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GYLYN IR PLATYN 
Altos suvažiavimas Chicagoje 

Amerikos Lietuvių tarybos lėšų. Valstybės departamentas 
gausus ir sėkmingas suvažiavi- j a sakė, kad laiko jį kvalfikuotu 
mas Įvyko šeštadienį, lapkričio ' asmeniu, bet yra nusistatymas 
14 d., Bismarck viešbuty, Chi
cagoje. Prezidiumą sudarė: Alto 
pirm. inž. Eug. Bartkus, P. Dar-
gis, dr. Vi. Šimaitis, adv. K. Šid
lauskas, sekr. E Vilimaitė ir 
St. Rauckinas. 
Konsoliduotis ir ryžtingai veikti 

Gen. kons. dr. Pr. Daužvardis 
pasveikino tarybą 30 metų su
kakties proga, primindamas, 

lėšų iš užsaldytų fondų teikti 
tik tiems, kurie buvo diploma
tinėj tarnyboj Lietuvą okupuo
jant. 

Buvo atkreiptas Valst. depar
tamento dėmesys į sovietų - vo
kiečių sutarties pavojus — ap
robuoti Baltijos valstybių į-
jungimą. JAV atsakė, kad čia 
dvišalė sutartis ir kitoms vals
tybėms nedera kištis. Buvo pa-

kad, besidžiaugiant laimėjimais, \ siūlyta, kad tą reikalą būtų pa-
reikia prieš akis turėti, jog mū 
sų byla dar nebaigta, reikia kon
soliduotis ir ryžtingai veikti. 

Vysk. V. Brizgys sveikinda
mas priminė, kad Altos susilp
nėjimas būtų tik džiaugsmas 
okupantams. Altas gimė didžio
joj nelaimėj, bet ji turi išsilai
kyti ir Lietuvai atgavus lais
vę. Vyskupas džiaugėsi, kad 
įtraukiamas jaunimas, linkėjo 
sėkmės ateičiai. 

Prof. B. Vitkus sveikino Vliko 
vardu, pabrėždamas, kad abidvi 
organizacijos siekia to paties 
— Lietuvos laisvės. Dėkojo už 
finansinę paramą. 

Vadovaujančių centrą 
sveikinimai 

Raštu sveikino Lietuvos at
stovas J. Rajeckas, Laisvės ko
miteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, PLB pirm. St. Barz-
dukas, JAV LB tarybos pirm. 
V. Kamantas, JAV LB c. v. pir-
mini-ikas V. Voler'as, Liet. fon
do va!d. pirm. dr. K. Ambrozai-
tis, liet. kult. muziejaus prez. 
St. Balzekas. 

Chicagos Altos pirm. kun. A, 
Stasys suvažiavimą Skatino pla
nuoti darbus gilyn ir platyn, iš
planavimo, pramatymo ir — į 
darbą. 

Į rezoliucijų komisiją išrinkti 
M. Gudelis, V. Mažeika, dr. K. 
Bcbelis, A. Pautienius, A. Bud-
reckis. 

vesta svarstyti tarptautiniam 
tribunolui. Valstybės departa
mentas atsakė, kad tai būtų da
roma tik abiems anoms vals
tybėms sutinkant... 

Altą kartu su Liet. atstovu 
Kajeeku darė žygių dėl Bražins
kų, kreipdamiesi į Turkijos am
basadą ir JAV vyriausybės žmo 
nes. 

Altas, Vlikas ir Bendruomenė 
T. Blinstrubas, pranešdamas 

apie santykius su kitais laisvini
mo veiksniais, pažymėjo, kad 
santykiai su Vliku buvo labai 
geri. šiemet reikės net daugiau 
jam paramos teikti. 

Santykiuose su Liet. Bend
ruomene nėra pasikeitimų. Yra 
trinties dėl aukų paskirstymo. 
Liet. bendruomenės buvo paves
ta dr. H. Brazaičiui dėti pas
tangų tą trintį likviduoti. Po I 
pasi.arimų su Altos atstovu į 
Blinstrubu, Chicagoje buvo su
šauktas L. bendruomenės ir Al
tos pasitarimas. Nieko konkre
taus nenutarta. 

Buvo ir antras pasitarimas 
Tabor farmoje. Buvo tartasi 
dėl veiksnių konferencijos su
šaukimo, bet tai dar neįvykdy
ta. 

L. bendruomenė į vadus nau
jai išrinko du Vytautu: Voler-
tą ir Kamantą. Abudu yra pa
darę viltingų pareiškimų Altai, 

Blinstrubas pranešimą baigė 
reikšdamas viltį, kad santykiai 

Altos pirm. inž. E. Bartkus ^ ^ Altos ir Vliko bei Lietuvių 
b-nės vystysis pozityiva pras
me. 

savo pranešime išryškino klaidą 
tų, kurie mano, kad palaikant 
ryši su okupantu būtų galima 
pasiekti laimėjimų lietuviams. 
Altą aiškiai siekia pilno Lietu
vos išlasvinimo. 

Pastangos gauti lesų 
laisvinimo veiklai 

Dr. K Šidlauskas pranešė a-
pie pastangas, kad dalis JAV 
paramos tautoms būtų skiria
ma pavergtųjų tautų išlaisvini
mui. Norima, kad būtų sudary
ta federalinė įstaiga, kuri rem
tų pavergtų išlaisvinimo pas
tangas. Susisiekus su valdžios 
žmonėmis, paaiškėjo, kad da
bartiniu biudžeto siaurinimo 
metu šį projektą neįmanoma 
pravesti. Buvo prieita minties 
— siekti, kad JAV prezidentui 
būtų skirtos sumos pavergtų 
tautų išlaisvinimo veiksniams ir 
pastangoms finansuoti, šį pla
ną vykdyti norima pavesti nau
jai valdybai. Jei kongresas pa
skirtų baltiečių laisvės kovai 
finansinę paramą, tai būtų di
delis ir politinis laimėjimas. 

Baltijos valstybių veikėjai 
lankėsi Valstybės departamente 
ir teiravosi šiuo reikalu. Atsa
kydamas Valstybės departamen 
tas pažymėjo, kad jiems tuo 
reikalu imtis iniciatyvos būtų 
nepatogu. 

Taip pat buvo prašyta, kad 
mirus mm. Girdvainiui, dabar 
būtų pripažintas atstovu prie 
Vatikano St. Lozoraitis, jr.. ir 
iŠ užsaldytų sumų. skirtų jam 

Berlyno gėdos siena. Kairėj Vakarų Berlynas, dešinėj Rytų. Matyti 
šioks toks skirtumas. 

Ruošėsi pagrobti Minnesotos 
gubernatorių 

MINEAPOLIS. — Mineapolio i matytas "kur nors" nukreipti. 
policija susekė, jog radikalai Į Raštelis lėktuvo įgulai buvo jau 
rengėsi pagrobti Minnesotos gu- parengtas, su mums jau žino-
bernatorių LeVanderį, kitą as- į mais nurodymais kas daryti, 
menį, lėktuvą ir pareikalauti ' ko nedaryti, 
paleisti komunistę Angelą Da- Į Buvo ir sąrašas asmenų, ku 

Galėjo būti 200,000 
žuvusiy 

DACCA. — Uraganas Rytų 
Pakistane gali būti viena di
džiausių nelaimių žmonijos is
torijoje. Pranešimai apie aukų 
skaičių didėja. Vakar jau buvo 
bijoma, kad banga galėjo nu
plauti ir nuskandinti 200,000 
žmonių- Banga, užliejusi Dubia 
salą .buvusi 30 pėdų aukščio, 
bet bangos palietė ir visą pajū
rį ties Gango žiotimis, apie 250 
mytių pločiu. Dingo didelis skai
čius laivų ir žvejų kuterių. 

Žuvo 75 sportininkai 

HUNTTNGTON, W. Va. — 
Lėktuvas, gabenęs Marshall u-
niversiteto iš Kingston, N. C., 
futbolo komandą, jos vadovus 
ir būrį draugų, nukrito W. Vir
ginijos kalnuose ir sudužo, žu
vo iš viso 75 žmonės. Oras bu
vo nepalankus, rūkas ir lijo. 

Rusai sušaudė 5 estus 

MASKVA Sovietų sistema 
remiasi nuolatiniu teroru ir pa
laikymu baimės jausmo, žmo
nės visada turi ko nors bijoti. 
Tam reikalui jie panaudoja pa-

IDEOLOGINIS IŠSIVADAVIMAS 
RUSIJOJ JAU PRASIDĖJO 

į 

Drąsus Amalriko zcdis teisme 
MASKVA. — Nors sovietų 

autoriaus Amalriko teismas vy
ko be pašalinių asmenų, net ir 
jo žmona tik į pabaigą buvo į-

irgi panašiai pasakyti. Sovieti
nis režimas taip pat fanatiškai 
bijo naujų, idėjų, biurokratinė 
valdančioji viršūnė dreba dėl 

leista, bet jau žinomos kai ku- j savo sosto. Jo teismas, kaip 
rios smulkmenos. Vyrai, kurie 
sugeba parašyti tokias drąsias 
knygas, kad pranašauja Sovie
tų Sąjungos žlugimą, turi drą
sos ir teisme pasakyti, kas reži
mui nemalonu. Amalrikas, kuris 
gavo 3 metus kalėjimo, teisė
jams pasakė, kad jei viduram
žių raganų deginimus galima 
pavadinti tam tikrų asmenų re
liginiu fanatizmu, tai tas, kas 
darosi šiandien Rusijoj, galima 

Pakorė Gromyko 
iškamšą 

MILANAS. — šiaurinėje Ita
lijoje yra daug komunistų, tai 

pats autorius sako, yra nieko 
daugiau kaip noras bauginti 
žmones. "Tačiau ideologinio iš
sivadavimo eiga Rusijoj jau pra 
sidėjo ir jos niekas nesulaikys, 
užsukto rato atgal nepasuks. 
Man atrodo, kad svarbiausia 
reikia nusimesti nuo širdies pra
eities klaidų sunkumą ir nebi
joti kritikos, bet ne siekti tik 
garbinimo ir šlovinimo. 
Aš manau, kad esu didesnis 
patriotas už tuos, kurie garsiai 
šaukia apie tėvynės meilę, bet 
iš tikrųjų myli tik savo privi
legijas". 

Amalrikas teisiamas už kny
gą "Ar Sovietų Sąjunga išsi
laikys iki 1984 metų?" 

Su juo buvo kartu teisiamas 
ir inžinieirius Leonas Ubožko, 

vis bei eilę kitų. Kaip tai padą- į rie turėtų būti paleisti. Visi j rodomąsias bylas. Vienais me 
ry:i, buvo surašyta knygutėj, o j Minnesotos "politiniai kaliniai", į tais teisė ir sušaudė būrį lie-1 ̂ ^ a J E S Gromyko iš-
ta knygutė pakliuvo į policijos į kurie sėdėjo už pagrobimus, vie- tuvių "už bendradarbiavimą su į ̂  ^ T J į ^ * ^ ^ 
rankas, kai buvo suimtas vienas i nas už policininko nušovimą. ' okupantu", pernai tas atsitiko ' 
pilietis, bandęs apiplėšti banką. Kitas sąrašas buvo panašių te- [su keliais latviais, gi dabar, 
Knygutėj buvo pažymėta, kad j roristų, sėdinčių Califomijos ka kaip rašo jų pačių laikraštis 

Gromyko ten važiuodamas ti- f ̂  p l a t i n o Am^^o a t v i r o fa9 
kėjosi karališko sutikimo, bet j k o k o p i ; j a s i r k a d p a s g ^ o 
buvo kitaip. Apie 5,000 italų, Į i t a l ų ^ ^ 1 ^ atsišaukimą apie 
daugiausia žydų, ne tik surengė į persekiojamus sovietų intelek-
demonstracijas su prieskomu- j t u a l u s . jįg taip pat gavo trejus 

kai bus pagrobtas gubernato- j Įėjimuose, tarp ją W Seale, kū
nus ir miesto komisiorierė, ta- ris laukia teismo už kito juo
da jie reikalaus, kad būtų iš- į dcsios panteros nario nušovi-
mokėta 350,000 dolerių ir per i mą 
televizijos' programą būtų pas-

Kuriamas Altos archyvas 
Sekr. dr. V. Šimaitis pranešė 

apie Altos sekretoriato veiklą. 
Raštinėje šalia nuolatinio tar
nautojo J. Talalo, talkino L. 
Prapuolenis. Yra susitelkusi ga
na gausi archyvinė medžiaga 
ir planuojama įgyti namą raš
tinei ir archyvui. Numatoma 
archyvą sutvarkyti, kad juo bū
tų lengviau pasinaudoti studi
juojančiam jaunimui ir kitiems. 

Altos leidiniai 

L. Jaras pranešė, kad 1970 
m. Altos valdyba turėjo 7 bend
rus posėdžius ir apie 10 komi
sijų pasitarimų. Išleista VU 
kongr. darbų knygelė. Išleistas 
genocido parodos katalogas, ku
rio antra laida numatoma pat
rauklesnė. Jau beveik išsibaigė 
I laida (apie 2,000 egz.). L. Ši
mučio knyga "Amerikos Lietu-
ivių Taryba" jau atduota spau
dai. 

Baltijos kraštu informacijų 
kongresas 

J. Jasaičio pranešimą apie 
genocido parodą ir informaciją 
perskaitė dr. V. Šimaitis. Geno
cido parodos parengimas parei
kalavo daug lėšų. Reikia siekti, 
kad ji būtų parodyta visose 
kolonijose. Siūlė sudaryti komi
tetą, kuris tuo rūpintųsi. Siūlė 
dr. Kriaučeliūną kviesti jo pir
mininku. 

kelbtas juodųjų panterų atsi
šaukimas. Pas suimtąjį juoduką 
rasta rezervacija skristi Ame
rican Airlines linija. Greičiau
siai tas lėktuvas ir buvo nu-

Sirija atsikratė marksistų 

DAMASKAS. — Sirija laike 
24 metų jau pergyveno aštun
tą perversmą, šiuo kartu val
džią paėmė gynimo ministeris j valdybą nominavo savo atsto-

FBI prieš kelias savaites j -
spėjo, jog bus ir tokių atsiti
kimų, bus ir oficialių pareigūnų 
grobimų ir dar šio to baisiau. 
Castro mokiniai puikiai veikia. 

Nauja Altos valdyba 

CHICAGO. — Altos suvažia
vimas išrinko naują valdybą. 
Pagal Amerikos Lietuvių Tary
bos įstatus kiekviena grupė į 

ir kartu aviacijos vadas gen. 
Assad. Buvo nuversti preziden
tas Atassi, valdančios partijos 
vadas gen. Jadid ir premjeras 
Zayyen, visi kraštutiniai mark
sistai. 

Assad laikomas vidurio žmo
gumi ir nepritarė Sirijos neno
rui priimti Amerikos taikos pla
ną ir priešinosi perdideliam bi-
čiuliavimuisi su sovietais. 

LIBERTYVILLE, UI. — Į 
buv. Jugoslavijos karaliaus Pet
ro U laidotuves praėjusį šešta
dienį susirinko netikėtai daug 
jugoslavų, apie 15,000 žmonių. 

Reikia greitai atspausdinti 
pataisytą katalogą. 

Nutarta 1971 m. kovo mėn. 
sušaukti Chicagoje Baltijos 
kraštų informacijos kongresą. 
Iš lietuvių j rengėjų komteitą 
įeina V. Šadaumas ir kun. A. 
Stasys. 

Metų bėgyje turėta trys spau
dos konferencijos. Dėkojo liet. 
dienraščiams, kad suvažiavimo 
proga davė vedamuosius. Altą 
turi virsti informacijų centru, 
siūlė apjungti laisvinimo veiks
nius. Kol to bus pasiekta, siū
lė metų pradžioje šaukti veiks
nių konferencijas veiklai koor
dinuoti. 

(Tęsinys rytoj) 
i. Daug. 

vus. Iš katalikų grupės įėjo: 
dr. Kazys Bobelis ir Kazys Klei
va, socialistų: dr. Jonas Valai
tis ir Juozas Skorubskas, Tau
tinės sąjungos: inž. Vytautas 
Mažeika ir Teodora3 Blinstru
bas, Sandaros; teisėjas Jonas 
Zūris ir dr. Kazys Šidlauskas, 
L. R. Katalikų Susivienijimo 
dr. Vladas Šimaitis, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Povilas 
Dargis. 

Valdyba iš savo tarpo pirmi
ninku išrinko dr. Kazį Bobelį. 
Kiti valdybos nariai pareigom 
dar nepasiskirstė. 

"Socialističeskaja Industrial" — 
sušaudyti penki estai Vis jie 
atranda po 30 mėtų kai kieno 
"nusikaltimus" ir teisia. Teis
mas, rašoma, truko visą mėnesį. 
Kitąmet, reikia laukti, vėl kas 
nors bus teisiamas. 

70,000 byly Čekoslo
vakijos pabėgėliams 

nis'iniais šūkiais, bet jaunimas j m g ^ 

to, filmuojant ir televizijai ro
dant, pakorė. 

Balsuos Kinijos įsilei
dime į J. T. 

NEW YORK. — Šią savaitę 
J. Tautose bus balsuojama, kad 
komunistinė Kinija būtų pri
imta pilnateisiu nariu. Tą reika
lą įnešė Albanija, Alžirija ir 
Kuba. Kanada jau pranešė, kad 
ji palaikys tą siūlymą ir reika-

PRAHA. _ Čekoslovakijos, į " Vį^f * į į • * * 
Bet Kanados ambasadorius 
Beaulne sakė, kad jis balsuos 
už Amerikos pasiūlymą, kad 

komunistų partijos laikraštis 
Vecerni Praha rašo, kad visiems 
pabėgėliams iš Čekoslovakijos ... 

" 0 .. , . I Kinijos priėmimas vra svarbus 
po 1968 m. invazijos uz akių J . . J. A . . bus keliamos bylos už nelegalų 
buvimą užsieny, už tėvynės iš
sižadėjimą ir dar už kitokius 
nebūtus darbus. Bausmė jiems 
gresia nuo šešių mėnesių iki 
penkerių metų; be to, bus kon
fiskuotas visas jų pasilikęs kil
nojamas ir nekilnojamas tur
tas. Tokių pabėgėlių iš Čekoslo
vakijos esama daugiau negu 
70,000. 

NEW YORK. — Privataus 
namo ar kokios įmonės apiplė
šimas Amerikoje įvyksta kas 
17 sekundžių. 82 % esti nakties 
metu. 

klausimas ir tam reikia dviejų 
trečdalių narių pritarimo. Ta
čiau jei tie reikalavimai dviejų 
trečdalių bus panaudoti "blo
gam tikslui", t . y. Kinjosi ne
priėmimui, tai ateity Kanada 
tokio pasiūlymo, reikalauti dvie
jų trečdalių nerems. 

Pernai prieš Kiniją buvo 56 
balsai, už ją 48. Šiemet gali 
balsai pasidalinti pusiau. Ame
rikos nusistatymas raudonosios 
Kinijos atžvilgiu irgi kinta, tik 
Amerika nesutiks, kad ton sas-
kaiton turėtų būti paaukota 
Čan Kai - šėko Kinija. Amerika 
nusistačiusi remti dviejų Kini-

jų buvimą. 

Naujasis britų ambasadorius Ame
rikai lordas Cromer, buvęs Anglijos 
banko valdytojas. 

Problemos okuo. 
• 

Lietuvoj 
Okup. Lietuvos gyventojai sa

vo liaškuose "Tiesai" ryškiai api
būdina kai kuriuos neigiamus 
reiškinius, kolchozinę buitį ir y-
pač girtavimo nelaimes. 

Kultūrinė veikla kolchozuose 
ne vienu atveju gerokai atsiliku
si. Štai "Tiesoje" (rūgs. 1) nusis
kundžiama, kad Kapsuko (Mari
jampolės) raj. Igliškio kolchozo 
vadovai prieš trejus metus kul
tūros namų statybai buvo gavę 
200,000 rubliu, bet... namai n© 
pastatyti. 

Kretingoje jaunimas linksmi
nasi pradžios mokyklos salėje, 
kur ankšta ir tvanku. Muzikos 
čia nedaug teišgirsi... I salę pri
sirenka paauglių, kurie triukš
mauja ir pešasi... 

Iš Kelmės rajono skundžiama
si: "Petras Pocius su žmona ir še
šetu mažų vaikų gyvena Kražių 
kolchoze. Jis niekur nedirba, tik 
girtauja. Vaikai auga pusalkaniai 
ir nuplyšę." (E.) 

Prancūzų polici.M negali atlaikyti žmonių spaudimo, kai mases rinkosi prie gen. de Gaulle namų La Boi-
aserle, kur jia buvo p&sarvotaa 

KALENDORIUS 
Lapkričio 16 d. : šv. Edmun

das, šv. Gertrūda, Aiškuti^. ži
lini. 

Lapkričio 17 d.: šv. Grigalius, 
šv. Viktorija, Getautas, Gilvinė. 

Saulė teka 6:40, leidžias 4:29. 

ORAS 
Saulėta ir šilčiau, temperatū

ra virš 40 laipsnių. 



•; • 

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 16 d. j 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn. 

"LAISVES VARPO" 
PAREMTI VAKARIENE 

"Laisvės Varpo" radijo pro
gramos rėmėjų būrelis lapkri-

Grand Rapids, Mich. 
ĮSPŪDINGAI PAGERBTAS 

KLEBONAS 

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
parapiečių iniciatyva spalio 25 
d. buvo pagerbtas klebonas pre- j čio 28 d. šeštadienį 7 vai. vak. 
latas Walteris Jude, svenčiąs 
25 metų kunigystės sukaktį. 

Parapijos mokyklos salėje 
prie garbės stalo susėdo jubi
liato giminės, pažįstami ir tos 
šventės pravedėjas B. Barto. 
Vaišes pradėjo jubiliatas, su
kalbėdamas maldą, prašydamas 
Aukščiausio palaimos susirin
kusiems ir padėkojo Aukščiau
sia jam, kad leido susirinkti gau 
šiems svečiams šion didelėn pa-
talpon pabendrauti. 

B. Barto pristatė garbės sve
čius ir taikliu bei gražiu humo
ru nuteikė susirinkusius. Pir
miausia jubiliatą pakvietė pa
sveikinti lietuviškos mokyklos 
vedėją Pr. Turutą. Specialiai 
tai sukakčiai parašytą tekstą 
paskaitė VI skyr. mokinė Liu
cija Treškaitė, gi mok. ved. 
savo, mokytojų ir mokyklos tė
vų vardu įteikė jam dovaną, 

Maironio Parke rengia minėtai 
radijo programai paremti puikią 
vakarienę su įdomia menine da
limi, kurią išpildys smuikinin
kas ir solistas kun. Valkavičius 
iš Brocktono, Mass., ir dainuo
jančios rūtos iš Waterburio, 
Conn. 

Daugeliui iš mūsų kun. Val
kavičius yra žinomas iš jo pui
kiai atliekamų koncertų ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių tar 
pe. Neapsivilsime nė vienas at
silankę į šią vakarienę, kurioje 
visus sumanios šeimininkės ska 
niai pavaišins ir pasigerėsime 
puikia menine dalimi. 

Arti ir toli gyvenantieji lie
tuviai visi kviečiami gausiai da
lyvauti ir tuo pačiu paremsime 
daugelio mūsų kiekvieną savai
tę klausomą "Laisvės Varpo" 
radijo programą, kuri savo kul
tūriniu progresu yra gana aukš-

jama. kad "Paukščių takas' ' , , 
kur^ maicimc šviesią ututų, 
kaip šilką nusidriekusį per dan
gų susideda iš milžiniškų 
spirelinių sistemų. Šis aparatas 
turi ir kitą gerą privalumą — 
juo galima sekti naktį dangaus 
kūnus visą laiką, kai telesko
pais dažniausia stebima tik švie 
sią naktį, kai geras matomumas. 
Be to, teleskopai turi ir savo 
matomumo kampą, — vamzdį 
perdaug nuleidus, nebegalima 
stebėti, o to visai nėra parabo
linėje antenoje. Mšk. 
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Šoka Vokietijos Vasario 16-sios g i m n a z i j o s mokiniai . 

Perskaitytam tekste buvo iškel i tai iškilusi vadovaujama P. Viš
činio. Nepamirškime atsilanky
ti patys, pakvieskime ir kitus. 

J. M. 

ta parama ir globa lietuviškam 
švietimui ir lietuviškumo ugdy
mui jauncr'oi kartoj. Pasidžiau
gė ir padėkojo jubiliatui už mo
kė'imą suderinti šio krašto rei- N e w Y o r k N Y 
ka^ų su mums rūpimais lietu- i 
viškais re:kalais. Pabaigai palin- p K . C M I V G 4 s >nNETIMA«5 
kėjo, kad Dievas suteiktų jam ! " ^ J I U H U A S MLNEJIMAs 
sveikatos ir laimintų jo darbus. _ . . . • „ - v - T . 

Persekio;amai Bažnyčiai Lie 

jamųjų ir gyvųjų kovūnų už 
Kristų. Po to bus koncertinė 
dalis — lietuviška giesmė ir 
daina. Ją išpildys sol. Benedik
tas povilavičius iš Bostono, sol. 
Ona Zubavičienė iš New Jersey, 
pianistė Julija Rajauskaitė-Pet-
rauskienė iš New Jersey ir vyrų 
kvartetas iš Waterburio, vad. 
Aleksandrui Aleksiui. Jie visi 
čia suneša savo talentus, kaip 
savo aukos dalelę, 
rengia sutartinai 
Katalikų religinė šalpa ir uo
liosios Lietuvių Katalikų Mote
rų Kultūros draugijos narės. 
Ši pastaroji organizacija per 
savo trumpą veikimo metą yra 

PLATONO ŽODŽLAI TAPO 
REALYBE 

Seniau dangaus kūnus milži
niškoje erdvėje apčiuopdavo te
leskopais. Nors ir kažin kaip 
ilginami jų vamzdžiai ir didi
nami stiklai, bet vis vien dan
gaus erdvės tokios plačios, kad 
ir didžiausios žvaigždės teles
kope atrodo kaip aguonos grū-

Minėjimą î 3-*- Dabar susikūrė visiškai 
Lietuvių nauja astronomijos mokslo rū

šis, kuri dangaus kūnams tyri
nėti pritaikė parabolinę anteną 
ir su jos pagelba pagauna gar
sus, ateinančius iš žvaigždžių. 

Žiloj senovėje graikų moksli-
labai labai daug įvykdžiusi lie- jninkas Platonas kalbėdavo apie 
tuviškumui ir tikinčiųjų Bend- sferų muziką. Šiais laikais jo 
ruomenei. Jų nuoširdus žygis , žodžiai tampa realybe. Iš žvaigž-
kasmet rengti maldos dieną ir | <jžįų "muzikos" daug sužinoma. 
minėjimą tikinčių'ų bendruome- M a t , naujieji tyrinėjimai paro-
nei tyloje paminėti turėtų būti d ė k a s a n ksčiau buvo tik spė-
v:sų Jautriai Įvertintas. Visi da
lyvaukime parengime gruodžio 
6 d. 4 vai. p. p., sekmadienį, 

• h B ? ranf+
 R a p l ( ? - Į | U l I ^ J i t u v o j e m e t i n i s m^Ji^as-lcon- F r a n k l i n K L a n e " m o k y k l o s s a : 

pirm. dr Stasys Balys, jteik- ( c e r t a s rengiamas j a u ketviri l ė j Jamaika Ave. ir Dexter 
damas medžio drožlių - lietu- j m e t a i . T a i | v y k s gruodžio 6 d., ^ ^ Brooįayn N Y 
viską koplytėlę, pnmme, kad Į sekmadienį, 4 vai p. p., Frank- ' K St R 
jam ir lietuviškai berdrucmenei j ̂  K haJie m okyklos auditori- ' 
malonu ir džiugu, kad ši para- , joje. Brooklvn, N. Y. 
pija yra dvikalbė ir be šio kraš- j* Prasmingas' minėjimas yra ; K A N A D O S Ž I N I O S 
to kalbos galime ne tik susi- todėl, kad tai yra ne praeities : 
kalbėti tarp savęs lietuviškai, : atsiminimas, bet dabartinės gy- i -p t C% * 
bet ir garbinti Dievą savo gim- ; v o s i o s Bažnyčios, veikiančios J l o r o n t o ^ n t « 
tąia lietuvių kalba. Už šią do- i r kovo-ančios, Tikinčiųiu Bend 
varą dėkingi šios parapijos lie- į ruomenės atjautimas dvasioje 
tuviai — lietuviškoji bendruo- i r maldoje s u visais tikinčiai-

IFYOU D0NT 
USE ZIP C0DE 
DON'T GRIPE 

AB0UT THE MAIL 
AIways use Zip Code. Then mayt* 

you'li find there's nothing 

T « J advertising contributsd 
*Sįį£* for th« public gooĄ, ' 

STASYS JAGELA 
IŠEINA I PENSIJA 

Gntario Hydro laikraštyje 
Supplyline" lapkričio m. laidoj 

parapijai. Į asmeniškos maldos yra mūsų j randamas rašinėlis ir apie mū-
Pabaigai šios programos ku- ! pį in as ir g :rtinas bendravimas. ! s i - 4 torcntietj Stasį Jagelą. 

menė, kurie trokšta, kad jubi
liatas dar ilgai vadovautų šiai 

sr/ais Lietuvoje susr.jungimas. 
Vieši minėjimai, pamaldos. 

nigų seminarijos choras, vad 
muzikos mokytojo kun. Vaina-
vičiaus, padainavo o dainas, ku
rios dar praskaidrino šios šven
tės nuo'aiką ir buvo kiekvie
na daina palydėta nuoširdžiu ir 
gausiu rankų ploiimu. 

Jubiliatas padėkojo taip gau
siai susirinkusiems jį pagerbti, 
padėkojo šeimininkėms taip ska 

Juk asmeniškas susitikimas su ; T e : i Pat atspausta ir jo fotogra-
savais yra taip retai galimas, j ^J3-
o dažnai visai neįmanomas. Ben- Į Rašinėly nurodyta, jog Sta-
dras mūsų susi'ikimas čia — j sys Jagelą, išdirbęs Hydro ži-
savo'e apylinkėje, kiekvienoje nyboje per 22 metus, nuo 1971 
lietuvių bendruomenės vietovė- I metų sausio mėn. 1 d. išeina į 
je, parapijoje, mieste ar mieste- . pensrą. Ten pat pabrėžiama, 
lyje išreikšti savo draugišku- jog Stasys Jagelą, šalia kasdie-
mą persekiojamiems dėl Kris- i ni-io darbo, esąs ir labai karš-
taus. laisvos tėvynės yra būti- j tas medžiotojas. Spėliojama, 

MARIJOS MYLĖTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lenkijos didžiausioje Marijos 
šventovėje Čenstakavoje pasku
tiniu metu įvyko Marijos gar
bintojų ir jų dvasios vadovų 
tautinė susitelkimo diena — su
važiavimas. Suvažiavime buvo 
nagrinėjama tema: "Lenkijos 
Marijos kulto įvairios teologinės 
formos". 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
»ak. šeštadieniais 10—1 vul. Trečiad 
aždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofįso telefonas: PR 8-S229. 
Rez. telef. WAIbrook 5-507« 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKT'ŠERLIA IR MOTERL* LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S . Pa las ld Road (Crawford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

rreciad. ir kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso teief. 476-4042 

Rezkl tel. VVAIbrook 5-304» 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir š lapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
425 N o . Liberty Street 

Route 35 , Elgin, Illinois 

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais r 
8:30 — 12:30. 5 

s • Redakcija straipsnius tai- g 
E so savo nuožiūra. Nesunau-
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus. 
Jflilillllllllllllllllllll3lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIllillUHIIIll>! 

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:3X) — 4:30, šeštadie S 
niais — 8:30 — 12:00. = 

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

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakar« 7-9 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe>-5m* 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O 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—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: šežtad. 10-2 vai. 

niai vaisinusioms, ^r hetuviŠA-ai | nį a u s į a įr mažiausia mūsų dova- \ kad Stasys, išėjęs ir j pensiją, 
na jiems. Laukiama, kad kiek- j to savo pomėgio nemesiąs ir, 
viena lietuvių vietovė surengs j ko gero, gal prisijungsiąs prie 
gyvosios persekiojamos tikin- j didelės medžiotojų ekspedicijos 
čiųjų Bendruomenės minėjimą, j kur nors kitur — gal net Afri-
kaip sėkmingai surengia niujor- į kon. 
kiečiai, klevelandiečiai, hartfor- | Stasys Jagelą gyvena 101 E-

kreipėsi į bendruomenę ir mo
kyklą su giliausia pagarba, kad 
ir jos nepamiršo šio įvykio, pri
sidėjo ir savo gražiais ir nuo
širdžiais sentimentais šioje jo 
asmeniškoje šventėje. 

Užsibaigus šventės nuotaikai, 
parapiečiai čia gimusieji asme
niškai j | sveikino ir įteikė asme
niškas dovanas. pt. 

AUKOS IR TEU£GRAMOS 
BRAŽINSKŲ REIKALU 

Įvairi pasaulio spauda pra
dėjo rašyti, kad Pranas ir Al
girdas Bražinskai negalėdami 
prasiveržti pro geležinę uždan
gą, surado būdą ją pralaužti oro 
keliu, lėk'uvu pasiekė laisvą 
kraštą — Turkią. Didelį atgar
sį sukėlė lietuviškoji spauda, į 
kurį prade io reaguoti lietuviš
koji visuomenė iš d:džaųjų, di
desniųjų ir mažesniųjų ko'.onijų, 
rašydami peticijas, siųsdami te
legramas Turkijos prezidentui, 
vyriausybės nariams, užsienyje 
reziduojantiems Turkijos atsto
vams ir amerikiečių valdžios 
viršūnėms, kad lietuvių pabė
gėlių neatiduotų bolševikinėms 
hidroms į nasrus. 

Grand Rapids lietuviškoji vi
suomenė neatsiliko, rinko au
kas, siuntė telegramas atitin
kamiems valdžios pareigūnams. 
Daug asmenų siuntė asmeniš
kas telegramas. Nors negausi 
ši apylinkė, bet išsiuntė apie 30 
telegramų bei peticijų. Gr. V. 

diečiai ir kiti. 
New Yorke minėjime bus su-

velyn Ave., Toronto 9, Ont., 
Kanada. Iš tikrų-jų jis yra labai 

sitelkimo valandėlė — atsimi- j didelis medžiojimo ir žvejojimo 
nimas nukentėjusiųjų, persekio- ! entuziastas. Pr. A. 

Otfc 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — X K R W IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

•449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN EISINAS 
Akušerija ir moteni ligos 

Ginekologine Chrurjpja 
6132 S. Kedzie Ave., W A 5-2670 

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

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECTALYBfi VIDAUS UGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
. OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses"1. 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS. LJGOS 

5159 South Damen Avenue 
TeL Ofiso PR 6-7800: Namn;925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta. 

tir 

Jeanie Mah. Corvallis, Ohio. miesto tarnautoja, la iko 1 dol. pabaudos 
lapelį ir vieną dolerį, kurį atsiuntė aupykfB vairuotojas. įdėjęs į plas
t ikinę plytą. Pašto išlaidos buvo 50 et. 

"DRAUGO" PRENUMERATA — PUIK! DOVANA 
K A L Ė D O M S 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma. 
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

S;unčiu prenumeratai 

Mano adresas: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O E S A 

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

Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. VĄJ<. Sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso Ir bato 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. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Kd. 

VIDAUS LIGI' IR RRACJO 
SPK.C1ALYBS 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 

Telef. veikla 24 vai. 

Tel. — RKliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lieta vis gydytojas) 
8925 W. 59 Stree t 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ FR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDTCA.L BU1LDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
ano 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nu^ 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
!1 vai. ryto iki S vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rei. tel. 239-291 • 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. i>-
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad S v. r. iki 3 vai, popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima lisronius tiktai susitarus — 

{By appointment) 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Pfos ta to 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 63rd St . 

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovelhill 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. noo 12 vai 
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 CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 Vv. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
w. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4. v. va
karo. Sekmad. tr trečiad uždaryta 

Rezid. teL YVA 5-3099. 

Parašas 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1—I vai. Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 M i popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LJGOF 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

*too ML PB 8-777*. Re* PR 8-473., 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Pruma Ok ausUferua 

/alandos pu-mad-, kwv. 6—I n o , 
antrad t—4 vai. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59ta. SC 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trec. Ii 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
*. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

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

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja lleonins tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir sestad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TU CHTRURGfi 
6648 South Aibany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 v»l 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 iki 8 v. V. 
Tręč, ir šeštad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Palasld Road 
Ofiso tel. 767-2141 jimmų 686-4M0 
vai.: ptrmad., antrad., penktad,- 1*4 
ir 8-8 f. v. ketvirt. 6-8 v. vakar*. 
3e*tadi»nlals l i - l »al p,D»į«t. 



Sutartys ir 

SAUSAS PARAKAS 
Prieš keletą dienų Vakarų Vo- šuvos paktas, įkurtas 1955 m. 

kietijos spauda paminėjo kuklią Kaip matyti iš jo sutarties 4-
trijų mėnesių sukaktį, kai rug- žangos, ši komunistinių kraštų 
piūčio 12 d. Maskvoje buvo pa- karinė organizacija buvo įkurta 
sirašyta Sovietų Sąjungos ir atremti galimus Vakarų Vokie-
Fed. Vokietijos sutartis. Jos į- tijos karinių pajėgų puolimus, 

VOKIEČIU KATALIKAI PRIEŠ PERSEKIOJIMUS 
Bet tik prieš savus, o ne prieš svetimus 

Hinzert buvo suruošta politi- Į mų, sprendimo vienam kunigui, 1 galėtų atsisakai savo ligšioli 
j i. ; - _ 1 • • J _ I , ; _ i _ : _ * . _ : _ V „ i : _ x : „ _ i _ _• 'm-m . . • . . - . ' - . 

žanga ir 5 straipsniai turėjo, 
kaip sutartyje sakoma, "sustip
rinti taiką ir saugumą Europo
je ir visame pasaulyje". Ne tik
tai pasirašiusių šalių, bet ir ki
tų kraštų politikai ir visuome
nė šiai sutarčiai teikė didelę 
reikšmę. Buvo laukta, kad ji iš 
pagrindų pakeis politinius san
tykius Europoje ir įtaigos JAV 
- Sovietų Sąjungos santykius. 
Ši sutartis, kaip ir kitos, turė
jo įsigalioti ją abiem pusėm ra
tifikavus^ 

Tačiau praėjo jau trys mė
nesiai ir sutartis nebuvo pat
virtinta. Vakarų Vokietijoje dėl 

nes kito rimtesnio priešo Eu
ropoje komunistiniai kraštai ne
turi. 

Kita proga jugoslavų laik
raštis nurodo, kad, išsprendus 
Sovietų Sąjungos ir Vakarų Vo
kietijos problemas, suregulia
vus Lenkijos sienų reikalus, 
Varšuvos pakto karinėms pa
jėgoms nebebūsią ko veikti. 

* 
Ir komunistinės Lenkijos 

spauda nekelia didesnio entu
ziazmo dėl Sovietų - Vakarų Vo
kietijos sutarties. "Trybuna Lu-
du" nurodo, kad nesą pagrindo 

jos ratifikavimo iškilo didelis ^ e t \ k a d V a J c a n * ^ ^ 
nuomonių skirtumas. Kanclerio gyventojų nuomones butų štai-
W! Brandto vyriausybė, remia- & Pakeitusios. — 
ma socialdemokratų ir laisvųjų 
demokratų partijų koalicijos, 
parlamente turėdama tiktai pen 
kių atstovų persvarą, nesiryžo 
pateikti parlamentui sutartį pat 
virtinti, nes nebuvo tikra, ar 
parlamente pavyks surinkti rei
kalingą daugumą. Mat, labai ga
limas dalykas, kad ir kai ku
rie abiejų pozicijos partijų at
stovai balsavimo metu nesilai
kytų partinės drausmės ir pa-

Slowo Pow-
szechne", taip pat netikėda
ma vak. vokiečių nuoširdumu, 
piktokai užpuola jų vyriausy
bės įgaliotinį Egon Bahrą ir 
laisvųjų demokratų frakcijos 
pirmininką Misnicką. Laikraš
tis apkaltina juos "politine ak
robatika" — mėginimu per Mas 
kvą paspausti Lenkiją. Lenkų 
stalinistų sparno organas "Pra-
wo i Zycie'" nurodo, kad da
bartinis Bonnos kancleris so
cialdemokratas W. Brandtas 

litiką". Komunistinės Lenkijos 
žurnalistas Stefanowicz, nese
niai sugrįžęs iš savo ilgesnės 
kelionės po Vakarų Vokietiją, 
"Slowo Powszechne" laikrašty
je įspėjo lenkus ,pabrėždamas, 
kad centrinėje Europos dalyje 
iškilo stiprus ekonominis milži
nas — Reino vokiečių valsty
bė, pavojinga savo rytų kaimy
nams. 

Po ilgesnio tylėjimo Maskvos 
"Pravda" sitpriais žodžiais už

sisakytų prieš sutarties ratifi 
kavkna. Opozicijos - krikščio- ***"» b u v u s l ° l ™ * * * K. A-
nų demokratų partijos atsto- fenaueno "revaiišistonę rytų po-
vų pasisakymas prieš sutartį 
yra visiškai aiškus. 

Sovietų spauda sutarties ra
tifikaciją laiko reikalingu daly
ku, tačiau Maskva nekantriai 
laukia savo vakarinio partnerio 
aiškaus pasisakymo. Paskutiniu 
metu ėmė ryškėti Sovietų bai
minimasis, kad Vak. Vokietija 
gali sutarties iš viso nepatvir
tinti šį klausimą iškėlė ir ži
nomas sovietų valstybininkas 
M. Suslovas savo kalboje, pa
sakytoje Maskvoje spalio re- Pnolė Vak. Vokietijos gynybos 
voliucijos 53 metų sukakties iš- ministerį, apkaltindama jį kraš-
kilmėse. Pasidžiaugęs sutarties to gynybos priemonių ir ginklų 
sudarymu, jis pasakė: "Žino- gamybos išplėtimu, šia proga 
ma, sutartis visu mastu suvai- galima pasakyti, kad "Pravda"' 
dins savo vaidmenį jau įsigalio- ^ dalies yra teisi: Vakarų Vo-
jusi. šiuo klausimu Vokietijos kietija, net pasirašiusi sutartį 
feder. respublikoje prasidėjo į- su Maskva, savo ginklų gamy-
nirtinga kova. Prieš įtempimo DOS tikrai nesumažino, ko vokie-
mažinimą ir gerų santykių su čių spauda ir neslepia 
Sovietų Sąjunga užmezgimą sto- Atrodo, iš visų Vak. Vokie-
ja įtakingos reakcinės jėgos, tijos rytinių Ir pietinių kaimy-
kurių politinį horizontą, kaip ir nų ramiausi yra čekoslovakai. 
anksčiau, riboja revanšo, eks- šio krašto vyriausybė, praktiš-
tremizmo ir įnirtingo šoviniz- kai Maskvos statytiniai, sutar-
mo sąvokos". Toliau M. Suslo- timi nesidomi. Senieji Prahos 
vas pabrėžė, kad "šios jėgos patriotai žino, kad šiuo metu 
trumparegiškai kaitinamos iš jų didžiausias priešas yra ne 
užsienio". Vokietija, bet Sovietų Sąjunga. 

* Dubčeko pasekėjai, kurių vis 
Jau yra susirinkę pakanka- dar nemažai yra, linkę visiškai 

mai duomenų, iš kurių matyti, sunormuoti su Vak. Vokietija 
kad šiai sutarčiai nelabai pri- valstybinius santykius tik su 
taria ir Sovietų satelitinių kraš- viena menka sąlyga, kad vy
tų vadovai. Yra gerai žinoma, riausybė atšauktų II pasaulinio 
kad dėl galimo Vakarų Vokie- karo išvakarėse čekoslovaki-
tijos - Sovietų Sąjungos artėji- jai primestą Muencheno sutar-
mo labai nuogąstauja R. Vokie- tį. 
tijos valstybės ir komunistų Maskvinė "Sovietskaja Ros-
partijos galva W. Ulbrichtas. sija", konservatyvaus bolševi-
Daugelis Stalino linijos senų kų sparno (stalinistų) laikraš-
komunistų jos pasirašymą laiko tis. neseniai įspėjo, kad nerei-
jų išdavimu. kią pasitikėti vakarų kraštais 

Jugoslavijos komunistų par- ir nesą reikalo palaikyti su jais 
•tijos laikraštis pateikė infor- glaudesnius ryšius, nes "per 
macijų, pabrėždamas, kad minė- juos į mūsų tarpą braunasi bur
ta sutartis sukėlusi nerimą be- žuazinės ir revizionistinės idė-
veik visuose Rytų kraštuose, jos". Laikraštis dar prideda. 
Laikraštis nurodo, kad ratifika- kad reikia nuolat žiūrėti, kad 
vus šią sutartį praktiškai nebe- parakas būtų visada sausas, 
būtų reikalingas garsusis Var- b. kv. 

nė demonstracija, kurioje daly 
vavo 300 žmonių. Ją dalinai su
rengė kai kurios vadinamos kai
riųjų katalikų grupės. Pats su
važiavimas jos nebuvo plana
vęs. Joje buvo kreipiamas dė
mesys į priespaudą portugalų 
Mozambike ir Brazilijoje (į kan
kinimus kalėjimuose). Brazilijo
je tokią padėtį dalinai palaikan
ti ir kai kurių vyskupų tyla a r 
net bandymai tokius dalykus 
pateisinti. Į priekaištą, kodėl 
kartu nebuvo protestuota ir 
prieš priespaudą Rytuose, ren
gėjai aiškinosi, kad čia norėta 
atkreipti dėmesį tik į tuos kraš
tus, kur patys krikščionys savo 
laikysena aktyviai arba pasy
viai palaiko nelaisvę ir fašisti
nes tendencijas. 

Popiežiaus žodis 
Vokiečių katalikų suvažiavi

mas parodė, kad konservatyvūs 
elementai Vokietijos bažnyti
niam gyvenime netenka įtakos 
bent politiškai visuomeninėje 
plotmėje. Dešiniųjų konserva
tyviųjų sąjūdis, pasivadinęs "Už 
popiežių ir Bažnyčią" ir jų pa
čių tvirtinimu turįs 120,000 na
rių, nei savo pozicija prieš jė
zuitų generolo Arupe, jo žo
džiais "nevykusiai išreikštus ir 
klaidinančius išvedžojiimus", 
nei kitais pasiūlymais nerado 
pakankamo atgarsio. 

Popiežius, sveikindamas ka
talikų suvažiavimą raštu, pri
pažino, kad atitinkamai laiko 
reikalavimams atgyvenusios iš
orinės formos bažnytiniame gy
venime turi būti pakeistos ki
tomis, bet kar tu pabrėžė, kad 
jokiu būdu negalima atsisakyti 
ir pačių tikėjimo pagrindų. Mo
dernusis žmogus yra gundomas 
stumti Dievą iš gyvenimo ir 
ieškoti Dievo pakaitalo šios že
mės vertybėse. 

Įsakmiai Paulius VI pasisakė 
už dialogą Bažnyčioje. Tačiau 
jis neturįs vesti į susiskaldymą. 
Hierarchijos uždavinys esąs t a r 
nauti. Bet tiek bažnytinis au
toritetas, kurio negalima neigti, 
tiek ir Vatkanio susirinkimo 
norėtas pasauliečių bendradar
biavimas bei jų nešama atsa
komybė už bažnytinį gyveni
mą turi stovėti tiesos tarny
boje. 

Pamokslų krizė 
Suvažiavimo diskusijos paro

dė, kad katalikai išeina iš pa
syvios laikysenos į aktyvią ir 
patys imasi spręsti bažnytinio 
gyvenimo klausimus, kad jie y-
ra pajutę už jį savo atsakomy
bę. Jie nesutinka palikti proble-

CIVILIZACIJA IR KULTŪRA 
Technikos pažanga žudo dvasines vertybes 

PAULIUS ŽIČKUS 

Niekada pasaulis neturėjo dailininkų darbais. Ten buvo tu-
kuris jau ir taip be pasauliečių j nės grynai juridinės (teisinės) įtiek daug ir tokių didelių prob- j rinys, išbaigimas. Valandomis 
pagalbos tų visų klausimų vie- j laikysenos. Buvo klausta, kas 
nas išspręsti negali. Tai patvir- \ tada, kai jie sudaro naujas ve-
tino suvažiavime keliamos min-1 dybas? Ar draudimas eiti to-
tys. Visos tos pareigos, kurios i kiem sakramentų bei jų išsky-
ligi šiol buvo sukoncentruotos . rimas iš išganymo bendruome-
vieno kunigo asmeny, šiandien nės yra pateisinamas čia pat 
yra viena nuo kitos atsiejamos l augančių vaikų atžvilgiu? Ar 
ir dalinamos bendruomenėje, i nėra galima jų naujų vedybų 
Kunigui aiškiai pripažįstamas palaiminti, 
vadovaujantis vaidmuo, bet ne 
visko monopolis. 

Sekcija, kuri diskutavo pa
mokslų sakymą, priėjo išvadą, 
kad evangelijos skelbimas nėra 
vieno klebono, o visos bendruo
menės reikalas. Šių dienų pa
mokslų krizės pagrindinė prie
žastis esanti kontakto stoka 
tarp pamokslininko ir klausyto
jų, čia pasauliečiai gali daug 
prisidėti prie pamokslų atnau
jinimo. 

Tas pat esą ir su pamaldomis. 
Jos liečia visų pirma tėvus ir 
auklėtojus. Šiems tenka religi
niam auklėjime pirmoji vieta. 
Dėlto tėvai yra kartu atsakin
gi ir už vaikams ruošiamas pa
maldas ir jų pobūdį. Tėvų pa-

Suvažiavimo įgaliotinis spau
dos reikalams Gregor Heussen 
vienam laikraštininkui tuo klau
simu pareiškė, kad dalyką stu
dijuoja ir vckiečių vyskupų ko
misija moterystės reikalams. 
Paskutinis žodis šiuo klausimu, 
aišku, priklausąs popiežiui. 

Diskusijų dalyvių nuomone 
žmogus, jo išganymas, jo laimė 
turi būti įstatymo norma. Ant
raip bažnytiniai įstatymai galį 

pirmyn tik vėžio žingsniu, o kai 
kur gal net grįžta atgal į pra
eitį. Galima bandyti įrodinėti, 
kad tai netiesa, kad kultūra taip 
pat daro pažangą. Bet tai būtų 
netiesa. 

Kultūra rišasi su dvasiniais 
tobulėjimais ir laimėjimais. O 
kiek tokių tobulėjimų ir laimėji
mų yra? Pasižiūrėkime į archi
tektūrą. Ką ji pasiekė? Sakytu-

su kitais ankstesniais suvažaa-
reiga nepasibaigia vien tik vai- Į vimais. katalikų paradu arba 
'kų pasiuntimu bažnyčion. Jie 
turi žiūrėti, kaip tos pamaldos 
atliekamos ir kaip vaikai jas 
pergyvena. 

Lygiai taip pat esą ir su išpa
žintimi ir Komunija. Ir čia tėvų 
pareiga yra žiūrėti, kaip šie 
dalykai yra tvarkomi ir kokį 
įspūdį jie palieka vaikuose. 

Šių visų dalykų vienas kuni
gas šiandien aprėpti negali. Pa
sauliečiai tam tikrose srityse 
turi daugiau patyrimo ir žinių 
už kunigą. Dviejose sekcijose 
buvo net reikalauta įvesti ir ve
dusių kunigų tarnybą, kurie 
neatsisakytų savo pasaulinės 
profesijos, bet kartu galėtų lai
kyti ir pamaldas. 

Sakramentai yra dėl žmonių 

Diskusijose apie sekmadienio 
pareigą buvo aiškinamasi, kad 
pati evangelija, sakramentai ir 
įsakymai yra dėl žmonių, o ne 
priešingai — ne žmonės dėl sak 
ramentų ar įsakymų. Vieni dis
kusijų dalyviai norėjo, kad at
likti sekmadienio pareigą (Mi
šias) būtų galima ne tik šešta
dienio, bet ir penktadienio va
kare. 

Sekcija "Moterystė ir šeima" 
diskutavo moterystės neišardo
mumo klausimą. Moterystės ne
išardomumas lieka ir jis yra pa
čių vedusiųjų uždavinys. Tačiau 
buvo klausta, kas tada, kai mo
terystė išyra, kai vedybinė mei
lė miršta? Sekcija priėjo nuo
mones, kad Bažnyčia turėtų ar 

rudens manevrais. Tai buvo stu
dijų dienos, čia suvažiavo žmo
nės, kurie nuoširdžiai ieško at
sakymo į dabarties klausimus. 

Kitas katalikų suvažiavimas 
įvyks ne po dvejų metų, kaip 
Ugi šiol būdavo, o tik po ket
verių. Po metų katalikai kartu 
su protestantais ruošia bendrą 
suvažiavimą Augsburge. O po 
dvejų metų įvyks visos Vokie
tijos katalikų sinodas (vietinis 
susirinkimas), kuriam Vokie-

(Nukelta į 5 pusi.) 

lemų, kiek jų turima šiandien, galėjai stovėti prie kūrinio ir 
Tas problemas sukėlė ir kelia ei' gėrėtis juo. Tos valandos kėlė 
vilizacija. Civilizacija ir kultu- I džiaugsmą ir grožį. Kas yra šių 
ra yra lyg dvyniai. Tačiau civili; dienų mene? Paimkite kad ir di-
zacija toli pralenkė savo antrą- i didžiąją geležies skulptūrą Chi-
ją dalį — kultūrą. Kada techni-1 cagoj. Gero menininko darbas, 
ka ir kiti panašūs mokslai įsibė-! bet ar ten yra grožis? Tik gele-
gėjo net iki šviesos greičio, tada j žies metalo raizginys, vaizduo-
kultūra liko užmiršta. Ji eina! jąs nebent žmogaus šaltą atbu

kimą, ir daugiau nieko. 
Pavartykime šių dienų litera

tūros kūrinius. Nerasite tų di 
džiųjų klasikų, kurie kalbėjo 
apie žmogaus ir gamtos grožį, 
kurie veržėsi į intimiausus žmo
gaus sielos užkampius, arba ro
dė žmogaus kovą su blogiu. Pa
siklausykime šių dienų muzikos. 
Ar išgirsime tą dangiškų garsų 
skambėjimą, kuris kėlė žmogų 
virš žemės duYrių? Jo nebėra. 
Yra tik baisus bubnų triukšmas, 
kuris nuo ilgesnio klausymo, 
kaip jau tyrimais nustatyta, su-

i žaloja net ausų bubnelius ir 
klausą. 

O kaip su čių dienų morale? 
Baisu net pagalvoti: Pornogra
fija, ištvirkimas, narkotikai- žu
dymas ir kiti kriminaliniai nusi
kaltimai lekia kartu su civiliza
cija, nežinia, ar jos vejami, ar ją 
pralenkdami. Taigi civilizacija 
pralenkė kultūrą, todėl ji ir iš
šaukė tas baisias ir šaltas di
džiausias šių dienų problemas. 

Seniau žemės kamuolys buvo 
didelis. Nukeliauti iš vienos 
valstybės į kitą užtrukdavo die
nas, savaites, o kartais mėnesius. 
Dar didesni laiko laiko tarpai 
buvo reikalingi nukeliauti į kitus 
žemynus. Tada ir blogis ir gėris 
negalėjo taip greitai persimesti 
iš vienos vietos į kitą. Visai ki
taip yra mūsų dienose. Pusryčius 
pavalgom vienam kontinente, o 
pietus jau valgom kitame. Susi
žinojimo tarnyba taip ištobulėjo, 
kad civilizacijos įrankių — televi 
zijos ir satelitų pagalba įvykius 
matome tuo pačiu laiku vietoje 
ir už tūkstančių mylių ar net 
vandenynų. News medi a perduo
da įvykius ir rodo mums iš visų 
pasviečių. Blogiausia, kad tie 
perdavėjai dažniau ir mieliau 
perduoda blogus reiškinius, kaip 
gerus. Prie tų blogų dar daž
niausiai prideda savo paskatinan 
čius komentarus tiems įvykiams 
ginti ir jiems plisti. Tuose ko
mentaruose labai dažnai rasime 
skatinimą tam blogiui, o ne jų 
pasmerkimui- Tie paskatinimai 
ir<ri yra civilizacijos padarinys. 
Kultūrinės pažangos nedarąs 
žmogus civilizacijos sukurtomis 
priemonėmis teršia žmonių mo
ralę ir veda į dar didesnį blogį ir 
supuvimą. 

tapti žmogui nepakeliama naš- me, nieko. Statomi milžiniški 
ta- dangoraižiai, naudojamos lyg ir 

Ne paradais, o kūryba j lengvesnės formos. Taip, tos for-
Suvažiavimas nebuvo milži- j m 0 s atrodo lengvesnės, nes civi-

niško masto. Kaip kai Meno | lizacija ir jos technika parūpina 
buvo vaizdingai išsireikšta, jo į naujas ir stipresnes medžiagas-
nėra galima laikyti, lyginant jį! o koks yra tų pastatų meninis 

grožis? Palyginkite su praeities 
statybomis — gotika, renesansu 
ar net grįžkime dar toliau į pra
eitį. Senosios statybos buvo me
no kūriniai, kurie kėlė grožį. 
Šiandien to nebėra. Dabarti
niais laikais ieškoma papras
čiausios dėžės formos, kurios pa 
grindas — dydis ir stiprumas. 
Jose nebėra meninio grožio — 
architekto sielos. Paimkime dai
lę, pažiūrėkime į jos formas, į 
linijas, į spalvas, turinį, o ta
da palyginkime su senosios Grai
kijos skulptūromis, paveikslus 
su garsiųjų itaJų ar kitų tautų 

Kilus potvyniams Quang Ngai vietovėj. Pietų Vietname .buvo pada
ryta daug žalos. Cia gyventojai džiovina sušlapusius ryžius 

LENKIJOS PRIMAS ROMOJE 

Paskutiniu metu į Romą at
vykęs Lenkijos katalikų Baž
nyčios Primas, Varšuvos arki
vyskupas, kardinolas Vyšinskis 
Vėlinių šventės proga aukojo 
gedulo šv. Mišias už visus Ita
lijoje žuvusius lenkų karius, pa
laidotus S. Lazzaro di Savena 
karių kapinėse prie Bolognios. 

RA UD0NŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 
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kariuomenės atstovai ir gausūs 
Italijoje gyvenantys lenkai ti
kintieji. 

Prieš tai kardinolas Vyšinskis 
aplankė Prenestinos kalnuose 
prie Romos esantį lenkų tėvų 
Resureczionistų Mentorella pa
grindinį vienuolyną ir Marijos 
šventovę, statytą jau 12-me 
šimtmetyje. Šį vienuolyną ir 
šventovę Lenkijos vienuoliams 

Iškilmėse dalyvavo Italijos ir padovanojo popiežius Pijus IX-
kitų kare dalyvavusių tautų sis 1857 metais, 

Sielos apsaugai atlikome išpažintį, prie jos pasi
rengę malda. Tikra laimė, kad galime patys prieiti iš
pažinties ir kitus išklausyti. Pabaigėme kaip ir laiku, 
nes tuoj pradėjo patikrinimą. Atėmė iš mūsų laikrodė
lius, rožinius, saitus, virveles, nosines, visas kišenėse ras
tas smulkmenas ir išpiovė metalines sagas. Padarė mus 
tikrais tyrlaukininkais. Atimtus daiktus smulkiai surašo, 
nes taip daryti nurodo įvestoji sovietinės revoliucijos 
tvarka. Bet gi nė iš vieno negirdėjau, kad jam kaiejime 
ar vergų stovykloje būtų kas nors sugrąžinta, o ir aš 
pats, išeidamas į laisvę, nieko neatgavau. 

Tuoj pat kelionei pradėjo dalinti kinietiškus rū
bus. Pasitaikė man būti prie durų. Užvaizdą padavinė
jo man vatinukus, trumpas sermėgas ir kelnes, kad iš 
eilės paduočiau kitiems. Dalinu, o jie tuoj velkasi Bet 
septyniems asmenims gavome tik keturias pilnas eilu
tes. Direktorius, turėdamas savo kailinius, nebuvo rei
kalingas priedinių rūbų. Partniaginas gavo tik kelnes, 
o aš — mažą vaikišką užklotą. Prisidengiau pečius ir 
taip esu "gerai apsaugotas" nuo šalčio kelionėje. Vaka
re smarkiai atšalo, bet Dievas pažadėjo saugoti tą, ku
ris juo pasitiki. 

— Išeiti! — išgirdome įsakymą* 

Lauke tamsu. Dausose gyvai mirga žvaigždutės. 
Ar ir joms šalta? Šaltis buvo žiauresnis, negu vakar, 
tik vėjas pritilo. Lipame į sunkvežimį ir susėdame ant 

Kiniečiai vėl užsuka mun: ran
kas į užpakalį, užspaudžia geležinius pančius, paliepė 
sugulti ir apklojo danga, \ieko negalime matyti. 

— Ką tai reiškia? Kur mus veža? Ar ne už miesto 
sušaudyti? — išgąstingai šnabždamės. 

Dirgsniai groja. Meldžiuosi ir galvoju apie mirtį. 
Bet su mirties vaizdu įsispraudžia sąmonėn visą periman
tis šaltis. Šalta pečiams, užklotas manęs nešildo, negaliu 
jo pataisyti, apsigaubti, nes už pečių surištos rankos, 
vartaus taip, kad net stebisi draugai. Bet ar supranta 
šiltai apsirengęs žmogus sušalusį plikį? 

Veža mus ilgai ir toli. Miesto garsų seniai nebe-
girdime. Buvo aišku, jog esame toli už Harbino. Galop 
sulaiko sunkvežimį. Kiniečiai nutraukia dangą. Žiūrime. 
Vieta pažįstama. Tai Senasis Harbinas, —keturi kilo
metrai už miesto. Spėliojame, kad mus veža į Sibirą. Iš 
karto palengvėjo širdis, nors žinomą kad ten nebūsime 
laisvi. 

Vežfl mus prekiniam vagone. Viduryje vagono 
aukštuosius guolius užėmė mūsų palydovai. Mums palie
pė susėsti pasienyje ant plikų lentų. Nuo sienų ir iš po 
grindų skverbiasi žvarbus šaltis. Du milicininkai eina 
sargybą prie guolių pas krosnelę ir sergsti mus. Sėdime 
pasieniu surištomis rankomis. Bandau įprasti į šaltį, bet 
niekaip nesiseka. 

Kiniečiai nuoširdžiai prižiūri krosnelę. Kai ją įkaiti
na, pasidaro šilta, o mano gerai apsivilkusiems drau
gams net karšta, o man — kaip reikiant Atvėsus kros
nelei, aš tuoj pastyru. Šąla man kojos, keliai, pečiai. 
Žinau, kad į Sibiro pasienį yra ilgas kelias. Jaučiu, kad 
neišsigelbėsiu, net pirmosios nakties neišgyvensiu. Ar 
negeriau būtų, kad mane iŠ karto sušaudytų? Bet visa

me yra Dievo valia. Tuoj pasirodė, kad man nėra skir
ta greita mirtis. Mano kaimynas iš kairės man šnabž
da: 

— Mano pančiai atsileido, tik niekam nesakau. 
Labai nustebau. Ėmiau savuosius traukyti, bet jie 

labiau susispaudė. O prancūzas juos atidaro, tai vėl už
daro, tik saugojasi, kad nepastebėtų palydovai. Manau, 
kad jam pasitaikė laimikis, bet greit patyriau, kad tai 
buvo ir mano laimė, nes jis apdengė mane mano užklo-
du kaip mažą kūdikį. Tuo būdu pradėjau atšilti. 

Artėja prieblanda. Ją seka baisiai ilga ir sunki pek
liškoji naktis. Mano padėtis buvo panaši Dantės gies
mei apie pragarą, kur pasmerktieji grimsta vis gilyn į 
užšalusį ežerą. Baisiai sopa galvą, migdo sapnas, o šaltis 
neleidžia užmigti. Prisispaudžiau prie direktoriaus kai
linių, bet jis man nieko negali padėti, ir jo rankos suriš
tos, o, bet to, jis miega. Visi suimtieji miega, atsišlieję 
vienas į kitą. Palydovai sumigo prie užgesusios kros
nies, o aš užmigti negaliu... 

Tęsiasi naktis. Ji vėlyba, šalta ir vėjuota. Sibiro vė
jas, nors nesiblaško, kaip pas mus Gudijoje, bet girdė
ti liūdnas švilpimas, it prašytųsi į vidų. Galop prailgu
si naktis ima blėsti, pamažu pralekia silpnutis spindu
lys, dienoja. Man atrodo, kad švinta baisiai lėtai. Pa
budę kiniečiai skubiai įkuria ugnį. Ir jie, nors jauni, šil
tai apsivilkę ir galį judėti, o visgi tą šaltą naktį su
šalo. Kaip aš išlaikiau? Nuostabu. 

Palydovai pradėjo mus išleisti "saviesiems reika
lams*'. Tam laikui nuimdavo pančius, įleisdavo į užtva
rą, vis ragindami: 

— Greitai, greitai: 
Bet čia mano dirgsniai atsisakė paklusti. Nieko ne

gelbėjo "greitai". Kinietis ėmė šaukti: 
— Tavo, greičiau! 

(Bus daugiau) 
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Angelo Sargo bažnyčia Las Vegas mieste. Joje darbuojasi šv. 
toriaus vienuoliai. 

Via-

GERIEJI ŽMONĖS NUODĖMI 
MIESTE 

Ų 

Po visą pasaulį pasklidęs gar
sas, kad Las Vegas, Nevadoje, tai 
nuodėmių miestas. Tame daug 
tiesos. Čia visiškai laisvi azarti
niai lošimai. Daugybė casino, 
kur šimtais gembliavimo maši
nų. Prie jų telkiasi tūkstančiai 

Lietuvis kunigas ^gemblerių 
mieste 

Las Vegas mieste darbuojasi ir 
lietuvis kun. Jonas Puišis, kilęs 
iš Chicagos. Radau jį šv. Onos 
par. klebonijoje. Uolus, rūpestin-

lavu^ių ? vi^TjA i Z*5 vienuolis. Iš jo ir iš kitų ku-
V, net kartais ir iš užsienio. T ų i m ^ patyriau kad Las Vegas 
mašinų gausu net krautuvėse, I m i e s I e 3™ 9 k a t a l l ,k l i P r i j o s , 
vaistinėse ir pačiame aerodrome. I n e t 7 **?* vienuolynai, du vy-
Daugelis gembliuotojų - mote- \"» vienuolynai. Visai arti tų te-
rys, apskritai, vyresnio amžiaus! f ! * " c a s m o f ^ j Į 5 ^ J™ 
žmonės. Rankose turi popieri- 'S v- Viatonaus bažnyčia. Tiesiog 
nius puodukus, pilnus dešimtukų, | m(:no 1 * = ™ * - modernaus 
nikelių, kvoteriu ir grūda juos į ™ a \ s u R i n g a i dailiais vit-
mašiną, kartais'net abiem ran-. 5^15. Las Vegas mieste veikia 
kom - į dvi mašinas, trauko f5105 katalikų pradžios mokyk-
rankenas, laukdami, kada išby- į los i r v i e n a aukštesnioji Moder-
rės laimikiai. Vienur kitur net in
validė vežiojamoje kėdėje ir tai 
gembiiuoja. 

Tarp mašinų ir žmonių šmirk-

ni, net ir su maudymosi baseinu 
Bažnyčioje mačiau žmones, ei
nančius Kryžiaus kelius. 

Aplankiau Krikščioničkojo P35*311 r e l k i a 

mokslo draugijos būstinę. Čia) Vėl skambina 

I Darnm (kitaip rJar vadinamai 
Boulder Darnm). Ta i technikos | 
stebuklas. Dėka šios užtvankos1 

susidarė Mead ežeras, kurio van
duo drėkina 750,000 akrų žemės1 

JAV-se ir 250,000 akrų Meksiko
je. Iš čia gauna vandens 10 mil. 
gyventojų savo kasdieniams ir 
pramonės reikalams. Elektrą iš 
čia gauna net Los Angeles su 
gausiais priemesčiais. Tai didžiau Į 
sia pasaulyje hidroelektrinė sto-j 
tis, kainavusi 175 milijonus dole-| 
rių. Kasmet ją aplanko apie pu-; 
sė milijono žmonių. 

Išlandžiojome tos užtvankos vi
duje Įtaisytais tuneliais. Ties pa
matais užtvanka yra 660 pėdų 
storumo. Aukštumo —726 pė
dos. Į viršų turi žiūrėti gerai gal
vą atmetęs. Užtvankos pastaty
mui sunaudota 3 1.4 mil. kubi
nių jardų cemento. Bestatant žu
vo 96 žmonės. Čia veikia 17 tur
binų, kurių 15 turi net po 115,-
000 arklio jėgų kiekviena. Visos 
turbinos gali duoti 1,344,800 ki-
lovvatų elektros. Tai milžinas, ku
rį nors kartą gyvenime verta pa
matyti. 

Džentelmeno pastogėje 

Kun. Puišio dėka Las Vegas 
mieste buvau apsigyvenęs Šv. O-
nos senojoj klebonijoj, pas pen
sijon išėjusį prel. Joh J. Ryan. 
Jau turįs gerokai virš 70 metų, 
pergyvenęs 14 operacijų, pris-; 

paustas daugelio ligų, o vis gu-1 
vus ir didelis džentelmenas. Ry-1 

to ruošiuos į bažnyčią. Jis taria: 

—Sėskim į mašiną, nuvešiu. 
— Bet, Prelate, juk tik pu

santro bloko! Lengvai nueisiu. 
— Nekalbėk. Vistiek mašiną 

turiu pervaryt kitur pastatyt... 
Grįžęs iš bažnyčios klausiu, kur 
paštas. Prelatas ir vėl: 

— Sėskiva į mašiną, ir man 

kūmos supa Las Vegas. Tas mies
tas išsilaiko tik iš turistų silp
nybių. Iš saulėtos oazės, kur 
temperatūra buvo apie 90 laips
niu, lėktuvas nešė per snieguotas 
Rocky kalnų viršūnes į Chicagą, 
kur šiurpus vėjas drebino nuga
rą, net keliomis drabužių eilėmis 
apklodą. J. Pr. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A I £ D fi M E S I O 

M I S C E L L A N E O D S 
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VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
260K W. 69th St.. Chicago. UI. 60629 

T E I J E F . \VA 5-2787 
iiimiimiumiiiiiiiiiimiiiiimm'fiiiiimii 

RICHMOND AUTO KEEVTCE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių Ir vietiniu auto taisymą* 
Patyrę mechanike' Elektroninis mo
toro patikrinimą* Vilkikas. 

TeL GR 6-S1S4 arba GB 8-SS5S 
Savin'nkas Jtaoias (JOH) JiM-aiti* 

Marąuette Parke — 7205 S. Fair-1 
field Ave. savininkas parduoda 12, 
metų "Custoaa" 5l/z kamb. mūr. | 
namą. 2 dideli miegamieji. 925-9830 

RADIO PROGRAMA 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-

i ros pajamos. $52,000. 
Mūr. biznio namas. Kepykla su 

.-isais įrengimais ir 2 butai. Tik 
522,000. 

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

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

•SiBSiiliilirailfflPfflMi:" ,:a:jfflllt!llKI!IIIII«iliillirai!!ill 

M O V I N G 
ŠERĖNAS per \rausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 
MMMHMIHHMttDKt • .̂ !liiilil:"'-liii"i:.uii4..;l! 

čioja padavėjos, skubiai pasinio- nuolat dirba 6 tarnautojai: sese 
šusios popierinius iškeisti smul- Į lės ir pasauliečiai. Jie organizuo-
kiais. Čia pat ir užkandų vietos,; ja paskaitas religiniais klausimais, 
net ir muzikos, solistų programos,; skleidžia religinius filmus, religi-
kad tik daugiau žmonių privilio- į nes plokšteles, turi religinių kny-
tų. Daugelis tokių vietų atviros gų biblioteką, kur galį imti kny-
visas 24 valandas paroje. Pro stik
lelius matyti, kaip tos mašinos 
pritvinkusios pinigais, bet jos ap
skaičiuotos, kad savininkams neš
tų pelną. 

Čia taip pat ir paryžietiškos 
programos casino teatruose. Su
važiavusi linksma ir įvairi pub
lika. Nenustebki čia pamatęs ir 

gas visi nemokamai. Pasakojo, 
kad Las Vegas mieste gražiai vei
kia katalikai skautai. 

Turistai ir vietiniai 

— Kokią įtaką daro visos tos, 
gemblaivimo vietos, teatrai į ka
talikų šeimas? — paklausiau. 

į kleboniją, 
pranešdamas, kad pietų nebus. 
Man sako: 

—Va, turiu Šaldytuve gerą 
steiką. Kepsim. 

Pats iškepa, nes šeimininkės 
neturi. Atrėžia man geriausią pu
sę ir vaišina, lyg mes būtume 
seni geri pažįstami, o matomės 
tik pirmą kartą. Vakare jis eina 
i teatrą. Programą pildyt atva
žiavęs Jimmy Durante. Apie jį pa
sakoja: 

— Tai mano geras draugas. 
Kai sirgau, ligoninėj aplankė ir 
su užuojautos laišku šimtinę į-— Daugelis mūsiškių dirba to-

vyrą net "su""mėlynais" batais? 6 ! * i s t a iSo s e- B e t Jos daugiausia J į į 
jau nakčia gal niekur pasauly nė- t a ™ a u Ja atvažiuojantiems. Mu-; 

siskiai atidirba savas valandas,! Sekantį rytą prelatas rodo nuo-
! grįžta į šeimas ir daugumoje yra trauką jo su Durante. Vienintelė 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980 

LAIME B0TI SAVININKU 
Puošnus 4 butu niūras Brighton 

pko. rinktingj vietoj. Čia yra viskas 
ko nori g-eras pirkėjas. 

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatv6j. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis 2 po 8 kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas. mūr. gara
žas. $29,500. 

4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. Is gerų rankų. Marquette 
Pke. $44,000. 

2-Jų buto. 14 metų modera. mūr. 
8-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
! Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras, švarūs ir gražūs 
12 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir Califoraia. Kaina tinka — 
$25.000. 

2-jų butų, IS metų mūras. Ą-žuolo 
medis, modernios kabinetų virtuves 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų. naujame Mar
ąuette parke. $37,800. 

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

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis i BaJtic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuve, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

APDRAUDĘ AGENTŪSA 
\ a m y . Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilių. 

Patogios išsimo
kėj imo sąlygos. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiimuiiiimiiiiiiiii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuvė Marąuette Parke 
Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th S t — tel. 776-1486 
Namų teL — PR 6-1063 

iiimiHimmimuiiiiimimuiiimiiiiiiiiii 

C O N T R A C T O R S 

ra tiek elektros šviesų, kiek čia, 
ir pakilus į Landmark viršūnę j 
gera akis paganyti mirgančių į-
vairiaspalvių žiburių platybėje. 

Miestas vertina atvykėlius. 
Skersgatviuose nereikia ilgai 
laukti žalios šviesos — gali pas
pausti mygtuką ir tau atsidarys 
žalia. 

Dvi merginos 

Ties miesto centru būrelis žmo
nių laukia autobuso. Čia šneku
čiuojasi ir dvi studentų amžiaus 
merginos. Viena jų ant kaklo tu
ri stambų kryželį, didumo, kaip 
vyskupai nešioja. Jos vienos dvi 
atkeliavusios iš kažkokio Califor-
nijos miestelio pasidairyti. 

— Ar neužkabinėja čia jūsų 
kas, kai vaikštot be palydovų? 

— Ne. Nors, žinai, į šį miestą 
privažiuoja visokių kvanktelėju
sių. 

Sėdus autobusan, tariu: 

—Man patinka tas jūsų kry
želis... 
Ir įteikiu už tai jai rožantėlį. Ke
leiviams žiūrint, ji iškelia aukš
tyn rožančių už kryželio, gėrisi 
juo, o kai lipu iš autobuso, iš 
tolo linguoja galva dėkodama. 

Mieste vietomis galima maty
ti už ražų: 

— Kristus mirė, kad išgelbė
tų nusidėjėlius. 

— Ar meditavai dabar nese
niai? 

geri šeimos nariai. Žinoma, vi-, Durantės nuotrauką tą vakarą, 
šame mieste yra stipri nuotaika, I T, , . . ., . 
kad daugiau užsidirbti, daugiau . I ^ ^ T * T Ž S J 1 P ^ 
pinigo gauti. Tai ugdo materia-; a t U ' ****?**> k a d k e l S l u 0 S s e s pinigo gauti, lai ugi 
listi nes nuotaikas, bet, nežiūrint 
to, gausiai turime gerų šeimų, ge
rų parapiečių, o mokyklose — ge
rų vaikų. Iš atv iuojančių pasi-

tą ir jau iš bažnyčios nebegrį
šiu. Prelatas tvirtai taria: 

— Prikelk ir mane. Ir aš kar
tu važiuosiu bažnyčion. Vėliau 

taiko, kad net turtingi visiškai I nereikės. Nubudęs jį jau radau 
prasilošia. Ateina į kleboniją pra- j atsikėlusi ir susiruošusi. Tuo pa
šyti lėšų gazolinui, kad galėtų | čiu laiku ėjome prie altorių. Ir 

man visą amžių pasiliks atminty 
tas, kurio nei titulas, nei senatvė, 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stocų 
rinas (jratters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HF.ATTXG & SHF/ET METVL 
4444 S. Western, Chicago 9, m. 

Telefonas VI 7-344" 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš 
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktine 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

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

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rdSt.,CL 4-2390 

HELP WANXED — VYBAI 

STONE SAW OPER. 
Union Scale and Benefits. 
Hours 8 A.M. to 4:30 P.M. 

Permanent Job. 

Asbestos dC Magnesia 
Materials Company 
2614 No. ClybournAve. 

Phone — 348-4554 

STATE FARM MUTCAIi 
' World's largest multiple line insurer 

has immediate openings for 
Salesmen in the S.W. Suburbs 

j Leads furn. Exc. training program. 
Area agent income average over 
$20.000 in *69. Qualificatlons: suc-
cessful sales or business background. 
College edu. preferred. Call for appt 

687-7161 or 448-4016 
PAUL B. TAMS 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Deng-iame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika 
•SSSm 

154 aukšto. 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (S mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butu. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metiniu pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 1% pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bungalo-w prie 71 
ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL E S T A T E 
INCOME TAX — NOTAR1A-

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

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMC PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

sugroti namo. 
Vienas iš technikos stebuklų 

Kun. Puišis buvo malonus nu
vežti automobiliu prie milžiniš 
kosios užtvankos Hoover 

nei ligos, nei pasitraukimas pen 
sininko nuošaiumon nesukiiudė 
būti nuoširdžiu žmogum. 

Iš lėktuvo stebėjau, kokios dy-

A. + A. 
A 4- A. PETRUI KRIKŠČIŪNUI mirus, 
ALDONAI KRIKŠČIŪNAnTI-šMULKšTIENEI, VYTAU
TUI KRIKŠČIŪNUI ir visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Chicagos Ateitininkai 
Sendraugiai 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Remkite tuo» biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge" . 

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

ll!lllllillllllll!ll!l!HIII!!llH?Hl!!l!lIIIIIIIII> 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

U!!!UIIIIIti|I't'lMlilMUiiilt(iilii!||l!l 'i 

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 

«miwai i : i . . :.'• :.: • -r-:; :;::SZ':,MI HMIH V V; ::•:: K!" 

COSMOS PAKCELS ENPBESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Licensed bv VNKSHPOSTT.T0RG 
2501 \V. 69th St., Chicago, 111. 00629 
3333 S. Halsled, Chicago. 111. fiOOOS 

Tel. \VA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. Saldvtuvai, maistas, dolerinia* 
CERTEF1KATAI Ir AUTOMOBrilAI. 

i., žtikau^kas 
^BiifiiiiOTiiiii'iKiPinmMiiiitiiiBm 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdranstas perkranstyniM 
— Įvairių atstumų — 

823 WEST 84th PLACE 
Teief. — FRontier 6-1882 

UNZIPPED 
MAIL IS 

TROUBLE 
I VVherever an unzipped !ef!er goes, I 

trouble fol!ows. Extra steps in ths 
Borting opsrat ions. Extra stop* 
along the way. Don't hoi<3 up mail 
sen/ice. Usa ZIP. „ . > 

WAREHOUSE MAN 
Union Scale and Benefits. 
Hours 8 A.M. to 4:30 P.M. 

Permanent Job. 

Asbestos 8C Magnesia 
Materials Company 
2614 No. Clyboum Ave. 

Phone — 348-4554 
GENERAL PftACTITIOIIER 

S P E C I A L I S T 
Town of 7.500 serving 50,000 rural 
population. Good schools, 180 bed 
new hospital on interstate high-
way; 2 bours from Cbicago. 

Caii Collect 

J. Revell (815) 872-1255 
H. Goebel (815- 875-2811 

HELP WAXTED MOTERYS 

advertising contributed 
for the public good ^iv* 

TYPIST — INSURANCE POLICY 
Eoq)anding dept. — fire and casu-
alty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary 
commensurate with experience. 

TEL. 922-3622, ext. 51 

SECRETARY 
For local law office 

Apply 
2553 W. 47th STREET 

Until 4 P. M. Closed Wednesday 

PROGOS — OPPORTUNTnES 

25 cents a pound for brass — 
Highest prices for copper. 

ATLAS-KLAPMAN" PAPER Corp. 
2432 W. Barry Avenue 

TEL. — 935-3747 
2 blocks south of Belmont Ave. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Išnuom. 3 kamb. butas (be baldų) 
rūsy. moteriai. 70 ir Talman apyL 
GP. 6-0397 

" — ' • ^ • - ' • • i I I i I I 

Remkite "Draugę". 

D Ė M E S I O ! 

D £ M E S I O ! 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

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

S3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LTEPONIS 

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
g iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniai* uždaryta. 

r ^ 

J. & J. P H A R M A C Y 
2557 West 691h Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

Las Vegas miestas turi arti 
170,000 gyventojų. Per metus šį 
miestą aplanko apie 15 milijonu 
žmonių ir čia palieka apie 400 
mil. dolerių. Jame yra 17 didžių
jų viešbučių, 280 motelių, 35 ma-

S^EK*Iš viso"30' Pasinaudokite Draugo „aassi i ief skyriumi. 

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

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės i "Draugą". 

Ką tik išėjo iš spaudos 
= = : ^ 

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, t i ražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 dol. 

Užsakymus siųskite: 

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

Perskaitę Drauge duokite kitiems nasiskattyti. 

file:///rausto


CKICAGCJE 
DARBINGAS LIETUVIŲ 
TELEVIZIJOS KĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS 

lapkričio 8 d. Jaunimo centre 
įvyko LTV rėmėjų susirinkimas. 
Jame dalyvavo 27 nariai. Ati
darė pirm. E. Vengianskas, pre-
zidiuman pakviesti pirminin
kauti Kašubą ir sekr. Gramon-
tienė. Toliau vyko valdybos na
rių pranešimai. Finansų komi
te tas per 13 mėnesių įvairiais 
būdais sutelkė 7994 dol. Tai di
delis darbas. L. Televizija iš
lygino visas * skolas, ateinantie
ji metai stovi geram kelyje, 
padėkota ir visiems aukotojams 
bei rėmėjams, prisidėjusiems 
darbu ir auka. Valdybos finan
sinį vaizdą davė T. Siutas. Ba
lansas pilnas bus suvestas tik 
kovo 31 d., nes tada baigiasi LT 
meteli. Ypač buvo padėkota 
žymiems mūsų rėmėjams: Vil-
liam A. Lewis, P. Kazanauskui, 
Sagen ir kitiems, nes iš vien 
tik jų skelbimų gauta netoli 7 
tūkst. Metinės LTV apyvartos 
sąmatas, yra 27 tūkst . LTV in
ventorius, apytikriai vertas ne
toli 8 tūkst. 

Pirm. E. Vengianskas savo 
pranešime pažymėjo, kad šios 
valdybos 2 metų kadencijos 
metu buvo dirbta daug, kiek 
sąlygos leido. Išreikšta padėka 
dirbusiems valdyboj: H. Zim-
mer, F . Gramontienei, T. Siutui, 

VOKIEČIŲ KATALIKAI 
PRIEŠ PERSEKIOJIMMUS 

• i \ nr i UIUYLJL 
Bal. Brazdžioniui, K. Oželiui, 
žinoma ir Vengianskui. Ateinan
čiai valdybai buvo pasiūlytas 
darbas, sudaryti kvietimo būdu 
finansų komisija, programų ko
misija. Ypač programos labai 
silpnos, bet iki šiol vis būtų 
skoloje, neįpulta j didesnes, to
dėl valdyba taupė pinigus. Mū
sų pianistė Aleksiūnaitė-Mitchel 
labai padeda, imdama tik regu
liarų mokestį. Be jos negalima 
būtų dirbti, nes unija neleidžia 
talento be savo atstovo į TV. 

Revizijos komisijos pirm. J. 
Šlajus pranešė, kad apyskaitos 
metams nesibaigus, nebuvo da
roma šį kartą revizija, nes kovo 
31 d. vėl ją reikės daryti. Rė
mėjas Tijūnas pageidavo, kad 
reikėjo padaryti, tačiau pasiūlė 

Scena iš Alvudo vaikų teatro "Dviejų broliukų' 
lapkričio 8 d. Nuotraukoje būrys žąsų. 

pastatymo Chicagoj 
Nuotr. M. Nagio 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

ateičiai, kad valdybos rinkimai |NAUJAS LIETUVIŲ MOTELIS 
kar tu sutaptų su finansiniais 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tijos Bažnyčia ypatingai stro-

metais. Susirinkimas vienbal
siai nutarė šią pataisą priimti. 
Taigi sekanti valdyba bus ren
kama tik 1972 m. kovo 31. 

Naujos valdybos rinkimai vy
ko pusiau slaptu balsavimu. Iš
s ta tyt i 10 kandidatų ir buvo iš
rinkti : Kašubą, Vengianskas, 
Indriūnas, Siutas, Tranauskas, 
Gramontienė, Zimmer, kandida
tais Balys Sabastijonas ir No-
varšienė. Revizijos komisija su
daryta ir trijų ir išrinkti: Šla
jus, Karsas ir Palubeckas, kan
didatais Tijūnas ir Rūta. 

E. Vengianskas pranešė, kas 
bus siekiama ateinančiais me
tais. Numatomas tur to surašy
mas, spaudos informacija, pro-

Kai kurie Hartfordo lietuviai 
pasinešė į gana pelningą motelių 
verslą. Pradžią davė Stasys i r 
Helena Mineikai. įsigiję motel i 
N. J. valstijoje. Juos pasekė J o 
nas ir Bronė Zdaniai, nusipirkę 
Sleepy Hollow Motei 5-15 Berl in 
Highway, Berlin, Conn.; pasku i 
Antanas ir Bronė Jucėnai nus i 
pirko motelj Middletovvn Motor 
Inc., MiddIetown, Conn., R o u t e 
66- Alfonsas ir Janina Zdaniai įsi 

ir Chicagos bei New Yorko Dai
nų šventėse. 

Ypač džiugu, kai šiais metais 
"Aido" choras gražiai pagausė
jo. Grįžo kai kurie buvę choris
tai i r prisidėjo naujų. Reikia la
bai sveikinti tuos pasiryžėlius, 
kurie kiekvieną savaitę a t v y k s 
ta į choro repeticijas. Tam rei
kia didelio pasiaukojimo. Rei
kia labai džiaugtis, kad Hart
fordo "Aido" chore dalyvauja 
ne tik hartfordiečiai. bet ir iš ki
tų miestų lietuviai,: iš Spring-
feldo, Mass., Manchestero. 

gijo motelį Newingtone. 2151 į Conn., ir Wethersfieldo, Conn. 
Berlin Trnp. Vėliau į šį verslą | K a i p pap.^rastai, kiekvienais 
perėjo Valis Puzenas su žmona, j m e t a i g « A i d o „ c h o r a s i š s i r e n k a 
nupirkę iš Jono ir Bronės Zda- { v a I d y b ą > kuri t v a r k o c h o r o k o n . 
nių S'eepy Hollovv motei}. P a s - | ^ ^ y i e t o j j i š v y k a g ^ i n j g i _ 

pirm., Pet ras Brazdžio-1 DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 16 J. 
Danguolė Ba-

^ • A i i i i y — — m 
A. f A. 

LINDA O N A KAČANAUSKAS 
PAGAL TOTUS JOVAIŠAI T£ 

Gyveno Kanka*kee. Illinois. 
Mirė lapkr. 14 d.. 1970 ca, 11:30 vai. ryto sulaukus 66 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr.. Pušaloto parapijos. 
Pasiliko dideliae nuliūdime sūnus Gediminas, dukterys 

Birutė-Asa ir Renata, du anūkai Lora ir- Rimas, pusbrolis 
Bronius Pranulis. Lietuvoje liko sesuo Ona Fučkienė su šeioia 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus Marąuęttę koplyčioj, 2532 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 18 
dieną iš koplyčios 9:00 vai. ryte bus atlydėta j Švč. M. Mari
jos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Lietu
vių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, anūkai, pusbrolis ir visi kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. A. Petkus, Tel. 476-2345. 

tarieji perėjo į butų (Apar tment 
houses) verslą. 

Gi šiais metais liepos 10 d-
Vytautas ir Aldona Zdaniai nu
sipirko motelį — Almar Motei — gramų komisijos sudarymas, 

~.,~~ ^-,~-j^a. j ^ i g ™ ~w . Įprašyti LFondo paramos, finan-Į XtT"?w "*t>j ~~ZLT..*' ~".- . 
piai ruošiasi. Vyskupai buvo r ,. „ • T ™ \ - L « 3o Arrow Rd., Vv ethersf įela, 
,~^w,„ <--i ,• +-^_:« • £ • *• • su telkimas, LT turi veikti pa-visiems tikintiesiems issiuntme- , ' . F 

«„ „vvl,^+„ ~; i. - ! gal statutą, viskas yra visuo-
ję anketas sių metų pavasari i & ^ ' J 

" " " -•'" - - matomai 

niusreikalus. Šiais metais į val
dybą išr inkti : Kostas Jurkevi

čius 
nis — vicepirm 
nevieienė — sekr., Zita Dapkie
nė — kas. ir Saulius Lisauskas 
— narys jaunimo reikalams. 

Šiais metais (1970-1971) "Ai
de" choras yra numatęs tokias 
darbo gaires: 1. Spalio 31 d., šeš 
tadieni. išvyka į Worcester* (jau 
įvykus), kur Maironio Parke 
"Aido" choras davė gražų kon
certą, solo dainuojant kai ku
rias dainas dr. Izidoriui 
Aliui. 2. Rengiamasi religinės 
muzikos koncertui i laikas bus 
praneštas vėliau). 3. Norima iš
leisti choro dvidešimtmečiui pa
minėti "Aido" choro dainų plokš 
telę. Dėl to visi choristai prašo
mi uoliai dalyvauti repeticijose. 
4 Su didžiausiu atsidėjimu ren
giamasi 1971 metų Dainų šven
tei Chicagoje. 5. Choras bandys 
surengti ypatingą koncertą su 
pasilinksminimu Hartforde. 6. 
Numatyta kuria nors proga nu
vykti į Putnamą ir dalyvauti se
neliams surengtose pamaldose 
su choro giesmėmis, o paskui 
duoti jiems koncertą. 

Vadinasi, šios valdybos dėmesys 
— tai daugiausia išvažiavimai, 
jei kas kvies, bet ir patys nebi
jos pasisiūlyti. 

Nors į "Aido" chorą, kaip 
minėta, yra įstoję daug naujų 
choristų, bet vis dėlto dar ir 
trūksta, ypač jaunų žmonių. 
Tad jie labai prašomi ir laukia
mi 

Linkėtina "Aido" chorui ge
riausios sėkmes ir ištvermės jo 
užsibrėžtuose darbuose. 

Jonas Bernotas 

su įvairiais bažnytinio gyveni- ! m e n e s ' ° r o m ė n e 
myli LT. kad taip gausiai atsi mo klausimais. Atsakymai yra 

kruopščiai registruojami ir ti
riami. Jie bus kaip medžiaga 
naudojami būsimo sinodo dis
kusijoms. 

Nutarimai buvo suskirstyti į 
t r is temas. 

1) Misijų reikalu buvo pa-

lanko į parengimus ir aukoja. 
Buvo paklausta, ar naujoji pro
grama "Our Heritage" nieko 
nesiriša su LT? T. siutas pa
reiškė, kad yra jo privati su 

I Gramontienė programa, veda-
• ma atskira atskaitomybė, tik 

reikšta, kad krikščionys darosi ; gali lietuviai irgi joje dalyvau-
nepatikimi, jei jie nesipriešina 
nuolat aštrėjančiai rasių dis
kriminacijai t iek savo krašte, 
•tiek užsieny. Dėlto suvažiavimas 
prašo visas institucijas remti 
visokias pastangas rasizmui nu
galė t i 

2) Politikoj svarbiausias tiks
las turi būti žmogaus asmens 
teisiu įgyvendinimas. Kaip pa
vyzdžiai prasilenkimo su as
mens teisėmis ir žmogiškuoju 
orumu buvo suminėti: a) da
bartinė senų žmonių padėtis vi
suomenėje, b) svetimšalių dar
bininkų nelygus traktavimas ir 
c) politinių kalinių padėtis Ry
tuose ir Vakaruose, kaip pavyz
džiui Sov. Sąjungoje ir Ispani
joje bei mažumų diskriminaci
ja pačioje Bažnyčioje ir visuo
menėje. 

3) Iš visų krikščionių ir baž
nytinių vyresnybių buvo rei
kalaujama kritiškos laikysenos 
kapitalizmo atžvilgiu ir kovos 
už tarptautinį, socialinį, ūkinį 
teisingumą enciklikoje "Popu-
lorum progressio" prasme. Baž
nyčia negalinti tylomis kęsti 
tokios politikos, kuri palaiko 
priespaudą. Bažnyčios vadai tu
rį gyventi evangelijos paprastu
mo dvasia i r vengti nereikalin
gų puošmenų, kaip pvz. auksi
nių kryžių ir pan. 

ti, nes ji apima visų etninių 
grupių pasirodymus su talen
tais. Ateinantį sekmadienį pasi
rodys Smieliauskienės šokių 
grupė, kitą kartą kiti. 

Iškeltas apdraudos visam LTV 
turtui klausimas, siūlyta dau
giau filmuoti įvairius meninius 
ir istorinius lietuvių 
bet iki šiol filmavimui nebuvo 
pinigų. Filmavimas brangiai 
kainuoja, senas dabartinis gar
sinis apara tas neišduoda gero 
balso, buvo pasiūlyta, jei bus 
lėšų, įsigyti naujesnį, bet tas 
priklausys nuo rėmėjų ir visuo
menės. 

LT programos, turint tiek 
daug talento Chicagoje ir apy
linkėse, turi pagerėti. Todėl čia 
pat pasiūlyti pradėti tuo rūpin
tis be valdybos Bal. Brazdžionis, 
A. Ambrose, kitus pakvies vė
liau į komisiją. Programas or
ganizuoti ir jas pravesti, nėra 
lengvas darbas. Kviečiami ir 
visi prie šio darbo. Tegul dar il
gai gyvuoja LT. Balys Svalia. 

Conn. Jį galima rasti , važiuojant j 
15-5 ke'.iu iš Bostono į New Yor-
ką. Vytautas ir Aldona Zdaniai 
yra žymūs visuomenininkai, 
ypač pasižymi skautiškoje veik
loje. Vytautas yra skaut ininkas, 
buvo Tėviškės vietininkas, be t 
šiais metais dėl ūkinių reikalų 
turėjo iš tų pareigų pasitraukti-
Aldona Zdanienė y ra vyr. sk. i r 
uoliai da'.yvauja skautų veikloje. 

Juodu y ra užauginę ir išm-oks 
line t ar leidžia į moklsą) ke tu
ris vaikus Vyriausia duktė Aud
ronė yra baigusi Skidmore, N . 
Y., un-tą ir dabar mokytojauja, 
kaip istorijos mokytoja, N e w 
Yorke. Sūnus Vytautas s tud i 
juoja paskutinius metus P r ince 
ton un-te. Sūnus Rimas s tu -

' dijuoja muziką Central College, 
\ ' 'i Conn. Ir jauniausia duktė Lore 

t a mokosi aukštesnėje mokyk-
lo West Hartforde. 

Tai gražus ir sektinas šeimos 
ir ekonominiu atžvilgiu pavyz
dys. Linkėtina Vytautui i r Al
donai Zdaniams naujame vers le 
ir šeimos auklėjime, ypač skau
tiškame, geriausio pasisekimo. 

Jonas Bernotas 

A. + A. 
TEIS. ANTANUI JASINSKUI 

vakaru Vokietijoje, Schwetzmgene, mirus, jo žmo
nai FELICIJAI, sūnui BENEDIKTUI, dukterims ALDO
NAI FRLUKMTIENEI ir BIRUTEI ALBERT bei jų šei
moms nuoširdžą užuojautą reiškia 

A. f A. 
BRIGITA BAČINSKAS 

Gyveno 1121 Euclid Ave., Miami Beach, Florida. 
Mirė lapkr. 10 d., 1970 aa.. sulaukus senatvės. 
Girue Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John V. ir sūnus John 

B., marti Frances, dvi anūkės — Elaine Defeliz ir Caroiyn 
Cozzolino, vienas proanūkas, pussesere Julie Diksas Lr daug 
kitu giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas bua pašarvotas pirmadienį Mažeikos ir Evans ko
plyčioje, 6845 So. Western Avenue. 

Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio 17 dieną iš ko
plyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieččiame visus: gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti žiese laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti, ir visi kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Tel. RE 7-8600. 

i p. G. I 
A.-Į-A. 

PETRUI KRIKŠČIŪNUI 
staiga mirus, 

jo žmona" ONAI, dukrai ALDONAI su šeima, ir sū
nui VYTAUTUI nuoširdžiausią užuojautą re'škia 

M. šmuHcštiene 

• 

E U D E I K SS 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DA1MI3 

L a .' d o t 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 Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-37 South Hermitage Avenue 
Telefonas —YArds 7-1741-2 

MMEIMYANS 
FUNERAL HOME 

— Amerikiečiai per metus 
išleidžia 2 bil. dol. naminių gy
vulių išlaikymui, 42% tai su
daro šunys. 

NAUJI "AIDO" CHORO 
PLANAI 

Prieš 20 metų Hartforde y r a 
įsisteigęs mišrus choras, iš p r a 
džių tik oktetas. J i s dabar va
dinamas "Aido'' choru- Chorui 
nenuilstamai vadovauja — dir i 
guoja neišsemiamos energijos 
vyras — rr.-uz. Jurgis Pe tka i t i s . 

"Aido" choras sėkmingai vei
kia ir džiugina savo pasirody
mais ne t ik Hartfordo, be t ir 
apylinkių lietuvius. Choras d a u g 
yra turėjęs išvykų ne tik į ap 
linkinius miestus, bet dalyvavęs 

^ 

A. A. 

BALYS PUPALAIGIS 
Gyveno 1116 South Campbell Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė lapkričio 12 dieną, 1970 m., 6:45 vai. vakaro. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71st Street. 
Atsisveikinimas koplyčioje įvyks pirmadienį, 7:30 vai. 

vakare. Organizacijų nariai kviečiami atsilankyti. 
Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio men. 17 dieną iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuviu gv. Ka
zimiero kapines. 

Nnliūde lieka: Sūnus Algirdas su šeima, broliai ir sesuo 
su šeimomis Lietuvoje, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvių direktorius — Donald Petkus. Tel. 476-2345. 

• 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- TĖVAS IR SŪNUS— 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 Wes1 7lsf St. Telef. GRovehilI 6-2345-8 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhail 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SUNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

N A U J O J I K O P L Y Č I A 

De Young-Vroegh Funeral Home 
649 East I62nd Street 
South Holland, Illinois 

Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose. 

Patarnavimas dieną arba naktį, šaukite telefonu COmmodore 4-2228 

Ž I N O M A K O P L Y Č I A 

Leonard Funeral Home 
10821 So. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois 

10% — 20% — SO% pigiau motEsli 
už apdraudą nuo xgnQem ir automo
bilio pa* 
F R A N K Z A P 0 L I S 

S208H West »>th Stmet 
Chicago. IUlnote 

TeL GA 4-8*M Ir GR «-4SS9 

G £ L £ S 
Vestuvėms, bankitams, laidotuvėms 

ir kitokiom* progoms 
G U 2 A L S K Ų 

Beverly Hilis Gelinyčia 
2443 XV. 63nl Stre. t. Chicago, niinois 

TEL PR 8-OS3;J — PR 8-0S34 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi "Drauge". 

(LACKAVVICZ) 
3424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Caiifornia Ave. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. Litnanica Ave. Tel. YArds 7-3401 

3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave, Cicero, IU., Tel. OI. 2-1003 

i 
t 



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. lapkričio m. 16 d. 

x J. Augustaitytei-Vaičiū-
\ nienei, poetei, visuomenininkei, 
buv. mokytojai ir vyriausiai 
skautininkei šįmet sukako 75 
metai. Ta proga pasirodė jos 
net t rys knygos: poezijos rinki 

Inys "Rūpestis", didelė knyga 
I "Tautinių šokių švenčių takais" 

X Vysk. Vincentas Brizgys ir knygelė "Nepriklausomos 
lapkričio 28 d., šeštadienį, 7 Lietuvos mokytojas ir jo darbo 
vai. vak. Amerikos Liet. Katali- aplinkybės". Poetė po ilgesnės 
kų federacijos suvažiavimo da- pertraukos žada dalyvauti Spau 
lyviams Marąuet te Parko liet. dos mėnesio literatūros vakare. 

Marijonų bendradarbių par . bažnyčioje atlaikys šv. Mi
šias, o kun. dr. Ig. Urbonas, : C h i c a g o s a p ; k r ; susirinkimas į 
Kat . federacijos dvasios vadas, ! v y k g g- t r e č i a d i e n į ; iapkričio" 18 
pasakys specialų pamokslą. Su
važiavime ir pamaldose kviečia
mi dalyvauti visi Chicagos lie
tuviai. 

d. 7 vai. vak. vienuolyne prie 
Draugo. 

x Cicero Šv. Antano parap. 

rai malonūs pokalbininkai, o jų 
tarpe jaunimo reikalais besisie
lojanti PLB atstovė Lenkaus
kienė. 

x Illinois valstijos stipendi- mokyklos tėvų d-ja šaukia su-
jas gavo 518 mokinių. Paskelb- | sirinkimą ketvirtadienį, lapk. 
t ame sąraše ras ta ir lietuviškų 19 d., 7:30 vai. vak., parapi-
pavardžių. S. Augustinas, B . j Jos salėje. Visi kviečiami daly-
Bakutytė, R. Balčiūnas, T. Bal- | vauti. Po susirinkimo, apie 8 
tūlis, A. Baris , L Brenkus, R . ! vai. 15 min., bus speciali pro-
Brizgvs. A. Burkauskas, D. I gramą tėvams ir visiems, ku-
Danilevičiūtė, G. Dapkus, Linda rie norėtų sužinoti apie narko-

Clevelando tautinių šokių grupės Grandinėles valdyba (iš kairės): 
Raulinaitytė, E. Čapas ir D. Kavaliūnaitė: 

E. Giedraitytė, A. Narbutaitis. J. 
Nuotr. J. Garlos 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuviai kuriasi Miami Fla. 

daugiau lietuvių inteligentų šei- Į t o buvo atl ikta Juliaus Gaide-
I mų įsigyja nuosavybes Miami, Į lio trio specialiai sukurtas pa

skutiniam koncertui Hudsone. 
Tai bene gražiausias iš smuikui Degutytė, V. Galinaitė, K. Ge-į tiku pavojus. Kalbės Cicero po- B e a c h ^ ^ A t v y k ę ^ K a n a . Į ^ 

n u t i s / v . Grybauskas. St. Jan-1 Ucijos deaprtamento atstovas. : d o s 0 n a ^ Bronius Sergančiai " ^ S ^ ^ L S ^ K S \B*mtą veikalų kompozitoriaus 
kauskas, J . Janulis, K. Jonynas , ! x Vytauto Didžiojo šaulių š i ą vasarą įsigijo šauniame j ™ ™ te™nJ°* ^ g a ' X 5 , ° ™ j Gaidelio. Šis paskutinis trio yra 
C. A. Juozaitis, R. Juris , Ma- j kuopa Chicagoje, įvertindama; Miami Beach kurorte trisdešim- i I. i T i *„ I~ ; -A *_: 

rv J. Jurėnai tė! N. Kaunas, J . ' mūsų dienraščio pagalbą Liet. \ ties butų hotelį, kuris yra antj ™° ? s l " . § 5 ^ z l a i ^ s t a * * * * 
Kolimas, A. Končius, Rasa La-į šaulių sąjungai, dėkodama uz p a t okeano kranto (126 Ocean kietais viršeliais. Geras darbas 

pagrindiniai nostalginės nuotai
kos, pilnas nusivylimo ir ap-

i maudo, giliai skausmingas ir 

akompanuojant. (EI. V.) 

VOKIETIJOJ 
— Luebecko lietuvių vardu 

ŽADA PAJUDĖT AKADEMINIS 
JAUNIMAS 

Buvojant Clevelande JAV LB skaitys profesorius iš Kent uni-
tarybos pirmoje sesijoje, teko versiteto apie "Li tuanus" zur-
susitikti ir susipažinti trejetą nalą, jo pastabos ir reakcija, 
šaunių jaunuolių. Tai Šiaurinės Tai bus savotiška analize sio 
Amerikos Lietuvių s tudentų są-į žurnalo, kurį plačiai skaito ame-
jungos centro valdybos pirmi-' rikiečiai profesionalai — moks-
ninką Antaną Kalvaitį, vice- ] lo žmonės. 
pirm. Teresę Neimanaitę, ( trū-j Būsianti gana įdomi ir dr. 
ko sekret. T. Idzelytės) ir vai- Vytauto Bieliausko paskaita 
dybos narį Vytenį Gatautį . Tik- | apie Amerikos lietuvių studentų 

tapatybės krizę. 
Šeštadienį A. Rukšėnas pada

rys apžvalgą apie ryšius su 
okupuota Lietuva. Gi dr. Salys 
apžvelgs dabartinę Lietuvą ir 

Pokalbyje kiek ilgiau stabte- o k u p u o t o s Lietuvos jaunimo gal 
lėjame ties Lietuvių studentų r v o s e n ą 
sąjungos veikla. Nusiskundžia-j B e s t u d i j i m ų pokalbių, kas 
ma, kad ši sąjunga paskutiniuo- j v a k a r a s į v y k s i ą š o k i a i j a U n i -
ju laiku mažai berodant i g y - | m u i b u s s u r u o š t i jaunųjų poe-
vastingumo, kad ^ suvažiavimai | ̂  l i t e r a t ū r o s v a k a r a s , jaunųjų 

menininkų — studentų meno 
paroda. Dalį meninės progra
mos atl iks iš Canados atvykstąs 
tautinių šokių ansamblis "Gyva-
taras" . 

Suvažiavime P L Jaunimo kon 
streso prezidiumo pirmininkas 
Romas Sakadolskis padarys 
platesni pranešimą apie ruošia
mą antrąjį Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą. 

Lietuvių studentų sąjungos 
centro valdybos žmonės pada
rė gerą įspūdį. Jie kupini entu
ziazmo, gerų norų, o svarbiau
sia turį vilčių, kad ši kar tą aka-

nenusisekdavę ir mažai atsiras 
davo studentijos, besidominčios 
ruošiamais suvažiavimais. Ap
gailestauta, kad mūsų pa t s gy-
vastingiausias elementas — 
lietuviška studentija ta ip apa
tiška lietuviškojo gyvenimo ap
raiškomis, kad juos lydi abejin
gumas ir nenoras gyviau reikš
tis savo sumanymais i r darbais 
lietuviškoje visuomenėje. O ga
lėtų tikrai pajudinti daug mer-

'dinčių dalykų, kurie kaip t ik 
būtų prie širdies, 

tikslas y r a iš nau

ji uždegti lietuviškajai veiklai, d e m i n i s j a u n i m a s tikrai pajudės 
jaunimą įjungti į konkrečius į t e i g i a m o g v e i k l o s kryptimi, 
darbus — kalbėjo pokalbininkai 

- centro valdybos žmonės 
Tam tikslui bandoma dar kar-

Akademinis lietuvių jaunimas 
turėtų būti mūsų visų pasididžia 

- akademinį jaunimą, 
but , L Oskeliūnas, R. Pankaus- : iždininką S. J. Radzvicką mums kad apsigyventų lietuviai ir p a - ; t a i ^ P 1 ^ * 1 -astavusi Knyga, 
kas Al Paužuolis, T. Pavilionis, j prisiuntė. Nuoširdžiai dėkoja- siruošę jiems duoti nuolaidą. Į B u v o z m o m a - k a d autorius il-
A. Pet rauskas , L. Papzunas, R . ! M Šitame rajone jau y r a į s i k ū r u - į š a i v a r š ° > k o 1 susirado leidėją. 
Palaima C Rucas, R. Rudokas, į * "South West News-Herald" Į s i ų keliolika lietuvių šeimų. | T a s v iskas aabar liko praeity, 
St šaul inskas J Shimkus L. i laikraštis lapkričio 12 d. laido-j Savininkai O. ir B. Sergaučiai j n e s k n y g a gulėjo pas autorių, 
Slavinskas j ' Smulkaitis D j e parašė ilgesnę informaciją, Į nuomoja visiems metams a r b a | k u r buv<> lapkr. 7 d. padary ta J . Pyragas r a šo : "Šv. Kalėdų _ 
S ta rkus R Strikas M Urne-j apie genocido parodą "Pažink trumpesniam laikui — mėnesiui I m ^ a parodėlė visų K. Jurgėlos j švenčių i r Naujųjų 1971 metų l i e t u v į ų s t u d e n t ų sąjungos s u _ , organizacijos ir studentija tur i 
žis, J. Vaizgirdaitė. A. Valiūnas, I savo priešą - komunizmą". k u - | a r savaitei. Džiugu, kad vis ;Parašytų knygų. Ta proga, su- proga mes, Lueoecke gyvenan-1 v a ž i a v i m a s clevelande. Padėkos | ̂ r e i p t i ™ t ą ^ dėmesį Į ^ 
A. Walas, E . Žygas, R. Zogas. ; » šiuo metu yra atidaryta Šv 

X Stepas Ingaunis, LB Ci- i Kryžiaus parap. salėj 
" s i s suvažiavimas 

tą .... ,.. . A -, "vimas ir viltis. Tad jau dabar 
ruošti Šiaurines Amer ikos ; . .. . . m*\l^ .. . 

cero apylinkės valdybos pirmi-; x Lietuvių paštininkų są-
ninkas. "bendradarbiauja su či- ' n"iS°s valdyba paskyrė auką. 
kagiške apygardos valdvba lietuviu filatelistų sąjungai, jai 
Spaudos mėnesio reikalais. Ža- rengiant pašto ženklų parodą, 
da pasirūpinti , kad Spaudos x J u o z a s Vizgirda, gyv. 
mėnuo būtų įrašytas parapijos Auroroje, buvęs tėvynėje stam-
biuletenyie i r įtaigoti, kad i r ; b u s i r pavyzdingas ūkininkas 
žodžiu būtų paskelbta per lietu- i Sintautų apyli-kė.ie. o dabar 
viskas pamaldas . Be to. apsiėmė A u r o r o j -
ciceriečių t a rpe paskleisti pa
ruoš tus lapelius Spaudos mėne
siui garsint i . 

minmkas, su žmona Domicėle ir 
sūnumis aktvviai reiškiasi vi
suomeninėje veikloje. Jis išė-

j jęs į pensiją, laisvalaikį pralei-

gūžėjo nemažai svečių į didelę t y s lietuviai nuoširdžiausiai | dienos savaitgalyje, lapkričio š i a m ą suvažiavimą ir jame kuo 
Bethesda, Md.. rezidenciją. Su- I sveikiname "Draugo" leidyklos,26-28 d Tai būsiąs ' dvidešimta- 'gausiausiai dalyvauti. Progra-
sirinko kaimynai, jo Am. Liet. štabą, o taipgi ir visus kilnios La„ . „ „ ^ „ „ i ^ o ^ i m a - k a i P matėme, įdomi, jauni-
Balso bendradarbiai, Kajeckai, valios mūsų tautiečius gyvenan- Mūsų tikslas šį suvažiavi- ,mą dominanti. Dabar te t rūks ta 

iš akademinio jaunimo tik gerų Bačkiai, taip pat atvažiavo gi- čius už plačiojo Atlanto "ežero" | m a s e r a į organizuoti, kad j is 
minės ne t iš Floridos. Atvykę linkėdami geriausios nuotaikos fefita patrauklus akademiniam " o n j " A r d ė t o s viltys pasitvir-
Rudžiai ir Armonai, apie kurių šventėse, Jūsų kasdieninių dar- ^ a u n į r n i l j ^ ^ tu rė tų pro°ra- : ^ n s ' parodys dvidešimtasis Šiau-
lankymasi Turkijoj, norint pa- bų plotmėje ir asmeniškame gy-1 m o j e t o k i u a k t u a l i j ų , kuriomis J J * A m e r i k o s Lietuvių Stu-
gelbėti perbėgusiam tėvui ir venime laimužės. Linkime ir to-
sūnui Bražinskams, praskambę- liau dirbti, judėti ir nepavargti p į r m į 
jo per viso pasaulio spaudą, la- ; po tekančių metų našta. Taip- ; 'Te

kalbėjo imas domėsis 
A. Kalvaitis. 
ad kokia gi p rograma 

bai paįvairino pobūvį, pager- gi ir "Draugo" dienraščiui lin-1 n u m a t o m a šiame suvažiavime? 
biant naujos knygos įvedimą į kime, ir toliau našiai versti kul- pasiteirauju. 
pasauli. Kalbėjo J. Kajeckas, tūrinių barų našią vagą, sklei-

dentų sąjungos suvažiavimas 
Clevelande. 

Gi vyresnieji tikime, kad jau 
nimas čia t ikrai neliks pasyvus. 

3. Janušaitis 

Pirmiausia apžvelgsime 
Kun dr. Viktoras Pavalkis (kai- k a l b ė j o A R u d i s ( s u ž i n o t a k a d džiant spausdintą lietuvišką žo-
rej) tun gražią parap'ją. kurni .. J _, . ' . . . f„ ., „3? . - \ 
jis stato gražią bažnyčią, Milpitas, J1S ^ a v i e n a s 1S stambiųjų au- di tarp išsibarsčiusių mūsų tau-

^mcagos apygaruos suruošta. d a u s s u n n k i m o , nes turi apie Calif. čia jis matyti su kun. dr. P. kotojų tai istorijai išleisti), tiečių po plačius pasaulio hori-
X Lietuvių fronto bičiulių džia prie bičių tvarkymo ir me- ^ V ™ g r a f i ą p a r a p j ą " k u r i 

red. Br. KvikUo paskaita apie 3 0 a v i l i ų > lmxie y ^ išstatyti už, Maneliu 
kultūrinį genocidą ir jo I " ' " ' - ' į i i r n h i ribų. 
mes okup. Lietuvoje pereito x j ^ ^ ^ A l k o s sambūris 
penktadienio vakare Jaunimo . ~ . . .. . v . . x Solistai D. Stankaitytė ir 
cent ro salėie sutraukė nemaža p a s i r u o s ę s P a s t a t v t l A - K a i n o S. Baras išpildys meninę pro-
centro saieje sutrauKe nemaža d "Palikimas". OTQTY10 n * Z Z - T W « Z rLi 
klausytojų. Susirinkusieji klau- \ „ _ _ gramą Chicagos Lietuvių Gol-
sėsi su dideliu dėmesiu, nes bu- * Jon_aS \rbom^. Cla^son. ; f o Klubo baliuje, kuris yra ren-
vo iškelta platesnei visuomenei M l c h P mnsų dienraščio bendra-; g i a m a s p a r e m t i Li tuanus žur-

Nuotr. J. Venckaus Trumpai pakalbėjo ir pa t s au
torius, šeimininkė Elena Jur-
gėlienė paruošė tikrai daug į-
vairių valgių bei gėrimų, tad 
pobūvį tikrai tenka skaityti la
bai pavykusiu. bp 

— Providence, R. D., klebo-

zontus. Tenka pastebėti, tur
būt, kad buvo vieni iš netvar
kingiausių metų "Draugo" dien
raščio pristatyme. Labai mažai 
ankščiau pasitaikydavo taip. 
kad dienraštis mus pasiektų tik 
per du mėnesius, o kartais ir il-

• a r ne- alvkų Visi eilė d a r b i s i r r ė m ė 3 a s - prisiuntė 5 ; n a i ą . Balius įvvksta lapkričio l nas V. Martinkus suruošė ban- ^ a u k e h o n e i e užtrukdavo. Kuo-
' dol. auką spaudai paremti. Dė- 2 1 dieną. Holiday Inn patalpo- j ketą savo vardinių proga ir p r o - ' m e t v l s k a s t o b l ė J a l r m o d e r n l š " 

k 0 J ' a m e - se. Bilietai gaunami Margi- gramon nasikvietė Vasvliūnus k e : j a ' teip t u o terPu s P a u d o s 

ir kun. Valkavičių. Izidorius Va- > s i u n t ° S > b e m a Ž n e j u d a i Š v i e t ° S -
Aišku, ta i JAV pašto kaltė". 

klausytojų aktyviai dalyvavo 
diskusijose. Paskaitą atidarė L . 
Prapuolenis, moderavo rašyt . 
A. Kairys . 

X A. a. Balys Pupalaigis, 
gyvenęs Brighton parke, ilges
nį laiką sirgęs, mirė pereitą 
ketvirtadienį Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, sulaukęs apie 70 m. am
žiaus. Buvo gimęs Žaslių apy
linkėse. Kuriantis nepriklauso
mai Lietuvai aktyviai dirbo Lie
tuvos pasienio policijoje, vėliau 
buvo aukš tas kriminalinės poli
cijos valdininkas Marijampolė
j e ir kitur. Išeivijoje aktyviai 
reiškėsi šaulių ir buv. Lietuvos 
policijos tarnautojų klubo veik
loje, bendradarbiavo spaudoje, 
r a šė ir "Draugui". Laidojamas 
antradienį Šv. Kazimiero kapi
nėse. 

X Marąuet te Parko Namu 
savininkų organizacija kasmet 
auga. Daba r ji stipriai reiškia
si, nes j au tu r i apie 600 narių. 
Valdyba, komisijos ir nariai 
stengiasi vis daugiau į traukt: 
žmonių į aktyvų judėjimą ir 
tuo pasirodyti, kad supranta, 
reikalo svarbumą ir savo teisių 
organizuotą gynimą. 

x Dr. i. Sandargas, N. Roy-1 niuose ir skambinant telef. 922-
alton, Ohio. atnaujindamas pre- 16684. arba 778-6723. Kaina — 
numeratą pridėjo 5 dol. auką. ' $12.50 asm., įskaitant vakarie-
Dėkojame. įnę ir gėrimus. (pr.) 0KUPU0T0J LIETUVOJE 

CHICAGOS ŽINIOS 
P.lsTAS IEŠKO 
TARNAUTOJŲ 

Chicagos miesto pašto virši-

PAKELLAMAS TELEFONO 
MOKESTIS 

syliūnas ir kun. Valkavičius iš' 
pildė Archangelo Corelli "Sona- I 
ta de Chiesa". Tai yra 17 šimt- Į 
mečio italų kompozitoriaus vei- Į — Mokyklų teatro 400 metų 
kalas. 17 šimtmetyje buvo ski- sukaktis minima okup. Lietu-
riami veikalai dainavimui. Ka- jvoje. Istoriniai šaltiniai sako. 
dangi anuo laiku šalia grynai :kad pirmasis mokyklinis vaidi

nimas buvo suruoštas pirmai
siais Jėzuitų kolegijos įsteigi
mo metais, kai 1570. X. 18 ko
legijos kieme mokslo metų pra-

bažnytinės muzikos dalykų pi
lyse buvo išpildomi veikalai ei
liniam klausytojui, ne dvasiškių, 

Telefono mokestis pakeliamas todąl ir veikalai buvo suskirs-
pirmą kartą nuo 1953 m. Nauji tyti į "Sonata da Camera" — į džiai buvo pastatytas ir lotynų 

nmkas Henry \ \ . McGee skel- tarifai bus pradėti skaičiuoti skirta tiems žmonėms, kurie ; kalba suvaidintas moralinio po-
; nuo lapkričio 6 d. Visa tai duos dirbo kitokį darbą negu dvasiš-; būdžio veikalas "Herkulis". Pir-

duodamos aplikacijos ieškan
tiems darbų Kalėdų meto laiko-

Illinois Bell bendrovei 77.8 kiai, civiliams ir "Sonata da j masis vaidinimas sutraukė dau 
mil. dol. daugiau pajamų. In- Chiesa" — bažnytinę sonatą, ! gybę žiūrovų, kurių tarpe buvc 

tarpiui. Valandinis užmokestis j dividualių linijų telefonų savi- skirtą išpildyti bažnyčioje. Po tuometinis Vilniaus vyskupa-
3.24 valandai, uz antvalandzius n i n k a i m o k ė j ę mėnesiui 5.60 
ir vakarines valandas mokama | d o l ^hiT mokės 6.10 dol. 
10% daugiau. Registruotis ga
lima vietos pašto įstaigose ar 
centriniame pašte, 433 W. Van 
Buren St. 

LSS istorinę veiklos eigą: ban
dysime pažvelgti, k u r mes bu
vome, kur esame ir k u r eisime. 

Antra tema mus domina š i : 
Tarporganizacinis sugyvenimas. 
Į šį pokalbį į jungiamos ketu
rios didžiosios jaunimo organi
zacijos — Neolituanai. ateitinin
kai, skautai ir sandariečiai. Pla
čiau bus pažvelgta į lietuvybės 
išlaikymo problemas ir kaip 
būtų galima konkrečiai padėti 
studentijai. 

Vieną paskaitą anglų kalba 

V. Protasevičius, Vilniaus mies
to tarybos ir patr ici jato nariai 
ir kiti žymūs ano meto asme
nys. 

— Dail. Prano Smuglevičiaus 
225 m. gimimo sukakt i s prisi
minta Vilniuje. Tai buvo įžy
mus D. L. K. laikų barokinės 
dailės menininkas, sukūręs eilę 
^ymių kūrinių, kur ių dalis iš-
'iko ilgi mūsų laikų. Kai kurie 
io paveikslai tebepuošia Vil
niaus katedros sienas. 

— Amerikos gyventojai vis 
daugiau skaito. Spaudai (kny
gos, laikraščiai, žurnalai) išlei
do amerikietis vidutiniškai me
tams 113 dol., gi 1959 m. tik 
77 dol. 

Pašto viršininkas Winton Blount 
skelbia, kad bus priimta 5.000 tar
nautojų, tačiau jie bus priimti ne
paisant kokiai partijai priklauso. 
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X Margari ta Momkienė, Jo
nė Bobinienė ir Genovaitė Ma
žeikienė patieks įdomią dainų 

GAISUS PASKAITININKŲ 
SKAIČIUS 

VAIKŲ ŽAISLŲ PARODA 
Chicagos istorinis Field mu

ziejus, Roosevelt Road ir Lake 
Shore dr., nuo lapkričio 18 d. 
ligi vasario 7 d. demonstruos 
žaislus. Paroda pavadinta "A 
Child Goes Forth". Bus išstaty
ti sviediniai, lėlės ir kt. Muzie
jus pirmadienį ir ketvirtadienį 

Chicagos arkivyskupija suda
rė gausų sąrašą universitetų, 
kolegijų, įstaigų, organizacijų, atviras 9 v. r. - - 4 v. p.p., penk-
kurios gali duoti įvairiais klau- tadienį 9 v. r. — 9 v. v., šešta-
simais paskaitininkų. Sąrašai , dienį ir sekmadienį 9 v. r. — 5 
išsiuntinėti kunigams. Užinte- ; v. p. p. Įėjimas asmeniui 1 dol., 
resuotieji gali kreiptis į šio są- vaikams. 6-17 m. 35 et., pensi-

pynę Jaunimo centro tradicinė- jūdžio sekretoriatą: Mrs. Jac-Į ninkams ir studentams 35 et., 
je vakarienėje, kuri įvyks gruo- i ques Blount, Community Life ' gi visai seimai, tėvams ir vai-
džio 6 d. Jaunimo centro di- Program, P. O. Box 1979, Chi-, kams, 2.50 dol. Tačiau penkta-
džioje salėje. (Pr.) j cago, [11. 60690, Tel,: 787-2315. | dieniais nereikia nieko mokėti. 

Keturi lietuviškos skautybės veteranai LSS-gca studijinio suvažiavi
mo Clevelande aietu. Iš k.: VI. Vijeikis, V. Senbergas. R. Molis ir V. 
KižlaiUa. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

KALĖDINES KORTELES 
C h r i s t m a s C a r d s 

"Drauge" j au galima gauti kalėdinių kortelių. 

RINKINYS N r . 1 
{vairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais . Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na $1.00. 

RINKINYS Nr . 2 
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki

nimų tekstais. Kaina $1.00. 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629 

RSČfca* 


