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Lionginas Morkūnas pasirinko 
laisvę 

Mūsų specialaus korespondento Italijoje pranešimas 

Roma. —Sių metų spalių 17d. 
italų didieji laikraščiai pranešė 
sensacingą žinia: Genujoje, atsis
kyręs nuo rusų turistų grupės, lie
tuvis Lionginas, Jono sūnus,Mor-
kūnas, elektronikos inžinierius, 
pasiprašė politinio pabėgėlio tei
sių, nenorėdamas grįžti į Lietuvą. 
"Lietuva nėra laisvas kraštas. 
Prašau politinio pabėgėlio prieg
laudos". Šiais keliais dramatiš
kais žodžiais Morkūnas pareiškė 
policijoje savo apsisprendimą ne
grįžti į okupuotą Lietuvą. 

Morkūnas 45 metų amžiaus 
(kai kurie laikraščiai mini jį tu
rint 55 metus), vieno Vilniaus 
fabriko, gaminančio erdvėlai 
viams elektronines dalis, direkto
rius, atvyko į Italiją su 100 asme
nų rusų ekskursija "Aeroflot" lėk 
tuvu į Milaną. Ekskursantai ap
lankė kelis Italijos miestus. Mila
ną, Veneciją, Parmą. Genuja bu
vo jau paskutinė lankymo vieta, 
kur jie atvyko X. 15. Tokio dide
lio būrio nebuvo galima apgyven 
dinti viename viešbutyje, todėl 
buvo paskirstyti į kelis viešbu
čius. Morkūnas buvo su kitais ap
gyvendintas viešbutyje Milano 
gatvėje. Ek-kursijos vadovas įsakė 
visiems ekskursijos dalyviams X. 
16 d. 9 vai. ryte susirinkti Aqua-
verde aikštėje, prieš centrinę Ge 
nujos geležinkelio stotį. Iš ten vi
si autobusu turėjo vykti į Milaną, 
o paskui lėktuvu į Maskvą. 

Paskutinė proga 

Morkūnas apsisprendė pasilikti. 
Dabar buvo paskutinė proga. Jis 
labai anksti, visiems dar mie
gant, tyliai išslinko iš savo vieš 
bučio ir, suradęs taksi, paprašė 
nuvežti jį į policijos būstinę. 

Ekskursijos vadovai, nesulaukę 
Morkūno sutartoje vietoje, pradė
jo jo ieškoti. Buvo užaliarmuota 
policija, bet paaiškėjo, kad jis jau 
yra saugioje vietoje — Genuos 
policijos būstinėje. 

Policijos politinio sektoriaus 
viršininkas Catalano, apklausinė 
damas Morkūną, turėjo surasti 
vertėją, nes Morkūnas laisvai kai 
ba tik lietuviškai, kiek silpniau 
moka rusiškai ir vokiškai. 

L. Morkūnas susijaudinęs poli
cijoje pareiškė: "Mano kraštas y-
ra okupuotas rusų. Jie įvedė tokį 
režimą, kurio aš negalėjau pakel 
ti. Dėlto nusprendžiau negrįžti. 
Jei tai galima, noriu, kad man 
būtų leista vykti į Jungt. Ameri
kos Valstybes. Ten, laisvame ir de 
mokratiniame krašte, bandysiu 
sukurti sau naują gyvenimą. Ti
kiuosi, kad vieną dieną galės pas 
mane atvykti žmona ir duktė". 
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HANOJAUS PALIAUBŲ SĄLYGOS 
NEPRIIMTINOS 

Sunkus apsisprendimas 

Mintis pasirinkti laisvę Morkū 
no galvoje brendo jau kelerius 
metus. "Nelengva — pareiškė 
Morkūnas — daryti tokį sprendi
mą —palikti savo tėvynę ir šei
mą. Bet aš jau negalėjau gyventi 
po dusinamu jungu, kurį Lietu
vai uždėjo sovietinis valdymas". 

Kalbėdamas apie savo Šeimą, 
Morkūnas jaudinosi ir apsiašaro 
jo. Nepajėgė susivaldyti iš skaus
mo. "Esu labai susirūpinęs jų li
kimu. Bet nenoriu būti laikomas 
krašto išdaviku. Stalino laikai 

Lionginas Morkūnas 

jau yra praėję. 
su šeima kitame 

Tikiuosi susitikti 
krašte". Ir išsi-

Planuodamas Įvairias pabėgi
mo galimybes, iš karto manė pa
bėgti su šeima, bet paaiškėjo, į 
kad tai labai rizikinga. Todėl nu 
tarė palikti šeimą ir bandyti vie- [ 
nas. Rado, kad vienintelė konkre
ti proga — įsijungti į grupę tu
ristų, kurie gauna specialų leidi
mą išvykti iš Sov. Sąjungos. Bet 
Morkūnui ir čia nebuvo lengva. 
Iš karto sovietinė valdžia darė 
Morkūnui įvairių kliūčių, bet pa 
galiau, įsitikinusi, kad jis yra "pil 
nai patikimas", davė vizą. 

Gabus inžinierius 

Laikraščių korespondentai, ku
riems teko matyti Lionginą Mor 
kūną, aprašo, kad jis yra stam
bus, vidutinio ūgio vyras, švie
siais plaukais, 45-55 metų am
žiaus. Apie save Morkūnas papa
sakojo, kad yra tarnavęs kariuo-] 
menėje jūrų karininko laipsniu, į 
paskui studijavęs elektroniką, ga
vęs baigimo diplomą (doktoratą). 
Dėl savo gabumų ir techniškų ži 
nių po kelerių metų buvęs paskir
tas direktoriumi vieno Vilniaus 
fabriko, kuris tarp kitko gamina 
elektronines dalis ir erdvėlaiviam. 
Taigi būtų vienas iš modernio
sios technikos "smegenų". Taip jį 
charakterizuoja italų spauda. 

Spalio 16d. vakar?, stiprios ap- ! 
saugos lydimas, L. Morkūnas bu i 
vo išvežtas į Triesto pabėgėlių! 
stovyklą, kur bus išspręstas jo to- j 

Vakarų Vokietijos pasienio policija prie Rytų Vokietijos sienos 

PARYŽIUS. — Čia yra žino
ma, jog Hanojus, likus iki r in
kimų dviem savaitėm, stengiasi 

j iš paskutiniųjų susitarti, bet 
į stato tokias sąlygas, kad jos ne-
j priimtinos nei Washingtonui, 
Į nei Saigonui. J e g u jie nepakeis 
; savo linijos, karas nusitęs iki 
I 1973, o gal ir dar toliau. P r a n -
i cūzų ir ne prancūzų spaudoje 
: yra daug sensacingų žinių apie 
paliaubas, bet čia sakoma, j o g 

j viskas y ra perdaug išpūsta ir 
į net'kra. 

Prancūzai oficialiai paneigė 
spaudoje paskelbtas žinias, j o g 
jie apsiima prižiūrėti rinkimus 
Pietų Vietname, šios savaites 
du įtakingi Amerikos žurnalai 
— Time ir Newsweek paskelbė, 

I kad pasiektas susitarimas ir vie
na jų sąlyga — prez. Thieu pa-

I sitraukimas. Nesutarta tačiau 
j paliko Hanojaus reikalavimas 
i sudaryti laikiną trijų elementų 

TURKIJA ORO PIRATAMS 
NENUSILEIDŽIA 

ėmęs iš kišenės rodė'savo 10 metų; limesnis likimas —sudarytos są-
dukrelės fotografiją. Į lygos išvykti į jo norimą kraštą. 

Pasauly tik viena 
imperija — Rusija 

Čilės reikalai 
SANTLAGO. — Čilės vysku

pai kre'pėsi j smulkiuosius vers
lininkus prašydami, kad atida
rytų krautuves, kar tu minėda
mi, jog gali kilti civilinis karas , 
bet verslininkai atsisakė tai pa
daryti . Ats sakė, vvTiausybės 
kviečiami ir prašomi, savo veik
lą pradėti ir kitos 17 stambes
nių verslininkų organizacijos. 

Penkios opozicinės partijos 
paskelbė, kad šiand'en, antra
dienį, skelbiama "tylos diena" 
ir buvo prašyti visi toms parti
joms priklausą pasilikti namie, 
neiti į darbą. 

Ryšium su New Yorke įvyku
siu Amerikos ukrainiečių kongre 
su spalio 7 Commodore viešbuty
je, įvyko netoli tūkstančio asme
nų sutraukęs banketas, kurį ša

si lankęs, pasveikino New Yorko 
gubernatorius Rockefeileris. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo Ameri
kos Balso direktorius Frank Sheke 
speare, kuris taipgi buvo apdova 
notas Ševčenko Laisvės žymeniu 
(Freedom Award) . 

Savo kalboje Shakespeare pašte 
bėjo, kad didžiųjų kolonijalinių 
imperijų disintegracija prasidėjo 
po Pirmojo pasaulinio karo, kai 
jos viena po kitos pripažino savi
valdos teisę jų valdomoms tau
toms. Šiuo metu pasaulyje yra li
kusi tik viena imperija, kuri jėga 
savo sudėtyje laiko visą eilę tau
tų, tai Sovietų Sąjunga. Klausi
mas yra, kiek ilgai Sovietų Sąjun
ga pajėgs tas laisvės trokštančias 
tautas išlaikyti vergijoje, akivaiz 
doje vis didėjančio pasipriešini
mo. Tarp kitko užsiminė kad 
prieš banketą kalbėjęsis su Lietu 
vos generaliniu konsulu, kuris pa 
pasakojęs apie jaunuolio suside
ginimą ir po to sekusias prieš o-
kupantus nukreiptas milžiniškas 
demonstracijas. 

Lietuva - parako statinė 
Buenos Aires lenkų laikraštis 

"Glos Poiski" atspausdino Kazi-
mierz Zdziechovvski'o ilgoką 
straipsnį apie Lietuvą. Apžvelgęs 
pastarųjų metų įvykius Lietuvoje, 
autorius pastebi, kad Lietuva ga
li virsti Sovietų Sąjungos parako 
statine. Ilgiau sustoja prie religi-

lia kitų įžymybių asmeniškai at- j nio persekiojimo ir pastebi, kad, 
kaip 19 Šimtmety, tautinio atgi
mimo metu, taip ir dabar kuni
gai stovi tautinės kovos pirmose 
eilėse. Baigdamas pastebi, kad so 
vietai dažnai sako, jog gudai ir 
ukrainiečiai' yra rusams labai ar
timos tautos, o jų kalbos esan
čios labai panašios, todėl ir turi 
susilieti į vieną tautą, atseit rusų. 
Tačiau lietuvių atveju, sako auto
rius, šitas argumentas jokiu bū
du negali būti panaudotas. (E.) 

WASHINGTONAS. _ 1972 
metų sausra Kinijoj verčia Pe
kiną daugiau pirkti grūdų iš 
Amerikos. Anksčiau Kinija jau 
pirko 15 milijonų bušelių kvie
čių. Tai buvo pirmas pirkinys 
nuo 1948. 

NEW YORK. — H a r r s insti
tutas skelbia, jog Nixonas pir
mauja prieš McGoverną santy
kiu 59:34 proc. 

SODUI* — P. Korėjos delega
cija. 34 atstovai, išvyko į Siau
rės Korėją ir kalbės s perskirtų j 
šeimų reikalais. 

SOFIJA. — Turkų teroristų 
užvaldytas keleivinis lėktuvas 
su 76 keleivais ir įgula vakar 
dar buvo Sofijoje, Bulgarijos 
sostinėje. Teroristai pradžioj rei 
kalavo, kad būtų paleisti visi 
jiems žinomi suimtieji Turkijoj , 
170, bet paskui nus'leido ir rei
kalauja tik 13-kos, pačių svar
biausių. Su vienu jų aerodromo 
pastatuose susitiko Turkijos 
ambasadorius, o t ry s kiti sau
gojo keleivius. Ambasadorius 
gavo sąrašą reikalaujamų paleis 
ir kitas sąlygas, t a rp jų. kad 

McGovernas jau 
gina Thieu 

būtų daugiau la'svės Turkijos 
universiteto studentams organi
zuoti visokias partijas ir demon. 
straeijas. kad nedraustų Turki
ja streikuoti ir tie reikalavimai 
būtų paskaityt i per r ad ją. 

Vakar buvo žinoma, k a d Tur-1 
kijos vyriausybė buvo atmetu
si oro piratų reikalavimus. Te
roristai grasina lėktuvą su ke
leiviais susprogdinti. Bulgarijos 
minister 's pirmininkas Stanko 
Todorov pasiuntė laišką Turki
jos premjerui Ferit Melem, ku
riame prašo su juo bendradar
biauti i r rast i geriausią spren
dimą. Jeigu bus kokių nemalo
nių įvykių, Bulgarijos vyriau
sybė nesiima atsakomybės. 

Lėktuvas nusileido Sofijoje 
sningant. Pastatytas toliausiam 

I kampe. Prie jo policijos nema-
| tyti. Visi keleiviai yra tu rka i . 

SOFIJA. - Oro piratai Tur
kijai duotą ultimatumą priimti 
jų sąlygas pratęsė iki šios die
nos ryto. 

Brandto partija laimi 
FRANKFURT. _ Sekmadie

nį buvo vietinių savivaldybių 
rinkimai dviejose Vakarų Vo
kietijos provincijose, žemojoje I 
Saksonijoje ir Hesse, ir abiejo
se kanclerio Brandto socialde
mokratai atstovų skaičių padi
dino. Tai jam geras ženklas, jog 
la mė į jo pusę gali pasvir t i ir 
parlamento rinkimuose. 

Laisvieji demokratai, kur ie ; 
sudaro koaliciją su socialdemo-
kratais, abiejose provincijose 
surinko mažiau balsų. 

Po 5 metŲ Taiwano 
nebus 

SINGAPŪRAS. — Singapūro j 
min'steris pirmininkas viena j 
proga kalbėjo apie Taivvano li
kimą. Jo žodžiais, Taivvanas įsi-
lies į Kinijos sudėti laike penke
rių metų. Japonijos pradėti san
tykiai su Kinija jau yra pradž'a. 
Vis labiau ir labiau pajus Tai
vvanas reikalą glaustis prie Pe 
kino, kai su juo nutrauks dip-
Imatinius santykius pasaulis, o 
paskui seks gr ekonominis boi
kotas. Taivvanas bus izoliuotas, 
o po Čan Kai - seko mirties ne
bus kitos išeities, kaip susijung
ti su visa Kinija. Tai bus pada
ryta be karo. Jau ir dabar Ame
rikos f 'rmos neduoda ramybės 
Nbconui, reikalaudamos, kad 
Pekine būtų atidaryta ambasa
da ir būtų galima laisvai pre
kiauti. 

Filipimj partizanai 

Bankete garbės svečiais dalyval LONDONAS. _ Kažkoks įta-
vo Lietuvos generalinis konsulas I kingas Roger Havvvocd jau iš-
Anicetas Simutis ir prelatas Jonas Į nuomavo labai šaunią Royal Al-
Balkūnas, kuris irgi buvo apdova I b e r t ^ U)ndme nepaprastam 

*, * » i r • • * . i Naujųjų Metu sutikimui, 1999! 
notas Sevcenko Laisves Zvmemui. , J , • • - . • . , rZ i 

i metų paskutinei dienai, kada 
ir ta proga tarė jautrų lietuvių -1 b u g palydėtas ne tik šmtmetis, j 
ukrainiečių laisvei ir draugišku-, bet ir pradėtas trečias tūks-mui pašvęstą žodį. (E.) tantmetis. 

VVASHINGTONAS. — Sen. 
George McGovern prieš kelias 
savaites kalbėdavo, kad jeigu 
jis pasidarytų prezidentu, pir
miausia pašalintų P . Vietnamo 
prezidentą Thieu. J o žodžais , 
Thieu yra didžiausia kliūtis baig 
ti karą, ir už jo pasilikimą ne
verta duoti nei vieno cento. Da
bar, kai pradeda aiškėti , jog 
karas ba-giasi ir paliaubų reikia 
laukti greitai, jis j au Thieu gy
nėjas ir kalba, kad Nixonas ga
li jį "išduoti", vadinas, jo dau
giau neremti, šiaip j is abejojąs, 
kad ir tokias nuolaidas daryda
mas Nixonas susilauktų taikos 
prieš rinkimus ir kad ta i jam 
padėtų laimėti. 

MADRIDAS. — Ispanijos Tu
rizmo biuras skelbia, kad šiais 
metais per pirmuosius 9 mėne
sius Ispaniją aplankė rekordi
nis skaičius turistų — 27.4 mil 
žmonių. Pernai tuo pačiu metu 
buvo 26.7 mil. turistų. 

NEW DELHI. — Indija ir 
Pakistanas, pasirodo, susi tarė 
ne dėl vsų sienų. Kaip išvesti 
sieną per Kašmirą, dar palieka 
neaišku, ir žadėtas sienų reika
lu protokolo pasirašymas atidė
tas vėlesniam laikui. 

BERLYNAN — V a k a r Ber
lyne buvo susitikę ketur ių są
jungininkų atstovai pas i ta r t i a-i 
biejų Vokietijų įsileidimo j Jung Aliaskos kontrastas, šimtai ir tūkstančiai briedžių laisvai ganosi, kai 

ui jų jau išdigs naftos puaapavimo stotys. 

vyriausybę ir ta ip pat nenori 
kalbėti apie visų jų dalinių pa
sitraukimą iš Pie tų Vietnamo. 
Tas an t ras reikalas kaip t ik ir 
yra pa t s svarbiausias, š iaurės 
Vietnamo kariuomenės P. Viet
name, Laose ir Kambodijoje pri-
skaitoma apie 180,000, i r juos 
palikti ten, kur j ie yra, Nixonas 
nesutinka. 

• Hanojus yra atsisakęs savo 
reikalavimo pašalinti Thieu. A-
pie derybų eigą kaiką y ra išsi
taręs š . Vietnamo premjeras 
Pham Van Dong, bet jis irgi ne
mini savo kariuomenės pasi
traukimo iš okupuotų sričių. Jo 
pareiškimas tur i paveikti Ame
rikos opiniją, viešąją nuomonę, 
kad prieš rinkimus Amerika pa
darytų daugiau nuolaidų 

Nuo koalicijos atsisako Wa-
shingtonas, ne vien Saigonas. 
Tada vyriausybė būtų tokia silp
na, nesusigiedojusi, kad kraš to 
kontrolę paimti komunistams 
būtų vieni niekai. Į silpną vy
riausybės sąstatą, tartum da
rytų labai dideles nuolaidas, ko
munistai įsileistų ir Thieu. I š tik
rųjų t a i būtų t ik didelė apga
vystė. 

PARYŽIUS. — Hanojaus de
legacija taikos deryboms vesti 
vakar pranešė, j o g visos kalbos 
apie greitą ka ro baigimą dar 
per ankstyvos. Karui baigti t ruk 
dąs Nixono užsispyrimas, i r jis 
bus atsakingas už tolimesnes 
pasekmes. 

Į Paryžių atvykęs Laoso prem 
jeras princas Souvanna Phouma 
gal kiek pasiankstino su savo 
teigimais ir sakė, kad "de facto 
paliaubos už dienos ar kitos". 
Apie greitą karo baigimą buvo 
pasigyręs ir valstybės pasekre-
toris William Sullivan, kalbėda
masis su Tajo premjeru marša
lu Thanom Kittikachorn. Pasi
skubino ir prancūzų komunisti
niai laikraščiai, pranešdami, jog 
taika Vietname bus "greitai". 

Kissingeris grįžo 

buvo užėmę miestą 
MANILA. — Iš Filipinų sos

tinės pranešama apie didelio 
masto muzulmonų ginkluotą a-
taką prieš Marawi miestą, 56, 
000 gyventojų, kurių 95 proc. 
yra irgi muzulmonai. šeštadie
nio rytą iki 400 gerai ginkluotų 
partizanų nušovė penkis karei
vius, saugojančius tiltą, užėmė 
ir sudegino tuščius policijos ba
rakus, universiteto radijo stotį 
ir joje iškėlė raudoną vėliavą. 

Į Maravvi buvo atsiųsta 300 
parašiutininkų ir kitų gerai gink 
luotų karių. Sus šaudyme žuvo 
59 žmonės, tarp jų keturi civi
liai įkaitai ir 9 kareiviai Mūšis 
tęsėsi visą parą. 

tinęs Tautas reikalu. 

VVASHINGTONAS. — Henry 
Kissingeris, prez. Nixo.no emi
saras, vakar grįžo iš Saigono 
ir pirmiausia nuvyko painfor
muoti Nixoną. Su Thieu buvo 
susitikęs šešis kar tus . Tai buvo 
intensyviausios taikos derybos 
šiame kare . 

Numušė 3 priešo 
Migus 

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinė vadovybė t k dabar paskel
bė, kad prieš devynias dienas 
netoli Hanojaus buvo numušti 
t ry s priešo Migai. Migus numu
šė Phantom kovos lėktuvai, ly
dėję bombonešius. 

Sekmadienį dėl blogo oro vi rš 
Šiaurės Vietnamo pasirodė tik 
140 lėktuvų. 

KALENDORIUS 

Spalio 24: šv\ Rapolas, šv.' 
Munila. Daugailis, Undinė. 

Spalio 25 : šv. Krizantas, šv. 
Darija, Švitrigaila. Skalva. 

Saulė teka 7:12, leidžias 5:58. 

ORAS 

Dalinai saulėta. bet vėsu, 
smarkokas šiaurės rytų vėjas, 
temperatūra netoli 50 laipsnių. 

http://Nixo.no


Prezidentas Nixonas 
panašiai galvoja 
kaip ir jūs. 

Prezidentas galvoja, kad pragyvenimo pašalpa yra 
duotina tik tiems, kuriems tikrai reikia, bet ne tiems, 
kurie pajėgūs dirbti, bet nedirba. Todėl jo rekomenduojama 
pašalpų reforma įjungia "darbingumo" principą, kuo 
pareiškiama, kad parama bus teikiama tik legaliai 
įrodžiusiems tos pašalpos reikalingumą, o darbingieji turės 
dirbti. 

Prezidentas galvoja, kad geriausias būdas kovoti prieš 
nusikaltimus yra ne atlaidžiomis teorijomis, bet naudojant 
logišką politiką. Todėl jis užeme griežtą liniją prieš 
kriminalizmą, už stabilizuotą visuomenę. To rezultate 
nusikaltimų didėjimas buvo sumažintas iki žemiausi:) 
laipsnio, koks bet kada buvo per dešimt; metų, ir mūsų 
miestai bei universitetų rajonai yra daug ramesni, negu 
buvo 1968 metais. 

Prezidentas galvoja, kad masinis vaikų vežiojimas 
busais yra neteisinga priemone. Jis sako, kad, jei duotumem 
užtenkamai pinigų visoms kaimynynčių mokykloms, mes 
galėtumėm pagerinti švietimo kokybę visiems—ir šio 
projekto vardas yra švietimo kokybe. Geru išsilavinimu 
žmones gali išvystyti savo pilną pajėgumą mūsų 
bendruomenėje. Taip pat prezidentas pasirašė ir įteisino 
Etninio paveldėjimo aktą, kad mūsų vaikai studijuotų įnašą 
visų etninių grupių, kurios padare mūnų valstybę stiprią. 

Prezidentas galvoja, kad griežtos priemones prieš 
narkotikus yra geriausios. Todėl jis išsikovojo susitarimus 
su 20-čia valstybių, kad būtų sustabdytas narkotikų 
pervežimas, ir stipriai aplaužė platintojų tinklą. 

Prezidentas galvoja, kad kova prieš infliaciją gali būti 
laimėta, bet vyriausybe turės išvengti išleisti daugiau 
pinigų, negu turi, ir "infliacijos psichologija" turės būti 
palaužta. Todėl jis įvedė devyniasdešimčiai dienų algų-
kainų užšaldymą, papildytą lanksčiai pritaikintom 
fentrolem, ir vetavo keletą kongreso priimtų pabranginimo 
projektų. 

Prezidentas galvoja, kad yra gera idėja pagerinti mūsų 
santykius su Rusija ir Kinija, jei mes tuo pačiu laiku 
liekam kariškai stiprūs. Tad, kai mes siekiame taikos 
užsienyje, jis užsitikrino, kad navo namuose būtų išlaikyta 
stipri karine sargyba. 

Kai turite prezidentą, kuris galvoja labai panašiai kaip 
jūs, yra savaime suprantama, kad jį reikia išlaikyti tame 
poste. Jau vien del to daug amerikiečių sako, kad mums 
reikia prezidento Nixono—dabar labiau, negu bet kada. 

• . 

Prezidentas Nixonas. 
Dabar labiau negu bet kada 
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MŪSŲ kolonijose 
Hartford, Conn. 

NAŠLIŲ RATELIS MlNftS 
PENKMETĮ 

Jau tuoj bus penkeri metai, 
ka Hartforde sėkmingai veikia 
vyrų ir meterų "Našlių Ratelis". 
į i s ratelis kiekvieną vasarą su
rengia gegužinių (piknikų), iš
kilų ar net tolimesnių ekskursi
jų į pajūrį, New Haveną, New 
Yorką ir ktur. Šiose iškilose 
dalyvauja ne tik nariai, bet jie 
pasikviečia ir svečių. Visi, grį
žę iš tokių kultūringų ratelio 
iškilų, būna labai patenkinti. 

Hartfordo "Našlių Ratelis" 
kiekvieną mėnesį šaukia susirin
kimus, kuriuose keliami savitar
pio ir organizacijos klausimai. 

Rugsėjo 17 d. sus rinkime 
"Našlių Ratelis" nutarė minėti 
savo 5-rių metų gyvavimo su
kaktį. Tą nutarimą patvirtino 
ir spalio 8 d. susirinkime ir nu
statė programą. Ir, štai, gruo
džio 10 d., 1 vai. p. p., L.A.P. 
klubo patalpose, 227 Lawrenee 
St., Hartford, Conn., bus "Naš
lių Ratelio" penkerių metų su
kaktos minėjimas - banketas. 

Hartfordo visuomenė labai su
sidomėjusi "N. R." veikla ir bū
simuoju banketu. 

Ratelio pirmininkė yra A. 2i-
! linskienė, tačiau jai daug pade
da St. grupšas ir kiti. 

•Tonas Bernotas 

Worcester, Mass. 

DAINUOJA 
SOL. DAIVA MONGlRDAITfi 

LB apylinkės valdyba k"ek-
vienais metai s rudenį rengia 

j tradicinius pietus, šiais metais 
'• tokie pietūs įvyks lapkričio 5 d., 

1 vai. p. p. Maironio Parke, bet 
jie bus skirtingi, nes pagrindinę 
dalį sudarys koncertas, kurį at-

I liks Bostone gyvenanti solistė 
Į Daiva Mongirdaitė. Ji mūsų ko-
į kmijai nėra svetima, nes prieš 
keletą metų žavėjomės jos gra
žiu balsu. Dabar vėl puikiausia 
proga ją išgirsti da:nuojant. .So
listei akompanuos Olga Keray-
tė. 

Po koncerto visi mėgstame 
pasidalinti įspūdžiais, pabendrau 
ti. Tai galėsime padaryti besi-
vaišindami še'mininkių paga
mintais pietumis. 

LB apylinkės valdyba kvie
čia visus Naujosios Anglijos ir 
už jos ribų gyvenančius lietu
vius atsilankyti į koncertą. Lau
kiame visų. J. M. 
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P r e n u m e r a t a 
Cook apskn, Illinois $19.00 
Kitur Jav. 17.00 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

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

metams >/2 m . 3 mčn. 1 men. 
$10.00 $6.00 $2.00 

9.00 5.00 2.00 
19.00 10.00 6.00 2.50 
20.00 11-00 6.00 2.50 
10.00 5.00 — — 

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

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

TeL ofiso HE 4-5842 rea. SS8-22SJ 

OR. PETER T. BRAZIS 
1YDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 W«rt 71st Street 

Vai. pirm 
*atr., peskt 
«U»ltam» 

tet* 1 ftl ' pop'ei 
1-5 treS * *a#t «> 

Dr. Aac Rudoko kabinetą perem> 

OR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

r?09 Weet 5 l « Stres* 
TeL GR 6-2400 

Vai. pagal imt tarimą: plrmad. »• 
ketv. 1—i Ir 7—8; antrad. tr pentao 
i»—4; aettad. i » — j vai 

Ofa. teL 735-4477 Bez. PB 8 6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NKKVŲ I B 

EMOCLNE8 LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDINa 

6442 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezld. TeL — GI 8-087S 

DR. W. M. EISIM . EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOf 

GINEKOLOGE** CHTRTJRGUA 
818Z So. Kedde Avet, WA 5-2671 
Valandos pagal susitarimą. Jei M 

atsiliepia, skambinti: ta S-0001 

DR. NINA KRAUCEL -
KRIAUČELIONAITE 

t K U I E K U A IR MOTERA U G O » 
6 1 8 2 S. Kedzie A v e . 

Tel WA 5-2670, neatsiliepus akam 
blnt 471-0225. Valandos pagal 
tarimą. 

TeL — BE 3-5898 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Specialybė Aldų Ligos 
8807 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Oftoo teL P B 8-2220 

.Varno — rezid. — PRospeet 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

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

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 18 Iki S vai. ir nuo 5 iki s 

Tai. vak. SeStad. nuo 1 Iki 4 r a l 

Oftoo H E 4-1818 Rea. P B «-»80i 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBfi VIDAUS LIGOS 

2454 Weet 71st Street 
(7lst Ir Campbell Are. kampas) 

Plrmad.., a&trad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo S vaL popiet lkl 7 vai. vak 
Ketvlrtad. Ir seetad. nuo t v . ryte 

lkl 11 vaL ryto — tik susitarua 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 

Tikrina akto. Pritaiko aktams * 
"oontact lensee" 

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tred. 

Ofa. PO 7-6008 Bet GA 8-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8844 West 6Srd Street 

V4L.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr t 
•ši 8 vai. Trečiad. Ir testaa. uMaryt* 

Visi telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 

DR. A. PUST ELNĮ KAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 
SPECLALYB« VIDAUS LIGOS 

5159 Sonth Damen Avenoe 
TeL Ofiso PR 6-7800 Namo 025-7SS7 

Valandos tik pagal susitarimą, 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ii Prostato 

CHLRURGLJA 
2656 West 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

Oftoo teL REUaaoc 5-4416 
Rea. GRovemU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vaL p. p. Ir nuo 7 lkl S • . vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p. p 
tr vakarais pagal susitarimą-

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G Ą * 
Bendra praktika Ir 

OffcM 2750 W. 71st 
T E I J . — •2S-82M 

Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto, 2—8 vai vak. SeStad. 1 Iki 
4 v. vak. TreS- Ir sekmad. oždaryts 

Readd. teL WA 5-S0ee 

— Politikas galvoja apie atei
nančius rinkimus, valstybinin-
kas - apie ateinančias kartas. į S L ^ U ! ^ 4"T rr^a± sr 

—- 3. F . Clarke 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vaL Ir 7—t v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vaL Trefiiad 
atdaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas P R 8-S222 
Rea. teleef. WAIbrook 5-5076 

REZTD. TEL. 23S-4S8S 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine" ChlrnrgUs 

6449 S, Pnla^ld Road (Crawford 
Medical BuSd'uig) TeL LtJ 5-6446 

Priima lig'oniua papai susitarimą. 
Jai neatsiliepia, skambinti S74-8012 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VtDAUS LIGT; LR KRAUJO 

SPECLALYDĖ 
5540 Sonth Pulasfei Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambintt — 585-2525 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIU LR VIDAUS LIGOS 

2801 West «8rd Street 
Kampas SS-fiios ir Callfornia 
Valandos pagal soMtartoaa: 

plrmad.. antrad, ketvlrtad. nuo 
6 lkl 7:80 vaL <akaro. 

lestad. nuo 2 iki i:J0 vaL 
Trefflad. tr penktad. uždaryta. 

Oftoo tetof. 476-4042 
aVesML teL WAIbrook 5-8048 

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

OnCBTU IR ŠLAPUMO TAJCC 
CHTRURGIJA 

TeL — 695-0588 

TeL ofiso ir buto OLympte 9-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Avenne, Cicero 

Kasdien 1-f vai. ir 3-8 vaL vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vaL popiet 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KiRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai: plrmad., antrad., ketvlrtad. b 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Ilgo* 
Oftas* tr rea., 2652 W. SSth m 

TeL PRospeet 8-122* 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. toefi. 

oenkt. nuo 2 tkki 4 vai. Ir nuo 6 lkl t 
v. v. sestad 2-4 vaL popiet h* ktt* 
'alku pagal susitarimą. 

penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 
vaL vak. Sestad. 12—2 vaL p. o. b 
trefilad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 

KCDLKITJ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAIJSTE 

MEDICAL BCILDLVG 
7156 Sonth Western Avenue 

Valandos: Kasdien rstio 10 v. ryto iki 
2 v. popiet. Trečiad. Ir SeStad. nuo 

10 v. ryto ikj t v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1168 
Rezld. tele*. — 239-2212 

Of. TeL H E 4-212S. Namą GT S-6tse 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: plrnu, antrad., ketv. k* penktad 
2-4 tr 6-8. Tred. Ir lestad. uMaryta 

TEL. PRospeet 6-24O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6648 Sonth Albaay A vena* 

VaJ.: pirm., antrd., ketv. 6 8 v a i 
vaL., penktad. Ir sestad. 2—4 

tr kitu laiku pagal 

TeL oOso P R S-S44S 

DR. F. C WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Valandos: 1—6 vaL popiet 

Tree. Ir aestad. pagal susltartiną 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso teL 767-2141. Namu 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 
oenkt t - - t 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

POX VAliLEV AKEDTCAL CENTRB 
860 8ummlt Street 

Būna* 50 — KaPba. lOtsai. 
Pasinaudokite Draugo "Hassified" skyrinml. 



PoBtifca ir pieSyE* 

TARP JAV IR SOVIETU SĄJUNGOS 
Dolerio krizė, finansiniai JAV 

rūpesčiai, iš kitos pusės — mais
to t rūkumas Sovietuose buvo 
stiprus akst inas Washingtonui 
i r Maskvai imtis ryžtingesnių 
sprendimų prekyboje ir tarpusa-
viuose santykiuose. Amerika, be 
to, siekia atleisti įtampą t a rp 
Rytų ir Vakarų, kad galėtų su
mažinti įgula s Europoje, kas y-
ra nemaža finansinė našta. Nix-
onui buvo svarbu prieš rinkimus 
užimponuoti JAV gyventojus, 
visiems faktais parodant, kaip 
jis yra tarptautinių ledų tirp-
dytojas, taikių santykių ugdyto
jas. Tas viskas palenkė išspręs
ti ketvirtį šimtmečio užsitęsu
sią Sovietų Sąjungos karo sko
lų problemą ir pasirašyti gana 
toli siekiančią JAV - Sovietų 
Sąjungos prekybos sutartį. Pa
gal ją apie ketvirtadalį viso JA 
Valstybių kviečių derliaus perka 
Sovietai. 

Sovietų Sąjunga už pagalbą 
II pasaulinio karo metu buvo 
skolinga 11.1 bil. dolerių. Ta 29 
metus užs'tęsusi skola dabar 
likviduojama Sovietams sutin
kant sumokėti 722 mil dolerių. 
Pašalinus šią ligšiolinę prekybos 
kliūtį, nauja sutartimi labai pa
gyvinami abipusiai prekybiniai 
santykiai. Sutart is pasirašyta 
trejiems metams ir ji patrigu
bins prekybinę abiejų šalių apy
vartą, kuri per tuos metus pa
sieks 1.5 bil. dolerių. 

Ž :noma, šių abiejų sutarčių 
Kkimas daug priklausys nuo kon 
greso sutikimo suteikti Sovie
tams tą patį tarifų palankumą. 
kaip JAV sąjungininkams, va
karų Europos kraštams. Kon
grese y r a nuotaikos, kad prita
rimas bus duotas, jeigu Sovietai 
atsisakys reikalauti kontribuci
jų iš emigruojančių žydų. Lie
tuviams laiškais ir asmeniškais 
kontaktais reikia kreiptis j kon
greso narius, kad taip pat parei
kalautų Iš Sovietų atsisakyti 
plėšikauti už siuntinius artimie
siems už geležinės uždangos. Su
tarčių klausimą kongresas svars 
tys savo sesijoje, kuri prasidės 
sausio mėnesį. 

Prezidentas Nixonas, laikyda
mas, kad šiuo žygiu pradeda 
naują ta'kingesnių santykių erą. 
susitarimams rodo daug prielan
kumo ir net pasirašė oficialų 
pareiškimą, kad Sovietų Sąjun
gai atidaromos galimybės pre
kyboje pasinaudoti Eksporto -
importo banko kreditais. Tai la
bai svarbu amerikiečiams pre
kybininkams, nes jie iš to banko 
gauna garant i jas prekybiniuose 
santykiuose su tokiu nepatikimu 
partneriu, kaip Sovietų Sąjun
ga. Dabar JAV - Sov. Sąjungos 
prekyba gauna naują impulsą. 
Juk reikia atsiminti, kad pvz. 
1971 m. Sov. Rusijos eksportas 
j JAV tesiekė 60 mil. dol., o im
portas iš JAV — 143 mil. dol. 
Dabar, be kviečių, kukurūzų, ki
tų grūdų, Sov. Sąjunga impor
tuos masinas, fabrikų įrengi
mus, pramonės gaminius, kas
dienius reikmenis, kaip indus, o 
taip pat mineralines trąšas, ka
syklų reikmenis. 

Pramatydama galimą Sovietų 
klastingumą, Amerika, išsiderė
jo, kad Sovietų Rusija nesiųs 
tokių prekių, kurios galėtų kenk 
ti JAV pramonei ir rinkai, — 
JAV galės tokių prekių, impor
tą apriboti. Atsiteisdama už eks
porto - importo banko prieina
mumą. Sovietų Sąjunga įsiparei
goja amerikiečams teikti kre
ditų iš savo užsienio prekybos 
banko ir kitu organizacijų. So
vietai planuoja Maskvoje pasta
tyti amerikiečiams didelį preky
bos centrą su raštinėmis, vieš
bučiais, jau dabar leis ameri

kiečiams prekybininkam? per sa
vo atstovybę Maskvoje gauti 
rinkos informacijų ir mėgsti pre 

ATBUNDANTI PORTUGALIJA 
Kur jungiasi viduramžiai ir modernieji laikai 

Turistų liudijimu paskutinė ne į 
sugadinta Europos visuomenė da-

P. GAUČYS 

kybinius ryšius. Sovietams bus į bar pati save gadinanti ir tuo be-, murmėjimai irgi neranda didelio'. 

i dauguma naujų idėjų, kurios pra
deda fermentuoti visuomenę. 

leista turėti savo prekybos įstai
gą Washingtone. Kilusius toje 
prekyboje ginčus sutarta spręs
ti arbitražo keliu, laikantis Jung
tinių Tautų nustatytų arbitražo 
taisyklių. Rusai atsisakė savo 
reikalavimo, kad ginčus spręs
tų Maskvos agentūra, sudaryta 
iš 15 rusų. 

Ši prekybos sutartis turės pla
čių padarinių. Juk Sovietai vien 
grūdų per 3 metus pirks už maž
daug bilijoną dolerių. Dėlto jau 
dabar JAV-se pradėjo kilti mil
tų kainos urmo prekyboje. Rei
kia pramatyti, kad pabrangs 
duona, kiti kepiniai. Apskaičiuo
jama, kad patys miltai tesuda
ro apie 15(S parduodamos kai-

žingsnis 
Pats Caetano žengė du žings- į 

nius, kurie padarė socialines į 

sidžiaugianti. Portugalijos pie-' atgarsio. 
čiausia provincija —Algarve ey-l -r — 

y . ' . , , I < Tau tu maisvmasis 
veno gyvenimą, apie kokį Ame-j 
rikos studentai tegali svajoti. į Kai Salazaras sugalvojo pirmą permainas neišvengiamas. Jis pa-
Ten nebuvo oro taršos, nusikal- Į korporatyvinę valstybę, jis davė siryžo sukurti modernią švietimo 
timų, politikos, modernios tech- į pavyzdį Musoliniui ir Hitleriui, sistemą ir sustiprinti šalies ūkį.! 
nologijos. Ten klimatas geresnis tačiau nūdien Portugalijoje ma- $į pavasarį buvo padvigubintos1 Senatorius Pu>bert P. Griffm su žmona Margie. atsilankę i LB Detroito 
negu Californijoje, paplūdimiai ^ tėra įprastinių fašistinių žen-i lėšos švietimui Xors bendros! a p y l i n k ė s l i t u a n i s t h l e i mokyklai paremti balių. (Jis yra respublikonų 
švaresni ir tuštesni negu bet kurįklų. Ten nėra masių isterijos,' oortuealu naiamos žemiausios' vadas senate, vedąs akciją už įstatymo pravedimą U. S. konstitucijos 
L-it„K • » • - • - Z u- i M M L a K M M . W ; „ y Z i r l j " ^ P 0""? 3 1 1* P a f a m o s z e m i d u w > pakeitimą, kuriuo butų sustabdvtas mokyklose vaikų vežiojimas dėl 
Kitur Europoje, o kultūra 1000 .triukšmingų bur:ų, žygiuojančiu Europoje, bet ir su tom mažom į „ ^ sumaišymo). Matyti: Vladas Selenis - Detroito apylinkės pir-
metų išliko nepasikeitusi. i gatvėmis^su vėliavom, ne prana- į s u m o m bus galima privaloma Į mmmkas — ta proga pasveikinęs senatorių lietuvių vardu ir įteikęs 

. _ . . SJngų vadų. Caetano atrodo, kaip \ pradžios mokslą prailginti nuo 6 į tautinę lėlę, Jonas Urbonas — prezidentui Nixonui ir sen. Griffinui 
Kai užplūsta turistai j plikas, storas profesorius, koks jis; įį 8 metų ir atidaryti tris nau - i perrinkti lietuvių komiteto Michigane p-kas. sen. žmona Margie, sen. 

ilgą laiką buvo, o jo viešos kai- j j ^ universitetus, šalia trijų jau 
ha 

T a idilija buvo nutraukta, kai 
Faroje, didžiausiam Algarvės 
mieste, buvo įrengtas aerodro
mas. Jis visai Europai atidarė to
limiausią jos provinciją, nes per 
tris skridimo valandas atkėlė 

svaras centu ar kiek 
Sovietų Sąjunga kviečius per

ka pasaulinės rinkos kaina, o 
JAV-se jie brangesni ir čia JAV 
vyriausybė Įsipareigojusi teikti 
primokė j mus. šioj srity išlaidos 
didesnės, bet užtat sumažės pri-
mokėjimai ūkininkams už der
liaus mažinimą (čia vyriausybė 
galės sutaupyti net iki 100 mil. 
dol. metams) ir sumažės už kvie 
čių pertekliaus la kymą vyriau
sybės sandėliuose (tik per dvi 
savaites JAV vyriausybė par
davė iš sandė'-U} 50 mil. bušelių). 
Sovietams perkant tiek grūdų, 
susidarys naujų pajamų JAV 
ūkininkams, elevatorių tarnau
tojams, geležinkeliams, sunkve-
žim'ams, baržoms, laivams, uos
tų darbininkams. Numatoma, 
kad vien šiemet Sov. Rusija ga
li nupirkti iki 400 mil. bušelių 
kviečių iš JAV. 

Apskaičiuojama, kad kiekvie
nas eksportuojamas m :lijonas 
tonų grūdų sudaro apie 3 - 5,000 
naujų tarnybų. Padidės dauge
lio JAV ūkininkų, darbininkų, 
tarnautojų pajamos. Jie dau
giau pirks traktorių, šaldytuvų, 
automobilių bei kitų reikmenų 
ir ta i bus gera kraujo transfū-
zija JAV pramonei. Jau dabar 
pad'dinta sunkvežimių, prekinių 
vagonų, baržų gamyba. Tai juk 
didžiausias grūdų pardavimas 
vieno krašto kitam. Net rūpina
masi, kaip bus su transportu. 
Netrukus užšals upės ir baržų 
patarnavimas sustos. Sunkios 
Sovietų žiemos kliūtys transpor
tu: Rusijoje. Įskaitant, kiek k ti 
kraštai perka JAV kviečių, A-
merika iki 1973 m. birželio 30 d. 
turės išsiųsti 1.3 bil. bušelių kvie 
čių. Imant dėmesin, k^d d'džiau-
sias ligi šol kviečių eksportas, 
buvęs 1965-66 m., tepasiekė 859 
mil. bušelių, dabartinis ekspor
tas pareikalaus nemažo trans
porto priemonių įsitempimo. Pa
gal sutartį, trečdalį kvieč'ų per
veš JAV laivai, trečdalį Sovie
tų ir likusį trečdalį kitų vals
tybių. Daugiausia bus gabena
ma iš Meksikos Įlankos uostų. 
Laivui iš Houston uosto 7,000 
mylių į Odesą reikia plaukti 18 
d. ir tonos pervežimas kainuoja 
apie 20 dol. JAV turės primokė
ti amerikiečių laivams, nes jų 
išlaidos aukštesnės. 

Sovietai nėra pasiruošę tiek 
grūdų pervežti. Jau dabar grū
dus nugabenusiems laivams rei
kia ilgai laukti iškrovimo. Užtat 
gabenama į daugelį Sovietų uos
tų — šiaurėje, pietuos, net ir 
Baltijos jūrose. Jeigu Houstone 
amerikiečiai iškrauna laivą per 
36 vai., tai Rusijos uostuose 
laivams tenka sugaišti net iki 
poros savaičių. Tačiau kolchozi
nei Sovietų Rusijai badas žiūri 
j akis ir ji turės pasispausti. 

i. Pr. 

yra mažiausiai Įsisąmoninusi tau-
. ta. Baltųjų maišymasis su juo-

Londoną, Paryžių ir Frankfurtą, j ^ maurms, žydais, fenikie-
nos. todėl duonos brangimas ne- Ir tuojau saulės pasiilgę šiaurie- j ^ r o m e n a i s b a n g i a i s p ^ į . 
bug taip didele, bet gali pakilti jčiai pradėjo ten plūsti. Ūkininkai g u s š i m t m e č i u s vyko ir dabar 

juos sveikino, tikriau — jų pini-1 tebevyksta 
gus ir tuoj prigužėjo tamų,skly-
pų pardavimo agentų, suvenirų į Caetano, kaip ir Salazaras, ne-
pardavėju. Dabar Algarve išgy- į vertina daugpartinės politinės 
vena Floridos geruosius laikus. į santvarkos. Per trumpą parla-
Viešbučiai ir vilos ten statomi! mentinę gadynę Portugaliją slė-
šimtais. Amerikiečių ir anglų gė kasmet įvykstanti revoliucija 
kompanijos ten stato ištisus nau- j ir per tą laiką trys pasikeisian-
jus miestus su golfo laukais, mau- i č i o s vyriausybės, visos sugedusios, 
dymosi baseinais ir krautuvių nekompetitingos ir finansiškai 
tinklu. Geresni sklypai parduoda-1 neatsakingos. Sociologai tą por-
mi po 15,000 dol., kai kurie po tugalų polinkį aiškina kaip tau-
kelis kartus pereina iš rankų į t o s anarchiško būdo savybę. T o 
rankas, o žvejų lūšnelės persta- nepaisant, Caetano valdymas 
tomos ir įrengiamos su visais ;>' ra subtilus ir atviras naujovėms, 
patogumais. Valdančioji partija tėra tik isori-

j nė skraistė, neturinti mistinės 
Ir tai, kas vyksta Algarvėje, da- | ideologijos ir uniformuotų sadis 

s yra raminančios, ne mmias į seniai veikiančių. Gal dar svar-
uždegančios. Kariai ir policija re- j brau yra tai, kad bus atidarytos 
tai tematomi. Ten nėra nė rasi- j naujos technikos mokyklos, ku-
nių kovų ar riaušių. Portugalai j £ * 50,000 ūkininkų duos profe

sini apmokymą, o naujai įsteig-
.tas pedagoginis institutas pa ruoš 
naujoms mokykloms mokytojus. 
Visos tos priemonės duos profe
sinę darbo jėgą, būtiną moder
niam ūkiui. Kartu su tuo bus 
pradėtas statyti naujas Sives uos
tas su didele naftos valykla rr ? 

Robert P. Griffin ir advokatas Algirdas Ambrose, Lietuvių respubliko
nų . Mich., vadas. Nuotr. J. Vaičiūno 

Senovė ir ateitis 

Žinovų manymu, Caetano ga-; 

NEMALONŪS RADINIAI 

Valant prūdą prie Wijtscha-
li pavykti nugalėti tuos sunku- tės, netoli Jeperio, Belgijoje, dar 
mus, jeigu jis pasiryš išsižadėti bininkai iškasė 8 konteinerius 
Afrikos kolonijų ir neeikvos lėšų su labai nuodingomis iperito du-
nesibaigiančiam partizaniniam jomis, kurias čia paslėpė vokie-
karui. Bet šiuo metu jis stengiasi I čiai per I pasaulini karą. Be šių 
pakeisti portugalų visuomenės po! konteinerių rasta dar ir šimtai 
budį. nes negalima padvigubin-Į granatų ir manoma, kad žemėje 

petrocheminis kombinatas, b u s i * ^ m o k s l i n u s i ų žmonių skai- yra dar daugiau paslėptų kon-
patobulinta plieno gamyba, pra-M 5 ? * t i k ė u s ' *** ** ^ ^ i ^ ' » d ^ 7 . S B ^ f 
plėstos laivu statyklos o taio oat I n u s - L y g l a i n e S a l i m a t v a r k v t I • " r a d l n y s r a n d a s i n e t o h t 0 S 

ir turistų judėjimas ' i modernu technologinį ūkį auto- j vietos, kur 1971 m. buvo ati-
| ritatyvinėm priemonėm kaip so- i dengtas visas požeminis arse-

Kolonųos ir tauta i vietinėje Rusijoje. Kraštui daro nalas su 40 tokių sprogstamų 
Tas reformas paskatino ne vai- i n e m a ž a i t a k * "f*™ ***** i r : ZffSSl ^ V**" ^J^ 

džios liberalumas, bet gyvas r e i - f Čtantieji is Vakarų Europos ^ m e j a n t rasta ir griaučiai vo
kalas. Pradėjęs kraštą valdvti,. darbininkai. i kiečio kario 1 to dalinio, k u n a -
Caetano rado krizes, kurias Sala- • Portugalija dėl savo lėto išsi- me I pas. karo metu ta rnavo ir 
žaras ignoravo, bet kurių išspren-! ^ t y m o ir todėl, kad abu didie- Adolfas Hitleris. Taip pa t ras-
dimą nebuvo galima atidėlioti. £ * » « P a l i k o nepaliestą, yra tas vienas tuščias dujų kontei-
Pirmoji jų buvo Angoloje, Mo- t I K r a s o r o m u z i e * u \ K u r 85™ 
zambike ir Gvinėjoje vykstąs pa r mas vyksta šimtmečiais 

neris. Prieš 3 metus prūde stai-
nesu- ga išmirė visos žuvys, manoma, 
buvo kad dėl iperito įsiveržusio iš to 

konteinerio. Atidengtas 1971 m. 
o Flo- požeminis arsenalas su ilgais 

rencija su Venecija išgyvena koridoriais turi istorinę vertę, 
i ».— —.— o ., , „ griuvimą tai daugumas Portu- čia norima Įrengti turistams 

tai nereiškia, kad galima laukti j rdHmą kritikuoti. Nedidelis * M - | * * . » " J W * * ? * £ ^ t a n o j g a l i | o s į ^ i § l i k J ^ „ d m i a i apsilankymo vietą, bet nebuvo 
viduramžiški, su nesugriuvusiom manyta, kad netoli yra paslėp

e i pilim ir vienuolynais. Iš.ikę ap- tas iperitas. AL T-nas 

bar vyksta visoje Portugalijoje, j tų gaujų būdineu naciams Por- i t i z a n i r « s karas, kuris suryja 44 drumstas. Jeigu enynas uvo 
x - , . J : l 'Z2 5 L . . A -J J. \ių g r ) ų ' , ^ " ^ n a c ! a n l s - ^ į p r o c . valstybės biudžeto ir P r i - s_u_g;7.a_u^: *"**»* u Londonas 

riša 150,000 jaunų vyrų, kas su-
Salazaro valdymo laikais. Tačiau , til: nedaugelis drįsta tiesioginiai j ̂ TO s u r t k i a M * l nedidelei 9 

Nūdien visas kraštas stengiasi at- j tugalai dabar laisvai kalba, ne- į - „. - - M . . . m h _ ^ ^ . . „ ^ 
busti iš 40 metų trukusio_miego! bij<,dami slaptosios policijosmors! rfa ^ J 3 ^ vTrų, kas su- P a ^ I t o ll& neatpazinimo, 

greitos politinės permainos. Nau- | 8 k politinių kalinių v-is dar te- j^esiruošia tų kolonijų išsižadėti, 
jasis Portugalijos valdytojas dr. i belaikomi kalėjimuose, bet nėra \ir š i u o klausimu ji remia 
Marcelo Caetano, pakeitęs Oli-jjo.čių jų kankinimų ar n u ž u d y - į t a u t a " * is t i k i s i P*leng\-inti n a 5 

veirą Salazarą, tvirtai laiko vai-! m u. Darbo unijoms dabar d u o t a i 1 4 "^etnamizuodamas" karą, da-
džios vairą. Nors retkarčiais kraš-j d u u g i a u hfcrf- 0 inteligentija j ^ ^ ^ u ž k r a u d a m a s P a č i o m s 

tutiniai teroristai numeta vieną , - . . , . . , i kolonijoms. 
1 -̂  r 1 •- - • 1 • a.:aaemiKai, jauni oizmerai ir Ii- I ,, , . ~ , . . , , . 
kitą bombą, jie netun jokios po-1 Kadangi Portugalija labai ne-
litinės reikšmės. Kraštutinių d e - i b , ? r a l u s P° h t i kai yra režimo to- j t u r t i a g a (^dut inės gyventojo! 
šiniųjų kariškių ir 40 šeimų, vai- j teruojami, \ei ne tyliai paskatina- i metinės pajamos tesiekia 600 
dančių daugumą krašto turtų, 'n-1. Tuo būdu g jų pasklinda :doL), daug jos geriausių darbi-

o pelningesnių darbų 
Trečdalis visos darbo 

! jėgos jau yra išemigravusi, o 2 
' proc. visų gyventojų kasmet emi-
! gruoja į Prancūziją, Vokietiją ir 
! Pietų Ameriką. Norint sulaikyti 
Į Šj kraujo nutekėjimą, reikia pa-
; rūpinti pelningesnių darbų na -
; mie. Viso to išdavoje, infliacija 
• graso išeiti iš ribų, kainos per 
! pastaruosius 3 m. pakilo 23 proc. 

! ninku ie 
j užsienyje 

leisti vienuolynai ir pilys yra 
paversti valstybės valdomais mo 
dėmiais viešbučiais. Senovės ger
bėjai tvirtina, kad Portugalija ir 
Japonija esančios paskutinės pa
saulio šalys, kur viešbučių tar
nai su turistais elgiasi kaip su 
garbingais svečiais, kuriems ma
lonu patarnauti. Tačiau reikia 
manyti, kad neilgai taip bus, 
Portugalija greit sumodernės, su-
pramonės, bus užteršta ir suvie
nodinta ir liks tokia, kaip ir vis-
sos kitos šalys. 

DANGORAIŽIAI — TOBLXA 
STATYBOS PAŽANGA 

JAV dangoraižiai didžiuliuose 
mieestuose auga kaip grybai po 
lietaus. Seniau buvo laikomas 
pasauly aukščiausiu statiniu Ei
felio bokštas Paryžiuje, kuris 
baigtas statyti 1889 metais. Jis 
turi 300 metrų aukščio. Tuo 
metu manė žmonės, kad vargu 
kada nors kas ką aukštesnio 
pastatys. Žodžiu, dauguma ne
tikėjo tokia namų statybos pa
žanga, kokia šiais laikais daro
ma, JAV dangoraižiai jau se
niai pralenkė Eifelio bokštą. 
Automobilių savininkas Chrais-

VYSKUPŲ KONFERENCIJA 

Fuldoje įvyko Vakarų Vokie
tijos katalikų vyskupų konferen 
cijos sesija, kurioje buvo svars
tomi aktualieji Vokietijos kata
likų Bažnyčios klausimai. Vo

kietijos vyskupai pasveikino 
naujai įsteigtų Lenkijos vysku
pijų vyskupus ir tikinčiuosius, 
išreikšdami viltį, kad abiejų 
kraštų bendradarbiavimas pa
dės pamiršti praeities laikus 1 

PRAGYVENIMAS 
BRANGSTA, BET MAŽIAU 

Darbo stat is t ikos biuro pra 
I Tai kelia susirūpinimą ir nerimą, nešimu Chicagoje rugsėjo mene- leris jau seniai yra Nevv Yorke 
i gali sulėtinti turistų judėjimą, sį pragyvenimas pabrango pasistatęs 77 aukštų namus, 
j nuo kurių ūkis vis labiau darosi dviem dešimtadaliais vieno pro- kurie turi 310 metrų aukščio. 
I priklausomas. Portugalija jau cento, tuo t a rpu rugpiūčio mė- Inžinieriai yra apskaičiavę, kad 
j paliovė buvusi pigia šalimi tu- nesį pragyvenimas buvo pabran- galima pastatyti žymiai dar 

Sovietų jaunuoliai laisvalaikio metu. Dauguma jų nenori paklusti ko- I r i s t a m S ' n e s m a i s t a S i r ^ ^ ^ g C S ^ ^ dešimtadaliais pro- aukštesnius. Medžiaga ir žemė 
munistų partijos linijai, klausosi vakarų radijo ir labai domisi, kas | f i a i b ' w e * t i o k P3* kainuoja kaip cento. Rudeni y ra atpigę dauge-. išlaikys. 
pasaulyje vyksta, ' i r j A V . lis mais to produktų, Mškos 

Ūkimo paženklinta 
išeiname į verandą, ji žiūri į smėlio krūvoje žaidžian
tį Pauliuką ir sako: 

— Sakyk, Rūta, į ką jis panašus? 
— Man atrodo, kad į tave. 
— Ne, ne! Ne į mane. Tik tu gerai įsižiūrėk — į 

Arnoldą, — sako Albertina, ir abi valandėlę tylime. 
Paskui ji, lyg žiūrėdama kur labai tol i : 

— Kartais, Rūta, žiūriu į jį ir ga lvoju: kad t ik 
jis kada nors nepadarytų kam taip, ka ip jo tėvas . 
Kiek aš prisirūpinau, kiek aš jo pr i laukiau ir lauk
dama prikentėjau. Rūta, Rūta, tu negali sup ra s t i ! I r 
niekas negali. I r paskui tas vakaras, kai j i s grįžo... 

— Ar seniai? 
— Jau tuoj bus metai, — sako Alber t ina ir vėl 

valandėlę tyli. — Daug pažįstamų vis g r į ž ta ir gr įžta . 

— Kai grįžo... Sėdžiu šioje verandoje ir mezgu. 
Mezgiau Pauliukui kepurėlę. Girdžiu — šaligatvyje 
žingsniai. Pakeliu galvą ir žiūriu, bet pro medžių ša
kas matau tik kojas. Prieina prie vartelių ir sustoja. 
Matau rankas , kaip jos nervingai atkabina ir atkelia 
vartelius, paskui vėl juos užkelia. Tik veido vis dar 
nematau — ant jo krenta medžių lapų šešėliai. Ir kaž
koks nujautimas. Arnoldas, manau, bet bėgti prie jo 
nedrįstu. Bijau apsirikti. Pagaliau žiūriu — j is! Ir 
jau ne bėgu, bet skriste skrendu prie jo ir puolu 
ant kaklo. Mano Arnoldas! Mano Arnoldas! Šaukiu 
ir visa apsipilu ašaromis. Negaliu susilaikyti — verkiu 
iš džiaugsmo. O jis atstumia mane nuo savęs ir sako: 

— Aš sirgau. 
— Sirgome, — sakau ir mes. — Visi gulėjome 

po kelias dienas lovoje, tik vienas Pauliukas atlaikė. 

V. KAVALIŪNAS 

Tiktai tada, kai Albertina pasako, kad atvažiavo 
jos draugė iš Lietuvos, kuri pas juos praleido vieną 
vasarą, ir paklausia, a r jis atsimena, Menardas a t 
kreipia dėmesį ir į mane. 

— Žinau, žinau. Atsimenu. Su jos tėvu drauge 
studijavome. Buvome geri draugai. Kaip jis laikosi? 

— Miręs, — sakau aš. 
— Miręs? Sakote miręs? O puikus vyras buvo... 

Bet ką tu padarysi? Ką tu žmogus padarysi? Jau 
miręs. Atsimenu kaip šiandien: stovime Štrasburge 
priešais universiteto rūmus 
scholae sed vitae discimus" 
venimui mokomės" ir ginčijamės, diskutuojame. 0 j is paskui t a s vakaras... Prisimenu ir visa imu drebėti , motina mirė pirmaisiais okupacijos metais. Kiek mes 
ir sako: "Gyventi tai dar šiaip taip mokame visi. Rei- Duok Rūta. ranką. Ką? Ar jauti, kaip muša š irdis? tada privargome ir prikentėjome. Vokiečių karininkai 
ketų mokytis mirti". Tada buvau jaunas, nesupratau. — sako ji. paėmusi mano ranką ir uždėjusi sau an t Į buvo užėmę beveik visą mūsų butą. Tik kai Pauliukas 
O jis. matai, lyg žinodamas... Tai, sakote, miręs? Ar krūtinės, ! gimė, jie išsikraustė. Jis mus išgelbėjo. Bet einam, sa-
seniai? — ne tai klausdamas mane. ne tai prisiminda- j — Albertina, ką tu galvoji? Tu visiškai suga- ' k a u - ^ ^ u JJ parodysiu. 
mas kalba Menardas. į din si savo sveikatą. Užmiršk viską ir nesirūpink. —į — ° k u r J i s ? ~ klausia vis tokiu pat negyvu ir 

sakau aš. išsigandusi baisaus jos širdies daužymosi . Į *>'£ svetimu balsu. 
— Nesirūpink ? Lengva, Rūta. pasaky t i : nesirū- Į — Saxo lovutėje, viršuj. Žaidė su manim čia ir, 

pink. Rodos, viską atiduočiau, kad tik galėčiau bent j Pasidėjęs galvutę man ant kelių, užmigo. Nunešiau ir 
vienų vieną naktį atsigulti, viską užmiršt i ir ramiai \ Paguldžiau. Einam, sakau, ir paimu jį už rankos. 

visada kaip gyvas iškyla prieš 

o jo kaip nėra, taip nėra. Ir jokios žinios, jokio laiš
ko — nežinau nei kur jis, nei kaip. Laukiu , būdavo, i Koks jis stipruolis. Tu jo. sakau, dar nematei. Ei-

žiūrime j įrašą "Non laiškanešio ir jį pamačiusi išsigąstu — gal jau a t n e š a , n a m — parodysiu. Bet jis lyg negirdi ir nukreipia 
"Ne mokyklai, bet gy- kokią žinią, telegramą ar ką, kad jo nė ra gyvo. I r ' kalbą kitur. Klausia, ar visi sveiki. Visi. sakau, tik 

Albertina nusiveda mus į saloną, prašo sėstis, o 
] pati bėginėja į valgomąjį, į virtuvę ir vėl atgal ir ruo-
• šia vaišes, vis kartais stabteldama prie durų ir klau-
| sinėdama, o dar daugiau pati viską pasakodama. Ta

čiau nieko nei vienu žodžiu neužsimena apie Arnol- pasilsėti. Bet negaliu -
dą. Apie jį nekalbame nei per vakarienę. Į akis tas vakaras. 

Tiktai kitą dieną, kai po gana vėlyvų pusryčių j — Kai jis gužo ? 

Aš tau. Albertina, sakiau, kad sirgau, — sako 
jis ir ištraukia savo ranką 

^Bus daugiau) 

• 



DRAUGAS, a n t r a d e n i s . 1972 m. spalio mėn. 24 d. GERAIS DARBAIS 
ĮPRASMINO GYYENIMĄ 

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų i savo gyvenimą. Baigta JAV-bių 
vakarienė Marijos aukš t . mo-' ir Lietuvos himnais, 
kykloje sekmadienį praėjo jau- Pažymėtina, kad drauge su 
kiai. Seselei Elai Kasperaitei vakarienės dalyviais prie stalų 
maršą skambinant pianu, į sa- bendravo ir seselės. Jos paruošė 

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

HOT SPRINGS. ARKANSAS PAR
DUODAMAS MOTEL. 8 vienetai ir na
mas. Miesto centre, arti maudyklių, 

papuoštos | ir vakarienės valgius, jos net ir, Gerai einąs ištisų metų biznis. Puikiam 
stovy. Ideali vieta pensininkų porai. 
Mažas jmokėjimas. Informacijai rašy
kite adr.: Park Avenue Mote!. 415 
Park Ave^ Hot Springs. Ark. 71901. 

LIETUVIŲ GAIL. SESERŲ S-GA IŠAUKOJO VIRŠ $20.312.24 

Liet. Gail. Seserų S-ga 20 metų laikotarpy, kiek laikas leido, darba
vosi įvairiose srityse. Svarbiausia, susitvarkius išeitą gail. seserų Lietuvoje 
mokyklų programas ir pridėjus diplomus Illinois ir kitose Amerikos valsty
bėse buvo prileistos prie valstybinių egzaminų, kuriuos išlaikius pradėjo 
dirbti įvairiose ligoninėse kaip R. N. 

Daugelis seserų jau dirba kaip supervaizorės ir vyresniosios seserys. 
Susitvarkiusios savo specialybėse, pradėjo rūpintis į vargą patekusiais li
goniais ir įvairiais kultūriniais darbais. Tuo tikslu rengė koncertus, balius 
su iškiliaisiais solistais ir baleto šokėjais. Tie parengimai buvo gausiai re
miami lietuvių gydytojų, biznierių ir mūsų svečių — lankytojų, kuriems 
S-ga širdingai dėkoja, pranešdama, kam aukos skirtos: 

1. Siuntiniams į Sibirą, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją . . . $4,981.78 
2. 16 Vasario Gimnazijai $3.800.00 
3. Gautingo lietuv. ligoniams ir kitiems Vokietijoj ligon. . . $2,250.00 
4. Jaunimo centrui Čikagoje — Tėvų Jėzuitų $1.446.00 
5. Lietuvių Fondui $1.000.00 
6. Arkivyskupo Matulaičio senelių namams Putname . $1.186.00 
7. Lituanus žurnalui $560.00 
8. Kultūros Fondui $585.00 
9. Kongresams bei studentų organ. renginiams $750.00 

10. Studentų Šalpos Fondui $25000 
11. Karo invalidams sušelpti $350.00 
12. Vaistams į Sibirą. į Lenkiją, Lietuvą ligoniams . . . . $881.84 
(3. Gail seserims, esančioms ligonėm bei mirimų atvejais . $796.62 
14. Dainų ir Šokių šventėms $350.00 
15. Altui $350.00 
16. |vairiems spaudos reikalams, radijo ir t. t $450.00 
17. A a. Dr. Griniaus, Prof. Biržiškos. Dr. P. Daužvardžio atm. $150.00 
18. Kitiems laisvinimo reikalams . . . . . . . $150.00 

Dar sykį dėkojame visiems ir pranešame, kad šio mėn. 28 d. L. Tauti
niuose Namuose įvyksta Gail. Seserų S-gos parengimas 7:30 vai. vak.. ku
riame maloniai sutiko padainuoti sol. Vanda Stankienė. Prašome paremti 
atsilankymu. Garantuojame linksmai praleisite laiką. Ačiū. 

GAIL. SEiSERŲ SĄJUNGA 
Pirmininkė: L. Stasiūnienė-Matulionienė 
Sekretorė: B. Juozapavičienė 
Kultūr. reik.: S. Endrijonienė 

gėlių korsažais. 

Kuri. J. Malin sukalbėjo mal
dą, i r buvo pateikta skani va
kar ienė su Br. Maciansko pa
aukota i s pyragais. 

Šiuo metu Šv. Kazimiero se
serų rėmėjų vadovybę sudaro: 
dvasios vadas kun. S. Gaučias, 
modera torė ses. M. Anastazija, 

1 pirmininkė M. Rudienė, vicepir
mininkės S. Stephens, F . Gilmo-
re, B . Varpucen, sekretorės V. 
Paukš t i s . H. Strumil. Skyrių 
pirmininkės y r a Town of Lake 
— J . Kuzmickienė, Bridgeporto 
— L. Janulienė, centro skyriaus 
— S. Stephens. Roselando St. 
Jusko , 18 gatvės A. Winslow, 
Br igh ton Parko A. Nordine, 
W e s t Pullmano GI. Dixon, Mar-
q u e t t e Parko — A. Ramas , Ci
cero — J. Rotsko, West Side — 
A. Petra i t is . 

rūbinę aptarnavo. Susidarė ben
dra jauki nuotaika. J. žvilb. 

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

PR1ET>"AMA KAINA 
Taisau ir naujai jrcngiu vonias, 

virtuves, naujas lubos. Taip pat įren
giu kambarius rūsy. 
Zigmas. TeL 651-9625 ar 778-0838 

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perotatau se-
DTia visu rūSių namo apšildyme 
pečius ir air oonditioning — ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
Hnas (g-utters), vandens Mldy 
mui boilerius. Turiu ir leidimu? 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas gTeitai Ir sa 
ttnlngai Apskaičiavimas ne«r.o-
fcamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTVG & SHEET METAL 
4444 S. VVestern. Chicago, «0A0« 

Telefonas VI 7-3447 

1% ankšto — 6 ir 3 kamb. 20 me
tų. Modernus. 33 p. sklypas. Idealu 
giminingom Šeimom. 

Mūr. bun«alow. 5 kamb. (2 mieg\) 
! Central, oru šildymas. Garažas. Dide

li kamb. Naujai išdažyti. 64 ir Sacra-
mento. $24,500. 

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

10 butu. 10 metu amžiaus. Gage 
pko rajone. Geros pajamos. 

12 butu: 6 po 4 kamb.. 2 po 5 
kamb. Ir 4 po 3 kamb. Centralinis 
automat. šildymas. Geros pajamos, 
mažos išlaidos. Namas kaip 1816. 

Insurance — Income Tax 
N'otary Public 

Š I M A I T I S REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

B E A L E S T A T E 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia veiki* 
Notarjatas. daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 
4259 S. Maplewood — CL 4-7459 
— --

D f M E S I O ! 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ii vaškuojame visų 

rūšių grindis 
J. BUBNYS, TeL BE 7-5168 

HELP WANTED — VYRAI 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

Ž I E M O S E K S K U R S I J A 
J L I E T U V Ą 

Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną -

grįžte sausio 4 dieną, 1973. 

LIETUVOJE ši GRUPE 
PRALEIS 11 DIENŲ. 

IŠ BOSTONO IR NEW Y0RK0 
KAINA TIK $619.00 

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 
ir iš Cleveiando — $685.00 

Grupėje dalyviu skaičius r ibotas — nesi vėluokite! 

Smulkesnių žinių ir registraci jos reikaJu 
kreipkitės j 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė — Aldona Adomonienė 

P rogramą sumaniai pravedė 
pi rm. M. Rudienė. Savo kalboje 
pasidžiaugė, kad rėmėjų tarpe 
nemažėja šalpos uolumas. 
Kun. Gaučias pasigėrėjo, kad 
y r a žmonių, kurie iš Dievo mei
lės renkasi daryti gera. Dėkojo 
už paramą kazimieriečių rėmė
joms . 

Meninę programą atliko Mari
jos aukšt . mok. buvusios auklė
t inės Ž. Numgaudaitė i r M. 
Gubistaitė, padainuodamos Tė
viškę. Išganymo armijos dainą, 
Išmoksim. Dainos buvo palydi
mos gitaromis, dalyvaujant Vy
tau tu i Paskui. 

Vakarienės pirmininkė Ona 
Nordine jvertino pirmąją pir-

, mininkę A. Nausėdienę i r da-
jbar t inę pirmin. M. Rudienę ir 
inž. A. Rudį kurie dosniai re
mia seseles. Dėkcjo seselėms, 
kad ją pačią gerai išmokslino ir 
dėkojo rėmėjoms 

Buvo pagerbtos jubiliatės, rė
mėjų organizacijoje veikusios 
25, 35. 45 ir 50 metų. Jubilia
tėms buvo sudainuota "Ilgiausių 
metų" ir jos apdovanotos. Sky

li rių atstovės pranešė apie savo; 
| veiklą ir atnešė aukas, kurių 

| Į susidarė gana gausiai. 
* Vienuolyno gen. vyresnioji 
j sesuo M. Lorenza išreiškė padė
lį ką rėmėjoms, ypač sveikindama 

jubiliates. Aukštai vertino visų 
pasišventimą geraširdiškumo 
darbuose. 

Vakarienę užbaigdama pirm. 
Į;M. Rudienė dėkojo, kad rėmė

jos gerais darbais įprasmino 

NAMŲ APŠILOYMAS 
Taisau senos Ir {deda naujus pečius. 
Pigiai išvalau: ir alyvinius perdirba 
del duju. Įdedu vandens šildytuvus. 

A. BANYS — M7-8806 

D Ė M E S I O I 

Most 
holidaycards 

talkaboutpeace, 
goodwill,andjoy. 

UNICEFcards 
dosomething 

aboutit! 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose visiem 
mielai patarnauja 

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

TeL 531-5803, vakarais 861-2430 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Karnų valdymas — Income Ta* 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Redzie Ave. Pfi 8-2233 

10<% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208^4 WEST 95tb Street 

Ohicago, Illinois 
• l t , GA 4-8654 ir GB 6-4339 

UNICEF cards provide badly 
needed food, medicinas, and school 
supplies for the ch-ldren of more than 
ioo nations. Many of them were 
designed hy the world*smostfamous 
artists as a gift to UNICEF. Which is 
one reason L'KICEF cards cost no 
more than ordmary greeting cards. 

You're gomg to buy holiday 
greeting cards anyway. So why not 
buy them from UN'iCEF? 

This year, when you send 
greetmgs to a friend. send a littie hope 
toachild. 

For your free color brochure 
listing l 'N1CEF card selectinns. write: 

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

NAMAI P R A Š O 
6 kambariu, kaip naujas, angliškos 

konstrukcijos mūras. Gazu šildymas. 
Gražus beismentas. Platus lotas. Mū
ro garažas. Arti ofiso. $28,500. 

7 kamb. Cape .Ood — 4 miegamieji, 
įrengtas beismentas. Gazu šildymas. 
Garažas. Arti mokyklų. Marquette 
pke. $26,000. 

5 kamb. apie 25 metu didelis mū
ras. Aukšta pastogS. Garažas. Arti 
mokykli/. Vertas $24,000. 

2-JH butą mūras ir 2 auto mūro 
garažas. Nauja.s gazu šild. Arti par
ko. Našlg atiduos už $29,500. 

3-jų butų mūras. 2 auto mūro ga
ražas. Gazu šild. Prie "Paramos". 
$36,000. 

5^į kamb. 16 metų mūras. Ceutr. 
oro vėsinimas. Karpetai. Įrengtas 
beismentas. Marquette pke. Tuoj ga
lima užimti. $25.000. 

1% aukšto 2-jų botų mūras. Mo
dernus 5% kamb. butas 1-me aukšte 
ir patogus 4 kamb. butas 2-me aukš
te. 2 įėjimai. Gazu šildymas. Garažas. 
Rami g-ve. Arti Western ir Mar-
quette Rd. autobuso. $21.000. 

Xaujas 2-jų aukštų mūras—pirmam 
aukšte liuksus "beauty shop". vonia 
ir 2 kambariai, antram aukšte puoš-
butas. Prie parko. $37.000. 

Modern., naujas 2 butų mūr. Mara. 
pk„ 2-auto garaž.. cerarnic vonios, 
apsaugotas beism., 2 gazo šildym.. 
alum. langai tuoj galima matyti. 
$36.300. 

Platus vertingas lotas Maro. pk. 
prie mokyklų. Kaina rimtam parda
vimui. 
8 kamb. i% anksto 16 metų mūras. 2 
vonios. Įrengtas beismentas. Garažas 
Arti 83 ir Kedzie. $32 00t. 
9 botų namas. Platus lotas. Garažas. 
Arti mušu $22,000, 

10 butų mūra* apie $15,000 paja 
mų. Arti S5-tos ir Kedzie. $73,500 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S- Wastrtenaw Av„ RE 7-720U 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau 
gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra 
žiausiug vedybinius kvietinius a t 
spausdintus lietuviškais ražmeni 
mis. 

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

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

WELDER ANO 
STEEL FABRICATING 

A and £ FORGE 
Call 561-8949 
or 761-7914 

MOLD MAKER 
or young man with maehine shop 
background to learn mold ma-
king. Apply — 

MASTEKLEN E TOOL 
3216 W. Moatrose, Chicago, I1L 

TRAINABLE 
M E N 

With maehine shop experience. 
Opportunrty for advancement wtth 
new firm. Good pay Excellent 
working conditions. Paid holidays. 

Please call 
9 4 5 - 6 6 0 0 

HELI-ARC WELDER 
WITH SET-UP EXPERIENCE 

Full time 

VVELDING COMPANY 
OF AMERICA 

9025 W. Gage Avenue 
Franklin Park. Illinois 

Tel 678-0900 

Ask for Norman Blondell 

VYRAI IR MOTERYS 

EKPERIENCED 
HOUSEKEEPERS, PORTERS, 

DIETERY AND NURSES AIDĖS. 
Please apply 

GOLF MILL NURSING HOME 
TEL. 965-6300 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI i LIETUV4 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au- ', 
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do- j 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai i 
2608 \V. 69th St., Chicaao. m . 60829 

T E I J E F . WA 5-2787 

E x p e r i e n e e d 
OPERATORS ON DRESSES, 

OOATS AND SUITS 
Wilson Garments Mfg. 

337 So. Franklin — 6th Hoor 
TeL — 427-1568 

SIUNTINIAI | LIETUV4 
Ir kitus kraštas 

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

ir Claremont. 

mm 
Viktorija Kučaite modeliavo Put-

namo seselių rėmėjų suruoštoj ma
dų parodoj Chicagoj Jaunimo cent
re. Nuotr. Vyt. Račkausko 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perk rausto bakhis ir ki
tos daiktus, ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perką pas Lieponį. 

L I E P O M I S 
L I E T U V I Ų P R E K Y B O S N A M A I 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 
Martjuetfe PkM 6211 So. Westera — PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet 

Ift MOD.ELINTV 3V.AMI- BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 S. Western _ Tel. GR 6-4421 

00SMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

2501 VV. 69th St.. Chicaeo, m . 60«29 
3»3» S. Halst«i. Chicaso, IU. 60flO8 

Tel. WA 5-27S7; 254-3320 
fvairių prekių pesiriukimas moto-
clklni. .šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CKBTTFIKATAI ir ACTOMOBILIAI 

V. \ alantinaH 

VTENAI SEIMAI NAMAI 
. .2-jt| mieearmĮ — 39 ir Rockwell. 
$10.000. 
. .2-ju »ni«rarMij — S 8 
$16.000. 

2-Jtj miegarriŲ — S6 ir Troy. 
$19,900. 

4-riu miesramu — Sfi ir Mozart. 
$22.000. 

3-jn niKijaniii — S4 ir Camph»!l 
$20,500. 

4-rin mi«^ramii — fi9 ir I»wndal° 
$27.500. 

4-rhj mi«Įramn — 67 ir Pulaski. 
$30,000. 

3-ju mietramt) liuksusinis. 72 ir Ca 
lifornia. $35.000. 

Dviejų tratų mūriniai 
5 ir 5 kamb 

Apsimoka skelbtis dienr. "Drau-
| ge". nea jo kainos vis-ems priei 
1 narnos, o skaitytojų skaičius yra 

toks didelis 
rezultatus. 

• • • • . s — * J> 

jog ^tnes ?e*iausiu8 

• m m i m 

Reikalingas 2-jM miegama butas. 
Pageidaujama, kad Seimininkė ga
lėtų vakarais prižiūrėti 5 metu 
mergaitę. Skambint 678-2000, ex-
tensioo 207, klaust Irene; po 6 v. 
v. skambint 849-1712 

42 Ir Kedii«* — 5 i 
$25.000. 

43 Ir Talman — 5—5—2 kam h. 
$23.500. 

Ifi ir Map!«»wood 4 ir 4 kam 
$26.500. 

54 ir RJchmond — 6 ir 6 kamb. 
$2S.0OO. 

66 ir KflpBtrfok — 4 ir S kamb. 
$33.500. 

64 ir Central — t ir % kamb 
$27.500. 

64 ir Homati — 5—5—S kamb. 
$51.500. 

65 ir FairfMd — 6 ir 6 kamb. 
$47.500. 

71 \r Kedrio _ tų—5 Vi—S kamh 
$51.500. 

X(*nw*ama! mnimiam nnfnnit»»Tikn« 

BUD'S R. t I INS. 
BALYS BUDRAITTS 

W69 So. Areher Avenue 
TEL _ 254-5551 

Parduodama taverna ir namas, 
arti dviejų laidotuvių koplySių. 
Pirmam aukšte taverna ir 4 kamb 
butas: antrame aukšte 5 ' 2 kamb. 
ir 3 kamb. butai. 4358 S. Califomta 
Ave, Tel. VI 7-9989 

TELEVIZIJOS 
Krautuve M*"quette Parke 

SpalTotos Ir paprastos. RacHJal 
ir sterea 

Pardavimas ir taisymas 

MIGLINAS TV 
2846 W. 69tb St. — teL 776-1486 

llllKIiitlIlIilIlIlilIlIlIlIlIHIlIililIlIlIliHIlII 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 

Radijo Valanda jau SO metg tarnauja 
New Jersey. N"ew York, tr Conaecti-
c.ut. lietuviams! Kas šeštadienį, nuo 
4 iki 5 va!, p. p.. iŠ WEV"D Stoties 
New Torke (1S30 kil.. AM ir 97.9 
m<-K. PM). 
I>ir«-kt. — Dr. MfalhBB J. Stuka." 

>fot>ntainsidf. N. 4. 07092 
Tel. aOB-CMt (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lif-.tu\iškij KuitOriniu Valandų anglij 
kAlba. iŠ Sėtom Hali Universiteto 
radijo stotitss: (New Jersev WSOU 
(S9.5 mes. FM) Pimiad.. S:05-9:000 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stuskas) 

Ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll 

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

fvairiu atsrumTj 

823 VVBST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

HELP WANTED MOTERYS 

KKIJABLE WOMAX fuU time liv» 
m position. Own room lovely, air 
conditioned North side home. Bxp«-
rience in caring for invalid woman-
Other help employed. Saiary open. 
References. Good home for rigbt 
perjion. 23«-9895 Mon. through Fri . 
9 a.m. to 5 p.m. Mr. Falk or Br 
4-2904 evenings. Some English neces-
sary. 

F T L L OR PART TIME 
Position availabie rnTOlving Usrht 

cieaning du ties at \'ursinjf Home tm 
Te<iiny, m. 

RETIRED* HOCSKWIPE? 
OR ŠTUDEVT? 
Mnst have car. 

CaD Mr. Kefler — 492-2467 

[SIGTKTTE DABAR ! 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIU ? 

Vizitinių kortelių naudojimas y n 
gražus paprotys. Biznieriai tas pla
čiai naudoja bet tinKa ir visų mo> 
mų atstovams turėti gražias vizitinei 
kartoka. 

"Drauge" galima gauti visokių v» 
ritinių kortelių, atspausdintų {vairios 
raidėm. Kainos visiems prieinamo* 
Greitai atliekamas užsakymai 

Kreipkitės \ L»raugo" 
įsais panašiai^ reikalais 

tenkinti kiekvieną karta. 
apaustnv 

Bosite p* 
-

kitp ii kitiems pasiskaityti. 
Perskaitę "Draugą", dtir> 

D O M E S I O 

M E S TEBEMOKAMI 
6 % už 2 Metu 

Certifikatus 
(Minimnm $5,000) 

5 % % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000) 
Open Mon. 9-8; Tues. Thurs. Fri 9-5; ^ t . 9-1; C3oaed Wed. 

S A I N T U47 So. 49th Court 
A N T H O N Y C ^ r o i n ^ 5 0 

G A V I N T , C Joseph F. Gribaoska*, 
J n v l i ^ u 3 Bjtecutlve Secretary 

< 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
M I R S JUZEFĄ 2 I L E V K I E M : Į p * parodoj , dalyvaus „ e vien 

tik jaunos mergaitės, bet ir vy-
kad iš 

vienos šeimos parodoje rengiasi 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
ATSAKO Į LB MEMORANDUMĄ 

PENSININKAI 
SOCIALINIAME DARBE 

DRAUGAS, antradienis, 1972 m. spalio mėn 24 d. 

pavaisins prieš-

Spalio 14 d., šeštadienį, pojresnės moterys. Įdomu, 
sunkios ligos mirė Juzefą Kuz-
nevičiūtė - žilevieienė. pirma
dieni, spalio 16 d., Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje įvyko 
rožančiaus pamaldos, o sekan
čią dieną po gedulingų mišių bu
vo palaidota Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Mišias atlaikė, pamokslą 
pasakė ir j amžino poilsio vietą 
palydėjo parapijos klebonas 
prel. J . Kučingis. Pirmadieni 
bažnyčioje giedojo sol. R. Dab-
šys, o antradienį — sol. B. Dab-
šienė. Vargonais grojo komp. 
B. Budriūnas. . Atsisveikinimo 
ka lbas kapinėse pasakė K. Priš-
m a n t a s LB Los angeles apylin
kės vardu, A. Polikaitis — atei 
t in inkų ir T. Sereikienė — bi-
rut iečių vardu. Ir rožančiuje, ir 
laidotuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Be a. a. Juzefos sesers P. 
Lenkauskienės, kuri atvykusi iš 
Chicagos ilgesni laiką padėjo li
gonę slaugyti, buvo iš Chicacos 
a tvykus i P . Lenkauskienės duk
t ė dantų gydytoja A. Ruibienė 
i r iš Clevelando — sūnus dr. E. 
Lenkauskas . Giminės ir arti
mieji reikšdmi a. a. Juzefos as
meniui pagarbą, laidotuvėms 
parūpino d a u g gėlių i r vainikų. 
P e r laidotuves buvo dalijami pa 
veikslėliai su pirmą kar tą pasi
rodžiusia lietuviška m a l d a ku
rią parašė prel. J . Kučingis. 

S. m. rugsėjo 14 d. Valstybės I 
departamente lankėsi JAV LB 
centro valdybos atstovai Algi-

, mantas P. Gureckas, LB centro 
dalyvauti net t rys kar tos : mo-1 valdybos ryšininkas su Valstvbės 
tina, jos duktė ir dukraitė. ; departamentu, ir arch. Arvydas 

Paroda įvyks lapkričio 12 d. 1 Barzdukas, LB centro valdybos 
vai. jaukioje Santa Monicos Wo- koordinatorius etniniams reika-
men's Club salėje. Rengėjai na-1 lams VVashingtone. Jie lankėsi iš-

„ T n . . v. , , Phoenbc vyskupijoje. JAV 
R. T. Davies i si Klausimą a t - b ė g e 

sako: "Jūsų laiške Jū 
lietėt pagrindinius 
princi 
jungos, MS dokumentas jo, 
du 

rodos svečius 
piečiais. 

Paroda koordinuoja madų ku
rčia S. Koronkevičienė. Muziki
nei daliai vadovauja komp. G. 
Gudauskienė. B. G. 

ATEITININKŲ VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 

Spalio 8 d. metiniame ateiti
ninkų sendraugių susirinkime iš
rinktoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis šitaip: A. Polikaitis — 
pirmininkas, J. Jodelė — vice
pirmininkas, J. Motiejūnas — 
sekretorius, J. Raulinaitis — iž
dininkas, P. Grušas — 
formacijos reikalams. 

reikšti LB susirūpinimu JAV ge
neralinio konsulo Leningrade 
Culver Gleysteen vizitu Vilniuje 
1972 m rugpiūčio 22-24 d. ir šios 
viešnagės galimą įtaką į JAV 
valdžios nusistatymą dėl teisinės 
Lietuvos valstybės padėties. Cent 
ro valdybos vardu per naujai pa
skirtą Baltijos valstybių skyriaus 
viršininką Edvvard Hurvvitz bu
vo įteiktas valstybės sekretoriui 
William P. Rogers adresuotas 
memorandumas, kuriame išreikš
tas nepasitenkinimas konsulo 
Gleysteen elgesiu. 

Į memorandumą rugsėjo 28 d. 
laišku atsakė R. T. Davies, De-

neseniai buvo įsteigtas spe 
• taip pat p a - c i a l u s s o č i a i s c e n t r a s , apjun-

mmmM S a " t y K i a v i m o g i a n t i s šešiasdešimties metų su
pus tarp JAV i r Sovietų S ą l a u k u s i u s . • - k u r į e sa_ 
a Sis dokumentas jokiu b ū - v a n o r i š k a i s u t i n k a d ė U u 

nepaKeioa mūsų nepnpažini- n i a m S ) n a š l a i č i a m s £ l o b o s r e i . 
mo jėga .vykdytos Lietuvos in- k a U n g i e m s asmenims. Pirmomis 
Korporacijos i Sovietų Sąjungą" š i o c e n t r o i s t e i g i m o ^enomis 

. * A V J"B c e n t r o valdyba ku- 250 pensininkų suriko savano
riam laikui susilaiko nuo minėto riškai bendradarbiauti šioje ak-
Valstybės departamento laiško tu cijoje. 
rinio oficialaus komentavimo. ; m 

B. G. 

J. ANDRIUS PARUOŠĖ 
ŽEMĖLAPĮ 

Buvęs Lietuvos kariuomenės 
karo topografijos skyriaus vir
šininkas, Lietuvių enciklopedi
jos kartografijos ir geodezijos 
skyriaus redaktorius pulk. Juo
zas Andrius yra paruošęs spau
dai didelio formato (sieninį) 

A. a. Juzefą buvo gimusi j Lietuvos žemėlapį. Kad žemėla-
1904 m. Plungėje. Ten pa t baigė 
i r gimnaziją. Gyveno Šiauliuose, 
Panevėžy, Tauragėj , k u r begy
vendama ištekėjo už stambaus 
ūkio savininko Severino Žilevi
čiaus. Likimas jaunai Žilevičių 
še imai nebuvo palankus — vo
kiečių okupacijos m e t u šeima 
net ikėtai neteko globėjo, kuris, 
spėjama, buvo nužudytas rau
donųjų partizanų. Likus i našlė 
su dviem mažais va ika is persi
kėlė pas seserį Pauliną į Plun
gę, iš kur, ar t inant is antrajai 
rusų okupacijai, pradėjo dau
geliui iš mūsų gerai pažįstama 
t remt ies kelią. Nelengvas tas 
kel ias buvo visiems, nelengvas 
buvo ir įs ikūrimas svetimuose 
kraštuose, bet ypačiai sunkus 
j i s turėjo bū t i našlei su dviem 
mažamečiais vaikais. Tačiau a. 
a. Juzefą nepalūžo. Gyvendama 
Chicagoje, sunkiai dirbo, kad 
vaikai galėtų mokytis . Jos gy
venimas palengvėjo, kai vaikai 
pradėjo dirbti . Atsikėlusi 1958 
me ta i s į Los Angeles, jau nusi
p i rko namą i r galėjo lengviau 
atsikvėpti . 

pis būtų lengvai įskaitomas, ja
me bus sužymėti t ik svarbesnie
ji geografiniai vardai. Žemėla
pis skir iamas mokyklos reika
lui. J į leidžia JAV L B Švietimo 
taryba. 

Be to , pulk. Andrius ruošia 
keletą mažo formato žemėlapių 
Lietuvių Enciklopedijai anglų 
kalba. Pulk. Andrius gyvena 
Santa Monicoje. B. G. 

San Francisco, Calif. 

RUDENS BALIUS 

San Francisco L B apylinkė 
lapkričio 11 d. 7 vai. v. ruošia 
tradicini rudens balių su šo
kiais, vaišėmis ir humoristine 
programa, kurią at l iks išgarsė
jusių "Išlaisvintų moterų" iš 
Los Angeles grupė. Parengimas 
bus Montclair Women's Club, 
1650 Mountain Blvd., Oakland, 
Calif. Visa vietos visuomenė ir 
jų svečiai kviečiami gausiai da
lyvauti. A. K. 

A. a. Juzefą savo gyvenimą 
g r indė sveikai supras ta i s kata
l ikybės ir l ietuvybės principais, 
ku r iuos giliai įdiegė i r savo vai
kų širdyse. Tų principų ji laikė
si n e t ik religinėje praktikoje, 
be t i r santykiuose su žmonėmis. 
Mylėjo žmones, ieškojojų drau
gystės , niekuomet nieko neuž
gavo, neapkalbėjo, 
r a d o gerą žodį. Su nuostabia 

dvasios st iprybe pr iėmė žinią 
apie beviltišką sveikatos padėtį 
i r su krikščionišku pietizmu pa
kėlė ligos skausmus. Pr ieš mir
t į a tgavusi sąmonę, šeimos na
r i a m s p ra t a r ė : "Kalbėkim po
t e r i u s " ir d a r įstengė pratarti 
pirmuosius du maldos žodžius 
— Sveika, Marija. Buvo aktyvi 
ateit ininkė, L B ir Birutės d-jos 
na rė . Rėmė darbu ir aukomis 
v isus lietuviškus reikalus. 

A. a. Juzefos Zilevičienės liū
di duktė Litą. sūnus Raimon-1 
das , dvi seserys — Paul ina Len- j 
kauskienė Chicagoje ir Ona Jo- j 
nušienė Lietuvoje — ir brolis! 
Romualdas Lietuvoje. Jos liūdi 
i r tolimesni jos giminės, drau
ga i i r organizacijos. B. G. 

SPARČIAI RUOŠIAMASI 
MADŲ PARODAI 

L B Santa Monicos — WLA 
apylinkės valdybos rengiama 
madų paroda šiuo me tu yra pa
č iame pasiruošimo Įkarštyje. 
Atsižvelgiant i praeitų metų pa
rodos svečių pageidavimua, Sių 

NERŪKANTIEMS 
PRIMOKAMA 

narys in- i ptrty Assistant Secretary for Eu- : 

ropean Affairs Valstybės departa- • 
mente. I 

JAV LB centro valdybos pirm. 
V. Volertui adresuotame laiške: 
rašoma: "Valstybės sekretoriaus 
pavedimu aš atsakau į Jūsų rug
sėjo 12 d. laišką, liečiantį no
minuoto generalinio konsulo pa
reigoms Culver Gleysteen apsi
lankymą Vilniuje. 

Jūs galite būti užtikrintas, kad 
šis apsilankymas nežymi jokio 
pasikeitimo JA Valstybių nusista- ] 
tyme nepripažinti jėga įvydytos 
Lietuvos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. C. Gleysteen apsilanky
mas įvyko todėl, kad būsimo Le
ningrado generalinio konsulato 
teritorijon įeis Vilniaus miestas, 
kaip ir Riga su Talinu. Jo apsi
lankymu siekta susipažinti su 
miestu ir susitikti su tais miesto 
pareigūnais, su kuriais jam rei
kės bendradarbiauti, siekiant pa
lengvinti ryšius tarp amerikiečių 
ir lietuvių. Tad apsilankymas 
neprasilenkia su JAV valdžios no
ru palaikyti ryšius su lietuviais, 
tuo pačiu tebeatsisakant pri
pažinti jėga įvykdytą Lietuvos in 
korporavimą į Sonetų Sąjungą." 

Įteiktame JAV LB memoran
dume buvę užsiminta, kad pa
grindiniai tarp JAV ir Sovietų Są
jungos santykiavimo principai, 
kurie prez. Nixono buvo Maskvo
je sutarti ir pasirašyti š. m. gegu
žės 29 d., įtartinai nemini lais
vo apsisprendimo principo. Už
klausta, ar tai nereiškia, kad 
JAV vyriausybė yra atsisakiusi 
šio pagrindinio principo, kiek tai 
liečia Sovietų dominuojamas 
tautas, įskaitant ir Baltijos vals
tybes. 

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. ANTANAS RIPSKIS 

Jau suėjo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1904 m. spa
lio mėn. 24 dieną. 

Nors laikas greitai bėga, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Tegul gailestingas Dievus suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios spalio mėn. 24 ir 25 dieno
mis 8:00 vai. iš ryto šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Chicago 
Heights, Illinois. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona ir sflnūs. 

TREIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Gen. štabo pulkininkas 

A. f A. POVILAS 21 LYS 
Atsiskyrė iš mūsų tarpo 1969 m. spalio 26 d. 

Trejų metų mirties sukakties proga už velionies sielą 
bus aukojamos šv. Mišios spalio 26 d., 7:30 vai. ryto , 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti velionį | 
savo maldose. 

Skausmo prislėgta 2MONA IR GIMINĖS 

P R I S T A T Y M A S NEMOKAMAI 
WINDERS ME0ICAL 

ARTS 
3213 W.63rd Street 

Tel. WA 5-4787 

REMBLAKE . R0CHKES 
AP0THECARY 

242 f W. 63rd Street 
Tel HE 4-1500 

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jfisu gydytojai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniii 

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

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
UHIIfnillllllIlHIllIHIMIIIIllUHIlIlIlIlIHIMMtlIMIMIIIilIlIlIlIlIMIIIIIUIHIIIIIIIMIIIIIIU' 

Viena Japonijoje firma kiek
vienam nerūkančiam savo tar
nautojui kas mėnesį primoka 10 
dolerių. Žinoma, ne vien tarnau
tojų sveikata rūpinasi firmos 
savininkas. Mat, buvo apskai
čiuota, kad kas mėnesį, susuma-

kiekvienam j v n s r ū k v m o pertraukėles, firma 
netenka 1000 darbo minučių. 
Todėl i r nusprendė, kad bus pi
giau mokėti premijas už nerū-
kymą. jm 

P a i e š k o j i m a i 
IeSkomas JUOZAS BARANAUS
KAS, gyvenęs Ugniagesių gatvėje, 
Kaune, o po karo gyvenęs Vokieti
joje. Ieško teta Domininką Zubre-
vižienė. Rašyti adr.: Antanas DU-
jonas, 2012 Grifffe Ave, Baltinio 
re, Maryiaad, 21230 

I 

[% 
I PER ANNUM 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Meenanical 

Elektroninis motor suregcliavi-
mas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gasolinaa, Padangos ir į 
kiti reikmenys. 
6643 S- Western — TeL 778-9250 

Savin. Norbertas Langyg 

G 
Vestuvgms, 

e L Ė s 
banketams, latdocnrgmi 

tr kitokioms progoms 
BEVERLY HILLS GELYNYČIA 
B44S W. SSrd Street, CMeaso, tntnok 

TBU P R S-OMS — PR 

INSURED 

ON CTRTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE 

Year Matnrritv 

OLį% 
ąj / 4 PER ANNUM 
ON CIRTIFICATES 

OF $1,000.00 
One Rear Matarity 

SRORT TERM 

w° / 4 P E R ANNUM 
3 or 6 montfa term 
Minimom $1,000.00 

g* 
?J PER ANNUM 

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNT5 

Mielai seseriai ir tetai 
A. + A. 

JUZEFAI ŽILEVIČIENEI mirus, 
p. P. LENKAUSKIENEI, dr. A. RUIBIENEI ir dr. E. 
LENKAUSKUI bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo
jautą. 

Birutė ir Valentinas Bagdonai 
Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 

A. A 

Charles J. M A J A U S K A S 
Gyv. 6635 S. Campbell Ave., Chicago, Illinois, 

Mirė spalio 20 d., 1972, sulaukęs 92 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Vilniuje. 

Amerikoje išgyveno 60 m. 
Palaidotas iš Mažeikos- Evans koplyčios spa

lio 23d., Mt. Hope kapinėse. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles 

Majauskas, gyv. St. Paul, Minnesota ir duktė Char-
lotte Ziny, gyv. Grand Rapids, Michigan, su šeimo
mis, ir kiti gimines. 

P E T K Ū S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

— T Ė V A S IR S 0 N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2583 West 7Irt St. Telef. GRovehlll 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicere T0wnhall 3-2108-09 

ATKtT* AUTOMOBILIAMS STATYT! 

Laidotuvių Direktoriai 

ffilHIMYJĮMS 
€845 SO.WESTERN AVE. 

TRYS -MODERNIŠKOS 
AIE-CONDITIONED KOPLYČIC5 

MASZNOMS VZETA 
REpablie T-8600 REpnbEe 7-S$01 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DA1MID 

L a l d e t i v \ų D I r e k t e r l a l 
T r y i M o d e r n i š k o s K o p l y S i o t 
4330 South Caiifornla Avenut 

Telefonai: LA 3-0440 u U 3-9b52 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonai — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
f liftai U Lafdotvrl* Dfrektorh? Asociacijos N&riaJ 

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa-
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal J u m s 
yra reikalingi pinigai -dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Juma nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, jsigykite nuosavus namus. 

COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I 

Chicago Savings and Loan Assn. 
Phllomena D. PakeL President 

6.245 SO. W E S T E R N AVE. TEL. - GR 6-7575 
H O C B 8 : M o a I i P.M. to S P.M-. Ttm. I to t , Tbtm. * Frt t to S. tat. f to !«:«• 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SflNOS 
8814 W. ZSrd PLACB TeL TTretela 7-6678 
1424 W. 8Bth STREET TeL BEpubOe 7-L218 
11028 Soothwe*t Hlgbira?, Pales HHb, TU TeL 974-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 8. CALIFORMA AVE Te!. LAteyette 8-8571 

ANTANAS M. PMLLm 
8807 B. LTITANICA ATK. TeL TArds 7-84§l 

P0VIUS 1 RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET TsL TArds 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 
8819 8. LTITANICA A T R TsL YArds 7-1188-1181 

VASAITIS — SUTKUS 
144« S. SOtk AVE., CTCEBO. TLL T«L OT y^O*r 8-1008 



DRAUGAS, antradienis, 1972 m. spalio mėn. 24 d j 

x Veroniea Mencel, Brad- \ 
jdock. Pa., nuoširdi mūsų dien-
| raščio skaitytoja, dabar pensi- ; 
ninkė. atnaujindama prenume
ratą ir siųsdama 8 dol. auką 

I mums rašo, kad jai esą labai 
j malonu gauti kiekvieną dieną 
i jos mylimą dienraštį, tačiau 
i skundžiasi netvarkingu pašto j 

x Jaunimo kongreso pokon-, 
T ... . * ., pristatymu. L z auką dėkojame 

gresinius leidimus sutiko reda-,J "?~Z . ^ . ^ M M I 4 A im^_ 
guoti žurnalistas Algis Rukšė
nas. Pirmame leidinyje bus pa-

x Spalio 23-29 savaitė Ame
rikos prezidento Richard Nixo-
no yra paskelbta švietimo savai
te (National Education Week). 
Kaip tik šios savaites pabaigo
je spalio 28-29 Clevelande i- I 

nuotaikų apras>-mai su nuotrau ^ J A V ^ k e t y i r . 
komis. Ruošiant ^kongresinius j e * ^ 
leidimus, artimai bendradar- [ ^ J ^O , 7 7 7 7 . n f ir i. 
biaujama su PLJS ryšių centru 
Chicagoje. 

teikiamos II PLJK paskaitos, 
simpoziumų ir diskusijų san
traukos. Antrame: Kongrese 

CHICAGOJE V£L SKAMBĖJO 
ČIURLIONIO DAINOS IR KANKLES 
Čiurlionio ansamblis Chicagoje 

nemaža pastangų. Žiūrovai tik-
. • i rai buvo visa ta dinamika, muzi daug karty koncertavo ir visada d a i n a fc ^ s u ž a v e t i 

mielai būdavo sutiktas. Šiltai bu- J a u n u t ė karrklininkė Danutė 
vo sutiktas ir praėjusi ffta<*ie-i Bankaitvtė paskambino A. Mi-
n] Marijos aukšt. moKy^os sa-į ^ ^ ' K o n c e r t i n e Q^m i r bu
lėj duotame koncerte. Kelis šim
tus klausytojų prieš koncerto pra-

x iš Chicagos ir apylinkių 
ateinantj savaitgalį išvyksta 
daug žmonių į Clevelandą, kur 
jie dalyvaus LB Tarybos sėsi- [ 
joje. Vyksta LP Tarybos nariai, 
LB švietimo Tarybos pirm. Jo-

laiko bus skiriama lituanistinio 
švietimo reikalams. 

X Chicagos skautų-čių an
samblis pasirodys Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje lapkričio 12 
ir 19 dienomis 3 v. v. Kviečiame 
jaunimą ir visuomenę gausiai 
dalyvauti 

x Korp Šatrijos susirinkimas 
. . TTS , r . įvyks SI penktadieni, spalio 27 nas Kavaliūnas ir nariai, LB Vi- *. -. .>,. U į, - <, 

d., 7:30 v. v. pas B. Bracmtę 

Po Čiurlionio ansamblio koncerto Chicagos aukšt. Marijos mokyklos salėje dirigentas A. Mikulskis supa
žindina publiką su jaunaisiais menininkais. Nuotr. A. Gulbinsko 

dūrio Vakarų apygardos pirm. 
Romas Kronas, kai kurių mo
kyklų vedėjai bei tėvų komitetų 
pirmininkai ir keletas svečių. 

x Balzeko Lietuvių kultūros 

1034 W. Sheridan, Apt. 2-B. 
Visi kviečiami. 

x Vladė Gliosienė, dirbanti 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ton pa-
čion ligoninėn atsigulė sveikatai 

muziejaus muzikės seselės An-j ištirti. Ligonė paguldyta 453; 
nunciatos Krauchūnaitės vado- kambary 
vaujamas, organizuoja "Kultūri 
nio palikimo chorą", į kurį pri
imami asmenys nuc 18 metų 
amžiaus 

x Lilija Grumulaitienė-Pet-
raitytė, aktyvi Lietuvos Dukte-

X Lietuviai televizijoje, š. m. 
spalio mėn. 28 dieną 7:30 vai. 
vakaro, Balio Pakšto svetainė
je, rengia linksmą rudens balių. 
Šokiams gros visų mėgiamas 
Balio Pakšto orkestras. Žino
mos šeimininkės pavaišins sve-

rų dr-jos narė ir priklausanti I č i u s s k a n i a įvairių lietuviškų 
šių metų valdybai, išskrido į Į yg^ų vakariene. Atsigaivini-
Australiją aplankyti savo tėvų, j m u i ^ n u o taikos pataisymui, 
brolio ir draugų, kurių nematė j v e i k s mėgiamų gėrimų baras, 
jau aštuonerius metus. Pakeliui į B u s p r a v e s t a vertinga loterija 
į Australiją sustos vienai die
nai Tahiti salose. Australijoje 
išbus visą mėnesį. 

ir bus kitų įvairumų. Visus 
kviečiame ir lauksime atsilan
kant į mūsų parengimą, tuo pa-

_ «. , - ... _. remsite mūsų pastangas išlai-
x M. Vizgartienė suorgamza-1. ^. _ . . *_/ Tr

 & 

j kyti Lietuvių T. V. 
vo dzūkių kvartetą, kuris pasi-I Bilietai gaunami: Marginiuo-
rodys lapkričio 18 d. per dzūkų j se, Balio Brazdžionio prekyboje, 
vakarą. Jam akompanuoja muz. į P a s valdybos narius ir prie įėji-
J. Sodaitis. " i 

(pr.) 
X "Krikščionio G\-venime*' 

knygų seriją didesne ar mažesne 
auka parėmė kun. P Patlaba, 
dr. V. A. Mantautas, dr. Martin-
kus, J. Mikulionis, A. Mitkevi-
čius, P. Norvilas, K. Rimkus. L. 
Rumšą, kun. J. Bertašius, L. Du 
da, O. Pabedinskaitė, V. Pečiu
lis, V. Sonda, A. Stasytis, kun. 
P. Rabikauskas, M. S. Rimša, B. 
Lesevičius, R. Kuprevičius, (pr.) 

x Chicagos Lietuvių Opera 
kviečia Chicagos ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti metiniam 
Operos baliuje, kuris bus š. m. 
lapkr. 11 d. vienoje iš gražiau
sių salių Reviera Lake Klube, 
143rd S t ir 88th Court Baliaus 
pradžia 7 vai. vak., grojant L. 
Bichnevičiaus orkestrui. Meninę 
programą atliks mūsų žymieji 
aktoriai — Leonas Barauskas 
ir Jonas Kelečius. Stalus prašo
me užsisakyti iš anksto pas Re
giną Vaitkevičiene šiuo telef. 
TO 3-8609. Jūsų dalyvavimas 
baliuje padės sumažinti operos 
pastatymo išlaidas šiame sezo
ne, (pr.) 

x Vėlinių oktavos šv. Mišios. 
Mišparai už mirusius ir kasdie
ninės maldos šv. Mišiose per vi
są lapkričio mėn. bus Marijonų 
koplyčioje prie "Draugo". No
rintieji įjungti savo brangiųjų 
mirusiųjų vardus, kartu su au
ka turėtų kreiptis: Mariam Fa-
thers, 6336 So. Kilbourn Ave. 
Chicago, m. 60629. (pr.) 

x Vieniem metam investavi
mas 10,000 dolerių, duos 20 
procentų pelno. Nekilnojamo 
turto garantija. P. O. Box 104, 
Oak Laun, III. 60454. (sk.) 

x B E R N I N A siuvamų 
mašinų vedėja Irena Rernotavi-
čienė, 4214 S. Archer Ave., Tel. 
927-0044, kviečia atsilankyti i 
parduotuvę ir apžiūrėti geriau
sias pasaulyje UBOBU, (sk.) 

X Kun. St. Adominas, Šv. 
Šeimos vilos administratorius, 
buvo stipriai susirgęs ir pagul
dytas ligoninėn. Šią savaitę jis 
tikisi grįžti į savo pareigas ir 
toliau gydytis namie. 

x "Chicago Daily News" 
praėjusio šeštadienio laidoj iš
spausdino Altos pirm. dr. K. 
Bobelio laišką, kuriame iškelia 
pavergtos Lietuvos reikalus. 

x Antanina Judvitis, 70 m. 
Worth, m., po apopleksijos išbu
vusi porą savaičių ligoninėje, da
bar jau sveiksta namuose. 

x Gediminas Damašius rūpi
nasi, kad lituanistinių mokyklų 
moksleiviai jungtųsi savo para
šais prie Jaunimo peticijos pra
šant laisvės pavergtai Lietuvai. 

x Argentinos Lietuviai pro
testuodami prieš bolševikinių 
okupantų Lietuvos pavergimą, 
aktyviai jungiasi į jaunimo pe
ticijos parašų telkimo vajų. 
Kaip žinia. Jaunimo Kongresas 
yra nutaręs surinkti pusę mili
jono parašų ir juos įteikti Jung
tinių Tautų Generaliniam sek
retoriui ateinančių metų vasa
rio mėn. Argentinos lietuvių va
dovybė pati atsispausdino jau
nimo peticiją ispanų kalba ir 
jau yra prisiuntusi Ryšių cen
trui Chicagoje keletą tūkstan
čių surinktų parašų. 

CHICAGOS ŽINIOS 
NEĮSILEISKIT 

NEPAŽĮSTAMŲ 
Vienas vyras Chicagos pieti

nėje dalyje paskambino durų 
skambutį ir jas pravėrusiai mo
teriai pasakė, kad neva jos duk
terį užgavęs automobilis. Kai i 
moteris tą vyrą Įleido į vidų, 
jis pašaukė dar kitus du. Jie 
surišo namuose buvusius ketu
ris žmones, pagrobė porą bran
gių kailinių, laikrodį, žiedus ir, 
nuskriaudę dvi moteris, pasiša
lino. Vėliau du iš užpuolėjų bu
vo areštuoti. Tai buvo T. Moore, 

MIRĖ APDEGUSI MERGAITE 

Trys maži vaikai žaidė deg
tukais. Tuo metu sudužo bute
lis alkoholio, užsidegė ir apdegė 
7 m. mergaitė Tammei Collins, 
gyvenusi 703 W. 133 PI., Chica
goje. Praslinkus 6 dienoms, ne
laimingoji mirė gydoma Cook 
apskr. ligoninėje. 

DAR TOLI TAIKA 
ART. RYTUOSE 

Izraelio ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Josef Tekoah 
sekmadienį kalbėjo JAV sionis-

džią pasveikino LB Vidurio Va-

vo klausytojų entuziastingai pri
imta. 

Toliau moterų choras su 
karų apyg. pirm. inž. R. Kronas, į k a n J d i ų o r k e s t r u padainavo lie-

W. 65 SL, Chicagoje. Policija 
tuoj pradėjo ieškoti trečio. 

MEDICINOS MOKSLAS 
PER 3 METUS 

18 m., gyven., 5930 S. Emerald, ! t u federacijos suvažiavime Chi-
Sr J ^ c

R o 5 t 0 ^ ' - 22.m*' ^ V ^ l c a g o j e . Jis pažymėjo, kad dar 
" toli iki taikos Artimuosiuose 

Rytuose. Priežastis ambasado
rius nurodė šias: arabų teroris
tai ir arabų griežtas nusistaty
mas susigrąžinti visas teritori-

Lojolos universiteto Strich j a S ) k u r i a s ^ p r a r a d o pe r 1 9 6 7 
medicinos mokykla pradeda nau j m įarą. 

NEGRŲ POLITINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Gary mieste šeštadienį ir sek-

pastebėdamas, kad šiuo koncertu 
minima LB dvidešimtmetis ir dė
kojo ansambliui, atšventusiam 
trisdešimtmečio jubiliejų. 

Spalvingais tautiniais rūbais 
pasipuošęs mišrus choras, vado
vaujamas muz. Alf. Mikulskio, 
pradžioje padainavo penketą lie
tuvių liaudies dainų: Padainuo
sim sustoję —harm. A. Mikuls
kio, Močiute mano — harm. A. 
Mikulskio, Linelius roviau —sti
lizuota J. Strolios, Kodėl, daine
le, mylimoji — St. Šimkaus, Žve
jai —J Gruodžio. 

Vyrų choras, padainavo Šią 
naktelę nemigau —J. Gruodžio, 
Kai aš jojau — V. Jakubėno, No
riu miego —J. Bendoriaus. ' 

Po pertraukos pasirodė visas 
ansamblis su šokiais, skudučiais, 
kanklėmis ir daina. Jaunieji šo
kėjai, kanklininkams skambinant, 
chorui dainuojant, pašoko audė
jėlę, subatėlę, oželį, aštuonytį ir 
malūną. Kadangi scena turėjo bū
ti palikta šokėjams, ansamblio 
nariai stovėjo priekyje scenos šo
nuose ant laiptelių, kanklininkai 
apačioje scenos ir, visam šiam 
didžiuliam vienetui atliekant 
programą, pareikalavo iš visų ir 
iš dirigento A. Mikulskio tikrai 

x Augustinas Ztgaitis, buvęs 
ilgametis "Draugo" knygų ir 
žurnalų spausdintojas — pres-
manas, nuo pereito penktadie
nio guli Šv. Kryžiaus ligoninė
je, 441 kambary. Jam buvo vi
dinis kraujo išsiliejimas ir šiuo 
metu intensyviai gydomas. 

x Skaitytojai siunčia aukas, 
pirkdami naujai išleistą knygą 
"Dabarties Kankiniai'', kurią iš
leido "Krikščionio Gyvenime" 
leidvkla. Mažesnes ar didesnes 

ir plėtimo darbų tame meno in
stitute. Darbai kainuos 350,000. 

UŽSIDARO AUKŠTESNIOJI 
MOKYKLA 

Su šiais mokslo metais užsida
rys Šv. Teresėlės parapijos, 7931 
So. Honore, aukštesnioji mokyk-

aukas yra prisiuntė: J. Kava- Į la Chicagoje, bet pradžios mo-
liūnas. P. Mikalauskas, A. J. | kykla pasiliks. Užsidaro dėl fl 
Bridžius, P. Baltakis, J. Kar- nansinių sunkumų, pabrangus 

mokytojų algoms. 

ją programą, pagal kurią stu
dentai medicinos mokslus išeis 
per 3 metus, vieton ligi šiol rei
kalaujamų 4. Šią programą vyk
dant mokykla gaus pašalpos po 'madienį vyko JAV negrų politi-
4,000 dol. už kiekvieną studentą, gfa suvažiavimas. Pagrindinis 
kuris imsis baigti mokslą per 3 j t i k s l a s _ s u d a ry t i bendrą va-
m e t u s - dovybę. kas ir padaryta. Buvo 

ATNAUJINS MENO 
INSTITUTĄ 

Chicagos meno institutas pa-

suvažiavę apie 4,000 atstovų. 
Išrinko JAV negrų politinę ta
rybą, kurios pirmininkas yra 
Garv meras R. G. Hatcher. Ši 

sirašė su Pepper Construction t a r y b a gruodžio mėnesį turės 
firma sutartį, pagal kurią ta fir- SUVažiavimą Atlantoje, kur be 
ma atliks visą eilę atnaujinimo Į M t ų dalykų svarstys" De Mau 

mūza. prel. A. Bačkis, kun. J. 
Baltrūnas, kun. J. Dainauskas, 
kun. M. Kirkilas, tėvai jėzuitai, 
M. Juodis, J. Beinarauskas, A. 

. Grigaliūnas, M. Mankeliūnas ir 
j E. Juciutė. (pr.) 

x l i e t Gailestingųjų Seserų 
I S-ga ruošia vakarą, spalio 28 d., 
i 7:30 v. v.. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Programoje sol. Van
da Stankienė. Šilta vakarienė. 

: Stalus rezervuoti tel. 925-2221 
, arba 476-2984. (pr.) 

x Chicagos Lietuvių Fondo 
dešimtmečio vajaus k-to ruošia
mas balius su menine programa 

r įvyks spalio 28 d. Jaunimo cen
tre. Pradžia 6:30 vai. v. Šia pro
ga vėl į LF narius įsijungė šie 
nauji nariai su $100, įnašais. 
Riškus, Kazys ir Stasė, Jnskevi-
čras Andrius ir Zuzana, Kapa-
činskas Juozas ir Marija, Gai
žauskas Bronius ir Kleofa, Ma
černis Pranas ir Rožė, Grebliu-
nas Paulius ir Vida, Griškus 
Kazys ir Aldona, Aleksandros 
ir Kaizmiero Prielgauskų atm., 
įn. (įrašė Bronius ir Stasė 
Prielgauskai). šia proga savo 
įnašus padidino: Kaunas dr. 
Ferdinandas ir Vanda $100. (iki 
$2.500.), Valinskas Fabijonas 
ir Severiną SlOO. (iki $500.). 
Rūta, Tadas Kęstutis SlOO. (iki 
$200.). 

Kas norėtų dalyvauti baliuje 
prašoma pranešti galimai grei-

; čiau į LF būstinę, 2422 W. Mar-
l quette Ra. teL 925-6897. (pr.) 

REKOLEKCIJŲ DIENA 
SESELĖMS 

Visoms Chicagos arkivyskupijos 
seselėms vienuolėms ruošiama 
susikaupimo diena spalio 28 d. 
Šv. Vardo kotedros auditorijoje. 
Prasidės 1 v. p. p. 

x Dzūkų Draugijos rudens 
balius įvyks lapkričio 18 d., 7 v. 
v., Liet. Taut. namuose, 6422 
S. Kedzie. Programoje — Kvar-

į tetas ir trio. Staliukus rezer-
I vuoti tel. HE 4-2375, YA 7-5980 
i (11-7 v. v.) ir vakarais RE 
j 7-4462. Gros L. Bichnevičiaus 
orkestras. (pr.) 

x Sekmadienyje, spalio 29 d. 
kons. Dr. Petro Daužvardžio 
vienerių metų mirties sukakties 
minėjimas — akademija. 

10 vai. išryto pamaldos Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laiko vysk. Brizgys. Pamaldų 
metu gieda Dainavos ansamblis j Vietnamo karo 5,976,000. 

j ir solistas J. Vaznelis. 
12 vai. Paminklo atidarymas 

Šv. Kazimiero kapinėse. 
4 vai. p. p. Jaunimo centro 

• salėje minėjimas — akademija. 
Gen. kon. A. Simutis pagrin

dinis kalbėtojas. 
Meninė dalis: A. Stephens 

; "Aidutės". Dainuoja oper. solis-
j tė D. Stankaitytė ir trio: P. Ma-
| tiukas, P. Armonas ir A. Vasai-
tis. 

Kviečiame visas lietuviškas 
organizacijas ir visus lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti. 

Chicago A. L. Taryha 
.(pr) 

Mau bylą Chicagoje, federalinių 
fondų pigiems butams statyti 
reikalą, kvotų nustatymą sta
tybos darbuose. 

Čiurlionio ansamblio koncerto metu 
kanklininkė Danutė Bankaitytė 
skambina A. Mikulskio kūrinį 

Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PROF. SCHMALSTIEG jrinį lygį. Taip kalbėjo žmogus, 

CHICAGOS LITUANISTINĖSE • lietuvių kalbą pradėjęs moky-
MOKYKLOSE įtis 24 metų amžiaus ir dabar 

r-v „,-„• ^. o L , s. lietuviškai laisvai kalbąs. Pro-Dr. Wuham R Schmalstieg,, f ^ ^ fead l i t u a n i s t i n i 
Pennsylvanijos valstybinio. uni- j n a u d a ^ ^ ^ 
yersiteto profesorius, l y d i m a s ^ l a n k a n t i e m s . 
LB švietimo tarybos pirm Jo-j ^ ^ k a i t o s b u v o 
no Kavaliūno spaho 21 aplanke, s u r u o š t o s v a i š ė s g v e č i a m s d r 
Jaunimo centro, Cicero ir Le-
monto lituanistines mokyklas. j W. R. Schmalstieg, jo žmonai 

(kuri dėsto muziką Pennsylva-
Amerikietis kalbininkas pro-j nijos valstybiniame universite-

fesorius mokiniams, mokyto-Į te) ir LB švietimo tarybos 
jams ir atvykusiems tėvams i pirm. Jonui Kavaliūnui. Vaišės 
kalbėjo lietuviškai "Kodėl aš vyko Lemonto Maironio litua-

EVDĖNŲ KARŲ VETERANAS 

Chicagoje tebėra gyvas indė
nų karų veteranas Fredrak 
Fraske, dabar jau sulaukęs 98 
m. amžiaus. Jis yra vienintelis 
indėnų karų veteranas visose 
JAV-se. Tie karai vyko 1817-
1898 m. Kitų karų veteranų 
JAV-se dar gausu: Ispanijos — 
Amerikos karo 1889-1902 vete
ranų 3,000, I Pasaulinio karo 
1.29 mil., n Pasaulinio karo 
14,12 mil.. Korėjos karo 5.9 mil., • kalbininko patarimus mokytis j ir kt. 

vis mokausi lietuvių kalbos". 
Klausytojai buvo labai sudo
minti profesoriaus kalba ir at
sakymais į visokius klausimus 

nistinės mokyklos tėvų komite
to sekretorės Mildos ir dr, Ro
mualdo Povilaičių rezidencijoje. 
Dalyvavo Lemonto mokyklos 

tuvių liaudies dainas. Oi dariau, 
dariau lysveles, Audėjos dainą. 
Aš prašiau, meldžiau, Lazdynė
lį. Visos harmonizuotos A Mi
kulskio. Pastarosiose dainose solo 
partiją atliko sol. Irena Griga-
liūnaitė. 

Po to mišrus choras padainavo 
Skamba kankliai, Žvenk žirgelis 
lankoj, Rambyno baladę, Vestu
vių duetą, Papartėlį. Visos dai
nos harmonizuotos paties diri
gento muz. A. Mikulskio. Solo 
partijas su kai kuriomis šių dai
nų atliko Irena Grigaliūnaitė, 
Ben. Butkus ir Algis Gylys. 

Po Papartėlio dirigentas supa
žindino svečius su kai kuriais ma
žaisiais ir vyresniaisiais Čiurlionio 
ansamblio dalyviais, atskiromis 
šeimomis, gausiai dalyvaujančio
mis ansamblyje, ypač iškeldamas 
Bankaičių šeimą, nes ansambly
je dalyvauja abu tėvai ir iš devy
nių keturi vaikai. Visiems klau
sytojai nepagailėjo aplodismen
tų. O po šio trumpo pristatymo, 
kaip ir visada, ilgesingai nuskam
bėjo tradicinė ansamblio daina 
Namo, broliukai, namo. 

Gėlėmis apdovanoti dirigentas 
ir vadovai. Ansamblio šokių gru
pei vadovauja rež. P. Maželis, 
kanklių orkestrui O. Mikulskie
nė, pučiamųjų orkestrui Rytas 
Babickas. Ansamblio valdybą su
daro H. Bankaitis (pirm.), V. 
Plečkaitis, I. Navickaitė, D. Ra
monienė, G. Aras ir V. Sniečkus. 

Prieš porą metų Čiurlionio an
samblis Chicagoje davė du spek
taklius, kurie sutraukė dvi dienas 
pilną tą pačią salę žiūrovų, ta
čiau ne žiūrovų gausa apspren
džia meninį pasisekimą. Žiūrovai 
ansamblį šiltai sutiko ir kai ką 
choristai turėjo kartoti. Bet vie
na prisimintina, kad tokie kon
certai geriausia ruošti sekmadie
nį, nes šeštadieniais yra daugy
bė įvairių parengimų, apsunki
nančių pasirinkimą. 

Po koncerto B. Pakšto salėje 
įvyko Marquette Parko LB apyl. 
ruoštas priėmimas, kuriame da
lyvavo ir čiurlioniečiai, kaip V. 
V. LB apygardos svečiai. Marąuet-
te Parko LB apyl. pirm. E Va
linskas pasveikino susirinkusius, 
pakviesdamas žodžiui apygardos 
atstovą Joną Žadeikį, kuris palin
kėjo čiurlioniečiam ilgai dainuo
ti. Dainavos ansamblio vardu io-
dį tarė J. Paštukas, čiurliom'ečių 
vardu —H. Bankaitis. Švenčian
tiems gimtadienius ir trims abi
turientams čiurlioniečiams sugie
dota Ilgiausių metų. 

Gausiai susirinkę svečiai turė
jo progą B. Pakšto orkestrui gro
jant, pasišokti ir pasidalinti min
timis su čiurlioniečiais, dar kartą 
savo kanklėmis ir daina pradžiu
ginusiais Chicagos lietuviais. 

P. Janulis 
po paskaitos. Daugelį stebino jo j vedėja Julija Cijūnėlienė, mo-
geras lietuvių kalbos žinojimas kytojai, mokyklos steigėja ir il-
ir tarimas. ' gametė vedėja Ona Abromaitię-

Mokiniams buvo ypač nau-'nė, LB Tarybos pirm. Vytau-
dinga išgirsti iš amerikiečio tas Kamantas, tėvų komitetas 

lietuvių kalbos ir pakelti kultū- Amerikiečiams svečiams pa-

tradicija, tęsėsi savaitę laiko. 
Tirštai etninių grupių apgy

ventose apylinkėse pasidarė la
bai populiarios jų ruošiamos 
specialios parodos ir iškilmės, 
kurios pritraukia daug lanky-

: > - iz ų apsilankymąTo LB t o ^ ' a ū r o v ¥ i r Prekiautojų, ir 
švietimo tarybai ir mokyto- yP a t i n£ai reklamuoja tų grupių 
jams už jų prasmingus d a r b u s , k l l m ė s k r a š t a - Lithuanian Pla-
lituanistinėse mokyklose. AP z a . ~. Marąuette Parko gyven

tojai ir pramonininkai privalėtų 
suruošti "Lithuanian Plaza 

iDays" Vasario 16-tos savaitę. 
Marytė Kraučiūnienė ir dr. 'Tuo turėtų rūpintis Lietuvių 

Paulina Vaitaitienė jau treti j Prekybos rūmai ar Marąuette 
metai Lietuvos Generalinio kon'parko namų savininkų d-ja. 

LIETUVIŠKA PARODĖLĖ 

Pasaulio Lietuvių jaunimo Žiniaraščio redakcija. Iš k. ; d.: R Kėkš-
taitė. L Plienaitė, M. Serepkaitė, I. Stravuiskyte ir E. Pakštaitė. Trūks
ta A- Kara.t>:ca. Nuotr. V. Noreikos 

sula to vardu įrengė gražią lie
tuvišką parodėlę Bervvyno Olym 
pic Savings & Loan languose. 
Parodėlė buvo dalis to rajono 
čeku kilmės 

i. J. D. 

— New Yorko valstijoj šiuo 
pramonininkų ir \ metu gyvena 2,166,933 negrai. 

profesionalu surengto Grybų Pusė jų gyvena New Yorko 
festivalio, šis festivalis, tapęs, mieste. 




