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Spaudoje
W. Brandt ir JAV-bes

Socialistai Vokietijoje— 
staigmena

Spauda nurodo, kad W. Brand 
to su jo socialdemokratų partija 
įsigalėjimas Vak. Vokietijoje ir, 
drauge su FDP, laisvųjų demo
kratų, partija, valdžios vairo per
ėmimas — tai staigmena. Ypač, 
kad per 20 metų pokario Vokie
tija, valdžius krikščionims de
mokratams, buvo pasiekusi pasi
gėrėtinos gerovės ir ypač ūkio 
srity.

Atsiribojo nuo marksizmo
Kaip vedamajame pabrėžia 

“Chicagos Tribūne”, dar prieš 
10 metų vokiečių socialistai bu-i 
vo smunkanti partija, buvusi 
priversta atsiriboti nuo marksiz
mo.

1952 m. ji dar . garbino 
savo vadus, Marksą ir Engelsą, 
tačiau 1959 m. partija jau pasi
sakė už “laisvas varžybas laisva
me ūkyje” ir pasmerkė “totalita
riniu būdu varžomą bei prižiū
rimą ūki”.

Visa eilė naujų Brandto planų

Naujas kancleris, Willy Brand 
ty, šalia įvairių vidaus reformų, 
numato keisti mokesčių sistemą, 
o tai reikštų socialistinę “sampra 
tą” - smūgį turtingiesiems, be 
to, jis kalba ir apie darbininkų 
dalyvavimą įmonių vadovybėse.

Užsienio politikos srity nau
joji vyriausybė numato artėti su 
komunistine rytine Europa, be 
to, pasirašyti atominio varžymo 
sutartį (tai nesutiko vykdyti bu
vęs kancleris Kiesingeris) Laikraš 
čio nuomone, flirtas su komunis
tais ir krašto įsipareigojimas bū
ti neatomine valstybe — galia, 
nerodo Brandto pajėgumo žymių.
“Brandto politika — neigiamai 

vertintina JAV požiūriu”

Chicago dienraštis abejoja, 
ar naujasis, Brandto tarpsnis, ga
lėsiąs būti naudingas JAV-bėms. 
Vokiečiai galį teikti amerikie
čiams sunkumų, ryšium su jų vis 
mažinamais mokėjimais, už Vo— 
kietojoj laikomus JAV karinius da 
linius.

Izraelis pasitrauks 
iš S. Tarybos?
Izraelis pasipiktinęs,

Sirijai patekus į S. Tarybą
J. TAUTOS. — Spalio 20 d. 

J. Tautų 126 nariai rinko nau
jus Saugumo Tarybos penkis 
narius. Išrinkti, 2 metų tarps
niui, yra šie: Lenkija (121 bal
sas), Burundi (118), Sierra Le
one (117), Nikaragua (103) ii' 
Sirija (101). Sausio 1 d. jie pa
keis ligšiol buvusius: Pakista
ną, Vengriją, Paragvajų, A’ži- 
riją ir Senegalą. Kiti penki, ne
nuolatiniai yra: Kolumbija. Šuo 
mija, Nepalas, Ispanija ir Zam
bija. Jų darbo laikas baigiasi 
1970 m. pabaigoje. Nuolatiniai 
penki nariai, 15 narių Taryboje, 
šie: D. Britanija, Taut. Kinija,

Ao&omds jfffivoru- daginį-atovykio® vaiadae

Arabų partizanas — kovotojas

J. Gliaudą vėl laimėjo
“Laisv. Lietuvos” konkurse
CHICAGO. — “Laisvosios 

Lietuvos” laikraščio skelbtą 
konkursą parašyti romaną iš 
partizanų gyvenimo laimėjo ra
šyt. Jurgis Gliaudą už romaną 
“Aitvarai ir gana”. Komisija 
buvo sudaryta Toronte, Kana
doje, iš dr. J. Žmuidzino, dr.
M. Ramūnienės, kun. dr. P. Gai
damavičiaus, rašyt. Vyt. Tamu- 
laičio ir S. Jakubicko. Galutinį 
sprendimą, išrinkdama premijai 
tinkamą romaną, komisija turė
jo spalio 22 d. Premijos įteiki
mo data ir vieta dar nepaskelb
ta. Premija — 1,000 dol. 

Pasitarimai Pekine —
sėkmingi ?

Jie vyksta palankia kryptimi
MASKVA. — Rusų šaltiniais, 

šiuo metu Pekine vykstą sovie
tų - kinų pasitarimai sėkmin- 
ngi, nors apie jų eigą ty
lima. Gali būti, kad, susitarimo 
įvairiais klausimais atveju, abu 
kraštai ligi metų pabaigos pa
skirsiu ambasadorius ir šie to-* 
liau tęstų abiejų kraštų pasita
rimus.

Šiuo metu Pekinas svarsto, 
ar pasiųsti delegatus į Maskvą, 
lapkričio 7 d. spalio revoliuci
jos sukaktį. Jei vyktų žymesni 
kinų vadai, tai reikštų atoslūgį 
abipusiuose santykiuosi.

• Kovos Art. Rytuose aštrė
ja — Egipto naikintuvai puolė 
Izraelio įsistiprinimus šiaurinė
je Sinajos srity. Egipto žinio
mis, Izraelis netekęs trijų “Mi- 
rage” lėktuvų.

® New Yorko meras J. Lind
say pasirašė potvarkį, kuriuo 
šiame mieste dirbančiųjų va
landinis atlyginimas negali būti 
žemesnis kaip 2,50 dol. vai

Prancūzija, Sov. Sąjunga ir JA 
Valstybės.

Sirija išrinkta, ją rėmus stip
riam, 68 narių, Afrikos - Azijos 
blokui Jungt. Tautose.

Izraelis grasina, boikotuosiąs 
S. Tarybos darbus. Jis iš Siri
jos reikalauja grąžinti lėktuvo 
pagrobimo metu sulaikytus du 
Izraelio piliečius. Izraelio boiko 
tas galiotų nuo kitų metų sau
sio mėn. 1 d„ Sirijos atstovui 
pradėjus eiti pareigas.

PADĖTIS ART. RYTUOSE KIEK APRIMO
Egipto Nasser tarpininkauja konfliktui baigti— Arabų partizanai kai kur kovojo Libane

BEIRUT, Libanas. — Padėtis 
Libane buvo žymiai įtempta už-. 
vakar, šeštadienį, per 300 Siri
jos partizanų, su automatiniais 
ginklais ir tankais, įsiveržus į 
pietryčių Libano sritį ir užėmus 
Yanta vietovę. Kautynės Tripo'i 
mieste vyko kelias dienas, čia 
padėtis buvo įtempta ypač dėl 
to, kad miesto gyventojų nema- Į 
žą dalį sudaro kairieji ir čia pat 
įsikūrusi didelė Palestinos pa
bėgėlių stovykla. Savaitgalyje 
Tripoli dar buvo girdėti šūvių, 
partizanai buvo užėmę sena
miestį, buvo atsitikimų, kai ka
riai bei saugumo vyrai šaudę į 
minią.

Vakar buvo ramesnių žinių: 
Egipto prezidentas išsiuntė sa
vo atstovą — tarpininką, be to, 
patys arabų partizanų vadai 
skatino tūkstančius savo narių: 
neaštrinkite padėties, aprimki- 
-te... Netrukus paaiškės, ar kri
zė ir ypač civilinio karo grėsmė 
arabų šeimoje bus negalėtos.

Nassero pasiuntinys į tris 
kraštus

KAIRAS. — Jungtinės Ara
bų Respub’ikos prezidentas A. 
Nasser, įžiūrėdamas civilinio 
karo grėsmę, vakar veikė, pa
siųsdamas savo specialų pasiun
tinį. Jis išvyko, pirmoje eilėje, 
į Jordaną ir tarėsi su karahum 
Husseinu. Po to jis vyksta į Da, 
maską, Siriją, ir šiandien nu A. Nasseris, Egiptu prezidentai

TRYS AMERIKIEČIAI - 

SOVIETŲ KALINIAI
Kalinami Potmos stovykloje

Maskva. — Trys amerikiečiai, 
1968 m. suimti Taškento aero
drome, nes pas juos buvo rasti 
narkotikai, vėliau nuteisti ir jau 
daugiau metų kalinami Potmos 
priverčiamojo darbo stovykloje, 
280 mylių į pietryčius nuo Mas
kvos. Be to, vienas jų buvo kal
tinamas į Sovietų Sąjungą įve- 
žęs 100 rublių.

Tie trys kaliniai, Pedro Gene- 
ralao, Dale R. Waren ir Stephen 
Abney, pagal anksčiau paskelbtus 
duomenis, Kabule Afganistane 
buvo įsigiję narkotikų (hašišo, 
marihuanos) ir juos lėktuvais ga
benę per Sovietų Sąjungą į Vak. 
Europą ir pakliuvę į sovietų į- 
staigų rankas, juos iškračius Taš
kente.

Visi trys nusiskundžia sunkio
mis sąlygomis ir tikisi ligi kitų 
metų sausio mėn. būti laisvėje. 
Kai kurie jų buvo nubausti 
dviem, kiti trijų metų darbo sto
vykloje bausme.

P, Vietname praėj. savaitę 
žuvo 78 JAV kariai. Kritusių 
skaičius mažesnis už šimtą jau 
visas mėnuo.

• Brazilijos prezidentu išrink
tas Mediči.

—♦ . A W.

mato tartis su Libano preziden
tu Helou. Atstovo kelionė laiko
ma Egipto tarpininkavimo pa
stangomis.

Paskelbė apie tris užmuštus

BEIRUT, Damaskas. — Siri
jos partizanai vakar vis dar lai
kė užėmę Yanta vietovę, Liba
ne, visai netoli Sirijos sienos. 
Vakar paskelbta: Libano ka
riuomenė pastarųjų dienų kovo
se neteko vieno kario, gi įsiver
žėliai partizanai — dviejų vyrų. 
Vakar buvo žinių: Sirijos par
tizanai buvo įsiveržę į keturias 
pasienio vietoves.

Rusai vėl šaukia - 
jūs kolonistai. ..

ir įspėja
MASKVA. — “Tass” žinių 

agentūra spalio 25 d. paskelbė

Diplomatai ieško kaliniams 
baltinių

Visi trys, pagal sovietų bau
džiamąją teiseną, gali prašyti 
juos paleisti, iškalėję pusę baus
mės laiko. Tačiau Potmos sto
vyklos vadovybė šių metų gegu
žės mėn. atmetė vieno amerikie
čio, Generalao, prašymą.

Dabar jie stengiasi išpildyti 
kaliniams nustatytą darbo nor
mą stovykloje — kasdien paga
minti odinių pirštinių 60 porų. 
Už darbą jie kas mėnesį gauna 
po 30 rublių atlyginimo.

JAV konsulato tarnautojams 
Maskvoje leidžiama su kaliniais 
pasimatyti kas du ar trys mėne
siai. Tie tarnautojai - amerikie-’ 
čiai, patyrę apie trijų kalinių 
sunkias sąlygas, neseniai kreipė
si į Maskvoje gyvenančius diplo
matus, prašydami trims kali
niams paaukoti baltinių, batų ir 
maisto.

Prancūzai grįžo
iš Maskvos

Kremliaus trijule pakviesta 
į Paryžių

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris M. 
Schumann jau grįžo iš Mask
vos į Paryžių. Prancūzų delega
cija pritarė sovietų iškeltai min
čiai kviesti Europos kraštų sau 
gumo suvažiavimą, tačiau pa
žymėjo, kad reikalinga jam pa
grindinai pasiruošti. Abu kraš
tai sutarė, kad padėtis Art. 
Rytuose esanti “pavojinga”.

Prancūzai pakvietė Kremliaus 
tris vadus apsilankyti Paryžiu
je. Tai įvyktų 1971 m., gi Pran
cūzijos prezidentas G. Pompi- 
dou .čcda Lar.kyt;e Maskvoje 3d* 

uių xtuAų paibąitgojd. _

pranešimą, pažymėdama, kad 
“Negali būti pateisintas joks 
svetimo krašto įsikišimas į įvy
kius Libane.” Toliau rusai pri
mena, neabejotinai Kremliaus 

įtaigojamą paž’ūrą: “Niekas 
neturįs teisės pažeisti Libano 
suverenumo ar kištis į vidaus 
reikalus. Arabų kraštų vadai 
ras priemonių apvaldyti blogė
jančią vidaus padėtį Libane ir 
niekam neleis plėsti nesutarimo 
sėklą arabų kraštuose.”

Rusai, pagal Tasso praneši
mą įsitikinę, kad “JAV-bės lin
kusios įsikišti į vidaus Libano 
reikalus, ypač, kad JAV intere
sai tame krašte yra didesni už 
kitų kraštų.” Pagaliau, sovietai 
skelbia jiems įprastą ir daugelio 
su šypsniu į priimamą pažiūrą: 
“Visa tai primena kolonializmo 
metodus... kai didžiosios vals
tybės įsikiša į kitų reikalus...”

Atgarsiai

J. Tautų U Thant — 
patenkintas

J. Tautų gen. sekretorius U 
Thant pareiškė, esąs patentin- 
tas, paskelbus apie būsimus 
amerikiečių - rusų pasitarimus 
atominių ginklų varžymo klau
simu. J. Tautos dar 1968 m. 
gruodžio 20 d. buvo priėmusios 
rezoliuciją, kuria Washingtonui 
su Maskva buvo pasiūlyta pra
dėti abišalius pasitarimus tų 
ginklų klausimu.

M. Mansfield, senato daugu
mos vadas, mano, kad “geriau 
vėliau, negu niekad”. Šen. J. G. 
Tower, senato ginklų tarnybos 
komisijos vadovas, pareiškė 
viltį, jog po pasitarimų, gali bū
ti, bus žymiai sumažintas gink- 
lavimasis ir tai galėtų turėti tei
giamos reišmės taikai pasauly.

Rusų šnipai grįžta .. .

Kroger - Cohen j Lenkiją, 
britai į Londoną

LONDONAS. — Keičiantis 
šnipais ir suimtaisiais, šeštadie
nį iš Maskvos į Londoną atvyko 
du britai, Lorraine ir Parsons 
— jie buvo kaltinami narkotikų 
prekyba. Dieną prieš tai į Len
kiją iš Anglijos atskrido du so
vietų šnipai, Kroger su žmona, 
1961 metais nubausti 20 m. ka
lėjimo, nes sovietams buvo per
davę Polaris laivų paslaptis. 
Jiems kalėjime teko būti 8 me
tus. Abu išleisti, sovietams grą
žinus britą G. Brooke.

Kroger (tikroji pavardė — 
Cohen) savo metu į JAV-bes 
buvo atvykęs iš Rusijos.

♦ Belgija, Vokietijos pavyz
džiu, kelia belgų franko kurso 
vertę.

• S. Beckett, iš Paryžiaus ta- 
sidūręs Tunise, vakar pareiškė: 
jis priims Nobelio literatūros 
premiją, bet, Hemingway pa
vyzdžiu, nevyks į Švediją asme- 
niai ją atsiimti.

KALENDORIUS

Spalio 27 d.: šv. Gaudijozas, 
šv. Breka, Vytautas, liūtė.

Spalio 28 d.: šv. Simonas, šv. 
Tadas, šv. Kirile, Gaudrimas, 
Agilė.

ORAS
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėsiau, temp. sieks 40 
ir.daugiau 1 E ryt -į- be paki- 
•HimV

• J

Komunistai kaltina JAV-bes „ko
lonializmu“, bet. . . patys kursto 
Art. Rytuose.

• Prez. Nixonas vakar grižo 
į Washingtoną, savaitgalį pra
leidęs Camp David, Maryland 
aukštumose. Prezidentas skyrė 
daug dėmesio dviejų kalbų ruo
šai, vienai jų ypatingai svarbiai 
— lapkričio 3 d. Vietnamo karo 
klausimu.

• Trys JAV astronautai, sek
madienį viešėję Irane, Tehera
ne, vakar atskrido į Bombėjų, 
Indijoje.

JAV - rusu pasitarimai 
sutarti

Ji9 gali vykti ištisais metais
VVASHINGTON. — JAV ir 

Sovietų Sąjungos vyriausybės 
spalio 25 d. vienu metu paskel
bė apie būsimus abiejų kraštų 
pasitarimus atominių ginklų 
varžymo klausimu. Nuo seniau 
numatyti pasitarimai pradeda
mi lapkričio 17 d. Suomijos sos
tinėje — Helsinki mieste.

Baltųjų Rūmų pranešime nu
rodyta, kad nuo XI. 17 Helsin
kyje būsią vedami “preliminari
niai, paruošiamieji svarstymai”.

Taigi, tik vėliau galės prasi
dėti esminiai pasitarimai ir jau 
dabar politiniai stebėtojai tei
gia: pasitarimai bus ilgi ir jie 
galės tęstis metų metais...
JAV vyriausybė buvo pasiūliusi

dar birželio mėnesį
Prez. Nixonas tartis atomi

nių ginklų varžymo klausi
mais buvo pasiūlęs dar šį m. 
birželio mėn, JAV buvo pasi
rengusios tartis po šį m. liepos 
31 d. ir buvo pasiūliusios susi
tikti Vienoje ar Ženevoj. Rusai, 
ilgai atidėlioję atsakymą, tik 
praėj. pirmadienį pasiuntė į 
Balt. Rūmus sovietų ambasado
rių "VVashingtone A. Dobryniną 
— šis pristatė Maskvos atsaky
mą.

JAV delegacijai Helsinkio pa
sitarimuose vadovaus JAV Nu
siginklavimo reikalams įstaigos 
vadovas, Gerard C. Smith.

JAV iąi’aji, .ritAupFuife vsjasiuae Vjfethapjo ruože

TRUMPAI
Rinkimai Australijoje

Laimėjo Gorton vadovaujama 
koalicija

CANBERA, Australija. — 
Vakar Australijoje vykusiuose 
parlamento rinkimuose laimėjo 
ligšiolinio min. pirmininko J. 
Gorton koalicija. Gorton — 
australų paramos, Vietnamo 
kare, šalininkas. Opozicija, reikš 
dama priešingas nuomones, pra 
laimėjo, bet nežymiai.

... ir Portugalijoje
LISBONA, Portugalija. — 

Vakar rinkimuose laimėjo min. 
pirmininko Caetano blokas. 
Rinkimai buvo būdingi: pirmą 
kartą po daugiau kaip 40 me
tų dalyvavo opozicinės grupės, 
neišskiriant socialistų ir net 
marksistų.

• Sovietų du laivai — naikin
tuvai penktadienį atplaukė į Is
landiją. Tai penkių dienų oficia
li viešnagė.

G. C. Smith vadovaus JAV de
legacijai Helsinky.

Valst. sekr. W. Rogers; 
pasitarimai — svarbūs

W. Rogers, valst. sekretorius, 
užvakar spaudą informavo: jo 
nuomone, pasitarimai Helsinky 
gali vykti gal “kelias savaites”, 
jų metu teks aptarti delegacijų 
apimtį bei numatomą pasitari
mų dienotvarkę.

Jis pareiškė, kad tie pasitari
mai galį virsti “vienais svar
biausių visoje JAV istorijoje” 
ir jis, Rogers, tikįs, kad ir ru
sai pasitarimams teikią nema
žesnę svarbą. Tikimasi, kad po 
pasitarimų būsianti pasirašyta 
atitinkama sutartis.

Esą, kitą mėnesį pasitarimus 
pradedant, nesąs numatytas 
prezidento Nixono susitikimas 
su sovietų min. pirmininku A. 
Kosyginu.
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PER ALPES Į AUGSBURGĄ
Iš mūsų korespondentų fl. Saulaičio ir fl. Zaparacko kelio

nės tarp Europos lietuvių
Sudėję visus savo žemiškus 

turtus j patikimąjį Volkswage- 
ną, palikome mūsų gyvenamąją 
vietą Vilią Lituania. Tai yra mo 
lietuvių kolegijai priklausančia- 
demus penkių aukštų pastatas 
me kieme, kartu su senesniu bet 
patogiu ir atnaujintu pastatu, 
kuriame galima kaip viešbutyje 
gyventi, valgyti, atostogauti 
(mums ten esant buvo bent trys 
ar keturi stalai lietuvių iš vi
sur). Pastatu rūpinasi seselės, 
maloniai aptarnaudamas, o kai
na labai žema. Kiekvienas lie
tuvis iš bet kur, norįs lietuviš
koje aplinkoje modemiškai gy
venti, kol aplanko Romos įžy
mias vietas ar žmones, gali čia 
apsistoti — turėtų čia apsistoti, 
tuo pačiu parems ir šv. Kazi
miero kolegiją, kuri stovi kitoje 
gatvės pusėje, netoli miesto cen 
tro. Prel. A. Jonušas tiek mums 
aprodęs, paaiškino, kad nebe
galime įsivaizduoti kelionės Ro
mon be malonios Vilią Lituania.

Pakeliui iš Vilią Lituania su
stojame šv. Petro Bazilikoje, 
vėl prel. Jonušo vedami, kartu 
su kun. Pakalniškiu ir dviems 
pažįstamomis iš New Jersey. 
Bazilika nepaprasta; jokios nuo 
traukos negali parodyti, ką pats 
matai. Matėme šv. Pijaus X kar 
stą, Pijaus XII ir Jono XXIII 
karstus, prie kurių buvo daug 
gėlių, ypatingai prie Jono, o 
prie prieškarinio Pijaus XI vi
sai nebuvo gėlių — populiaru
mo skirtumas! Praėjome pro 
vietą, kurioje įrengiama lietu
vių 'koplyčia, 1970 m. birželio 
mėn. šventinama, bet nieko ne
matėme — įėiimas uždengtas 
brezentu; koplyčia požemyje, 
jau einant prie šv. Petro palai
kų vietos, kur irgi yra įvairių 
tautvbių koplyčių, gražiai įreng 
tų. Kai kur matėme vainikus, 
čekų tautinių spalvų kaspinais 
papuoštus.
Atsisveikinę pasileidome greit

keliu Veneciios link. Pravažia
vome eilę įdomių miestų, tik 
nebuvo laiko sustoti; Florenci
ja, Bologna, Padua (šv. Anta
no miestas!). Gerai tiek, kad 
žinosime, kur sekantį kartą rei
kės važiuoti. Prie naujų greit
kelių vaikai ir suaugę stovi ant 
viršuje esančių tiltų ir seka au
tomobilius, o mes per atdarą 
Volkswageno stogą mojame.

Venecijoje buvo apie 9 vai. 
vak. Motorinis laivas tamsiais 
kanalais pravežė pro puikius rū
mus. šviesomis apšviestus, į šv. 
Morkaus aikšte. Susiradome res 
toraną, užsisakėme žavingus pie 
tus: virėjas čia prie pat mūsų 
pakepė vėžiukus, kurie kaip sal
dainiai tirpo burnoje, vėliau ir 
žuvį. Pavalgę ir nusipirkę at
virukų draugams ir pažįsta
miems priminti, kad dar esame 
sveiki ir gyvi, apvaikščiojome 
gatvės, kanalų tiltus, pačią aikš 
tę. Trijose ir keturiose vietose 
(jau buvo 12 vai.) lauke grojo 
orkestrėliai, sėdėjo žmonės vai
šindamiesi. Iš trijų pusių rūmai, 
ketvirtoje — pati katedra. Ne
paprastai gražu.
Venecijoj viešbučiai brangūs; 

ėmėme važiuoti šiaurėn, kol, ga
lų gale, apie 2 vai. prie ežero 
aukštai nusukome i aikštele ir 
nusnūdome iki gal 7 ar 8 vai. 
ryto. Atsibudę radome dar tris 
panašius automobilius. Tai Eu
ropoje labai dažnas reginys — 
laibai daug keliauja, dieną naktį 
sustoja pakelėje, pamiega ar
ba išlipa, pavalgo, dažnai ištie
sia loveles ar kėdes, kartais sta 
liuką, pasišildo valgyti. Jauti 
tam tikrą brolystę su įvairiau
sių kraštų keliauninkais.

Prie Italijos - Austrijos sie
nos daug italų kariuomenės sto
čių. Vėliau sužinojome apie pa
sienio ginčus- Tirolyje.—Pėr Al
pes, eina keli keliai — vienas 
pratBruntier tarpeklį, o pasipifi- 
kdme .Groąsglookn 6r keliat■ apiė 
<p km. ilgie, kurie iškylu" ligi' 
2,500 metrų (arba virš 8,000

pėdų). Pro žaliuojančias ir žy
dinčias pievas pakilome ligi snie 
go ir ledo kalnų apkrautų viršū
nių, likdami 'be žado, be kvapo 
tiek dėl aukščio, tiek dėl grožio. 
Tunelį pervažiavę (užrašas: 
“Tavimi, Viešpatie, pasitikiu’’) 
kartu su mažais vaikais pažaidė 
me sniege (kaž kas sakė: “Čia 
sniege visi tampa vaikais”), pri 
fotografavome gražią Austrijos 
gamtą. Tie penki doleriai už ke
lią sumokėti apsimokėjo. Užva
žiavus į Edelweiss viršūnę ga
lėjai matyti keliasdešimt viršū
nių. Vienoje pakelėje sniege di
deliais akmenimis buvo išdės
tytos raidės: “Russen sindt 
okupanten”, tai yra: rusai yra 
okupantai. Tada prisimename, 
kad matėme penkių ar šešių ma 
šinų eilutę iš Čekoslovakijos, 
gal jie tai ir parašė, ypatingai, 
kad žodis “sindt” klaidingai ra
šytas.

Jau Vokietijos pasienyje Aust 
rijoje susiradome Algio gimi
nes, tetą ir dėdę Lapšius, jų sū
nų Raimundą, kuris 1966 m. bu
vo Jaunimo kongrese. Antrasis 
sūnus Anglijoje vasarą mokosi 
kalbos. Abu lietuviškai rašo, 
skaito, kalba ,nors lietuvių apy
linkėje vos keli. Ir šeimyniški, 
ir kelionės, ir visuomeniniai į- 
spūdžiai — viskas iš karto, kaip 
būna gimines susitikus. Ponia 
Lapšienė pavalgydino lietuviš
kais ir austriškais valgiais.
Kitą rytą Kufsteino ligoninės 

koplyčioje lietuviškai atšventė
me Mišias, kol yra proga, nes 
lietuviai čia retai pravažiuoja 
—- kartu yra visai pakeliui iš 
Vokietijos į Italiją. Raimundas 
aprodė Kufsteino pilį, kurioje 
pirmojo karo didvyriams atmin
ti įkelti vargonai “Heidelorgel”, 
kasdien 12 vai. pusvalandį gro
ja nuo kalno ir girdimi kone 
visame mieste. Pilis prižiūrima, 
tad matosi senoviniams baliams 
vartoti kambariai, turnyrų lau
kas, sienos ir bokštai, ir vieta, 
pro kurią prieš kelis šimtus me
tų prasiveržė pilies priešai.

Po pietų pusbroliai pavežė 
į Augsburgą, kuriame ė'gis ir 
aš, dar maži vaikai, tremtinių 
stovykloje gyvenome. Pakan
kamai prisiminiau miestą, g?1ė- 
au surasti katedrą, o prie jos 
seselių prižiūrimuose namuure 
— savo senelę, kuri, būdama 
97 metų, iš savo sutaupų apmo
kėjo šią anūko kelionę, kurios 
trys savaitės buvo skirtos dau
giau bendruomeniniems ir skau 
tiškiems, kaip šeimyniškiems 
reikalams.

Su Algiu apie 4,500 mylių ap
keliavę, išsiskyrėme vienai die
nai, laukdami lietuvių subuvi
mo Muenchene.

Texas universiteto studentai sulipę į medžius Austin, Tex., nenori leisti 
nuplauti ąžuolų. Palicija studentus pašalino ir vėliau ąžuolai buvo buldo
zerių nuversti.

nės Istoriją Rytų Europoje — 
Bolonijos Prekybos Rūmų var
do premiją — auksos medaliu. 
Laiškas pranešantis apie meda
lio pasvyrimą datuotas 1969 
rugsėjo 19 d. — Bologna, Italia

S.G.

BENDRA KOMISIJA
Jau 1967 metais buvo suda

ryta bendra katalikų ir angli
konų Bažnyčių parengiamoji te 
ologų komisija abiejų Bažnyčių 
vienybės klausimams svarstyti. 
Pasiekti rezultatai buvo pateik
ti Apaštalų sostui ir anglikonų 
vyskupų Lamlbetlh. konferencijai. 
Šiomis dienomis Apaštalų sos
tas, susitaręs su Canterbury 
arkivyskupu, atstovaujančiu an
glikonų Bažn., .paskyrė po 10 
atstovų į bendrą nuolatinę abiejų 
Bažn. teologų komisiją pradėtam 
dialogui tęsti. Naujoji nuolatinė 
Komisija pirmąja! darbų sesi
jai susirinks 1970 m. St. Geor- 
ge’s House Windsoro Anglijoje.
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais —- 8:30__ 12:00.
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Mūsų kolonijose
Omaha, Nebraska

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Gražina Mickevičiūtė, Stasio ir 
Marijos Micekvičių duktė, ištekė
jo už Jerry Ward. Vestuvės į- 
vyko spalio 11 d. Sv. Antano 
bažnyčioje. Sv. Mišių metu su
tuoktuvių sakramentą palaimino 
klebonas kun. Žarkauskas. Baž
nyčioje giedojo choras “Ramby- 
nas”, sol. Natalija Aukštulienė 
ir Kristina Kartanienė. Dirigavo 
muz. Bronius Jonušas, vargona
vo Vida Misiūnaitė.

Vakare vestuvių pokylyje sve
čius vaišino jaunosios tėvai. Prieš 
vaišes invokaciją sukalbėjo kun. 
Leonardas Musteikis. Publikos 
buvo pilna salė. Pakviestųjų tar
pe buvo matoma giminių atvy
kusių iš toliau: Vytautas ir sol. 
Natalija Aukštuoliai, Bronius ir 
Onutė Dainiai, Andrius ir Šerin 
Mickai iš Chicagos, inž. Stasys 
ir Elena Mickai iš Denverio, Ta
das ir Meilė Mickai iš Washing- 
tono, D.C., Ipolitas Mickevičius 
iš Rocchesterio ir kiti. Progra
mos pranešėju buvo inž. Mickus. 
Šokiams grojo orkestras. Jaunimas 
dainavo lietuviškas dainas.

Vyriausieji technikinė šeimi
ninkė Uršulė Starkevičienė pade- 
dedama talkininkių: Jadvygos 
Gartigienės, Alfos Mikėnaitės, 
Serafinos Vasiliauskienė, Anelės 
Laureckienės ir kt. pagamino 
puikiausių valgių ir skanumynų.

Jaunieji buvo gausiai apdova
noti ir jiems palinkėta laimingo 
vedybinio gyvenimo. J. D.

Aukso medalis už veikalą 
"Popierius Lietuvoje"

XV - XVIII a.
Kaip jau spaudoje buvo mi

nėta, su kukliu “Popierius Lie
tuvoje XV - XVIii a.”, 1967 m. 
Vilniuje išėjo Edmundo Laucevi 
čiaus monurųentalus 2jų tomų 
veikalas. Jis yra 25 metų 
kruopštaus darbo vaisius. Me
džiaga buvo rinkta Lietuvos, 
Rusijos, Lenkijos archyvuose. 
Pirmame tome yra popieriaus 
gamybos technikos aprašymas, 
popieriaus gamybos istorija Lie 
tuvos Didžiojoje kunigaikštystė 
je, nurodant ir vietoves, kuriose 
popierius buvo gaminamas, van 
denženklių paaiškinimai, jų 
reikšmė datuojant dokumentus 
ir knygas ir kt.

Antrasis tomas yra vandens 
ženklai, kurių skaičius siekia 
4276.

Tai yra pirmas ir vienintelis 
toks išsamus tekios rūšies lei
dinys, kuris istorikams bus di
delė pagalba nustatant istorines 
datas, ar patikslinant senąsias. 
Jis susilaukė puikių atgarsių į- 
vairiose vakarų valstybėse, kol 
pagaliau jo pasirodymą apvai
nikavo žinia iš Italijos, kad Bo
lonijos Universitetas ir Mokslo 
akademija apdovanojo Edmundą 
Laucevičių už jo veikalą “Popie 
rius Lietuvoje”, kaipo didelį kul 
tūrinį įnašą į popieriaus pramo-

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

S751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

uals 8—9 v.. šeštadieniai. 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susltarlma: Pirmad. Ir
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. tr penk
tad. 10—4; SeStad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9861
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampaa 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—8 v. y

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Ofs. 735-4477. Rez. PB 8-0960

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS
PRITAIKO AKINIT78 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryte Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rei. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGU A 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepta, skambinti S74-801*

DR. C. K. BOBELIS
’nkstų ir Šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0538 - Elgin 
426 No Liberty Street

Route 25. Ejgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6S-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 8—S vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad ir kitu laiku pagal sutari. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-S048

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

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wegt 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. t-4, vakare 7-9, 
antr.. p.-uUi«<i i-ft. Ireč. p m
maltam*

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8PECIALYB® — NERVU IR 
EMOCINftS UGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. We.leni PR 8-58751. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 tkl 9:80. Kitom dienom nuo 

9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 
VAIKU UGOS 

2656 VVest 63 rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki S vai ir nuo 6 iki 8 v.v.
fieštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

Ofieo vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šeši. nuo 9 tai 12 vai.: aroa suslta 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl s vai. trečlad. tr šeštad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJ STAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 W. 71st St. — Tel. 737*514(1
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal ausitarlma. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 428-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
STEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

 (Ily apiMdntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

_______ Vizitai pagal susitarimu

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRoveUilU 6-0617 

Valandos: pirm. tr ket nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susltarlma.

f a:.
SpringfiekJ, -Mas»r East- Main gatvėje suguldyti stulpai, kadangi greta ve
damas kelias. Laidai nenutraukti, ir visa sistema veikia. ... •

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad . katvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12 - t vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—I vai. Ir 8—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

KŪDIKIU IR VAIKU UGI) 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING
7156 Soutb VVestern Avenue 

Pirmad. antrad ketvtrt. Ir penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rea. tel. 259-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ UGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
p-fl f'R-U R6A8 
2858 W«ąt 6Srd Street,

Valahousf 'pkinad^. kotyv* 6—vai, 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal sutritarima

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10—1 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. vz 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryt

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč ir 

■penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-—4 vai popiet ir kiltu 
laiku pagal susitarimą..

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

PriiminSja Ligonius tik slsitanig 
Vai. 2—-4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

iVAAK AS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenne
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 v 
vak.. penkt ir šeštad. 2—4 pop 

ir kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. Lr 7 iki 8 v. v. 

Treč. Lr šeštad. pagal . susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road 
Vai.: plrmod-.v-antrad.. penktad.- t*6 
ir 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. vakaro. 
•Gžtadlaulais U-l vai uoulet



Užbaigtas paminklas —

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

Rudens metas vis būna gau
sus įvairiomis žemės gėrybė
mis, kurios džiugina žemdir
bius, nes jų metų darbą vaini
kuoja gausūs žemės vaisiai.

Mums, išeiviams lietuviams, 
šis ruduo ypač malonus tuo, 
kad, be gausių materialinių 
gėrybių, kurias už mūsų kietą 
ir įtemptą darbą mainais tei
kia svetinga Amerikos šalis, šį 
rudenį galime pasidžiaugti ir 
gausiu dvasiniu darliumi — 
šiomis dienomis sulaukėme 
paskutinio Lietuvių enciklope
dijos tomo.

*
(Enciklopedija yra informa

cinis veikalas, kuriame duoda
ma visų žinijos šakų santrau
ka, ilgesniais ar trumpesniais 
straipsniais surašyta ir daž
niausiai alfabetiškai sutvarky
ta, — šitaip apie save sako pa
ti Lietuvių enciklopedija. En
ciklopedijas turi tik aukštos 
ar aukštesnės kultūros tautos. 
Kitais žodžiais tariant, tai lyg 
tautos kultūros egzaminas, ku
rį tauta išlaikiusi, išleidusi sa
vąją enciklopediją, įkopia į 
kultūringų tautų tarpą.

Lietuviai jau prieš 60 metų 
svajojo ir net kūrė planus sa
vajai enciklopedijai leisti. Ta
čiau ligi I pasaulinio karo ne
buvo bet kurių sąlygų savame 
krašte, tada rusų okupuota
me, tokį veikalą paruošti ir iš
leisti. Ano meto lietuvių švie
suolių akys buvo nukrypusios 
į išeivius Amerikoje. 1910 m. 
lietuvišką enciklopediją leisti 
buvo nusprendęs žinomas 
prieškarinių laikų lietuvių vei
kėjas Antanas Olšauskas, iš
leidęs keletą gimtų pavadiriipų 
lietuviškų knygų. Redakcijos 
reikalus tvarkyti buvo pakvies 
tas rašytojas Kleopas Jurge
lionis. Buvo mėginta kai kas 
daryti, tačiau veikiai išaiškėjo, 
kad lietuviai dar neturi švie
sesnių žmonių tokiam veikalui 
paruošti, neturi reikalingų ka
pitalų ir vargiai būtų turėję 
pakankamą prenumeratų skai
čių. 1912 m. nuo šio sumany
mo atsisakyta.

Ne geresni reikalai buvo ne
priklausomo gyvenimo pra
džioje. 1923—1924 m. Lietuvių 
enciklopedijos leidimą svarstė 
“Švyturio” bendrovė, tačiau 
veikiai pati žlugo. Nebuvo sėk
mingi ir kiti bandymai. Tik 
1931 m. pasirašyta sutartis 
enciklopedijai paruošti ir leis
ti. Reikia pasidžiaugti, kad ta
da įvairių srovių bei grupių 
mūsų kultūrininkams pavyko 
susitarti išleisti plačios apim
ties LE, neskaldant mokslinių 
pajėgų. Pirmasis tomas išleis
tas 1932 metais. Ligi bolševikų 
okupacijos buvo išleisti 9 to
mai ir 10 sąsiuvinių (baigėsi 
žodž. Ind-). Okupavus Lietuvą 
rusams, nebuvo jokių sąlygų 
tęsti LE paruošimo ir leidimo 
darbą.

*
Pokario metais naujieji lie

tuviai išeiviai JAV-bėse labai 
gerai suprato, kad geriausias 
ginklas mūsų kultūrai išlaikyti 
ir laisvei atgauti yra ne fizinė 
jėga, ne medžiaginės gėrybės, 
bet dvasiniai turtai. Ryškiau
sia mūsų kultūrinė apraiška 
kaip tik galėjo būti Lietuvių 
enciklopedija. Apsispręsta lais 
voje išeivijoje tęsti tą darbą, 
kurio priešo supančiota tauta 
negali atlikti.

Reikėjo padėti didžiules pas
tangas tokiam monumenta
liam veikalui sukurti. LE re
dakcijai vadovauti buvo pa
kviestas prof. V. Biržiška. Re
daktoriais buvo Ant. Bendo- 
rius, Pr. Čepėnas, dr. J. Gir
nius, dr. V. Maciūnas, prof. 
dr. J. Puzinas. Redakcijos sek
retoriate įtemptai dirbo St. 
Santvaras, Ant. Mažiulis; liet.

Jugoslavijos ortodoksų kuni
gai savo suvažiavime Belgrade, 
apsvarstę dabartinę Bažnyčios 
vadotįi Jugoslavijoje, nutarė rei 

ViidįįCti isb’hgri n'flaijuę

kalbą tikr. VI. Kulbokas. Bu
vo sukaupta keliolika šimtų 
bendradarbių. Patį techniškąjį 
leidimo darbą apsiėmė suor
ganizuoti Juozas Kapočius, ad
ministravo A. Lileikis. 1953 m. 
spalio mėnesį Bostone buvo 
išleistas* I-sis Lietuvių encik
lopedijos tomas, 544 pusi. ap
imties.

Kaip toliau vyko, visi žino
me. Reikia pasidžiaugti, kad 
naujieji išeiviai, tada dar ne- 
pasiturį, leidimo darbą viso
mis išgalėmis rėmė. Atsirado 
net 4000 LT prenumeratorių. 
Lietuviams turtėjant šis skai
čius pamažu mažėjo, bet, at
rodo, nenusileido žemiau 3000. 
Šie prenumeratoriai prenume
ratos būdu sudėjo daugiau 
kaip milijoną dolerių, duodami 
finansinę galimybę redakto
riams ir leidėjui šį mūsų pa
minklą pastatyti ir išbaigti.

*
Nelengvas buvo darbas iš

leisti LE išeivijos sąlygomis, 
neturint reikiamų archyvų, bib 
liotekų, knygų, laikraščių bei 
žurnalų komplektų, nuotrau
kų rinkinių, dargi nesiekiant 
kojomis gimtosios žemės, o- 
kupantams tvirtai uždarius vi
sus plyšius, kad Lietuvoje gy
venantieji tautiečiai nepadėtų 
šio lietuvių kultūros pamink
lo statytojams.

1953 — 1969 m. bėgyje, tai
gi tik per 16 metų, buvo išleis
ta visa plačios apimties LE — 
36 tomai.

Be galo smagu buvo paimti 
į rankas patį paskutinį — - 
XXXVI tomą, kurį sudaro red. 
dr. J. Girniaus redaguoti pa
pildymai. Šis redaktorius, tu
rėjęs laimę LE redagavimo 
darbą užbaigti, tomo įžangoje 
pastebi: “Šiuo papildymų to
mu LE leidimas galutinai bai
giamas. Ligi galo ištesėjome 
šį didelį užmojį visų dėka, nes 
jame savo vaidmenį turėjo ir 
leidėjo iniciatyva bei rizika, 
ir redaktorių keliolikos metų 
pasiaukojimas šiam darbui, ir 
bendradarbių ilgametis savo 
laisvalaikio skyrimas LE tal
kai, ir spaustuvės bei administ 
racijos personalo rūpestingas 
atsidėjimas, ir pagaliau visų 
prenumeratorių kantrybė įsi
gyti enciklopedijos tomus, kuo 
ne dvigubai peršokusius nu
matytą skaičių”.

Džiaugdamiesi svariais turi
niu, iliustracijom ir gausiais 
skaičiumi LE toriais, mes su 
širdgėlą prisimename, kokia 
didelė nelaimė ištiko lietuvių 
tautą, kai ji ir šiandien neturi 
jokios praktiškos galimybės 
LE tomais pasinaudoti ir net 
gi į juos pažvelgti. Per ilgus 
25 okupacijos metus po di
džiausių lietuvių pastangų o- 
kupantai leido lietuviams iš
leisti tik trijų tomų “Mažąją 
tarybinę enciklopediją’’ (ligi 
šiol jos išėjo du tomai) vien 
tik tam, kad fiziškai nugalė
tas lietuvis turėtų veikalą, ku
riame galėtų padėkoti tam pa
čiam tautos prispaudėjui už 
vergijos pančius. Tačiau gal 
ir gerai, kad okupuotame kraš 
te ta mažytė LE parodija bu
vo išleista. Turėdami vieną ir 
antrą, galime vaizdžiai maty
ti, koks didelis skirtumas yra 
tarp pavergtos tautos ir lais
vosios jos išeivijos darbų.

Lietuvių enciklopedija, šis 
milžiniškas mūsų kultūros pa
minklas, tegu rodo visiems lie
tuviams mūsų tautos aukštą 
kultūrą, tegu parodo jos iš
eivijos veržlumą ir pagrįstą 
pasididžiavimą. Lietuvių išei
vija yra vienintelė visame pa
saulyje, sugebėjusi pastatyti 
visai tautai amžiną paminklą.

b. kv.

Bažnyčią liečiančius įstatymus. 
Senieji potvarkiai rašoma Ju 
goslavijos ortodoksų kunigų pa 
reiškime — neatitinka dabarti
niu t.tkirč.iin'n wp.ika.Tn.

Šiaurės Kazakstane yra Kus- 
tanajo miestas. Jame bei apy
linkėse, kaip nurodoma Lietuvių 
enciklopedijoje, gyvena nemaža 
ir nutremtų mūsų tautiečių." Šių 
metų spalio pradžioje atėjo laiš
kas apie jų religinę padėtį. Ra
šytas rusiškai ir atsiųstas iš 
Lenkijos. Rašytojas visa matė 
savo akimis.

“Turėdamas progą Jums pa
rašyti, noriu kai ką papasakoti 
iš savo gyvenimo. Artinantis 
1867-8 m. žiemai, Kustanajyje 
pas mus susiklostė tokie daly
kai. Žmonės prašė atidaryti baž 
nyčią. Jiems buvo atsakyta: 
“Nupirkite namą, pažiūrėsime”: 
Surinko pinigus, nupirko nedi
delį namuką. Tada jiems pasa
kyta: “Galite tuo tarpu rinktis 
maldos, mes pažiūrėsime”. Bet 
namo neregistravo. Kada ten 
žiemą atvyko kunigas, žmonės 
kartu su juo nuėjo pas kulto 
reikalų įgaliotinį. “Štai žmogus, 
sutikęs darbuotis pas mus ku
nigu. Užregistruokite jį ir na
mą”. Tasai atsakė; “Prašau, te
gul jis persikrausto”.

Priekabių ieškojimas
1968 m. rugpiūčio mėnesį ku

nigas galutinai persikėlė. Mies
te gavo nuolatinį leidimą gy
venti, įsikūręs mažame kamba
rėlyje prie namu, ir pradėjo eiti 
savo pareigas. Vertėjo savo a- 
kimis pamatyti tą jo “katedrą”. 
Nors žiema pasitaikė neįpras
tai atšiauri, tarnyba nebuvo nė 
karto apleista. Žmonių visuo
met buvo pūna Sekmadieniais 
visi vos galėjo tilpti, kvėpuoti 
būdavo taip sunku, kad kartais 
net geso žvakės. Darbo dieno
mis taip pat rinkdavisi daug. 
Kasdien išpažinties (kartais ne
buvusių po 10, 20, netgi 30 me
tų) ir komunijos eidavo po 30, 
40, 50 žmonių. Sykį net siau
čiant pūgai ir euant ,;0 laipsnių 
šalčio, atėjo 12 žmonių, dargi iš 
tolimų miesto kvartalų. Tačiau 
nei vienas, nei dvasininkas ne
buvo oficialiai registruojami, tai 
atidėliojant įvairiais preteks
tais.

Staiga 1969 m. vasario mėne
sį jam buvo kategoriškai už
drausta darbuotis, pagrindus 
tuo, jog pažeidęs teisę: neįra
šęs į specialią knygą duomenų 
apie krikštus visais praėjusiais 
mėnesiais. (Re’kėjo nurodyti 
gimdytojų pavardes ir vardus, 
adresą, darbovietę ir pr..). O 
to jis padaryti negalėjo, nes 
apie tą reikalavimą buvo pra
nešta tik prieš pusantro mėne
sio. Tačiau vis tiek jam kate
goriškai uždraudė toliau eiti 
dvasininko apreigas. Žmonės ne
siliovė rūpintis registravimu. 
Tuomet jiems buvo pasakyta: 
“Tai visai ne bažnyčia, o ka
žin koks paprastas namelis. Čia 
nėra ko registruoti. O apie čia

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA

70
Lietuvių Savišalpos draugija su nauju ryžtingumu 

metėsi į 'darbą. Vytautas surinktais draugijos pinigais 
jau buvo užpirkęs visą eilę instrumentų, skalpelių opera
cijoms ir švirkštų, kuriuos turėjo persiųsti į Lietuvą. Leid 
mų gavimas buvo komplikuotas ir varginantis laiko gai
šinimas, bet to nebuvo galima išvengti. Iškilo ir vie
tinių intrigų, nes atsirado nuomonių, kad tokia siunta 
gali atrodyti kaip oficialus bendravimas su rusais, ku
rio vis norėjo išvengti. Reikėjo daug takto ir diplomatijos 
visą reikalą pastatyti ant privačios šalpos pagrindo. Bet 
Vytautas jau turėjo pyšius su Lietuvos daktarais, kurie 
sutiko gauti tą siuntą savo vardu, o paskui kaip nors 
aiškintis su valdžia, jei ji prisikabintų.

Auksė, anksčiau visa širdimi dirbusi drauge, dabar 
laikėsi nuošaliai. Ji ateidavo į susirinkimus, bet atrodė 
viskam apatiška. Galvos svaigimai pradėjo vis dažniau 
kartotis ir kartais bijodavo viena kur toliau nuo namų 
pajudėti. Niekam nesiskundė, bet Vytautas pastebėjo jos 
negalavimą.

— Kas yra, Aukse?
—Nieko, nieko, truputį galva svaigsta. Neturėjau 

laiko pavalgyti, tur būt, todėl, — atsakė nenoromis ir 
stengėsi kalbą nukreipti kitur.

Apie Vytauto paslaptį jie .daugiau neprisiminė Bet
po to pasikalbėjimo Auksė pasijuto dar arčiau jo, lyg jo

RELIGIJOS LAISVĖ SOVIETUOSE
Konstitucija sako viena, tikrovė rodo kita

Kun. ANIC. TAMOŠAITIS, SI

dirbusį kulto tarną iš dvasinio 
centro gautas raštas, kuriame 
apibūdinamas, kaip visai3 požiū 
riais nepriimtinas, nes, pirma, 
neturi Lenino dvasios, antra, y- 
ra karštas popiežiaus šalinin
kas”. •

Viso to nežiūrint, žmonės ir 
toliau patys nemažesniu būriu 
renkasi bendros maldos ir be pa 
liovos rūpinasi registracija. Pa
aiškėjo, kad vietinė valdžia nie
ko prieš ją neturėtų (vienas dar 
buotojas tai tiesiai ir pareiškė), 
bet nieko negali nuspręsti be 
specialaus pritarimo iš centro 
(t. y. Maskvos), kuri šiuo1 rei
kalu tvirtai laikosi savo linijos, 
žiūrėdama laisvės tikėjimą iš
pažinti tik dėl akių. Atrodo, 
kad pavyktų užregistruoti namą 
- bažnyčią ir net dvasininką 
(tik, aišku, jau kitą, ir jau yra 
pasiruošusių pradėtąjį darbą 
tęsti), jei apie visus šiuos daly
kus plačiai pasklistų žinia, pvz. 
per radiją. Tegul visi apie tai 
išgirsta”.

Pačių komunistų mitas apie 
religiją

Laiškas baigiamas tuo, jog 
Kustanajo tikintieji reiškia gi
lią meilę ir ištikimybę ŠV. Tėvui, 
dėkoja už jo nesiliaujantį rūpini 
mąsi savo vaikais ir prašo mus 
prisiminti ištikimą katakombų 
Bažnyčią. Tas gilus ir uolus da
bartinės katakombų Bažnyčios 
tikėjimas yra tikrai graži pas
kata, o gal net sugėdijimas 
mums. Bet svarbiausia iš to laiš 
ko galime pasidaryti vieną iš
vadą, jog esama didelio plyšio 
tarp to, kas Tarybų Sąjungoje 
žmonėms garantuota ir kas duo 
ta, arba tarp valstybės konsti
tucijos ir gyvenimo tikrovės. 
Antrojo pas. karo metu Mask
voje buvo išleista knyga “Prav
da o religii v Rossii — Tiesa a- 
pie religiją Rusijoje”.

Tarp Libano ir Sirijos siena prie Masna yra tuščia, nes Sirijos vyriausybė uždarė sieną grasindama pulti Libaną, 
kuris neleidžia veikti par.tizanams prieš žydus. Libanas yra lengvai Izraelio pažeidžiamas, .todėl nenori, kad žydai, 
atsikeršindami už partizanų veiklą padarytų Libanui daugžalos.

Redakcijos žodyje skaitome:
“Tarybų valdžios dekretas apie 
sąžinės laisvę, paskelbtas dar 
1918 m., užtikrina kiekvienai 
religinei bendruomenei teisę ir 
galimybę tvarkyti savo religijos 
dalykus, kaip reikalauja jų ti
kėjimas, kol tai negriauna vie
šosios tvarkos ir kitų piliečių 
teisių. Tiesa, Rusijoje, kaip ži
noma, vadinama priešreliginė 
ideologija yra komunistų parti
jos ideologija. Tačiau tuo pat 
metu su visišku objektyvumu 
reikia nurodyti, kad konstituci
ja, garantuodama taip pat pil
ną laisvę atlikti religinio kulto 
reikalus, nė kiek nesiaurina nei 
tikinčiųjų religinio gyvenimo, 
nei Bažnyičos gyvenimo aps
kritai”.

Tokia yra valstybės konsti
tucija. Bet kokia gyvenimo fik- 
rovė? Įgyti savo sutaupytais 
pinigais namelį ir ateiti ten mels 
tis bei klausytis Dievo žodžio 
tikrai neardo viešosios tvarkos.
Ir nevaržo kitų piliečių teisių.
Bet ir po pakartotinų prašymų 
ta maldos vieta neregistruoja
ma. Skaitėme, kad kiekvienai 
reeliginei bendruomenei garan
tuota teisė ir galimybė tvar
kyti savo religijos dalykus, kaip 
reikalauja jų tikėjimas. t O pa
grindinio katalikų tikėjimo rei
kalavimas yra dvasios dalykuo
se klausyti Kristaus ir jo vie
tininko, ant kurio, kaip pamato, 
pats sakė statysiąs savo Baž
nyčią. Turi jų klausyti ir juos 
mylėti. Bet kunigui kaip tik už
drausta eiti savo pareigas dėl 
to, kad jis yra karštas popie
žiaus šalininkas, taigi, kad Kris 
taus vietininko klauso ir jį karš 
tai myli. Ar tai nėra tikinčiųjų 
religinio gyvenimo siaurinimas, 
kurį ana knyga griežtai neigia?

Lenino dvasia ir tikrovė

Be to, nurodoma, kad netu
rįs Lenino dvasios, čia tikrai
tinka priežodis: “Juokiasi puo-' čiųjų traktavimo.

tragedija būtų ne kliūtis, bet kelias į jų meilę. Ji jau 
neabejojo, kad Vytautas ją myli lygiai taip, kaip ir ji 
jį myli, kad jie vienas kitam reikalingi, kad pats gyve
nimas, atsiteisdamas už jiedviem suteiktą skriaudą, — 
atėmęs galimybę ir vienam ir kitam turėti vaikų, — 
suvedė dabar juos į bendrą kelią, kuriame jie atsiims 
bent dalelę laimės, skirtos žmogui šioje žemėje.

Ji nusprendė palikti Johną.
— Mes niekad .nebūsim laimingi, — tikino ji sa

ve ir stengėsi ištrinti iš atminties devynerius bendro gy
venimo metus. Tai nebuvo lengva, nes, žvelgdama at
gal, ji matė, kad Johnas visada buvo jai geras, stengėsi 
suprasti ir net prisitaikyti prie jos. Jai buvo gaila jo ir 
nenorėjo, kad jis būtų nelaimingas, bet ką daryti? Ki
tos išeities nebuvo — jos vieta šalia Vytauto. Juos ri
šo jausmas, kurio ji niekada nepažinojo. Ar ne todėl 
jie kovojo prieš jį ir pralaimėjo, kad taip jiems buvo 
lemta?

Vytauto giminėje esanti ligos sėkla jos negąsdino. 
Ji buvo bevaikė, ir iš jų bendro gyvenimo negali gimti 
nenormalus kūdikis. Ar ne vien to Vytautas bijojo?

Savo nusistatymo niekam nesakė, nes žinojo, kad 
reikės daug laiko ir užsispyrimo įtikinti Vytautą, kad 
tai vienintelis visiems geriausias kelias. Jis galvos apie 
Johną. Taip, ir ji galvojo, bet Johnui ji nebus taip rei
kalinga, kaip Vytautui, ir, be to, jis turėjo savo darbą, 
kuris jam tiek daug reiškė... Ji niekad jam tikrai netiko, 
jis turėjo vesti Betty.

Taip, Bettyl Gal ji dar vis laukė jo? Jie būtų lai
mingi... Žinoma, bus sunku jam pasakyti, kad tarp jų 
viskas baigta... Bet vieną dieną ji pasakys... Viskas išaiš
kės ir visi bus laimingi...

Galvos svaigimai dar vis nepraėjo. Ji buvo išbalu

STATYBOS TRŪKUMAI LIETUVOJE
Nesklandus statybos planavimas

JURGIS VĖTRA
Rugsėjo 30 d. Vilniuje vy

ko komunistų partijos centro 
komiteto posėdis, kuriame svar 
stytas jautrus klausimas: “Ka
pitalinės statybos būklė ir prie
monės jai gerinti”. Pranešėjas 
buvo ministerių tarybos pirmi
ninkas J. Maniušis. Kruopščiai 
paruoštas pranešimas išryškino 
esmines negeroves, kurias jau 
ne kartą aptarėme.

Aišku, pranešėjas negalėjo 
atsiplėšti nuo komunistų par
tijos taktikos pasigirti, bet ne
trukus turėjo save plakti. Sta
tybos darbų kritika nustelbia 
pasigyrimus.

das, kad katilas juodas”. Kaip 
tik Lenino pastangomis, 1918 
m. priimant pirmąja tarybinę 
konstituciją, kuri imta pagrin
du visoms kitoms, buvo įrašy
ta, kad ji garantuoja abipusę 
propagandą: ir prieš, ir už reli
giją. Bet ką matome šiandien? 
Ne tik neleidžiamas religijos 
skleidimas, bet varžomas pats 
jos išpažinimas. Anos konsti
tucijos priėmimo proga Leninas 
pasakė, jog “tarybų valdžia mi
lijoną kartų demokratiškesnė už 
demokratiškiausias buržuazįnes 
respublikas” (Raštų 22 t., 227 
psl.). Kur tas demokratišku
mas šiandien, jei šių metų pra
džioje Lietuvoje vien už lides- 
nės tikėjimo laisvės prašymą jį 
perrašiusieji kunigai, dar ne
praėjus 24 valandoms, buvo iš
mesti iš savo darbo vietų? Kal
tinantieji kitą, jog neturįs Leni
no dvasios, tegul pirma prie jos 
mrižta patys. Tegul įregistruoja 
Kustanajyje maldos namus, te-
gul rehabili.iio ia Lietuvoje mi- j tybos trūkumų tenka paminėti 

lėšų išskaidymą daugelyje ob
jektų, didelę jų statybos truk
mę ir viso to išdavą — žemą 
kapitalinių įdėjimų efektyvumą. 
Daugelis statybos organizacijų 
nustatytu laiku neatiduoda nau
doti gamybinių pajėgumų ir pa
grindinių fondų, pasitaiko že
mos darbų kokybės, nuosto'ių. 
Nepakankami statybos materia
linės - techninės bazės vystymo 
tempai.

Pagrindinė ilgų statybos ter
minų priežastis, greta trūkumų 
ją organizuojant, yra kapitali
nių įdėjimų išskaidymas \ dau
gybėje objektų. Respublikos Vai 
stybinė plano komisija dažnai 
nepajėgia atsispirti kai kurioms 
ministerijoms ir žinyboms, sie
kiančioms įtraukti į planą vis 
naujus objektus, nepaisant rea
lių statybos galimybių. Dėl to 
dažniausiai pailgėja objektų sta 
tybos terminai, ir tokia prakti
ka žalinga patiems užsakovams. 
Tai reikia ryžtingai išgyvendin
ti. Yra didelių galimybių suma- 

(Nukelta į 5 pusL)

nėtus dvasininkus. Kol to nepa
darys, tol riogsos tarybų val
džiai gėdą darąs plyšys tarp į- 
statymo ir gyvenimo, tarp kon 
stitucijos garantavimo ir tikin

si, o žvilgsnis pasidarė smailas, lyg pajėgdamas tik vie
ną tašką aprėpti. Pas daktarą ji vis nesiryžo eiti, nors 
Vytautas ir prašė. Atsikalbinėjo, kad praeis. Ji buvo taip 
užsiėmusi ateities planais, kad bijojo net minties apie 
kokią nors kliūtį, kuri juos pakeistų ar verstų atidėti.

— Praeis, — kartojo ji sau ir Vytautui, bet svaigi
mai nepraėjo. Ji jautėsi pavargusi ir apatiška. Kai prasi
tarė motinai apie savo nemalonią savijautą, Klimienė 
visa nušvito.

— Dukrele, tu laukiesi kūdikiol
Auksė apstulbo:
— Nesąmonė, mama, — pagaliau nusijuokė. — 

Devyneri metai, kai esam vedę, ir dabar... Ne, neįmano
mai

— Kodėl ne? Žiūrėk, Diliai dešimt metų vaikų ne
turėjo, o paskui, kad pasipylė, tai net septynis užaugi
no — nenorėjo prarasti vilties Klimienė.

Bet Auksė nenorėjo net abejoti.
— Ne, mama, negali būti. Mes gi norėjome vaikų, 

bet nebuvo. Dabar... Ne, ne, negali būti!
Motinos žodžiai betgi nedavė jai ramybės. Ją apė

mė baimė.
— Ne, tik ne dabar! Prašau, Dieve, tik ne dabar, — 

meldėsi ji ir ramino save važiuodama pas daktarą. —• 
Čia taip kas nors...

Bet nerimas augo. Ji žinojo, kad vienintelė viltis 
sulaužyti Vytauto nusistatymą nevesti, buvo jos nepa
jėgumas turėti vaikų. Ji vylėsi galėsianti priversti Vy
tautą užmiršti jos pirmąsias vedybas ir pati pajėgsianti 
nugramzdinti užuomarštin su Johnu praleistus metus. 
Johnas nebus nelaimingas, jis grįš į Sommervillę ir ves 
Betty. Jie irgi bus laimingi, kaip ir ji su Vytautu.

£Ęus daugiau!

Pranešimo kalba sklandi, 
nors naudojama apstyė sveti
mybių — sulietuvintų prancū
ziškų žodžių, vadinamų tarptau
tiniais.

Pasigyrimas

Statybos pramonė — stam
biausia Lietvoje. Joje • dirba 
120,000 darbininkų. Pastarai
siais 18 metų statyboms išleis
ta 6,2 bil. rublių, pastatyta 250 
įmonių, atiduota naudoti 9 mil. 
kv. metrų gyvenamo ploto ir 
nusausinta 1,3 mil. ha drėgnų 
žemių.

Gelžbetonio panaudojimo po
žiūriu Lietuva užimanti vieną 
pirmųjų vietų Sovietuose.

Pramonės įmonių statyboje 
padaryta rimtų klaidų. Nekal
bant apie gyvenamų namų sta
tybinius trūkumus, iki šio me
to nepašalintas butų trūkumas. 
Naujais pastatais naudojasi ru
sai ir komunistų partijos parei
gūnai. Lietuvis darbininkas dar 
tebelaukia eilės geresniam ap
šildomam kambariui gauti. Aiš
ku, šiuos reikalus sprendžia ne 
statybininkai, bet komunistų 
partija.

Planavimas
Pranešėjas pakaltino valsty

bės plano komisiją dėl netinka
mo planavimo ir statybinių lėšų 
išskaidymo (Tiesa, 1969X.2, Ns 
229):

“Kalbėdami apie laimėjimus, 
mes negalime nepastebėti pasi
taikančių kapitalinėje statyboje 
rimtų trūkumų, didelių nepa
naudojamų rezervų.

Iš pagrindinių kapitalinės sta-
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PREKIŲ STOKA IR OFICIALUS 

MELAS
Iš prancūzų žurnalistų kelionės Pabaltijo valstybėse 

įspūdžių

“Naujausiose Elzase žiniose” i 
(Dernieres Nouvelles D’Alsace) ! 
Pabaltijos valstybėse lankęsi 
prancūzai Pierre ir Renėe Cosset 
(rugsėjo) 2 d.) pasakoja savo js 
pūdžius ir išvadas apie pragyve
nimo sąlygas Vilniuje. Išvados 
antraštėj ir pabaigoj, būtent: 
“Vilniuje, Lietuvos sostinėje, so
cialistinė sistema davė viską, iš
skyrus perteklių”, ir — “Šiose tri
jose mažose Baltijos respubli
kose, kurios, jei ne Rusija, tai 
būtų pergyvenusios pavydėtiną 
saivo skandinavinių kaimynų 
likimą, stačiai mūsų aky
se matyt tiesa, aiški, kaip sau
lė: komunizmas išnaikino skur
dą tik tam, kad įstatytų jo vie
ton vidutinybę”.

Vilnietis ir Mississippi negras 
Akivaizdžių vidujinių prieštara

vimų tuose posakiuose vieninte
lis paaiškinimas gali būti tik tas, 
kad šiems stebėtojams teko susi
durti su skirtumais tarp to, kas 
jiems buvo aiškinama, ir to, ką 
jie matė. Jiems aiškino, kad Lie
tuvoj skurdas esąs panaikintas, 
bet jie matė ir tokių gyvenimo 
sąlygų, kuriuose, sako, nesutik
tų gyventi net skurdžiausias Mis- 
sissipio negras. Ir tai jie matė pa
čiame Vilniuje, miesto centre. 
Antra vertus, tas, ką jie matė 
vietoj neva buvusio skurdo, ne
labai tesužavėjo.Tai tik pilka vi
dutinybė, anot jų. Tuo viskuo, 
ką vadinamoji socialistinė sis
tema davė, niekas, nepasitenki
na, ir visi siekia į tą kaupą, ku
rio sistema nedavė...

Štai konkretūs pavyzdžiai:
“Kodėl šiame kolchoziniame, 

atseit, laisvame turguje prie pu
sės stalų, laikomų iš užu trijų 
dešimčių kilometrų atvažiavusių 
kaimiečių, tuščia? Ir kodėl kita 
pusė stalų apgulta krūvos šeimi
ninkių?”.

“Prie pirmųjų didžiuojasi švie
žios daržovės, vyšnios, braškės. 
O prie antrųjų vyksta kova dėl 
burokų, bulvių, kopūstų. Aišku, 
paslaptis glūdi kainose. Kilogra
mą pomidorų, ji sezono metu, 
parduoda už keturius rublius, — 
pritrenkianti kaina! Dvidešimts 
penki mūsų frankai! Bet greitom 
paskaičiavęs, panašiai tampi pri
trenktas: už du kilogramu pami- 
dorų gali valandą skristi moder
niu Aerofloto sprausminiu lėk
tuvu... Ir prisimeni čia ūsočių 
gruziną su valiza pamidorų Mas-. 
kvos šaligatvyje. Jis iš ryto TU- 
124 lėktuvu išskrido iš Tifliso 
(Tblisi) parduot Maskvoj 20 
kilogramų pamidorų, tiek, kiek 
lėktuvas priima į bagažą. Jis grįž 
vakare, — keturios valandos skris 
ti ten ir atgal ir valiza tuščia. 
Rytoj vėl atskris. Įsivaizduokit - 
iš Casablancos į Paryžių par
duoti rue Pigalle 20 kg pamido
rų ir vėl į Casablancąl...

“Gluminanti ta Sovietų Sąjun- 
ga.Vilniaus turguje šįryt, už mė
nesio buto nuomą, įskaitant šil
tą vandenį, mūsų lietuvė šeimi
ninkė nusipirks lygiai septynio
lika citrinų.Viena citrina — 
dviejų dienų buto nuoma, taip 
pasireiškia sovietinio planuotojo 
filosofija: skirtumas tarp pigių 
esminių reikmenų ir prabangos.

Rožės ne darbininkams

“Lietuvis moka vos 20 kapei
kų už kepaliuką duonos, 7? ka
peikas už dėžutę (kondensuoto. 
E.) pieno, 20 kapeikų už šimtą 
gramų dešros. Bet jani kaštuotų 
1 rb. 30 kp., jei panorėtų įsigyti 
kitam to paties turgaus kampe ce 
lofano maišelin įsuptą rožę. Dvi 
valandos darbininko darbo, sa
vaitės nuoma, — viena rožė. So
vietų rožės ne darbininkams, ne 
labiau kaip kitur.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
* 8BALV0T0S-TELEVIZIJOS APARATAI ,..•♦»
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

“Minimalinė alga 60 rub
lių, vidutinė sovietinėj provinci
joj sukasi apie šimtą rublių. Pra
džios mokyklos mokytojas gau
na 140 rublių (Jei baigęs pedag. 
institutą ir jau turi stažo. E. ), 
meistras 250, darbų vadovas 
500 (abu išimtinai aukštų atly
ginimų atvejai, daugumas meis
trų ir net. darbo vadovų tiek, 
bent pagrindinio atlyginimo, ne
gauna. E. ), ir Vilniaus miesto 
galva nė kapeikos daugiau (kaip 
500 rb. E. ).

“Galkauskų šeima, vidutiniai 
miesto gyventojai, vyras ir žmo
na, uždirba 220 rublių, iš kurių 
tuzinas rublių nueina mokesčiam 
(niekad daugiau kaip 13 proc. 
net akademikas, balerinoms, ki
no aktoriams, rašytojams, mok
slininkams, generolams; iš čia 
skirtumas, kurs išauga tarp ge
riau atlyginamųjų ir proletaria
to, priešingai, negu kapitalisti
nėj visuomenėj).

“Dviejų kambarių ir virtuvės 
buto — profsąjungos paskirto 
Galkauskams su dvejetu vaikų - 
nuoma apskaičiuota jiems ko tei
singiausiai, pagal pajamas, 5 proc 
atlyginimo. Trumpai, išleidus 
140 rublių maistui, gerais mėne
siais jiems lieka 50 rublių drabu
žiams.

Brangūs drabužiai, prieinama 
degtinė

“Štai čia jau ir išsižioja prara
ja tarp būtinybių ir kaupo. 
Prasta eilutė, jau nublukus pre- 
kylangyje, kaštuoja 125 rubliai, 
Šo apsiaustas plaukiniu pamu
šalu nuo 100 iki 150 rublių. Po 
to jiems porą sovietinių batų, iš 
sirinkti( pora sovietinių batų, iš 
ožkos odos ir kartono, ibeveik pa- 
sityčiotinos kokybės, ar impor
tuoti batukai, pavyzdžiui iš Ven
grijos, už 40 rublių.

“Anoj to griovio pusėj, Gal
kauskams kaip ir neprieinamoj, 
/ra ne tik prabanginiai dalykai, 
bet ir paprasčiausia, kas būtų ma
lonu turėt. Jie (Tie prabanginiai 
ir paprastieji pageidaujamieji 
reikmenys. E.) SSSR-e pagaliau 
įgyja tą pačią reikšmę. Ir staiga 
paaiškėja, kodėl ta sovietinio gy
venimo spalva tokia pilka, nuo
bodi, liūdna — nepamėgdžio
jama, ačiū Dievui, netgi pas sa
telitus.

“Jei tikėti oficialiai statistikai, 
tai tokia Galkauskų šeima, su 
dviem vaikais, per metus suvar
toja 45 litrus degtinės. O ką 
daugiau jie darys”?

Vieną dieną Galkauskas 
(Piotr Galkauskas, rašo svečiai) 
reagavęs visai desperatiškai į be
galinę radio deklamaciją apie a- 
teinantį Lenino šimtmečio jubi
liejų. Sakęs, kad jo žmona bijan
ti įjungti elektrinį glaistytuvą, —' 
kad ir tas neimtų kalbėt apie j 
Lenino jubiliejų...

“Bet iš kur Galkauskui žinot, 
ką radijas kalba kitur? Iš kur jau 
jam žinot, kad jo gyvenimo ly-1 
gis toks, kurį amerikiečiai žymi, 
kaip skurdo ribą? Ir kad Kabu
lo, Nairobio, Bogotos gyvento
jas turi daug geresnį vartojimo 
reikmenų pasirinkimą, negu 
jo miesto parduotuvėse”...

“Vienas dalykas tikrai Vilniu
je, kaip ir visoj keturiolikoj kitų 
sovietinių respublikų, tai oficia
lus melavimas”, pastebi svečiai 
savo įspūdžių pabaigoj, nors da
liai to melavimo ir patys patikė
ję. (ELTA)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus '

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, UI. 60632. TeL YA 7-5080
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunama ir vaškuojame visą 
rūšių grindis

J. BUBNYS — TeL BE 7-3108
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — TeL CL 4-1050

AGENTŪRA 
Namu, gyvybės.

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios ISsl-
mokėjimo sė
ly gos.

APDRAUDŲ

J. BACEVI6IUS
6455 So. Kedzie Ave^ PR 8-2288

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose. •

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumą

ALBINAS BANYS
4027 % S. Anna Avė., Lijoną, 
Ulinois. Telef. 447-8808.

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas
L MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke. 
2846 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1068
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A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų "*tuck- 
polntlng’’. pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

wr",issiĮr'2j>i>wws—81 "gą—e

SIUNTINIAI j LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

2501 W. 6» St. TeL WA 5-2737
2008 W. 60 St. 
3.333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 68rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vllkikaa

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-SSftS 
Savininkas Juozas (Joe) Juraids

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiioBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus h 
kitus daiktas. Ir H toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West »5th Street 
Chioago, Ulinois 

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4330
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Remkit tuos biznierius, kurie 
akeibiaei dienraštyje “Drauge”^

ĮSIGYKITE D A B A R

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
rą ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja- 
nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
laugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi į tuos du 
rantus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
"... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St Rastenis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE
HELP VVANTED — MOTERYS
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Memberp of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Mato office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. TeL OL 6-2288 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniame priemiesčiuose. Prašome užšokti i mūsų įstaiga 
ir išsirinkti » katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

I
REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

5 kamb. mūr. pajamų bungalow. 
3 kam.b. rūsy. Cent.r. apšild. gazu. 44 
ir Maplevvood. $18,000. Tuščias. Rak
tai! raštinėje.

2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 
šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias, 42 ir Rockwell. 
$13,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tas 
Notary Public •

2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

RUDENIOP BE NAMUI
4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū

ro garažas. Pelninga* $52,000.
štai 4 butu puikus mūras Mar

ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
IrookSti.

Mūr. huiigalovv Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus belsmentas. 
Arti ofiso $21,000..

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,00*.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 6 
kamb. butas ir taverna. Dabai geras 
biznis. $82,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Elonian Ir 73-člos. Mūr. 5 
kamb. bu ngai o w. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

5 kamb. mūr. bungalotv prie 71 
ir Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bunga low
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. 'prie 71 ir Rockweil, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 ir California 
$24,700.

lįjį aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $18,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

11 batų, 10 metų, 2-ju aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,*00.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 tr Maplewood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st Str., Tel. 925-6015

IŠNUOMOJAMA — FOK RENT

IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Naujai dekoruotas. Mar
ąuette Parke. Tel. 434-1223

PARDAVIMUI

Parduodamas General Electric 
Šaldytuvas.

6839 S. Mapletvood, tel. 737-7541

PROGOS OPPORTUNITIES

2 RESTORANAI
Vienas restoranas judrioj vietoj 

prie 147-tos ir Crawford Avė. Au
tomobiliams aikštė. Savininkas ei
na pensijon. Prašo $42,000 -už vis 
ką.

Antras restoranas — fabrikų ra
jone prie 43 Čios ir Westem Avė. 
8 kamb. butas viršuj. Automobi
liams aikštė. Vienas savininkas — 
27 metai šioje vietoje. Eina pen 
sijon.

Kreipkitės j Bruno Gramont
TRIEZENBERG & COMPANY 

Telef. — GA 2-5800

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI,
^KOMERCINIAI,
| MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAI!1
J 2457 West 69tfr Street J TOL HB <-74«8

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau Be
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oondltlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. Western, Ohicago ». IU.

Telefonas VI 7-8447
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO: 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiniiiii iiiii>ii|i|iil|,ii>,iii .m, „m , * ■ - , .. h.

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

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami" įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

RADIO PROGRAMA
— o —

Seniausia Lietuvių Radio Pro* 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamam ii 
dienraštis “Draugas”.

PARDAVIMUI

llllllllllllllllllllllUlllllimm

GARBAGE DRUMS
COVERS AMD HAMDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 4344113

Perskaitę "Draugą”, duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE MAN
Many Company Benefits.

Please Call For Appointment

Sherwin*Williams Co. 
2720 W. Belmont Avė. 

588-5880
An Eąual opportunity employer

FRESH MEAT 

RECEIVING

C L E R K
Good Starting Salary

See Mike Con jai ka

PRONTO FOODS 
Phone — 463-1100

MAN
To learn truck-driving and other 
light duries. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 
hour to start. »

EDWARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. LA 4-1221

$30,000 A YEAR
I want to talk only to męn who 
want. to earn $30,000 more per year. 
I neėd t.wo unusual peoiple who relish 
the pursuit of unorthodox goals.

Phone
I$OB SOHRE1BER 366-0310
BEST LINE PRODUCTS

EXTER NAL 
GRI N DER

Experienced operatore capable 
of working to close tolerances.

Overtime and Company Benefits. 
Wages commensurate with abiiity.

INTERNATIONAL 

GEAR COMPANY 

7221 South Chieago Avenue 

Chieago, Illinois

FACTORY HELP WANTED
Steady Work.

Paid Vacations, Holidays 
Life and Hospital Insurance. 

Top Pay.
Good Working Conditions. 

Apply at Watchman’s Office
COLUMBIA TOOL STEEL 

COMPANY 
14th & State Street 

Chieago Heights, Illinois
STEADY JOB OPENINGS

Shipping Clerk and 
Messenger

Good opportunity for men who 
likę varied work.
Hours — 9:30 A.M. to 6 P.M. 
Wed. and Fri. ’till 8 P. M. Time 
and V2 for overtime.

AMERICAN DENTAL CO.
5 S. VVabash, Rm. 315

SECRETARIES
We arę preaently accepting applica- 
tions for e,xceptional secretarial posi- 
tlons which exast in our offiees. The
se positlons lnvolve full secretarial du
ries including' typing, sh'orthand, and 
filling. Applicants mušt be able to ac- 
cept responsibility and vvork under a 
minimum of supervision.

Position offers excellent salary, 
tvorking conditions and fringe bene
fits.

If you are toterested, telephone or 
visit our Personnel Office. All inąui- 
riės held in striet and complete con- 
ftdence.

For an appointment please call
MR. G. L. GOCKEN. 225-4522

THE METRIX
CLINICAG DIAGNOSTICS DIV. 

ARMOUR PHARMACEDTICAL CO.
530 E. 31st St., Chieago, BĮ.

SWITCHBOARD 
OPERATOR - CASHIER

Fili, OR PART TIME
Here is a good opportunity for a 
capable woman Pleasant air-con- 
dltibned Office - congenial employees. 
Good working conditions.

ALSO 2 OPENINGS 
GENERAL OFFICE 

CLERICAL WORKEBS 
Apply to Office Manager

CHAPPELLE PONTIAC
8150 W. Ogden Av®. (at Kedzie)



DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
IK UŽ RAŠYMĄ GABI 

ĮKLIŪTI
Rašymas didiesiems amerikie

čių dienraščiams yra profesio
nalų darbas. Baigę studijas ir 
spėję prasimušti žurnalistai į- 
stoja į uniją ,o paskui kuris 

^dienraštis pasisamdo būti re
porteriu ar redaktorium. Kai 
kurie gabesnieji prasimuša net 
iki kolumnistų. Bet šią vasarą, 
kai Ohicago Čubs beisbolo ko
manda ėmė skinti laimėjimą po 
laimėjimo ir iškilo j pirmą vie
tą, du Chicagos dienraščiai — 
“Chicago Tribūne” ir “Chica
go Daily News” — prikalbėjo 
iškiliuosius tos komandos žai- 

< dėjus — juoduką veteraną Er- 
nie Banks ir komandos kapi
toną Ron Santo — rašyti abiem 
dienraščiam savo įspūdžius apie 
beisbolą. Juodukas Emie Banks, 
kaip registruotas respublikonas, 
rašė “Chicago Tribūne”, o ko
mandos kapitonas Ron Santo 
— “Chicago Daily News”. Jų 
įspūdžiai skaitytojų buvo labai 
sekami ir dienraščių vadovybės 
džiaugėsi pagriebusios tokius 
bendradarbius, dėl kurių kyla 
laikraščių tiražai, o per tai skel
bimai bei jų kainos. Kaip Šiuo 
metu buvo apeita žurnalistų u-

BfTATYBOtS TRUKUMAI 
LIETUVOJE 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
neužbaigtos statybos ap-žinti

imtį’
Atkirtis

Siame centro komiteto pasi
tarime kalbėtojai nebuvo iš 
anksto surikiuoti, įkas ką turė
jo pasakyti. Valstybinės plano 
komisijos pirmininkas A. Drob
nys atkirto pranešėjui, pakal
tindamas jo žinioje esančias sta 
tybos ministerijas (Tiesa, X.3, 
Ns 230):

“Statybos ir Kaimo statybos 
ministerijų statybinės organiza
cijos, attikdamas rangos dar
bus, pažeidinėja planinę draus
mę, kai kuriose ūkio šakose su
sidarė naujų objektų atidavimo 
eksploatuoti disproporcija. Rei
kia geriau statyti kaimo gamy
bines patalpas, daugiau atsižvel 
gti į tai, kad būtina nuolat ge
rinti gyventojų kultūrinį, bui
tinį ir komunistinį aptarnavimą.

Sėkmingas liaudies ūkio vys
tymas daug priklauso nuo au
tomobilių transporto techninio 
lygio. Tačiau statybininkai blo
gai stato Automobilių transpor
to ir plentų ministerijos objek
tus. Labai atsiliekama statant 
švietimo, sveikatos apsaugos, 
kultūros, buitinio aptarnavimo 
objektus. Būtina kuo greičiau 
pašalinti rimtus kooperatinės 
statybos trūkumus”.

Nauja planavimo tvarka
Statyboms reikalingas kapi

talas dažnai įšaldomas. Staty
bos organizacijos laiku nega
vusios kapitalo verčiamos sta
tybas atidėlioti. Atidėliojimai 
sudaro 15% nuostolių nuo sta
tybos vertės.

Pranešėjas, paskatinęs vals
tybės planavimo komisiją tirti 
statybos užvilkinimo priežastis, 
nurodo, kad būsianti įvesta nau
ja statybos planavimo tvarka :

“Maksimaliai sutrumpinti ga 
mybinių pajėgumų įsavinimo 
trukmę — didelės valstybinės 
reikšmės uždavinys. Respubli
kos ministerijos, žinybos, vals
tybinė plano komisija turi kruop 
ščiai išsiaiškinti priežastis, ko
dėl kai kurios įmonės lėtai įsa
vina pajėgumus, numatyti kon
krečias priemones ir terminus 
jiems visiškai įsavinti.

Pradedama gamybinės paskir 
ties statyba nuo 1970 metų per
vedama į naują planavimo tvar
ką, pagal kurią tituliniai sąra
šai, paruošti sutinkamai su truk 
mės normomis, turi būti nekei
čiamais planiniais dokumentais 
visam statybos laikotarpiui”. 
Maskva dažnai kaita lio ja-tvar- 

ką, bet dažnai naujoji tvarka 
menkai kuo skiriasi nuo senos 
netvarkos.

nija ir ar tai vyko su unijos 
žinia, to nežinau.

Bet štai, rugsėjo mėn. Chica
go Cubs komandą ištiko ne
sėkmė. Iš eilės pralaimėjus ne
mažai rungtynių, iš rankų iš
sprūdo beveik laimėti pergalės 
laurai ir komanda nukrito į ant 
rą vietą. Juos netikėtai ir ne
lauktai pralenkė New Yorko 
Mets. Komandos savininkas, me 
nedžeris, žiūrovai, TV ir spau
dos komentatoriai ėmė ieškoti 
tos netikėtos nesėkmės priežas
čių. Išryškinta, kad profesiona
lai žaidėjai, už sportą gauną 
gerus atlyginimus, šalia tiesio
ginių pareigų — sporto, turė
ję ir visokių pašalinių antraeilių 
darbelių. To išdavoje komanda 
ir pakrikusi.

Populiarus “Sun - Times’’ ko
lumnistas Irvin Kupcinet iškė
lė, kad komandos savininkas 
Wrigley nepatenkintas ir tuo, 
kad du jo žaidėjai pastoviai 
rašę straipsnius dienraščiams. 
Atseit, įr rašymas, kaip antra
eilis užsiėmimas, pakenkęs spor 
to lygiui.

Jei panašūs nemalonumai iš
tiktų lietuvius spaudos darbuo
tojus, kas beužpildytų mūsų 
laikraščių skiltis, nes profesio
nalai mūsų sąlygose tėra tik 
redaktoriai, o visiems kitiems 
rašymas yra antraeilis užsiėmi
mas šalia kitų tiesioginių pa
reigų duonai užsidirbti.

KAI PLUNKSNOS VYRAS
SUSIMAIŠO FAKTUOSE

Spaudos darbuotojas Balys 
Brazdžionis atlieka ypač rimtą 
darbą, “Karyje” vesdamas pla
čią po pasaulį išsiblaškiusių ka
rių kroniką. Jis parašo ir įdo
mių atsiminimų iš Lietuvos ka
riuomenės laikų. Kartais paban
do parašyti ir apie kultūrinin
kus. Atkreipiau dėmesį “Dar
bininke” į jo straipsnelį “Ren
giama knyga apie kun. Alf. Su- 
šinską”. Kadangi tą mielą ku
nigą gerai pažinojau, į straips
nį atkreipiau dėmesį. B. Braz
džionis rašo: “...Likęs našlai
čiu,, tarnaudamas pas Lietuvos 
ūkininkus, turėjau įsigijęs kun. 
A. Sušinsko knygas, sekmadie
niais ir laisvu laiku jas skai
čiau gal kelioliką kartų ir iš jų 
mokiausi gyventi...”

Mirus geram lietuviui,

A. f A. JUSTINUI MARKŪNUI, 
jo žmonai EMILIJAI MARKŪNIENEI, nenuilstamai Bal
io veikėjai, 4 skyr. pirmininkei, reiškiame užuojautą 

ir kartu liūdime.♦ ... •- -4. *••• -
BALFO CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 
4-to SKYRIAUS VALDYBA 
IR VISI BALFO DARBUOTOJAI

A. + A.
RUTH GAUDUŠIENEI

mirus, didžiam skausme likusius jos vyrą mielą col- 
legą DR. LIUDĄ GAUDUŠĄ ir gimines nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Vytautas Mauručiai

A.+A.

KUN. JONUI JUODEIKAI
mirus,

jo brolį prof. dr- VLADĄ JUODEIKĄ nuo- 
širdžiai užjaučia

Marija ir Balys Raugai

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas j) užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile. —

Dr. Michael Švedą skelbia, kad dietiniai gėrimai, kuriucse nėra cukraus, 
o tik saldiniai chemikalai gali būti žmogui pavojingi ir sukelti vėžį. Jis 
tai patyręs bandymuose su žiurkėmis. Čia daktaras matyti bekalbąs 
spaudos atstovams Greenwich. Conn.

Man kyla klausimas: kiek tų tektų Algio ir Vyto Nasvyčių
knygų kun. Alfa Sušinskas bu
vo parašęs? Puikiai prisimenu 
jo “Maršą jaunystei”, 1937 m. 
išleistą, kuris anų dienų jauni
mo tarpe susilaukė reto pasise
kimo ir . buvo virtęs tarsi gyve
nimo evangelija. Ta pati kny
ga buvo išleista antruoju leidi
mu čia, JAV 1957 m., ją pava
dinus “Jaunystės maršu”. Bet 
moderniųjų laikų jaunimo psi
chologija jau kitokia, kitokios 
idėjos juos žavi, tad ir antroji 
laida nebepasiekė tokio popu
liarumo, kaip pirmoji. •

Tai va, ir visos kun. A. Su
šinsko parašytos ir išleistos 
“knygos”: vienas veikalas dvie
jose laidose. Be to, daugybė 
straipsnių periodikoje. Tad įdo
mu, kokias kun. A. Sušinsko 
parašytas knygas B. Brazdžio
nis galėjo skaityti tarnaudamas 
pas Lietuvos ūkininkus? Juk 
kai išėjo “Maršas jaunystei”, 
B. Brazdžionis sulaukęs 21 me
tų amžiaus, turėjo išeiti į Lietu
vos kariuomenę.

Kun. T. Narbuto užsimotas 
tikslas parašyti kun. Alfos Su
šinsko monografiją yra sveikin
tinas ir remtinas. Tik gaila, kad 
jau patyręs spaudos darbuoto
jas, reklamuodamas kun. T. 
Narbuto užsimotą uždavinį, nei 
iš šio, nei iš to susimaišo fak
tuose.

KAS TŲ RŪMŲ 
VIRŠININKAS?

Mūsiškė Elta neseniai prane
šė, kad rugsėjo pradžioj Vilniu
je buvo atidarytas pagal archi-

projėktą ,perstatytas centrinis 
Vilniaus paštas.

Ši žinia maloni ir okup. Lie
tuvoje ir išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams, nes architek
tai broliai Nasvyčiai, kaip kū
rėjai, yra brangūs kiekvienam 
lietuviui, ar jis gyventų oku
puotoje tėvynėje ar laisvame 
pasaulyje.

Bet šalia iškyla ir kitas klau
simas okupantų valdžiai: kas

A- + A.
JUSTINUI MARKŪNUI mirus, 

jo žmonai EMILIJAI MARKŪNIENEI, sūnui RAIMUN
DUI, dukroms IRENE ir LILLIAN su šeimomis reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Liudvika ir Kazys lašenai 
Nijolė ir Antanas Rupiai

A. -j“ A.
JUSTINUI MARKŪNUI

mirus,
jo žmonai EMILIJAI, šeimai, bei artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugija

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. spalio 
mėn. 12 d. Montrealio General ligoninėje Kanadoje po sun
kios ligos mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis

A-TA. JONAS SINIUS
Kilęs iš Utenos, sulaukęs 68 m. amžiaus. Palaidotas spalio 
mėn. 15 d. per Aušros Vartų parapijos bažnyčią Notre Dame 
dės Neiges kapinėse Montrealyje. Nuolankiai prašome prisi
minti mūsų brangų velionį savo 'maldose.

Nuliūdę:

1480 Leclair Avenue 
Montreal 204

A. -į- A.
VYTAUTAS PAGIRYS

Staigiai mirė spalio mėn. 24 d., 8:35 vai. vakaro, sulau
kęs 59 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Amerikoje iš 
gyveno 20 metų

Paliko giliai nuliūdę žmona Elena Danieliūtė ir duktė 
Gailutė ir daug draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko giminės.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid. koplyčioje, 6845 
So. VVestern Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio mėn 28 
dieną iš koplyčios 9 vai. ryto į Švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi
Laid.

ŠEIMA ir GIMINES, 
direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

imimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKCB 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So. IVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 

illlllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GĖLOS
Vestuvėms, banketams. Ialdotuvfime 

tr kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HII.L8 GPTIVYC7A 
3448 W. OSrd Street, Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0888 — PR 8-0884

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218
%814 W. 28rd Place Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 B. Lituanica A.-e. Tet. YA-l.It38.lt36PETRAS BIELIONAS

4848 8. California Avė. Tel. LAfayette 8-8572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, IIL Tel. OL 2-1663

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Ava. TeL YArda 7-8401

REMKITE “DRAUGĄ’

dabar yra Vilniaus centrinio
pašto viršininkas? Mums yra 
žinoma, kad dar 1965 m. Vil
niaus centrinio pašto viršininku 
buvo pirmosios okupacijos metų 
enkavedistas Gliikmanas. Tas 
pats Glikmanas, kurs 1941 m. 
birželio mėn. pabaigoje, raud. 
armijai iš Lietuvos traukian
tis, Zarasuose sušaudė pulk. 
Pašilį, Petniūną, Vacį Masko
liūną ir kitus lietuvius patrio
tus.

Būtų gera, kad į tai atsakytų

Didžiojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
raolis, Goethės, Šilerio, Šekspyre 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE it 
pas knygų platintojus.
Illinois State grvyenijodai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčiu.

Skelbkites “Drauge”.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wes1 7 Iri Street Tel. 476 234b
1410 Se. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

imona Marija
vaikai Regina, Marija, Romas 
ir visa šeima

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. spalio mėn. 27 d.

jaunieji okup. Lietuvos dabar
tiniai ministeriai ar partijos pa
reigūnai, kurių ne vienas jau 
yra keikęs “asmenybės kulto” 
laikus. O mums iki šiol nesu
prantama, kaip Vilniaus centri
nio pašto viršininko poste iki

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai 
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETl.TVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į IJETUVISKOS. 
KNYGOS KLUBĄ
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. NELSO N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDE

1965 m. galėjo išsilaikyti toks 
žmogus, (kurios rankos žiauriais 
“asmenybės kulto” laikais taip 
smarkiai buvo suteptos lietuvių 
krauju ? Argi tariamai “liberalė- 
jęs” komunizmas neapsivalo 
nuo šiukšlių? V, Rmjs
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X “Nykimas” yra penktasis 
“Draugo” romano konkursui 
atsiųstas rankraštis, parašytas 
Vyč-o Aido slapyvardžiu.

X Brighton Parko Balfo 6- 
to sk. ribose šių metų, Balfo 
šalpai, rudens vajus vyksta sėk 
mingai. šių aukų rinkėjai, eida
mi po lietuviškų šeimų namus, 
renka aukas: S. Braž.onienė, J. 
Bernotas, P. Jokubka, K. Jony
nas, J. Karazija, K. Laucius, J. 
Lungienė, Pr. Masilionienė, Gr. 
Meiluvienė, fi. Makarienė, Aid. 
Rimienė, Vac. Mitkus, Ir. Rai- 
bienė, Bleon. Sereiėikienė, V. 
TijūneLenė, Em. Vilimaitė ir 
J. Žadeikis.

Pernai buvo surinkta 2,846 
dol., o nuo 1951 m. — 31.111 
dol. Aukų rinkėjai tikisi nema- 
žesnio dosnumo ir šiemet.

X Lietuviai jau rengiasi der
liaus šventei, kuri įvyks lapkri
čio 1-2 d. Navy Pier patalpose. 
Tai (bus jau 10 metų sukaktuvi
nė. Ją aplanko tūkstančiai savų
jų ir svetimtaučių. Lietuviai tu
rės 3 skyrius.

X Sofija ir Antanas Žiūrai
čiai įsigijo naują ir gražią rezi
denciją Grete, III., ir iš Chica
gos .persikėlė ten gyventi. Da
bartinis jų adresas: R. R. 2 Box 
347-K Volbreckt Rd., Crete, 
Bl., 60417. Žiūraičiai yra nuo
latiniai “Draugo” skaitytojai.

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo atidarymas įvyks lapkri
čio 27 d. (Padėkos dieną) 2:30 
p. p. Chicagoje, Jaunimo centre, 
5620 So. Claremont Avė. Atida
rymo ceremonija bus labai trum 
pa, nes atidarymo programoje 
jokie sveikinimai nėra numatyti. 
Visuomenei prisistatys simpo
ziume dalyvaują svečiai. Tuoj po 
atidkrymo seks: "Svarbesnių 
mokslo (šakų stovis Lietuvoje.”

X, Dan Martinkus, Dan’s Co
lor IShop savininkas, Omaha, 
Nebr., lbuvo išvykęs atostogų į 
Europą. Grįžęs nepamiršo savo 
kasdieninio dienraščio, atsiųsda
mas 5 dol. auką. Dėkojame.

X 40 dolerių yra pinigas. Už 
tiek pigiau dabar Gradinskas 
parduoda spalvotą TV didelio pa 
veikslo. Keli tuzinai įvairių TV: 
lengva išsirinkti. 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (i&.)

X ANGLUOS LIETUVIŲ 
RAŠYTUOJU R. Spalio, VI. šlai
to, J. Gailiaus, K. Barėno ir kt. 
kūrinius išgirsite ir nusipirksite 
š. m. lapkr. 9 d., sekmadienį, 2: 
30 p. p. atvykę j

Literatūros - muzikos šventę . 
Jaunimo centre

Asmeniškai dalyvaus pirmą 
kartą Chicagon atvykęs poetas 
VL. ŠLAITAS ir rašyt. J. KUZ- 
MICKIS GAILIUS. Vietinę tal
ką sudarys aktorės Elena Blan
dytė ir Eglė Vilutienė, jauna pia
nistė ir sesučių kanklininkių 
kvartetas. Po programos bus 
banketas svečiams (rašytojams 
pagerbti. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir pas visus CHICAGOS 
ANGLUOS LIET. KLUBO val
dybos narius. (pr.)

X Jei gyyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Lietuvos Dukterų dr-ja 
rengia senų rūbų išpardavimą 
— Rummage Sale, kuris įvyks 
laplkr. 5—6 d. d., nuo 9 v. r. iki 
8 v. v., Cardinal Mundelein sa
lėje, 2306 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapkr. 4 d., nuo 4 iki 8 v. v. 
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkit tel. HE 
frlW arba 2SS-4S45 arba RE 
»Sfc05. <#t.) I

Chicaaos
žinios

TAS PATS PRIEŠAS
Chicago Sun Times dienraštis 

spalio 24 d. išspausdino Tedis 
Zierins laišką, kuriame šis at
skleidžia, kad Ikair.ųijų šūkiai 
apie karą namuose nėra juokas, 
o realybė. Autorius teigia, kad 
Chicagos policija gatvėse kovo
ja su tuo pačiu priešu, su ku
riuo kovoja amerikietis karys 
Vietname. Ir kovos laukas yra 
mūsų mokyklose, bažnyčiose, 
universitetuose, kongrese ir biz
nio įstaigose. Tik ginklai kiti. 
Ir niekas negali sau leisti ir 
kovoje nedalyvauti, nes visur 
kova vedama prieš komunistus.

TRANSLIUOJA ..PILĖNŲ 
OPERA

Zenith radijo stot’s WE FM, 
99.5. FM, pirmadienį ir antra
dienį, lapkričio 3 ir 4 d. 10 v. 
r. transliuos Vyt. Klovos ope
rą Pilėnus.
PERSPĖJIMAS VAIKAMS IR 

TĖVAMS
(Kaip žinoma ‘šį savaitgalį vai 

kai lanko namus “Halloween” 
šmėklų vakarą. Blinois optome- 
trlstų draugija pataria tėvams 
prižiūrėti, kad vaikai būtų tin
kamai apsirengę ir kad jie bū
tų galima matyti prietemoje.
Reikia, ikad kaukės būtų gerai mųjų dalyvavo sutuoktuvių pa- Z. Danilevičius, teis. P. Mikšys 
matomos ir kad vaikai per kau maldose ir džiaugėsi šios gra- 
kea taip pat gerai matytų. Vai- žios lietuviškai nusiteikusios ir 
kai gali įgriūti į įvairias duo- profesiniai pasiruošusios jaunų- 
bes, nugriūti nuo laiptų, taip. jų poros laime.
juos gali suvažinėti automob lis-' Abu jaunieji pavyzdin
tai. Tėvai turi rūpintis, kad ši goge UetuviSkoSe no.
pramoga netaptų tragedija. riai Kjungė į lietuvišką veiklą.

TAUTYBIŲ PARODA
Chicagoj jau dešimtį metų iš miršta jis ir akademinio lietu-

eilės rengiama tautybių paro- vių studentų veikimo reikalų,
da, vadinama Folk Fair, bus kiek tik jam laikas ir jėgos lel- džiai išvyko į Europą, kur nu-
šeštadienį ir sekmadienį, lap- į džia. Mirus jo tėveliui dr. A. mato sustoti Londone, Paryžiu-
kričio 1 ir 2 d. nuo 10 v. r, ligi 
9 v. v. Paroda vyks Navy P er. 
Ten bus išstatytas ir Pavergtų
jų Tautų savaitę paskelbus bu
vusio prez. Eisenhowerio me
dalis. Pavergtųjų Tautų komi
tetas Chicagoje yra 4146 North 
Elston avė., pirmininkas Vikto
ras Viksnins.

CHRIZANTEMŲ PARODA
Chicagos Parkų distriktas 

skeLda, kad Garfield ir Lincol- 
no parkų šiltadaržiuos vyksta 
nuo lapkričio 8 ligi 30 d. chri
zantemų paroda. Atdara visas 
septynias dienas nuo 9 vai. r. 
ligi 9 v. v. Garfield Parko šilta
daržis yra 300 North Central 
Park, o Lincoln Parko 2400 
North, Lincoln panke. Įėjimas 
nemokamas. Lincoln Parko zoo 
logijos sodas yra 220 North, 
Lincoln palike. Ten yra 2,600 
gyvulių. Atdaras kasdien, nuo 
9 v. r. iki 5 v. v.

X Cicero žemesniosios litua
nistinės klasės mokinių tėvų 
susirinkimas įvyks lapkričio 2 
d., sekmadienį, tuoj po sumos 
lituanistinėj (klasėj.

X Muz Alvydas Vasaitis di
riguos Chicagos Lietuvių ope
ros mišriam chorui tradiciniame 
operos baliuje lapkričio 15 d.

Dalia ir Vitas Aleknai

GRAŽIĄ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 
SUTINKANT

Spalio 18 d. kan. Vacį. Zalka- 
rauskas Šv. M. Marijos Gimi
mo lietuvių bažnyčioje palaimi
no dr. Vito Aleknos ir dail. Da
lios Rėklytės santuoką. Šv. Mi-

siąjį palaimos jaunajai šeimai 
ir palaiminus vaišių stalus, ves 
tuvių vaišių vadovav imą perė
mė akt. Vitalis Žukauskas. Jis 
perdavė gausius sveikinimus

iš Clevelando ir vyr. pabrolis 
dr. A. Alekna, jaunojo brolis iš 
San Francisko.

Jaunavedys dr. V. Alekna 
nuoširdžiai padėkojo a. a. tėve
liui ir savo motinai už pastan
gas ir nemigo naktis jį beaugi-

šių metu įgudinančiai skambė- telegramomis, pristatė kalbėto-
jo sol. S. Baro giesmės ir kan. jus ir nuofat kėlė svečių nuptai- pietų. Pilnas kursų mokėsi 

-25 dol.Zakarausko nuoširdaus pamoks ką skoningu humoru. Jaunuo- 
lo žodžiai. Gausus būrys arti- sius sveikino dr. V. Rėklys, dr.

kad jis, pagal prašymą, yra pa-
I skyręs Aostos mieste reziduo- 

— Vliko taryba spalio 17 d. jančių allpinų (kalnams specia^ 
aptarė naujausjas ir labiausiai lizuotų karių) “plotoną” Antey

Dr. V. Alekna skautas nuo pra- nant ir savo, uošviams p. p. Rėk 
džios mokyklos laikų: Neuž- liams už gražiai išaugintą ir gy

Aleknai, dviejų sūnų, albiejų me-! je, Romoje ir kitose sostinėse 
dicinos studentų, išmokslinimas su didingais muziejais ir gau- 
atitenka jų mylimai mamytei siais meno turta s, kuriuos pa- 
E Aleknienei. Pasišventimas ir žinti jie jau senokai ruošėsi, 
užsispyrimas padėjo nugalėti. . D.D.
visas kliūtis ir sunkiomis darbo
pastangomis apvain kuati medi
cinos mot’cslo diplomais. Atlikęs KALĖDINIŲ ŽENKLŲ VAJUS
reikalaujamą stažą dr. Vitas gįmet kalėdinių ženkliukų par 
Alekna pašaukiamas karo pne-1 davmQ metu manMna aiica.

ekautė, tautinių šokių šokėja,; metas Chicagoje ir apylinkėse 
ji veikli organizuojant parodas, buvo užregistruota 2,000 naujų 
minėjimus ir šventes. Ji nesi- susirgimų džiova.
gaili nei laiko nei pastangų lie-

voėės, kurios didesnę dalį pra- -e SUirin)kti 1,075,000 dol. (Sū- tuvis tose PHr seim'° administra'
1/nirz-io vvio I T*vl______ __ • i___1 idžia Vietname. [ rinktos lėšos eina kovai prieš

Dalia Rėklyte, dr. Vytauto džiovą. Vajus oficialiai pradeda 
ir Vilmos Rėklių vienturtė dūk mas lapkričio 11 d. Manoma, 
tė, lietuviškoje veikloje mato- kad bus surinkta daugiausia au-
ma nuo pat mažų dienų. Ji uoli kų per 63 metus. Praėjusiais laracijos, kuria turi būti pripa-

tįuviškumą skelbti svetimųjų ir 
palaikyti jį gyvą savųjų tarpe. 
Praeitais metais, sėkmingai bai
gusi Chicagos Meno Institutą, 
už parodytus sugebėjimus išim
ties būdu buvo priimta tame pa
čiame institute lektoriautį ir 
tęsti studijas magistro laipsniui 
įsigyti.

Vakare Palos Parko klubo 
puošniose patalpose jaunuosius 
su duona, druska ir vynu suti
ko jų tėveliai, o artimieji ir 
gausūs svečiai sveikino juos 
gausiais ploj anais. Kan. V. Za
karauskui paprašius Aukščiau-

venimui paruoštą žmoną.
Povestuvinei kel onei jaunave-

ŠV. TĖVAS PASVEIKINO 
DARBININKUS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialiu raštu pasveikino Pasau
lio krikščionių darbininkų Jau
nimo organizaciją, šiuo metu 
susirinkusią savo posėdžiams 
Libano sostinėje Beirute, šven
tasis Tėvas laiške iškolia įpatin 
gą jaunųjų krikščionių darbinin 
kų pašaukimą nešti darbininkų 
pasauliui Kristaus evangelijos 
šviesą ir įgyvendinti socialinį 
teisingumą bei kitus krikščio
niškuosius idealus.

J A VALSTYBĖSE
— Kun. Dom. Lengvinas,

YVindsoro lietuvių Šv. Kazimiero
parapijos klebonas, kviečia dėt- brėžė netikėjęs rasti tokią jau-.ma su pavergtų tautų bendruo- 
roitiškius dalyvauti parapijos jdą vietelę, š v. Juozapato vardo meniU atstovais Anglijoje, or- 
vakarie ėję lapkričio 1 d 6 vai. mažoji semįnarija yra globoja- ganizuoJa Pavergtųjų tautų sa- 

ma ir remiama Rytų Apeigų kon i vaitę, kuri bus lapkr. 9-16 die- 
gregacijos. Seminarijos vadovy-1 n<>mis- Įvairiose vietose į ją ju/* 
bė ir mokomasis personalas tos giasi ir lietuviai.

Ohio, parapijos vakarienėj dek- pačios kongregacijos patikėta _  Anglijos rajono liet. skau-
lamavo K. Binkio eilėraštį ‘Ruu'krainiečiams saleziečiams. Iš- tb) -čių vadų suvažiavimas buvo 

ėję vidurinius mokslus mažojoj sujauktas Mandbesterio lietu- 
seminarijoj, kandidatai gali sto vių klube. Atidarė rajono va- 
ti į didžiąją kunigų seminariją <įa3 j, jMaslauskas, pirmininka- 
eia pat Romoj, arba pasirinkti 1 Vo j. Alkis. Nutarta paigyvinti 
kitą kelią. Mažosios seminarą- skautišką veiklą, suruošti skau 
jos pašonėj ulkirainiečių kard. tų stovyklą 1970 m. vasarą vi- 
Slipij įkūrė nemažą ukrainiečių somis išgalėmis platinti Anglių 
kultūros centrą (katalikiškąjį joje gyvenančio liet. rašytojo 
ukrainiečių universitetą Romoj,) gktn. R. Spalio parašytą knygą 
ir šv. Sofijos bažnyčią, kurią “Gatvės ^berniuko nuotykiai,” 
sekmadienį pats Popiežius pa- (kurią (šią vasarą išleido Dr. Vy- 
šventino. Mūsų direktorius, svei dūno šalpos fondas Chicagoje. 
kindamas seminarijos vadovybę ■ imu au aini
ir seminaristus, kaip tik tą ir! U R MG VAJUJ
priminė: “Praėjusį sekmadienį! _ Montevideo dienraštis Del 
popiežius jus aplankė, o šian- Diario Espanol” paskelbė C. 
dien jūs aplankote mus; tuo Vexax straipsnį aie sovietų —

narapiios patalpose 
rian).

(808 Ma-

— Ugnelė 1'ta.saitė, Cleveland,

< dens dienos“ ir A. Balašaitie- 
nės “Mergaitės malda”.

— Dr. V. Vygantas, kun. St. 
Yla, inž. A. Sabalis ir E. Sužie
dėlis praves rytų moksleivių atei 
tininkų kursus Putname lapkri
čio 27—30 d. Kursai skir ami 
vyresniem moksleiviam ateiti
ninkam ir tiems gimnazijos am
žiaus jaunuoliam, kurie norėtų 
jungtis į at-ikų sąjūdį. Regstra 
cijos lapai gaunami per kuopų 
gftobėjus ir siunčiami Irenai 
Eivienei, 139 Beillevue Avė., 
Brockton, Mass., 02402 (Tel.: 
617 — 583-6492). Registracija 
jau vyksta, o kursantų skaičius
dėl paėio iumų metodo riboja- jauStonės P-*** nacių derybas 1939
™ __ «.__ b- <PS> Maskvos pastangas'mas, todėl registruotis ragina
ma nedelsiant. Į kursus suva
žiuojama ketvirtadienį, lapkri
čio 27 d., 12 vai., skirstomas!

Dar ieškoma kun. J. Riau 
būno. Autonominio Aostos Slė
nio militarinio prezidiumo Iko-

, . „ , ,v. , mendantas, Įeit. pulk. Frabrizi,sekmadieni tapknco 30 d po lnformavo Romos saIez

džiuginančiai šių metų Vliko 
veiklos žiniai radijo programų 
į Lietuvą atgaivinimą Madride. 
Tačiau ne tik tai, kad Lietuvoj 
dabar kasdien (nuo spalio pra- kun. Jonas Riaubūnas 
džios) jau galima girdėti lietu-1 Iš Romos į Alpes tuoj išvyko 
viškai kalbant po 45 minutes' saleziečių įstaigos ekonomas ir 
(15 minučių (kasdien naujas tu- kun. P. Urbai tis, ryšiams su al- 
rinys, dukart pakartojamas), pinais palaikyti.
bet ir tai, (kad tai programai j 
parengti reikia daugiau darbo 
ir daugiau lėšų, kurių ne tik teks 
atitinkamai daugiau numatyti 
sąmatoje, bet ir būtinai reiks 
atitinkamai daugiau ir surinkti. I

— Susivienijimo lietuvių Ame
rikoje skretorium išrinktas Algir 
das Budreckis pasitraukė iš Pa
vergtųjų Europos tautų seimo 
spaudos ir informacijos reikalų 
vedėjo 'bei redaktoriaus pareigų.
Dabar į tą postą pakviestas Kęs
tutis Čižiūnas, treč ias iš eilės iiite-

K. Petrauskas ir Helen Pius prie 
kalėd'nių papuošalų, kurių gaminimo 
kursai ruošiami Balzeko muziejuje 
lapkričio 7 d. ir juose* dėstys H. 
Plūs. K. Petrauskas yra muziejaus 
fotografijos archyvo kuratorius.

cijos pareigose. Pirmasis buvo 
Algirdas Landsbergis. (Elta) j 
— Ateinančiais metais sukanka 1 

10 metų nuo paskelb'tino JT dek-

žįstama nepriklausomybė koloni- 
jaliniams kraštams. Ta proga, 
Ba,tunas jau ruošia plačią me
džiagą apie Sovietų Rusijos ko
lonizacijos metodus Pabaltijo 
kraštuose ir, sukakties proga, ją 
įteiks JT. UBĄ — Batuno infor
macinė tarnyba praplečiama. Be 
anglų kalba leidžiamų informaci
nių biuletenių, kurie yra siunč'a- 
mi viso pasaulio spaudai, taip 
pat bus leidžiami prancūzų, vo
kiečių (bei ispanų kalbom. 

KANADOJ
— Petras Pleskev'čins, sava

noris — kūrėjas, gyvenąs Ha
miltone, spalio 3 d. jam važiuo
jant į kapus aplankyti mirusįos 
žmonos, buvo sunkiai sužeistas; 
sutrenkta galva, sulaužyta kojos 
— iki sąmonės nustojimo. Apie 
tai pranešė jo sūnus Alg. Ples- 
kevičdus.

ITALIJOJE
—» Ukrainiečiai lanko l ietu

vius. Spalio 1 dieną naujus sa
leziečių namus aplankė Romos 
popiežiškoji mažoji ukrainiečių 
seminarija. ISiuvaž avę iš įvairių 
Europos ir Amerikos šalių 98 
seminaristai, po trijų dvasinio 
susikaupimo dienų, didesniam 
susipažinimui bei susidraugavi-! 
mui pašventė vieną dieną išky- 1 
lai. Aplankę. Tivclly garsiąją 
Vilią Adriana, o Frascaty dar

: priešroanėnišikąjį Tusculum, pie j

irami vieta, su sveikatingu pu
šų įkvapu ir parkas, jauki ap
linka ir lietuviškas svetingu
mas. Nevienas primygtinai pa-

DIDŽ. BRITANIJOJ

— Europos laisvės sąjunga 
Britanijoje, bendradarbiauda-

m. ir apie 
pastangas tą reikšmin 

sutartį pateisinti.

AUSTRALIJOJ
— Kun. dr. P. Bačinskag kiek 

vieną sekmadienį 'laiko pamal
das Brdsbanės lietuviams.

_  Adelaidės liet. katalikių
moterų draugija atšventė savo 
metinę šventę. Ta proga šv. Mi
šias atlaikė kun. A. Kazlauskas 
MIC. Dauguma moterų buvoj 
pasipuošusios tautiniais drabu-

liet. saleziečių Stovyklos apylin
kėms žvalgyti, kur, įtariama 
rugpiūčio 27 diena dingęs bu
vęs Vasario 16 gimn-jos kape- įjais. ISturuoštas jaukus pobū- 
lionias, kun. Jonas Riaubūnas. kuriame dalyvavo 100 as

menų. Draugijai vadovauja
pirm. T. Gasiūnienė.

— “Aušros” choras Canber- 
roje minėjo savo 5 m. veiklos 
sukaktį. Drauge buvo pagerb
tas ir jo dirigentas P. Darius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Cukrinių rankelę derliaus 

nuėmimas ir jų gabenimas į 
cukraus fabrikus jau vykdomas. 
Numatoma surinkti 500,000 to
nų cukr. runkelių ir iš jų paga
minti apie 40,000 tonų sulkraus. 
Runkelius į cukrų perdirba Ma
rijampolės, Panevėžio ir Paven 
čių cukraus fabrikai,dar nepri
klausomybės metais statyti.

— Vidaus vandenų užterši
mas toliau progresuoja. “Jau 
dabar nėra jokios gyvybės Kul
pės upėje, atskiruose Mūšos, 
Beržės, Nevėžio, Ventos ir kitų 
upių ruožuose. Paskutiniuoju 
metu prie jų prisidėjo kai 'kurie 
Šešupės, Laukupio ruožai” — 
rašoma “Komunisto” Nr. 9.

VĖLINIŲ PROGA 
MELSKIMĖS UŽ MIRUSIUS
Šv. Raštas sako: “Yra 

šventa ir išganinga mels
tis už mirusius, kad jie bū
tų išlaisvinti iš nuodėmių.'

(Makab. 12. 46)

Marijonų vienuolijos na
riai kasdien meldžiasi už 
skaistykloj kenčiančias sie
las. Į savo maldas įjungia
me taip pat tuos mirusius, 
kurių vardus prisiunčia jų 
artimieji. Vienuolynas pri
ima ir mažas aukas ben
droms šv. Mišioms už mi
rusius, kurios bus laikomos 
per visas aštuonias Vėli
nių oktavos dienas.

Marijonų Seminarijos koplyčioje mels'mės už mūsų gera
darius. bendradarbius ir visus mūsų maldoms pavedamus miru
sius Šia tvarka: ' •

1. Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) giedotos šv. Mišios.
2. Per visą Vel nių oktavą šv. Mišios.
3. Per visą Vėlinių oktavą gedulingi mišparai.
4. Per visą lapkričio mėnesį kunigai marijonai meldžiasi per 

"v. Miš as už geradarių sielas.
5. Per visą lapkričio mėnesį rožančius aukojamas už geradarių 

sielas.
6. Kunigai ir broliai marijonai kasdien aukoja už mirusius 

savo gerus darbus, maldas ir įgyjamus atlaidus.
Kv:eč:ame visus įsijungti į mūsų maldas už mirusius. Savo mi

rusiųjų artimųjų vardus siųskite adresu:

Rev. Father Superior 
Marian Mills Seminary

Clarendon MIUs, Ml. 60514


