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PEKINO PASTANGOS: SATELITUS 
SUKIRŠINTI SU MASKVA 

Varšuva. — Lenku publicistas 
A. Janickis valdžios kontroliuo
jamo] spaudoj dažnai mėgina a-
nalizuoti Pekino politika Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu ir kaip maois-
tai bando įvaryti kylį tarp Mask
vos ir jos satelitų. Viename savo 
rasinių Janickis rašo: 

"Praėję metai įgalina apibū
dinti kai kuriuos Pekino naujo
sios taktikos svarbiausius bruo
žus. 1969—1970 metais Pekinas 
ėmė aktyviai siūlyti normalizuo
ti santykius su socialistinėmis ša
limis. Į diplomatines atstovybes 
grįžo ambasadoriai. Pasipildė ir 
"kultūrinės revoliucijos" laiko
tarpiu praretėjusios Kinijos amba 
sados socialistinių valstybių sosti
nėse, buvo užmegzti kontaktai. 
Žingsnius, skirtus santykiams su 
socialistinėmis šalimis normali
zuoti, lydėjo aiškesnės ar ma
žiau aiškios užuominos į tai, jog 
kiekviena šalis gali tikėtis dina
miškos santykių su Kinija raidos 
ta sąlyga, jei... ji silpnins savo 
draugiškus ryšius su Sovietų Są
junga. 

Kai šias užuominas atmetė 
dauguma pasipiktinusių socialis
tinių valstybių, Pekino diploma
tai nesutriko ir paskelbė tezę: 
tarp Kinijos ir socialistinių šalių 
nėra jokių ginčytinų problemų, o 
nesutarimai aiškinami tik Mask
vos ir Pekino santykiais 

"Šitokia taktika Pekino vado
vybė tikėjosi pasiekti tam tikrų 
tikslų-Pirma, normalizuoti savo 
santykius su socialistinėmis šali
mis, iš principo nekeičiant savo 
antisovietinės politikos. Kitaip sal 
kant, izoliuoti Sovietų Sąjungą ir 
atskirti Sovietų Sąjungos — Kini! 
jos santykių klausimą nuo Kini-
jos santykių su socialistinėmis ša j 
limis klausimo. 

"Antra, pasiekti, kad faktiškai į 
būtų pripažinta, jog principiniai i 
ideologiniai ir politiniai nesuta-
rimai tarp Kinijos ir daugumos j 
komunistų bei darbininkų parti
jų neliečia pagrindinių marksiz- į 
mo - lenininzmo principų ir ne- j 
atspindi principinių prieštaravi
mų tarp maoizmo kaip naciona- Į 
listinės smulkiaburžuazinės ideo
logijos ir mokslinio socializmo, o 
tėra — Kinijos ir jos šiaurės kai
myno nesutarimai. 

"Trečia, Kinijos vadovai tikėjo 
susilauksią pritarimo savai socia
listinės sandraugos dezintegracijos 
politikai, užimdami socialisti
nių šalių, kurioms neva "gresia 
pavojus", nacionaliniu teisių ir 
suverenumo gynėjų pozicijas. 

"Pekino vadovai nori taip pat 
įkurti kai kuriose broliškose so
cialistinėse šalyse savo placdar
mus. Tai ypač pasakytina apie 
Azijos socialistines šalis. Tuo pat 
metu Pekinas stengiasi paversti 

TAIKOS GALIMYBES VID. RYTUOSE 
YRA GEROS 

Didėja praraja tarp prez. Nixono 
ii televizijos komentatorių 

Kariuomenę mažins 
tik 1975 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kaires i dešinę: kun. Jonas Borevičius, S. J-, vicepirmininkas; 
Bronius Nainys, pirmininkas; Jonas Kavaliūnas, vicepirmininkas švietimo reikalams. Stovi: Juozas Šlajus, 
sekretorius; Kostas Dočkus, vicepirmininkas finansų reikalams; Stasys Džiugas, vicepirmininkas admini*-
traciniams reikalams; Romas Kasparas, vicepirmininkas jaunimo reikalams. 

SUSITIKO IZRAELIO IR EGIPTO 
KARININKAI 

Jungtines Tautos j Vid. Rytus siunčia 
7,000 kariuomenes 

būti visai evakuoti, užtikus ei
lę bembų. Daugelyje vietų keliai 

Kinijos užsienio politiką svarbiu 
veiksniu, turinčiu įtakos Europos 
reikalams, ir įtraukti kai kurias 
Europos šalis, kaip k Albaniją, I ^ U V Q ^ c ^ į k i r s t a i s me-
į kinų politikos vagą". ! , _ . . . , . . — , , „ ' V - » • i- • • džaais, o vienoj vietoj kenas bu-Tą Jamckio analizę persis- J . 

~ - L~,,TC"Ur.r. ; , / jo™™:! <ra-ip*n' vo užverstas smėliu ir neprava-
MASKVA.—Brežnevas savo , pausnmo ir dauguma sovie 

laikraščių. 

Teroras Šiaurės 
Airijoj 

BELFASTAS. — Praėjusį sa
vaitgalį Siaurės Airijoj buvo vėl 
panašu į chaosą, vien tik penk
tadienį sprogo 15 bombų, O 50 
jų buvo laiku pastebėtos ir iš-

ardytos ir 100 automobilių bu-j W A S H K G T O N A S . _ V a l s - j a n t J T daliniui. Izraelis sutiko 
vo pagrobta. Keli kaimai turėjo ^ybės departamente buvo pa

žadėtą kalbą "Tarptautiniam 
taikos mylėtojų" suvažiavimui, 
3,000 delegatų, pasakė vieną die
ną vėliau, nei buvo žadėjęs, ją 
perrašęs. Nieko sensacingo jo 
žodžiuose nebuvo, tik minėjo 
1975 metų datą, kada, jo many
mu, būtų ga'ima jau sumažinti 
karinius dalinius Europoje. 

Mirė sovietų marša
las Budenny 

MASKVA — Mirė maršalas 
Semjon Budenny. 90 metų. Bu
vo didelis Stalino draugas, tai 
jam nieko neatsitiko net kai n 

1 žiuojamas. 

SOVIETAI NEPASITIKI SAVO 
SĄJUNGININKAIS 

(Tęsinys iš šeštadienio) 

Ankstesniuose dviejuose nu
meriuose citavome iš "U.S. 
News and World Repor t" ko
respondento Robert Haeger ap
žvalgos apie sovietų rūpesčius 
dėl jų europinių satelitų ir są-
jimgininkų norų išlaikyti dides
nį savarankumą, buvome kiek 

žarnas primena Stalino laikus: 
griežta drausmė ir cenzūra. Dėl 
to jis turi daug priešų ir namie, 
daugiau už kitų kraštų valdovus. 

pas. karo dienomis vokiečiai jo 1 sustoję t ies Vengrija. Bulgari-
armiją Ukrainoje apsupo ir su- j j a ; Čekoslovakija, Rytų Vokie-
naikino. Jam pavyko pasprukti ^J3- & Lenkija, 
ir vadovavo kitiems daliniams. 

SEOUL. _ Pietų Korėja pa
leido iš naminio arešto Dae Jung 
Kim, kurį rugpiūčio 8 slaptoji 
policija pagrobė Japonijoj ir su
gebėjo atgabenti į Seotdą. Kim 
buvo kandidatu į prezidentus ir 
yra aršus priešas dabartinio 
prezidento Cung Hee P a r k Spė
jama, kad jis buvo paleistas po 
to, ka i pasižadėjo neužsiimti po
litika ir nekovoti su Park. 

UPSALA. — Švedijos seismo
grafai užregistravo l3bai stiprų 

cu dideliais šuoliais nori pakelti 
standartą, skatina daugiau dirb
ti. Bent iki 1990 metų darbo sa
vaitė yra 48 valandų. Ceausescu 
iki 1980 žada grandiozinį pramo 
nės išplėtimą, padvigubinti plie
no pramonę, gaminti savo auto
mobilius, lėktuvus, laivus. Nori 

, įtraukti ir Vakaru firmas, laimė sevnetų pozemmį atomui, s p r o g u . i t i k d j i j r ^ ^ k 
dimmą. Jų manymu, sprogimas į , r ^ 

Bendra išvada daroma tokia: 
nežiūrint didėjančios Vkarų įta
kos, Rytų Europai išsivaduoti iš 
Rusijos orbitos bent dabartinė
mis sąlygomis nėra galima. Brež
nevas žino kaip valdyti ir, paly
ginti, jiems duoda gan daug lais
vės. Tai vėliau apsimokės. Kad 
nebūtų kokių netikėtumų. Rytų 
Europoje laiko 31 diviziją su 8,-
700 tankų, tam tikru skaičiumi 

mo žodžio "rusų satelitas". Eko- į atominių ginklų ir raketų. To už-
nomiškai vienas labiausiai atsili i tenka, ir satelitai jaučia, kiek toli 
kusių kraštų, bet Nicolae Ceauses į j . ; e g a i , ; ž e n g t i n u o Maskvos. Ir vi 

reikšta, kad Amerikai tarpinin
kaujant, pirmą kartą po 24 me
tų susitiko Izraelio ir Egipto 
aukštieji karininkai ir tarėsi, 
kokiu būdu galima būtų suteik
ti ne karinę pagalbą apsuptai 
trečiajai Egipto armijai pieti
nėj Sueso daly. Karininkų susi
tikimas įvyko 5 myiios nuo Sue
so miesto, Izraelio okupuotoj te
ritorijoj, patį susitikimą saugo-

Rumunija — yra pavojingiau
sias ir neištikimiausias iš visų są
jungininkų, bijąs kitų pri kergi-

prilygsta pagal Richter akalę 
6.9 stiprumui, bet Berkeley, Ca-
lifornijoj, seismografas rodo, 
jog turėjo būti 7.3 stiprumo. 
Sprogdinimai vyko Novaja Zem-
lia požemiuose. 

TSRS jaunių krepšinio ko
mandos sudėtyje yra net t rys 
lietuviai: du kauniečiai V. Če
pas, K. Petroinaitis, ir klaipėdie
tis V. Žeinys. Komanda šią va

ja toji komplikuota satelitų siste-
i \a gerai saugoja sovietų imperi
ja, nuo išorinių priešų. 

Kur dėti egiptiečių 
belaisvius ? 

TEL AVTV. — Egiptiiečių va
karinėj Sueso pusėj ta ip daug 
pasiduoda i nelaisvę, kad Izrae
lis neturi kur jų dėti. nei tiek 
sargybinių. Daugeliui belaisvių 
žydai liepia atiduoti ginklus ir 
eiti namo. Korespondentai sako, 
kad pietiniam Sinajaus fronte 
panašu, kas buvo 1967 metų 
kare: jokios disciplinos, kiekvie
nas karys stengiasi pabėgti, pa
likdamas ne tik ginklus, bet ir 
šalmą, ir batus. 

Kitas dalykas rytinėj daly. 
Ten karininkai dar sugeba pa
laikyti tvarką, ir egiptiečiai ma
gina visokiais būdais prasiverž
ti iš apsupimo sausuma ir per 
Raudonąją jūrą, bet Izraelis ar
tilerija ir aviacija to neleidžia. 

Rumunams kenkia perdidelLs 
Rusijos artumas. Mažai kas pasi
tiki, kad padėtis nepasikeis, ne
pasitiki. ir Oausescu ekonimi-
niais planais. Visai galimas da
lykas, jog jam nepasiseks, ir jis 
vėl bus priklausomas nuo Mask
vos malonės, bent ūkiniai. Jo ne
priklausoma užsienio politika 
taip pat gali neilgai trukti, Mask 
va pasakys vieną dieną "gana". j 

sąrą laimėjo Europos čempio- j T u o tarpu jis pats stengiasi įsigy i 
natą* (E.) i t i tautoje igopuUarumo, bet įo re į 

praleisti 100 sunkvežimių kon
vojų su maistu, vaistais, bet vai
ruotojai turi būt i J. Tautų žmo
nės. Susitikimų bus ir daugiau. 

NEW YORK. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba nutarė 
sudary t i tarptautinį kariuome
nės dalinį iš 7,000 vyrų ir pa
siųsti į Viduriniuosius Rytus. 
Nuta r imas vėl buvo priimtas 
14:0 balsų, kai Kinija nebalsa
v o ir pareiškė, kad jie neprisi
d ė s nei finansiškai prie to dali
nio išlaikymo-

Dalinys numatytas , kol kas, 
| šešiems mėnesiams, ir ta i kai

nuos 30 mil. dolerių. Jeigu S. 
Taryba matys, kad reikia ir il
giau užlaikyti, sva r s tys iš nau
jo. Rusams įsakmiai reikalau
jan t , buvo nutar ta , kad karinių 

i dalinių sudėty bus ir Rytų Eu-
' ropos karių, o ta ip pat ir iš 

"trečiojo pasaulio". Iki šiol to
kie daliniai būdavo daugiausia 
iš Vakarų Europos valstybių. 

KAIRAS- — Egiptas skundė
si, k ad Izraelis nenori įsileisti 
suomių karinio dalinio. 60 vyrų, 
į Sueso miestą. Izraelis paaiš
kino, kad dalinys prie miesto 
buvo sulaikytas kelioms valan
doms, iki buvo užt ikrintas toli
mesnis jų saugumas, o dabar 
jau jie iškeliavo, kur jiems rei
kia. 

Apie 80 sovietų "civilių atsto
vų" j au atvyko j Kairą. Mano
ma, kad jie civiliai persirėdę ka
rininkai. 

WASHTNGTONAS. — Ilgai 
lauktoj, porą ka r tų atidėtoj 
spaudos konferencijoj prez. Ni-
xonas penktadienio vakare nu
siskundė, kad per visus 27 me
tus, kai j is dalyvauja viešajame 
gyvenime, nėra patyręs tokio 
"pasibaisėtinai pikto ir iškraipy
t o " jo žinių perdavimo žiūro-
voms, kaip tai da ro paskutiniuo
j u metu televizija i r jos komen
tatoriai. Net ir šią savaitę, kai 
reikėjo greitai veikti ir buvo pa
skelbtas tam t ik ras karinis a-
liarmas, kai kas mėgino išaiš
kinti, jog tuo prezidentas nori 
nuslėpti savo vidaus bėdas, ki
t u r nukreipti viešosios opinijos 
dėmesį. 

Nixonas minėjo, kad Vid. Ry
tų krizę galima laikyti nugalė
tą, ir tai buvusi sunkiausia pro
blema su sovietais nuo 1962 Ku
bos krizės. Tai galima buvo pa
daryt i dėka jo gerų ryšių su 
Brežnevu. Vid. Rytuose taikos 
galimybės dabar esančios ge
resnės, nei buvo prieš 20 metų, 
nes ir Amerika, i r Sovietų Są
junga panaudos savo įtaką su
tvarkyt i reikalus. Amerika į Vi
durio Rytus taip pa t pasiųs sa
vo civilius stebėtojus, ką sovie
ta i jau irgi daro. 

Prezidentas netiki, kad ta rp 
arabų ir žydų daugiau konflik
tų nebūtų, bet jau gerai, kad a-
bi pusės sutinka susėsti prie de
rybų stalo. Kritikavo ir Euro
pos sąjungininkus, kad atsisa
kė paremti Ameriką Vid. Rytų 
krizės metu, kai tie patys kraš
ta i kalba, kad Europos saugu
mas neatskiriamas nuo Ameri
kos. 

Watergate bylos reikalu: d a r 
šią savaitę einąs valstybės gy
nėjo pareigas Robert Bork pa
skirs kitą tardytoją, vietoj at
leisto Cox. 

Fordas nekritikuoja 
Nixono 

WA:HINGTONAS. — Gerald 
Ford, būsimasis viceprezidentas, 
mano, kad Nixonas, gerai pa
galvojęs, gailėtųsi, kad spaudos 
konferencijoj taip užpuolė tele
vizijos komentatorius. Tačiau 
jis Nixono nekritikuoja, tik sa
ko, kad kiekvienam lemta pa
slysti, kiekvienas yra tik žmo
gus, ir jo nervų ištekliai yra r i-

I boti. Paskutinės savaitės pre-
i zidentui buvo nepakeliamai sun-
ikios, ir problemų yra daugiau, 
! nei žmogus gali pakelt i 

Jordanijos tankas, kažkur Izraelio pasieny pasiruošęs, bet nepradėjęs 
riedėti j frontą 

Irakas atitraukė ! Meksika sueme 27 
kariuomenę 

BAGDADAS. — Irakas sa
ko, kad jie atitraukia savo ka
riuomenę iš Sirijos. Tai daro to
dėl, kad Sirija priėmė paUaubų 
sąlygas, o Irakas negali priimti 
ir nori turėti laisvas rankas. 

MASKVA. — Tass atsiliepė į 
Nixono kalbą ir paskelbtą ka
riuomenės aliarmą, visa tai pa
vadinęs noru įbauginti Sovietų 
Sąjungą, siekiant padėti sioniz
m u i 

Rumunijos kaime 

TEL AVTV. — Izraelio nelais
vėje y r a virš 4.000 arabų, dau-

I giausia egiptiiečių. Kiek y ra žy
dų Egipto ir Sirijos nelaisvėje, 
niekas nežino. Spėjama, kad ga-

I Ii būti keli šimtai . 

BEIRUTAS. — Diplomatų 
sluoksniuose kursuoja toks a-
ntkdotas : Egipto Sadatas kas
dien telefonuoja Brežnevui ir 
vis prašo naujų ginklų. Sykį 
Brežnevas supykęs jo užklausė: 

I 'Kokių ginklų dar reikia Moshe 
* Dajanui?" 

teroristus 
MEKSIKOS MIESTAS. — 

Meksikos policija suėmė 27 par
tizanų vadus, kaltindama juos 
teroru ir visokiais kriminaliniais 
nusikaltimais. Jų tarpe buvo ir 
9 moterys. Visi jie priklauso 
M AR (Revoliucinės akcijos ju
dėjimas) organizacijai, turinčiai 
tikslą įvesti socialistinę ar ko
munistinę santvarką. Keturi tų 
suimtųjų, tarp jų ir viena mo
teris, buvo išėję specialią mo
kyklą š iaurės Korėjoje. 

Meksikiečius į Š. Korėją pa
deda siųsti sovietų agentai 1971 

j metais penkis sovietų ambasa-
I dos narius Meksika išvarė, pa-
I tyrusi, kad jie verbuodavo re-
I voliuci jos vadus, padėdavo jiem 
! susitvarkyti dokumentus ir iš-
i vykti į revoliucionierių mokyk-
, lą S. Korėjoje 

KALENDORIUS 

Spalio 29: šv. Maksimilijonas, 
šv. Euzebija. Barutis. Tolvydė. 

Spalio 30: iv. Kiiaudijus. šv, 
Zenobija, Skirgaila, Validė. 

Saulė teka 6:17. leidžias 4:51. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus ir vė-
Subombarduotae Damaską* ' su- aP i f t 50 laipsmų-

m m m a m 



DRAUGAS, pirmadienis. 1973 m. spalio mėn. 29 d. i 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
E. Chicago, Ind. 

AUTOS 30 M. VEIKLOS 
SUKAKTI ATSVENTOB 

1943- m. East Chkagos lietu
vių sodyboje buvo įkurtas Ame-
likos Lietuvių Tarybos, Lake ap-
skr., skyrius. Sių metų spalio 21 
d. jis minėjo 30 m. veiklos su
kaktį. Minėjimas pradėtas sv. Mi
šių auka už mirusius savo narius; 
bažnytiniam chorui gražiai gie
dant patriotine nuotaika nuspal
vintas giesmes. 

Po pietų įvyko pats minėjimas, 
sutraukdamas nemaža skaičių 
dalyvių ir kviestinių svečių net iš 
Washmgtono, ir vietos politikų. 

Vytauto posto legionieriams į-
nesus vėliavas ir sugiedojus him
nus, šio renginio komiteto pirm. 
JC Valeika trumpu žodžiu prista
tė publikai: kokiu taksiu mes čia 
susirinkome, organizacijų ir ko
miteto narius, perduodamas toli
mesnį minėjimo vadovavimą pa
rapijos kleb. kun. Ign. C. Vichu-
rui. 

Minėjimas pradėtas koncertu 
ir humoristiniu žodžiu. Meninin- j . m o d a r b a ^ k(yvc>]e m u s vi_ 
kus publikai pristatė Aid. Kelk* L , t u r ė t ų a t s t a v a u t i _ j ^ i . 
į sceną kviesdama mūsų įsu- ko$ L i e t u v i ų t a r v b a ? l c u r i d ė l Ue. 
hijĮ operos solistą Joną Varneli, tuvos l a i s v ė s niekad nepasi-
kuris publikos buvo labai narstai | J . g k o v o g l a u k o ^ Simučio 
sutiKtas. Solistas J Varnelis pir- ^ ^ b w o ^ y ^ gūsiais ap . 
naoje koncerto dalyje padamavo i ^ ^ i ^ j ^ ^ 
keletą lietuvių kompozitorių dad- ., M , . . , , . . . 

Kalbų įkaitinti klausytojai la-

eities klaida — Rytų Europos pa
likimas Sovietų Sąjungos įtakoje 
neįgyvendino trokštamos taikos; 
net ir tame pačiame Washingto- Į 
ne niūriai smilgsta Watergatej 
ir savitas vertybių perkainojimas, 
kurio maišatyje pamirštamas ir Į 
pavergtų tautų reikalas, ar natū- j 
ralūs sąjungininkai — kaip Ry
tų Europa. 

Altos centro valdybos ats tovas 
dr. J. Valaitis, pasidžiaugęs šio 
skyriaus veikia, išdalino garbės į 
atžį-mėįimus skyriaus veikėjams 
už ių ilgametį pasiaukojimą ir 
darbą Lietuvos laisvinimo baruo
se. Šiais atžymėjimais buvo ap
dalinta 15 asmenų. Amerikos Lie
tuvių tarybos įkūrėjas ir jos da
bartinis garbės pirmininkas L. 
Šimutis ragino visus lietuvius 
jungtis į kovą dėl Lietuvos lais
vės, remti Altos žygius ir veiks
mus, nuoširdžiai prisimindamas 
skyr. veiklųjį pirm. Albert G. Vi-
nick, kuris 30 m. išbuvo šio sky-
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I i Eas t Chicagos Altos skyr. 30 m. veiklos sukakties minėjimo. Iš k. j d.: kleb. kun. Ignas C. Viemiras, s to
vi K Valeika, Al tos skyr. valdybos vicepirm.. kalba E a s t Chicagos meras R e bert A . Pastrick, Įteikdamas 
miesto v a r d u garbės adresą, s tovi Antanina Nenienė, Altos skyr. vicepirm. Sėdi kongr. Ray J. Madden ir 
Al tos g a r b ė s garbės pirmininkas L. š imutis . 

Brocktono bei apylinkių, ir daug , eitų nurodytais keiiais Lietuvos 
ir žmonijos gerovei. 

E. Riboldenė 

nų, o sekančioje — pasaulinio 
garso operų arijas. Solistas J. 
Vaznelis lietuviškai visuomenei 
jau senokai gerai pažįstamas ir 
kur jis bedainuotų, jis visada su
kelia klausytojų nenutilstamą 
plojimą. Jo stiprus ir sodrus bal
sas, puiki tarsena ir dainos turi
niui priderinti judesiai bei rankų 
žestai greit pagauna klausytojus, 
sudarant puikią ir malonią dva
sinę atgaivą, kuri taip reikalinga 
mūsų gyvenamose dienose. 

Rašytojas Aloyzas Baronas hu
moristiniais eilėraščiais priminė 
žmogaus didybę ir menkystę-api-
pindamas jas dygliais ir spyg
liais: kaip sūnelis virtęs kūtvėla 
ir paryčiais grįžęs namo jau pa
miršta tėvelio garbingą pavar
dę, o patekęs į ''raudonąją" val
gyklą ją skubiai apleido alkanas 
ir priedo dar palto netekęs. Bet 
jis sako, kad čia mes gerai gyve
nam, nors mūsų I Seimas politi
kų rankose, neišskiriant ir Ameri
kos Lietuvių tarybos, nes jos akis 
dar gerai mato ir seka visas ne
tobulybes, nesvarbu, kad kas ją 
bando išversti iš gero tako A. Ba
ronas humoristika ir sąmojumi 
perpildytais eilėraščiais gerai nu
teikė visą salę. Autorius spygliais 
apsmaigstęs mūsų kasdieninio 
gyvenimo nuotykius ir vargelius, 
pabėrė šioje lietuvių sodyboje lyg 
sidabro rasos saują. 

Nutilus menininkų žodžio ai
dams — šeiirtmirikėms. Degutie
nei ir E. Skudurienei gerokai te
ko susiimti, kad atstatytų, nuo 
juokų, iškrypusius šonkaulius, be-
ramstant juos dešroms ar viščiu
kų sparneliais. 

Miesto meras Robert A. 
Pastrick sveikindamas ne tik Al
tą, bet ir visus betuvius už jų 
ekonominį, kultūrinį bei politinį 
prisidėjimą prie East Chicagos 
miesto augimo, įteikė, miesto 
vardu, garbės atžymėj imą-lentą 
su dedikaciniu įrašu. Kalboje pa
žymėjo, kad Rytų Europos ir kar
tu Lietuvos likimas priklausys 
nuo didžiųjų politinių centrų ir 
jų surašytų receptų. Nežiūrint 
to, lietuviams ir kitoms pa
vergtoms tautoms, tenka atidžiai 
budėti ir sekti Sovietų Sąjungoje 
prasidėjusius sproginėjimus ir 
sekti faktų eigą, bei mokėti juos 
išskaityti — tai turėtų to neiš
leisti iš akių Amerikos Lietuvių 
Taryba. 

Kongr. Ray J. Madden, primi
nė, kad politinė painiava ir įvai
rių žinių gausumas dažnai susu
ka galvas ir didžiųjų politikierių. 
Jų pynėje apglumsta protas ir pa
metamas orientacijos jausmas ir 
sunku atspėti ne tik savo tautos 
ateitį, bet ir pavergtų tautų. Pra

bai gyvai ir šiltai priėmė žodį ir 
Hammond radijo žinių komen
tatoriaus Inving L. Levvin, kuris 
kasdien oro bangoms paskleidžia, 
realiais faktais pagrįstą antiko
munistinę propogandą. — Nepa
mainomas kalbėtojas radijo sto
tyje ir didelis lietuvių bičiulis, vi
sada suranda progų savo komen
taruose įpinti ir Lietuvos reika
lus ir beveik nėra tos žinių lai
dos, kurioje nenuskambėtų ir 
Lietuvos vardas ir kada jis jaučia, 
kad nieko nebegalima nustebin
ti sukrėtimu, tada jis grįžta prie 
paprastumo —nusplavindamas 
įvykius kasdienine kalba. Kadan
gi milijonai ir amerikiečių nešio
ja neužgydomas žaizdas nuo ko
munistų, tai nežiūrint įvairių po
žiūrių, jis lengvai pagauna ir 
nuotaikas, pakreipdamas jų dva
sią mums norima kryptimi. To
dėl ir susirinkusieji jo kalbos žo
džiams buvo neabejingi — nes 
sename pergamente yra pasaky
ta, kad dėkodamas — nesuklup
si. 

Tie, kurie dalyvavo šiame Al
tos skyriaus sukakties minėjime 
įsitikino, kad sūrus vandenys dar 
mums neužliejo akių. Tačiau, gal 
natūralu, kad kai kurie ir iš nau
jųjų ateivių jau spėjo per dvi de
kadas įaugti į savo buitį, kuri 
jiems tapo nuosekliu gyvenimu, 
pamiršdami tautos laisvės idealą. 

Petras Indreika 

parapiecių. 
JubiJdatams pagerbti jų pa

čių bute vaikai su šeimomis su
ruošė gražias vaišes. Tuoj po 
pamaldų ėmė rinktis organizaci-

riaus priešakyje. Nepailstamą ir j ̂  giminės, kaimynai su svei-
vis dar pilną energijos Antaniną i jjįaūnais į. geriausiais linkėji-
Nenienę, ragindamas pasekti jų) mdt^ Sveikino klebonas kun. P . 
pavyzdžiu Visi mes tur ime savo | šakalys, Nukryžiuotojo seselės. 
svorį ir balsą — Lietuvos laisvi- Bostono ir Brocktono kuopų 

šauliai, ALRK Moterų s-gos 15 
kuopa, L B apyl. vaidyba, Altą, 
Ba'.fas, IX. Susivienijimas ir kt . 

Raštu gau ta apie 80 sveikini
mų iš Lietuvos, Chicagos Vy
tauto Didž. šaulių kp. ir jos pir
mininko Vlado Išganaičio i r k t . 
Gauta daug dovanų, gėlių. Sve
čių buvo pilni kambariai, ku
riuos su ypatingu nuoširdumu 
vaišino sūnus Vaidevutis su žmo 
na Ida, i r duktė Raminta su vy
ru Pe t ru Moliu. Aleksandras ir 
Sofija Mantautai džiaugsme ir 
jaunystės prisiminimuose atšven 
tė auksinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų, su viltimi sulaukti dei
mantinio. 

Tą pačią spalio 14 d Laisvės 
Varpo radijo valandėlės vedė
jas P e t r a s Viščinis oro bango
mis sveikino ponus Mantus gar
bingo jubiliejaus proga, pami
nėdamas jų nuopelnus L šau
lių sąjungai i r Lietuvai 

Gražu pažvelgti į praeito ben
dro gyvenimo praeitį, kuomet 
tas kelias nuženklintas nenyks
tančių darbų pėdsakais. Gra
žiau, kada matai tėvų pradėtuo
sius darbus vaikai tęsia. Gra
žiausias, kada kelintą kartą vie
ningai, su nuclardumu, dirba 
tėvynės labui, jos ir lietuvių eg
zistencijai. 

Auksinio jubiliejaus proga pa
minėtini svarbesnieji Mantąutų 
darbai Lietuvos žydėjimo ir iš
eivijos dienose. Aleksandras 
Mantautas - Marcinkevičius L š 
s-gos tėvynėje ir išeivijoje cent
ro valdybos piimaininkas, t rem
tyje išr inktas garbės nariu, vie
nas iš Klaipėdos kraš to sukiĮj-

DR. REGINALD CIENKUS 
TEL. — 788-3SS0 

GYDYTOJAS CHIROPRJUCTIKAS 
6 2 3 0 W. Cermak Rd., Benvyn, IIL 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki S vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:30-12 vaL diena 

Kmergency teL — 788 - 3981 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų LR V I D A U S LIGOS 

2801 Wet* 63rd Street 
Kanipas 6S-čio» ir C-a.iiornla 

'rmad, antrad., ketvirtad. nu* 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

Sestad. nuo 2 lkl 5:30 vai. 
rrečlad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 176-1042 
Rezld. teL YYAibrook 5-3048 

Brooklyn, N . Y. 
PERKŪNO CKORAS 

KONCERTUOS CLEVELANDE 
Žymus NY vyrų choras Per

kūnas, vad. muz. V. Strolios, 
koncertuos Balfo seimo metu 
Clevelande. 1973 m. lapkričio 
10 d. Su choru vyksta seiman 
ir daugiau lietuvių. Visais ke
lionės reikalais galima kreiptis 
i choro pirmininką Z. Jurj, jei 
kas norėtų nuvykti papigintu 
būdu šis lietuvių choras labai 
mielai patarnauja hetuviškumui 
jvairių parengimų prc?a. KR 

LIETUVOS V Y t l Ų VEIKLA 

Lietuvos Vyčiai NY apylinkėj 
naujai persiorganizavo ir veikia 
dviejose kuopose — Brookyne 
41 ir Great Neck - Maspeth kuo 
pa, kurioje susitelkė jaunesnių 
vyčių, veikusių 41 kuopoje. Se
niai veikianti Brocklyno 41 kp. 
taip pat planuoja platinti savo 
veiklą, sutraukti daugiau narių. 
ypač galvojama organizuoti 
jaunesnių lietuvių dainininkų ir 
muzikų ratelius. Jaunas ir e-
nergingas var 
sutinka vadovauti jauniesiemsj ginklų n u o gyvuliu gintis, 
muzikos ir dainos mėgėjams., D a u g e l i s amžiais naikinamų 
Laukiama, kad vyčiai pajudės; p i k t ž o l i ų turi stiprius saugumo 
sia reikalinga veikla šioj apylin-! i n a g i u s , k a i k u r i e augalai, pvz., 
kėj. Su ja būtų galima tekt i i r ' 
jaunųjų tautinių šokių grupę, 
nes jauniai mėgsta. Gal reiktų 
vyčiams padėti, suorganizuojant 
rėmėjų komitetą, š ia vyčių veik
la rūpinasi vyčiai veteranai An
tanas Mažeika, Juozas Boley ir 
kiti. Sėkmės t a labai praktiška 
vytiška veikla. 

P r e n u m e r 
Cook apskr.. 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

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

a t a metams y2 m. 3 mėn. 1 men. s 
UL $20.00 $11.00 $6.50 $3.00 S 

5.50 2.50 5 
6.50 3.00 = 
7.00 3.00 S 

18.00 
20.00 
21.00 
11.00 

10.00 
11.00 
12.00 
6.00 

= • Redakcija dirba kasdien = 
| 8:30 - 4:30. šeštadieniais | 
E 8:30 - 12:00. = 

s • Administracija dirba kas- £ 
S dien 8:30 — 4:30. šeštadie- S 
£ niais — 8:30 — 12:00. S 

^ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHI I I I I IHI IHI I I I I I I I I I I I t l I l l I l I l I l t tUl lk 'S 

vės lapų kraštuose, kaip kad 
drabužį pariečia, ir atsiųli, kad 
nebrigztų. Kiti augalai suskirs
to lapą siaurais rėželiais, kurių 
tarpais laisvai prieina vanduo 
ir oras. 

Labai pavojingi augalams gy
vuliai, nes augalai svarbiausias 
gyvuliui maistas. Be to, vikšrai 
ir sraigės ėda lapus. Karkvaba
lio vikšras graužia augalų šak
nis. Vieni vabzdžiai graužia vai 
sių minkštumą, kiti išskaptuoja 
skyles viduj stiebo ir sultis iš
čiulpia. 

Dažnai tų priešininkų tiek 
daug būna, kad apipultas auga-

A. prizgmtas j ^ žūva. Tačiau ir augalai turi 

PR 8-3229 
DR. ARNĄ BALIUKAS 

2858 West 63rd Street 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. C. K. BOBELIS 
LUKŠTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRUR0HJA 
TeL — 695-0533 

r u l VALLEY MFJDICAJL CE-N'TEt 
800 Summtt Street 

Romo S8 — i-!«tn Hlinota 

TeL ofiso H E 4-5849, rez. 888-223? 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet, 

antrad., penkt. 1-5, tr*£. Ir fteftt. tik 
raaltaro*. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
7709 West 51st S tree t 

TeL G B 6-2400 
Vai. pagal susitarimą.: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—8; antrad. ir peni 
tad 10—t, fteStad. 10—t vai. 

OftL teL 735-4477 Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CrflRURGfi 
SPECIALYBft _ NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MED1CAL BTJTLDING 

S449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal snsHaran* 

DR. K. B. BALUKAS 
DR. FANG €. LU 

Akušerija ir moterg Hgaa 
Gir ekologine Chirurgija 

•448 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical BuUding) TeL LU 5-6446 

8607 W. 83 PL, Justiee, IIL—589-6066 
Priima Ugonlua pagal susitarimą 
<*i neatsiliepia, akamblnt) 374-8011. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITI 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ L I G 0 8 
6132 So. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2070, neatsttiepaa skam
binti 471-0M5 Valandos pagal anas-
tarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
K*1»IKHT IR VAIKŲ UOJJ 

SPECIALISTO 
MEDICAL BCILDrN'G 

7150 Sootb Western Avetrae 
/alacdos. Kasdien nuo 10 v. ryto Ik. 
" T popiet Trečlad. Ir šestad. nn« 

!• v. ryto lkl 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1168 

ReskL telef. — 288-3S18 

NTJO 

Brockton, Mass. 
HANTAUTTJ VEDYBŲ 
AUKSINIS JUBILIEJUS 

Spalio 14 d- Aleksandras ir 
Sofija Pūtvytė Mantautai pa
minėjo 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Sv. Kazimiero 
liet parapijos bažnyčioje jubi
liatų intencija klebonas Pe t r a s 
Šakalys atnašavo šv. Mižias, pa
laimino ir įteikė lazdą, perištą 
su iš Lietuvos gauta juosta, su 
įrašu 50 metų, linkėdamas pa
vargusiems per ilgą gyvenimo 
kelione y>asiram»čiuoti. Pamoks
le džiaugėsi jirtnliotų nueitu ke
liu, linkėjo ir guodė, sakyda
mas, kad ta i Dievo malonė, o 
patirtos Hgos i r įvairūs skaus
mai — Dievo meilės ženklai. Mi-
iių metu parapijos choras, muz. 
Gaidelio vedamas, įspūdingai 
giedojo. 

Pamaldose dalyvavo Mantąu
tų sūnus ir duktė su šeimomis, 
Emilija Pūtvytė, Rygeliai, Si-
mulynas ir kiti giminės, daug 
vienuolių seselių, Bostono ir 
Brocktono šauliai, kviestieji sve
čiai iŠ New Yorko, Bostono, 

ginę gyslyčių ar storesnės žie-

TR AUGALAI GINASI 
PRIEŠŲ 

Oras ir vanduo, visų auga
lų maisto šaltiniai, kurie daž
nai darosi jų priešininkai, 

mo iniciatorių, visuomenininkas. Vanduo betekėdamas, o vėjas 
Sofija Pūtvytė - Mantautienė, bepūsdamas kartais sužeidžia 

LSS-gos įkūrėjo Vlado Pūtvio . minkštąsias augalo dalis — 
ir Emilijos Gruzdytės - Putvie-1 drasko jas ir plėšo, 
nės duktė, LČS moterų vadė, iš-1 V į eni augalai ginasi, prisiau 
eivijoje — moterų šaulių vado
vė, išr inkta garbės nare, Klai
pėdos sukilėliams remti komi
teto organizatorė, visuomeninin
ke, organizacijų rėmėja 

Aleksandras ir Sofija ne tik 
patys per savo gyvenimą daug 
dirbo Lietuvai, bet išaugino są
moningus lietuvius, uolius tėvų 
darbų tesėjus. Sūnus Vaidevu
tis filosofijos daktaras , užima 
svarbias pareigas universitete. 
Ida Šimulynaitė augina dukry
tę Idaliją - Teresę, puikią lietu
vaitę. 

Duktė matematikė Raminta 
su vyru Pet ru Moliu augina dvi 
gabias, šaunias lietuvaites, uo
lias skautes . Moliai dideli skau
tų veikėjai. Pet ras Molis vienas 
iš veikliųjų skautų šulų išeivi
joje. 

Garbingi jubiliatai, jūsų dar
bai Lietuvai ir lietuviams per 
50 metų bendrojo gyvenimo vir
to auksiniais. Tegu Dievas laimi
na jųdviejų darbus ir žingsnius 
iki deimantinio jubiliejaus, kad 
jaunosios kar tos iš jūsų darbų 
semtųsi stiprybės ir vieningai 

drignės turi nuodų. Kiti, kaip 
usnės, dagiai — akstinų ir dyg
lių, kurių gyvuliai bijo. Akstinai 
gina augalus nuo vikšrų, srai
gių, karkvabalių ir kt. Kanapė 
atsigina nuo priešų, leisdama 
neskanų kvapą. Kitų augalų 
stiebas ir lapai turi aštrių titna
ginių briaunų, būtent, viksvos, 
nendrės ir kiti. Šioje kovoje au
galai randa sau draugų ir gy
vulių tarpe. Be to, paukščiai 
čiulbuoniai gaudo augalų prieši
ninkus ir sugeba rasti juose, 
kad ir giliausiai pasislėpusius. 

J. Mškns 

IS MODELINIŲ N A M Ų BALDAI 
S 0 % iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
soimrvvEST FURNTTURE CO. 
6200 S. Western • TeL GR 6-4421 

N u o 
1 9 1 4 M e t ų 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 
Sąskaitos a p d n u u t o s Ud 

$20 ,00000 

Bezid. TeL - GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
%KL'£KKIJA m MOTERŲ LIGO* 

GINEKOLOGIŲ CHIRCRGMA 
8132 So. Kedzie A v e , W A 5-2670 

Valandos pagal susttartraą. Jei n< 
atsiliepia, skambint!: Jtl S-0001 

TEL. — BE S-589S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių L igos 

3907 West lOSrd Stree t 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-2220 
Vimq — resJd. — PRospect 8-VOS. 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd S tree t 

•irmad.. antrad.. ketvli-tad. ir penk* 
nuo U Iki S vai. tr nito B lkl 8 
vai. rak., Sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofe. PO 7-6000 Be*. GA 8-727* 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 Weat 63rd Street 

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir e 
lkl 8 vai. Trečiai Ir Sefttad. uždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatc4ogy 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
8324 North Mtiwauk.ee Avenne 

TeL 763-3310 549-5400 

AND LOAN ASS*N. 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL. 60632 

PHONE 234-4470 

Ali aocotmts com-
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly. 

f NSURfOJ 

4 Years Savings 
Certifkates 

(Minimam $5,000) 

Visi telefonai S53-1S81 

DR, F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. ii 
iestad. tik susitarus. 

TeL oflso tr boto OLympic 2-415f 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne. Cicero 

Sasdleu l - l vai. Ir 6-g vaL vaf 
Išskyrus trečlad'.enlus. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL BJaianee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvai gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
oeaktad. nuo 1J-4 vai p. p. •-* 
*aL rak, ieMad. l t — s v*J • • < 

">ftoo HE 4-1818. R e a PR C-»B»1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALVBft VIDAUS LIGOS 

2454 West 71s t Street 
{71-os it Campbell Ave. kampas i 
?lnnad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo S vtJ poclet lkl 7 v. vak. Sestad 
nuo 9 v. ryto lkl 11 vaL ryto — tfl 
• osHarus. 

DR, FRANK PLEČKAS ~ 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

S818 W 71st St. — TeL 737-610 
Tikrina akla. Pritaiko akintus ir 

"oontact fensea". 
Vai. pagal susitarimą. USOaryta trsa 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

I m T i ^ J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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Ofiso teL REllance 5-4410 
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Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vai. 
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C H I R U R G A S 
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DR. PETRAS ZUOBA 
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Stiprinama rusifikacija — 

NAUJI VARŽTAI LIETUVAI 
"Jei mes panaikintume šį punk line vilniečių šeima, kurioje gy 

tą — dėl tautų teises atsiskyri- vena ir ranka rankon dirba dau 
mo, — arba suredaguotumėm giau kaip 40 tautybių atstovai".. 
jį kitaip, mes išbrauktumėm na- Šie duomenys aiškiai rodo, 
cionalinį klausimą iš programos, kaip smarkiai Vilnius yra rusų 
Tai būtų galima padaryti, jei ir kitų jų atgabentų tautybių 
būtų žmonių be nacionalinių sa- žmonių apsėstas ir kaip varg-
vitumų. Bet tokių žmonių nėra, šams lietuviams yra sunku sa-
ir kitaip socialistinės visuome- vo sostinėje bent kiek laisviau 
nes mes jokiu būdu negalime kvėpuoti, 
pastatyti". * 

Šitaip rašė praktinio komu- Dar pora citatų iš minėto ve-
nizmo kūrėjas V. I. Leninas damojo. 
(Raštai, 29 t., 173 psl.). Ir iš "Visuomeninio tarybinės liau-
kitų jo raštų vietų neatrodo, dies gyvenimo internacionaliza-
kad jis būtų norėjęs išnaikinti vimo procesas, bendranacionali-
tautybes. Jis teisingai vadino nio tarybinio žmogaus jausmo 
carinę Rusiją tautų kalėjimu, formavimasis — tai ne abstrak-
pabrėždamas, kad 130 rusų pa- tus prooeesas, o reali kova su 
vergtų tautų buvo beteisės, kad viskuo, kas sena. kas dar atgy-
carizmas kurstė vieną tautą venų forma egzistuoja žmonių 
prieš kitas, ugdė neapykantą sąmonėje, kova su buržuazinio 
pavergtų tautų tam, kad lerrg- nacionalizmo idėjomis, kurias 
viau būtų jas valdyti. Socialisti- įvairiausiomis formomis sklei-
nė sistema, pabrėžė Leninas, to džia buržuazinė propaganda". 
nedaro ir ateityje neturėtų da- Taigi, "svarbiausia patriotinio 
ryti. 

Ištrauką iš Lenino raštų mes 
pacitavome ne todėl, kad žavi
mės, jo mokslu, bet kad galė
tumėm išvesti paralelę liniją, iš 
ko matytumėm. kad toli nuo sa
vo "pranašo" mokslo yra nuė
ję dabartinio bolševizmo teore
tikai ir praktikai. 

PASLAPTYS AR PREZIDENTO NUODĖMES 
Nesibaigiančios "Watergate" politines tragedijos aukos 

Prezidentui perrinkti komite-j K. TAUTKUS 
tas rinkiminės kovos populiari-1 
nimui surinko tiek daug pinigų, i rinėtoju ir nusikaltimų bei nu-
kad nežinojo, kur juos dėti ir ] sžkaltėlių ieškotoju prokuroras 
kaip sunaudoti. Atsirado kom
binatorių ir jų talkininkų, kurie 
sugalvojo ir įvykdė neleistinų 
ir įstatymais baustinų dalykų, 
žinomų ir suprantamų ""VVater
gate politinės tragedijos var
du". Su komiteto žinia kombi
natoriai suplanavo ir sekė slap
tai demokratų partijos vyriau
sios būstinės telefoninius pasi
kalbėjimus, nes telefonai buvo 
elektroniniais įtaisais sujungti 
ir pasikalbėjimai slaptai klauso
mi. Kai 1972.VL17 sargas neti
kėtai surado elektroninius įtai
sus, buvo atidengtas vienas iš 
didesniųjų politinių skandalų A-
merikos istorijoj. 

Prezidentūros štabo išva'fcymaa 
Daugiau metų tęsėsi kalbos. 

rašymai spaudoje, ieškojimai 
ir mternacionalistimo auklėjimo. _ / . *7~ _» «. * ^ ^ 
sąlyga - nesutaikomai kovoti b u t * f̂ nebūtų nušvitimų ir 

nusikaltėlių. VVatergate skanda-su nacionalistinėmis atgyveno
mis, nežiūrint j tai, kuo jos be-
sidangstytų". 

* 

Jau 55 metai Sovietų Sąjun-

las perėjo teismo žinion. Pri
siekusiųjų tarėjai, vadovaujami 
federalinio teisėjo Siricos, sura
do ir nusikaltimus ir karinin
kus, kurių vieną kitą ir nubau
dė. Tolimesnius tyrinėjimus ve
dė teismas. Senato specialus ko
mitetas, vadovaujamas sen. Er-
vino. Laikui bėgant išaiškėjo, 
kad apie "neleistinus darbus" 
žinojo ir už darbą apmokėjo 
prezidentui perrinkti komitetas, 
vadovaujamas John Michell. Pri
kišęs savo nagus buvo ir prez. 
Xixono "vyriausias patarėjų šta 
bas". kuris viską slėpė nuo pre
zidento ir jam nepranešė. Tai 
sužinojęs prezidentas Nixonas 
persijojo savo "super štabą" ir 
iš pareigų pašalino patarėjus: 

suranda tinkamą asmenį ir jį 
paskiria Watergate skandalo 
nusikaltimų tyrinėtoju. Pasta
rajam Teisingumo departamen
tas suteikia laisvas rankas ir 
valią savo darbus vykdyti ir 
surasti nusikaltėlius bei nusikal
timus, jeigu jie būtų ir pačioje 
prezidentūroje. 1973.VEL6 vals
tybės prckurcras E. Richardso-
nas pranešė, kad jis surado ir 
paskyrė nepaprastą Watergate 
skandalo nusikaltimų tyrinėto
ją, gabų ir sąžiningą advokatą, 
teisės profesorių Archibald Cox, 
kuriam suteikė laisvas rankas 
ir teises Watergate skandalo ty
rinėjime. 

Teisingumo sekretorius 
ir pavaduotojas 

Prezidentas Nbccnas ir jo pa
tarėjų štabas prezidentūroje 
neprileido, kad vyriausias pro
kuroras E. Ridiardscnas ir jo 
pavaduotojas W. Ru:kelhaus iš
eis prieš prezidentą ir nevykdys 

Prezidentas nusileido 
Žydų ir arabų prasidėjęs ka 

ras Viduriniuose Rytuose Ame 
rikes visuomenėje mažai ture 
jo pridengimo ir nesidomėjimo į 

MAISTO TRŪKUMO GRĖSME 
Spartus gyventojų prieauglis vargu galės išsimaitinti 
ateityje 

GEDIMINAS GALVA 
Praeityje žmonija pergyveno lis ir nuolatinis žmonių skaičiaus 

daugelį nelaimių — epidemijų, didėjimas lyginamas važiavimui 
•marų ir badmečių. Skurdas ir autovežimiu į kalną. Sioio metu 

žymių. Nepaprasto VVatergate j m e n i d maisto ištekliai vertė gy- jau jis yra pravažiavęs pavojų įs-
skandalo tyrinėtojo Cox pašali- v e n t o 3 ^ svetur ieškoti geresnio pėjančius ženklus. Jo nuolatinis 
nimas, Nixono administracijos '< Pagyvenimo. Ne iš gero ir iš Lie- i kilimas į statų kalsią kelia pavo-
Teisingumo departamento va- \tuvos- yP** X I X a-> *>*<> svetur, jų kristi t. y. daliai gyventojų ba-
dovų išėjimas prieš prezident ą j įįįįį**** t e n i e5koJ° geresnės du mirti 
ir nevykdymas jo isakymo pa-į o n o s ' 
šalinti tyrinėtoją A* Cox, Ame- Į P ro tarpiais vienur tai kitur 
rikos visuomenės susidomėjimą įSIU0 metu pasireiškia badas. Šiais gyventojų prieauglis ims mažėti 
""VVatergate" reikalais sudrama- i m e ^ s žmonės badavo Afrikoje, į ir tetarnaus esančiam gyventojų 
tino ir sukėlė rimtą audrą d 

Galima įvairiomis prielaido-
ir mis ramintis. Pažangesnių tautų 

prezidento galios iškėlimo aukš
čiau valstybės įstatymų, visas 
reikalas pakrypo į prezidento 
konstitucinės teisės galios susi-
komplikavimo ir žmogaus iškė
limo auklčiau visuomenės va
lios ir galios demc kratinėje san
tvarkoje. Ne tik pikti ar radi 

Indonezijoje ir Indijoje. Skurdžio- Į skaičiui išlaikyti. Jau šiuo metu 
je Bengalijoje audros nusiau- i Fed. Vokietijos gyventojų prie-
bė derlių. Tokių gamtos nelaimių auglis tik ką prašoka mirusius, o 
ir ateityje neišvengs ypač ūkis- Rytų Vokietijoje mirtingumas di-
kai atsilikę kraštai, 

Šiuo metu susirūpinta ne at
skirų kraštų nelaimėmis, jų bad
mečiais, bet žmonijos išsimaiti
nimu ateityje. Jei gyventojų prie-

Nėra paslaptis, kad okupaci
nis režimas, krašto kolonizacija 
bei rusifikacija Lietuvoje griež
tinama, ypatingai uno atminti
no Romo Kalantos ir kitų pat-

A , riotų lietuvių susideginimo, štai ga yra rusų pavergtų tautų ka- ^ ^ ^ 
Įėjimas, kuriame ištisus 30 me
tų kenčia ir lietuviai. Jeigu jos Pastaruoju metu be galo var-
žmonės dar bando laikytis va- žomi bet kurie Lietuvos gyven-
karinių, ne azijatiškos kultūros tojų ryšiai su užsieniu ir su už-
tradicijų, visą laiką energingai šiemečiais. leidimai išvykti kaip 
kovoja už gimtosios kalbos tei- ir neduodami. Giminių lankymo 
ses, už asmens, sąžinės ir religi- užsienyje planas panaikintas. 
jos laisves, tai tik todėl, kad Net labai žymūs. Maskvai nusi 
lietuviai yra pakankamai kieti pelnę lietuviai komunistai į už-
savo nusistatymuose ir jų ver- sienį nebeišleidžiami. Sovietu 
gijos aukas yra žymiai trum- antropologų, inžinierių, gydyto-1 H. R. Halddeman, John Ehrlich-
pesnis, kaip kitų sovietinių ru- jų, įvairių menininkų ir kitose j man, John Dean m ir kitus, 
sų pavergtų tautų. išvykose į užsienį jau kuris me- \ kurie tebeklausinėjami ir tebe-

Rusinimo procese, kaip ir daug tas nebėra nė vieno lietuvio. I tyrinėjami ir iki dabar. Jie liu-
kur kitur, "broliškos respubli- Smarkiai suvaržytos ir užsie-! dijo Senato komitete, tebe'-aukia 
kos" yra Lietuvą gerokai pra- mečių kelionės į Lietuvą gimi-; tolimesnių klausinėjimų ar pa
lenkusios. Taip Kazachijoje ru- nių lankymo ir kitais tikslais. į kaltinimų ir patraukimo teis-
sų procentas siekia jau 42,8, Individualūs leidimai labai sun- Į man. Prezidento Nixono arti-
Latvijoje — 29,8. Estijoje — kiai duodami. Kolektyvinių išvy- j mas ir glaudus patarėjas Dean 
24,7, TJkrainoje — 20 proc., kai kų (ekskursijų) buvimo Lietu- j savo parodymais pakaltino ir 
okup, Lietuvoje (1970 m. gy- voje laikas sutrumpintas iš 11 Į patį prezidentą, kad jis apie "ne-
ventojų surašymo duomenimis), į 5 dienas. Iš rimtų šaltinių mus; leistinus darbus ir nusikaltimus 
•"tik" 8 ,5^ . pasiekė žinios, kad Maskva rim- į žinojįs, bet nesulaikęs ir savo 

Užtat dabar šį Lietuvos "at- tai svarstanti -projektą giminių; patarėjų bei draugų ar bendra-
silakimą" rusinimo bare stengia- lankymą bet kuria forma visiš- darbių darbus slėpęs nuo Ame-
Tnasi vnsomis Maskvos priemonė- kai uždrausti. Ekskursijos bū-1 rikos visuomenės, o savo kalbo
mis pašalinti, šiuo reikalu okup. siančios galimos tiktai grynai, se tvirtinęs, kad nežinojęs". 
Lietuvoje pastaruoju metu ve- turistiniais tikslais: fortų, prieš-1 § ^ a ! u s ^mnto}as 
dama dar ligi šiol negirdėta ak- religinių muziejų, bolševikinių, w ^ 
cija. Apie ją sužinome įvairiais įstaigų lankymas ir pan. p< ) i m J V 3 o T į ,^,, . , d e . 
aplinkiniais kehais. Bet rusini- Privatinių taškų cenzūra « " • „ , ! „ „ „ , „ - S ^ S M ? EBkrt 
mo klausmo nebeslepia ir pačių dažninta ir sugriežtinta. Dėt: r į Į , , , , , , , , b.JVO ^ s k i r t a s 
komunistų spauda, net jų ofi- šios priežasties gimines Lietu- j T f departamento sek-
ciozai "Tiesa". "Sovietskaja Lit- voje saviškiams i užsienį vis re- Į r e t o r i u J n i a r j^^os vvriau-
va", "Komunistas" ir daugybe čiau berašo. To priežastys mums' 
kitų. Tiktai rusifikacijes bei žinomos ir todėl apie jas daug 
vykdomo nutautinimo nevadina kalbėti netenka. 
savais, jiems tinkamais vardais. Sugriežtinta priespauda ir ki-
Vietoje jų kursuoja tokios fra- tose srityse. Į Kauno miestą. 
zės bei terminai: 'Internaciona- kuris dėl tam tikrų priežasčių 
lizavimas", ''berrdranacionalinio išliko hetuviškesnis, ir į jo apy-
žroogaus kūrimo procesas", "so- linkės jau atkeltas didesnis ru-
vietinės nacijos susidarymas",.Sų kolonistų skaičius. Projek-
' "socialistinės visuomenės kuri- tuoiama jų skaičių dar padidin-
mas" ir pan. ti, šiam reikalui pastačius dau-

* giau daugiabučių namų. Lietu-
Šiuo klausimu, be ko kita. vos perdėtas supramoninimas 

mums yra įdomus "Komunisto" toliau tęsiamas, nes naujų pra-
Nr. 7 vedamasis rašinys, tema menės įstaigų bei įmonių įruo-
"Broliškoje TSRS tautų seimo- Šimas labiau, kaip bet kurios 
-je" • kitos priemonės, pasitarnauja 

Jo autorius, atrodo, lyg ir kolonizacijai. 
stengiasi paminėti Vilniaus mies Susinama ir taip jau be galo 
to 650 metų sukaktį. Praėjęs nusususi lietuvių kalba leidžia-į 
visiškai tylomis pro Vilniaus kū- ma spauda, iš jos skilčių išstu- i 
rėjos, autorius rašo : "Vilnius miant lituanistine medžiagą, iš-' 

Lietuvos... internacionalinių keliant rusų autorius ar rasi-; 
ir revoliucinių tradicijų lopšys, nius, giriančius rusus. Lituanis- i 
Vilniečiai atkakliai ir ilgai kovo- tinių leidinių leidimas labai su-1 
jo preš carizmą. Vilniuje 1895 mažntas. 
m lankėsi Leninas. 1918 m. Vii- Taigi Maskva paruošė na u-' 
nduje buvo paskelbta Tarybų jus vergijos retežius, naujus 
valdžia, Vilniuje Įvyko LKP pir- varžtus lietuviams Lietuvoje su-
masis suvažiavimas. Vadovau- spausti. Kaip jai pasiseks savo 
jami komunistų partijos. Vii- projektus įvykdyti, priklausys 
niaus pogrindininkai, partizanai nuo daugelio dalykų, ypač nuo 
kovės prieš hitlerinius okupan- okupacijos laiko ilgio. Turėkime 
tus. Vilniaus vėliavoje garbin- vilčių, kad okupacija nebus am-
gai žėri Lenino ordinas". žiną ir kad paskutiniai įvykiai 

Toliau vedamojo rašinio au- Artimuose ir Tolimuose rytuo-
torius pabrėžia, kad Vilniaus se Sovietų galybės nesustiprins. 
gyventojai yra "daugianaciona- b. kv. 

įsakymo. Kai X.20 Watergate į metų veikiantį Amerikos teisin-
tyrinėtojui Cox pagrasinus, kad gumo sampratos principų nepa-
jis prašys teismo pasmerkti pre- žeidžiamumą. 
zidentą už teismo įsakymo ne
vykdymą, nedavimą slaptų pa
sikalbėjimo juostelių, tai Tei
singumo departamento sekreto
rius Richardsonas gavo prezi
dento paliepimą iš pareigų at
leisti Cox. Prokuroras Richard
sonas, užuot atleidęs iš pareigų 
Watergate tyrinėtoją, pats pa
sitraukė iš vyriausiojo Ameri
kos prokuroro pareigų. Tada 
prezidento įsakymas buvo nu

kalus pasigirdo iš visuomenės \ augLls nesumažės, jų 
balsai, bet ir rimti ir santūrios; a

v
u§s kaip ir šiuo metu, o maisto 

daugumos "tylinčios daugumos'' į išteklius žymiai nepadidės, dalis 
reikalavimai kongreso veiksmų | ž e m ė s ^gyventojų turės skurdžiai 
pašalinti prezidentą iš pareigų, įgyventi, ar mirti iš badą 
kaip nesilaikantį valstybės įsta
tymų, demokratinės santvarkos 
principų, paneigiantį jau 200 Praėjusių ir šių metų pasauli

nis nederlius vertė Maisto ir že
mės ūkio organizaciją, priklau
sančią Jungtinėms tautoms, rū-

1973 m. spalio mėn. 23 d. pre-1 {f1^ m a i s t 0 ištekliumi ateityje. 
ziderrto patarėjas ir asmeninis! R o m o Je veikiančios organizacijos 
advokatas Wright pranešė, kad 

Susirūpinimas ateitimi 

prezidentas sutinka duoti fe-
deraliniam teisėjui Siricai, ve
dančiam Watergate skandalo 
reikalus, jo žinioj esančius juos
telėse pasikalbėjimus patikrinti 
ir padaryti savo išvadas, ar juo
se yra nusikaltimų duomenų 
ar į nusikaltimą įsivėlusių as
menų pavardžių. Tačiau įspėjo, 

direktorius A H. Boerma sukvie
tė maisto išvežėjus — Argentiną, 
Australiją, JAV, Kanadą ir Pran
cūziją. 

dėsnis už prieauglį. Anglijoje, 
Skandinavijos valstybės, Sovie
tuose ir Vengrijoje, po dvidešimt
mečio, gyventojų prieauglis tik 
padengs mirusius. Panaši padėtis 

skaičius! &&* būti ir JAV, jei neatplūs nau
ja ateivių banga 

Kinija sugebėjo kukliai išsimai
tinti, nors nederliaus metais iš 
šalies pridūrė. Indijoje ir kituose 
ūkiškai atsilikusiuose kraštuose 
gyventojų prieauglis prašoko kraš
to pajėgumą išsimaitinti. Cia ir 
užtinkame pačią siLpniausią 
gratndį, nes ir šiuo metu ūkiškai 
atsilikę kraštai, bet turį dide
lį gyventojų prieauglį, jau nepa
jėgia tenkinti žmonių poreikių. 

Maisto gamyba 
2013 m. pasaulio gyventojų 

skaičius gali pasiekti 7,5 bil. Ar 
Pasitarimus vertė daryti d a u - ; t u o metn m a is to kiekis padvigu-

fCvif>?iii ir rwin ;$- i bės. Sio meto akimis žiūrint žygelis veiksnių. Kviečių ir ryžių iš 
teklius yra žymiai sumažėjęs. 9 
mln. to kviečių trūksta šiais me
tais poreikiams tenkinti. JAV vie
nų metų derliaus pardavimas So-

kreiptas į prokuroro pavaduo- kad juostelėse esančios valsty- į VI^ams^ nepaprastai žema kaina, 
to ją Ruckelhaus, tačiau pasta-1 bės paslaptys nebūtų be reikalo 
rasis įsakymo nevykdė. Už tai j valkiojamos ir kam nereikia ži-
pastarasis prezidento Nixono Į nomos. "VVatergate skandalas ir 

uz Kviečių toną tegaunant 65 dol, 

mus maisto padidėjimas kelia 
abejones. Naudojamos žemės plo 
tas vargu bus žymiai padidintas. 
Žemės ūkio našumui kelti reika
linga geresnių sėklų, trąšų, che
mikalų piktžolėms naikinti, tin-

buvo iš pareigų pašalintas. Tei
singumo departamento sekreto
riaus — prokuroro pareigoms 
buvo paskirtas teisės profeso
rius ir prezidento vienas iš pa
tarėjų Rcbert Rork. Pastarasis 
savo laišku, datuotu X.20, ir 
pašalino iš pareigų "VVatergate 
skandalo nepaprastą tyrinėto
ją A. Cox ir likvidavo jo su- kovos dramatinimas. sudarė A- i VadirLamoji programa "Maistas 

su juostelių atidavimu federali-
niam teismui patikrinti nesi
baigs. Bus ir toliau įvairiausių 
versijų ir nusikaltimų. 

Toks atšiaurus prezidento pa
sikalbėjimų juostelėse "gymimas 
ir konstitucinės prezidento pri-
viltgijcs" taikymas ar pritaiky 

išsėmė kviečių išteklius. Kviečių į kamo žemės įdirbimo ir šiam tiks-
kainos žymiai pakilo. JAV dabar į h " pažangios technikos. 

Gyvulių ūkis gali daryti ribo
tą pažangą. Pažangiuose kraštuo-

parduoda varganai Indijai kvie
čių toną net už 250 dol. 

Ūkiškai atsilikę kraštai reika
lauja paramos. Minėtos organi
zacijos direktorius reikalauja, kad 
maistą išvežantys kraštai ir to
liau talkininkautų kovoti p<aša-

maisto nepritekliui ypač Inta 
mui "teisės" kelių ieškojimas, Į ūkiškai atsilikusiuose kraštuose. 

darytą štabą. 

siu prokuroru. Senatui a pkl au
sinė jant ir patvirtinant Richard-
soną sekretorium (prokurorą) 
buvo susitarta, kad nepaprastu 
"VVatergate skandalo teisiniu ty-

merikos visuomenėje ir net po- Nikai palaikyti" jau praėjusiais 
litikos sluoksniuose nuomonę ar j metais nesugebėjo atlikti įsiparei-
prielaidą. kad prezidentas gali' gojimu. 
būti rastas juostelių pasikalbę- j Gyventojų prieauglis 
jimuose kaltas ar gali juostelės • 
būti dokumentais pakaltinimui I Pasaulis verčiamas susirūpinti 
ar atidengimui paslapčių jo grei
tu asmeniniu praturtėjimu. 

— Brazilijos vyskupų konfe-

ne tiek šio meto gyventojams pa-' 
rūpinti maistą, kovoti prieš badą,' 
bet išspręsti grėsmingus ateities' 
klausimus. Jau iškyla maisto! 
klausimas, kai ant Žemės rutulio ! 

se ji jau pasiekta. Atsilikusiuose 
kraštuose žemės ūkio ir gyvulių 
ūkiui skatinti reikalingas kapita
las. Iš kur jo gauti? Ar Pasauli
nis bankas pajėgs remti ūkiškai 
atsilikusius kraštus? Vargu. 

Jūrų ir vandenynų žuvų ištek
liai jau dabar yra išnaudoti ir 
daugelis kraštų kovoja dėl toli
mesnių sienų pakrančių vandens 
gyvūnijai apsaugoti ir ją savo rei
kalams panaudoti. 

Jau šiuo metu į biologus deda
mos didelės viltys ir laukiama iš 
jų stebuklų. Ar biologai pajėgs 
juos padaryti? Gamta turi savo 
dėsnius ir juos sulaužyti neleng
va. 

Visose srityse yra galimybių 

JAV prezidentas R. Nbconas 

renerjos patvarkymu visose >Ta 2,8 bil. gyventojų Jei eyven - ! m a i s t o S3™*"1* * * * į h&i,.ne: 
Brazilijos vyskupijose spalio tojų prieauglis nesumažės, per l Į f 1 ^ ' 3 j ą a t e i t y ] ' e f į 2 ~ 
mėnuo buvo paskelbtas misijų: 35-40 m pasaulyje žmonių skai-! K a ? ' e S , f 1 6 ^ ^ ^ l™mt\ ™ 
mėnesiu. Brazilijos misijų mė- čius padvigubės. Tuo metu iškils! f ^ l a r ™ f ; , 
nesio programa vedama šūkiu: j j a u kito .pobūdžio išsimaitinimo kar t* JAV « H Į t : n - - s t o s des.u-
"Būti krikščioniu, reiškia būti: klausimas. 
misijonierium". j Dabartinis gyventojų prieaug-

padidintas net 70 
idutiinis vištos dėslu

mas pasiekė 227 kiaušinius per 
(NuKeita j 5 pusi.) 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AUREIIIA BALAŠAITIENĖ 
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Buvo ankstyva liepos popietė. Margarita, pasi
ėmusi pluoštą laikraščių, sėdėjo verandoje, vartyda
ma puslapius, nekreipdama dėmesio į jau įprastą 
triukšmą. Keli balsai bandė naują, negirdėtą dainą. 
Tuo tarpu verandos pašonėje sugirgždėjo žvyras. 
Margarita pakėlė aki«s. Jos skruostai paraudo. 

— Laba diena, paslaptingoji pilies šeimininke, — 
žemai nusilenkė Margaritai Linas. Jo sniego baltumo 
marškiniai taip ryškiai pabrėžė jo tamsų saulėje įde
gimą. Tik kariškos kelnės ir batai priminė jo dabar
tines pareigas. 

— Laba diena, daktare! Pagaliau ir jūs pasiro-

ir mano paties reikalavimus, — pridėjo jis rimtai. — 
Štai, šį kartą laimingas supuolimas. 

— Hm... — sumurmėjo Margarita, nežinodama, 
kaip tęsti pokalbį, nes padėtis buvo kiek komiška. — 
O aš ar galiu prieiti prie verandos krašto, kad galėtume 
taip garsiai nekalbėti? — paklausė ji, kiek padrąsin
ta Lino lengvo tono. 

— Aišku. Aš to ir norėjau paprašyti. Tikiuosi, 
kad padarysime bent tokią pažinties pradžią. Bet kas 
per aplinkybės' Prisimenu Šekspyrą... 

— Niekai, — numojo ranka vėl rausdama Mar
garita. — Kokios naujienos? Ar visi sveiki? Nėra 
naujų susirgimų? 

— Jūs klausiate greičiau, negu aš galiu atsakyti. 
Atrodo, kad iki šiol viskas tvarkoj. Greičiausia, kad 
mums laiku pavyko izoliuoti ligonius, o likusieji, ku
rie gal ir turėjo artimą kontaktą su susirgusiais, bu
vo pakankamai atsparūs. Tik pirmasis kareivėlis mi
rė. Tačiau, palyginti, galėjo būti daug blogiau. Po 
kiek laiko paaiškės, ar inkubacinis periodas galutinai 
pasibaigė ir ar užkrėtimų pavojus praėjo. Patikėkite 

dėte iš savo tamsybių, — tuo pačiu tonu žaismingai manim, kad ne tik inžinerijos batalionas, bet ir vi-
atsakė Margarita. — Nemaniau, kad karantinas ne
leidžia bent iš tolo pasisveikinti. 

— Leidžia, panele Margarita. Bet turiu prisipa
žinti, kad mano pastangos jus pamatyti visą laiką 
buvo be rezultatų. Tuo metu, kai aš buvau laisvas, 
ne kartą sukinėjausi čia šitoje vietoje, bet jūsų nie
kada nemačiau. Neturėjau drąsos dėl per menkos pa
žinties sviesti akmenėlį ar žvyro saują į langą. O į 
namus ir jūsų gyvenamąją pusę man įeiti draudžia
ma. Aš negaliu eiti prieš karo vadovybės įsakymu* 

sas miestas turės pareigą pareikšti jums savo dėkin
gumą. 

— Bet ką gi aš padariau? 
— Jūs žinote. Bet geriau negaiškime laiko to

kiems pasikalbėjimams. Ar jūs... 
Telefono skambutis, suskambėjęs namo viduje, 

privertė Margaritą atsiprašyti. 
— Atleiskit. Aš tuojau grįšiu. Reikia atsakyti te

lefoną. 
Po kelių minučių Margarita susirūpinusi grįžo. 

— Skambino klebonas. Vikaras susirgo. Nauja 
šiltinės auka. Bet kaip jis užsikrėtė? 

— Tą išaiškinti sunku, panele Margarita. Kaip 
gaila. Esu tikras, kad tėvelis visas pastangas padės... 
Vargšas klebonas. Jis taip dėl visos tos nelemtos si
tuacijos sielojasi, tarsi tai jo vieno kaltė būtų. Nau
jas susirgimas prailgins karantino laiką. Ir galimas 
dalykas, kad apskrities viršininkas paskelbs mūsų 
miestui visuotinį karantiną. 

— Ką tai reiškia? — paklausė Margarita. 
— Tai reiškia, kad nebus leista niekam įvažiuo

ti į miestą ar iš jo išvažiuoti. Bus sustabdytas tarp
miestinis susisiekimas, prekyba, uždrausti vieši susi
rinkimai, uždaryti maldos namai, teatrai ir panašiai. 

— Bet tai baisu! 
— Tačiau reikalinga, panele Margarita. Jei vika

ras serga šiltine, mūsų buvimas čia savaime užsitęs. 
Su tuo kyla naujos problemos. Mūsų jauni vyrai, sė
dėdami be jokio užsiėmimo, pamažu demoralizuojąs!. 
Reikia ką nors daryti, štai, aš vėl čia su misija ir 
prašymu. 

— Bet jei jiems uždrausta išeiti iš parko ribų 
ir turėti bet kokį kontaktą su dvaro darbininkais, ką 
aš galėsiu sugalvoti? 

— Aš turiu idėją. Štai, žiūrėkit, eilė kadaise pla
čių takelių dabar beveik visiškai užžėlę žole. Krūmai 
reikalauja apkarpymo; galima būtų sukasti naujas 
lysves ir pasodinti rudeninių gėlių, — Linas kalbėjo 
su entuziazmu. — Jauni žmonės be darbo degeneruo-
jasi, darosi erzlūs, nesukalbami... 

£Bu» daugiau! 



DRAUGAS, pirmadienis. 1973 tn. spalio men. 29 d. 

Vilniaus 660 m. sukakties proga suruošto minėjimo metu Chicagoje, 
prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės aukuro ugnį uždega ve
teranas prof. Adomas Varnas. Jam asistuoja dvi Chicagos jūros skau
tės Nuotr. P . Maletos 

PENSININKŲ ĮSIKŪRIMO REIKALU 
Reiktų juos koncentraoti vienoje kolonijoje 

STASYS BALCICNAS 

Kada D.P. iš stovyklų kėlėsi reikalaujama apleisti darbą, o 
j Ameriką, geriau pasakius juos kitur gali dirbti iki sukritimo, 
vežė jų įkurdinimo reika'-u, ne- j Tačiau savanoriškai visi gali tuo 
buvo nei plano, nei informaci- j pasinauodti. Vienu a r kitu at
jos. Buvo suvežti pagal sudary-1 veju pensininkų eilės nuolatos 
tas iš anksto sutart is pas savo j didėja. 

65 metų amžiaus žmogtis dar j 
y ra darbingas nesunkiems fizi
niams darbams, o pagal savo 

lygų yra natūralu. Bet labai bū
tų naudinga, kad tokie pensinin
kai kurtųsi vienoj vietoj, bent 
vienoje valstijoje. Jie sudarytų 
nuolatos augančią lietuvišką ko
loniją. Galėtų būti ramsčiais ir 
net pakaita'-ais mūsų veiksniam. 
Tenka žiūrėti realiai j gyveni
mą: jaunimas nelabai domisi 
lietuvišku gyvenimu, lietuviško
mis institucijomis ir t. t. žino
ma, didesnėse kolonijose nėra 
jau taip blogai, bet mažesnėse 
ir mažose — jau negerai. Tai ką 
bekalbėti apie mūsų vaikų vai
kus. Tam visokių yra kliūčių: 
jauni žmonės pagai savo kvalifi
kacijas skirstosi po visą Ameri
ką ir net už jos ribų. Patenka į 
tokias vietas, kur pasidaro la
šas jūroje. Bet j ie visi bus pen
sininkai ir, galimas daiktas, ži
nodami, kad tekia kolonija yra , 
mielai j ją įsijungs. 

Išvadoje siūlyčiau L. Bend
ruomenės vadovybei susidomėti 
iškeltu klausimu. Teigiamu at
veju, įsteigti būrelį iš kompe-
tetingų žmonių studijoms, ku
rie nebūtų saistomi jokiomis 
kadencijomis. Taip pat būčiau 
labai dėkingas, jeigu ir daugiau 
kas nors pasisakytų. 

— Katalikiškojo auklėjimo 
kongregacijos prefektas kard i 
nolas Garrone, Lenkijos vysku
pų pakviestas, atvyko j Varšu
vą ir susitiko su kardinolu Vy-

, šinskiu. Lenkijoje kardinolas 
kvalifikacijas ar sagetoejnnus, j g ^ uSbmT^m savaitę. 

Lankėsi Poznanėje, Krokuvoje 
ir Liubline, kur dalyvavo ka ta 
likų universiteto naujųjų aka
deminių metų atidarymo iškil
mėse. 

garantijų davėjus. Kai kuriems 
jų teko nustatytą iaiką garanti
jų davėjams atidirbti, o po to 
jau buvo laisvi rinktis vietą, kur 
norėjo. čia irgi niekas tuo nesi
rūpino, jokių sugestijų, patari
mų bei informacijų nebuvo. Va
dinas, kas galva — pianas. Dau
giausia apsigyveno sponserių 
gyvenamose vietovėse, išsisklai-
dziusiose po visą Ameriką. Pra- Į gose lieka visą amžių ir šiuo 
dėjo kurtis, pirkti namus, bal- i metu jų yra sulaukusių po 90 
dus ir visa kita, kas reikia gy- jmetų. Vadinasi, ir peiisininkai j . ^ ^ . 
venimui. Daugumo, tur t ingumas | gali būti tekio amžiaus darbm-1 ^ ^ fr- ^ ^ ^ J ? ^ 
menkas ir įsikūrimas nekoks. į gi. 

Miestai išsiplėtė, gyventojų į pensininką:, nebūdami suristi 
padaugėjo ir visokių kaimynų m ^ ^ seD2i gyvenama vieta, 
atsirado. Naujieji emigrantai, i e š k o senatvei tinkamesnės vie-
kaip ir visi kiti, panoro iš mies- j t o g . d a u g i a u s i a klimato atžvil-

gali atlikti daug visuomemmų 
darbų. Normaliai toks žmogus 
gali trumpiausia iki 80 metų 
amžiaus būti naudingas visuo
menei. Juk Aukščiausio Ameri
kos Teismo teisėjai savo parei-

ir 

R E A L E S T A T E 

Marquette Park — 3 bedrm. brk. 
Central air-conditioning. Side drive 2 
car garage. Low 30's. 775-2307 
llllllinilIlMIlIlIlIlIlIlIltltlSlIlIlIlIUIIHIIII 
DRAUDIMAI — INSURANCE 

Varnę. rii:t-iiiu. sveikacoe Ir sr> \yh«*». 

Namų pirkimas bei pardavimas. 
Kutų nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 S. Archer Avenue 
TeL 254-5551 

tf lMIt l I tHII IMMItlt l IHHIIHI ' t l I t lMMHII I I i 

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

2 po 4 kamb. meti. Skiepas ir pa-
stogrS. Atskiri šildymai. Brighton pke. 

Marinis — 5 miegami. Platus skly
pas. Modernūs Jrengimal, arti mo
kyklų. Marquett© Parke. 

Mūrinis — 2 po 6. Arti mokyklų 
Ir bažnyčios. Marąuette Parke. 

Mūrinis. Dideli Kamb. Namas kaip 
pilis. 68th ir California. 

Insurance — Income Taz 
Xotary Public 

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

B E A ml 8 A r E 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY Pi;BMC 

INCOME TAX SKRVICF 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia, veikia 
Notariatas. daromi ir liudijimai, ver
tiniai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir jvairūs blankai. 
4259 S. Maple\vood—CL 4-7450 

BUTŲ OTOStAVIMAS 
^aauj valdymu — Incone Tax 

Notariatu — Vertina] 
APDRAUDC^ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kftdne 4 ve., PB 8-2233 

BflSCELLANEOLS 

tų bėgti į užmiesčius. Na, kur 
kas panoro, ten išsikraustė 
jau ne j Jū'hias, bet į rezidend-

giu. Man būnant ilgesnj laiką 
Floridoje pastebėjau, kad pen
sininkai bei besirengią išeiti pen-

jas Saujelė lietuvių didmiesty- j rfjon ^ ^ ė j a iš vienos kurorti 
je išsiklaidė Į visas puses. Cia 
nieko blogo nebūtų, jeigu rink
tume s rezidencijas nors vienoje 
miesto pusėje, nekalbant apie 
kūrimąsi vienoje kclonijoje. č ia 
irgi t rūkumas sugestijų, infor
macijų bei protingų nurodymų. 
Kas gi gali duoti visa tai? Ar 
nebūtų mūsų bažnyčių vadovy
bių, mūsų veiksnių, Įtakingų bei 
autoritetingų asmenų reikalas? 
Pagaliau ir mūsų lietuviškoji 
spauda turėjo ar bent dar turė
tų atkreipti į tai daugiau dė
mesio. 

Daug kas j au yra pensininkai 
kiti beišeiną a r išeisią. Tai jau 
tekia gyvenimo eiga. Norma
liai pensininko amžius 65 metai. 
Sulaukę to amžiaus dirbantieji 
bei tarnautojai ne visi vienodai 
kvalifikuojami: vienur greižtai 

— Mano politinis idealas y r a 
demokratija: tegu kiekvienas 

bus daromas stabu. 
— Albert Einstetn 

( S I O Y K I T E D A B A R 
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DR. JUOZfiS JAKŠTAS sako, 
kad Vincas Liulevičius vie
nas iš pirmųjų pasišovęs eiti 
į šaltinius, parašydamas mo
numentalu veikalą 

Lietuviu švietimas 
Vokietijoje. 

Knyga gaunama "Draugo" 
administracijoje. 

Kaina $12.00. 
iniiiiiumiiiifiiimuiiimiiiiimiiimimii 

nes vietos j kitą. rinkdami ži 
nias įsikūrimui. Vietos gyvento-1 
jai (lietuviai) kiekvienas savo 
vietovę giria i r ragina kurtis. 
Toks vienas teiraujantysis man 
pastebėjo, kad jis jau nežinąs, 
kur kurtis, nes visi vietiniai sa
vąsias nepaprastai giria. Toks 
kūrimasis yra subjektyvus. Tą 
patį matome ir lietuviškoje spau 
doje. Nieko blogo čia nėra, bet 
t ik tai. kad ne visiems tos pa
čios vietos tinka. Naujoje vie
toje kūrimasis surištas su dide
lėm išlaidom ir kartais su ne
atitaisomomis klaidomis. 

Kai lietuvių kilnojimosi iš vie
tų j vietas niekas nesulaikė, nei j 
nebandė sulaikyti, tai ir pensi- i 

reikalo sulaikyti. Ietkoti sau ge- T A K S £ , pritaikvta išeivijos mokyk-
resnių, sveikesnių gyvenimui są-' toms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 

švietimo tarybos kaip labai tinkama 
_ j šių laikų mokykloms. Pridėkite 50c 

paštui ir mokesčiams. 
Taip pat labai vertinga knvga V. 

Liulevičiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, HL 60629 

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

Kur Namus Pirkti 
8 kamb. mūras prie Maria Hlgh. 

naujas gazo šildymaa, karpetal visur, 
garažas. Vertas $22.200. 

4 butą, grąžos mūras, arti vienuo
lyno, naujas guzo Šildymas, alum. 
langai, karpetal, 8 auto mūro gara
žas, $42,000. 

Moras — vieno buto. Vienas blo
kas nuo parko, guzo šildymas. 
$20.000. 

Dviejų aukšto, 2 butu apkaltas me
dinis, centrinis alyva Pildymas, ga
ražas, platus lotas, J300.00 pajamų 
per mSn. prie mūsų $22,900. 

Taverna. įrenjcta ir butas. Mūro 
namas Marquette Parke. $35,000. 

I>u butai. Liuksus mūras, 2 po 5, 
naljas jrazo ftildymas. baras, virtuvg, 
moderni vonia beismąnte, Karpetal, 
garažas, blokas nuo paiko. $41,500. 

Tvirtas apartmentinip mūras arti 
Kedzie. pora blogų nuo parko, nau
jas gazo šildymas, švariai nudažytas. 
$16.000 pajam-.,!. Kaina $69.000. 

Palikimo mūras, atnrša $4.000 pa
jamų. Naujas >?azu šildymas. Mūro 
garažas. Kairia $18.000. 

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

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

Jvalrių prekių pasirtnklmaa moto
ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTLFIKATA1 IR AL iOMOBU-lAJ 

COSMOS r>ARCELS ENPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

S501 W. 6Btn St. Chlcavo, 01 60«M 
Į S U S. H&lsted, t bic*^o. DL «0«Oh 

TeJL W A &-S7S7; 2&4-1S20 
v. WmmHmm 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visq 
rušla grindis 

l. BUBNYS, teL BE 7-5168 

HELP VVANTED — VYRAJ 

W E L D E R S — 
FACT0RY W0RKERS 

Days and nights. Free hospitaliza-
tion, many fringe benefits, on the 
job training. Northwest area. Mušt 
speak English. Apply in person. 

NATIONAL METAL 
FABBICATORS 

2395 Greenleaf Avenue 
Eik Grove Yillage, Illinois 

HELP WANTED — VYBA1 

MACHINE OPERATORS 
Will train mechaniealiy inelined men 
for set-up oparation and mainte-
nance ot hijrh speed packaging and 
inailinjf equipment. 
•Many company benefits and over 
time. 

APPLY IN PKRSON 
1:00 Through 4:00 P. M. 
BEO PACK.\GING CO. 

2850 W. 58th Street 
An Eaual Opportunitv EmplovAr 

PLANT FOREMAN 
for South Side packaging plant 
Mušt know consumer packaging-
equipment. We neod an in-plant 
shirt sleeve leader — not a desk 
man. 

Call Mr. Kaye a t 785-2272 

M O V I N G 
iERENAS perkransto baldos ir td* 
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 
8047 W. 67th Plac« — WA 5-8063 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI { LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasirinkimas, i n . i 
tomobllial, šaldytuvai, televizijos, db- ! 
ler. certlfikataL maistas, akordeonai 
2608 W. 6»th St^ Chicago, I1L «0«29 

TELEF. WA 5-2787 

J A N I T O R 
FULi. TIME—DAYS 

Good Salary and Excellent 
Working Conditions. 

Apply Pei-sonnel 
NU-DELL PLASTICS 

»4«" X. Avondaie 
TEI., 775-6S73 

STOCKROOM AND 
LIGHT JANirORIAL 

i.bove average openinga for individ-
jals to work in our Stockroom and 
perform Ught Janitorial duties. 
Clood starting salary, all company 
senefits including 20% discount on 
purchases. 40 hour woe3c 

Apply or Phone Personnel 
» A.M. to 5 P.M. 

M A D I G A N S 
7440 Centrai Avenue 

River Forest, DJ. 
Tel. 771-7400 

P R I N T I N G 
* 

Business forms manufacturer needs 
experienced M. V. pressmen. Offset 
knowiedge helpful. Top pay & benefits. 

Call or write: 
TRANSIURT COMPANY 

633 S. Plymouth Ct. 
Chicago, 111. 60605 

Tel. HA 7-0247 
MACHINE & MAINTENANCE 

TKAINEE 
We fiU train mechauicaUy inelined 
man for set-up. operation, repalr 
and maint*inajice of mailing and 
packaguiK equipment. On tbe job 
training along with text Book trai-
ning program. Many company bene
fits tncluding owertime. 

Applv in Person 
BEO PACKAGING CO. 

2350 W. 58th Street 
An Equal Opportunity Employer 

MOKYTOJU DĖMESIUI 

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE KAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI? j 
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo" puslapiuose Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų: 

"Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobili. Paskelbiau 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge- j 
ras' (Mrs. S. S.). 

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą | "Draugą", kai aS 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ix nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.). 

Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
"Draugo" puslapiuose. 

Paskelbiau narną pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs B B.) 

MAŽA LIETUVIŠKA DOVANA 

Visuose lietuviškuose namuo
se turė tų būt i lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę a n t rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotu Jūsų namuose. 

Tokios vėl :avos kamuoja 
po 1 dol. (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą jei gyvenate niinois 
valstybėje). Užsakymus siųski 
t e : "DRAUGAS". 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, DL 60629. 

SERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major MeehanicaJ 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 8. Western — TeL T78-9256 

Savia. Norbertas Langya 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir Įdedu naujus pa

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

A. BANYS — 447-8806 

DRDER PIGKER 
HOURS 8 TO 4:30 

COMPANY BENEFITS 
Contaot Ron Novak 

WICO CORPORATION 
6406 Gros* Point Rd. 

NILES, ILLINOIS 

Chemical Compounder 
Į 
I Pine pay. Convenient near North 
j Side job for experienced compoun
der. Free parking. Good working 
conditions. 

Call Mr. Schub 738-2600 
Weekdays 

Immediaie Openings 
Tbe folk>wing, full time positions are 
available: 

2 INSIDE SALES PERSONNEL 
1 ACCOUNTS RECEIVABLE 

POSITION 
1 SHTPPING CLERK 

Please apply or call 

WALTER L SELCK & C0. 
7125 W. Grauūson S t , teL 867-9280 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL, CA 5-728 

DIDELIS PASIRINKIMAS rVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

iimuiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiitiiiiiii 

LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

AL.R.K. Kunigą Vienybės 
Laidojimo apeigų knyga nurodo 
įvairias šv. Mišias už mirusius. 
Šj vadovą laidojimams kiekvie
na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 50 centų. (25 centai pašto ir 
mokesčių išlaidoms). 

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

miiiifiiinimimiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiiiiiiiii 

G e L e s 
SEVERU HILLS GiUNYčIA 
VestnTCms, banketam*. InldotnTSma 

Ir kitokiom.* proKotna 
»44S W. 6Srd 8tre«t, Cblcaeo, IU. 

TFXt PB S-08SS — PR 8-0SS4 

SIUNTINIAI ! LIETUVg 
Ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Arch« Ave, 
Chicago, BL, 60632, teL TA 7-5988 

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

Radijai. 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisvmas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69tn St. — TeL 776-1486 

_ ! • • 

C O N T R A C T O K S 

HELP WANTED — MOTERYS 

Dependable VVOMAN Wanted 

Live-in housekeeper. One infant child. 
Salary open. Good recent references. 
English speaking. Good home for right 
persoa Near Nonh Lake Shore Dr. 

Tel. — 828-0433 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIHIHII. 
F I T TE RS 

(MACHTVE ASSKMBL.EKS) 

FITTER-HELPERS 
For metai workin# plajit. Assembly 
of cot.veyors from com.r>any blue 
prints. Excellent salary and benefits. 

CONVEYOR SYSTEMS, DfC. 
6451 MAI>" STREET 

MORTON GROVE, lLLJXOIS 
See or caU BOB CREWS 5S8-0200 
(1 Block south of Miiwaukee R. R. 
Station. 1 Bock west of Lehlgh Ave). 

An eaual opportunity employer 

IIIIIIItlIllIlItflfflIlIIIItlflItlIIIIllIIlIIIIIlMlI 

Dependable cleaning woman for 
LAKE SHORE NATIONAL BANK 

5 Day Week. Steady. Paid Holidays. 
4 P.M. to Midnight. Mušt speak 
English. 

CALL 787-1900 PERSONNEL 
Ms. Gucharzak 

rjEATTVO OONTRACrrOB 
Jrengrln mlettte Ir užmiesty nauju* 

!r perstatau nen î! vlau rtSSlij nazno 
ap*!iiJymul perlus, alr conditlonlng 
Ir vanden« botletiua. t>lrbu (rrelt • » -
Hnlnara.1 Ir jrarantuotal. 

DOMAS JSrKArSKAS 
4444 8. We8tera AT«. 
Cbiosgo, IU. noeot 

Tri. VT 7-S447 

VYRAI IR MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
Typing, fifiTire aptitude. 

Kxperienoe helpful. 
CALL M R SPARKS 676-4506 
FOREMOST McKESSON 

SYSTEMS Dl \7SION 
5555 VV. HOWARD ST. 

An equal opportunity empnyetr 

a* apdrauda nuo turo}** ir automo
bilio paa 
F R A N K 2 A P 0 L I S 

8208 H W^:ST PStb Stre« 
Q>?cago, Iltmota 

TeL G* 4-8«54 Ir GB «-4Mt 

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

Apdraustas p*> r kraus tymas 
JvairtŲ atstniDŲ 

R23 WEST 34th PLACB 
TeL FBont ier 6-1882 

F A C T O R Y W 0 R K 
With A n opening for M?n and 

Women for general piant work. 
mailing preparation and proccsainR. 

APPLT IN PERSON 
1:00 Throug-h *:00 P. M. 

REO PACKAGING CO. 
2350 W. 58th Street 

An Eqaal Opportunity Employer 

TWO SECRETARLES NEEDED 
For executive vice-president. Mušt 
be verj- KOOĄ at shorthand and 
typinjc. We offor an excellent star-
ting: ssalary. rapid advancement and 
all frinse benefits. 

For Interview Call: 
>fR. MOELIJER 2S5-303O 

fTrRO.MAIJX>y — ATJCO'S 
1750 N. Kimball. CIiicagD, niinois 

An Equal Opportunity EmpVyyer 

J A N I T O R 
FULL TIME 

5 or 6 days 
Time and one-half after 40 hrs. 

CaU Walter Reczeb 

MID-CITY 
NATIONAL BANK 

801 W. Madison St. 
Tel .— 421-7600 

BORLNG MILL OPERATOR 
Experience preferred. 

Machine shop trainees. 
* 
* 
* 
* 
* 

AM 

Hospitalizatiou 
Life Insurance 
Salary Open 
Good Transportation 
Overtime 

ERICAN MOLD BASE, Inc. 
2001 Menard, Chicago 

Tel. 889-4515 

BOOKKEEPER 
Male or female. Mature person. No 

typing required. Do bookkeeping for 
large service company. 

GENERAL BOUSHELLE 
See Mr. Kozin 
Tel. 487-3505 

DIE REPAIR MAN 
For metai job shop 

Day shift 
Experienced only 

Compound progressive 
and Form Dies 

PARKIEW 
3IETAL PRODUCTS 

4923 W. ArmitaRe Ave, 
An Eo.ua! Opportunity Employer 

Remkite tuos biznierins, ko. 

rie akelbiaaj dienr. "Drauge". 

HELP WANTED — VYRAI 

EARN XMAS MONEY 
Be a Santa. Claus in stores; \ \ > 

VVUI Train and Supply Outfit. CaU 
now to work Nov. 2Sr<i to Dec. 24th. 
Hurh Pay. Good Temporary Job for 
ColieKo Studentą and Ketired Peop-

Call LAURA KAYE 625-3085 

1 -na 'snuareztą gorq sipfniaH 
rie skelbiasi dien. 'TDraage*'. 

TURĖK AND HELLER MACHINE 
55 W. Laura Drive, Addisen, Illinois 

543-8880 628-8777 
We are still growing and rn need of jcood people. 

Positions immediat? and penrtanent. 

M A C H I N I S T S 
Good starting rate — Major Medical and Life 

Insurance Program — Paid Holidays. 

APPLY IN PERSON OR CALL FOR APPOINTMENT 

« | > 

http://Eo.ua


EDVARDUI MARKULIUI Į AM2INĄ 
TĖVYNĘ IŠĖJUS 

JURGIS 1A\'U$MTIS 

Aušo spalio mėn. 5 d. penkta- klausiusią Mariją Bortkevičiūtę 
dienio rytas. Ramiai tebemiegojo ir sukuria tikrai pavyzdingą, gra-
Markuiių šeima. I l k rūpestingas žią lietuvišką šeimą, kurios laimę 
šeimos tėvas. Edvardas Markulis 
išskuba darbovietėn pelnyti kas-; 
dieninės duonos. Išeidamas iš na
mų jis pritildo telefono skambu
tį. Nenori, kad kas nors skambin-

iaiko tėkmėje praturtino du gra
žūs žiedai — sūnus Andrius ir 
dukrelė Rasa. Edvardas buvo ap
dovanotas dideliais gabumais. 
Philadelphijoje baigė braižybos 

damas, sudrumstų ramų šeimos I mokyklą ir šioje specialybėje dir-
miegą, o ypač kad prižadintų ką: bo iki mirties. Chicagon atkilo 
u,v - ligoninės sugrįžusią iš po \ prieš keturiolika metų. A. a. Ed

vardas Markulis čia tuojau - įsi
jungė į plačią ir šakotą lietuvis-

labai sunkios ligos dukrelę Rasy
tę, kurią jis taip labai myli. Išei
damas iš namų Edvardas išsine-ijąją veikią. Jis visada tylus, susi-
sa visus šeimos rūpesčius su vilti
mi vakare vėl sugrįžti į mielą šei
mos židinį. 

Deja, šis išėjimas buvo pasku
tinis. Darbovietėje, papietavęs, 
eidamas gatve sukrito. Ir teikta 
skubi pagalba nebeatgaivino jo 
karštai plakusios mielos ir geros 
širdies. 

Pareigūnai nori pranešti šei
mai skaudžią žinią. Skambina į 
jo namus. Deja, niekas neatsako. 
Telefono pritildytas skambutis 
neskamba. Tarytum nujausda
mas a. a. Edvardas savo staigų ir 
skaudų likimą išjungė skambutį, 
kad staiga neužgautų didžiuoju 
skausmu mylimos žmonos Mari
jos, dukrelės Rasytės ir sūnaus 
Andriaus širdžių... 

Kupiną skausmo žinią tik po 
kelių valandų perduoda velionio 
žmonos Marijos sesutė dr. Janina 
Jakševičienė. 

Kas išsakys šios šeimos skaus
mą! Gi palūžus tokiam tvirtam 
aukštaitijos ąžuolui susimąstome 
ir pro gilų liūdesį bandome žvilg
telėti į jo, palyginus, trumpą gy
venimo kelią. 

Jį mirties angelas palietė pa
čiame amžiaus tvirtume, neseniai 
atsventus draugų ir artimųjų tar
pe penkiasdešimties metų am
žiaus sukaktį. 

Velionis buvo gimęs 1923.V. 
19 Šiauliuose, Mokėsi Mažeikių, 
o vėliau Kauno VI valst. gimna
zijoje, kurią baigė 1941 metais. 
Kauno universitete, iki jo užda
rymo, karo metais studijavo hu
manitarinius mokslus. Kurį laiką 
dirbo gaisrininkų komandoje. 
Dar jaunas gimnazistas aktyviai 
dalyvauja partizaninėse kovose 
prieš bolševikus 1941 metais. Iš
gyvena vokiečių okupacijos nera
mius laikus ir, artėjant antrą kar
tą bolševikam, jis laivu skuba į 
Vakarus. Deja, čia ištinka baisi 

mąstęs, tvirtavalis, tolerantas, ta
čiau neatlaidus Lietuvos prie
šams okupantams. Nuo pat jau
nystės didelis kovotojas už Lietu
vos laisvę. Jis giliai išgyveno Ka
lamo mirtį, Kudirkos dramą, 
Bražinskų likimą. Jis buvo vie
nas iš tų, kuris naktimis gamino 
plakatus, ruošė jaunimą demon
stracijoms ir pats demonstracijo
se, susijusiose su Romo Kalantos 
susideginimu, Kudirkos ar Bra
žinskų likimu aktyviai dalyvavo 
nebodamas lietaus, pūgų ir šalčių. 

Jis labai mylėjo lietuviškąjį 
jaunimą. Jis j am buvo pašventęs 
visą gyvenimą. Jis, ypač skautų 
gretose, lyg nematoma ranka jį 
vedė lietuviškuoju keliu, rodyda
mas daugybę šviesių pavyzdžių. 

ete. Pfcetetf artimui — Jo buvo j 
vienas iš prasmingųjų gyvenimo. 
bruožų. O kai sugriebdavo valan- I 
dėlę laiko — skaitydavo daug ir 
įvairios literatūros. Mokėjo net i 
keletą kalbų. Ta i buvo plačiai! 
apsiskaičiusi, plačios tolerancijos,; 
gilaus religinio tikėjimo, tvirtų j 
principų, amžinai už Lietuvos 
lasvę ir nepriklausomybę kovo
janti, savo šeimą mylinti ir jau
nimą ugdanti tauri asmenybė. 

Staiga netekome šio šviesaus j 
lietuvio. Jis lyg sekdamas savo! 
tėvelį, taip pat mirusį širdies liga 
vos 54 metų sulaukus ir savo bro- j 
}įuką, kuris mirė širdimi būda-1 
mas tik 16 metų, išskubėjo amži- j 
nybėn palikdamas žemėje dar ' 
daug gražių vilčių ir planų bei 
nebaigtų darbų. 

Petkaus koplyčioje su velioniu 
atsisveikino: Algirdas Budreckas 
— šeimos ir artimųjų vardu; Ona 
Zailskienė kaipo buvusi velionio 
mokytoja ir skautų vardu; Riš
kus — Jaunimo vilties tautinių 
šokių grupės šokėjų ir Jonas Paš-
tukas bičiulių vardu. Visi kalbė
jusieji jautriai prisiminė velionio 
a. a. Edvardo turiningą ir pras
mingą gyvenimą ir gausiai at
liktus darbus tėvynei Lietuvai ir 
lietuviui 

KAVTA1 m SKTEPAi 

Šiais laikais medicinos moks
las yra suradęs labai daug bū
dų nuo įvairių limpamų ligų ap
sisaugoti. Seniau daug mažų 
vaikų sirgdavo raupais. Ši liga 
buvo sunki, pagijęs vaikas pa
silikdavo visam amžiui rauplėtu 
veidu. 

Senovėje buvo pastebėta, kad 
tie žmonės, kurie vaikščioja 
apie galvijus, gana lengvai per
serga raupais. Mat, jie užsikrės 
davo nuo gyvulių galvijiniais 
raupais, o galvijiniai raupai yra 
nesunki liga. Medicinos moksli
ninkai tai pastebėję, pradėjo 
skiepyti žmonėms galvijų rau
pus. Žmonės lengvai persirgda-
vo ir jau paskui nesirgdavo sun 
kiąja liga — žmonių raupais. 

Taigi ir ligi Pastero skiepiji
mo nuo raupų niekas nežinojo 
tikrosios raupų ligos priežasties, 
nežinojo, kad raupais apserga 

Garsus lietuvių kilmės žaidi- nuo raupų bakterijų. Pasteras 
kas D. Butkus, Chicago Bears ėmė tyrinėti raupų ir kitų už-
komandos narys, parkų distrik- krečiamųjų ligų bakterijas ir 

DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. spalio mėn. 29 d. 

bakterijos yra labai silpnos. , — Konservatyvusis tai toks 
Žodžiu. Pasteras padėjo skie- valstybininkas, kuris yra tiek 

pijimui pagrindus. Vėliau jo iš- Įsimylėjęs j dabartinius blogius, 
radimai buvo pritaikinti skiepi- kad nenori jų keisti; liberalas 
jimui nuo pasiutimo, difterito, i gi nori dabartinius blogius pa-
šiltinės ir dabar jau nuo daugy- i keisti tokiais pat naujais, 
bės užkrečiamųjų ligų. Mšk. j — A. Bierce 

*m 
ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

Kun. Alg. Kezys, SJ. skaito šv. Mi
šių skaitymus Vilniaus 650 metų 
minėjimo metu, Chicagoje. 

Nuotr. P. Maletos 

BUTKAUS DOVANA PARKŲ 
DISTKDvTUI 

Morta Babušiene 
Mirė spalio mėn. 30 dieną, 

8:30 vai. vakare t967 metais. 

tui padovanojo keturias 
nastams svarbias mašinas. 

gim-

M U Z I K I N E S PKOGRAMOS 

A. a. Edv . Markulis 

Jis buvo ypač kuklus, nemėgo 
reklamos, tačiau gyvenimą grin
dė tik darbu. 

Buvo nepaprastai rūpestingas 
Šeimos tėvas. Namuose jis buvo 
ir architektas, elektrikas, stalius ir 
jo namai jo rankomis buvo išgra
žinti, išdabinti, kad tik mylimai 

tragedija. Laivas torpeduoįamasj šeimai ir jo svainei dr. Janinai 
minos, ima skęsti. Jis iššoka iš 
laivo į gelbėjimo valtelę. Bet ten 
buvusios moterys šaukia, kad tik 
laivelis moterim ir vaikam ir no
rėjo jauną Edvardą išmesti į jū
rą. Dievo apvaizda lėmė jam po 
šiurpių jūroje išgyvenimų išlikti 
gyvam. Sunkiuosius karo metus 
praleidžia dirbdamas pas ūkinin
kus netoli Kempteno ir Bavarijo
je-

Ameriką pasiekia 1949 m. Ap
sigyvena Philadelphijoje, dirba 
įvairius sunkius darbus fabrikuo
se. Pagaliau susipažįsta, Tuebin-
geno universitete mediciną iš-

Jakševičienei būtų gera ir miela 
gyventi. 

A. a. Edvardas buvo didelis 
patriotas, mylėjęs savo tėvynę 
Lietuvą ir už ją kovojęs iki pat 
paskutinio širdies atodūsio, vis 
vildamasis, kad į ją laisvą ir ne
priklausomą dar teks sugrįžti. 

Jis buvo geravalis ir kilnašir-

Koplyčioje maldas atkalbėjo 
kan. V. Zakarauskas ir kun. Kuz
minskas Gimimo Šv. M. P. Ma
rijos lietuvių bažnyčioje kan. V. 
Zakarauskas atlaikė gedulingas 
pamaldas už velionio sielą ir pa
sakė prasmingą, šeimą ir arti
muosius paguodžiantį pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo sol. Jonas 
Vaznelis. 

Po gedulingų pamaldų nepa
prastai ilga vilkstinė mašinų — 
keli šimtai velionio prietelių kū
ną palydėjo į amžinąją poilsio 
vietą — Šv. Kazimero lietuvių 
kapines, kur amžinam poilsiui 
atgulė šalia švogerio a a. Jakševi-
čiaus. 

Kan. V. Zakarauskas atliko 
paskutines laidojimo apeigas, pa-
lydėjusieji sugiedojo Lietuvos 
himną. Ant a.a. Edvardo karsto 
buvo užpilta Lietuvos žemelė at
gabenta nuo motinos kapo ir au
gusios ant jo mamytės kapo rū
tos. 

Taurus lietuvi, Edvardai, T u 
išėjai į amžinąją tėvynę, nesu-: 
laukęs savosios tėvynės prisikėli- i 
mo laisvam gyvenimui, kurią vi-! 
są gyvenimą karštai mylėjai. T u Į 
palikai savo gyvenimo mylimą Į 
palydovę Mariją — taurią moti 
ną ir gražiai, patriotinėje dvasio 
}e išauginęs sūnų Andrių, veiklų I 
skautą akademiką ir dukrą Ra- j 
sytę, pamilusią skautiją ir tauti- i 
nius šokius, kurie liks ištikimi Ta- j 
vo, kaip gerojo tėvo, Šventiemsj 
idealams. 

O Amžinoji tėvynė tebūna tau 
miela, nes eidamas žemės takais 
j ją šventai ir karštai tikėjai. 

jis surado, kad galvijinių raupų 

ir Randolph gatvių sankryžoje, 
lapkričio mėn. trečiadieniais 
12:15 vai. bus muzikinė progra-

Centriniuose Chicagos miesto'ma, aiškinant apie operas. Aiš-
bibliotekos rūmuose, Michigan kins A. Glasser. 

A. t A. ANELEI MIKIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui JUOZUI ir dukrai DALIAI su šeima skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Paulina ir Edvardas Dambrauskai 

šv. Mišios už velionės sielą bus laikomos spalio mėn. 30 
dieną 6:30 vai. ryte, Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. 

Nors pasitraukei iš mūsų tarpo, bet oei iš 
širdžių, nei iš minčių — tavo stiprybė, šyp
sena ir motinos širdis šildo ir stiprina mumis. 

Vyras Petras 
Dukterys: Valerija 

Deimanda su vyru Michael Spino 
Giminės: brolis Kazys šeškūnas su žmona Elena, 

sesuo Elena ir vyras Jonas Majauskai, 
sesuo Ona ir vyras Jurgis Yaškevičiai, 
sesuo Teresė Gaškienė 

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
.. a. Mortą Babušiene savo maldose. 

I 
A. f A. 

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

žmonai BRONEI, dukrai ILONAI DAPKIENEI su šeima ir 
broliui BALIUI reiškiame gilią užuojautą 

Gediminas ir Leonidą Kazėnai 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 West 71 si Street Tel. 476 - 2345 
1410 S, 50th A ve., Cicero T0wnhal! 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS SIATYTT 

MAISTO TRf KŪMAS 

Atkelta iš 3 pusi.) 

metus. Ar šioje srityje dar galima 
toli žengti? 

Dirbtinis maistas 

Dirbtinis maistas ne naujiena. 
Lengviau gaminti dirbtinius rie
balus ir angliavandenį maistą, 
bet jo turimais ištekliais dar <pa-
jėgiama išsiversti. Didžiausią gal
vosūkį kelia baltymai, kurie tu
rėtų tinkamos sudėties amino 
rūgščių. Anglams tyrinėtojams 
pa*vyko išskirti baltymus iš liucer
nos, kukurūzų ir pagaminti dirb
tinį pieną. JAV iš sojos pagami
no dirbtiną mėsą. Baltymų gali
ma gauti iš mielių ir mikrobiolo
giniu būdu. Dirbtinų juodųjų ik
rų skonis nesiskiria nuo natūra
liųjų. Bet visa tai dar tik pradžia 
bandymu, kurie gali ilgai užsitęs
ti. 

Mokslininkai daugiau šneka 
ne apie dirbtinį maistą, ūkime pa
žangą atsilikusiuose kraštuose. 
bet gyventojų skaičiaus mažini
mą išvengti artimos katastrofos. 

A. + A. JUOZUI KILMONIUI 
medžioklės nelaimėje žuvus, jo žmoną MARY ir dukterį 
ak torę RCTA L E E nuoširdžiai užjaučiame. 

Izolda, Kęstutis 
Victor ir Diana Cerais 

Bloomfieid, Michigan 

A. + A. 
PRANUI PAKŠTUI mirus, 

dukrą ILONA D A P K I E N E - PAKSTATTE, buv. Marquette 
Pa rko Li tuanis t inės Mokyklos Tėvų komiteto pirmininkę, ir 

jos ar t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Marąuette Parko Lituanistinės 
Mokyklos Mokytojai 

PA DĖKA 
Mūsų brangiausiam ir neužmirštamam vyrui, t£vui ir svainiui 

k t A. EDVARDUI MARKULIUI 
taip staiga 1973 m. spalio 5 d. mus apleidus, gilią ir nuoširdžią 
padėką reiškiame visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie toje sunkioje valandoje mums suieikė paguodą: pa
reiškė užuojautas laiškais ar spaudoje, siuntė gėles, aukojo už A.+ A. 
Edvardą šv. Mišias ar organizacijoms, atsilankė ] laidotuves, gedu
lingas šv. Mišias ir palydėjo į Amžino Poilsio vittą. 

Ypatinga padėka kanauninkui V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, už gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą j kapus. 

Dėkojame kunigui K. Kuzminskui už sukalbėjimą rožančiaus 
koplyčioje, rr.aidas ir širdingą užuojautą. 

Dėkojame seselėms Kazimierietėms už prisiminimą mūsų skaus
me ir gausiai atsilankiusiems koplyčioje ir bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū Algirdui Budreckui už suoiganizavima paskuti
nio atsisveikinimo su A. t A. Edvardu ir už jo jautrų žodį. 

Dėkojame širdingai už jautrius ir gilius žodžius pasakytus p. 
O. Zailskienes, J. Paštuko ir J. Riškaus. 

Dėkojame karsto nešėjams: L. Kupcikevičiui, V. Kupcikevičiui, 
K. Micevičiui, J. Petkūnui A. Rimavičiui, V. Rupinskui. 

Nuoširdus ačiū sol. Varneliui už jautrų giedojimą bažnyčioj. 
Dėkojame visiems, visiems tegul Dievas Jums atlygina už tą 

užuojautą ir gilų nuoširdumą, kurį mums parodėte. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už tikrai nuoširdų 

patarnavimą. 
Skausme likusi žmona Marija, duktė Rasa, sūnus Andrius 

ir kiti giminės. 

LaidotnYirj Direktoriai 

C ^ S j i a ^ E S T E R N A V g » _ 

T E I S MODERNIŠKOS 
A&C0NDIT10NED K G P L Y 3 £ £ 

BEpvbBe T-8M0 BEpshBe ?-86tl 

.it" I <*i£. 

E U D £ i K i S 
DAIMID 

a i 
DOVYDAS P, SAIDAS — GLRALD U F, 

L a i d o t u v i ų 0 ! r e R! G r' 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South California Airenut 
Telefonai: LR 3-0440 ii U 3-9852 

4605-07 South Mermitage Avenuo 
Telefonas YArds 7-1741? 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociarijos Nariai 

Dr. Sruogienės 

A. t A. ANELEI MIKIENEI mirus, 
vyrui JUOZUI, dukrai DALIAI ir jos vyrui KAZIUI NA-
YASAICIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Marytė ir P ranas Sideravičiai 
Elena AbeUdenė 
Danutė Norkaitytė 
Juzė ir Pe t ras Nnrkaičiai 

LIETUVOS ISTORIJA 

J 

šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų krašto isto
rijos knyga visoms lituanistinėms mokykloms ir namams. 
Čia 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 West 63rd Sfc, Chicago, m . 60629 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TcL VIrjrinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Sonthvvest Highway, Palos Hills, DL Tel. 974-4410 

Pasinaudokite Draugo "flassified" skyriumi. 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORMA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. FiUDMIN 
3319 S. LITUAN1CA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

- BUTKUS 
H L . TeL OLyrapic 2-1003 

VASAITIS -
1446 S. 50th AVE, CICERO, 

> i \ 



DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. spalo mėn. 29 d. j u ^ l ^ y . *K..r-

j x Kristina Griuiūtė mokyto
jauja Lemonto Maironio litua-

! nistinėje mokykloje. Griniūtė 
lyra pati baigusi Lemonto litua-
Įnistinę mokyklą prieš keletą 
metų, dabar į ją sugrįžusi mo-

; kytojauti. Ji mokėsi muzikos 
nuo mažų dienų, dabar yra uni-

X "Praraja", pasirašytas versiteto studentė. 
Jurgio slapyvardžiu, yra antras x Kęstutis Skrupskelis — 
Draugo romano konkursui at-j "Ką Lietuvos filosofai randa 
siųstas rankraštis. Rankraščių Į Lenino raštuose". Algis Mickū-
įteikimo data lapkričio 1 d. i nas — "Nihilizmo kritika feno-
(pašto antspaudas). jmenologiniu žvilgsniu", Vincas 

x Inž. Bromus Nainys, Pa-! Vyčynas — "Heideggerio filo-

CHICAGOS ŽINIOS 
PROTESTO MITINGAS 

PRIEŠ SOVIETUS 

Chicagoje, Amfcasador vieš
butyje, 1300'' N. State SU spa-

saulio liet. bendruomenės pir
mininkas, drauge su savo žmo
na Brone išvyko dviem savai
tėm atostogų į Floridą. 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
lapkričio 3 ir 8 dienomis New 
York City opera Co. atlieka 
Don Basilio rolę operoje "Sivili-
jos kirpėjas"" 

sofine revoliucija" — paskaiti
ninkai, kurie dalyvaus antraja
me mokslininkų simpoziume, į-
vykstančiame Padėkos dienos 
savaitgalyje. Filosofijos moks
lams pirmininkaus Juozas Gir
nius. Jo įvadas — "Dabartinė 
filosofijos padėtis Lietuvoje". 

x B. Burba, Detroit, Mich., 
X Frank Stankus baigė įmc- ; pranešdamas mūsų dienraščio 

keti 100 dol., tapdamas Krikš- j administracijai apie jo adreso 
čionio Gvvenime knygų serijos i pakeitimą, pridėjo 5 dol. auką 
rėmėias.'Krikšč. Gyvenime ad-1 "Draugui" stiprinti. Dėkojame, 
resas tas pats kaip "Draugo". x A u k « "Draugui" prisiun-

X Kazys Kleiva, Pasaulio.itė: P o 2 do1- — B e n - Norkūnas, 
Liet. Kat/Bendrijos pirminin-! J o n a s Urbonas, St. Šamas; 1 
kas, su žmona Viktorija atskri-:d o L ~ v - Samatauskas. Nuo
do iš St. Petersburgo Beach, įširdžiai dėkojame. 
Florida į Chicagą. Pereitą penk! X S v t P M G i m i m o P a r aP' 
tadienį įvyko Bendrijos Centro N * " * vakarienė jvyks lapkn-

r y T * ' .., J . , - !ČIO i š d. 
valdybos posėdis pas vysk. v. . 
Brizgį. Šeštadieni Kleiva daly
vavo anūkės Danutės, Angelės 
•r Vytenio Dirkių dukros, pir- Į 
mos Komunijos iškilmėse. Klei- j 
vai paviešės čia dar keletą die- < 
nų. Juos pasiekti galima telef.' 
471-2395 ir 656-4079. 

X Patologe Elvira Petrikaitė: 
S m m ė ; viešnia iš Australijos Į 
lankėsi Chicagoj. Iš kurios iš- į 
vyksta į Los Angeles ir iš ten I 
grįš atgal į Melbcumą. Ameri- Į 
koj ir Kanadoj viešėjo mėnesį. į 
Lankydamasi Chicagoj lankėsi'; 
Drauge kartu su Albina Baku-, j& 
niene iš Clevelando ir čikagiete : ;-
Sofija Butkiene. Viešniai iš! *• 
Australijos padarė įspūdį Chi-
cagos Marąuette Parkas, kur 
gyvena tiek daug lietuvių. Dr. 
Šiumienė Melbourne turi savo 
specialybės laboratorijas. 

Dainavos ansamblis ir Tėviškės parapijos choras ruoš iasi komp. Vlado Jakubėno kūrinių koncertui lapkri
čio 23 d. Nuot r . A. Gulbinsko 

I Š A RTI I R TOLI 

SUGRIOVĖ GUBERNATO-
RIAUS VETO DĖL DAKTARŲ 

Illinois gubernatorius Walker 
vetavo Cicero senatoriaus Soper 

lio 30 d. 4 v. p. p. ruošiamas I įstatymo projektą, kuriuo lei-
mitingas aptarti pavojus pre-|džiama Illinois valstijoje atliM-
kybos su Sovietų Sąjunga ir ki-į'ti internšipą gydytojams, bai
tais kraštais, esančiais komu- į gusiems mokslus užsieny. Pa-
nistų kontrolėje. Mitingą ruošia gal gubernatoriaus norą, jie 
JAV patriotinio jaunimo YAF | nebūtų Illinois valstybėje prii-
sąjunga, pavergtosios tautos,; mami. Tačiau Illinois senatas 
Amerikos partija. Protesto mi- j vienbalsiai atmetė tą gubernato 
tingas ruošiamas ryšium suįriaus veto. Atstovų rūmuose 
JAV verslo bendrovių suorga
nizuotu Chicagoje seminaru, 
kaip plėsti prekybą su komu
nistiniais kraštais. Tame semi
nare pakviesti kalbėtojai įvai 

tas įstatymas taip pat buvo pri
imtas 55 balsais prieš 4. Sen. 
Soper priminė, kad dabar vien 
tik Guadalajaros universitete 
Meksikoje medicinos mokslus 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE i ^ terP k i t^l pasisakymų, ir 
Ikun. Ant. Sabo laišką, reaguo-

Ko^mpozitonausJBko Pe t - | j a n t . . ^ R ^ ^ j ė z u i t o 

rausko 100 metą įj '±*J*į*\*x&mj ag* Čilę rugsėjo 29 & j gyventoją Juozą Norvilą ištiko! 

proga lankomi lietuvių mirų-1 Rumunijos pareigūnai, 
šiųjų kapai, laikomos pamaldos, j K A ^ I N * : PRoGRAMA 

- Perto lietuviu kolonijos j MUZIEJUJE 

rūs raudonieji Maskvos, Bulga-jeina 80 JHinois studentų, argi 
rijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, | jie baigę nebūtų priimami į sa

vo valstybę? 

nės buvo paminėtos Valstybi numeryje. Kadangi pastarasis | sunki automobilio katastrofa.! Mokslo ir pramonės muzieju-
neje fįlharmorujoje, Vilniuje. | s a V Q r a | m v j e parodė palanku- Jo mašina sudaužyta, jis pats i je Cnicagoje šiemet bus išpuoš 
Šia proga atidengta paminkime j m Q č i l ė g m a r k s i s t a m S i k u n . A. j sunkiai sužeistas. Gydomas Ii-1 tos 28 tautų eglutės; atitinka- kemary Drv., Paola, Kansas 

NORI PAGELBĖTI 
INVALIDAMS VAIKAMS 

Invalidų vaikų globos įstai
ga Lakemary Center, 100 La-

J. Daužvarclier.ė, Lietuvos genera 
line konsule Chicagoje. kalba VU-

lenta, pažymint, kad 1906 m. ! g a b a i š k ė ; -Kiekvienas ko-
buvo pastatyta 30 parašyta pir-į m u n i z m o p r a l a i m ė j i m a s turėtų 
moji lietuviška opera "Birutė .; m t m ^ ^ n u o š i r d ž i ų 
Kita_ panaši lenta atidengta jo j k r i k š č i o n i ų S i r d y s e f 

nes tai lai-
gimtmeje, Palūšės miestelyje. ; m ė j i m a s k o v o j e m b l o g i u > m 

— Druskininkuose įvyko pir- į pacįu demonu. Minėtasis straips 
masis fizioterapeutų ir kuror-|nig piktina lojalius krikščionis, 
tologų suvažiavimas, kuriame j ypač tuos, kurie paliko savo 
dalyvavo apie 300 dalyvių, ats-1 tėvynes, traukdamiesi nuo ko
to vų ir svečių. įmunizmo. 

— Rišant Lietuvą vis labiau j _ London, Ont., Lietuvių 
prie sovietinių respublikų, bu-!studentų s . g o s skyrius išsirin-
vo pasirašyta Lietuvos ir Gudi-|ko ^ j ą valdybą 1973-4 m. Ją 
jos respublikų kultūrinio ben- | s u d a r o p i r m J u r g i g Valaitis, 
dradarbiavimo sutartis. Ivicepirm., Petras Janulis, ižd. 

— Sovietų laivyno "Žemaiti-į Algis Jusys, sekr. Vida Petra-
jos" žvejybinio laivo — trale-įšiūnaitė, korespondentė, Nijolė 
rio įgula Rytiniame Atlante iš-: Gverzdytė, narės — Loreta Luk 
gelbėjo nelaimės ištiktą ispanų [ 5 ^ k R ū t a Gocentaitė. 
laivą. Deja, "Žemaitijai" vado- \ 
vauja ne kuris nors lietuvis jū- i Ji Ai VALSTYBĖSE 
rininkas, bet rusų kapitonas L j _ ! j t u a n i s t i k o s ^Th m , 
Buraconovas. Lietuviais jūrmm- įom&% .^ a t s p a u s d j n t a s T ė j 
kais rusai nepasitiKi :pranciškonų spaustuvėje i r ' — Liuda Pinniciuk, kaip pra- . . . . . -^», ^ ^ sauntmejamas prenumerato-

"Tarybinis mokytojas ' 

ma tautų goninėje, sveikata gerėja. 
— Pranas ir Elena Nagiai 

"Minties" spaustuvės savinin
kai Sydnejuje, savo gražioje 
rezidencijoje atšventė šeimos I 
šventę. Clovv 

— Sydnėjaus lietuvių klubo esanti 
narių skaičius pasiekė 600. iRoad, 

programa bus nuo I 66071, renka Betty Crocker ku-
lapkr. 26 iki gruodžio 24 d. j ponelius. Jų jau surinko L700,-
o -/w» ™™ ^ . « » „ „ ^ _ . ¥ 000 ir tikisi tiek surinkti, kad 
3,500 DOL. PABAUDOS DĖL ,.A TZ . 7 , 

galėtų nupirkti tai įstaigai vado-DŪMŲ 
bendrovės liejykla, 

1050 E. Irving Park 
Chicagoje, nubausta 

— Melbourno Socialinės glo-; 3,500 dol. už leidžiamus dūmus 
bos moterų draugija pradėjo! ir kitokią oro taršą, 
ruošti kultūrines popietes. y ^ ^ D £ L V^KOTJKT 

— Melbourne sudarytas Li-1 
tuanistinių kursų tėvų komite-! Chicagos senamiesčio šaligat-
tas: Jurgis Rūbas (pirm.),|vy rastas vyro lavonas, susup-
Dana Baltutienė, Kazys Mielda-itas į audeklą; manoma, kad j is ' rės sumokėti 10.2 mil. dol. dau-
žis. Kursus lanko 28 jaunuoliai. | yra. miręs dėl perdidelio nar- j giau. 

kotikų dozės ir paskiau draugų 
ten pamestas. 

vaujamai seselių uršuliečių, au
tobusą. 

BRANGS 
KŪRENAMOS DUJOS 

Peoptes Gas bendrovė gavo 
leidimus pakelti dujų kainą 
4.3%. Chicagoje yra- apie 1.000. 
000 tų kūrenamųjų dujų varto
tojų ir jie dabar per metus tu-

Chicagoje 
ir apylinkėse 

- . ... n e f 7 ^ ? B T B * y T ' nams. 307 puslapių stambų lei-
niaus 650 metų minėjime, Chicagoj vadovauja Marijampolės pionie- L ^ ^ ^ o d r . yincas Maciū-

Nuotr. P. Maletos riams_ - komunistinei vaikų ^ ^ u ^ ^ ^ i n s t i t u . 
x Dailiu. .Antano Petrikonio organizacijai. Ji taip pat labai 

i to pirmininkas. Savo studijinius 
dailės paroda bus lapkričio 3 ir d a u S * * " * į . b e f f l r u P m d a i ^ a ; rašinius yra pateikę visa eilė x Jonui ir Lidijai Perkūnams j 4 ^ ^ ^ prisikėlimo par .pa 

už gražų mano mamos pnern: 
mą jai atvykus iš Lietuvos ir 
už nuoširdžią pagelbą mano 
šeimai esu labai dėkingas. 

rodų salėje Toronte. Kanadoj. 
X P. Jucaitis, Toledo, Ohio, t 

užsisakė gen. Stasio Raštikio | 
atsiminimų III tomą ir dar pri-

' internacionalinių vakarų ruoši
mu" 

KANADOJE 
i to vadovaujamas. Jo adresas 

Montrealyje Utuanistinio ' 1 1 9 woodside Lane. Arlington, 
Albertas Martinku* j įėjo 5 dol. auką 'Draugui" stip seminaro reikalais pasitarimas M a s s Q2174. 

rinti. Dėkojame. " Jvyko spalio 18 d. Dalyvavo R.' 
X Simas" Kuzmickas, Chica-. Lukoševičiūtė, V. Kudžmaitė, 

TO BU parėmė mūsų spaudos 3esGl^ Paulė, D. Gruodienė, P. 
darbus pinigine auka. Ačiū. jAdamonis, A. Kličius, I. Mazi-

' liauskienė - Gražytė, dr. Henri
kas Nagys, M. Jonynienė. kun. 
J. Kubilius, SJ. Pasitarime pri
eita šių išvadų: seminaro rei
kalu sušaukti jaunimo susirin-

fpr.) * 
X Prisiminkime mirusius. 

Marijonų vienuolyno koplyčio. 
(prie "Draugo") bus laikomo-.-
pamaldos už mūsų maldoms par
vedamos mirusius: Vėlinių die
ną (XI. 2) — giedotos šv. Mi
šios, per 8 dienas šv. Mišios ir 
Bendros maldos už mirusius. Va
karais gedulingi mišparai per S 
dienas. Kasdieninis mirusijų pri
siminimas per visą lapkr. mėn 

Kviečiame įsijungti į šias 
ypatingas maldas už mirusius 
Savo brangių mirusiųjų vardus, 
su išgalima auka, ?iųskite šiuc 
adresu: Marian Fathers, 633G 
So Kilbourn Ave., Chicago, 111 
60629. 

x Vinco Krėvės "Raganius 
ir Justino Marcinkevičiaus 
"Mindaugas" statomas lapkri
čio 3 d_ šeštad.. Jaunimo cent
re. Pradžia 8 vai. vak. 

X Lietuvių Fondas. A. a. Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšiene, Detroit, įamžin
ta LF su $578 įnašu. Aukojo: Detroito 
dramos mėg. samb. nariai $140 Ir 
draugai bei pažįstami $293. Pinigus 
surinko K. Sragayskas. Be to. $20 at
siuntė čikagietė Lffiana Masaitis ir su 
$125 įnašu velione huvo LF nare. LF 
adresas: 2422 W. Mareuette Rd., Chi-
cago, IL. 60629, tel. 923-6897. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 221:: 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.. 

JIE VISKĄ AUKOJA 
LIETUVIŲ KLXTCRAI 

Prie lietuviškąjį kultūrinį 
darbą remiančiųjų, net visus 
savo metinius išteklius atiduo-

lietuvių išeivių mokslininkų. Iš- \ dančiųjų priklauso kuklus ir be 
leidimu rūpinosi dabartinis Li;didelių pretenzijų Anglijos lie-
prezidiumas. dr. Jurgio Gimbu-'tuvių klubas. Būdamas ne pel-

'no organizacija, jokio sau pel
no nekrauna: kiek per du me
tinius pobūvius ar kitokiomis 
progomis uždirba, tiek įvairiems 

KONCERTAI BIBLIOTEKOJE 
Solistų ir chorų programos 

lapkričio mėn. šeštadieniais 
12:15 vai. įvyks Chicagos mies
to bibliotekos centriniuose rū
muose. 

PAŠTAS PARDUODA 
AUTOMOBILIUS 

Chicagos paštas lapkr. 2 d, 
Franklin Parke, 7500 W. Roo-
Franklin Pk., 7500 W. Roose-
velt, iš varžytinių parduos įvai
rių rūšių pašto vartotus auto
mobilius1 ir sunkvežimius. 

x Relig. atsinaujinimo pir
mieji penktadieniai vėl prade
dami Jaunimo centre. Vėlinėse. 
lapkr. 2 d., 7 v. v. šv. Mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje ir po t o ! ™ ĮįES* 2 7""sese'hų"na 
^un. G. Kijausko. S.T, konferen-' 
cija Čiurlionio galerijoje. Visi 
kviečiami toje susitelkimo va
landėlėje dalyvauti. 

muose, kur jie patys nutartų 
norimų dalykų dėstymą. Pasi
skirstyta pareigomis: seminaro 
dalyvių telkimas ir dėstomų da-

X Lapkričio 10 d., B. Pakšto i lykų pateikimas — R. Lukoše-
alėje. Cicero "Klaipėda" j . šau- | vičiūtėir V. Kudžmaitė, progra-1 nės Balso BB radijo programos 
ių kuopa rengia savo tradicinį | mos koordinatoriai — dr. I. tęstinumui užtikrinti, spalio 14 
'Švyturio" balių. Programą iš- i Maziliauskienė - Gražytė ir dr. d. LB apylinkės valdyba su-

Phliadelphijos Bendruome-

lietuviškiesiems reikalams ir iš-: 
dalina. 

Per palyginti neilgą savo 
veiklos laiką šis klubas jau yra 
spėjęs ir pats įminti žymius kul 
turinės veiklos pėdsakus. — 1 
Dar visi gerai prisimename šio! 
klubo lėšomis iš Anglijos iš-; 
kviestus du rašytojus — Joną 
Gailių ir Vladą Šlaitą — ir šių 
rašytojų turėtą Chicagoje lite
ratūros vakarą. 

O ir vėl praeitą sezoną to pa
ties Anglijos lietuvių klubo pa-

Hamiitono mergaičių choras Aidas, vad. V. Verikaičio 

ŠVEDŲ PASTORIAUS LAIŠKAS 
Vidurinės Švedijos — Trano- jas teroro pagaToa. žmonės ten 

sos parapijos pastorius G. Hal-! nedrįsta pasakyti ką jie mano. 
tens pasiuntė valstybės rninist- Į Ar tai geresnė politika už JAV 
rų prezidentui O. Pa'jnei laišką, j vedamą? 
rašytą ant latvių nacionalinio 

stangomis suorganizuotoji su-: f ^ išleistos"atvirutės" 
telktinė lietuvių dailininkų kūn-;; -Dėkoju už Jūsų malonų laiš-

. nių paroda tebėra gyva mūsų j j ^ m a n o sūnui sąrvšvje su ru-
( p r » I pildys iškilioji mūsų dainininkė '• H. Nagys, seminaro globėjai — ; kvietė buvusių BB darbuotojų : a t m i n t v j e k a i p tikrai miela at- į Į J L įvykstančiais rinkimais 
„-„^vjp. Vanda Stankienė. Bus patie- I kun. J. Kubilius, SJ, D. Gruo-į ir kitų suinteresuotų asmenų ^ pavargusiems žiūrovams i K a ( j a r - i a m n e W r v a išsireikš-

kiama skani vakarienė, veiks idienė ir P. Adamonis. j pasitarimą, kuriame buvo s u - j n u o 1,-,,,-,^, ,i,j be minties ir :
 t i ^ S t o T f b e t lengviau su gi-

bufetas, bus dalinamos dova-1 — Dail. A. Tamošaitienės; daryta BB redaktorių k o l e - ; t u r i n i o a b s traktinių parodų. i t a r a ) raįu ^ i o Vie^je Jis 
bų paroda rengiama lapkri-i gija. Jon įstojo ir artimiau-į šis klubas prieš keletą metų ? n o r i > ' k a d ^ ^ ^ J u m s l d ą 

čio 10-18 d. Prisikėlimo Parodų. fflam laikui darbą pasidalino 7 b u v Q p a s k y r e s t r i s stipendijas a t v i r u + fLN F atvirutė apie 
Isalėie. Atidarymas — lapkričio i redaktoriai Laikinai. redakto-1 P e d Lituanistikos instituto ne- • rusifikaciją Pabaltijyje). Pastu-

nos. šokiams gros B. Pakšto darbų paroda rengiama lapkri-! gija. Jon įstojo ir artimiau-
orkestras. 

įėjimas tik 6 doleriai. Įšalėję. Atidarymas — lapkrič 
Bilietus grupėms bei pavie- į 10 d. 

nius galima užsisakyti paskam
binus 652-8137 arba 863-8861. 

(pr.) 

— "The Catholic Register' 

redaktoriai. 
Į 
' rių kolegijai 
Į Vvtautas 

ijai vadovauti sutiko , ̂ į ^ d i n i o skvriaU3Uetuviams ! i ^ I ^ ^ " ' — " " * E ^ 
, . , . „„ (A , v\<„. akivaizdinio skyriaus uetuviams dijuokit^ ją porą minučių! 
\ o l e r t a s ( d . ) . K i t u s R t l l d O T , t A T T M t ^ v v p n a n t i e m s An- T.-. . Z J ^ _ * ^ - __z.« 

populiarus katahkų savaitraš- s u programos paruošimu susi- į į ^ t r i n t i e m s šiame insti-. nežmoniškumus mūsų žemės ru 
tis. spalio 20 d. laidoje paskel- joshis reikalus, laikinai tvarkys t u t e s t u d i j u o t į lituanistiką. De- tūlio antroje pusėje _ Vietname Mis. kuri gerbia žmogaus teises, 

Aš žinau, kad Jūs tam ne
pritariate ir suprantu, kad šis 
klausimas vyriausybei nėra leng 
vas, nes Švedija iš pradžių per 
daug greitai pripažino šią oku
paciją. Bet dabar aš prašau, 
antrą kartą persvarstant, dary
kit ką nors šiuo reikalu. Kodėl 
nebendradarbiaujate su JAV ir 
Anglija, kurios šios okupacijos 
nėra pripažinusios? Ir Kremlius 
supranta tvirtą ir ryžtingą kal
bą. 

Rusų tautos sąmoningoji da-

P A D E K A 
Reiškiu gilia padėką Anglijo s 

Lietuvių kiubui už .suteiktą man 
paramą. 

Nijolė Tamošaityte Lietuviai savanoriai susirinkę po Vilniaus įkūrimo minėjimo j Jaunimo 
(pr.) j centro fcaving Chicagoje. 

studentams, gyvenantiems An- jgg protestavote prieš JAV j 
glijoje ir norintiems šiame insti-'. ne 
tute studijuoti lituanistiką. De- tu) w „ 

Juozas Bubelis (kO, pasiekia- j a atsirado tik vienas asmuo, j r įsigijote respektą už tai ir gėdinasi savo vyriausybės po-
mas telefonu PO 5-0932. pareiškęs norą šia stipendija Amerikoje. Mes turime panašų litikos Pabalty, Vengrijoj, Ceko-

— Amerikos lit-tuvių Romos pasinaudoti. nežmoniškumą labai arti. Balti- Slovakijoje. Kai jie parei-kia 
katalikų kunigu vienybės va- j Anglijos lietuvių klubas pa- jos jūros antroje pusėje — Pa- į savo mintis, uždaro beprotna-
dovybė (pirm. prel. J. Balkū- gal turimas metines išgales baltijyje, kur prieš 33 metus — į miuos — ir žūsta nekaląs, kuris 
nas) išleido jų paruoštą Memo- kasmet paskiria savo duoklę ir 1940 metais — atnaujintas kolo-Į turi būti iškeliamas viešumon, 
randumą apie religijos perse- lietuvių periodine: spaudai bei nializmas. Sovietų valdovai pa- Dauguma šios tautos neapken-
kioiimą okupuotoje Lietuvoje, radijo programoms paremti. , sisavino šias žemes ir sunaikino į čia Sovietų Rusijcs priespaudos. 
kuris buvo pasiųstas JT Žmo- Tęsdama savo įsipareigoji-
gaus teisių gynimo komitetui. m U 8 — telkti lėšas šakotos lie- mutė ir Teresė. Pobūvio eiga 
Memorandumas rašytas anglų tuviškosios kultūros gyvastin- buvo tvarkinga ir darni. Toks 
kalba, yra 3 pusL gerai pa-,gumui palaikyti — klubo vado- kultūringas šio klubo pobūvių' Jūsų partijai yra gaMma pakel-
ruoštas ir puikiai argumentuo- vybė spalio 20 d. Tautiniuose tonas yra virtęs įprastine tra- ti balsą dėl šių reiškinių. Ne-
tas. namuose buvo suruošusi labai dicija. užtęskite tai padaryti! ?u pa-

AllCTSAI liniC jaukų rudeninį {x>būvį. Prieš šiais metais klubui vadovau- dėka laukiu teigiamo atsakymo 
AU^TKALiJUJt vaišių pradžią nuotaikingą pro- ja: J. Šidlauskas. V. Pauulio-jsau ir sūnui". 

— Vėlinių diena minima di- gramą atliko trys gražiabalsės nis, L. Venskus. J. Jokūbka. 1 Pastorius Hultens atsakymo 
T. 

bet po teroro varžtais yra pri
versti tylėti. 

Aš drįst utikėti, kad Jums ir 

Nuotc. A. Gulbinsko • deaaėae lietuvį kolonijose. SiajSe^utės Drūtytes; Joana, Ra-4 L S, I dar negavo. 
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