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Maskva priima mini 
ir barzdas bet ne religiją 
Maskva. — Kijevo Mokslinių ty

rimų instituto darbuotojai Vania 
Markin ir jo sužieduotinė Lena 
susituokė bažnyčioje. "Los Ange
les Times" korespondentas H . 
Trimbom savo pranešime išįda" rašo: "Suprantama, mes ga-

keitę dabar savo taktiką: priim
dami mokslo atradimus, jie dabar 
diskutuoja filosofinėj — dvasinėj 
plotmėj. 

Pagaliau "Komsomolskaja Prav-

Maskvos rašo, kad tas įvykis So 
vietuose visaip komentuojamas. 
Vieni sako, kad tai smulkmena, 
dėl kurios nereikia jaudintis, ki
ti skelbia, kad susituokusieji pa
pildė rimtą socialinį nusikaltimą, 
tiesiog išdavimą, treti giria jų ryž
tą tai padaryti. 

Jaunavedžiai buvo pakviesti į 
komsomolą pasiaiškinti. Jie aiški
nosi, kad yra labai įsimylėję, 
jiems norėjosi vedybas atlikti kuo 
iškilmingiausiai, dėl to jie susi
tuokė gražioje Vladimiro katedro
je Kijeve, ir apeigos buvo daug 
įspūdingesnės, negu registracijos 
biure. 

Kaip Maskvos korespondentas 
Tr imbom praneša (jo informaci
ją persispausdino ir "Sun -
Times") , tie naujavedžiai atsto
vauja naują elementą pradedan
čios maištauti Sovietų jaunuo
menės tarpe. Auga skaičius jau
nuolių, kuriuos traukia bažnyčia, 
jos apeigos, jos istorija ir jos pa
statų grožis. Kiek tai rišasi su at
sivertimais, sunku pasakyti. 

Sovietams rūpestis 

lime priimti arba atmesti įvairius 
mados dalykus, kaip mini sukne
les, ilgas barzdas, plačius ar siau
rus švarkų atlapus, bet kai mada 
pasiekia bažnyčią, mes negalime 
pasilikti indiferentiški. Kovoti 
prieš religiją, tai nedaryti kom
promisų, net ir mažmožiuose." 

J. Daugi. 

Hipiai kitaip ir negalėjo 
pasielgti 

-
LONDONAS David Frost , 

kur io programa mėgiama ir 
Amerikoj , turėjo pasikalbėjimą 
su J e r r y Rubin, hipių vadu, kai 
atsi t iko, ko ir j is pats nesitikė
jo. Rubin davė ženklą, ir apie 
20 skarmaluotų hipių įsiveržė 
j sceną ir prieš auditoriją, ma
t a n t visai Britanijai, pradėjo 
keikti , šūkauti , nepadorius žo
džius kartot i , o jį patį, F ros t 
"apšaudė" vandens pistoletais. 
F ros tu i nieko kito neliko, kaip 
nulipti nuo scenos ir įsimaišyti 
į publiką. Žiūrovai pakvietė po
liciją, bet tuo laiku hipiai jau 

Aktorė Jane Fondą iki šiol pagarsėjusi ne kaip aktore, bet kaip radi
kaliųjų ir kitokių triukšmadarių kalbėtoja .dabar -šgarsės ir kaip nar
kotikų platintoja. Po revoliucinės kalbos Clevelande, kur plūdo poli
ciją kiaulėm ir kurstė mases, kai buvo suimta, netyčia i>as ją rado dau
gybę narkotikų piliulių. 

kelia susirūpinimo. "Komsomols
kaja Pravda" atmetė tų naujave-
džių pasiaiškinimą. Laikraštis 
kaltina jaunuolius, kad jie ne 
vien iš to grožio pajautimo atran
da bažnyčią. Tie argumentai su
prantami, nes paskutiniu metu 
Sovietuose gana intensyviai vyk-

Sovietų ateistinei v y r i a u s y b e i , b u v o pasišalinę iš televizijos 
studijos. Niekas nebuvo suim
tas . Ko norėjo, to ir gavo. 

Satelitai satelitams 
naikinti 

WASHINGTONAS. — Penta-
doma programa — remontuoti, £ ° n a s susirūpinęs, kad sovietai 
atnaujinti bažnyčias ir eilę kitų U e rdves leidžia i r bando sateli-
buvusių religinės paskirties p a - j t u s ' ^ ^ e s k i r t i sunaikinti k i - j 
statų, besistengiant sužadinti s u - l ^ 1 1 1 3 sateli tams. Pirmoj eilėj 
sidomėjimą krašto praeitimi ir pa-1 * * J j naikinami tokie Žemės sa-
vilioti turistus. "Komsomolskaja teh'tai, kur ie šnipinėja i š aukš-
Pravda" baiminasi, kad, pamėgę t u m o s i r P a n e š a apie visokius 
religinius pastatus ir kitus daly- atominius sprogimus. Paskui la
kus dėl istorinių ar meninių mo-, b a i pavojingi, kurie siunčia nuo-
tyvų, gali "atsidurti pavojuos juo-! t r aukas , iš kurių matyti kariuo
se gali atsirasti abejonės, net susi-' menės įrengimai, įsitvirtinimai 

Chruščiovas sako, atsiminimi] 
nerašęs 

daryti netikėjimas ateizmu". 
Todėl "Komsomolskaja Prav

da" ir kelia aliarmą ir dėl naujos 
mergaičių mados — nešioti kryže
lius ant kaklo. Laikraštis atkrei
pia dėmesį, kad ir dvasininkai pa-

Balsavo 56 milijonai 
WASHlNGTONAS. _ Lapk

ričio 3 d. balsavo 56,146,618 
žmonių. Buvo maždaug tiek ir 
spėliota — apie 57 milijonus. 
Balsuoti turinčių teisę Ameri
koj y ra 124 milijonai. Daugiau
sia 8alsavo 1968 metų preziden
tiniuose rinkimuose — 73,359,-
968 asmenys. 

KALENDORIUS • 

Lapkričio 9 d.: šv. Teodoras, 
šv. Eustolija, Aušautas , Miglė. 

Lapkričio 10 d.: šv. Andrius, 
šv. Trifona, Kaributas, Nirme-
da. 

Saulė teka 6:32, leidžias 4:36. 

ORAS 

RAIN 
Daugiausia apsiniaukę i r vė

siau, iš ryto lietus, temperatūra 
apie 45 laipsnius. 

ir t- t . 

Merginos lenkia 
vyrus 

Dėmesys moterų ir vyrų lygy
bei kreipiamas ir Lietuvoje. Bū
dingi kai kurie Č. Remeikos 
"Komj. Tiesoje" (rūgs. 2) pa
skelbti duomenys. Pasirodo, kad 
mokyklose merginos lenkia vai
kinus: jos esančios kruopštesnės, 
pareigingesnės ir todėl mergaičių 
tarpe pastebima daugiau mokslo 
pirmūnių, be to, komjaunimo ar 
pionierių aktyvisčių. Mergaitės 
daug atkakliau siekia ne tik vidu
rinio, bet ir aukštojo mokslo. 

Tos teisių- lygybės atžvilgiu 
įdomiausia apraiška, tai lietuvai
čių moterų vyraujantis vaidmuo 
švietimo sistemoje ir medicinoje. 
T ų kolektyvų narių tarpe — ke
turi penktadaliai moterų. 

Vis dėlto nusiskundžiama ir 
moksleivių tarpe pastebimu mo
raliniu palaidumu ar jausmų ne
pastovumu. Mados? Dėl jų per 
daug nesisielojama, nes esą, anot 
Rimeikos, "daugelis pedagogų įsi
tikino, kad madas koreguoti nėra 
taip jau lengva. Nieko nepadary
si, kad viena pagrindinių šiuolai
kinės mados tendencijų — suni
veliuoti vyrą ir moterį. Panašios 
Šukuosenos, tos pačios 'bitlovkės', 
tik gal merginų kelnės kitokių 
raštų". Pagaliau, moterys kvie
čiamos ugdyti tikrą moterišku
mą". (E.). 

NEW YORK. — Pranešimas, 
kad Life žurnalas ir Little 
Brown & Cb. žada tUeisti Niki
tos Chruščiovo memuarus, su
domino kraštą. Yra žinoma, jog 
rankraštis y r a ne toks mažas, 
turi 275,000 žodžių, tik nepra
nešama, kaip j is buvo gautas ir 
kilo įtarimas, kodėl Nikita pa
noro išleisti Amerikoj. Ar jau 
ir jam negalima rašyti Rusijoj? 

Life pradės spausdinti atsimi-
rimus lapkričio 23 d. ir tęsinys 
bus dar trijuose numeriuose. 
Bus tik iškarpos, įdomesnės vie
tos. Pilną leidimą išleis Brown 
leidykla grucdžio 21 d. Knygoj 
bus iliustracijų, kokių iki šiol 
nebuvo niekur spausdinta. Ed-
ward Crankshaw, sovietų reika
lų specialistas, knygai parašęs 
įžangą. 

MASKVA. — Tada, kai buvo 
paskelbta apie memuarų išleidi
mą, rusų istorikas ir Chruščio
vo draugas, disidentas Piotr Ja-
kir, kurio tėvą generolą Stali
nas sulikvidavo, paskambino 
Chruščiovui į užmiestį, kur jis 
gyvena, ir kalbėjosi pirmiausia 
su Chruščiovo žmona. Ta labai 

nustebo, kai išgirdo šią naujie
ną. Ji paneigė, kad jos vyras 
kada nors yra rašęs atsimini
mus. "Tai neteisybė. Tas visai 
negalima, tikras nesusiprati-

I mas. Greičiausiai kas nors tei-
;"kėsi pajuokauti i š mūsų šei-
! mos." J i taip garsiai juokėsi, 
i kad prie telefono atsirado ir 
J pats Chruščiovas ir tas kikeno. 

Paskui Jakiras ėmė teirautis 
apie Nikitos sveikatą, kalbėjosi 
t ; k asmeniniais klausimais, apie 

' knygą daugiau neklausinėjo. Jis 
įsitikinęs, kad Chruščiovienė sa
kė teisybę. 

Kur daba r teisybė? Gre;čiau-
siai tai kompiliacija Chruščiovų 

I pareiškimų, jo sakytų kalbų 
j mintys. Parti jos susirinkimuose 

ir kitokiom progom Nikita mėg
davo sakyt i ilgas kalbas. Kas 
nors galėjo pasinaudoti visa su
rinkta medžiaga ir iš to padary
t i tarptautinę sensaciją. Bet ga
lėjo būti i r kitaip, ko šiandien 
dar nežinom. Klausimas tik, ko
dėl tokia rimta leidykla, kaip 
Life žurnalas, galėtų rizikuoti 
spausdinti, jei tai iš tikrųjų bū
tų tik falsifikatas. 

Amerikiečiai nedalyva
vo Maskvos parade 
WASHL\GTONAS. — Ame

rikiečių generolų sulaikymas 
Sovietų Sąjungoj vis dar tebėra 
didelis galvosopis Nixono admi
nistracijai. Konsulai su jais jau 
matėsi du kartus, bet kai prašė 
leidimo ir trečią syk į sovietai 
neleido. 

Turkai praneša, kad jų pulki
ninkas, pakliuvęs kar tu su ame
rikiečiais, bus paleistas greitai. 
Turkai su sovietais veda atski-
ras derybas. Pirmiau turka i 
skelbė, kad bus paleistas kaip 
praėjusį penktadienį, bet t a s ne
pasitvirtino. 

Amerikos ambasadorius i r ki
ti aukšt i pareigūnai nepriėmė 
kvietimo dalyvauti revoliucijos 
53-čių metinių proga ruošiame 
parade. Priežastis suprantama. 
Kol amerikiečiai kariai laikomi 
nepaleisti, negali būti art imo 
bičiuliavimosi. 

Maskvos parade 
nieko naujo 

MASKVA. — Spalio revoliu
cijos tradicinis paradas Mask
voj visuomet didžiausia šventė. 
Parado metu smarkiai snigo. 
Naujo ko nors sovietai neparo
dė. Parodė jau matytas raketas 
SAM-2 ir SS-9. Sovietų karo mi-
nisteris Grečko pasakė kalbą, 
kur iškoneveikė "imperialistus" 
ir pažadėjo visokeriopą pagalbą 
Šiaurės Vietnamui Tai nieko 
naujo. 

• 

Parade aukštieji amerikiečių 
pareigūnai nedalyvavo, bet, kad 
žinotų, kaip viskas dėjosi, buvo 
pasiųsti nežymūs stebėtojai. 

VIENA. — Rytų Europos 
kraštai prisiminė rusų revoliu
cijos 53-sias metines, bet kiek
vienas komentavo savaip. Če
koslovakijos komunistų partijos 
organas Rude Pravo t a proga 
daugiausia skyrė vidaus proble-

I moms ir skundėsi, kad vis dar 
I krašte labai įtakingi liberalai ir 
i kliudo įvesti tikrąjį "sotialis-
j mą". Albanija, vienintelis Kmi-
'• jos draugas, priminė, kad atėjo 
laikas nuvainikuoti rusus kaip 

; komunizmo tvirtovę. Apšaukė 
juos partijos išdavikais, renega
tais ir revirionistais. 

MASKVA. — Sovietai užpro
testavo, kad Amerika išvarė ru
sų žurnalistą, Tasso korespon
dentą Leonidą Zegalovą iš Wa-
shingtono biuro. Valstybės de
partamentas paaiškino, kad iš
varė dėl to, kad soivetai iš 
Maskvos išvarė Newsweek žur
nalo atstovą John Dornberg. 

Sugavo Kanados žmonių 
pagrobėją 

MONTREAL. — Kanados 
žmonių grobėjams jau daros 
blogai. Vienas penktadienį su
imtas prisipažino, kad dalyvavo 
Quebeko ministerio pagrobime, 
tik paneigė, kad jis ir būtų nu
žudęs. Bernard Lortie, 19 me
tų, sako, kad jis su dar dviem, 
broliais Paul ir Jacąues Rose, 
spalio 10 pagrobė Laporte, nes 
atrodė, kad Cross pagrobimas 
nepasieks rezultatų, kad Kana
dos vyriausybė neketina paleis
ti kalinių ir neduos pinigų. 

Broliai Rose gavo automati
nius šautuvus, patelefonavo mi-
nisteriui į namus, sužinojo, ka
da i r kur j is išeis ir palaukė 
prie jo namų. Paskui tą namą, 
kur ministeris buvo laikomas, 
jis i r Paul paliko, bijodami, kad 
tenai gali juos užklupti policija. 
Nužudė kitas Rose, Jacąues. ir 
dar vienas, Francis Simart. Vie
ną sykį Laporte bandė pabėgti 
pro langą, bet Jacąues jį atgal 
įtraukė. Ministeris buvo pa
smauktas, manoma, medalikėlio 
grandinėle, kurią jis nešiojo ant 
kaklo. 

Montrealio policija gavo paš
tu Cross fotografiją, kur jis, 
sėdėdamas ant dėžės nuo dina

mito, lošia kortom. Kitoj pusė j 
fotografijos Cross parašas . 

Kanados garant i ja , kad t ie , 
kurie paleis Cross, galės sau
giai išvažiuoti į Kubą, tebega
lioja. Broliai Rose ir kiti t o są
mokslo dalyviai dabar stropiai 
ieškomi. 

Peršovė sovietų sargy
binį Berlyne 

BERLYNAS. — Bolševikų 
revoliucijos minėjimo anksti ry
tą buvo paleisti keli šūviai į so
vietų sargybinį, kur i s saugojo 
sovietų karių paminklą Vakarų 
Berlyne, bri tų sektoriuje. Ma
noma, kad ta i kraštutinių deši
niųjų vokiečių da rbas . J ie tą 
naktį išplatino i r atsišaukimų 
prieš komuiuzmą, prieš rusus 
ir prieš kanclerio Brand to veda
mą politiką, d r augys t ę su sovie
tais . Rusai pareiškė griežtą pro
testą britams, kad jie nesaugo 
sovietų sargybinių i r kad būti
nai surastų kalt ininkus. 

PHOM P E N H . — Dvi grana
tos sprogo kino t ea t r e ir buvo 
užmušta 18 Kambodijos gyven
tojų, o 46 sužeisti. 
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Armija padeda aviacijai. F t Rucker karinėj bazėj lėktuvas užkelia
mas ant paaukštinimo parodai. 

Lenkijos vyriausybe Lenkijos-Vokietijos 

Žemėlapy parodytos valstybes, kur šį rudenį buvo r asirodžiusi cholera. Amerikoj dabar nebuvo užregis
truota, bet paskutiniam dešimtmetyje buv0 žinomi - eši choleros susirgimai 

tremty 
LONDONAS. — Daug kieno 

primiršta, kad Lenkija turi sa
vo antrąją vyriausybę, išeivių, 
kurie nepripažįsta dabartinės 
komunistinės Varšuvoje. 

Ezylinės Lenkijos vyriausy
bės priešaky yra Augustas Za-
leski, prezidentas, 87 metų am
žiaus. Egzylinė vyriausybė vei
kia nuo 1939 metų. kai vokie
čiai ir rusai užėmė Lenkiją. Vy
riausybės ministerių kabinetas 
viename Londono name renkasi 
posėdžiui kas savaitę. Svarsto
mi maži reikalai. Pagal Lenki
jos konstituciją, kai prezidentas 
negali veikti krašto viduje, jis 
veikia užsieny ir skiria savo įpė
dinius. Zaleskio vyriausybė sten 
giasi išlaikyti krašto konstituci
nį tęstinumą. Vyriausybė išsilai
ko iš mažų aukų, kurias sudeda 
išeiviai. J ų daugiausia gyvena 
Chicagoje. Britanijoje lenkų 
yra aipe 250,000. 

sutartis 
VARŠUVA. — Lenkija greit 

susitars su Vaka rų Vokietija 
ir pasirašys at i t inkamą sutar t į . 
Tada galės ir diplomatinius san
tykius a t s ta ty t i . Lenkai reika
lauja, kad vokiečiai išsižadėtų 
žemių, kurios į r y t u s nuo Ode
rio ir Neissės, bet vokiečiai ran
da pasitefeinimą, kad tas ne nuo 
jų priklauso. Jie, atrodo, ir čia 
panaudos tik tą pačią formulę, 
kaip ir su ta r ty su sovietais, kad 
respektuoja visų valstybių Eu
ropos neliečiamybę. 

Su tokia formule lenkai gali 
sutikti. Jiems sutar t i s labiau 
reikalinga nei vokiečiams. Jie 
reikalingi vokiškų mašinų, ypač 

j naftos refmerijoms. To jie buvo 
prašę Amerikos ir kitų vakarie
čių, bet tie atsisakė. Dabar vie
nintelė viltis vokiečiai. Tik len
kai, kaip ir rusai, visus 25 me
tus po karo varė stiprią antivo-

Į kišką agitaciją, vokietis buvo 
baisiausias sutvėrimas žemėje, 
o dabar reikės sustabdyt i visą 
mašiną ir ra tą pasukt i a tgaL 
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MŪSU SOCIALINĖ - FRATERNALINĖ 

LIETUVIU KAT. SUSIVIENIJIMO 
CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 
2737 W. 43rd St. CL 4 - 2 3 9 0 

LRKSA SEIMŲ SVARBA 
Vėliausioj šio skyriaus laidoj i rinktos komisijos iš trijų (A. J. 

buvo pažadėta duoti papildomų I Rudžio, kun. P. Ciniko, MIC, ir 
žinių iš LRKSA Direktorių tary- j Ig. Sakalo), talkos, nes toji ko-
bos suvažiavimo, buvusio rugsėjo \ misija kaip tik ir buvo išrinkta 
29-30 d. Šis papildymas yra susi
jęs su 1972 m. busimu LRKSA 
seimu Chicagoje. 

Kiekvienos organizacijos seimai 
bei kongresai yra svarbūs. Juo la
biau yra svarbus fratemalinių ap-
draudos organizacijų seimai. Jie 
svarbesni dėl to, kad į juos susi
rinkę kuopų bei skyrių atstovai 
savo sprendimais organizacijų 
reikalų yra atsakingi kuopoms ir 
nariams. Nuo jų labai daug pa
reina organizacijos gerovė ir jos 
ateitis. Fratemalinių apdraudos 
organizacijų, kokia yra ir mūsų 
susivienijimas, pobūdis bei struk
tūra yra skirtinga nuo daugelio 
kitų organizacijų. Jų veikla yra 
šakota, administravimas yra kom
plikuotas ir šakotas. Seimo atsto
vai yra atsakomingi ne vien tik 
už pravedamus nutarimus, susi 

ga speciali komisija iš Federaci
jos ir Susivienijimo apskrities vai- Į 
dybos. Bilietai gaunami pas vi j 
sus apskrities kuopų sekretorius,' 
apskrities raštinėje ir pas Federa
cijos Centro Valdybos narius. 

ATVAŽIUOJA CENTRO 
VALDYBOS NARTAI 

Lapkričio 14 d. bus ALT meti
nis direktorių suvažiavimas Chi
cagoje. Į suvažiavimą žada at
vykti dvasios vadas prel. J. Bal-
tusevičius iš Wilkes-Bare Pa. ir 
Vytautas Jucius iš Pitsburgo. Vy
tautas Jucius turi savo radio va
landėlę ir dažnai informuoja sa
vo klausytojus apie lietuviškų or
ganizacijų veiklą. 

DAUGIAU KLAUSI — 
MAČIAU KLYSI 

Klausimas: Illinois valstija 
keičia savo sena konstituciją, ir 
be kitų pakeitimų joje, girdėjau, 
nori panaikinti mokesčius nuo 
asmeninio turtą Mano galvoji
mu, mokestis yra tam tikra našta, 
bet kai ta našta pasidaro nely
giai išdėstyta, ji pasidaro socia
linė nelygybė; ar galėtumėte pa 
aiškinti, kokie motyvai 

• 
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tam, kad pravestų mūsų organi
zacijos padėties studiją ir pada
rytų rekomendacijas centro val
dybai gerinti tai, kas yra gerinti-
na, taisyti tai, kas yra taisytina. 

Tiesa, seimas bus tik 1972 m., 
bet tikrai nėra per anksti planuo
ti jo programą, ruošti naujus su-
manymus bei pasiūlymus, kad • k o n s t i t u c i j o s pakeitimo ruošėjus: tuvių tautą į nepriklausomą gy 

Lietuvhy Apdraustų t a u p y m o bendrovių lygos valdybos narių įvesdi
nimo susirinki-rie spalio 2 4 d. Bever ly County Club. Sėli ( i š k. į d.): 
Donald Swope, Illinois t a u p y m o ir skol. bendrovių komisiooierius ir 
Norbert Jankcvicz , naujas is pim. Stovi: E u g e n e Pietkiewisz. Crane 
Savings, Frank Zogas, Midland Sav ings , Frances Sadauskas Buczek, 
Bansley and Kiener, Wi l l iam Drevant , La Sal le Nat iona l Bank, Phi-
lomena Pakel, Chicago S a v i n g s , J o h n Evans, Midland Savings, Frank 
Bogdan, St. Anthony Savings: 

SUSIRŪPINKIME SPAUDOS 
ĮPĖDINIAIS 

Gerai, kad LB skelbia spaudos , skaitė mūsų periodinės spaudos, 
privertė mėnesį, nes spauda prikėlė lie- į Tėvai, kurie sielojasi savo vai-

= • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau-
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
= gražina tik iš anksto susita-
ĮĘ rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos gavus 
s prašymus. 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiHiiHiiiS 

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

TeL ofiso HE 4-5840. rez. 388-22S3 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
pirm. ketv. VaL: 

antr., penkt 1-5, 
suBitarus. 

1-4 vakare 7-t 
treč. ir šest tik 

seimo atstovai turėtų didesnį pa 
siūlymų organizacijos gerovei kel
ti pasirinkimą ir kad drąsiau ga
lėtų daryti pasirinktųjų sprendi
mą. L. §. 

IŠ LRKSA CENTRO 

Prel. Jonas Boll, vyriausias mū
sų organizacijos dvasios vadas ir 
Matas Zujus, "Garso" redakto
rius, šiuo metu talkinąs ir centro 
raštinės darbuose, centro valdy-

siūlyti asmeninio turto mokesčių 
panaikinimą? 

Atsakymas: Teisingai, konsti-

venimą ir ji emigracijoj, 
ja dėl tautinio išlikimo. 

Bet mes visi turime 

kų tautiniu išlikimu, turėtų iš 
kovo- pat kūdikystės savo vaikus tiek 

paruošti, kad jie su malonumu 
gerai I pamiltų savo spaudą ir ją skai-

tucijos pakeitimo projekte yra nu-! *W™* * įsisąmoninti, kad j tytu, o subrendę ir ^ a r a n k i š k i 
matyta panaikinti asmeninio tur- netolimoj ateity mūsų patrioti-jją prenumeruotų^ ir išliktų he-
to (personai property) mokes
čius. Tą pakeitimo pasiūlymą tu 

nes spaudos likimas priklausys 
nuo mūsų vaikų. Jeigu jie skai-

jusius su bet kokiomis naujomis j ^ susirinkime apsiėmė paruošti 
reformomis, naujų polisų įvedi- P lana> k u r i u o b u t u š a h m ė Pa" 

gyvinti krikščioniškojo fratema-
lizmo bei artimo meilės ir socia
linę veiklą kuopose ir apskrityse. 

mu, bet ir išrinkimu kompeten
tingų centrinių vadų, kurie nuo 
seimo iki seimo vadovauja orga
nizacijai, kurie vykdo seimų nu
tarimus, kurie palaiko ryšius su 

rės apspręsti balsuotojai. Kaip tys, taip kaip mes, ji egzistuos. 
kiekvienam, taip ir šiam klausi-' Jeigu mes neužauginsime skai-

tuvybei. Kito 
mums nėra. 

kelio egzistuoti 
B. Juška 

mui yra argumentai už ir prieš. 
Panaikinimo siūlytojai sako, kad 

tie mokesčiai yra neteisingi todėl, 
kad nėra būdų kaip jais apkrauti 
gyventojus vienodai. Dėl asmeni
nio turto įvairumo daugelis iŠven 
gia tuos mokesčius mokėti. Jie sa 

tytojų, ji mirs kartu su. mumis. 
Tuo pačiu mirs ir LB, taip, 
kaip mirė senesnės kartos atei-

Penkeri maždaug 122 metų 
senumo namai, kuriuos reikia 
pašalinti naujai Washingtono 
aikštei praplėsti, nebus nugriau-

vių įkurtos organizacijos ir kliu- ti, bet perkelti į kitą vietą. Tų 
bai. Ir tai tik dėlto, kad tėvai I namų fasadų kolonos bus pa-
nepaliko lietuviškų laikraščių j naudotos naujai statomai Man 
prenumeratų savo vaikams 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-em* 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T 0 M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—i ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

Ote. 784-4477. Rez. PR 8-6900 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — VERVŲ ER 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso H E 4-1818. Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S LR CHLRTJRGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

3454 West 71st S t r e e t 
(71-o« ir Campbell A ve. .kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 > . r. 

j . 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

Re* TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6 1 3 2 S. Kedzie Ave. , WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS '••,, 

Kalba lietuviškai .„.' 
2618 W. 71st S t . — TeL 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"oontact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t r e t 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenne 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. -

hattane bendruomenės kolegijai. 

Pranas Katilius, Direktorių ta-
valstijų apdraudos departamen-j rybos narys ir Wyoming kluonio 
tais, kuriems kasmet turi pateik- Į LRKSA apskrities ir kuopų ilga-
ti smulkius finansinius, narių sto-' mėtis veikėjas, praėjusį pavasarį 
vio ir vidaus organizacijos tvarky-, buvo išrinktas Scranton, Pa., mies 
mo bei administravimo reikalus, to dalies teisėju (magistratu) ir 

ko, kad beveik trečdalis gyventojų ^ e ^ o j e ^ r n s ų l Į M t t į ^ S ą i 
tų mokesčių nemoka, gi tie, kurie 

Be to, kas treji metai i fratemali
nių organizacijų būstines atsilan
ko valstijų revizoriai ir labai 
smulkiai ir rūpestingai peržiūri 
visą organizacijos stovį ir, jei ką 

tas pareigas sėkmingai eina. 

moka, jie turi mokėti daugiau. 
Pakeitimo siūlytojai nurodo, 

kad tie mokescčiai yra 19 amžiaus 
liekana. Tada valstijoje buvo vy
riausias verslas žemdirbystė ir ta
da ūkininkas negalėjo taip leng
vai paslėpti savo turto nuo mo- | 
kesčių inspektoriaus akių. Šian
dien viskas yra kitaip. Atsirado 
turtų, kurie fiziniai yra neapčiuo-

Tai geležies kolonos, kurios bu-
v : ; v , ;.;•. - . . - , : - - , § r vo nuliedintos prieš 122 metus 
kad į juos veikė sava aplinkų- j tuometine geležies liejimo teeh-
ma, nors jie šimtmečius savo • rnka. KI. 
spaudos neturėjo. Emigracijoj 
mūsų spauda tik gali išsilaikyti 

Šį mėnesį išėjo "Garso" nume
ris. Jis įdomus ne tik susivieniji- . . . 

suranda netvarkoje, įsako nedel-.mo nariams, bet kiekvienam, be- ?iamx Ontangebles). Is kitos pu-
siant pataisyti, sutvarkyti. Į sidominčiam ir mūsų reikalais. 1ses y r a apmokestinami turtai, ku-

Atsižvelgiant į tai, į seimus 
reikia žiūrėti rimtai, bet ne taip 
sau paviršutiniškai. Turėdami tai 
galvoje, Direktorių tarybos nariai 
savo susirinkime ypatingu atsidė
jimu svarstė būsimo seimo reika
lus ir kreipiasi į kuopas ir paski
rus narius, kad ir jie nemažesniu 
rimtumu ir susirūpinimu pradėtų 
ruoštis seimui. 

Direktorių taryba, svarstydama 
pagrindinius klausimus, kurie 
keltini seime, kiek ilgiau sustojo 
ties įvedimu naujų audraudos cer-
tifikatų — polisų, kurie būtų rao-
derniškesni ir patrauklesni naujai 
prisirašantiems nariams. Vykdo
mai komisijai pavesta susisiekti 
su aktuarais, drauge su jais pastu
dijuoti galimybes tokius skyrius 
įvesti ir, tai atlikus, paruošti pla
ną ir jį pateikti metiniam Direk
torių tarybos suvažiavimui, ku
ris ji pristatys seimui, prieš tai 
paskelbdamas organe "Garse" vi
sų narių žiniai. Direktoriai lauks 
ir Waterbury, Conn., seimo iš-

"Garsas" šiuo metu spausdinamas 
kas antras mėnuo. Seniau jis buvo 
savaitraštinis laikraštis. Jis pra
dėtas leisti 1917 m. 

Antanas ir Marijona Rudžiai, 

rie yra būtini šeimos gyvenimui 
kaip baldai ar šeimos automobilis, 

lietuviais, žinoma tik tais, kurie 
ją skaito. Ji gaivina tautinę 
dvasią, kelia tautinį susiprati
mą ir prilaiko lietuvius prie sa
vos bendruomenės. Lituanisti
nės mokyklos, tautinių šokių gru 
pės ir kiti jaunimo sambūriai, 
jeigu mūsų jaunimas nesVaitys 
mūsų periodinės spauJos, ma
žai ką pagelbės. Tai yra tiesa. 

skatina išsisukinėjimą. Kad ir 
mažos dalies turto nuslėpimas nuo 
mokesčių inspektoriaus akių ža
loja piliečių moralę, kuri ir taip 

LRKSA nariai, aktyviai dalyva-1 silpsta diena iš dienos, 
vę keliuose seimuose (Antanas . . 
yra buvęs centro valdvbos narys),!, Asmeninio turto mokesčių sa-
jau treti metai savo lėšomis išlai-! f m i n į a i kaip pagrindini motyvą 
ko ir patys vadovauja savaitinei nurodo valstybės pajamų sumaže 

kurios negalime nematyti, kad 
Mokestinimas asmeninių turtų j Amerikos lietuvių istorijos gy

venime arti šimto procentų or
ganizacijų vadovai, nariai ir 
rėmėjai buvo tie, kurie skaitė 
savo spaudą. Ne kitaip bus ir 
ateityje. 

Pažiūrėkime blaiviai į dabar-

DR. ANN& BALIUKAS 
AKTŲ, A U S Ų , N O S I E S LR 

G E R K L E S L I G O S 
PRITArKO AKIVIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitaru" 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA JR MOTERŲ MGOS 

«INEKOIXXiIxe CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
P>-i!nia ligonius pagal susitarimą. 
j»i neatsiliepia skambinti 374-8012 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K § A 

V A I K U ; L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
va!: v?*. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278 

DR A. JENKINS 
GJYDYT0JAS I R C H I R U R G A S 

3844 West 63rd Street 

Telef. — 423-2660 ..*., 

D R. L R I N G U S 
R E N T G E N O L O G A S ~ 

9760 South Kedzie Avenae 
Vai. pirmad., 
penktad. 8 v. 
sestari S v. r. 

antrad., ketvirtad. 
r. iki 9 v. v. Treč. 
iki 3 vai, popiet. 

Ir 
Ir 

VaL: kasdien nuo 1—4 p. 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. 

p. ir b 
uždaryta 

lietuvių radijo programai (šešta
dienio vakarais).Oficialiai progra
ma vadinama — '"Lithuanian 
Radio Forum". Nemokamai yra 

jimą. Pajamų netekimas iš asme
ninio turto mokesčių pakenks 
valstijos bendrųjų reikalų tvar
kymui. Jie taip pat nurodo, kad 

- . . - . .. > _ ~ r; būtų nesveika bizniui, atpalaida-
parengimai ir šiaip jau lietuviško- Į J « n u 0 mokesčių individus, o pa-
ji veikla. Pagarsinamas ir mūsų ; l l e k a n t P"evoles mokėti korpora 
susivienijimas. 

JUNGTINIS BANKETAS 

Katalikų Federacijos seimas bus 
lapkričio 28-29 Chicagoje Mar-
ąuette Parko parapijos salėje. 
Lapkričio 2 8d. 8 vai. vakare bus 
banketas, kurį rengia seimo pro-

mmrn • • MHMMMB ;tWTT!!!ll( 

TRYS MILIJONAI IEŠKO PAVELDĖTOJŲ 
Lietuvių Katalikų Susivienijimas 

skelbia naujų narių vajų Gyvybės 
draudimas nuo naujagimio iki 65 
metų amžiaus. Šeši planai suaugu
siems ir trys — mažamečiams. 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas — 
daugiau kaip 80 metų tarnauja savo 
narių gerovei ir lietuvybės išlaiky
mui: duoda paskolas namams įsigyti, 
moka nariams dividendus, leidžia na
riams laikraštį, šelpia vargan pate

lius, stipriai remia lietuvių kultū-
pastangas, ryžtingai dalyvauja 

Lietuvos laisvinimo darbe Lietuvi, 
apdrausk lietuvybę, stok pats ir įra
šyk savo vaikus, kurie bus tos or
ganizacijos paveldėtojais, būk apsi- į 

crjoms. Jie siūlo tą pakeitimą at
mesti. Jie sako, kad vienintelė 
gera išeitis būtų surasti gerą, ly
gią, administratyviai įmanomą, 
sveiką mokesčių sistemą, kuri at
stotų esamą asmeninio turto mo
kesčių praktiką arba patobulinti 
dabar veikiančią mokesčių siste
mą. V. S. 

tį. Tėvai skausmingai išgyvena, 
kad jų vaikai vis silpniau pra
deda galvoti ir orentuotis lietu
viškoj dvasioj. Tą patį išgyvena 
ir sąmoninga visuomenė ir ne
mato skirtumo tarp to jaunimo 
kuris lankė tautinę mokyklą ir 
šoko tautinius šokius—jie vie
nodai nutolo nuo tautinės lietu
vių bendruomenės, jei jie ne-

DR. VL. BLAŽYS 
P L A U Č I Ų I R V T D A U S LIGOF 

2801 West «3rd Street 
Kampas 63-čįos ir Califomia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakare 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 476-4042 

R<-/.k1. tel. WAlbrooh 5-304?* 

DR, C. K. BOBELIS 
Inkstu ir Šlapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elsrin 
425 No. Liberty Street 

! . Roate 25, Elgin, Illinois 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad tik susitarus. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPtDIJO* LIGOS 

2 7 4 5 West 69th S t r e e t 

TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima Ucronins tiktai susitarus —• 

(By ar»polntirM>ntf":*rts>' 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūsles ir P r o s t e t o 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 63rd Sfc 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 į iopiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso te l . 776-2880; Rez. 448-5546 

Kuopų atstovai Chicagoje: 

A. Budris, 2523 W . 45 Place. 
J. Litvinas, 4610 S. W o o d St. 
H. Malinauskas. 2230 W . 50 St. 
K. D . Rubinas, 10503 S. Ed-

brooke A v e . 
L Sakalas, 7356 S. Campbell Ave. 
S. Barauskas, 3839 W . 65 S t 
A. Šatas. 5727 W . Cermak Rd. 
S. Semėnienė, 6507 S. Troy Ave. 
F. Sereičikas. 4525 S. Rockwell St-
M. Šrupšienė, 6733 S. Campbell 

Ave. 
A. Zailskas, 1519 So. 48 C t Ci-

cero. 
A. Kareiva. 7030 S. Rockwell St. 
A. Povilaitis, Aps. pir., 7019 S. 

Maplewood Ave . 
V . Šimaitis, raion. org., 2737 W . 

draudęs pas savai ir jauskis saugus, j 43 St.. CL 4-2390. 
— • Tį , ' V>H IW.Hr 

N"ew Yorko nuėsto meras John 
Lindsay yra laikomas viemi pa
traukliausių vyrų. Tarp kitų de-
v jnuj patrauklia vyrų yra Kana
i s "" Trudeau ir Izrae-
io gynybos mm. Moshf- Dayan, 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS L1«Ų m KRAtJO 
SPI-XrL\IJYB6 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telef veikia 24 vai. 

Tel. — RKIiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

(Lietuvla gydytojas) 
8925 W . 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ii 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta, 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGE 
KŪDIKIŲ PR VArKŲ LIGv 

SPECIAMSTfi 
MEDICAJ. BL'ILDINO 

7156 South Western Avenne 
?lrmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
S—8 vai. vakare. Trečiad. nn» 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., SeStad. 
11 vai. ryto iki S vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4139 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15 th Street, Cicero 

fCaadleu 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 
i&kyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H m ą r R O A S 

Adresas : 4255 W. 63rd S t r e e t 
OfLso tel. RKliance 5-4410 

Rez. GRovelhUI 6-OBlT 
Valandos: pirm. ir ket noo 12 va* 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą. 

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

Bendra praktika Ir chirargiia 
Ofisas 7750 \V. 7lst Street 

Telefonas 925-82M . A . 
valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4- r. va
karo Sekmad Ir trečiad utdarytm 

Rezid. tel. VVA 5-3099. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų figos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofuso vai.: Pirm., antr., tre«. b 

penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo i Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet b kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, Namo OI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 W e s t 71st Street 

Priiminėja lleonius tik •MiiUnii 
Vai. 2—4 p. p. ir <—8 vaL vak. 

Trečiad. ir šeštad. uidaryta 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 W e s t 7Tst Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiao ir rezidcncljOB) 

Valando* pagal suaitarimą 

Ofiso teL PR S-777S. Rez. PR 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
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Tarp mirties ir gyvenimo 

LIETUVIŠKOS KOLONIJOS 
Lietuviškų kolonijų šiame kalbos dėstymas jose pas idaro 

kraš te vardą mes visada pagar- nebeįmanomas. Tuo ta rpu sve-
biai minime ir šiuo metu besi- tima, nelietuviška aplinka v is 
reiškiąs jų nykimas geros va- sparčiau žudo išsiblaškiusių lie-
lios lietuvius pagrįstai jaudina, tuvių kalbą ir k i tas l ietuvybės 
nes praktika rodo, kad su ko- apraiškas. Nukenčia senesnio 
locijų sunykimu paskubinamas amžiaus žmonės, netekę lietu-
i r lietuviškos veiklos silpnėji- viškos kaimynystės, šilimos i r 

mas. Taigi negalima į šiuos reiš nuoširdumo, kuriuos r a sdavo 

NUOVARGIS BILIJONUS BEKRAIJANT 
Amerikos ūkis greitai pasieks trii:jcno dolerių vertes 

LEONARDAS DARGIS 

kinius ramiai žiūrėti a r ranka 
numoti. 

Lietuviškų kolonijų klausi
mais esame daug kartų rašę. 
Paskutinis šiuo reikalu rašinys 
buvo mūsų dienraščio artimo 
bendradarbio V. Bag. "Atras-
k im miestą", paskelbtas "Drau
g o " lapkričio 3 d. numeryje. 
Autorius, neseniai aplankęs ke
lias lietuvių kolonijas, šiuo rei-

savose kolonijose ir kuriems gy
venimo saulėleidžio metu b u v o 
didžiulė paguoda. 

Taigi visais būdais reikia siek 
t i lietuviškų kolonijų išlaikymo 
ir, kur ta i įmanoma, jų a tkū 
rimo, atgaivinimo, o tuo pačiu 
ir lietuviškos veiklos sust ipr i 
nimo. 

Žinoma, čia susiduriama su 
didžiuliais sunkumais. L a b a i 

Gal jau ne t šiemet Ameri
kos ūkis pasieks trilijono dol. 
bendrinių t a u t o s pajamų. Tokia 
apimtis pati didžiausia iki šiol 
buvusi, niekieno nepralenkta vi
sais laikais. Gerovė t ikrai ne

rti, tepasiekė 117 rb. 
Kaip galima verstis iš tokių 

pensijų bei įplaukų kiekvienam 
aišku, žinant, kad tenai, išsky-

paprasta . Namų, vežimų ir iš i m s duoną, bulves ir spaudą, 
viso bet kur ių gėrybių dažniau- į visos kitos prekės žymiai bran 

lerių ir užtenka. Kad ūkis sėk
mingiau mažėtų, pirmiausia ma-
žintinas gyventojų augimas. Pir 
masis tikslas — nulinė augimo 
riba. Nesvarbu, kad rusai toliau 
skatina gimdymus, mokėdami 
daugiavaikėms ir nevedusioms 
moterims pašalpas, duodami pa-

siai neturi t ik tie, kurie tuo ne
sirūpina, net kovoja prieš jų 
gausumą. N e t pensininkai ,vi-

gesnės kaip JAV. Neretai tos | didintas atostogas, 
kainos dvigubos. 

Giliai įsidėmėtina dar viena 
sai neblogai verčiasi. Neblogiau I tarybinio ūkio savybė. Jų ūkis 

kalu paskelbė naujesnių nūn- , v . .. ... __ _ . . 
čių ar argumentų už kolonijų da2fai het™f** k o l f m J a s

+ . l s : 
išlaikymą. Jis , pabrėžęs lietu- n a l k m a « " * « » * . kylantiej i 

-«,. . , -. , . , . ^ rasines problemas sprendžiant, 
viskų kolonijų būtinumą, nuro- _ _ *~ " _f.. ~ 7 , • ^. • t • , • Z . .. Kita vertus, p ra tur tė ję l ietu-de ir kai kuriuos konkrečius ' f. . J V

 A . ., - - - -. VIRI ima ieškoti gamtos a±>.wM-būdus, kuriais būtų galima or
ganizuoti "grįžimo į miestą są-

ir pašalpininkains. 
Tokia ūkinė gerovė kyla iš 

Amerikos nusis ta tymo be t ku
ria kaina apvers t i medžiaginė
mis gėrybėmis, kad ir pat į ma
žiausią}} vartotoją. Dėl tokio 
didelio noro, neretai nurungiant 
gausius užsieninius sandėrinin-
kus, J A V dažnai turi politinių 
bėdų. Tačiau tuos k raš tus už
imti a r vyrau t i jiems nuoga jė
ga nė galvon neateina. Pasau
linės imperijos sąvoka ameri
kiečiams svetima. Tos rūšies 

J tikrai nemenkas. Net žemės ū-
kis gerokai atkuto. Tačiau me
tai iš metų išskyrimai žmonėms 
daug lėčiau auga, kaip visas ū-
kis. Ką ta i reiškia, rodo šie 
skaičiai: bendrinių tautos paja
mų okup. Lietuvoje 1967 m., 

I š to dar vienas gerumas — 
gyventojų senumo padidėjimas 
ir kariuomenei tinkamų žmonių 
mažėjimas. Karingumas savai
me nyksiąs. Lygiarečiai aug-
sianti medžiaginio gyvenimo ko
kybė, nes nereikėsią naujų mo
kyklų, kelių, gatvių, vandentie
kių, naujos kanalizacijos, net 
užteršimai savaime efektyviai 

LAPKRIČIO TREČIOS RINKIMŲ 
KOVA IR LAIMĖTOJAI 

DR. KAZYS SRUOGA 

Muskie piktumas . nui. Tas žmogus buvo senato-
j rius iš Maine E d . Muskie, len-

Pačiu paskutiniu momentu j k a g ^ k a t a ] i k a s . 
demokratai susigriebė ir nu- Į J i s ^ n t t u o IBT^U laikomas 
sprendė, kad tas prezidento į- ;

 v i e n u p a č i ų geriausių demokra-
zeidimas ir Nixono griežta kai- \ t k a n d i < i a t u j prezidentus 1972 
ba galėtų žymiai pakenkti jų ; m e t a i s papras ta i Muskie kalba 
rinkimams. Jie nusprendė at- ' 
sakyti į Nbcono kalbą dėl t o 
smurto. I r ta i tuoj p a t ir toje 
pačioje televizijos programoje, 
kur buvo minima prezidento 
Nixono kalba dar k a r t ą pakar
tota, demokratai išleido savo 

viai ima ieškoti gamtos a t l v i 
giu sveikesnės aplinkos. E g o -

jūdį" ir siūlo mūsų bendruo- ™ f i r ?* "f"*? ^ ^ j n e v a reformatorių kalbos iš 
menei diskutuoti lietuviško mies d a f M ^ ? a i n U g a l 1 a l t n u z m ^ i r I piršto išlaužtos. 

patriotiškumą. 

apytikriai skaičiuojant, galėjo j m a z ėsią . Tik ligoninių reiksią 
būti apie 7,4 bil. rb., kai visų Į baugiau seniams gydyti 
gyventojų pajamos gyvais, at-

t o atstatymo galimybes. 

Paskutinių keliolikos metų Vis dėlto šios i r kitos k l iū tys 
bėgyje lietuviškos kolonijos A- nėra nenugalimos. Vieningai 
merikoje, pirmaisiais pokario laikydamiesi lietuviai daug k u r 
metais sustiprintos naujais lie- sėkmingai sprendžia kylančius 
tuviais ir jų šeimomis, pradėjo sunkumus. Blogiau, kai i m a 
vėd mažėti i r nykti. Ne tik se- trūkti tautinio sąmoningumo ir 
nesniųjų, bet ir naujųjų emi- kai neįstengiama lietuvybės la-
grantų sūnūs ir dukros, išsi- bui atsisakyti kai kurių indivi-
mokslinę ir sukūrę šeimas, tik dualinių ambicijų, 
nedažnais atvejais pasilieka gy- J e i g u ^ k y l a rimtas re ika las 
venti savo tėvų namuose ar įsi
kur ia lietuvių kolonijose. Dau
gumas jų dažniausiai profesi-
niasi sumetimais išsikelia gy
venti toli nuo savo tėvų namų, 
j t a s vietoves, kuriose nėra lie
tuvių. Kiti, kad ir tame pačia
me mieste gavę tarnybas, susi
randą sau butus nebe lietuvių 
gyvenamuose rajonuose, išsike
lia į priemiesčius a r dar toli-

T 

iš lietuviškų kolonijų bėgti, to 
kiu atveju reiktų organizuotai 
veikti i r galimai didesniam lie
tuvių skaičiui išsikelti d r a u g e į 
užmiesčius ar k i t a s vietas, k u r 

Ki ta ip sovietuose 

Kalbos apie pasaulinę imperi
ją ten kasdieninės. Viso pasau
lio proletarai ir toliau tu r i vie
nytis . Ūkinė politika atitinka-

skaičius mokesčius, buvo apie 
1,7 biL rb. Visas žmonių paja
mas gausime, prie pastarosios 
sumos pridėję 372 mil. rb., vals
tybės išleistus socialiniams -
kultūriniams reikalams. 

Nežiūrint šiokių aiškios kal
bos skaičių, iš ten tik ir girdi
me, kaip ten esą gera, smagu 
ir kaip dar puikiau būsią. 

O, va, ką girdime Amerikoje 
Net Business VVeek, ameri-

G visgi veng:e vengiama kai 
kurių klausimų atsakymų. Suti
kime, užteršimai — blogybė. 
Net gyventojų per greitas au-

ramiai, net patraukliai, simpa
tingai. Tačiau šį kar tą buvo ki
taip. Matomai, prakalba buvo 
parašyta paskubomis, dideliame 
įkarštyje ir susirūpinime dėl 
rinkimų. Muskie nė vienu žodžiu 

. - _ . , neminėjo to smurto, kuris pa-
žmogų, kad jis a tsakytų Nixo- j ^ A m e r i k o s p r e z i dentą . Mus 
— — į kie tvirtino, k a d dabartinė A-
teršimai daug kur patenkinamai ' menkos padėtis labai bloga ir 
mažinami. O vienu rankos mos- , blogėja, kad respublikonai iš-
telėjimu jų ir negalima sustab- : naudoja darbo žmones ir spe-
dyti. Gyventojų augimas J A V Į daliai vidutinę Amerikos kla-
jau savaime mažėja. Sakoma, . sę, pataikaudami turčiams, 
kad jau už 5 metų tik tiek vaikų j Kišenė laimėjo DUnois valstijoje 
tegimsią, kiek jų reiksią gimdy
tojų pakeitimui, nors gyvento-

negerovė. Tačiau ar visi šie klau j žmonių amžiaus ilgėjimo ir ^ i Sok ra t a s " neseniai pasireiškęs 
simai nėra tarptautinio pobū- į buvusių derlių gimdytojų skai- j j . ^ ^ fiberalaSf t u r j s daug 
džio? JAV gali vienašališkai pa- Į čiaus padidėjimo. O gyventojų ' 
^į traukti iš karų, nusivalyti už- į mažintojai toliau reikalauja val-
teršimus, mažinti gyventojus. Ir Į stybinių priemonių augimo pri-
kas iš to, kai žinai, kad kas i laikymui. Valstybė n e t galinti 
ki tas toliau kariaus, toliau terš į prievarta nustatyti šeimoms vai 

mai der inama. Net ūkinėje spau I j ^ ^ vaizbūnų pats pagrindinis 
leidinys, atsirėmęs Joint Eco-doje šiemet i š naujo pabrėžia 

ma — kas nedirba, t a s ir ne
valgo. Pensininkai menki darbi
ninkai, ta i t u r i būti i r menki 
valgytojai. 1967 m., giriamasi, 
Lietuvoje buvę net 435,000 pen
sininkų, t ač iau jie per visus me
tus tegavo 108,600,000 rb . arba 
249 rb. 66 k p . vidut. vienas as
muo. Mėnesinis vidutinis dir-

nomic Committee of Congress, 
rašo (70.10.10), kad tarybinis 
žmogus sutaupąs iki 49f "c savų
jų pajamų. Taip esą dėl menkos 
prekių kokybės. O kada žmo
nėms skiriamosios prekės ten 
buvo geros kokybės? Be to, 
žmonės tenai ir toliau stovi eilė
se, laukdami kaip tik šių blo-

gimas, žiūrint ūkiškai, gali būti | jai ir toliau dar kiek augsią dėl 

Adlai Stevenson išrinktas J A 
Valstybių senatoriumi, Smith 
pralaimėjo. Stevenson yra de-

sava karo pramone pasaulį, to
liau net dirbtinai didins gyven
to jus? 

Juokingiausia, kad šios rū
šies triukšmas JAV iš viso ne
reikalingas. Užteršimais pramo
nė seniau susirūpino, negu apie 
tai pradėjo kalbėti rėksniai. Už-

čiaus padidėjimo. O gvventojų ! ". r . . . " , , . '. J _ , 7 ' 
. . . T . 22E :i._i„..^, „i 1 simpatijų plaukuoto ir barzdoto 

jaunimo tarpe. Artėjant rinki
mams, Stevenson patarėjai užsi 
minė tiems barzdočiams, kad 
jie perdaug triukšmingai nea
gituotų už Stevensoną, nes t a s 

kų skaičių. 

O kas, jeigu rusai, kaip jų j galįs pakenkti j o rinkimams, 
pačių, kad ir kiek paslėpti duo- \ Pats Stevensonas pradėjo ne-
menys. visgi įtaigoja, kad t r y s j tikėtai sukti į dešinę, į centrą, 
iš keturių rb. iš tikrųjų gali j Pirmiau jis buvo gana aštriai 
būti išleidžiami sunkiajai pra
monei ir su tuo aukšta i suriš
tam ginklavimuisi? 

būtų galima ras t i parduodamų i b a n c i ų j ų a t i y g ^ m a s Lietuvoje , g o s k o k y b ė 8 p r e k i ų 
namų a r neužstatytų žemės 
sklypų. Čia daug galėjų padėt i 
mūsų pa tyrę nuosavybių pa rda 
vėjai i r tarpininkai, l ietuviškos 
kredito bendrovės, teisininkai 

mesnes vietoves. I š lietuviškų a r c hi tekta i ir kitos įs taigos bei 
kolonijų išsikėlė ar tebesikelia asmenys. Labai didelį darbą pa-
lietuvki gydytojai, inžinieriai, darytų ir savo egzistenciją pa-
prekybininkai, įvarus profesio- t e i s intų abudu didieji mūsų fra-
nalai ir šiaip labiau praturtę ternalmiai susivienijimai, je igu 
tautiečiai. bent dalį savo tur imų milijo-

Lietuvių kolonijos dėlto aki- ^mų k a p i t a l ų investuotų į vis 
vaizdžiai mažėja. Kartu men- gylančias vertybes — žemės 
kėja ar net miršta ir lietuvis- p l o t u s heį s k l y p u s ir f inansuo-
kų parapijų, organizacijų, preky t ų „^ a r a tkur iamų lietuvis-
binių a r buitinio aptarnavimo k u miestų statybą. 
įmonių veikla. Lietuviai beato- Reiktų atidžiau s tudi juot i ir 
dairiškai apleidžia savo pasta- daugiau dėmesio kreipt i į l ietu-
ty ta s bažnyčias, parapijų sales, jgfeg k o i o n i i ų kūr imo proiek-
ūkdnius pastatus, mokyklas i r t u s > j s k iypų bei žemės plotų 
kitus viešus pastatus, kurie pirkimą kooperatiniu būdu, į 
jiems_ kaštavo šimtus tūkstan- i ^ d r ą daugiabučių namų sta-
čių~ar net milijonus dolerių. tybą i r kitus panašius projek-

* tus. 
Blogiausia, kad iš senųjų lie- Lietuvių kolonijų s t iprinimo 

tuviškų kolonijų lietuviai išva- ar naujų kūrimo reikalu inicia-
žinėja labai neplaningai ir nau- tyvos turėtų imtis mūsų orga-
jų kolonijų užmiesčiuose nebe- nizacijos, parapijos, a t sk i r i as-
sukuria. Viena ki ta maloni iš- menys, ypač L B apylinkės. Bet 
imtis praktiškai neturi didesnės kuri š iuo reikalu iniciatyva vi-
reikšmės. sų lietuvių visa širdimi t u r ė tų 

Išsiblaškę lietuviai vis rečiau būti sveikintina, nes čia y ra 
susirenka j lietuviškas pamal- sprendžiamas ir pačios lietuvy-
das , susirinkimus. Ima merdėti bės gyvenimo a r mir t ies klau-
parapinės mokyklos, lietuvių simas. b . kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

1967 m. buvo 98 rb. Visoje Sov. 
Rusijoje šioks atiyginimas 1969 

lies palaikytų tarp vakariečių pu
siausvyrą." 

Tikroji VVilly Brandt pavarde 
yra Kari Herbert Frahm. 1932 me
tais jis pabėgo iš Virkieti.jos j 
Norvegiją. Karą jis praleido irgi 
Norvegijoje. Čia jis pakeitė ir sa
vo pavardę. Galop atsisakė vokiš
kos pilietybės ir tapo Norvegijos 
piliečiu su nauja Willy Brandt pa
varde. 

Pokario metu jis tarnavo prie 
Norvegijos misijos spaudos atsto
vu Berlyne. Taip ir VVilly Brandt 
atsisakė Norvegiškos pilietybės ir 
susigrąžino vokiškąją. 

Brandt buvo kaltinamas palan
kumu sovietams, bet visados kal-
tinknus paneigdavo ir paliko tik 
ginčytinu klausimu. Tačiau, ar kas 
galėtų dabar nuginčyti Brandto 
veiksmus nuo tada. kai jis laimėjo 
Vokietijos iministerio pirmininko 
kėdę prieš jo praeitį?" 

Šitaip nagrrinėjo vokiečių - rusų 
sutartį Henry Taylor Auroros "Bea 
con News" dienrašty. 

B. Jablonskis 

Prieš keletą me ų Iife vieno 
iš pačių vyr. teisėjų buvo pas
kelbtas panašus juokas apie ta
rybinius kalėjimus. Tuos kalė
jimus anuomet tas teisėjas at
radęs neblogesnius, kaip JAV 
studentų bendrabučiai. Lovos 
švariai paklotos. Langai su u-
žuolaidomis. Celės dviejų lovų. 
Kalinius celėse savaitgaliais lan 
ko žmonos. Valgis geras. Kali
niai ruošia susiėjimus, pasilinks 
minimus, varžybas. Teisėjas la
bai pasigedo panašių kalėjimų 
JAV^se. 

Ka r tu staiga atrasta, kad 
trilijono bepasiekiąs ūkis nešąs 
karus, badą, nekurtą ir dar ko
kius ki tus negandus. Žmonės 
skarmaluose basi gatvėmis vaik 
što, kit i ir visai be drabužių, 
vietoj tabako — kanapes rūko, 
net bomboms pinigų neturi, turi 
jas pa tys gamintis. 
Kad viso to nebūtu, mažinUna-s 

ūkinis kilimas 
Prisivarėme iki trilijono do-

puolęs Chicagos policiją už ta
riamai netinkamą elgesį malši
nant riaušes, pastaruoju laiku 
Stevenson pradėjo girti polici
ją ir net užsiminė, kad reikia 
jiems padidinti algas. Savo agi
tacinėse kalbose Stevensonas 
labai aštriai puolė Nixono vy
riausybę už nedarbą ir kainų 
kilimą. 

Ulinois valstijos gdbernato-
rius y ra respublikonas Ogilvie, 
bet j is rinkimų propagandos 
metu tylėjo "suglaudęs ausis". 
Kodėl? Atrodo, kad niekas ne
norėjo jo pagyrimų, mat, jis, pa 
sidaręs gubernatoriumi, įvedė 
pajamų mokesčius Illinois vals
tijoje, už kuriuos piliečiai ge
rokai pyksta a n t jo ir ant res
publikonų 

Nepaprasti respublikonų laimė
jimai New Yorke 

New Yorkas gsriausiai paro
do, kokia sudėtinga buvo šių 
rinkimų kova respublikonams. 
Čia y r a gubernatorius respubli
konas Nelson Rockefelleris, mi
lijonierius. J i s jau buvo tris 
kartus išrinktas gubernatorium 
ir šį kartą kandidatavo ketvir
tą kartą. Bet atsirado labai stip 

Romas Kezys, Vyriausio Lietuvos Išlaisvin'mo komiteto atstovas prie i r u s varžovas — demokratas 
užsienio reikalų ministerijos riknų Ankaroje, Turkijoje. (Nukelta į 5 pusi.) 

n« PAVOJINGA EftJSŲ - VOKIEČIŲ 
SUTARTIS 

Laikraštininkas Henry Taylor] 
Auroros "Beacon News" dienraš
čio vedamajame rašo: 

"Nuolatinis sovietų ginklavima-
sis, «rdvių išlaidos ir rėmimas šiau 
rinio Vietnamo, Viduriniųjų Rytų 
konflikto ir kitose vietose pagalba 
komunistų veiklai labai pakenkė 
jų pramonei kuri pasidarė ne
bepajėgi nors kukliai aprūpinti sa
vo piliečius reikalingiausiomis pre-

vakarinę Europą. Ateityje Rusija 
(ne JAV) turėtų tapti sprendžia
moji jėga Europoje, šia proga pa
sinaudodami, sovietai pasiekė dar 
vieną tikslą: pasidaryti ir Pasauli
ne jėga. 

Šitoks neišmatuoj.jamos vertės 
smūgis nukreiptas prieš Amerikos 
poziciją Europoje ir tai tuo me 
tu, kada Nixonas pasirengęs su
mažinti Amerikos kariuomenę Eu-

kėmis. Šitai prisipažino ir pats ropeje ar net ir visiškai ją iš-
Brežnevas Sovietų prezidiumui j traukti ateityje, šis pasitrauki 
dar. praeitų metų gruodžio mene-į mas yra tik Nbcono plano pradžia, 
sį. Tačiau jis mano. kad pasiekus'Gi rusai tuo pačiu metu pradėjo 
tokios vienašališkos ir palankios i siekti aiškaus plano panaudoti Vo-
rusams polit. sutarties su Vokie-' kietiją. kaip išeities riba. Europai 
tija. sovietai tikisi savo ūkio siip- i dominuoti 
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nutną nugalėti ir vakarams (są
jungininkams) sudaryti didelio 
masto pavojų, kuris turėtų visiš
kai paklupdyti vakariečius. 

Brandto - Kosygino sutartis Va
k a r e Vokietiją padaro paraidžiui 
"dirbančiu draugu", bet kartu ji 
suteikia progą rusams patekti j 

Mandžiūrija, kaip ir Kinija, turi gamtos sudary
t a s aiškias ribas. Š iaurė j— Amūro upė, vakaruose -
mongolų tyrai-stepės, pietuose — Kinijos didžioji siena, 
Geltonoji jūra ir Korėjos kalnai, o rytuose — Ussuri upė 
ir Mažojo Chingano kalnai. 

Mandžiūrija, būdama beginklė, 1931 m. buvo japo
nų užimta. Japonai savo vardą gelbėdami, suteikė Man-
džiūrijai savivaldą, davė jai ciesorių Pu-I, o patys skel
bėsi jo sąjungininkais. Nauja valstybė pasivadino Man-
džiukuo. Kiniečiai gyventojai neprisiėmė manclžiūrų 
vardo, nepripažino ciesoriaus nei jo valdžios. 

Tikrai, Kinija negalėjo skųstis globėjų stoka. Per-
I eito šimtmečio gale Rusijos vyriausybė pradėjo tiesfi gele
žinkelį per Mandžiūrija, sutrumpindama kelią iš V ladi-
vostoko į Ramųjį vandenyną, apgaule sudarę r ;omos 

nas pasakė, kad jis prisibijo rusų I sutartį 99 metams dėl visos geležinkelio srities. Be to, 
vokiečių sutarties slaptų kombina- j R u s į j a nutiesė kitą geležinkelį iš Mukdeno į Geltonąją 
cijų, kurios turi aKkų tikslą do- j jQ r ą j u o m e t u įsikūrė nauji miestai: naujasis Harbinas, 
mnuoti vakarinms E ^ ^ a kairny-; D t p o r t . A r t u r a s fc k i t i . J i j a j u t Q ^ p a v o j ų 
nus. Perspėjo, kad Britanija kuo-j. J ' _ .. . *nrr. . A ^ . i ,_ . ;» 
skubiausiai stotų j Europos Bend- g pradėjo su Rusija karą 1904-1905 m., atimdama I 
rają rinką nariu, kad bent iš da-Į Rusijos pietinio geležinkelio pusę ir visą pajūrio pro-

I vinciją Kvvantung Mandžiūrijoje. 
I Praeitame šimtmetyje Mandžiūrija buvo retai gy
venama ir buvo mažai kam žinomas kraštas. Nutiesus 
geležinkeli, pasaulis ja susidomėjo. Pasirodė, jog tas kraš
tas teikia stambių galimybių praturtėti. Turi didžiulius 
miškus, gausius anglies klodus, derlingą žemę, sveiką kli
matą ir žymią strateginę reikšmę. Tuomet ir Kinija "at
rado" Mandžiūrija. Tuoj užtvindė šalį kiniečiai žem
dirbiai, sodininkai. Atėjūnai ėmėsi bet kokio darbo. Pa
prastas kauptuvas atstoja kieniečiui arklį, arklą ir visas 
mašinas. 

Geležinkelio tiesti atvyko iš Rusijos inžinieriai, tech
nikai, pirkliai ir įvairūs verteivos. Susitelkė per 30,000 
naujakurių, skaitant ir tuos, kurie išliko gyvi, naikinant 
baltuosius generolus, k. a. Korčaką, Siemionovą ir ki-

Harbino ukrainiečiai stačiatikiai pasistatė savo sti
liaus šventovę. 

Kai 1931 m. japonai nelauktai užėmė Mandžiū
rija, gyvenimo sąlygos pablogėjo. Prekyboje lenktyniau
ti su japonais nebuvo galima, nes jie buvo laisvi nuo 
mokesčių. Be to, pasidarė netikra padėtis, baimintasi ka
ro su Sovietais. Daug kas skubiai pasitraukė į Kinijos 
gilumą, į Šanghajų, į Pilipinus, į Ameriką arba išvyko 
į Australiją. 

1945 m. gruodžio mėnesį, trumpai kovoję su ja
ponais, Rusijos komunistai užėmė Mandžiūrija. Harbi
nas pasidavė be kovų. 

Buvo įdomu, kokie santykiai susiklostyts komunistų 
Į su stačiatikių Bažnyčia, nes jų dvasininkai atsiskyrė nuo 
Maskvos patriarcho, o prisidėjo prie Užsieninio Soboro 

tus. Jų tarpe buvo rusai, Užbaikalo kazokai, ukrainiečiai, Jugoslavijoje.Kartu su Sovietų vyriausybe atvyko į Harbi-
lenkai, žydai, vokiečiai ir nedaug lietuvių, gudų, lat-; n a Maskvos patriarcho atstovai. Be jokio pasiprieši-

Asmeniniai kalbėdamas Nixo-

vių, čekų ir estų. 
Katalikai turėjo Harbine tris šventoves: vieną ki

niečiams ir dvi ateiviams — šv. Stanislovo ir šv. Juo
zapato bažnyčias. Taip pat savo šventoves turėjo armė
nai, sentikiai, evangelikai, o žydai buvę įsitaisę dvi pra
bangias sinagogas. Stačiatikiai turėjo Harbine apie 30 
cerkvių. Kai kurios jų buvo didžiulės ir nepaprastai tur
tingos. Apylinkės miestuose, k. a. Chajlar, Mulin ir ar
timi Triupio kaimai statėsi cerkves ir mokyklas. Harbi
nas pasidarė stačiatikių Bažnyčios Kinijoje centru ir met
ropolija 

Metropolitas Malecijus turėjo du vyskupus pagelbi-
ninkus: Dimitrą ir Juvenalį. Rusijoje įvykus revoliuci-

nimo įjungė ir atidavė jie visą metropoliją Maskvos ži
niai, pašalinę iš pareigų metropolitą Malecijų. Jo vie
ton buvo paskirtas vyskupas Nestoras. 

Harbine daugelis stebėjosi, kad buvęs monarchistų 
globėjas Nestoras taip greitai įsiteikė Maskvos patriar
chui ir Sovietų valdžiai. Tikrai, jis buvo žmogus, gabus, 
draugiškas, žymus kalbėtojas ir sugebėjo greitai prisitai
kyti prie pakitusių sąlygų. Tuo tarpu senelis Melecijus 
mirė. Atrodė, kad Nestoras galutinai įsitvirtino metropo
lito pareigose. Praėjo treji metai. Pravoslavų Bažnyčią 
ištiko sunkios dienos. Uždrausta dėstyti religiją mokyklo
se, iš jų pašalinti šventųjų paveikslai, ikonos. Kiniečių 

. T/ „ . , .T _ , padugnės naikino stačiatikių kapines: kirto medžius, ro-
jai, Harbine aps,gyveno ir Kamcatkos vyskupas Neš to £ t paminklus. Ir kitų kapinės nu-
ras. Daug staciat.k.ų ise,v.ų sustojo Sanghaju], Tencme k _ _ T i ] d n t i e s i e m s r e i k a I a u i a m , metropoli-
ir Pekine. Jie laikėsi savo senųjų papročių. Bendrai, kas 
tik buvo gabus ir veltui nemėtė pinigų, Mandžiūrijoje 
galėjo gyventi ramiai ir sočiai. Su vietos kiniečiais buvo 
galima susitarti. 

tas užsistojo naikinamas kapines, atstatė tvoras ir pasilio
vė jų užpuolimai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio mėn. 9 d. jamos Bažnyčios minėjimą kiek 
vienais metais savoj apylinkėj. 
Juk turime tiek daug religinės, 
patriotinės muzikos ir savų me
ninių jėgų, kad vieni kitiems pa
talkindami gali surengti pras
mingus minėjimus. Kai kurios 
lietuvių vietovės planuoja reng
ti iškilmingą susirinkimą, su 
atitinkama kalba ir menine pro
grama, literatūros vakaru, vai
dinimėliu ir t. t. Galima panau
doti įvairius būdus ir visokias 

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

SIUNTINIAI LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DL 60632. Tel. YA 7-5980 

C L A S S I F I E D G U IDE 
R E A L E S T A T E IŠNUOMOJAMA — FOR KENT HELP WANTE1> — VYRAI 

A. ABALL RGOFING C0. 

Bogan Area. Queen of the Universe I š n u o m . 4 kajabr b u t a s _ 4 2 1 6 S 

Įsteigta prieS 49 metus 
Dengiame visų rūMų stogus. Tal-

m e n i n e s j ė g a s , k a d m i n ė j i m a i i some arba dedame naujus kaminus. 
, _ . _ . ••. - s—: ;„ rinas. nutekamuosius vamzdžius. Da-
outų prasmingi, reikšmingi ir 

5 BEDROOMS 
Ideal for l&rge family or inlaws. 
Red brick model home. 2 kitchens, 
ali appliances, 2 full baths , tiled. 2 
car garag-e. carpet ing, draperies . 
>fctny e.vtras — By Ovmer S35.00O. 

Call — 735-0328 

patrauktų daug daugiau daly
vių. 

LKRš valdyba 

70th ir So. Maplewood Avenue — 
s ^ " ^ ^ " " T a i t o m e ^ m ū V r ' - t u S ' Liuksus 4 butų namas , plius butas 

Campbell, 1-me aukšte, dviem su
augusiems. Tel. 9i7-^043 

pointing". Pilnai apsidraudė 
darbas garantuotas. 

Tel. — U I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

Visas rūsy. 3 maš . garažas . Skambinkit i 
po 4-tos valandos popiet: 

FRontier 6 - 2 4 9 1 

Bertola šeimai išvykus, kažkas HalIoween dienos proga, užmūrijo jų 
namo priekines ir užpakalines duris. Lake City, Utah. Čia kaimynai 
stebisi, kaip grjžusi šeima galės įeiti į namus. 

MOSU KOLONIJOSE 
Gardner, Mass. 

POPIEŽIUS APIE MISIJŲ 
DIENA 

Popiežius Paulius VI bendro
je audiencijoje Šv. Petro Bazi
likoje, tūkstančiams tikinčiųjų 
iš viso pasaulio tautų, kalbėjo 
apie Misijų dienos reikšmę, ku
ri rninima visoje katalikų Baž
nyčioje. Misijų sekmadienis — 
pareiškė Paulius VI — yra mal
dos ir solidarumo šventė už ka
talikų misijas. Kiekvienas tikin
tysis yra lygiai atsakingas už 
Kristaus evangelijos skelbimą 
visų žmonių tarpe ir tos parei
gos nei vienas negali atsisaky
ti a r ją pamiršti... 

Paulius VI audiencijos pra- <iM™«i*!iiiBti!WHiWii!!;; 
džioje pasveikino atvykusius į-

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairia atstumų — 

823 WEST S4th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

BICHMONI) A U T O ' S E B l l C E 
2934 West 63rd Street 

"žrtenlnlu Ir vietiniu auto taisymą* 
'a tyre mechanikai. Elektroninis mo-
T O patikrinimas Vilkikas. 

Tel. G B 6-S1S4 arba GB 6-SSSS 
Ravln<nkas Jnoou >Joe) Jumit i* 

. - - - ^ ^ ^ • — ^ , 

LIETUVIŲ B-VES 
SUSIRINKDIAS 

Lietuvių Bendrovės metinis 
susirinkimas įvyko spalio 25 d. 
Išrinkta valdyba: pirm. Petras 
Aukštikalnis, vicepirm. Anta
nas Daukantas, kas. James 
Eacmen, fin. sek. Vincas Viš-
niauskas, prot. rast. Leonard 

•HtancBii iui 

M O V I N G 
ginama melstis už taiką ir per- Įvairių tautų vyskupus ir atski- &ER£NAS perkrausto baldus ii 
sekiojamuosius. 'ras maldininkų grupes. Jų tar- kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-

Aukų telkimas persekiojamai pe ypatingo dėmesio susilaukė dimai ii pilna apdrauda, 
Bažnyčiai paremti yra taip pat ; nemaža Čekoslovakijos maldi- 2647 W. 67th Place — WA 5-8063 
svarbus uždavinys. Lietuvių pa- j ninku grupė. Paulius VI užtikri- j *"*"•*- - l • 
rapijos ir tikintieji yra aukų, no jiems, kad nuolatos meldžia 
šaltimai. į Aukščiausiąjį sustiprinti jų ti-

N. Y. N. J. apylinkės parapi- jkėjimą likti ištikimais Bažny-
jos savo aukas skirs minėjimo gįaj į. s a v o kraštui, trokšda-

CALUMET CITY 
6 kamb. bi-level namas , 3 miega

mieji. 2 pilnos vonios, valgomasis ir 
poilsio kambarys . Art i mokyklų ir 
susisiekimo. 50x125 p. sklypas. Ka i 
na $28,900. 

Shulton Realty, 862-8822 — 
Joe 

65 ir Califomia — mūr . 4 buta i— 
2 po 5 kamb . ir 2 po 4 kamb . Ge
ros pajamos. $52,000. 

Mūr. biznio namas . Kepykla su 
i'isais įrengimais ir 2 butai . Tik 
$22,000. 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo ši ldymas. Garažas. 
$31,500. 

Prie Maria H . S. Mūr. 2 buta i po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

D £ H £ S I O 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Geru prekių didelis pasir inkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. cert if ikatai , maistas, akordeonai. 
260* W . 69th St.. Chicago, I U. 6062* 

TF.I.KF. \VA 5-2787 
iiiiiiimmmuuHiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiii 

proga. mas, kad Čekoslovakija visuo-
Treeia, yra svarbus pasaulie- • m e t -^tų krikščioniška, pažan-

? . r^ 0 ' Ht^T" , l""-1" - " T " v I čm judėjimas. Organizuojami ^ įr 0 - ^ Davidoms. Direktoriai: Joseph , .. ,. . į. „ . . , - . &1 i r &era-
T , ^ . , r , • būreliai. Talkininkų orgamzavi-

Eacmen, John Kacicnas, Joseph • . 1 - - Za __- r»v; 
mas bus plačiai vedamas Chi-
cagoje, N. Y., Detroite, Kana
doje ir kitur. Iš jų vėliau susi
darytų talkininkų centras. 

Radeckas, Frank Neselis. Irer.e 
Piontek. Nauji nariai: Elizabeth 
Roy. Antanas Kulvietis, Antho-
ny Kraskauskas, David Lucas, 
Donald Dapkant, Joseph Viš-
niauskas, Bronė Bernadišius. 
Nutarta padidinti klubo patal
pas. 

MIRIMAI 
Mirė: Jonas Višniauskas. Ali-

LKRS pirm. vysk. V. Briz-
gys, reikalų vedėjas, valdybos 
nariai ir direktoriai ryžtasi lan
kyti lietuvių parapijas, koloni
jas. Ta proga būtų paaiškinami 
organizacijos uždaviniai, paro-

ce Kuncė Duteau, Joseph Ka- • domi lietuvių koplyčių Washing-
cienas, Antanina Kacienas, Ona 
Butkus, Ona Puida, Jonas Zic-
kus. Jonas Berr.adišius, Philip 
Milašius, Ona Beaudeete, vyčių 
veikėjo Honard Beaudeete tė
vas. 

Miami Beach, Fla. 
LANKĖSI PREZ. >TXON 

Spalio 27 d. iš traukinio sto
ties A. Norvidier.ė su dukrele 
Anita atvyko į Miami Beach 

tone ir Romoje filmai, platina
mi Aušros Vartų paveiksliukai. 
Šis svarbus uždavinys galės bū
ti jvykdytas tik tuomet, kai lie
tuvių parapijos pakvies į savo 
apylinkę aukščiau nurodytą 
LKRš atstovą. Šiuo reikalu bus 
atsiklausta parapijų, kada jie 
norėtų ir galėtų turėti LKRŠ 
lankytoją 

MTNES PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJE 

New Yorko apylinkės lietu-

mm 
TO (iii r 
YOUlt 
ZIP 

CODE 

APDRAUDĘ AGENTŪSA 

Convention salę tuo pačiu metu, j viai jau ketverius metus iš eilės 
kai prez. Nixon atvyko helikop- j rengiasi iškilmingai paminėti 
teriu. Salė buvo pilna žmonių, persekiojamą Bažnyčią Lietuvo-
ant scenos visa eilė garbingų 
svečių. 

1. 
2: 
3. 

ASK your , 
postman. \^ ^ ^ v 

* LookattheZip 
Code Map in the 
Yellow Pages. . 

Cail your w 
Post Office. 

'w\ V »<'vertising contHbuted 
^į^% *or th« public good 

LAIMĖ BŪTI SAVININKU 
Puošnus 4 bu tų m ū r a s Brighton 

pko. rinktinėj vietoj, č i a yra viskas 
ko nori geras pirkėjas . 

Platus lotas Marąuet te pko centr i 
nėj gatvėj. Ka ina — susitarsim. 

Puikus didelis z po b kamb . m ū r 
Gazo šild. P la tus lotas, mūr . ga rą 
žas. $29,500. 

4 būtu ant k a m p o mūr . Sausas, 
švarus. Iš gerų rankų. Marąuet te 
Pke. $44,000. 

2-Jų butų. 14 metų modern . mūr . 
8-JŲ auto. mūr. garažas . Marquet t« 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr . gražus ka ip naujas 
Geros pajamos. Art i mūsų $19,600. 

Pajamų mūras . Švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 Ir 3 k a m b . Garažas . 
Arti 71 ir Califomia. K a i n a t inka — 
$25,000. 

2-jų butų, 18 metų mūras . Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuvės 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų, nau jame Mar
ąuette parke . $37,800. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av.. R E 7-7200 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš 
tų namas. Modernišiki ir nauji į ren
gimai. J u d r i vieta. Laba i geras biz
nis. Lengva ap t a rnau t i . 

3 butai ir biznio pa ta lpa , r inkt inė 
vieta. Marquet te pke. $43,000. 

11 butų mūr . 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurance — lacome Tas 
N'otary PubUn 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2346 w. 69th st - tei. 776-1485 2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

NsumJ tel. — PR 6-1063 
iminiimnn'Hi!;iiniiminiiiinmiiiiHnt 

llllllllllllillliliuillilllllllllllllillllllilllllli 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rūšių grindia 
i. BUBNYS — TeL R E 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiMniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 
- '.fliiiiiiiiia 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J . RUDIS — Tel. CL 4-1050 

STRUCTURAL 
S T E E L 

S H O P 
F O R E M A N 
Experienced only. 

Capable of supervising 
all phases oi heavy 

steel fab.'ication 

McDoniel Iron Works 
Gali — VI 6 - 2636 

for appointment 

•URMUI-' <:. l!l!ltU'lllllillil!!i;!lltHHai 
-
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M COSMOS PARCEUS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Licensed by VNESHPOSTLTORG 
2501 \v. 69th St., Chicago, m. 60628 i 'ermanent positions 

"Immediate Openings"! 
M A I N T E N A N C E M A N 
To do greneral cleaning in otfice 
and shop. Good pay and working 
conditions. Steady work. 

R E V E R E ENGRAVING CO. 
712 S. Federal TeL WA 2-8816 

Immediate Opening For 

DENTAL LAB TECHNICIANS 
Experienced in Set-Ups 

ALSO 

METAL LAB MANAGER 

Namų, Gyvybes, 
s-vt-ikatos, biznio, 
automobilių. 

Patogios išsūno-
kejimo salysos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiit 

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

stereo, oro vesintuvaL 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
MIGLINAS 

je. Minėjimas bus 1970 m. gtruo-
džio 6 d., sekmadienį. 4 vai. p. 

Prez. Nbcon padarė nepapras- j p. gražioje Franklin K Lane i ffi0° s- Western 
tai didelį įspūdį. Jis prašė pa- j mokyklos salėje, Jamaica Ave. j l i " ^ " • • : -
remti respublikonų kandidatus j ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y. ^ ^ ^ ^ 2mm 
į kongTesą ir į senatą. Jo pro- į Ta proga lietuviai meldžiasi 
gramos sėkmė priklauso nuo už persekiojamuosius ir dvasiš-
rėmėjų. Daug kartų jo progra- kai su jais jungiasi. Salėje įvyks 
ma buvo atmesta todėl, kad i iškilmingas minėjimas, atsime-
trūko vieno ar poros balsų. Jo i narna kovojantieji ir žuvusieji 
psakalba sutikta ilgais ir entu- už Dievą, tikėjimą, tėvynę. Re-
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P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuoiaida 

SOLTHWEST FURNITURE CO. 
Tel. GR 64421 

maum 

C C N T R A C T O R S 

Heating Contractor | 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 1 pečius ir air conditioning — } : naujus ir šerius namus. Stogų 
rinas (grutters). vandens Sildy-

i mui boilerius. Turiu ir leidimus 
' dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
'• Darbas atliekamas greitai ir sa-
į žiningai. Apskaičiavimas nemo-
t karnai. 

DOMAS ŽUKAUSK-AS 
* HKATING & SHF.ET M E T \ L 
f 4444 S. VVft^m. Chicago 9, III. 

THpfnn,-!. VT 7J644T 

3333 S. Halsted. Chicago, 1U. 00C0* 
Tel . \VA 5-2737; 254-3320 

Įvairių prekių pasir inkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFIKATAJ ir AUTOMOBILIAI. 

E . Žukauskas 
BfPlMtHHifMMIM^ 

ĮSIGYKITE DABAB I 

DE PROFUNDIS 
Kantata 

Muzika Vlado oaicabeno, ž odži? 
Bernarijo Brazdžionio. Gaidos mil 
r iam chorui su fortepiono ar var 
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven 
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo 
kesčiams. 

exeellent 
salaries. Vacations. Life and hospi-
talization insurance. Write in con-
fidence to: ED HILL. 

SOUTHERN DENTAL LAB 
Sulte l06 

2310 So. Main Street 
HOUSTON, Texas 77002 
STATE FARM MXTCAL 

VVorld's Iargest multiple line insure r 
has immediate openings for 

Salesmen in the S.W. Suburbs 
I^eads furn. Exc. t ra ining program. 

Area agen t income average over 
$20,000 in '69. Qualifications: stic-
cessful sales or business background. 
College edu. preferred. CaU for a p p t 

PAUL B. TANIS 
6S7-7161 or 448-4016 

Exper'd Upholsterer 
F o r fast growing furniture com-
pany. J u s t experienced meh nėed 
apply. Excellent conditions. 

CALL 735-5446 

D C M £ S I O 

ziastingais plojmais. 
Po prakalbos prez. Xixon 

svetttinosi su piliečiais, po to 
vėl helikopteriu išvyko. 

New York, N. Y. 

RKT.KJMOS PALADvYTOIAI 

Persekiojama Bažnyčia Lietu
v o j laukia pagalbos ir para
mos. Pirmoji ir svarbioji pagal
ba yra bendroji malda, religinės 
valandos, pamaldos, maldo® die
na, bendros komunijos. 

Todėi New Yorko - New Jer-
sey apylinkės lietuviai šiemet 
jau ketvirtą kartą rengi* per
sekiojamos Bažnyčios Lietuvo
je minėjimą. Jis bus 1970 m. 
gruodžio 6 d. Franklin K- Lane 

tykios salėje. Ta proga re

liginės patriotinės muzikos kon
certas suvienija, sustiprina vi
sus čia ir Lietuvoje. 

Persekiojamos Bažnyčios mi
nėjimai rengiami Clevelande, 
Hartforde, Philadelphijoje, Det
roite ir kitose vietovėse. Būtų 
labai girtina, kad kiekviena lie
tuvių parapija, kiekviena lietu
vių kolonija surengtų persekio-

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio P r o 

gramą Naujoj Anglijoj, i i rtotiel 
WLYN, 1360 bangos, veikia Bete 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausiu 
pesaulįnių žinių sant rauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag1 

dutės pasaka. Programą veda 
Steponas i . Mlnkus. Biznio relka 
ais kreiptis j : Baltic Flortsts — 
zžhų bei dovana kravtave, 502 i i 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunama* ta 
diennuHis Drangaa. 

1% aukš to , 15 m e t u mūr . 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 k a m b . 
(2 mieg.) . P r i e 71 ir Califomia. 
Atskira gazo šilima. 2 au to garažas. 
Palikimas — duoki t pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų m ū r . namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
la. 

5 k a m b . m ū r . bungalow prie 71 
ir Kockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
No ta r i a t a s Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave,, P R 8-2233 

f 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

JETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LEEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R , I N C 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

W&a%.-*įš^^^sr. " ^ ^ t - . 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 e t Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELET. — PRospect 6 - 4363 

Tvarkingas, teisingas ir grei tai 
patarnavimas visais Real E s t a t e 
reikalais. Be to , veikia Notar ia tas . 
daromi ir liudijimų vertiniai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

D £ M E S I O I 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

nu iwi •• 'i >. i »,mimwn!f fflipi'mit«i'iiwiHBii'Bja.B't"i«H <tgiiinHiHii« iiid!Hn.H • t-iifit i im'ii^niniRmmMiHinnMiimiiniMaHa 

Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses", kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti. 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti JOJ 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. KarveLienė, I dal 
autobiografiniai atsiminimai 3.90 

KETUR] GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 2.50 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 3.00 

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo' spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą. 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės j "Draugą" 

J? = 
Ką tik išėjo iš spaudos 1 BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 

(Antroji laida) 
Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 

(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio šis veikalas 
netilpo Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išlei
do Terra, tiražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 dol. 

Užsakymus siųskite: 

, , D R A U G A S " 
4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629 "JLJ 

=J i Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 



2 U V 0 PRIE TILTO STATYBOS I 
A. a. I. Oželis 

Neseniai pasaulį apskrido traškėjo, pasviro ir kartu su pir-
trumpa žinia, kad Melbourne, maja tilto dalimi triukšmingu 
Australijoje naujai statomas til-j trenksmu griuvo, palaidodama 
tas sugriuvo, užmušdamas 33 nespėjusius pabėgti darbininkus, 
žmones. Kaip dabar gautomis ži- i Jų tarpe ir Juozą Oželį, 
niomis paaiškėjo, užmuštųjų tar- ] Dideliame nuliūdime paliko jo 
pe buvo ir vienas lietuvis, 23 m. tėvai Jonas ir Bronė Oželiai, jau-
amžiaus Juozas OŽELIS, prieš 5 ; nesnieji broliai Stasys ir Petras, o 
metus su tėvais ir broliais atvykęs taip pat jo sužadėtinė, 19 metų 
į Australiją iš Nottinghamo, An Regina Bužinskaitė. Apie skau-
glijos. A. a. Juozas aktyviai daly-: džią nelaimę plačiai rašė Aust-
vavo lietuviškame gyvenime į ralijos angliškoji bei lietuviškoji 
kaip skautas, sportininkas ir tau- j spauda. Kai kurie laikraščiai įsi-
tinių šokių šokėjas. Dar Angli- j dėjo a. a. Juozo ir jo sužadėtinės 
joje būdamas buvo apdovanotas nuotraukas su plačiais įvykio ap-
skautišku žymeniu. Neužilgo jis j rašymais, nepamiršdami paminė-
būtų ir lietuvišką šeimą sukūręs, ti, kad Juozas, kaip foto mėgėjas, 
tačiau mirtis nuskynė jį kaip vos i savo nuotraukas teikdavo ir spau-
pjražydusį bijūną. į dai. 

Nelaimė įvyko spalio 15 d. Į Spalio 19 d. kun. B. Vaseris, 
prie Yarra upės kranto. Kaip kva- I asistuojant kun. Cahill iš North 
lifikuotas sanitaras Juozas vado-1 Altona atnašavo gedulingas šv. 
vavo prie" tilto statybos veikian- i Mišias šv. Jono R. Katalikų baž-
čio pirmosios pagalbos punktui, i nyčioje, rytinėje Melboumo da-
eidamas First Aid and Safety Of- j lyje. Iš čia gausybei žmonių da-
ficer pareigas, teikdamas pirmąją lyvaujant, buvo palydėtas į kapi-
pagalbą pasitaikantiems darbi- ! nes amžinam poilsiui. Karstą ne-
ninkų mažesniems susižadamam.j šė jo buvę bendradarbiai sanita-
Jis savo darbą labai mėgo ir di- į rai, priklausantieji Victorian Ci-
džiavosi turėdamas progos prisi- vii Ambulance. 
dėti prie šitokio didžiulio tilto sta- Įdomu pažymėti, kad Austra-
tybos. Savo sužadėtinei jis kalbė-1 lian Associated Press žiniomis 
davęs, kad kuomet nors jis atsi-! (kaip rašo Melbourno laikraštis 
vesiąs savo vaikučius, kad jiems The Herald spalio 10 d.) minėto 
parodytų kur jis dirbęs. Tačiau j tilto statybą prie Yarra upės prok 
jaunojo Juozo svajonėms nebuvo • jektavo ir vykdė ta pati bri-
lemta išpildyti. Prieš pat pietų: tų firma Freeman, Fox and Part-
pertrauką aptvėręs atėjusiam dar i ners, kuri panašaus tilto statybą 
bininkui sužeistą ranką, jis nuėjo vykdė Milford Haven, Valijoje. 
į patiltę, kur daugelis darbininkų Tas tiltas panašiai griuvo birže-
susėdę užkandžiavo. Staiga gali- lio mėnesyje, 
nė 170 pėdų aukščio kolona su- L. Venckus 

ras. Koncerte dalyvaus JAV 
LB Chicagos apygardos pirm. 
Jonas Jasaitis su ponia ir visa 
Melrose Parko miesto valdžia 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio mėn. 9 d. 

Pilėnų skautų stovyklos vadovas s. v. Vyt. S taškus įteikia dovanas 
virėjoms: S. Urbanavičienei. L. Nagevičienei, N. Ješmantienei. Wasa-
goje, Kanadoj, skautų stovyklos metu . Nuotr . V. Bacevičiaus 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. j auklėtinių yra baigusių aukš-

| tuosius mokslus, priklauso lie
tuvių organizacijoms, gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai ir įsi
jungia į Lietuvos laisvinimo ko
votojų gretas. Melrose Parko 
lituanistinė mokykla susiorgani
zavo ir pradėjo darbą 1952 m. 
vasario 2 d. Mokyklą remia 
apylinkės lietuvių visuomenė. 
Mokyklą globoja, medžiaginiai 
ir moraliai remia LB vietos apy
linkė ir kitos lietuvių organiza
cijos, kaip Lietuvių Amerikos 
piliečių klubas. Tačiau pačią 
sunkiausią mokyklos išlaikymo 
naštą neša mokyklos mokinių 
tėvai. 

TRADICINIS KONCERTAS 

Kas metai Lituanistinės mo-

LITUANISTINES MOKYKLOS 
TĖVC KOMITETAS 

Prasidėjus mokslo metams, 
pasikeitė ir tėvų komitetas. Da
bar tėvų komitetą sudaro: pirm. 
— Kazys Valis, sekr. Jonas Čer
nius ir ižd. Kazys Katelė. Mo
kykloje dirba trys mokytojos: 
A. Repšienė, A- Kašuibienė ir 
O. Rakauskienė. Mokyklos ve
dėja — A. Repšienė, kuri toje 
mokykloje dirba arti 18 metų. 
Šiais metais mokyklą lanko 25 
mokiniai. Mokyklą pradėjo lan
kyti 4 nauji mokiniai. Mišrių 
šeimų (tėvas ar motina ne lie
tuviai) mokyklą lanko 5 moki
niai. Tik vienas kitas jų kalba 
lietuviškai. Mokytojai deda vi- . . _ , ..,,„ kyklos tėvų komitetas ir LB sas pastangas ir nemokančius i J ,. , . \ ^ , , , . 

Stalų rezervavimo ir smulkes- j mytės ir apylinkės ponios paga
nių informacijų gavimui reikia I mins skanų maistą. Lituanisti-

su burmistru La Spisa. Miesto kreiptis pas A. Repšį, paskam- ; nės mokyklos tėvų komitetas ir 
taryba jau yra rezervavusi du j 1o inus jam telefonu 544-38-80. i LB vietos apylinkės valdyba 
stalus po 10 asmenų. Melrose Kadangi yra norinčių koncerte kviečia visuomenę, kaip iš arti, 
Parko ir apylinkės lietuviai, da- dalyvauti, bet negalinčių suda- j taip ir iš toliau, koncerte da
lyvaudami koncerte, turės gerą r ^ stalui 10 asmenų, tai ir to- 1 lyvaati ir tuo paremti' lituanis-
progą susipažinti su savo mies- taems b u s rezervuotos vietos, : tinės mokyklos išlaikymą. Įėji-
to valdžios žmonėmis. Stalai į tik reikia įsigyti pakvietimus mas ir vakarienė 7.50 dol. as-
koncertą jau baigiami išparduo- P a s R eP š i a r pas K. Juknelį (te- j meniui. Studentams — 3 dol. 
ti. Todėl visuomenė prašoma lefonas FI 4-0820). Mokinių ma-' (kt) 
pasiskubinti rezervuoti stalus. 

•5; _^iS9^^5į-^ . Jį^^^P&IS*, ., 

"Drauge" galima gauti nau
jai išleistą ir praktišką infor
macinį leidin| 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

LAPKRIČIO TREČIOS RINKIMAI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

\ 
kais ir vienas antrą vadina var
dais (pirmaisiais vardais). Tai
gi tas Nelson Rockefelleris vėl 
buvo išrinktas gubernatorium 
ketvirtai kadencijai. Pinigai, aiš 
ku, čia daug lėmė, bet kitas 
Rockefelleris, taip pat milijo
nierius, Arkansas guberanto-
rius, pralaimėjo šiuos rinkimus, 
nors taip pat pylė milijonus te
levizijai ir kitokiai propagan
dai. 

Respub'ikonas 
prisš respublikoną 

Tas vyko taip pat Xew York o 
valstijoje. Kai Robert Kennedy 
(kuris tada buvo senatorius iš 

siminė, pylė pinigus propagan- New Yorko valstijos) buvo nu-
dai, kaip vandenį, milijonų mi- žudytas, tai New Yorko guber-
lijonus. Į natorius Rockefelleris pasky-

Goldbergas turi savo trūku- \ rė (laikinai — iki ateinančių 
mų. Jam stinga pinigų, jis ne- rinkimų) Charles Goodell būti 
moka gražiai šypsotis ir būti senatorium vVashingtone. Goo-
patrauklus išorei. Rockefelleris dell, neilgai trukus, pradėjo 
yra visai priešinga asmenybė, slinkti j kairę ir balsuoti beveik 
Linksmas, vikrus, lankstus, prieš visus svarbiuosius Nixo-
Bendrauja su statybos darbiniu no pateiktus siūlymus. Goodell 

Arthur Goldberg, žydas, labai 
stipri asmenybė Amerikos po
litikoje. Goldberg yra buvęs dar 
bo sekretorius, vyriausiojo teis
mo teisėjas ir JAV atstovas 
Jungtinėse Tautose. Goldbergas 
didelis darbo unijų draugas ir 
turįs jų pritarimą. Goldbergo 
parinktas vicegubematorius neg 
ras. 

Svarbu atsiminti, kad New 
Yorko valstija garsi savo miš-
rumu, susideda iš įvairių tautų 
ir spalvų. New Yorke yra labai 
daug ir labai turtingų žydų. 
Ir vis dėlto Rockefelleris nenu-

ar silpnai mokančius mokinius 
išmokyti lietuviškai kalbėti ir 
rašyti. Tokie mokiniai, pasimo
kę porą metų mokykloje, iš
moksta lietuviškai kalbėti, ra
šyti ir gražiai lietuviškai per 
mokyklos parengimus jau sako 
eilėraščius. Daugelis Melrose 
Parko lituanistinės mokvklos 

Taip atrodo a. a. Petro Kregždžio ir Kotrynos Gaubienes paminklai, 
pastatyti . Dillingene. Vokietijoje. 

tokiu būdu pasidarė daug di
desnė kliūtis Nixono programos 
vykdymui, negu daugelis libe
raliųjų demokratų. Spėjama, 
kad Goodell taip darė norėda
mas įtikti New Yorko valsti
jos balsuotojams. Balsavimų 
dienai artėjant Agnew (tur būt, 
su Xixono palaiminimu) atmetė 
Goodell ir aiškiai parėmė kon
servatyvųjį respublikoną James 
Buckley, kuris ir buvo išrink
tas senatorium iš New Yorko 
valstijos. Tai vėl žymus Nixono 
laimėjimas, kurio jis stropiai 
siekė. 

Bet čia pat reikėtų iškelti ir 
porą kitų faktų, kurie rodo, 
kaip partinė politika buvo susi- 1Įk 
pynusi Xew Yorko valstijoje. 
Gubern. Rockefelleris rėmė Goo 
dell, bet ne tą, kurį rėmė Nixo-
r.as, atseit, ne Buckley. New 
Yorko miesto meras John V. 
Lindsay, respublikonas, nerėmė 
respublikono Rockefellerio, bet 
stojo už Goldbergą. Bet gi pats 
nuostabiausias elgesys yra res
publikonų partijos pirmininko 
Rogers Morton, kuris nerėmė 
Buckley, bet parėmė GoodelL 

NTixono atsiekti tikslai 
Nixonas, atseit, respubliko

nai, nepasiekė daugumos nei se
nate, nei rūmuose. To jie ir ne
siekė. Demokratai ir toliau va
dovaus senatui ir rūmams. Bet 
gi Nixonas atsikratė dviejų 
"rakščių" — tai Goodell ir Ten-
nessee senatoriaus demokrato 
Gore. Ir, be to, dar laimėjo šiek 
tiek kitur. 

(Pabaiga.) 

apylinkės valdyba mokyklai pa 
remti rengia tradicinį metinį 
koncertą balių, šiais metais 
koncertas įvyksta lapkričio 14 
d. Eagles Hali, Broadway 147, 
Melrose Park, 111. Prasidės 7:30 
vai. v. Koncerto meninę progra
mą atliks operos solistės I. Mo-
tekaitienės dainavimo studija, 
dalyvaujant aktoriui - humoris
tui Juliui Balučiui. Šokiams 

Cia nuoseuiiai aputriamas tei> 
įamentų reikalingumas ir jų ga 
aa, bei nurodoma jų forma ii 
paduodami pavyzdžiai ne ti*. 
;agal JAV veikiančius įstatymus 
oet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa 
šaulyje be Nepriklausomoje Li. 
ruvoje 

Atskiru sky-iUBu 'Klau*. 
nai ir atsakymai — aiškinam, 
su testamentų sudarymu kylars . 
dant lengvai suprantamus nur-j- į 
iymus, ką dary* t « a kode' ui 
<o vengti. 

Knygos kaina 3 QC acl. Illinois • 
gyventojai praše mi rrid^ti 5 nror Į 

Perskaitę "Draugą", duo-
gros L,. Bichnevičiav? orkest- Į kitę kitiems pasiskaityti. 

Minis mano mylimam vyrui 

PULK. VINCUI ŠAUDŽIUI, 
Philadeiphijos ir apylinkių L'etuviai gausiai da
lyvavo šermenyse, palydėjo į amžinojo poilsb 
vistą, o man išreiški daug nuoširdžios užuojautos 
žodžiu 'r raštu. 

Visiems prisiminusiems velionį ir mane guo
dusiems sunkiose skausmo valandose reiškiu sū
ri'ilgiausią padėką. 

LIUCIJA ŠAUD2IENE 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 

būdais patarnauti įaa 61-rius metus. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviška puolimu, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taio pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių. kurie ateitų jam 
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda idesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t t . 

D R A U G U I būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos. kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

D R A U G O administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asrr.er.u, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą menes. DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkinga, o jus busite mūsų artimi draugai. 

. A*?i 

A.. A . 

JONAS KULPINSKAS 
Gyveno 4910 West 13th St., Cicero, Illinois: 

Mirė lapkričio 8 d.. 1970 m., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities. Amerikoje 

išgyveno 65 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 sūnūs: John. mart i Gene-

vieve, Walter. mart i Ann, Alphonse, marti Sonia, Louis, marti 
Josephine Joseph, mar t i Vioiet, dvi dukros: Hellen Steier, 
žentas Richard ir Arine Evans, žentas James. 8 anūkai ir 11 
proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė švento Vardo Draugijai: 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 7val. vak. Vasaitis-
Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th Ave., Cicero. Iliinois. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 11 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ry to bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiere kapines. 

Nuolirdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marčios, dukterys, žentai ir visi 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus, telef. OL 2-1003. 

..... »..• *>* -<- ' •»* • * * * « M jm^;Į,%,4& &*&***&!&**: *&*&*>••**** 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P, GAIDĖS — GERALDAS F, DJUMiO 

L a d o f u v i u D i r e k t o r i a i 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Galifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-044G ir Lfl 3-9352 
4605-07 South Hermliage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S -
TJRTS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 Wes! 7lsi St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50tti Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILI VMS STATYTI į 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir ŠONUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

N A U J O J I K O P L Y Č I A Ž I N O M A K O P L Y Č I A 
D e Young-Vroegh Funeral H o m e Leonard Funeral H o m e 

649 East I62nd Street 10821 So. Michigan Avenue 
South Hoiland, Illinois Chicago, Illinois 

Irgi parūpiname šermemj kambarius kitose Ohioagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose. 

Patarnavimas dieną arba naktį, šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

j 10% — 20% — SO<̂  plgiao mokesti 
' už apdraudą nuo ugnies Ir automo-
i btlio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S 2 0 8 * Wes« »'>tb S t r^ t 

Chicago. Iliinois 
TeL GA M M Ir OR *-4SS« 

G e L e s 
Vestuvėms, banketams, laidotuTeins 

Ir kitokiom- progoms 
G U 2 A t S K C 

Beverly HUls Gelinyaa 
2443 W. «3rd Str«ot, Chicago, IHlnoia 

TKU PR 8-OS33 — PR *-0»»4 

Remkite tuos biznierh», kn-

llria skdiladasi "Draike". 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria; 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 
(LACKAWICZ) 3354 §„ Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

2424 W. 69th Street TeU REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PUce Tel, Mrginia 7^672 „ T n ^ T r T - r»T T T M I I T \ T 

z JURGIS F. RUDMIrs 
PETRAS BIELIŪNAS 3319 s utvaMica Ave Tel YA itnMM 

4348 S. California Ave. Tel. LAfayettp 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS VASAITIS - BUTKUS 
3307 So. Lituaaica Ave. TeL YArds 7-3401 1446 S. 50th Ave., Cicero, IU., Tel. OL 2-l(X)3 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m lapkričio mėn P i. . 

X Terminas išimtinei gauti . ; 
Lapkričio 10 d. baigiasi pratęs
t a s terminas gauti 1970 m. 

j 1,500 dol. išimtinę, vadinamą 
Homestead Exempion tiems 
asmenims, kurie turi reziden-; 
ciją, turintiems 65 ar vyres
niems. Aplikacijų dar galima 

X Eugenijus A. Bartkus, ! gauti Cook County įstaigoj. 
Altos pinnininkas, padarys į- miesto centre. LB Soc. klubo 
vadinį ir valdybos veiklos pra- ! valdyba gavo tų aplikacijų ke-
nešimą Altos suvažiavime Chi- lėtą egzempliorių. Norintiems 
cagoje, Bismarck viešbutyje, padedame tas aplikacijas užpil-
171 W. Randolph St. Suvažia- Į dyti, jei jie įstoja mūsų kluban 
vimo pradžia lapkričio 14 d , nariais. Tuo reikalu prašome 
šeštadienį, 10 vai. skambinti valdybos nariams 

x Linas Sidrys, dr. Giedrės šiais telefonais: LA 3-1387 (po 
Ir dr. Rimo Sidrių iš Streator, i 6 vai. vak.) arba CL 4-7965 
BĮ., sūnus, studijuojąs medici
ną Notre Dame universitete, 
pradėjo bendradarbiauti to 
univ-to laikraštėlyje "The Ob-
server". Pirmas jo straipsnis — 
politiškas antraš te "Guerilla i Thousand Oaks, Calif. 

(rytais). 
x Dail. Vytauto Virkau dar

bų paroda vyksta nuo lapkr. 1 
iki lapkr. 17 California Luthe-
ran College, Union rūmuose, 

PABALTIEČIŲ KARIŲ VETERANŲ 
KONFERENCIJA WASHINGTONE 

Spalio 23 d. Washingtone į-atskirose vietovėse, bendravimo 
vyko Pabaltijos tautų — lietu-i ir ryšio palaikymo gairės, ap-
vių, latvių ir estų, karių vete-1 t a r t i būdai ir veiklos formos, 
ranų sąjungų išeivijoje, atstovų j veikiant JAV-bių politinėje bei 
konferencija, kurios metu bu- i socialinėje aplinkoje ir aptar-
vo aptarti visas tris tautas lie- j tos priemonės, veikiančios į ma-
čiantieji bendradarbiavimo i r i s e , pabalti jo t au tų laisvinimo 
koordinuotos veiklos reikalai. Į bylai skelbti. Taip pa t buvo at-

Konferencijoje Lietuvių vete- i kreiptas reikiamas dėmesys į 
ranų sąjungą "Ramovę" a t s to - Į bendravimą su pavergta tėvy-

m jvavo 
' ' tas , K. Dabulevičius, K. Oželis 

prof. gen S. Dirman- daromas jai 

Chicagoje suruošto simpoziumo apie kartų skirtumą dalyviai: A. Kairys, J. Kavaliūnas, B. Vitkus, L. 
Prapuolenis, R. Sakadolskis, A. Kubiliūtė, J. šoliūnas ir K. Girnius. Simpoziumą ruošė LF bičiuliai. Pla
tesnis aprašymas buvo "Drauge" lapkričio* 3 d. Nuotr. A. Gulbinsko 

IŠ A R T I I R T O L I 
UKUPUOTOJ LIETUVOJE 

ne ir okupanto 
skriaudas. 

Sutar ta veikti visoms trims 
rengti 

laisvės 

"VVarfare on the Amber Coast" 
(Partizaninis ka ras Gintaro 
k raš te ) , šiame straipsnyje Li
nas , ryšium su Prano ir Algir
do Bražinskų dramatišku pabė
gimu iš sovietinio rojaus, nu
šviečia okupuotos Lietuvos pa
dėtį. Lino Sidrio vyresnis bro
lis Raimundas, studijuodamas 
Northwesters universitete, ne 

. t ik bendradarbiauja un-to laik
raštyje, bet ir yra vienas re
daktorių. 

X Komp. Vladas Jakūbėnas 
sukūrė Prisikėlimo kantatą, 
skirtą lietuvių evangelikų pir
mojo giesmyno 400 metų su
kakčiai paminėti. 

x Brighton-Gage P-ko Na
mų savininkų dr-ja išspausdino 

— A 

ir E . Vengianskas. Latvių "Dau-
gavas Vanagi" — A. Berzins, j tautoms organizuotai, 
K. Kuzulis ir A. Kopans; E s t ų ! metines Baltijos t au tų 
"Estijos Išlaisvinimo Legijoną" j bei veteranų dienas ir šaukti 
— G. A. Bushmann, M. K a r t , J bendras konferencijas, bent vie-
J . Raus ir A. Kurgvel. Konfe-1 ną kartą metuose, o ypatingam 
rencijai pirmininkavo "Est i jos Į reikalui esant i r dažniau, šiais 
išlaisvinimo legijono" pirm. G. metais (1970-1971) Pabaltijos 
A. Bushmann. Konferencijos tautų karių veteranų organiza-
prezidiumą sudarė dalyvaujan- ciniams ir veiklos koordinavimo 
čių organizacijų pirmininkai — Į darbams vadovauti sutiko estų 

Berzins | atstovai, sekančiais metais — 
latviai, o trečiaisiais metais šis 

rus amžiaus 

Vienas jų sakė, kad prie jo se- tarybos suvažiavime, atidarė 
novėje pietavęs pa t s Dievas.' dail. A. Tamošaitienės gobele- gen. S. Dirmantas, A. 

a. advokatas Mečys Į Neseniai šis akmuo buvo nuga- nų parodą ir t a rė gražų įverti- i r G. A. Bushmann. 
nimo žodį šios jubiliatės daili- Konferencijos metu, pagal iš darbas ati teks LVS "Ramove^. 
ninkės pagerbime. anksto paruoštą ir dalyviams 

— Apiplėšė Montrealio "Li- išsiuntinėtą dienotvarkę, buvo 
tą". Du jauni plėšikai, kurių išklausyti kiekvienos tautybės 
vienas buvo negras, spalio 26 karių veteranų organizacijų 
d. užėjo į "Lito" patalpas ir pa- veiklos apžvalginiai pranešimai, 
reikalavo atiduoti pinigus. Tuo aptar tos tr i jų tautų veteranų 
metu bankelyje buvo vedėjas ir sąjungų centrinių organų glau- Konferencijos proga buvo pasiųs 
du tarnautojai . Plėšikai kalbėjo daus bendradarbiavimo g a l i m y - | t o s telegramos JAV prezidentui 

Kriaučiūnas, buvęs vokiečių bentas į Vilniaus istorijos 
Bražinskų reikalu laiškų pa- Į okupacijos metu suimtas ir ii- į etnografijos muziejų. 

; vyzdžių, siunčiamų Turkijos vy- ''• gai laikytas Stutthofo sunkiųjų 
' riausybei. Norį jų gauti prašo- j darbų stovykloje, vėliau pate-
j mi kreiptis į sekr. A. Burokevi- | kęs į naujo okupanto rankas ir 
I čių, 4318 So. Talman, a rba Į sugrįžęs Lietuvon, spalio 18 d. 
|4436 So. Washtenaw, Chicago, j mirė Marijampolėje. Liko žmo-į Paulio lietuviai ruošia vaikams 
UI. 60632. | na, duktė ir sūnus. Adv. M. Į stovyklą YMCA stovyklavietėje 

Kriaučiūnas turėjo apie 57 me- ' prie Billings ežero, apie 20 my-

BRAZIUJOJ 

— Sausio 6-13 dienomis Sao 

Baigiant konferenciją buvo 
priimta speciali rezoliucija, ku
ri, bendru Pabaltijos tautų ka
rių veteranų vardu, bus siun
čiama JAV-bių ir kitų kraštų 
aukštiesiems politikams ir k t 

I lių už miesio. Stovyklos globė 
jas yra - Iš Lenkijos specialiui tu- p a r a p i j o s W e b o n a 8 p r e l . P i j u s 

x Jonas ir Ona Šostakai, De-
troit, Mich., neseniai atšventę 
savo santuokinio gyvenimo auk
sinį jubiliejų, neužmiršo ir lie
tuviškos spaudos, kuria jie visą 
laiką domėjosi, paskirdami į JU, • « • - — • v " i U l* **"» m o kyk lų mokiniai i r toliau gyve 
"Draugui" 15 dol. auką. Dėko- Ut*mmĮk*m, «JM»qp» ry- n ą g Uetnvįų j a u n i m a s . Tikimasi 
jame. 

R. Nixon'ui ir viceprezidentui ^ Z T S n V™ angliškai. Iš "Lito" plėšikai iš- bės, nustatytos t a r p lietuvių, « • « « o n i u ir ^ » ^ « ~ -
ngametis šv . Juozapo S I veteranų, i S. Agnew, prašant atkreipti dešinėse apie 4,000 dol. ir čekių, latvių ir estų karių veteranų. 

rištiniu traukiniu į Lietuvą buvo 
atvykę keli šimtai lenkų veikė-

kurie lankė Vilnių ir kitas 

i Ragažinskas. Stovyklautojų bū
rį sudarys abiejų lituanistinių 

x Įvairiomis progomis — x Lietuvių tau tos genocido _* • , . atnauiindami prenumeratą, at-parodos surengimui paaukota . , .; , . - , . , 
daug laiko ir išlaidų. Ją pama
tyt i ver ta visai lietuvių visuo
menei. Esmėje Genocido paro
da skir ta svetimiesiems supa
žindinti su lietuvių tautos tra
gedija. Prieš iškeliant parodą 
į kitus miestus, ji dar bus iš
s ta ty ta Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, kad visi Chicagos lietu
viai galėtų parodą aplankyti. 

sius su Lietuvos lenkais. > ^ v a g a r i o ^ m n g ! m 

— Nasrėnų kaime, Kretingos! studentų amžiaus jaunimui s tu 
aps., kuriame gimė vysk. Mo- dijų savaitę. 
tiejus Valančius, įkurtas rašy- _ ^ d ^ p a m y j e 

lendorius. pirkdami lietuviškas t o Jo memorialinis muziejus, ta-L. „ ^ ^ lietayių veikėjas 
knygas, skaitytojai nepamiršta į ^ ° daugybe lietuvių Prie : J u r ^ s s l i e s o r a i t i s , buvęs pirma-

siskaitvdami už korteles ar ka-

"Draugo", palengvindami j a m l J ^ 
darbą. Aukojo: 4 dol. — M. 
Klimas: po 3 dol. — J. V. Ro-
land, J. Kasčiukas, K. ir O. 
KuDČinskai dėkojame. 

pastatytas paminklėlis — i' sis Brazilijos Lietuvių Bendruo-
Palangos Juzės statula, kūną ^ ^ i r m i p i n k a s . G i m e s K a u . 
sukure Vytautas Majoras. I ^ ^ ^ m o k s l u g b a i g ė 

— Vėžionių kaime, Eišiškių Lietuvoje ir kaip ekonomistas 
apylinkėse, prie miškelio ir di- d i r b o Susisiekimo ministerijoje, 
dėlės pelkės nuo neatmenamų T r r n n g i i atvvko no antroio 

— FBI (Federal Bureau of ;muo, kuri žmonės vadino akme- Brazilijos Lietuvių sąjungoje ir Dirmantas, R. Busbmann.' A. Zerins, K. Dabulevičius. 
x Viktoras Mariūnas iš Cle- Investigation) yra apskaičiavęs, i niu su lėkštėmis. Akmenyje bu- vėliau Lietuvių Bendruomenėje, 

velando įstojo nariu į Liet. kad Jungtinių Amerikos Vals- ' ves ir ženklas, primenąs paukš- s e p t in tos dienos Mišiose daly-
• • — — •*•*- tybių gyventojai privačiai turi čio kojos antspaudą. Apie šį '' v a v o p r e i p Ragažinskas, kun. 

apie 90 mil. ginklų. I akmenį užsiliko daug padavimų. 
Knygos klubą. 

X Lietuvių Fronto bičiuliai 
maloniai kviečia visuomenę da
lyvauti jų ruošiamoje Broniaus 
Kviklio paskaitoje, tema: — 
Kultūrinis genocidas ir kultūri
nė rezistencija okupuotoje Lie
tuvoje. Paskaita įvyks lapkri
čio 13 d., penktadienį, 8 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

X Našlys, sveikas, švarus, 
negirtuoklis, ieško vietos gy
venti Floridoje pensininkų šei
moje. Pasiūlymus rašykite adr.: 
Joe Yuskaitis, Route 1, Box 90, 
Watervliet, Michigan 49098, 
Tel. (616) 463-8304. 

(sk.) 

X Chicagos Lietuvių Golfo 
klubas rengia tradicinį metinį C i c e r 0 m m i e s t o ^^g^^ j Kimbark (vidury) buvo pagerbtas 
balių - banketą. Lituanus žurna- Namų savininkų d-jos baliuje. Kairėj vakarui vadovavęs inž. Vyt. 
lui paremti. Banketas įvyksta • Galvydis, dešinėje Cicero LB apyl. pirm. S. Ingaunis. 

mesį į Pabaltijo t au tų okupaci
ją ir užgiriant JAV-bių vyriau
sybės politiką kovoje su tarp
tautiniu komunizmu. 

Šiai Pabaltijo tau tų Karių 
veteranų konferencijai Wa-
shingtone prisiminti, LVS "Ra
movė" pirm. prof. S. Dirman
t a s latvių ir estų atstovams — 
pirmininkams įteikė knygą 
"LVS Ramovės I-sis dešimtme
t i s" ir kelis ki tus ramovėnų iš
leistus leidinius. I š estų buvo 
gauta anglų kalba knyga, iš jų 
nepriklausomybės kovų 1918-
1920 m. 

Konferencijai pasibaigus, po 
i- prof. S. bendrų pietų, lietuvių, latvių ir 

estų karių veteranų organizaci-
Nuotr. E. Vengiansko jų atstovai lankėsi valstybės 

——— i departamente, kur buvo priim-
akstiną organizuotis davė Va- g pabaltiečių ir Rytų Europos 

J. Bružikas ir kun. J. Kidykas, 
giedojo Lietuvių Katalikų ben
druomenės choras. 

— Spalio 25 d. segelių pran-

VOKIETUOJ 
sario 16 gimnazijos abiuinen- reikalams referento Mr. Mar-

— Solistė Lilija Šukytė skina tas Petras Veršelis, prieš kiek tin, su kuriuo buvo pasikeista 
laurus Valst. Bavarijos opero- laiko aplankęs kaiserslauterniš- mintimis pavergtų Pabaltijos 
je Muenchene ir kitur. Pirmasis kius ir juos paskatinęs veikti tautų padėties klausimais. Šia 
jos pasirodymas rudens sezone po skautijos vėliava. Jam t ada proga lankytasi ir "Voice of 

ciškiečių gimnazijos salėje Lie- b u v o rugsėjo 25 Traviatos ope- pasisekė suburti 4 jaunuolius. America", Lietuvos, Latvijos ir 
tuvių Katalikų bendruomenės r o j Violetos vaidmeny. Spalio Dabartinio susirinkimo pagrin- Estijos skyriuose ir pasikeista 
choras, įsteigtas 1937 metais, 1 0 W. A. Mozarto opera Cosi dinė organizatorė ir vadovė bu- nuomonėmis su šių skyrių ve-
atliko savo metinį koncertą. f a n t u t t e s u Lilija Šukyte pa- Vo Aldona Subačiūtė. Jai akty-fdejais dėl transliuojamų radijo 
Chore dalyvauja apie 30 asme- grindiniame vaidmeny iš Muen- viai talkino Gintaras Grovas. programų į pavergtą Pabaltijį, 
nų, vadovauja Viktoras Tatarū- cheno buvo transliuota Vo- Ateityje numatoma rinktis kiek- į Prieš išvykstant iš Washing-
~as. Programoje — 16 dainų, kįetįjos televizijos progra- vieną antrą šeštadienį. Nor ima tono, LVS "Ramovė" atstovai 
įskaitant vieną portugalų kalba. m o j Dainavimą ir vaidybą iš- pritraukti ir lietuviškų šeimų buvo priimti Lietuvos atstovy-
Ypatingai gražiai pasisekė ope- g y ^ "Muenchner Merkur". jaunimą, nesimokiusi Vasar io j beje, kur nepriklausomos Lie-
ros Nabuko "Lėkit mintys", Lapkričio mėnesį ji dainuos 16 gimnazijoje, o taip pa t už- : tuvos ats tovas J. Kajeckas bu-
liaudies daina "Jurgeli", moterų Muenchene, Berlyne, Vienoj, o megzti santykius su vokiečių, vo painformuotas apie įvykusios 
"Daina apie tiltą" ir 'Šlama šil- gruodžio mėnesį — New Yor- jaunimo organizacijomis. Va-; Pabalti jos karių veteranų kon-

dove liekasi ir toliau Aldona; ferencijos eigą ir nutarimus. 
— Kaiserslauterne spalio 10 Subačiūtė. j Atsilankę Lietuvos atstovybėje 

malonioje Kajackų ir Bačkio 
globoje, ramovėnų atstovai pa-

CHICAGOS ŽINIOS 
lapkričio 21 d., šeštadienį, Hou-
day Inn svetainėje: 4410 W. 
95th St., Oak Lawn. Pradžia 
6:45 vai. vak. su cocktails ir 
vakariene. Meninę programos 
dalį išpildys mūsų iškilieji dai
nininkai: solistė Danutė Stan-
kaitytė ir solistas Stasys Baras. 
Akomponuoja Alvydas Vasai-1 bus išstatyta daug įdomių laiš-
t is . Lituanus žurnalo paremi- j kų ir dokumentų, liečiančių Tho-

Nuotr. Vyt. Račkausko 

New Yor 
ko vėjas", vyrų "Žygis į Vilnių", i jįe 

kurį publika išsaukė antrą kar-1 

sambūris "ŽUvytis", - Z \ S L Z t t J Z Z l Ž Z Z . \ ~ » * ' l a P M i o 7 i r 8 — • 
gia jaunimo seminarą, kur io 
programą paruoš Vokietijos 
lietuvių bendruomenės sekcija. 

smnkę 10 Kaiserslauterno mies-
mas M. Vinksnaitienes, pašoko . . . . . ,. . . . . 

, ' ,. _ / to lietuvių jaunuolių ir jsteige 
kepurine ir kalveli. Šv. Juozapo . . . . . . . . 

^ * , ^ , _ . . lietuvių jaunimo organizacinį 
parapijos klebonas prel. Pijus 

ISTORINĖ PARODA dėti pastangas, kad 

Ragažinskas padėkojo cboris-
' t ams ir dalyviams, o choro pir-

. | mininkas ir ilgametis narys Pet-
sumažėtų •• r a s Šimonis dalyvių skaičių 

r , •-• r, J, r--, TT , g a ^ ų skaičius. Lapkričio 8 d. Jihn Hancock . . _. „„„ « , • » , . , . patarimus: centre, 8 to N. Michigan ave., 

Duoda tokius 

mui y r a paskirtos dovanos lai
mingiesiems: 

1. Spalvota televizija, 

mas Paine, Benjamin Franklin 
ir 37 JAV prezidentus. Doku
mentai atgabenti iš istorinių 

2. Encyclopedia Lituaniea (4 j fondų Philadelphia, Pa. Paro-
tomai) , ' da veiks kasdien nuo 9 v. r. iki 

3. Dail. Zitos Sodeikienės pa 
veikslas. 

Šokiams gros Alfonso Mar
kausko orkestras. įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Užsisakykite 
stal iukus iš anksto. Bilietus ga
lima gaut i dienos metu skambi
nan t tel. 922-6684; vakare — 
778-6723. Bilietai gaunami ir 
Marginiuose. Malonioji visuome
nė ir golfo entuziastai kviečia
mi atsilankyti i r praleisti nuo
taikingą vakarą. Rengėjai 

(pr.) 

5 v. p. p. įskaitant sekmadie
nius ir šeštadienius. Uždaryta 
bus lapkričio 17 d. Įėjimas ne
mokamas. 

GAISRAI CHICAGOJE 

Raudonojo Kryžiaus tarnau
tojai atsiskubina padėti gais-

(300) ir gausų plojimą pavadino 
choro užmokesčiu. Chore daly
vauja ir Brazilijoje išaugusio 
jaunimo. 

KANADOJE 
— Gen konsulas dr. J. Žmui-

branduolį. Visi dalyvavusieji 
yra po eilę metų mokęsi Vasa
rio 16 gimnazijoje. Lemtingąjį 

ŠV. 

Nerūkykite lovoj. Neišpilkite 
peleninės į šiukšles, kol pelenuo
se dar gali būti kibirkščių. Ne-
rūkykit prie gazolino ar kitos 
degančios medžiagos, kaip da
žai, valymui naudojami skys- džinas dalyvavo JAV gen. kon-
čiai. šulo Toronte A. B. Moreland 

Nerūkykite drabužių sande- [ išleistuvėse Granito klube. A. 
liuose, pastogėse. Į B. Morelant yra paskirtas JAV 

Važiuodami automobiliu rū- ambasadų ir konsulatų vyr. in-
koriai turi naudoti peleninę. J spektorium. Toronto lietuviams 

Degtukus laikykite ten, kur jis yra žinomas iš dail. H. Žmui-
maži vaikai jų nepagautų. , j dzinienės kūrinių parodos, ku-

Išmeskite popierius, šiukšles j rią jis atidarė. Naujuoju JAV 
iš pastogių, sandėlių, rūsių, gen. konsulu Toronte paskirtas 

rų aukoms. Chicagoje nuo 1969 I garažų. Į J . S. Henderson j au padarė vi
nį, liepos mėn. iki 1970 m. bir- į Prieš žiemos sezoną patikrin- zitą Lietuvos gen. konsului dr. 
želio Raudonojo Kryžiaus t a r - ! kitę šildymo įtaisus. J . 2muidzinui. Spalio 24-25 d.d. 
nautojai net 989-se gaisruose Patikrinkite elektrų laidus, gen. konsulas dr. J . Žmuid'rinas 
padėjo nukentėjusiems. elektrinius įtaisus. Sudėvėti lai- su ponia lankėsi Otavoje Čia 

Raudonasis Kryžius prašo dai turi būti pakeičiami į j is kalbėjo Kanados LB krašto 

TĖVAS PASVEIKINO 
F I D Ž I E C i r S 

sijuto lyg buvę nepriklausomos 
Lietuvos brangiam kampelyje. 

Konferencija buvo labai sėk
minga. Praėjo darbingoje, drau
giškoje ir visas t r i s bendro li
kimo tau tas vieningiems dar
bams jungiančioje dvasioje. 

Vg. 

— Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
kelionės į Filipinus ir Australi-

Popiežius Paulius VI, p a t y r ę s 
apie Didžiosios Britanijos vy
riausybės suteiktas nepriklauso
mybės teises 843 Fiji (Fidži) į ją proga Vatikano paštas lap-
salyno tau tų gyventojams, ku- j kričio 26 dieną išleis specialią 

!% rie ilgus amžius buvo Anglijos j pašto ženklų seriją šiam įvykiui 
%£fy Į kolonijalinėje valdžioje. Į paminėti. 

'7 

Jauni veidai (jie buvo gausūs) Bal
tijos valstybių suruoštose demons
tracijose New Yorke. 

Nuotr. V. Maželio \ * 

Vasarą galima prailginti 
Švelnus Grincevičiaus humoras, kuris prasikiša kiek

viename jo knygos 

G E R O J I V A S A R A 
puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo
taikai visose aplinkybėse. 

Autoriaus mokėjimas stebėti ir pasakoti veda skaity
toją giedriais lietuviško miestebo takais. 

Knyga kainuoja $5.00. J i gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus. 

J" 


