinoma. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 13: šv. Stanislovas 
Kostka. šv Enata . Narvydas. 
Grožilė. 

Lapkričio 14: šv. Juozapatas, 
šv. Veneranda, Ramantas , Sau-
lenė. 

Saulė teka 6:36, leidžias 4:33. 

ORAS 
bodiją, paskui vyks i Ta jų ir 
Korėją. 

WASHL\'GTOXAS. — Nau 
jajam Kongrese juodukai su 

OVERCAST vietų režimą, yra talpimani į psi
chiatrines ligonines. Rugp. 10 d. 
Francc-Inter radijo Jean Grand-
mougin visą "Interpanorama" pa 
skyrė Lietuvos įvykiams. Bendrai 
paėmus, nuo gegužė-s iki rūgščio 
mėn. Prancūzijos spaudoje tilpę į Daugiausia apsiniaukę. 70^r 
net 149 straipsnai bei žinios apie i galimybė lietaus, t empera tūra 
Lietuvą. (E.) | v i r š 40 laipsnių. 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1972 m. lapkričio m. 13 d. 

MUŠU SOCIALINĖ - FRATERNAUNĖ 

MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

LIETUVIŲ KAT. SUSIVIENIJIMO 
CHICAOOS APSKRITIES VALDYBA 

2951 W. 63rd 8 1 TeL 436-7878 

IŠ CENTRO VALDYBOS POSĖDŽIŲ 
Spalio 26,27, ir 28 dienomis 

WiBcės Barre, Pensilvanijoje, po
sėdžiavo Katalikų Susivienijimo 
Chkagoje išrinktoji centro valdy 
ba. Ją dabar sudaro: pirmininkas 
advokatas Thomas Mack, Wilkes 
Barre, PA., dvasios vadas prel. Jo
nas Baltusevičius, Wilkes Barre, 
Pa., vicepirmininkė Alvyra Ba
landa, Waterbury, Carui., sekreto 
rius teisėjas Pranas Katilius, Sec-
rento, Pa, , iždininkė Leokad. Do 
naravičienė, Philadelphia, Pa., iž 
do globėjai Vytautas Yucius i š iS 
Pittsburgh, Pa., Vladas Simaitis j | 
iš Cbicagos, I1L, daktaras kvotė
jas A. Valibus, MD, iš Wilkes 
Barre, Pa., direktoriai Br. Bobelis 
iš New York, N.Y., Vytautas 
Paulauskas iš Wilkes Barre, Pa. 
Albina Poška iš Chicagos, 111. 

Posėdžiams vadovavo pirmi
ninkas Thomas Mack, pasikeisda
mas su vicepirmininke Alvyra 
Balanda. 

Buvo išklausyti valdybos narių 
pranešimai, kurie lietė atski
rų valdybos narių veiklą nuo ba
landžio mėnesio iki šio posėdžio, 
buvo aptarta Chicagos seimo ei
ga, bandyta įvertinti jo teigiamos 
ir neigiamos pusės ir bandyta at
likti tai, ko seimas neatliko. 

Seime nebuvo išrinktos Teismo 
ir Jaunimo komisijos, tai direkto
rių taryba jas išrinko, kad jos ga
lėtų pradėti savo darbus. 

Taip pat buvo išrinkti atstovai 
i Katalikų federacijos kongresą 
Chicagoje ir atstovai į Amerikos 
Lietuvių Tarybą. 

Valdyba priėmė vieną naują 
polisą jaunamečiams ir planą 
naujam narių prirašymo vajui, 
kuris prasidės nuo Naujųjų metų. 

Valdyba daug laiko praleido 
svarstydama planus, kaip labiau 
suįdominti narius fraternaline 
veikla, i r ieškojo būdų daugiau 
duoti nariams, negu buvo iki 
šiol Galutinių projektų paruoši
mas pavestas vykdomajam komi
tetui, kuris buvo sudarytas iš tri
jų asmenų, prel. Jono Baltusevi-
čiaųa, teisėjo Prano Katiliaus ir 
Leokadijos Donaravičienės. Vyk
domasis komitetas svarsto ir 
sprendžia susivienijimo reikalus 
tarp valdybos posėdžių. 

galimumai ir techniškos priemo
nės. Pavesta vykdomajam komi
tetui galutinai išstudijuoti visas 
sąlygas ir pranešimą pateikti se
kančiam valdybos posėdžiui. 

Prel. J . Baltusevičius 

CHICAGOS APSKRITIES 
VALDYBOS POSĖDIS 

Prieš metus buvo išrinkta Ka
talikų Susivienijimo Chicagos aps 
krities valdyba, kuri lapkričio 8 
turėjo paskutinį savo kadencijos 
posėdį. Metinis apskrities susirin
kimas yra šaukiamas lapkri
čio 17d. Amerikos Lietuvių Tary 
bos centro būstinėje. Ten tarp ki
tų klausimų bus renkama nauja 
apskrities valdyba. Šiame valdy
bos posėdyje buvo peržvelgta me
tinė veikla, kurią sudarė didžiu
ma Susivienijmo seimo ruošimo 
darbai. Buvo peržvelgti to seimo 
aprašymai spaudoje ir dėl to pa
sikeista nuomonėmis. Apskrities 
pirmininkas kun. A. Stasys padė
kojo už bendradarbiavimą ir da
vė suprasti, kad sekančioje apskri 
ties valdyboje jis nenumato da
lyvauti. 

Posėdyje dalyvavo kun. A. Sta
sys, Stasys Juras. A. Povilaitis, 
Povilas Zumbakis, A. Gulbinskas, 
K Bertužienė ir V. Šimaitis. 

CHRIZANTEMŲ BALIUS 

Spalio 2Sd. LB Brocktono apy
linkės valdybos rengtas chrizan
temų balius praėjo dideliu pasise
kimu. Jis pradėtas puikia vakarie 
ne. Svečiams pasistiprinus, komp. 
J. Gaidelio vedamas Bostono Vy
rų sekstetas nuotaikingai atliko 
keletą dainų. Šokiams grojo R — 
M Trio iš Worcesterio, talkinin
kaujant dr. Petrui Bizinkauskui. 
Svečių buvo prigužėjusi pilna Ro 
muvos Parko salė iš Brocktono, 
Bostono, Norvvoodo, Worcesterio 
ir kitų apylinkės miestelių. 

Savo dalyvavimu mus pagerbė 
Brocktono merasR.L.Wainwright 
su žmona, klebonas kun. P. Šaka
lys, Bostono apyl. pirm. A Mat-
joška, kandidatai į valstybės se
natą Ed. Leonard, Anna Buckley 
ir kiti. 

Baliaus vyriausia šeimininke 
buvo apyl. sekretorė B r. Meižienė, 
vakarą pravedė apyl. ižd. dr. P. 
Bizinkauskas, salę rudens moty
vais dekoravo valdybos narė A. 
Baškauskienė. Gardžiais valgiais 
visus aprūpino Ona Kašetienė, 
talkinant virtuvėje S. Jančauskie-
nei, V. Bizinkauskienei, E.Pulmin 
skienei ir M. Zinkevičiūtei, prie 
stalų V. Sužiedėlienei, R. Dam
brauskienei, L. Kulbienei, L. Šu
kienei, R. Janulaitienei. R. Ba-
con ir Z. Vitkutei iš New Yorko. 

Baro šeimininku buvo D. Jan 
čauskas, asistuojant A. Smitui. 

Duona ir pyragu svečius aprū
pino nemokamai Montello Ba-
kery, trapiais grūzdais, B. Bol-
mantienė. Gardžių pyragų atne
šė Bielkevičienė, Kašetienė, Mei
žienė, Eidimtienė, Bizinkauskie-
nė, ViŠčinienė, Ribokienė, A. Su 
žiedėlienė ir Simanauskienė, o O. 
Ulevičienė iš Bostono gražų tor
tą. 

Dovanas aukojo "Cappy" Da 
Sila, Ed Leonard, V. Sužiedėliene, 
Freimanienė, Meižienė, Vaitkus, 
Simanauskienė, Širvinskaitė ir 
Robinson Appliances. 

Į eina tik apie 2,000*2,200 kalori-
I jų j dieną. Graikijoje, Portugali
joje, Palestinoje, Brazilijoje, 
Čilėje, Šiaurės Afrikoje — virš 
108 mil. žmonių, gauna 2,300-
2,600 kolorijų per dieną vienam 
asmeniui. 

Pažymėtina, kad žmonės pa-

Didelė padėka priklauso Brock 
tono lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto pirm. Algirdui Vaitkui, 
kuris ne tik daug bilietų išplati
no, bet dar padėjo tvarkyti ir puoš • kenčiamai maitinasi gaudami 
ti salę, ėjo policininko pareigas 2,600-2.800 kolorijų per dieną. 
priimdamas svečių automobilius j Italijoje, Ispanijoje, Cekoslo-
ir talkino prie bilietų kontrolės, yakijoje. Lenkijoje," Turkijoje 

Brocktone vienu iš svarbiausių _ ^ visQ a p i e 1 3 2 m U g y ^ . 
darbų pramogas rengiant yra b i - ; t o j ų > kariems jį^m iki 3 000 
lietų plat inimas. Daugiausia bilie k o l o r i j u a s m e „ i u i į dieną. Vokie-
tų chrizantemų baliui išplatino: tijoje S u o m i j o ; j e Olandijoje, 
A. Vaitkus, B r. Meižienė, Bizin-
kauskai, A. Baškauskienė, O. Gu-
reckienė, Viščinis, Mantautas, 
Pulminskas, Šukienė, Bertulaitis 
ir kiti. 

Lietuvių Radijo valandai Lais
vės Varpui ir Brockton Enter
prise, Šv. Kazimiero parapijos kle
bonui P . Šakaliui h- spaudai ten
ka padėka už baliaus išpopuliari
nimą. 

Romuvos Parko šeimininkai O -
na ir Aleksas Gureckiai dėjo visas 
pastangas, kad svečiams būtų ir 
smagu ir patogu. 

Didžiausia padėka priklauso 
Brocktono, Bostono Nonvoodo 
ir apylinkių lietuviškajai visuo
menei, kuri rengėjų pastangas 
t inkamai įvertino ir taip gausiai 
atsilankė. 

LB B O S T O N O APYG. 
SUVAŽIAVIMAS 

Gruodžio 3 d., sekmadienį, 2 
vai. p .p. Sandaros salėje, 30 In
tervale St., Brocktone įvyksta LB 
Bostono apygardos suvažiavimas. 

Po oficialiosios programos bus 
vaišės suvažiavimo dalyviams. 

P J . 

Australijoje, Belgijoje, Jugosla
vijoje, Rumunijoje, Vengrijoje 
i r Sovietų Rusijoje gyvena per 
330 milijonų. Čia žmonės mai
tindamiesi suvartoja ligi 2,800 
kolorijų. Airijoje, Anglijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje, Šveicari
joje, Prancūzijoje, Austrijoje Į 
gyvena per 124 milijonai žmo-' 
nių. Vienam asmeniui čia tenka 
į dieną vidutiniai 3000 kolorijų. 

Tačiau perteklius yra maisto 
JAV, Danijoje, Argentinoje, 
Naujoje Zelandijoje, tai čionai 
žmonės naudoja kolorijų per 
3,200 į dieną ir daugiau. Mšk. 
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P r e n u m e r a t a 
Cook apskr., Illinois 
Kitur Jav. 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunaudo
tų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

metams Vį m. 3 men. 1 men. 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.00 

17.00 
19.00 
20.00 
10.00 

9.00 
10.00 
11.00 
5.00 

5.00 2.00 
6.00 2.50 
6.00 2.50 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

— Sunkiausia gyvenimo naš
t a kai jau visai nebeturi ko neš
ti. — M. L. Forman 

PASAULIO ŽMONIŲ MITYBA 

Stat is t ikos duomenys rodo, 
kad Korėjoje , I rane, I rake , J o r 
dane, Meksikoje, Kolumbijoje, 
šiuose k ra š tuose gyvena per 73 
milijonus žmonių, kurie t e g a u n a 
tik 2,000 kalorijų per dieną vie
nam žmogui . Ceilone, Indijoje, 
Siame, Indokinijoje, Pilipinuose, 
Egipte, ir Piet inės Amer ikos 
valstybės k a r t u sudarančios ligi 
510 mil. žmonių — asmeniui iš-

0R. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

G E R K L E S LIGOS 
Prita iko akinius 

2858 West 83rd Street 
Vai., kasdien 10—12 vaL ir 7—t » 
»ak Šeštadieniai* 10—1 vai. Treeiad 
atdaryta. Ligoniai priimami susitartu 

Ofiso telefonas PR 8-S22* 
Rez. teleef. WAlbrook 5-5076 

REZID. TEL. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6448 S. Pulasld Road (Crawford 
Medieal Bui ld ing) TeL L U 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

3891 Wwt SSrd Street 
Kampas 68-čios Ir Caliiornla 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

TeL — 6954>533 
FOX VALLEY MEDICAL CENTER 

888 Snnunit Street 
Routo 58 — Elgin Illinois _ 

TeL ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perCme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk-
tad. 10 4, iestad. 10—3 vai. 

DR. NINA KRAUCEL -
KRIAUČELIGNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 S. Kedrit Ave. 

TeL WA 5-3670, neatsiliepus 
blnt 471-0225. Valandos pagal 
tarimą. 

Pirmad.. antrad, ketvlrtad. 
6 lkl 7:10 vai. takaro. 

*eetad. nuo 2 iki 8:10 vaL 
Treclad. Ir penktad. uždaryta. 

OOao telef. 476-4048 
<eL WAIbrook 

Ofs. teL 785-4477 Rez . P B 8 6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IB 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL. BUILDING 

6448 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA TJB MOTERŲ LiGOf 

GLN EKOLOGINI CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie Ave^ WA 5-287t 
Valandos pasai soritartmą. Jei a» 

skambinti: MI 3-0601 

Ofiso H E 4-1818 Re*. P B 8-0801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAF 
tPECTALYBU VIDAUS LIGOS 

2454 We»t 71st Street 
(7lst ir OampbeU Ave. kampas) 

Pirmad... antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
ano • vai. popiet iki 7 vaL vak 
Ketvlrtad. ir iestad. nuo t v. rytf 

iki 11 vai. ryto — tik susitartu. 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 
2618 W. 71st S t . — TeL 787-6140 
Tikrina akto. Pritaiko akintos Ir 

"oontact leroes" 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tred 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
IPECIALTBfi VIDAUS LIGOS 

5159 Sooth Damen Avenue 
IeL Ofiso PR 6-7800 Namo 925-768' 

Valandos tik pagal rualtarlma 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkste Pūslės it Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; re*. 448-5546 

SAU, ARTIMUI IR TAUTAI 

Išrinktas Katalikų Susivieniji
mo vykdomasis direktorius. Pre
latas Jonas Baltusevičius, dabarti
nis dvasios vadas ir įtakingas dva 
siskis savo kurijoje, sutiko pasiim
ti vyriausio administratoriaus ar
ba, kaip statutas sako, egzekuty-
vinio direktoriaus pareigasjis ves 
visus susivienijimo reikalus ir už 
savo darbus bus atsakingas direk
torių tarybai. 

Nutarta sumoderninti visą Su
sivienijimo administravimo siste
ma. Kadangi tvanas sunaikino vi 
sas blanku ir kitų reikmenų atsar 
gas, tai, prieš spausdinant nau
jus, bus peržiūrėta jų redakcija ir 
visi raštai bus pritaikyti šių die
nų reikalavimams. 

Paskirti rajoniniai direktoriai. 

Chicagos rajonui paskirta Al-
kuri rūpinsis kuo-

CENTRO VALDYBA 
SVEIKINO LEONARDA 

ŠIMUTI 

bina Poškienė. 
pų veiklos skatinimu, naujų na
rių prirašymu ir instruktuos kuo
pų sekretorius ir narius visais su
sivienijimo reikalais. Tai gana 
plati darbo sritis. 

Pagal seimo kai kurių delega
tų pageidavimus leisti Susivieni
jimo organą Garsą dažniau buvo | išlaikomi 
plačiau diskutuota dažnasnio lei-Į 16 kuopos 
dinio reikalingumas, finansiniai į ktugs įš 

Ilgametis centro valdybos pir
mininkas, tik šiais metais pasi
traukęs S aktyvios veiklos Susi
vienijime, Leonardas Šimutis lap 
kričio 5 šventė savo aštuoniasde
šimtąjį gimtadienį. Jo vyriausias 
sūnus dr. Leonardas Šimutis savo 
namuose suruošė jo tėvo drau
gams priėmimą, kur susirin
ko gausus čikagiškių būrys pa
linkėti didžiam lietuvybės veikė
jui ilgiausių metų. Daug buvo su 
sivienijimo narių, jų tarpe Anta
nas ir Marija Rudžiai, dr. KBobe 
lis su žmona, Kazys Kleiva su 
žmona ir eilė kitų. Marija Rudie
nė susirinkusiųjų vardu pasveiki
no sukaktuvininką, o susirinkę, 
vadovaujant jo sūnui muzikui Le
onardui Šimučiui, pagiedojo Il
giausių metų. 

Katalikų Susivienijimo centro 
valdyba atsiuntė sukaktuvininkui 
sveikinimą su dovana. 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
jau 85 metai tarnauja savo narių ge
rovei ir lietuvybės išlaikymui. 

1. duoda paskolas namams įsigyti, 

2. moka nariams dividendus, 

3. leidžia nariams laikraštį, 

4. užjaučia ir Šelpia vargan pateku
sius, 

IŠ KUOPŲ VEIKLOS 

Paprastai metams baigiantis Su 
sivienijimo kuopos perrenka savo 
valdybas. I kuopų susirinkimus 
nariai ne visada gausiai susiren
ka, bet statuto reikalavimai yra 

sekretorius vra i&i 

Leonardas šimutis, lapkričio 6 d. 
atšventęs vardines ir 80 metų am
žiaus sukaktį, su dr. Steponu Biežiu 
Kat. Suisvienijimo seimo bankete 
Chicagoje. Susivienijimo atstovai 
ilgametį pirmininką pasveikino lap
kričio 5 d. Sukaktuvininko sūnaus 
prof. dr. Leonardo šimučio namuo
se. Nuotr. A. Gulbinsko 

ruošiasi perimti visuomenininkas 
Antanas Gulbinskas. 

29 kuopos sekretorė Stasė Se
mėnienė ruošiasi šaukti kuopos 
susirinkimą dar šį mėnesį. 

160 ir 163 kuopos yra didžiau
sios. Jų metiniai susirinkimai yra 
gausesni. 160 kuopos sekretorius 
yra Feliksas Sereičukas, o 163 — 
Marijona ŠrupSenė. 

SUSIVIENIJIMO 
VYKDOMASIS DIREKTORIUS 

CHICAGOJE 

Prelatas Jonas Baltusevičius, 
Susivienijimo naujasis vykdoma
sis direktorius, atvyko į Chicagą j 
ir šeštadieni dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos metiniame su
važiavime Midway House, 5400 
S. Cicero Avenue. Ta proga jis 
susitiko su kai kuriais kuopų vei
kėjais ir išklausė jų pageida
vimus veiklos reikalais. 

Taip pat į Chicagą buvo atvy
kęs centro iždo globėjas Vytautas 
Yucius, kuris su kitais revizavo 
Amerikos Lietuviu Tarvbos l t* 

stipriai remia lietuvių kultūrines 
pastangas, 

6. ryžtingai 
darbe. 

dalyvauja laisvinimo 

Įrašyti tavo vaikai bus tos organi
zacijos paveldėtojai, būk apsidraudęs 
pas savus ir jauskis saugus. 

Kuopų atstovai Chicagoje: 
Kun. A . Stasys, 4557 S. W o o d S t 
J, Litvinas, 4610 S. W o o d St . 
H . Malinauskas, 2230 W . 50 S t 
K. D . Rubinas, 10503 S. Ed 

brooke A v e . 
L Sakalas, 7356 S. Campbell A v e 
A . Šatas, 5727 W . Cermak Rd. 
S. Semėnienė, 6507 So. T r o y S t 
F . Sereičikas, 4525 S. RockweH S t 
M . šrupšienė, 6733 S. Campbell 

A v e . 
A . Zailskas, 1819 So. 48 C t Ci 

cero. 
A , Kareiva, 7030 S. Rockwefl St 
A Povilaitis, 7019 So. Maplewood 

A v e . 

Dr . V . Sūnaitis, rajon. otįt 
3951 W . 63 S t TeL 436-7878. 

N u o 
1 9 1 4 M ė t y 

Midland Savinga a p t a r 
n a u j a t a u p y m o ir n a m ų 
pasko lų re ikalais v i s a s 
m ū s ų apy l inkes . D ė k o 
j a m e J u m s u i m u m s 
parodytą .pasi t ikėj imą. 
Mea norė tum bflti J u m s 
naudingi i r a t e i t y j e . 

fteafcaltos apdraus tos fld 
$20,000.00 

ANDLOAMAMOCUH0« 

cmcAoą urnos mm 
mornsMot 

Chicagos, /o pareiga s) kai tomyb§. 

TeL — BE 3-5888 
M . L B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Aklų Ligos 

8987 Weet lOSrd Sfaeet 
Valandos pagal susitarimą 

Oftao t«L PB 8-2M0 
Varnu — rezid. — PRospect 8-S081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G 0 3 
2856 West SSrd Street 

jflrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
tuo 12 ud t vai ir nuo S iki t 

vai. vak. teitad. nuo 1 lkl 4 vaL 

Ofs. PO 7-6088 Bes. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS 

8YDYT0 JAS IR CHIRURGAS 
8844 Weet SSrd Street 

'AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. !P « 
M 8 vai. TreOad. ir ieStad. atdaryta 

Visi taifoaal 65S-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 4Stb Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad. ir 
iajtM ttt saattarm 

IeL ofiso b sete OLympk 3*4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. 56tB Avenne, Cicero 

Kasdien 1-t vai Ir 6-8 vai vak. 
iamkyroa trečiadienius. 

Saitadianiaia 11 lkl 4 vai popiet 

TeL REUance 5-1811 
DR. VYALTER J. KiRSTUK 

(Uetovfa gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8825 West 59th Street 
7sl: pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nno 11-4 vaL p. p. 6—8 
vaL vak. iestad. 11—S vai p. p. te 
fečlad. atdaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KCDDBJTJ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BTJTL.DrNO 
71M South Western Avenoe 

Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Ud 
S v. popiet. Trečiai ir SeStad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. R E 7-1168 
Rezid. telef. — SSS-2S1I 

DR. J. 1. SiMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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Sovietų pramone 

TERŠIA IR RUSINA LIETUVA Ginklai, kurie laimėjo i r kurie pralaimėjo 
Lapkričio 7 d. Richard Nixo-

Pramone, arba industrija, mes ja .Tačiau dabar atein; žinios, 
suprantame veiklą, kur jungti- kad ir jai grės a rusinimo ir ko-
nės žmogaus proto ir darbo pa- lonizacijos pavojus. Kaip vieną1 n a s laimėjo Amerikos preziden-
stangos mašinų bei įrankių pa- jau vykdomos tokios koloniza- tū i ą da r ketveriems metams. 
galba perdirba įvairias žaliavas ei jos pavyzdį mes nurodysime j Nixono prezidentavimo laikas 
į produktą, gamnį . Siauresne naujai kuriamą Mažeikių naf - \ buvo skLid n a s Įvairių pavojin-1 
prasme mes vadiname fabrikus, tos rafinerijos jmonę. kurios! gų problemų, kurias sprendžiant 
mašinas ir įrengimus, kurių dė- statybos darbai š uo metu vyks-1 N i x o n 0 populiarumas ka r t a i s 
ka vyksta gamyba. ta pilnu tempu. 

Taigi pramonė iš esmės yra * 
labai geras ir naudingas daly- Lietuvos teritorijoje ligi šiol 
kas, nes suteikia galimybę tau- rasti tiktai menki naftos kie-

Dulke buvo, dulke ir pavirto 

DR. KAZYS SRUOGA 

kiečius netikėti 
Nbconui". 

Šitie pareigūnai gana kompeten
tingai atremdavo kiekvieną Mc 

'tam melagiui Goverao užpuolimą ar s ūlymą, 
kuris niekino Nixono darbus. 

krisdavo, paivginus. labai že
mai. Xixonas asmeniškai, paly
ginti, sakė labai nedaug rinki
mui ų prakalbų ir, jei neklystu. 

Trumano pav vyzdys 
nepasikartojo 

Kiekvienoje kovoj? pagr ndi-
nai svarbus dalykas yra tinka
ma taktika ir strategija. Tačiau 
rmkiminėje Kovoje taktika ir 
strategija da r svarbiau, negu toms ir valstybėms išnaudoti kiai. J ie yra labai gi!ai žemės I tose prakalbose Nbconas nė vie-

savo krašto darbo be; kapitalo gelmėse ir praktiškai jų ekspio- | no k a r t o nėra paminėjęs McGo- I fizinių'ginklų kovoje. Propagan-
resursus ir tokiu būdu pateikti atuoti kol kas neapsimoka. Ta-j verno vardo ir tik labai retai j ̂ os sėkmngumą. ar nesėkmin-
gyventojams daugybę naudingų čiau tai nesutrukdė okupantams Į pasakydavo "mes respubliko-i c u m ^ labai dažnai nuemia t as 
" J-U 'a~ suprojektuoti naftos rafineriją į na i" a r "'jie demokratai" . McGo- i faktas, kas. kada, kur ir kaip dalykų, 

narinA, p , c * u , ^ e t u v o s temėje. Mažai naf tos j v e rnas stojo kovon už preziden- į p a s k o m i balsuotojus viliojau 
uannes Rusijos valdymo lai- Lietuvoje, bet ją gal :ma vamz- j t u r ą didžiausiomis pas tangomis tįeįi žodžiai — pažadai Fiziniu 

kais ir nepriklausomybės metais didais atvesti iš Pavolgio ir Baš-į bes is tengdamas sudary t " " ** 

McGoverno strategija, 
kuri suklaidino jj patį 

Prieš kokius metus ar kiek 
daugiau laiko daugeliui demo- į 
kratų atrodė, kad Xixoną nuga
lėti yra labai lengvas dalykas. ; 

svarbu t k, kas pirmutinis to- j 
kiam nugalėjimo darbui naši-1 ftaaefaąjos prezidentas George Pompidou Paryžių 
švęs. Norinčiųjų atsirado daug 
— apie 15 asmenų. Jų tarpe, ži
noma, ir McGovera. Įsidėmėti-
na, kad net savotiškai garsas : mokratų veikėjais. McGovernas, 

priėmė Anglijos 
vyriausybės atstovus ir tarėsi sru jais Bendrosios Europos rinkos klau
simais 

I 

labai 
Lietuva iš esmės buvo žemės kirijos sričių. Šiam reikalui bus Į papras to , labai nesudėtingo, bet I ginklai gali daug padėti laimė ji 
ūkio kraštas. Jos pramonė ne- panaudotas Unečios - Polocko - į ir labai sąžiningo žmogaus vaiz- Į m u į 0 propagandoje — vien tik 
buvo labai rakšminga: daugau- Venspilio naftos vamzdynas. I dą. Paskut inėmis r inkimų die-: žodžiai, taktika ir strategija nu-
sia perdirbdavo žemės ūkio ga- Speciali jo atšaka iš Venspilio į nomis McGovernas vadino N a 
minius ir naudojo savo krašte bus išvesta ligi Mažeikių. I oną įvairiais ne giamais vardais 
randamas žaliavas, kurių nebu- Mažeikių naftos rafineriją ža- j ir pagaliau stačiai šaukė ameri-
vo gausu. 1939 metų statistikos da būti didžiulė. Jos re ikalams ' — — — — — — — — — — — 
duomenimis 77,1 proc. gyvento- buvo išskirtas 500 ha žemės plo-j gailos pamaldos ir kai kas ima i tą faktą ir be galo stengiasi jį 
jų gyveno kaimuose ir vertėsi tas. Kadangi tuščių ž e m ų Lie- į klausti, kaip dabar bus su išpa-; f nkamai pavartoti, bet ta! la-
žemės ūkiu, ir t iktai 22,9 proc. tuvoje nebuvo. 1970 — 1971 m. | žintim? Tos atgailos pamaldos i bai sunkus uždavinys. Ne visas 

neišskiria išpažinties, o į klausi- teorijas, ne visus praeities pagyveno miestuose, vertėsi pra- nuo žemės paviršiaus buvo nu-
mone, prekyba, amatais, patar- šluotas Kalnėnų kaimas. Nau-
navimais. joji s tatyba Kalnėnų . Padarbų 

Šiandieninės Lietuvos vaizdas srityje palietė daugiau kaip 100 

mą. kaip bus su išpažintimi, ge
rai atsako praciškonų leidinys 
IVhat ' s Happening to Confes-

1 6 S m ė s . y i ! a P a k t t s - Okupaci- sodybų, kurių gyventojai "iškel-j s ion" (išleido" St. Antholy Mes 
nių statistikos įstaigų 1971.1.1 dinti. Baigiamas kirsti gražu-
apskaičiuotais duomenimis oku- sis Padarbų miškas, kurio vie-
puotosios Lietuvos miestuose toje išaugsianti ligi 60 metrų 
gyveno jau 51,4 proc. visų gy- aukščio gelžbetonio ir plieno 
ventojų ir tiktai 48,6 proc. kai- vamzdžų giria. Fabriko rajo-
muose, tiksliau, kolchozuose ir ne medžių nebebus, nes jie ir ne-
sovehozuose. š ie skaičiai vaiz- galės augti dėl baisios taršos , 
diiai sako, kad Lietuva yra vir- kurią sukels valoma n a f t a 
tusi beveik pramonės kraštu. Netrukus bus pradėti kast i 

Reikia dar pridurti, kad oku- didžiuliai tvenkiniai, kurie virs 
pantai yra nusistatę pramonę dvokiančių atliekų ežerėliais. 
Lietuvoje dar labiau plėsti. Pa- Naftos liekanos specialiais vamz 
gal 1971 m. balandžio mėnesį džiais keliaus mūsų gražiojon 
įvykusio Sovietų Sąjungos ko- Baltijos jūron. Vamzdžiai bus 
inunistų partijos XIV suvažiav;_ nuvesti tris kilometrus aukš-
mo nutarimus. 1971 — 1975 čiau Šventosios. Ties Ventos 
metų penkmečio bėgyje numa- stotele patvenkta Varduva išsi-
toma okup. Lietuvos pramonę lies į pilną ežerą, kurio vanduo 
padidinti 46 - 49 procentais, y- maitins įmonę, "ša l ta Varduva 
pač ugdant lengvąją ir maisto pavirs plikinančias gariais, ū-
pramonę. Konkrečiau kalbant, žiančiais begaliniuose vamzdy-
Maskva yra nutarusi pastatyti nuose. Greta t rykš ir ugainis 
Lietuvoje keletą naujų iabai skystis" — rašoma okupantų 
stambių gamybos įmonų : šilu- spaudoje, 
minės elektros stotį Kauno apy- * 
linkėse, drenažo vamzdžių ga- Prie Mažeikių s ta tomas naf-
myklą Ignalinoje, mėsos pro- tininkų miestas, š iuo metu pr ie | 
dūktų apdirbimo įmonę Uteno- įvairių statybos darbų j au dir-Į 
jet padidinti Akmenės cemento ba 1500 darbininkų, kurių skai-
gamyklos pajėgumą ir sukurti čius nuolat d de j a Ta pat i so-
Mažearių apylinkėse milžinišką vietinė spauda r a šo : "Atvyko 
sovietinės naftos rafineriją. patyrusių speciaMstų — staty-

sf. bininkų iš Uralo. Altajaus, Ar-
Nonnaliomis sąlygomis būtų menijos, Maskvos. Projektus 

galima džiaugtis, kad pramonės ruošia Vilnius, Kaunas, Klaipė-
gamyklos mūsų krašte auga. da. Leningradas, 
Tačiau susipažinus su faktiška Ryga, Rostovas", 
padėtimi susidaro vaizdas, kad Kadangi Lietuva nėra naftos 
ši pramonė neatitinka Lietuvos kraštas, ji sav 0 naftos specia-
fikio interesų, y ra jai primesta listų kaip ir neturi. Cia vėl "at-
iš Maskvos. Ji jokiu būdu nėra eina į pagalbą broliškos respub-
savarankiška, o įjungta į Rusi- likos". Tiesa, vyriausiu s ta ty-
jos siaurės vakarų regijoną. Be bos vykdytoju paskirtas lietu-
to, ji tur i ir kitus, politinius, viška pavarde P. Jencius, bet jo 
tikshis yra viena iš ekonomi- pavaduotojas yra rusas J. Ma
lti© Lietuvos išnaudojimo, ap- liševskis. vyr. inžinierius J . Po-
vogimo, kolonizacijos ir rusini- povas. Prieš 12 metų jiedu statė 
mo priemonių. panašią rafineriją Gorkyje, da-

Rusai kuria Lietuvoje daž- bar neatsitiktinai susitiko Ma-
niausia tokias pramonės šakas, žeikiuose. Jau dabar naujųjų 
kurioms egzistuoti nėra reik'a- kolonistų vaikams įkurtos rusiš-
mo ekonominio pagrindo _ ža- kos mokyklos. Pastač us naują-
liavų. Taigi jie įveža ne tiktai šias rafinerijas. Mažeikių naf-
žaliavas, pramonės įrengimus, tininkų mieste gyvens 7000 gy-
mašinas, bet ir rusų tautybės ventojų. Nereikia daug aiškinti, 
specialistus su jų šeimų nariasi. kokios jie bus tautybės. 
o labai dažnai ir darbininkus. Visiems gera : žinoma. kad 

respublikonas Ne\v Yorko bur-
ginklų kovoje vien tik f žiniai | m i s t r a s Lšafesy paskubomis 

perbėgo pas demokra tu s ir sto 
jo kovot už Baltuosius romus 
demokratų priešakyje. Pagaliau 
visai nežymus respublikonas. 
Atstovų rūmų narys. McCloskey 
taip pat pasinešė būti respubli
konų partijos vardu Amerikos 
prezidentu, visai atvirai saky
damas, kad j is apie nieką daug 
nenus'mano. tik t rokštą s kiek 
galimai greičiau baigti karą. 

Tuo būdu lenktynės - varžy
tynės buvo jau nebe su Nixonu, 
bet tarpusavy, kas greičiau nu 

lemia pergalę a r pralaimėj mą. 
Nėra jokios abejonės, kad 

kiekvienas kandidatas, siekiąs 
rinkiminės vietos, puikiai žino 

PASAULIEČIU 
BENDRAVIMAS 

Popiežius Paulius VI specialio
je audiencijoje priėmė "Pasaulie 
eių tarybos" narius ir patarėjus, 

senger, Cincinnati , Ohio, 117 
psl., kaina 95 et.). Paraše L. Fo-
ley. Pateikia atgailos istoriją, nu
šviečia dabarties padėtį. Atsaky
mas — išpažintis pasilieka kaip1 

buvusi. I 
Bet šioje knygoje yra naudin

gų patarimu sąrašas: 
1. Dievo gailestingumas nepa

reina nuo jūsų sugebėjimo atsi
minti savo nuodėmes. 

2. Mirtinas nuodėmes turite 
išpažinti pagal dabartinį savo 
sugebėjimą. 

3. Nėra pareigos išpažinti abe
jotinas nuodėmes. 

4. Nežiūrint, kiek mirtinų nuo 
dėmių užmirštumei, jos bus at
leistos. 

5. Mirt inų nuodėmių skaičių 
reikia pasakyti tiek, kiek įstengi 
atsiminti. 

6. Nereikia pasakoti nuodėmių 
smulkmenų; reikia pasakyti nuo
dėmės vardą ir aplinkybes, kurios 
galėtų pakeisti jų pobūdį. 

7. Jeigu pakankamai stengiesi 
gailėtis, tai tavo gailestis pakan
kamas. 

8. Jei bijaisi, kad gali ir vėl 
nusidėti, tas yra normalu. 

9. Jeigu esi pasiryžęs panaudo
ti Dievo pagalba, kad pakeistum 
save, nėra tau ko rūpintis. 

10. Nėra pareigos išpažinti ma-
Charkovas, j ^ n u o d ė m e s . 

11. Nėra pareigos pasakyti ma
žų nuodėmių skaičių. 

12. Didžiausias gyvenimo fak
tas yra tas: Dievas myli tave to
kį, koks esi. 

vaizdžiai tariant, spiovė didie
siems demokratų vadams į vei
dą (Richard Daley ir Lyndon 
Johnson) ir. tik pamatęs savo 
traged jos galą. McGovernas 
kuoru? atsiklaupęs maldavo jų: susirinkusius Romoje šeštajai pil 
(tų paniekintų demokratų va- s naties sesijai. Ta proga Paulius VI 
dų) atleidimo. Jie atleido, bet pabrėžė nepaprastą pasauliečių 
buvo pervėlu, — McGovem tra-1 veiklos svarbą dabarties katalikų 
gėdija jau buvo faktinai suvai-, Bažnyčios gyvenime. Pasauliečiai 
dinta. i dabarties Bažnyčioje yra tiesiogi-

Kaip McGovernas pasijautė, i niai Kristaus liudytojai. Jie nėra 
i artėjant rinkimų dienai, gal ma i tik propagandistai ar nesuintere-
\ gzuti apytikri įspūdį iš jo kalbų ' suoti evangelijos skelbėjai, bet vyzdžius galima taikyti dabar

čiai, nes daug aplinkybių greitai 
keičiasi, o svarbiausia keičiasi 
balsuotojų pažiūros ir nuotai 
kos. Senatorius McGovernas, šių 
rinkimų pralaimėtojas, aklai pa
sisavino Trumano taktiką, kurią \ 
Trumanas vartojo prieš savo 
konkurentą respublikoną Dewey 
ir visa; netikėtai, priešingai įvai
rių nuomonių tyrimo Įstaigų pra i p t _ _ _ 
našavimams, nugalėjo stiprų Yorty. Hartke. McCarthy. Chis- j dabartinis viceprezidentas A g - ^ a u l u o pasauliečių uždavinys 
respublikonų kandidatą. 

televizijoje. Spalio 4 d. televizi-1 apaštalai, kurie turi stengtis nuo 
joje McGovera šitaip šaukėr i la t gyventi arčiausioje vienybėje 

bėgs Į Baltuosius rūmus, tar tum j "Netikėkite Nixono melui. Jei su Viešpačiu, lyg jis regimai da-
jau Nixono nebėra, lyg Nbco
nas būtų jau miręs. Vietoje to 
šiandien matome, vaizdžiai ta
riant, šiuos lavonus preziden
tinės kovos lauke • Muskie. Lind-

dar ketveri metai Nbconui. tai lyvautų kiekvienam? mūsų kas-
reiškia da r ketveri metai karoįdienio gyvenimo veiksme.Kasdie 
ir dar ketveri metai Amerikos I nis kataliko pasauliečio maistas 
belaisviams Hanojuje. Aš jspė-! turi būti Šventoji Eucharistija ir 
ju jus. nesduokite tam Nixonui Dievo 2odis. Uolių apaštalų dė-

say. Jackson. Humphrey, Mills, j apgauti jus" . Tą pačią dieną tik ka krikščionių tikėjimas jau yra 
Eakleton, Harris . Hughes. Bayh, kitoje televizijos programoje! Pa s i e '*ė s v i s o pasaulio kraštus. T a 

Ni.vonas nepadarė Dewey 
klaidos 

Anuo metu respublikonų kan
didatas Dewey ir jo rėmėjai bu
vo visai t k r i , kad be didelių pa
stangų jie laimės prieš Trumą 

. holm', McCloskev, Wallace Shri-1 new maždaug šitaip atsakė Mc i n ė r a baigtas. Jiems drauge su jų 
I ver ir pagaliau pats McGovern. Governui: niekada Amerikoje i vyskupais ir Kunigais tenxa pa 

į McGovern iš pat pradžių pa-
našiai, kaip McCloskey. skelbė
si vieno tikslo prezidentu: kiek 

j ga rma greičiau baigti karą. Tik 
į vėliau, kai Nixono pastangos 

tur būt . nė vienoje kitoje \ r e i š a atnaujinti visą 
t v b ė i ^ k a n d i d a t a s i nrczi- i v ' : s a socialinę aplinką. 

gyvenimą, 
apimant ir valstvbėje kandidatas i prezi 

dentus t a ip nepataikavo savo \ nepaprastai sudėtingus tarptauri 
valstybės priešui ir ne skatino | n i u s santykius.. 
jo kovoti, nes, McGovernas. ža-1 
dėdama s be jokių sąlygų pasi-

"Pasauliečių Tarybos" penke
rių bandomųjų metų veikla — 
pabrėžė popiežius — jau davė 
daug gražių vaisių koordinuo
jant viso pasaulio katalikų apaš-

tol. kol McGovernas įkops į Bal- talavimą, kuris ateitvie turi būti 

McGovern griebės sustiprintos * U O S i u s *SSi Z TJŽ ^ ^ X^'mU P 1 ^ 3 ™ 5 *nauįais b G " rr, *"w,-i,^. i.^L* u„ I t r n a i paaisKejo. Kad McGoverno dais ir metodais nesant Kristaus 
pastangos nueina vėjais, komu 
nistai staigiai panoro greičiau 
s'ai susitaikyti su Amerika. 

ir todėl laikėsi gan išdidžiai,; į g j k a r ^ ^ u r o d e f * " ^ duoti ir t ik vėliau m a l d a u t e 
daug neagitavo, labai nesiplėšė. į " * * 5 . M c G ° v e r a a f &?*** ^ m e r k o s belaisvius paleisti, aiš-
Ir pralaimėjo. Suprantama, k a d ; ^onomimų argumentų. Bet pa- I k ų g k a t i n o f, . | M , M . „ k ( m j t i 
tam. kuris tuo laiku sėd^ Bal- j m a t ^ ' k a d • ekononuinai ar
tuosiuose rūmuose, yra d a u g ' g u m e n t a i n e d a u ^ k a b e j t i k m a 

lengviau vykdyti sėkmingą pro
pagandą už save. Trumanas bu
vo Baltuosiuose rūmuose, De-
wey tuo laiku buvo panašiai, 
kaip McGovernas, kandidatas už 
Baltųjų rūmų ribos. Tiesa, Nix-
onas pasisavino iš Dewey tą tak
tikos bruožą, k u r s leido Nixo-
nui būti išdidžiam propagandos 
metu ir tik retkarčiais rodytis 
minioms ir tik ten, kur buvo-
žinomas šimtaprocentinis palan
kumas :r audringas minios entu
ziazmas. Tai. be abejonės, daro 
televizijos žiūrovams įspūdį, kad 
Nbconui nėra nepalankių balsuo
tojų. Bet Nixonas nesitenkino 
ir vien tuo nepasitikėjo. Vietoje 

Trumano taktikos, būtent be 
jokios atodairos, be jokių rezer
vų pulti asmeniškai Nixoną, vi
saip jį niekinti ir įžeidinėti, vi
sa' nesirūpinant, kiek visa tai 
panašu j teisybę. Trumąnui pa
sisekė, o MeGovemui tragiškai 
nepasisekė. 

McGoverno "deimančiukai" 

Trumanas puolė ne tada bu
vusį prezidentą (jis pats tada 

"gerąja Naujieną" šių dienų pa
sauliui. 

švelniai Jėzus šaukia — i'o, nu
sidėjėli, sugršk, sugrišk", 

Atrodo, kad tada tais žodžiais 

Sugrįžo Amerika 

McGovernas y ra kraštutinai 
liberalus žmogus, bet, norėda
mas privilioti religinga žmonių McGovernas norėjo šaukti, kad 
balsus, j i s nuolat papuošdavo : Amerika užmirštų savo praei-
savo rinkimines praka'-bas re- ties tariamas klaidas ir sugristų 
iiginia s išsireiškimais. kaip į McGoverno "tesingumo kara-
•'Dieve padėk j ums" arba "Te- liją". Bet Amerikos balsuoto-

buvo prezidentu), bet buvusį I laimina j u s Dievas". Savo pro- jai nusprendė kitaip. Tad gai 
kongresą, vadindamas jį (kon- Į graminė.je kalboje McGovernas nebus netinkamas dalykas, jei 
gresą) niekam vertu kongresu. į kuone k a s trys minutes sušuk- visą McGovernadą (t. y. McGo-
Trumanas asmenų perdaug neį- \ davo "Sugrįšk, Amerika". Kas verno iškilimą iš nežinios ir kr i -
žeidinėjo, o svarbiausia Tmma- \ žino. t a s nurodo, kad tas posa- timą užmarštin) pavadntumėm 

Nbcono agitavo jo aukštiej'- pa- j nas neižeid'nėjo savo partijos kis yra performuotas iš senos Į — "Sugrįžo Amerika. Kas bu-
J. Pr . i reigūnai, sekretoriai ir panašiai J žymiųjų vadų, nesipyko su de- : maldos, ku r sakoma: "Rimtai, vo dulkė, į dulkę vėl pavirto". 

DR. JEKYLLIO IR MR. HYDO 
KEISTAS ATVEJIS 

R. L. STEVENSON 

Išvertė P . Gaučys 
10 

Senasis ponas žengė žingsnį atgal su labai nu-
i s tebusio ir įžeisto žmogaus išvaizda. Tada ponas Hy-
• das visai išėjo iš ribų ir lazdos smūgiais jj parbloškė 

Kitais žodžiais tariant, pramo- naftos gaminių Lietuvoje nie-; a n t ž e m ė s . p G to pasiutusios beždžionės įniršimu ėmė 
nes kūrimo priedaigoje atlieka kada netrūko . _ jie lengvai at-! mindyt i savo auką ir lazda tvoti. Tie smūgiai buvo 
krašto kolonizaciją ir rus nimą. gabenami bet kokiomis susisie- j t o k i e s m a r k ū s , kad buvo girdima, kaip lūždami t raš -

i kėjo kaulai ir kūnas šokinėjo gatvelėje. Pasibaisėjusi Prieš kurį laiką tokiu keliu kimo priemonėmis. Tačiau oku 
einant buvo smarkiai kolonizuo- pantai sumanė jkurti mlžiniš-1 ta is vaizdais i r garsais, mergina" apalpo* 
tos rusais Lietuvos sostinės Vii- kas refinenjas. kurios užnuodys ' — o r r 
niaus apylinkės. Panašiu būdu. Mažeikių apylinkių orą, užterš 

Sekantį rytą šis vokas buvo įteiktas advokatui. 
dar j a m tebegulint lovoje. Vos tik jis jį pamatė ir vos 
tik j am papasakojo aplinkybes, jis-iškilmingai sušuko: 

— Aš nieko nepasakysiu, kol nepamatysiu lavo
no. T a s reikalas gali turėti labai rimtų pasėkų. Būki
te malonus palaukti, kol aš apsirengsiu. 

I r t a pati rimta išraiška jo neapleido, kol jis pa
skubom valgė pusryčius ir buvo nuvežtas i policijos 

nuovadą, kur jau guėjo iavonas. Vos tik įžengęs į 
patalpą, jis linkterėjo galva ir t a r ė : 

— Taip, aš jį pažįstu. Man labai skaudu pasaky
ti, kad tai seras Danvers Carew. 

— Didis Dieve! Argi tai galima, ser? — sušuko 
valdininkas, ir tuojau jo akys sužibo profesinės ambi
cijos žiežirbom. — Tai sukels didelį triukšmą — jis 
pastebėjo. — Ir gal tamsta r u m pagelbosi surasti nu
sikaltėlį. 

I r jis trumpai papasakojo, ką mergina buvo ma
čiusi, ir parodė sulaužytą lazdos gabalą. 

Ponas Uttersonas, išgirdęs Hydo pavardę, beveik 
Buvo an t r a valanda ryto. kai mergina atsipeikėjo j išsigando. Bet kai jam parodė lazdą, jau nebegalėjo a-

I ir pašaukė policiją. Žmogžudys jau seniai buvo din- j bejoti. Nors ji buvo sulaužyta ir sudaužyta, jis ją at-

? ~ " Į | f ' Į U " L l r I t J ; - - ? * i ? T , i l * f ' • * • * » T * ! f k ė « ™ suniokota. Lazda, kur ia visa tai padaryta,!buvo dovanojęs dr. Henrikui Jekylliui 
sia Lietuvos sritis liko Žemaiti- kolonizuoti rusais b. kv. nors buvo re ta , labai sunkaus ir kieto medžio, buvo lū-

Spaudoj ir gyvenime 

KAIP SU TA IŠPAŽINTIM? 
Žmonės eina pas psichiatrus, 

valandomis pasakojasi savo inty
miausias paslaptis ir dar primoka 
šimtais dolerių, tuo gi tarpu iš

pažintis daugeliui sunki našta, 

žūsi per pusę nuo jėgos, kuria buvo pavartota, atlie-1 klausė. 
— Ar tas ponas Hydas trumpo ūgio? jis pa-

kan t tą baisų žiaurumą. Viena jos pusė suplaišėju-
si nuriedėjo ligi gatvelės upokšnio, antrąją, be abejo, 
žudikas bus nusinešęs. 

Pr ie aukos buvo ras ta piniginė ir aukso laikrodis. 
J is neturėjo jokių raštų a r kortelių, išskyrus užnat-

o kitiems—didelis, lengvai priei-j spauduotą voką, ir an t jo buvo užrašyta pono Utterso-
namas vidinis palengvinimas. į no pavardė ir adresas, kurį galimas daiktas, nešė į paš-

Kai kur įvedamos bendros at- j tą. 

— Nepaprastai žemas ir nepaprastai žalingos 
išvaizdos, taip jj nusako mergina — atsakė valdinin
kas. 

Ponas Uttersonas susimąstė. Paskui pakėlė gal
vą ir tarė. 

— Jeigu tamsta panorėsi vykti namo karietoje, 
manau galėsiu tamstą nuvežti j jo namus. 

Tuo metu buvo apie devinta valanda ryto. ir Lon

donas buvo aptrauktas pirma tiršta sezono migla. Pa
dange nutįso milžiniška šokoladinės spalvos uždanga 
bet vėjas tolydžio puldinėjo tuos kovon išsirikiavu
sius garsus ir juos išgainiodavo. Ir todėl karietai lė
tai beslenkant iš gatvės į gatvę, ponas Uttersonas ga
lėjo stebėti stebuklingą šviesos atspalvių ir šešėlių kai-
taliojimąsi. Vienur viešpatavo juodos nakties tamsa, 
o kitur žėrėjo sultingai niūrus rudumas, tarsi kokio 
keisto gaisro šviesa, čia akimirkai migla buvo beveik 
visiškai išsklaidyta ir per jos sūkurius staiga įsiverž
davo ir žybteldavo, kaip kokia laukinė strėlė, bai
minga, dienos šviesa. 

Liūdnas Soho kvartalas, dabar advokato matomas 
tame šviesų kaitaliojimesi. su savo purvinom gatvėm, 
nešvariais praeiviais ir lempomis, kurios nebuvo už
gesintos arba vėl bu
vo įžiebtos kovoti su gedulinga tamsybių invazija, a t
rodė, kaip kokio siaubingo miesto dalis. Taip pat ir j o 
mintys buvo niūrios. Kai jis žiūrėjo į savo bendrake
leivį, jautė kažkokj įstatymo ir jo tarnų terorą, ku
ris kartais užpuldavo ir pačius doriausius žmones. 

Kai karieta sustojo prie namų. kurių adresas bu
vo duotas, ji gal truputį pakilo ir jam parodė nešvarią 
gatvę, smuklę, nusususią prancūzišką valgyklą, krau
tuvę, kurioje buvo parduodama daugybė dalykų po pe
nį ir mišrainės po du penius, daugelį apdriskusių vaikų, 
susimetusių prie durų, ir daugelį įvairių tautybių mo
terų, einančių su raktu rankoje išgerti savo rytinio 
stiklo. Bet tuoj pat tiršta ruda migla vėl aptraukė tą 
apylinkę ir jį atskyrė nuo tos niekšingos aplinkos. 
Čia gyveno Herniko Jekyllio globotinis, žmogus, turė
jęs paveldėti ketvirtį milijono svarų sterlingų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1972 m. lapkričio m. 13 d. | gos užpylimą sulaikyti, nes jis \ — Patarimas tai toks daiy-
gerokai pakenkė arti esantiems, kas , kuris išmintingam nereika-

Whit ng ir ( l ingas ir kurio paikasis vistiek 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
E. Chicago, Ind. 

paplūdimiams, k. a 
pietinės Chicagos. 

UŽBAIGTA STATYTI 
GREITKELIO JUNGUS 

i nepaklausys. 

Greitkelis, jungiąs Chicagą su; 
Detroitu, kuris eina per India- j 

nizmas, darbo konkurencija sun 
kino čia lietuviams įsikūrimą iri 
ne vienas jųjų žvelgdamas peri 
Mkhicano ežero vandenis t ė v y - | n o s v a l s t W . dabar jau sujung-j 
nės kryptim širdvje ta rdavęs : t a s s u N r " • * K e l i o t a r P a s a P i e ' 

17 mylių ilgą laiką dėl įvairių 
priežasčių stovėjo nebaigtas ir 
motoristams sudarydavo daug 
nepatogumų, tuo tarpu kai kita 
kelio dalis, apie 30 mylių, buvo 
baigta jau prieš 12 metų. Su šio 
tarpo užbaigimu motoristams 
nebere kės daryti vingių ir galės 
tiesiai lėkti net iki pat Port 
Huron, Mich.. viso 1,607 mylias. 

P. Indreika 

STEIGIAMAS ETNINIS 
KlLTCRINlS CENTRAS 

Žinomam East Chicagos ban
kininkui Riley padovanojus mie
s tu i namus, kurio pageidavimu 
čia turėtų būti įkur tas etninių 
grupių kultūrinis centras, kur a-
m e būtų sukaupta istorinė ir 
kitokia medžiaga, turinti ryšio 
s u miesto vystymusi. Tam rei
kalui jau yra suorganizuotas 
specialus komitetas, kuris rū
pinsis surinkti eksponatus, įsteig 
t i etnines grupes liečiantį kny
gyną, meninius kūrinius ir ap
saugoti istorinius paminklus. 

East Ch/cagos miestas, šian- į verrmo apystovose. Nepraėjus 
dien jau t apęs didžiosios Chica- į n e i dvidešimt metų nuo pirmų- j Hagon iš Bulgarijos specialiu 
gos priemiesčiu, randasi šiaurės J u imigrantų čia įmintų pėdų. i lėktuvu atvežta du tūkstančiai 
vakarinėje dalyje Indianos vals- J a u 1 9 1 3 m. lietuviai pasistatė) rupūžių. Jos turi pagerinti olan-
t i jos ant gražaus MIchigano eže-1 &r- Pranciškaus vardo bažnyčią, diskų rupūžių veislę, kurios, 
r o kranto, turįs netoli 46.000 k u r i ° J e drąsiai i r be baimės už- mokslininkų tvirtinimu, išsi-
gyventojų. East Chicago pri- t r auk : a populiarią Strazdelio gimstančios. Mat. Olandija yra 
klauso prie Calumet regi jono, giesmę "Pulkim ant kelių", va- žemės ūkio kraštas, tai ten ru-
ku r . s apima Gary, Hammond ir dovaujami kun. Juozapo Jakš- pūžės daug kultūrinių augalų 

o. Dieve, pasaulį tai gražiai su
tvėrei, bet blogai jį suredaga
vai! Bet kelio atgal nebebuvo, 
tik g rūs t i s viens prie kito. kur
ti savas organizacijas ir orga
nizuot' savo parapiją ir pradėti 
statyti savo bažnyčią. 

Suprantama, kad kiekviena 
emigracija palieka žmoguje gi
lius pėdsakus, nukirsdama ry
šius su gimtąja aplinka ir sava 
parapija, ar bažnyčia jam tam 
pa tikru vadovu svetimose gy-

Most 
holidaycards 

talkaboutpeace, 
good will, and joy. 

UNICEF cards 
do something 

aboutit! 

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

MARQUETTE PARKE — 
So. Califoraia Aveoue 

Beautiful 1 V> story brlck 6 rms., 
j 2 bdrnis, 1 st floor. 3 mts. 1 bdrm.— 
I 2nd f Ir. Lath & plaster walls, oak 
j flrs.. and trim. wood cab. kit., semi-
j Gn. bsmt. \g. lot, 2 car gar.. Many 
Į fKstr&a. Only $36.900. 
| S K C E R REAlfTOKS TSo-4800 

R E A L E S T A T E 

Marųuerte Parke 67 ir Rockvvell 
apyl. savininkas parduoda i miega
mų namą. 2 vonios. 2 maš. gara-
žas. $27.500. 476-3075 

Parduodama maisto krautuvė 
ir 2-jų butų namas. Apyl. 48 ir 
Honore St. Skambint LA 3-1956 

GERINAMA RUPŪŽIŲ 
VEISLĖ 

Whiting, gavusio va rdą nuo Ca- č l ° -
hrmet upės. š is plotas buvo iš-i Senasis lietuvis imigrantas 
t i r t a s prancūzų tyrinėtojo La Į savyje buvo uždaras i r pastikė-

apsaugoja nuo įvairiu kenkėju. 

Saite, kuriame d a b a r gyvena 
nemažai i r lietuvių. 

Dabartiniu metu čia susikon
centravusi sunkioji pramonė ir 
E a s t Ch'caga yra laikoma pa
sauline plieno gamybos sosti
ne, o 1902 m., kada pradėjo kur
t i s Inland Steel b-vė, ar 1905 
m., kada pradėjo apie Gary aug
t i U.S. Steel fabrikai, buvo tik 
balotos ir neišbrendamos, smė
lio kopomis nusėtos Michigano 
ežero pakrantės. Dftbar šis pa
kraš tys nusėtas m:lžiniškais 
pl:eną gaminančiais fabrikais. 
kuriuose dirba dešimtys tūks
tančių darbininkų.. Todėl neste
bėtina, kad East Chicago yra 
r e t a s miestas, kur iame gyvena 
n e t 53 tautybių žmonės, suda
rydami konglomeratinę indust
r ine bendruomenę. J ų darbo ir 
prakaito lašai išaugino pasau-
Kndo masto plieno pramonę, ku
r ios fabriku durys visada masi
n o darbininkus, neišskiriant ir 
lietuvių. 

Dangų remia fabrikų kaminai 
i r padūmavusi padangė neku-
riems ir dabar sudaro nejaukų 

P a i e š k o j i m a s jo tik savo individualiniu pajė-į 
gumų spręsti prieš jį ;škylan-į I e š k o m i S T A S Y S P E T R I Š I Q N A S 
cias problemas, dabar j is susi-, ( P c t r a š ū n a s ) i r jo ž m o n a L I DrjA, 
laukė dvasinio vadovo, kurioj ^ žENTIKAITĖ, iki 1939 m. gy-
paklusęs spietėsi apie savo pa- j venę Klaipėdoje. Ieško jų sūnaus 
rapiją, kurdamas visokiausių j krikšto tėvai. Jie patys ar apie juos 
vardu organizacijas savo būvio f " ? - 5 ? prašomi rašyti: DRAU-

. • T A ^ TTo.f GAS, Adv. 2383, 4545 W. 63rd St., 
pagerinimu-. I r šiandien E a s t ^ ^ m g g j ^ 
Chicagoje mokyklos, bažnyčios 
ir net ligoninės tebenešioja pir-
mųju ateivių krikšto vardus. Be-I Lietuvių spaustuvė 

./^Z. ». * v i w u - ' COMMUNITY LNSTANT PRBVTERS 
Sikeiciancios aplnkybes ir be- Greitai, gražiai ir pigiai spuasdina 
gąs laikas užneša pėdsakus, ku- Į viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
Cie įste'gUS etninių grupių kul- i prieinamas kainas te!. (312) 77&-1970, 
tūrinį centrą, bus bandoma at-1 2951 w <* St- - Chicago, m. 60629 

\7 T . , ,. , . v. Krumplis ir Stulpinas 
naujinti ir parodyti ateinanciom į... • 
kartom — ką imigrantai yra da
vę šio miesto progresui ir kul
tūrinei pažangai bei ekonominiui 
išsivystymui, kuriam ir lietuviai 
y ra sudėję bent t r is milijonus 
dolerių nekilnojamojo tur to pa
vidale. 

BANDOMA SUSTABDYTI 
HKBfGAS EŽERO TERŠIMA 

Viet'niai žvejai nusiskundžia, 
kad Michigano ežere nebepagau-
na žuvies ir geriausiais žvejoji
mui mėnesiais, k. a. spalio ir 

UNICEF cards provide badly 
needed food, medicines, and school 
suppbes for the children of more than 
100 natjons. Many of them were 
designed hy the vvorld's most famous 
artists as a gift to UNICEF. Which iš 
one reason UNICEF cards cost no 
more than ordmary greeting cards. 

You're going tobuy holiday 
greeting cards anyway. So why not 
buy them from UNiCEF? 

This year, when you send 
greetmgs to a fnend, send a little hope 
toachild. 

For your free color brochure 
hstmg UNICEF card selections,wnte: 

UNICEF Greeting Cards, 
Dept. GC, 331 East 38th Street, 
New Yotk, N.Y. 10016. 

MIAMI BEACH IR VISOJE 
FLORIDOJE 

nejudomo turto pirkime ar pardavime 
mielai tarpininkauja 
ANTANAS VAINA — F. MARTIN 
Real Estate, 410 — 71st St. Miami 
Beach, Fla. 33141. Tel. (305) 864-3586. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia. veikia 
Notarjatas, daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairus blankai. 
4259 S. Bfaplewood — CI. 4-7450 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas 71 m. Chrysler 
New Yorker, kaip naujas, 
skamb. po 5 v. v. 581-4154. 

S T A T Y B I N I N K A I 

HELP WANTED — VYRAI 

TOOL AND DIE MAKEB 
Machine sh.op experi«nce. Good 
opportunity for the right man. 

Mr. TRKSIA) — 766-5S50. 
TRIPOD PRODUCTS 

5»0 M. York. Rd., 
BENSENVILUE. ILUKOIS 60106. 

REIKALINGAS 
PRITYRĘS "BODY MAN" 

Geros sąlygos. Reikalinga turėti sa
vo darbo Įrankius. 

EUROPEAN BODY & FENDER 
6135 N . Broadvvay — 274-2852 

O fi M E S I O 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, I1L, 60632, tel. YA 7-5980 

Mūr. 4 miegamu su 3 tualetais. 
Moderni virtuve. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 p. sklypas. Tuojau ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Ajtesian. 

5 kamb. (3 mieg. ) 10 metų. La
bai gražiai įrengtas skiepas. Garažas. 
Gražiai aptvertas ir apsodintas. Na
mas kaip pasaka. 69 ir Bell.. $25.500 

10 butu, 10 mėty amžiaus. Gage 
pko rajone. Geros pajamos. 

12 butu: 6 po 4 kamb.. 2 po 5 
kamb. ir 4 po 3 kamb. Centralinis 
automat. Šildymas. Geros pajamos, 
mažos išlaidos. Namas kaip 1618. 

Tnsorance — Income Tax 
Notary Pnblic 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose visiem 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Ca Realtors. 1023 Lincoln 
Rd. Mali, Miami Beach, Fla. 33139 

Tel. 531-5803, vakarais 861-2430 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves, naujas lubas. Taip pat įren
giu kambarius rūsy. 
Zigmas. Tel. 651-9635 ar 778-0838 

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visu rūsiu namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
ir vandens boileriu.'. Dirbu greit, są
žiningai ir ^rantuotai. 

DOMAS žrKAl'SKAK 
4444 S. Western Ave. 

Chicago. m. 0O609 
Tel. VI 7-3447 

AUTOMATIC 
SCKEW MACHINES 

Operatore and Setters with m i s -
itinim 5 yrs. esperience Acmes. 
Cones. New Britains. 
• Day and night shii'ts, presently 

working 60 hrs. per week. 
• Pully paid hospitalization to-

cluding major med-ical covering 
«mployee and dependents. 

• Top wages. 
Call: GKOKGE CUKLA 

KNGINEERING APPLIANCE CO. 
165 N. Bond Street 

Klk Grove ViDage, nitnois 
PHONE 439-3930 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus Ir kledu naujos pečius. 
I*igiai išvalau; ir alyviniu.- perdirba 
del duju. įdedu vandene Šildytuvas. 

A. BANYS - 447-8806 

BREAD BAKER 
Needed for night work. Steady jofa. 
good pay. 

For information call: 
424-1810 — 10 A- M. to 1 P. M 

IŠ MODELINIV NAMŲ BALJ>A1 
30% iki 50% nuolaida 

Salima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNTTTJKE 00 
6200 S. Westem - T«L GR 6-4421 

vaizdą, bet lietuvis imigrantas I lapkričio, kurios baigia išnykti l _*^~'~J T ~ ~1 ' "^ 

L Ė S 
Vestuvėms, banketam.-*. laidotuvėm* 

ir kitokioms proeora-
SEVEALY HILLS GĖLYNY6IA 

M3 W SSrd Street. Cbicago. rjllnotf 
TEL PR 8-OSS3 — PK 8-ORS4 

lengvai čia rasdavo darbo ir 
duonos. Senųjų ateivių teigimu. 

plieno įmonėms užpilant ežero 
pakraščius bevykdant išplėtimo! 

pirmieji lietuviai pradėjo kur t s! planus. Skaudžiausiai kaltinama 
ka r tu su geležinkelio pravedimu ! Inland Steel b-vė. kuri užpylimu 
apie 1892 m., nors Eas t Chica-i užteršė ežero vandens djdž ulius 
ga. miesto teises teįsigijo tik j plotus, nors leidimą buvo gavu-
1893 m. : si iš U.S. Army Corps of Engi-

Suplaukusių iš įvairių kraštų I neers. Bendra trijų miestų at-
darbininkų margumas, antago-[ stovų akcija dedamos pastan-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
2608 \V. 69th St.. Chicago. I1L 60629 

TELEF. WA 5-2787 

MES TEBEMOKAMI 
6% už 2 Metu 

Certifikatus 
(Minimom $5.000) 

5%% už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000) 
Open Mon. 9-8: Tues. Thure. Fri. 9-5: Sat. 9-1: Cloaed Wed 

S A I N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 

1447 So. 49th Court 
Cicero, m. 60650 
TEI* — 6.56-6330 

Josepb F. Gribauslo*. 
EJsecutive Secretary 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perką pas Lieponį. 
L lEPO N IS 

L I E T U V I Ų PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 

ManpeHe Pk., 6211 So. Western — PR 8-5875 
PirmadMniaiB ir ketvirtadieniais nuo 9:00 ik) 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet. 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-72*2 

DIDELIS PASnilSKDAAS fVAIRIAUSrŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO IR STERBO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAh. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

TELEVIZIJOS 
Krautuvę Mflrqnette Parke 

Spalvotos ir paprastos Radijai 
ir Htereo. 

Pardavimas tr taisymas 

MIGLINAS TV 
2S46 W. 69tb St. - teL 776-1486 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
oz apdranda iroo usnies ir automo
bilio pas 

FRANK ZAPOLIS 
S20»% w t » T »5th Street 

Chicago. Illinnh 
fei. GA 4-8634 ir GK «-4?.:tB 

D Ė M E S I O 
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"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda jau :?0 metu tarnanja 
New Jersey. Vcw York, ir Connecti 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus h* ki
tus daiktas. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8068 

"~o5sMOS V^CELS^SK^^" 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
2501 W. 69th St.. Cbicatco, m. 60029 
333S S. HaL«tfld. Clricaao, TU. 80608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Tvairiy prekių pasirinicimas moto
ciklai. Šaldytuvai, 
CERTTFTKATAI 

maistas, doleriniai 
ir ACTOMOBTJLIAI 

V. Valanttnas 

Kas šcStadienj, nuc 
p., iš WEVD Stot'es? 

3X0 kil., AM ir S7.9 

r.ut lietuviams! 
4 iki 5 vai. p. 
New Torke (1 
m^g. FM). 
Oirekt. — J>r. .loknlvi- Ą. Stokaa 

.MoTintainside. >". J. 07092 
T<»J. 2S2-5565 (codr 201) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviški,! Kultūriniu Valandų anglų 
kalba, iš Reton Hali Universiteto 
radijo stoties: (Xew Jersey WSOU 
(S9.S meg. Fr\t> Pirmad., 8:05-9:010 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas) 
) 111 f 11111 f 111! (MI • I i t M1111111 • IM MIM M11111IIM 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Planname h vaškuojame vfcnj 

rašin gfrindi* 
4. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

D A Ž Y M A S 
PlaMeriavimas — Plovimas 

Drėsrnii kamb. izoliavimas oelulose 
(Fax'y) 16 metu garantija. 

J. RUSDTSRAS 
490.> S. Karlov Ave. — 2S4-0167 

•IMlUUlIUlIUIIIlftlll iiuiMMmiiiinmiiuiimmimiiuntiHMUMiUit 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. pc 
pietų — perduodama vkliausių pa 
saulinių žinių santrauka ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutė? 
pasaka Šią programą veda Stepo
nas i. Minkus. Biznio reikalais-
kreiptis j : Baltic Florists — gėlic 
bei dovang krautuvė, 502 E. Broad 
way, So. Boston, Mass. Telefoną* 
,\N 8-6489 Ten pat gaunamas i» 
dienrašti? Draugai* 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major MecnanicaJ 

Elektroninis motor suregeliavi 
mas (Tune-up). Air condition spe 
cialistai. Gazolinas, Padangos ir 
kiti reikmenys. 

6645 S. Western — Tel. 778-9250 
Savin Norbertas Langys 

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

Apdrausta* perkrausi v maa 
Jvairig atstumų 

823 HT:ST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę jj kitiems pasiskaitytL 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 
APDBAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PB 8-2233 

Teisybe laimi 
6 kamb. gražus apkaltas m.ed. Nau

jas gražu šildymas. Garažas. Mar-
ąuette pke. Arti Western buso 
$14.400. 

6% kamb. mūras. 1 % vonios. 
"Overhead sewers". Įrengtas beismen-
tas. Karpetai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs kito nenorėsi. $23,000. 

2-JŲ butą beveik naujas namas. 
*'Radiant" šiI<i>Toas. .\5uolo medis. 
Keramikos vonios. "Knotty pine" 
porčiai. Sausas, šiltas beismentas. Ga
ražas. Arti mūsų. Del lisros už $38.000. 

6 kambariu, kaip naujas, angliškos 
konstrukcijos mūras. Gazu šildymas. 
Gražus beisnentas. Platus lotas. Mu
ro garažas. Arti ofiso. $28.500. 

7 kamb. Cape Cod — 4 miegamieji, 
įrengtas beismentas. Gazu šildymas. 
Garažas. Arti mokyklų. Marauette 
pke. $26.000. 

2-jn butu mūras ir 2 auto mūro 
garažas. Naujas sazu SBd. Arti par
ko. Našlę atiduos už $29,f>O0. 

1% ankšto 2-įų batn m i r a s . Mo
dernus 5 '/į kamb. butas 1 -rrte aukšte 
ir patogus 4 kamb. butas 2-me aukš
te. 2 įėjimai. Gazu šildymas. Garažas. 
Rami g-vS. Arti Western ir Mar
auette Rd. autobuso. $?1,000. 

Naujas 2-jų aukStii mūras—pirmam 
aukšt« liuksus "beauty sbop". venia 
ir 2 kambariai, antram aukšte puoš- | 
butas. Prie parko. $37.000. 

PlattiK vertlnffa-i lota« Marq. pk. ' 
prie mo-kykli). Kaina $9.900. 
8 kamb. 1% aukšto IS metu mūras 2 
vontoa. įrengtas beismentas. Garažas 
Arti 83 ir Kedzie. $32 O0t 
2 botu namas. Platu* lota*. Garažas. 
Arti musrj $22.000 

10 bato mfiraa apie Sis.ooo paja 
mu. Arti SS-tOB tr Kedzie. $73.500 

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

D f: M K s į D 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "l>rau 
gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra 
žiausius vedybinius kvietimus at^ 
spausdintus lietuviškais rašmeni
mis. 

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia "Draugui'' užsakymui 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie 
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių. 

Jei rengiatės j moterystes luomą 
ir norite gražiausių lietuviškų 
kvietimų, užsukite į "Draugą" 
Kiek galite greičiau, atvykite ir 
pasirinkite. 

SGREW MACHINE 
Elderly man. retired or semi-

retired. Experienced on set- - up 
and operate B & S 4 or 6-screw 
machine. 

CAUL — LO 1 - 4768 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yn 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų rao> 
mų atstovams turėti gražias vizitine) 
korteles. . _*J| 

"Drauge" galima gauti visokių vt 
iltinių kortelių, atspausdintų {vairion 
raidėm Kainos visiems prieinama* 
Greitai atliekamas užsakymas-

Kreipkitės J "Draugo" spaostnv 
•asais panašiai* reikalais Būsite pe 
tenkinti kiekvieną karta. 

HELP WANTEP — MOTERYS 

WOMEN 
for Injection Molding 
Machine Operatore 

F U L L T I M E 
A L L S H I P T S 

Apply rn Person 

HAWK MODŲ C0MPARY 
4600 N. Olcott Avenue 

Harwood Heights, Illinois 

SEWING MACHINE OPERS. 
Fui] time posltion availatole. will 

train. ••jccell co. benefits. Please appiy 

TINGUE BRO^I'N & CO. 
7333 Harrisoa Street 

PHOXE 771-6800 

VYRAI DR MOTEBYS 

Apsimoka skelbtis dienr. "Drau
ge", nes jo kainos visiems priei 
narnos, o skaitytojų skaičius yra 
toks dideiis jog atneš geriausius 
rezultatus. 

F A C T O R Y 
IMMEDIATE 
O P E N I N G S 

¥or Men or Women 
2.90 per hour 

W<> ha ve many opening.-. for erperl-
enced skillcd h«-lp on our Įs i hhift 

(7 AM.—3:30 P.M.) 
and 2nd shift (3:30 P.M.-^-1«idn%l»t) 
Apply in person at our 1'̂ nipIOTine.nf 

otfice. 

ACG0-0LS0N DIVISI0N 
10601 W. Belmont Avi. 
Franklln Park, Illinois 

Remiate dien. 'Draugą' 

T» kamb. 18 metn mvimo reziden
cija. Prie 71 ir SacramPnto. S2S.20O. 

Prie 99 Ir Kilooani . 2-Jn bntn — 
5 ir 4 kamb. mūro najrias. 2 maJ5 
miiro sraražas. Tik SS3.500. 

2-jn birtn kampinis. S ir B kamb. 
Pilna-s rūsys. Natija g:azo Šiluma. 2 
ma.5. mflro earažas. Prip S2 ir K>dzi«> 
SS3.900. 

Prie 4« Ir Camphell. 2 po 4 kamb. 
Caro Šiluma. Rflsys. Garažas. S2t.000. 

5« tr Troj. Paveldėjimas. 5 kamb. 
mū*-o hnruralow. S1S.SA0. 

Prie 8« |r Rocfewel1. 2-jn butu ire-
ram stovy mūro namas. $32.000. 

Prie 67 Ir Tripp. 4 mip-srnmu. 19 
mfitu senumo. Trongtas rUsy*. Milras 
$S1.S00. 

Ovlem Šeimom I 1 '• anksto. IK me
tu senumo baltii plytų miiras. Prie 
pat Marvjnette. Parko. $35.900. 

Prie ft5 tr Rlehmond. TAbai sr'ra! 
j>Tižlflreta.«i 2-jn butu oo fi kamb ma
rinis. $3fi.BO0. 

Nemokamai surandam nnomtnlnkns 

BUO'S R. L & INS. 
BALYS Bn>RArns 

•Sfifl So. Archer Avenne 
TSL, — 354-5551 

Z) 
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BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi Įvairiais 

būdais patarnauti jau virs 60 metų. Pirmaisiais metais ps gynė lietu
vius nuo bedievišku puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams drau
gijas ir ka;alikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos 
centras visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai H 
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių. kurie ateitų jam U 
j talką DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos |J 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai visuomenei — padeda įsigyti geresnių 
mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t t . 

DRAUGUI būtu labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artimuosius pre
numeruotis šj dienraštį. Jei nuoširdžiai vertinate mūsų dienraščio pa
tarnavimus lietuviškai visuomenei, paragaukit tuos, kurie DRAUGO 
dar nėra užsiprenumeravę, jj užsisakyti. 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesj DRAUGĄ susipažinimui Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai. (įH 
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Laiškas iš Portugalijos (1) 

IŠ LISABONOS 1FATIMĄ 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Važinėdamas po Portugaliją, i sunkiai dirba, daugiau kaip vy
ne kartą galvojau, kad šis kraš- rai. Tai dar arabų kultūros pa
tas lyg ir pamirštas. Niekas i likimas. Aštunto šimtmečio pra 
šiandien apie Portugaliją nekal- džioje arabai persikėlė per Gib-
ba, nebent ryšium su jų kolo-1 raltaro sąsiaurį :r nusiaubė ry-
nijomis Afr koje. O savo laiku tinę Iberų pusiasalio dalj iki 
buvo tai didelė politinė jėga. Iš į Pirenėjų kalnų. Sukūrė savai-
čLa mėgino Kolumbas gauti lai-1 minga valstybę su kalifatu Kor-
vus ir plaukti per Atlantą į va- doboje ir per 500 viešpatavimo 

metų paliko visose srityse ara
biškų žymių. 

Miškai ir vynuogynai 

Šiaip taip prasistūmę pro 
miestelius, važiuojame vingiuo
tu keliu tai į kalną, tai į pakal
nę per pušynus. Gražios pušys 

karus. Nors portugalai labai 
anksti buvo atkreipę dėmesį į 
vandens kelius ir jau pirmoje 
XIV šimtmeč'o pusėje jų laivai 
buvo pasiekę Kanarų salas, Ko
lumbas iš karaliaus Jono n , ži
nomo kaip sumaniausio krašto 
valdovo, pritarimo ir pagalbos 
nesusilaukė. 

Vėliau betgi portugalai labai 
susidomėjo naujuoju pasauliu. 
Gerai ž'nomos Ferdinando Ma-
gellano kelionės. Jis 1520 m. 
apkeliavo Pietų Ameriką ir at
rado kelią į Ramųjį vandenyną. 
Ilgainiui portugalai užvaldė A-
mazonės kraštą — Braziliją, ku
ri 1822 m. pasiskelbė savo au
tonomiją. Dabar Brazilija yra 
nepr'klausoma, bet gyventojai 
kalba portugalų kalba. 

Skurdo apraiškos 
Pati Portugalija yra mažas 

kraštas. Turi tik 91.709 kv. kilo-

DRAUGAS. pirmadienis, 1972 m. lapkričio m. 13 d. 

VULKANAI 
Daugiausiai veikiančių vulka

nų yra Malajų archipelogo zono
je. Čionai jų priskaitoma 93 ant
žeminiai ir 2 povandeniniai. Is
landijos gyventojai turi didžiau

sią naudą iš veikiančių ugnia-
; kalnių. Mat, jie išmoko gauti iš 
(vulkanų šilumą, kurią panaudo-
jja namams ir oranžerijoms šil-
įdyti ir dabar gali laikyti bei au
ginti pietų kraštų vaisius. jrn 

Iš iškilmių lapkričio 5 d. Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. Prie paminklo šaulių garbės 
sa rgyba . Nuotr. A. Gulbinsko 

kofagai slepia liūdną istor'ją. 
Petras, nors vedęs, mylėjo vie-

kvepia kaip Lietuvoje, bet kaiįną kastilietę mergaitę, kurią jo 

GYVŪNŲ MATOMUMAS 

kurių ž'evė kiek nutašyta ir in
deliai prie kamieno prismeigti. 
Šitaip portugalai renka pušų sa
kus, iš kurių paskui daro ter
pentiną. O toliau matome visai 
aplupinėtus medžius. Tai ypatin
gos rūšies ąžuolai arba kamš-

tėvas, susitaręs su didikais, nu
tarė nužudyti ir nužudė ją ir 
jos vaikus. Kai tėvas karalius 
mirė, sūnus Petras užėmė sos
tą. Tada j s atsikeršijo žudi
kams. Liepė jiems gyviems šir
dis išrauti. O Ines karstą jdėjo 

gu snapas kreivas, juostos 
krypsta tiesiai į jo galiuką. Tam
sios, esančios kiek aukštyn, pvz., 
garnių juostos atitinka šviesos 
spindulių lūžio kampą vandeny
je : garnys taikosi į matomą žu-

čiamedžiai. Iš jų žievės daro j į gražų sarkofagą kairinėje baž-
kamščius. Žievę nulupa, o po de
vynių metų ji vėl atauga. 

Išvažiavus iš miško, pakal-

nycaos navoje. 
Ines buvo nužudyta dėl poli

tinių sumetimų 
niui matome didelius vynuogy- ponai neįsiviešpatautų, o jos žu-
nus. Matome, kaip juose d rba dikai turėjo taip žiauriai mirti 
moterys, o ant kelio vis pasive- j iš keršto dėl skaudžiai pažeis-
jame keistus vežimus. Vežimas tos meilės, 
tik su dviem dideliais ratais, o 

metrus, su 9 mil. gyventojų. O i ant viršaus uždėta labai didelė ] 
kolonijose valdo apie 13 milijo-i statinė, daug didesnė už tas, ku- j 
nų žmonių, daugiausia Afriko- Į riose ūkin'nkai Lietuvoje ko
je (Angoloje, Mozambike). Kad pūstus raugindavo. Kai pralen-
kolonializmas šia s metais ne- kiame tokį vežimą, matome, kad 
gražiai skamba, tai Portugali
jos vyriausybė 1951 m. koloni
jas pavadino užjūrio provincijo
mis. Pavadinimai daiktų esmės 
nekeič'a. Patys portugalai jau
čia ir mato, kaip jų kolonijos, 
teisiškai sulygintos su metropo
lijos sritimis, vis daugiau ieško 
autonomijos ir sieką nepriklau
somybės. 

Kai Portugalija neteks kolo
nijų, jai ateis sunkūs laikai, nes 
ir dabar gyventojai skurdžiai 
gyvena. Niekaip negaliu sau iš-
sia'škinti, kodėl krašte visur 
jaučiamas skurdas ir didelis at
silikimas nuo kitų Europos kraš 
tų. Oficialiai paskelbta, kad Por 
galijoj beraščių žmonių yra 35 

jį traukia du raguota jaučiai. 
Kaip ir asilai, jie visai nesisku
bina. Portugalas aiškna, kad 
tose statinėse yra tik ką nuskin
tos vynuogės, ir sako, kad Por
to vynas yra geriausias visoje 
Europoje. 

Toliau laukuose matome, kaip 
ūkinnkai su jaučiais aria. Kai 
kur randame suporuotus prie 
žagrės asilą su jauč'u. Keista, 
kad arklių niekur nematyti. Por 
tugalas vėl mums aiškina, kad 
arklys čia yra prabanga, ir ma
žai kas arklį turi. 

Vaisiu turguje 
Privažiavome Alcobacą, irgi 

nedidelį miestą. Važiuosime, sa-
nuošimčiai, bet užseniečiai kaVį k o j turgų vašių pirkti. Visko 
ba, kad čia daugiau kaip pusė \ t e n a į radome. Prisipirkome vyn. 
gyventojų nemoka nei rašyti, '• U Ogių ir kitokių vaisių beveik 
nei skaityti. 

Važiuojame iš Lisabonos link 
Santarem. Miestukai maži, gat
velės sauros ir visaip iškraipy
tos, štai, žmogus eina vedinas 
asiliuką, kuris velka kažkokią 
naštą ant kupros. Asiliukas nie
kad nesiskubina, ir jau nepra
važiuosi Namai nedideli, kaž
kaip sudribę, nors mūriniai. Ma
tai, kad jie išlikę iš senųjų vi
duramžių. Išvažiavus iš Lisabo
nos, labai gražaus ir švaraus 
miesto, kur viskas šviečia, čia 
tuose miestukuose randi visai 
ką kita. Nepasakysi, kad per 
daug priteršta, bet namai, tarsi 
pristigę langų. Į gatvę yra me
dinės durys, o langų taip ir ne
matyti. Sustojame su automo
biliu, nes žmonių didelis būrys 
eina prieš mus. Kareivių būrelis 
taip pat žygiuoja. Priešakyje 
prie užsisukimo vežamas iškel-
tag karstas. Iš kairės visai prie 
mūsų stovi didelis ožys. Jis žiū
ri j mus, o mes į jį. 

Portugalas, mūsų bendrake
leivis, aiškina, kad laidojamas 
kareivis. Jis žuvęs Afrikoje. Jis 
sako, kad Afrikoje labai daug 
kareivių žūsta ir jie visi atve
žami laidoti į savo tėviškes. 

Arabu palikimą* 

Pasisukę į k tą skersgatvį, 
matome, kaip moterys ant gal
vų neša didelius ryšulius, kaž
kokias puodynes, panašias j ki 
birus. Portugalas paaiškino, kad 
pas juos moterys viską neša 
ant galvos susikrovusios, o vy
rai ant pečių ir kupros. Pagal
vojau, kad čia moterys turėtų 
išsiaugnti labai stiprius spran
dus. Sako, jos čia daug ką ir 

už centus. Už 40 svarų obuolių 
užmokėjome tik 50 žkudų — tai 
nėra nė dviejų dolerių. Moterė
lė užsidėjo dėžę su obuoliais ant 
galvos ir neša mums į vež'mą. 
Sakau, kad reikia jai pagelbėti, 
o ji sako, kad ne. Ji apsirengusi 
visai juodai ir daug kalba, pasa
koja. Stebiu ją ir matau, kad ji 
turi didelius ūsus. Pastebėjau, 
kad turguje ir k t o s moterys su 
ūsais ir apsirengusios juodai. 

Mūsų bendrakeleivis portuga
las klausia, kaip patinka tur
gus. Sakau, kad patinka, patin
ka ir keramikos dirbiniai, bet 
neiškenč au nepasakęs, kad nuo
stabą kelia tos jų moterys, ku
rios beveik visos juodai apsi
rengusios ir gu ūsais. Jš ūsų jis 
pradėjo irgi juokus daryti, bet 
dėl drabužių j 's aiškina, kad Por
tugalijoj esą daug našlių, kurios 
dėl gedulo juodai nešioja, o ki
tos moterys, tur būt, jas seka. 
Esą, Afrikoje daug žūsta karei
vių, todėl daugelis moterų pa
silieka našlės. 

Du sarkofagai bažnyčioje 

Alcobacą miestas yra žymus 
ne tik savo vaisiais ir geru vy
nu, čia turistams įdomus yra 
buvęs cistersų vienuolynas su 
didinga gotiko stiliaus bažny
čia. Bažnyčios viduje matome 
milžiniškas kolonas, sudarančias 
tą įspūdį, dėl kurio mes ją ir 
lankome. Vadovas rodo mums 
vieną didelį sarkofagą dešinėje 
navoje, kitą — kairėje. Dešinė
je palaidotas karalius Petras I, 
o kairėje — Ines de Castro, ku
ri, iš tikrųjų, nebuvo žmona, bet 
su Petru turėjusi keletą vaikų. 
Kaip pasakoją vadovas, tie sar-

Kur upė teka pro virtuvę 
Toliau einame žiūrėti vienuo

lyno. Tai į bažnyč ą įsijungęs 
milžiniškas pastatas, padovano
tas cistersų ordinui pirmojo Por
tugalijos karaliaus Alfonso. Jis 
turi tūkstantį kambarių. Dabar 
tą milžiniška namą yra apgy
vendinę neturtingi žmonės. Tai-
g' tuose kambariuose gyveno a-
pie tūkstantis vyrų. 

Vadovas aiškina, kad tie vie
nuoliai daug suvalgydavę. Kas
dien piaudavo jiems didelį jautį. 

Anuomet virtuvė buvo labai 
įmantriai įruošta. Pro Alcobacą 
teka upė. Tas vienuolynas taip 
pastatytas, kad. upė teka tiesiai 
po apačia virtuvės. 2uvis čia 
pat galima buvo su tinklu be jo
kio vargo sugauti ir tuojau kep
ti. Valgomajame^ kur tie vie
nuoliai valgydavę, yra sienoje 
dvejos durys — vienos labai 
siauros, kitos labai plačios. Pro 
siaurąsias vos galėjau įlįsti, o 
pro tas plačiąsias gali t rys žmo
nės praeiti. Man keista, kad tos 
durys yra viena šalia kitos. Va
dovas nušypsojo ir tik tiek te-1 
pasakė: siauros durys — praeit1! 
prieš valgant, o plačiosios —I 
pavalgius. O gal tos siauros du- j 
rys ir buvo jiems pasitikrinti, 
ar pralįs pro jas . Anuomet žmo
nės išsigalvodavo visokių keiste
nybių. 

Kur mūšis dėl laisvės laimėtas 
Pavažiavus kiek į šiaurę, jau 

netoli Fatimos, sustojome Ba-
talha mieste, kur Jonas I .vyk
dydamas savo pažadus, perga
lės prie Aljubarrota atminimui 
ir dėkingumo ženklan pastatė 
labai didelį vienuolyną ir bažny
čią. Mat. prie Aljubarrota, už 2 
kilometrų nuo dabart'nės Ba-
talha, 1385 m. Jono I kariuome
nė, Nuno Alvarezo vadovauja
ma, sumušė į kraštą įsibrovu
sius kastiliečius ir prancūzus. 
Dabar ta s vienuolynas tuščias, 
nes 1834 m. valdžia visus vie
nuolynus uždarė ir vienuolius iš
sklaidė ar net išvarė iš Portu
galuos. 

Šios bažnyčios lankytojams į-
domios yra jos navos, kurios 
darniai vaizduoja kylantį į viršų 
gotišką lengvumą ir didingumą. 
Jono I sarkofagas stovi aštuon
kampėj koplyčioj. Vienuolyno 
namai šiandien garsūs tuo, kad 
kelios koplyčios turi ypatingus 
skliautus ir, kad iki šių dienų 
nėra užbaigtos. Dar ir dabar be 
stogų, nors pradėtos statyti ke
turioliktojo šimtmečio pabaigo
je. 

Lauke stovi bronziniu pamink-
minklas — riteris ant žirgo. Tai 
Nuno Alvarez, Portugalijos lais
vės karų didvyrio, paminklas, 

Kiekvienas gyvūnas žiūri į pa
saulį savo akimis ir beveik kiek
vienas kitaip. Pavyzdžiui, seniai 
jau išaiškinta, kad varlė visiš
kai nemato nejudančių objektų. I 
Tokios yra varlės akių sandaros ^ a t v a i z d a . • *naPU P ^ i k o 
ypatybės. Tačiau daugelio paukš t e n" , k u r ? P l a u k i a i š t i k l * ° 
čių ir žvėrių akys būna ap3UT> a t ^ a l PakryP"** slankos juos
tos savotiškų juostų arba dry- ' t o " p a d e d a Jai P****** « «*!»-
žių. Kam jie reikalingi? j k a l l ° *tow*i plėšrūną, kai ji 

j maitinasi, įkišusi savo ilgą sna-
Wisconsino universiteto moks pą į žemę R. F. yra įsitikinęs. 

,vaa K a s t u o s j Uninkas R. Fiknas sako, kad kad ir varlių, salamandrų, žuvų 
j tamsios juostos, einančios nuo ir medžiuose gyvenančių gyva-
: akies iki paukščio snapo arba \ čių dryžiai ties akimis atlieką 
; žvėries nosies, yra taikliai grei-. taikinio vaidmenį, 
j tai judančiam grobiui gaudyti. į Tačiau vien tik juostos neiš-
| Mat, jis aiškina įvairių paukščių sprendžia visų gyvūno regėjimo i 

pigmentacijos niuansus. Girdi, problemų. Vistiek šioje srityje \ 
; tų paukščių, kurie taikos į smul dar yra daugybė neaiškumų, i 
| kų grobį, juostos pakrypusios nors jau ir paskelbta apsčiai | 
kiek žemiau snapo galiuko. Jei- • teorijų. Mšk, 

A. T A. 
KAPT. KLEMENSUI KUZMICKUI 

Australijoje miras, jo žmoną VAHDJį, sūnų KLEMEN
SE dukrą DANUTĘ su vyru HENRIKU PAŠKEVIČIUS 
ir broli STASĮ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. • - • 

Juze Liaudanskienė 
Ale ir Pranas Skirmantai 

A. + A. 
BRONIUI STEPONAIČIUI 

Toronte mirus, jo sūnui HENRIKUI su 

žmona D A L I A gilia užuojautą reiškia 

M. Puodžiūnas 

i 

A. A. 

{AGOTA PINAITIS (Naujokas) 
Gyveno Marquette Park kolonijoje. Chicago. Illinois. 
Mirė lapkr. 10 d., 1972 m., 8:20 v. p.p., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities. Amerikoje 

išgyveno 67 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Arine Saluski. 

žentas Sam, Julia Butera, sūnus Anton Pinaitis ir marti Eva. 
8 anūkai. 12 proanūkų, sesuo Mary Kavolus, brolis John Nau
jokas , švogerka Jennie, Lietuvoje sesuo Julia ir brolis Anton 
Naujokas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Našlių. Našliukių ir 
Pavienių klubo, šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos 8-tam sky
riui, švč. M. Marijos Rožancavos brolijai. Altoriaus Puošimo 
dr-jai, Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų organiza
cijai ir Zarasiškių klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 14 d. iš 
koplyčios 9:00 vai. ryto bus at lydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po to bus nulydėta į Liet. Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, sūnus, marti ir kiti giminės. 
Laidot. direkt. Donald Petkus. Tel. — GR 6-2345. 

Jr 

^ 

HISTORY OF LITHUANIA 
Ką tik išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga 

"History of Lithuania" skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi 
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius, Knygos autorius 
yra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J. A. V. lietuvių j 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama "Drauge", j 
4545 W. 68 sU Chicago, St. 60629. \ 

/> 

P A D £ K A 
A. f A. 

TEIS. JOHN T. ZURIS 
Mūsų mylimas vyras ir brolis mirė 1972 m. soario mėn. 7 d. 

ir buvo palaidotas spalio mėn. 10 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Chicacoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kleb. prel. D. Mozeriui. kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. P . Paurazui ir kitiems 
kunigams už maldas koplyčioje bei palydėjimą į kapines. 

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

Dėkojame Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271. Cardinal 
Mundelein Knights of Columbus 3024 kuopos! Lietuvos Vyčių Sen
draugių kuopos. Chicagos ir Illinois State Bar Assoc.. Chicago 
Police Benevolent Association, Advokatų draugijos. S.L.A. Tarybos, 
40 and 8 Club. ALTo valdybos. Liet. Prekybos Rūmų ir kitų organi. 
zacijų nariams už atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame visiems tarusiems atsisveikinimo žodį koplyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski

rai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriams D. Gaidas ir 

G. Daimid už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona Helen, broliai ir sesuo su šeimomis. 

Laidotuvių Direktoriai 

ffiŽHIM¥AN$ 
6 8 « j a j r e g T E R X AVB. 

TRYS MODERNIŠKOS 
ADfc-CONDniONED KOPLYOCS 

MAŠINOMS VIETA 

BEpubUe T-8600 REpublie 7-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE F U N E R A L H O M E 

— T Ė V A S IR Š O N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wwt 7lst SI. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AEKiTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. SAIDAS — OERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v I 4 D l r o k t t r i a l 
T r y s M o d e r n i i k o i K o p l y č i o t 
4330 South Califomla Avenuo 

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9b52 
4605-67 South HormHago Avenue 

Telefonas — Yflids 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lfcj-ilf, LaMotarli Dlrektortj Asociacijos Narfel 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd FLACB 
3424 W. 6Mb STREET 
11028 8outhwwt Hlglnrftj, PalM HTB* 

TeL VlrgfatiB 7-6671 
M REpabUc 7-1211 

I1L TeL 974-4416 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 8. OAUFORmA AVE T«l LAJhyette S-SOT1 

ANTANAS M. 
8307 S. LITTJANICA AVE. 

PHILLIPS 
TeL Y Artis 7-S401 

POVILAS l 
S354 S. BALSTED STREET 

RIDIKAS 
T*L YArds 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 
SS19 S. IITUANICA AVE. T*L 7 Arti* 7-11S8-11S6 

VASAITIS — SUTKUS 
1446 S. SOtfe AVR, CICERO, I L L T#L n L j m p t r i-lOOS 



DRAUGAS, pirmadienis, Vfl2 nu lapkričio m. 13 d. 

X LB Vidur. Vakaru apygar
dos Jaunimo peticijos kvota yra 
160,000 parašų. Iki šiol jau yra 
surinkta apie vienas penktada 
lis parašų. Kai kurios vietovės 
yra savo kvotas net pervirši ju-

; šios, bet yra ir tokių, kurios 
toH atsilikusios. Pasistenkime 

x Marijonų bendradarbių Chi- ne tik patys pasirašyti, bet pas 
cagos apskr. susirinkimas įvyks ; kaimynus bei darbovietėse rink- j 
šį trečiadienį, lapkričio 15 d., 7 : *i parašus, kad paremtumėm lie- į 
vai. v. vienuolyno svetainėje tuviško jaunimo pastangas, pra-
prie Draugo. šant pavergtai Lietuvai laisvės 

per Jungtines Tautas. 
X Lietuvių karinės literatu-

Chicagos žinios IS ARTI IR TOLI 
LIGONINE PACIENTUI 

TURĖS SUMOKĖTI 
340,000 DOL. 

Chicagos universiteto klini
kos, iškilus bylai, geruoju susi
tarė su pacientu Donald Bar-
nard. 55 m., kad jam bus sumo
kėta 340,000 dol. kompensacijos 
už tai, kad darant jo pūslės ty
rimus (biopsija), buvo perdur-

— John Phillips - Pilipauskas, b-vės viceprezidentas Naujoje 
buvęs Chicagoje Sears bendro- Anglijojeiūuo metu paskirtas 
vės skelbimų direktorius, su vi- visos Amerikos švaros apsau-

šeima persikėlė į Arizoną, gos projektų vertinimo ir jų sa 

x Amerikos lietuvių moky
tojų sąjungos narių susirinki- ros, karinių dokumentų, įvairių 
kimas šaukiamas sekmadįenį, ienklų ^ m e d a l i u parodėlė ruo- i 
lapkričio 19 d., 2 vai. p. p. Jau- l i a m a ^ p ^ ^ 1 9 ± 3 v a l ^ 
nimo centre. Susirinkimas bus p J a u n i m o centro naujuose 
svarbus persiorganizavimui ir p a s t a t u o s e i g ^ Raštikio naujo-! 
apsvarstyme sąjungos t o U m e s - y ^ ^ ^ _ a t s i r a i n i m u m j 

tomo pristatymo metu. kurį or 

Balfo seimo prezidiumas. Iš k. j d.: Sekretoriavę 
Gerdvilienė. pirmininkavę — J. Lukas. E. Pauzarienė ir E. Skališius. 

Nuotr. K. Cikoto 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ta jo pūslė. Tyrimai buvo daro- . _ . , . Z r w i ' kas pamalda; v. Baleisytė ir J. nu rvšium su faktu, kad jis yra 

nės veiklos. Atvykstantieji pra 
šomi didesnio aktyvumo ir pa- gaX}izVi0^ Akademinis 
siūlymų naujos valdybos atei- s ą j a ^ "įdienos, kada pradėjo kurtis 

Skaitytojai, tvarkingai at- į valstybės pagrindais atsikurian-

Tucsone nusipirko puošnią rezi- reikalingumo apsprenduno ko-
denciją ir čia pastoviai įsikūrė, misijon. Jis gyvena Lexington, 
Su savim jis turi ir savo mamy- Mass., su žmona, augina du vai
te iš Lietuvos Kazimierą Pili- kus. Yra magistro laipsniu bai-
pauskienę. Karts nuo karto vi- ges inžineriją, vėliau dirbęs prie 
sa Pilipauskų šeima 120 mylių pylimų ir įvairių hidrologinių 
važiuoja į Phoenixą į lietuvis- projektų. 

s ir pasimato su _ J A y LR c e n t r o ^ 1 ^ ^ 
vietos lietuviais. Pilipauskai ^ ^ ^ ^ Antanas W. No-
Arizona labai patenkinti. ;Vasitis, sąryšy su JAV konsulo 

REMIA _ Į ^ i j j ^ M e n o K l u b o s u s i . j Culver Gleysteen lankymusi Vil-
rinkimas, įvykęs 1972 spalio 29 niuje ir jo pasimatymu su oku-

Dvikalbėms mokykloms pa-1 d, pirrnininko Juozo Balčiūno-< pantą atstovaujančiais pareigu-
remti Illinois valstija metams Švaisto namuose Los Angelėje, \ nais, centro valdybos vardu pa-

IIFTI \ ( i - K įKUOMENffi (prie turtingo vaišių stalo ir pa- Paskyrė 2,370,000 dol. iš jų Chi- i sutraukė visus DMK narius, siuntė laiškus senato daugumos 
ATKTRIMO MlNfiJBfAS sidalinti madų parodos rūpės- cagai teks didžioji dalis 1,400,- \ Dviejų dalių pokalbiuose, disku- vadui sen. Mike Mansfield, se-

čiais o taip pat ir pasisekimais, i °00 dol. Tektų pasiteirauti, a r : sijose dalyvavo Bernardas Braz- nato mažumos vadui sen, Hugh 
Buvo pasidžiaugta, kad mode- | lituanistinės mokyklos negalėtų j džionis, Bronius Budriūnas, Pra-1 Scott, Atstovų_ rūmų daugumos 

sirgęs vėžiu. 
ILLINOLS VALSTIJA 

DVIKALBES MOKYKLAS 

skautų! Jau prabėgo 54 m., nuo tos 

ties veiklai, 
nebus. 

Atskirą kvietimų 
naujindami prenumeratą ir pri-; čios Lietuvos kariuomenė. 1918 

x Socialinis klubas Chicago- siųsdami aukų, išlaiko savo j metų pabaigoje jaunuoliai pa-
je praneša, kad norint paieškoti dienraštį. Aukojo: po 3 dol. — įtriotai, kurių krūtinėse degė tė-
reikiamus asmenis galima ieš-'P- Duoba, Jonas Galinis, J.Įvynės meilė ir laisvės troški-
koti per Tarptautinį Raudonąjį j Yurkšas. Zigmas Žilionis, M. Imas, stojo savanoriais į atsiku 
Kryžių Šveicarijoje ir Vak. Vo- j Macežinskas, M. Matulionis; pofriančią Lietuvos kariuomenę, 
kietijoje. Taip pat tai daro Lie-Į1 doL — J. Čepaitis, Pr. Pili-! Jie jautė šventą tėvynei pareigą 
tuvos generaliniai konsulatai j pauskas, A. Paulavičius, Vikto- j ir pilnai tikėjo atkurti Lietuvos 
New Yorke ir Chicagoje. kurie Į rija Orentas. Visiems nuošir- j kariuomenę ir išlaikyti Lietuvos 
sudaro paieškomų asmenų sąra- džiai dėkojame. j nepriklausomą valstybę. Jie tą 

x PLJS statuto pirrninis pro-j tėvynei pareigą atliko su pasi-šus ir skelbia spaudoje, per ra
diją. Už paieškojimus išlaidoms 
reikia mokėti 1 dol. Tuo reikalu 
irgi tarpininkauja LB Socialinio 
klubo reikalų vedėjas A. Čepu
lis, kuris pasiekiamas telef. LA 
3-1387 (po 6 vai. v.), adresas: 
3548 So. Emerald Ave., Chicago, j greso atstovų 
UI. 60609. j tvirtinimui. 

__. mm x Marąuette Parko parap. 
Matusevičius,, i . . . ».•*.• , j - • , 

salėj ateinant} sekmadienį, lap-
^ ^ ! kričio 19 d., 3 v. p. p. bus de-

liuotojų šeima didėja ir mode
liuotojoms — jaunoms mamoms 
Daliai ir Vidai Bartkienėms bu
vo įteiktos dovanėlės. Nepa
miršta rėmėjų ir seselės iš Put-
namo ir jos čia atsiuntė savo 
sveikinimus ir padėką visoms. 
Pirmininkei Onai Gradinskienei, 
kuri sudeda savo brangų laiką, 
visą save, kurios namuose vi
sada mielai sutinkami rėmėjai 
bei talkininkai, buvo išreikšta 
visų susirinkusių nuoširdi padė-

jektas jau pradėtas ruošti. į šventimu ir pasididžiavimu. Gal N fc į t d f c t a . • — « d o v anėlė 
PLJS valdyba svarstė įvairius i kartais buvo nepavalgę, n e a p - | _ B | , | f l , k l u m p e l ė m g ^ . 
pasiūlymus, kurių išvadas ana- j rengti taip kaip turėjo būti, bet j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p l o j i n m 
lizuoja ryšių centras Chicagoje. i jų kovos dvasia, nuo to nesu-
Tikimasi neužilgo pateikti at-j mažėjo, bet padidėjo, nes jie 
baigtą projektą Jaunimo kon-! gerai žinojo, kad pradžia yra la-

svarstymui bei į bai sunki ir pilna visokių nepri-
jteklių. Jie iškovojo Lietuvai ir 
i nepriklausomybę. 

Pagerbimui kūrėjų savanorių, 

buvo jai padėkota. 

ką iš tos sumos gauti. 

ŠV. RITOS KOMANDA — 
ČEMPIONAI 

Šiemet šv. Ritos mokyklos 
futbolo komanda pasiekė kata
likų mokyklų čempionatą, lai
mėdama prieš Šv. Judo Apaš
talo mokyklos komandą (South 
Holland). 

nas Gasparonis, dr. Marija Gim- i vadui kongr. Hale Boggs, Atsto-
butienė, Algirdas Gustaitis, vų rūmų mažumos vadui kongr. 
Jina Leškienė, Dalila Mackialie- j Gerald R. Ford, ir Atstovų rū-
nė, Danutė Mitkienė, Bronys mų užsienio reikalų komisijos 
Raila, Juozas Švaistas, Monikaį pirm. kongr. Thomas Morgan. 
Lembertienė ir kt. Sekančiu pir-! Laiške reiškiamas JAV LB ne-
mininku bus nauja DMK narė j pasitenkinimas šiuo vizitu, at-
dail. Jina Leškienė. Į kreipiamas dėmesys į tai, kad 

j kitų vakarų valstybių diploma-
— Pboents, Arir.., LB apyL L ^ n e t o l i m o j e p r a e i ty je yra ne

priėmę kvietimo lankytis Pabal
tijo valstybių teritorijoje, ir 

spalio 22 d. North Mountain 
parke suruošė pikniką. Į pikni 

ĮSAKĖ AREŠTUOT 40 NAMŲj ką prisirinko lietuvių ne tik a Į į S f i M n a ^ ^ k l a u s t a ' t o p t o 
SAVININKŲ j Phoenixo, bet ir visos apylinkės.j k a u t i i š g a u n a n t iietUviams pa

čia galėjai matyti svečių iš Tuc-į l a n k ų a t s a l v m ą fc v a l s t y b ė s ^ 
Illmois prokuroras Hanrahan Į šono, Sun City, Paradise Valley, k r e t o r i a u s WįUiam Rogers ir 

įsakė areštuoti 40 namų savinin- Glendale ir Scottsdale miestelių. | T a u t i n i o g a u ^ o komisijos 
kų ir butus nuomoms išduodan-

Susirinkusios dalyvės nutarė j &ų asmenų, kurių nuosavybės 
tęsti tą gražią tradiciją toliau ir j y^ nesaugios nuomotojams a r 

partizanų, šaulių ir tų, kurie 
x Juozas 

Evanston, 111., parėmė 
spaudos darbus 6 dol. auka. i m o n s t r u o j a r n a s mmas g Kan-j kovojo, žodžiu, plunksna ir dar 
Dėkojame. | kinių koplyčios dedikacijos Ro-ibais, jų šviesiam prisiminimui 

x Vertingi siuntiniai, oro j moję. Įėjimas laisvas. ! lapkričio 19 d. 4 vai. p. p. sek-
paštu pasieks gavėjus Lietuvo-S x Juozas Ramanauskas,' madienį, Balzeko Lietuvių kul-
je dar prieš Kalėdų šventes, kai- j Bridgewater, Mass., dėkodamas Į t u r ° s muziejaus patalpose, yra 
na tik $82.00 (6 skirtingi daly- į "Draugui" už gerą informaciją,: rengiamas iškilmingas paminė-
kai). Prašoma kreiptis į Vyt. į kalendorių ir anksčiau nusiųstas ; jimas. Sėkmingam paminėjimo 
Žukausko Package Express, 
2608 W. 69 Sk, (tarp Rockwell 
ir Talman), Chicago, IJL 60629, 
teL WA 5-2787. 

korteles, prisiuntė 7 dol. auką. I pravedimui, iš visuomenės at-
Labai ačiū. • stovų sudarytas komitetas: Sta-

x J. Padžiunas, Chicago, m.. I s v s Balzekas jr., Jonas Gaide-

X ANDRULIO (Michigan 
Farm Cheese) labiausiai lietu
vių mėgiamas sūris. Šią vasarą 
Allan Andrulis ir jo šeima pa
grindinai pertvarkė sūrių gami 

(sk.) j prie metinio prenumeratos mo-; l i s , Vladas Išganaitis, Andrius 
kesčk) pridėjo 6 dol. auką mūsų Į Juškevičius, Jurgis Kasakaitis, 
dienraščiui stiprinti. Dėkojame.\ Konstantinas Petrauskas. Jonas 

x Petras Indreika, E. Chica- i Songinas, Antanas Stakėnas ir 
go, Ind., mūsų dienraščio arti-! J o n a s Švedas, šio komiteto pir-

ateinančiais metais rudenį su
ruošti 12-tą madų parodą. Turi
me dalintis ne vien tik gėrio, bet 
taip pat ir grožio dovanom. 

Marija Remienė 

ŠAULIAI PAGERBĖ 
MIRUSIUS 

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pos šauliai kiekvienais metais 
vėlinių dieną lanko mirusių 
šaulių kapus, šis gražus šaulių 
paprotys Chicagoje puoselėja
mas apie 20 metų. 

Lapkričio 5 d. 12 v. prie Lie
tuvos generalinio konsulo dr. 
Petro Daužvardžio kapo ir di
dingo paminklo į šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines susirinko gau
si minia tikinčiųjų lietuvių. Cia 

mas bendradarbis, atnaujinda- j mininkas yra Lietuvos kariuo- b u V Q a t l a i k v t o s p a r n a l d o s ^ rf 

net pavojingos sveikatai Jiems 
gali grėsti 1,000 dol. pabaudos 
ar kalėjimas. 

KONFERENCIJA APIE 
RELIGIJA MOKYKLOSE 

JAV taryba religijos ir švieti
mo ryšiui spręsti šaukiama Chi
cagoje lapkr. 18-19 d. Palmer 
House viešbuty. Taryba sudary
ta prieš metus laiko finansuo
jant W. Clement ir Jessie Sto-
nes, Chicagos multimilijonie-
riams. Jos tikslas ugdyti supra
timą, kad religijos dėstymas mo
kyklose nepriešingas konstituci
jai. 

vo lėšomis naujai komandai uni
formas. Padėką išreiškia klubo 
veteranams, Galinaičiui A. už 

Beveik visi Phoenbco priemies
čiai turėjo savo atstovus. 

• T* ;mas prenumeratą prisiuntė pi-1 menės kūrė jas savanoris kons-, - t!,TtA& r „ i a ^ w , . i . , j , r . .. v ,. , . , , . 
mmo įmonę. Kai visa įmone bu-i „ . ^ / „ ^ S ? . . ^ " * tantinas Petrauskas. Komitetas \ ^ * • .'^ž*ZS?rL \ y?***1^ ^ ^ vyicdant klubo . , : . , , sniginę auką. Dėkojame, 

pagrindimo pertvarkymo dar- *"* ^ ^ u , J a į w < r 
vo 
be, keletos savaičių sūriai buvo 
išleisti vartotojams, kurie buvo 
skirtingo skonio, o kai kurie ir 
skirtingos spalvos. Dabar kai 
jau visas pertvarkymo darbas 

Dailininkė Jadvyga Paukš- Prašo lietuviškąją 
tienė, Chicago, BĮ, įvertindama '• minėjime gausiai dalyvauti. Mi-1 ė j o r b e g mT?ryh» 

„ Į * a P i e vėlinių tradicijas. Gau-; organizacinius darbus. Dėkojo 
^ ;...»..-v l s u s uniformuotų į^^ų būrys ;„, visiems geros valios lietu-

nėjimo vieta, Balzeko Lietuvių] iviams už paramą 

pirm. dr. Henry Kissinger. Apie 
padarytas šiuo klausimu inter
vencijas JAV LB centro valdy
ba jau yra gavusi pranešimus 
iš sen. Scott ir kongr. Morgan. 

BRAZILIJOJE 
— Lapkričio mėnesį Lietuvhj 

katalikų Bendruomenės choras 
Sao Pauly švęs Šv. Cecilijos die
ną ir savo veiklos 35 metų su
kaktį. 

— R. Vedegys iš Chicagos 
spalio mėn. darbo reikalais lan
kėsi Brazilijoje ir Jaunimo pe
ticijos Jungtinėms Tautoms rei-

— Kęstutis Devenis, žinomų į kalais tarėsi su LB pareigūnais 
visuomemninkų sūnus, Dalios Sao Pauly. 
Bobelienės brolis, Ce Maguire flUSTMLIJ0JE 

— Perto lietuviai XI. 25 ruo
šia Lietuvos kariuomenės minė
jimą, kuris įvyks Leederville 
salėje. Ruoša rūpinasi ramovė-
nai ir savanoriai kūrėjai, pro
gramą atliks savanorių anūkai. 

APIE DEMONSTRACIJAS 
MIESTO CENTRE 

JAV distrikto teisėjas W. 
Lynch nusprendė, kad konstitu-

jauniesierns cija neleidžia drausti politinių 

paremti. Dėkojame. 
. . . , . . . x Aukomis po 5 dot savo yra baigtas Andrulio sūriai bus ' . .. • . ,(T>. ,. » -m . . • -, o« ^ i-_^ kasdienuų "Draugą' parėmė: 

Irom i f nAi> cn n r č '2A mor™ Įlotu, i T °^ « 

S*r§&i^^ Chicagos ^mies"^j - Vakarų Australijos um-
' 5 - •• • • ^ ^ ' mirusių saulių;k e i e t ą futbolo komandų rr taip centro aikštėje, vadinamoje Ci- versiteto kalendoriuje paskelb-:ave. Antanas Stakėnas 

kaip ir per su virš 30 metų lietu 
viu mėgiamo skonio, kuriuose j 
nėra jokių priemaišų, bet tik 
sveikas pienas ir k> natūralus Į 
raugjnimas. Alan Andrulis kvie- ' 
čia vartotojus, kurie yra pirkę 
vasaros gamybos sūrius ir turi Į 
kokių nusiskundimų dėl sūrių 
skonio ar kitų netobulumų pra
šomi telefonuoti Andrulio sūrių 

O. Dailidienė, Syracuse, N. Y. 
Majdr Roman Biliūnas, Clin-

ton, MD, 

PAS PUTNAMO SESELIŲ 
RĖMĖJUS 

Vienuoliktą rudenį iš eilės 
Chicagos Putnamo seselių rėmė-

Violet Lapaitis, Tinley Park, i Ja i suruošia išradingas ir pa-
BL 

Clement Lapustas, Chicago, 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

kapus: prie kiekvieno šaulio-ės j gražiai besireiškiančių lietuvis- vic Center Plaza 
kapo uždegė žvakutę. Šauliai į i^je aplinkoje. 
aplankę Šv. Kazimiero Lietuvių j jg arčiau stebint Lituanicos : GRESIA MOKYTOJŲ 
kapines nuvj'ko į Uetuvių Tau-1 futbolo klubo darbus, matai, į STREIKAS 
tinęs kapines ir ten aplankė mi- į \ūek daug širdies įdeda L. Ju

tos pavardės iletuvių, baigusių 
aukštuosius mokslus: Fr. Blan
ką, Vida Jonikas, Arvydas Jo-
nikis, Helene Jonikis, Donatas 

Chicagos miesto mokytojų są- Kairaitis, Arūnas Kaminickas, 

mandos vadovas A. Martinkus, §u švietimo taryba 
jaunučių — P. Lukauskas. jau
nių — G. Bielskus, pirmos ko
mandos vadovas E. Skistimas 

trauklias madų parodas. Šią 
darbo organizacinę naštą dabar 
tenka kelti pirmininkei Onai 
Gradinskienei. Ji ne tik d a u g ! 1 ^ - ™ T ^ ^ J l ^ ^ , ' , C ? ^ . 1 > A C X "Krikščionk, g y w " f a n ^ i d i r b a s u r ė i n ė j a i l l . faC jai n ^ j F r T B O L * ' * * K r ; VAKARAS 

knygų serijos leidėjus pa remeĮ s v e t i m i i r k i t i lietuviški darbai.! — - ^ ^ l n m** m 
atstovui Čikagoje telef.: YArds savo aukomis šie prenumerato- j jį besidžiaugdama madų paro- i •. L d ™ a n i c o s mtooio Kiuoas j įr ^įy Q ^^ gjg pobūvis nuo-
7-8393 arba HEmlork fi-2380 riai: G. Baltrušaitis, M. Banio- d o s pasisekimu lapkričio 5 d t a s m e t m d e n i r u o f i i a ^ ^ t r a ' i taikingas — tai Perkūnienės ir 

L Beinarauskienė, Z. B r i n - s a v 0 n a m u o s e s u r u o š ė r ė m ė i ų j ^ 1 1 8 toksr^vakarius, į ku- j Baronaitienės nuopelnas. 
valdybai. modeliuotojoms b e i 1 ™ ' F C * " * * ^ ^ ^ ^ Vakaro vadovas J. Kaunas 
talkininkėms iškilmingas vaišes.! ̂ S ^ ' 1™*°**?*°? S V e č i u 8 s***™*™ « A ^ r a 

„ , , &, . j būrys sporto megejų bei reme-
Po visų darbų visoms buvo rrue- h ° 
la vėl susitikti, pabendrauti: * 

rusių ^ulių kapus ir prie kiek-Į raitis, Pr. Balčiūnas, J. Venc- junga penktadienį nubalsavo Raimundas Karabevičius, Er-
vieno kapo uždegė po žvakutę, j kauskas, J. Kaunas, Pr. Gudai- streikuoti, geigu iki sausio 1 d. \ nešt Klimaitis, Juozas Noreika, 

J. Kaunas | tis, dr. E. Ringus, mažųjų ko- j nebus sudaryta nauja sutartis i Hergey Tarvydas. Algimantas 
. . _ . , ^ . „ , „ , „ m£ — „-,.. ,„ .Taškūnas. 
M OTAIKTNGAS 

7-8393 arba HEmlock 6-2380 
(sk.) 

X ĮSIDĖMĖKITE GRUODŽIO 
3 d. sekmadienį 5 v. v. Tuo metu 
įvyks metinė-jubiliejinė vakarie
nė Jaunimo Centro išlaikymui. I 
Lietuvių organizacijoms, šei-: 
moms bei pavieniams asmenims 
yra svarbu išlaikyti šį Čikagos Į 
lietuvių veiklos židinį. Paremki-i 
me jį savo dalyvavimu šioje va-; 

rus, 
kis, M. D., A. Dabšys, kun. V. 
Daugintis, A. Gaška, R. Kriau
čiūnas,- dr. K. J. Krusinskas, St. 
Santvaras, kun. K. Šimaitis, P. 
Titas, kun, Ig. Urbonas, P. Ka-
ziukonis. J. Danilevičius, (pr.) 

Baronaityte, kuri padainavo 
tris dainas, akompanuojant M. 

VIRUSAI VĖŽIO PRIEŽASTIS 
Chicagos universiteto sušauk-

karienėj. Bilietus įsigykite i š ; t o j e s p a u d o s konferencijoje vi-
anksto Jaunimo Centre tel.' 
778-7500, arba pas tėvus jėzui
tus tel. RE 7-8400 (pr.) 

rologijos prof. B. Roizman pa
reiškė, jog nauji tyrimai paro
dė, kad viena moteryse atsiran-

X B E R N I NA siuvamų dančio vėžio rūšis kyla dėl viru-
mašinų vedėja Irena Bernotavi-: sų. kurie vadinami herpes sim-
členė, 4214 S. Archer Ave,, Tel. [ plex 2. Tie virusai dažnai randa-
B27-0044, kviečia atsilankyti įjmi žmonėse. 
parduotuvę ir apžiūrėti geriau-Į • .• - • • . 
šias pasaulyje mašinas. (sk.) 

(pr.) 

MIAMI BEACH, FLORIDOJE 
rasite jaukią lietuvišką nuotaiką 

Jazbučiu Vasarvietėje, 
8910 Collins Ave. 

Telefonas: 305-865-9258 
Namu; S0&48U878 

KOSTAS BUTKUS 
TH. PR 8-2781 (778-2781) 

TVOROS, LANGAI. DURYS. 

STOGELIAI. RINOS, 

APKALIMAI (Siding) 

Šiais metais Balio Pakšto sve-' Motekaičiui. Jaunoji dainininkė 
; tainėje j linksmavakarj atsilan- j svečių šiltai sutikta ir jai klubo 
į kė arti dviejų šimtų svečių, j vardu ponia Kaunienė įteikė gė-
Klubo pirmininkas dr. E. Rin-llių puokštę. 

igus sveikino svečius, sporto rė- Vakaro metu pasveikinti 
j mėjus ir dėkojo jiems už viso- Agota ir Pranas Gudaičiai, uo-
| keriopą talką ugdant jaunuo- lūs klubo rėmėjai, kaip tik 
sius sportininkus. Pristatė Joną švenčia dvidešimt penkerių me-
Gaidelį, ilgametį Lituanicos klu- tų vedybinio gyvenimo sukaktį 
bo rėmėją, kuris per dvidešimt;ir jiems sugiedota Ilgiausių me
dų metu klubui yra paaukojęs; tų, sugrotas jų garbei valsas. 
ypatingai daug. Jonas Gaidelis,! Taip pat gimtadienius švenčia j 
savanoris kūrėjas, tylus ir pa- Į Janina Baronaitienė ir Edvar-
prastas žmogus, bet taurus lie- das Skopa pasveikinti Ilgiausių 
tuvis ir niekada neatsisako savo : metų linkėjimais, 
sunkiai uždirbtu doleriu dalin- į Dovanų dalinimui vadovavo 
tis su tais, kurie dirba kultūri-1 J. Kaunas, o laimingieji buvo M. 
nį. politinį, visuomeninį darbą,; Selekovic. R. Libus, V. Venckus, 
o ypač remia jaunimo pastan-1 Z. Urba. Vakaras buvo gerai 
gas. Neseniai jis savo stambia organizuotas, svečiai Balio 
auka parėmė ir Daužvardžio fon Pakšto orkestrui grojant, sma-
dą. jauniesiems spaudos bendra- giai pasišoko ir savo atsilanky-

Ona Gradinskienė. Putnamo seselių Į d a r b i a ™s ugdyti. j mu parėmė Lituanicos futbolo 
rėmėjų Chicagoje sk. pirm. ^ i l t u žodžiu pirmininkas prisi- į klubo gražius darbus. 

| Nuotr. V. Račkausko i mena A. Juraitį nupirkusi sa- į J. Sočopte 

Los Angeles spalio 22 d., Šv. Kazimiero par. bazare stovi iš kairės: 
muz. B. Budriūnas, J. Stankus, kun. V. šiliauskas, J. Truškauakas. 
kun. dr. A. Olšauskas ir A. Brasas. Nuotr. L Briedžio 

Dr. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų krašto isto
rijos knyga visoms lituanistinėms mokykloms ir namams. 
Cia Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai iliustruota paveiks
lais, istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta žemėlapiais, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. Knygą 
išleido čikagiškė knygų leidykla Terra. 

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu 

DRAUGAS, 4545 W*st 63rd St , Chicago, m. 60629 


