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Carteris galėtų užbaigti 
pilietinį karą 

Kokmnistas Jkdrew Greeley gina Margueite parko lietuvius ir atskleidžia liberali 
veidmainystę 

Chicaga. — Kolumnistas (ku
nigas) Andrew Greeley vėl gi
na lietuvių reikalus. Vakar die
nos "Ghicago Tribūne" jis rasė, 
kad praėjus šimtui dešimt metų 
nuo Amerikos pilietinio karo, 
Jimmy Carteris gali užbaigti šį 
baisų Amerikos istorijos sky
rių, kuris tuo karu prasidėjo. 
Gal jis galėtų pagaliau sutaikin
ti šiaurinę ir pietinę Ameriką, 
Amerikos bendruomenės juo
duosius su baltaisiais. Tai būtų 
svarbus laimėjimas, lemiamasis 
posūkis Amerikos istorijoje. 

Iš kitos puaes, Carteris rizi
kuoja reikalu ras*, i.-oa sukur
ti naują atpirkimo >ž-„ P*9t 
kuri taip pat jausis atstumta, 

prasmių žodžių gausybės, veid- qutte Parką sur-aikir-a jo : eta-
mainiavimo ir elitistų nieku ne- vių bendruomenę, nes Bcfemitf 
pagrįstos nepalankios nuomo- esą naciai (nesvarbu, kiek jų 
nės, reikia rasti, kas turėtų už- žuvo nacių koncentracijos sto-
mokėti. Užmokėti kainą už pra- vykiose). Nė mažiaus:- * ožuo-
eityje negrams padarytas nuo- minos netenka nugirsti, kad tu-
skriaudas. Aišku, tos kainos ne- ri kas nors būti pagrindinai ne
sumokės nei liberalai, nei jų kai- teisinga tokioj padėty, kurioj, 
mynai universitetinėse bend- palyginti, neturtingų imigrantų 
ruomenėse ar turtinguose prie- apylinkės yra naikinamos, kai 
miesčiuose. Kas liko? Ogi tie ne- turtingi užmiestieciai ir caeže-
laimingi, kurie yra priversti gy- rio liberalai yra laisvi nuo bet 
venti miestuose, daugiausia et- kokios grėsmės jų apylinkėms 
niniai gyventojai, daugiausia ir jų nuosavybių vertei. O dė 
katalikai. ko nieko tokio? Dėl to, matot, 

kad lietuviai yra rasistai, ir nors 
jų dauguma atvyko į Ameriką 

MIG-25 buvo 
pervertintas 

Kai nėra vėjo, tenka panaudoti dviejų arklių jėgų metorą. Fulton kanalas, Obio 

Autobusais vežiojimai, pozi-

kaip pietinės valstijos ir negrai 
jautėsi šimtą metų. Jeigu rei- j tik tiems, kurie dar nėra pa-

tyvi dkkriminacija ir v i a kiti g į m 5 j i e a t s a M n g i 
technikos metodai, sugalvoti v prekybą, pietinių val-
negrų praeities nuoskriaudoms * l a n t a c i j a S ) p i l i e t inį karą 
atlyginti, yra iš esmes taikomi ^ ^ ^ ^ ( d i s k r i m m a c i j a 

rokia kainą, ta; oėgę į priemiesčius — gyvenau ketų užmokėt; -.umą 
sutaikymas, kuriam pirminin
kautų Jimmy Cartc-ris. geriau -
siu atveju Amerikai tebūtų lai
kinas padėties pagerimr.as Ra
siniam tčisuigum_a pas.e.-:t. ra
gai įprastinę liberalų išminti, 
išvilktą iš bereikalingų ir dvi-

Žada streikuoti 
Chryslerio darbininkai 

tiems Amerikos šiaurės rytuo-

prieš negrus). 
Dėl ko ir priemiesčių negali-

se ir vidurinių vakarų šiaurinė- ma integruot, kaip Marąuette 
se srityse, o tai reiškia, etni- Parką? Dėl to, kad užmiestie-
niams katalikams. čiai nėra rasistai (nepaisant, 

kad jie nekenčia lietuvių. 
Šitokia liberalų programa y-

ra jų teisinama tuo, kad etni- Palikime nesvarstę statisti
niai katalikai kokiu nors būdu nių duomenų, kad miestų etni-
yra atsakingi už negru vargus niai gyventojai yra mažesni ra-
ir, kad jie yra fanatikai. Jiems sista: už kitokių Amerikos ma-
ir privaloma atsilyginti už savo žųjų apylinkių gyventojus. Su 
praeities kaltes. Suprantama, įrodymais vistiek nesiskaitoma. 
taip aiškiai jie to nerašo, bet Cia reikalą turime su mitologi-
tik pasiskaitykite plačiosios ja ir tikėjimu, o tas tikėjimas 

Detroitas. - Automobilių dar- spaudos straipsnius apie Mar- sako kad miestų katalikai et-
bininku unija grasina pradėti q«*te Parko padėtį Chicagoje. mniai gyventojai yra kalti, at-
streikuoti prieš l y d e r i o kor- Jiems visai nerūpi, kad negrų sakingi ir tun bati nubausti, 

. , .,. , i^x:_ = ~~_ iėiimas tračiai chanee) i Mar- sako Greeley. 
poraciją, jei iki lapkričio 5 ne
bus pasirašytas kontraktas. 
Chryslerio fabrikuose. Amerikoj 
ir Kanadoj, dirba 118,000 dar
bininkų. 

"Nebus jokių pratęsimų", pa
sakė unijos viceprezidentas 
Douglas Fraser. Unijai iki šiol 

Politiniai spėliojimai 

Washingtonas. — Politiniai 
ekspertai pradeda spėlioti, kas 
bus respublikonų kandidatais j 

nebūdavo reikalo streikuoti prieš j p r e z i d e n t u s ^ ^ m e t a i s pau-
antrą automobilių kompaniją, g ^ g ^ galimybių duodama Ja
kai pasirašomas kontraktas su : m e g Thompsonui, kuris, tikima-
pirmąja. šiemet streikas buvo į ̂  l a i m ė s - i ų m e t ų rinkimus ir 
prieft Fordo kompaniją, tesėsi 28 j b u a uiįnojaus gubernatorius, ir 
dienas, buvo pasirašytas kon
traktas. Chrysleris tik 1973 bu
vo pirmoji kompanija ir darbi
ninkai streikavo 9 dienas. Tų pa
čių sąlygų unija reikalauja kaip 
ir iš Fordo. Kai bus susitvarky
ta su Fordu, bus spaudžiamas 
ir General Motors, kur dirba 
390,000 žmonių. 

Pekinas. — Naujuose plaka
tuose Mao našlė Čiang Čing ir 
kiti radikalai jau kaltinami, kad 
praėjusiam dešimtmety jie bu
vo pradėję "antikomunistinę 
veiklą". 

Po to. kai Maskva užsipuolė 
Kissingerj dėl jo įspėjimo ne
kišti nagų prie Kinijos, piktv 
atakų sovietų adresu per Kini
jos radiją jau buvo. 

Po rinkimu kita kalba 
• 
Tel Avtv. — Nežiūrint, kar 

bus Amerikos prezidentu, pc 
rinkimų Amerika pradės spaus 
ti Izraelį ir reikalauti pasitrauk 
ti iŠ okupuoto vakarinio Jorda 
no kranto, sakė gynybos rninis-
teris Snimon Perės. 

Maskva. — Maskvos National 
vtafeučio gaisre žuvo amerikie
tis prekybininkas iš New Yorko 
BayjBond Deyong. 

John Connally, rašo "U.S. News" 
(XL1). 

Maskva. — Rusų filosofas A-
leksandras Zinovjevas, kurio kai 
kurie veikalai išleisti ir užsieny
je, atleistas iš darbo Maskvos 
universitete. Priežastis: Zinov
jevas protestavęs prieš Sovietų 
valdžios įstaigų nutarimą neleis
ti jam dalyvauti filosofų suva
žiavime Suomijoj. 

Washingtonas. — Jeigu For
das laimės rinkimus ir norės pa
keisti valstybės sekretorių, di
džiausi kandidatai ' tam postui 
minimi dabartinis komercijos 
•sekretorius Elliot Richardsonas 
r buvęs Pennsylvanijos guber-
įatorius. dabartinis ambasado-
ius Jungtinėse Tautose William 
Tcranton. 

Concorde nuostoliai 

Paryžius. — Britų ir prancū-
•ų pagamintas lėktuvas Concor-
le nuostolingas. Prancūzai šiais 
netais dėl jo turės nuostolių 
nuo 32 iki 34 mii. dolerių. Kom-
rranijos prezidentas Pierre Gi-
raudet didžiausią kaltę sumeta 
New Yorkui, kad neleidžiama jų 
lėktuvui nusileisti JFK aerodro
me. 

Fordas atsiriboja 
nuo Nixono 

New York. — Jimmy Carteris 
iškilmingai pravažiavo New Yor
ko 5-ja gatve ir miniai, apie 60, 
000 žmonių, apkaltino Fordo 
administraciją nepaisymu mies
to gyventojų interesų, 

Fordas važinėjo New Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijose. Te
levizijoje apmokamuose skelbi
muose kalbama apie Fordo at
siribojimą nuo Nbcono. Atsisa
koma "diktatūrinių" polinkių, 
kurių turėjo buvęs prezidentas, 
ir daugiau teisių bei atsakomy
bės paliekama kabineto nariam. 

Chicago. — Prez. Fordo ko
mitetas Chicagoje savo biulete
ny fX.26) rašo, kad aštuoni Ge-
orgijos didieji laikraščiai praė
jusį savaitgalį indorsavo Geral-
dą Fordą, ne savo ouvusį gu
bernatorių Jimmy Carterį. 

Praėjusį savaitgalį visoj A-
merikoj 75 laikraščiai indorsa
vo Fordą ir 27 Carterį. 

t , ' i * i —f < • 

Skaičiai pasauliui 
k. aidinti 

Maskva. — "Sovietai yra pri
versti stiprinti savo apsigynimo 
sistemą", sakė rusų finansų nu-
nisteris Vasilij Garbusovas: 
"Imperialistinių jėgų machina
cijos ir jų agre^yviniai apetitai! 
verčia mus budėti". Tuo pačiu 
metu pažadėjo sumažinti gyny-i 
bos iHaidas 7.2 proc. Kaip jis'į 
tai galėtų padiSf ti, nesakė. 

Vakaruose niekas rimtai ne
žiūri i sovietinius biudžetus ir 
skaičius. Visi žino, kad karinės 
išlaidos paslėptos po kitomis 
skraistėmis. Niekas neturi tei
sės prie biudžeto skaičių priei
ti ir patikrinti. 

Indijoj šaudomi 
demonstrantai 

New DeTii. — Ministerė pir
mininkė Indira Gandhi parla
mente a^lkino. kodėl reikia pa
keisti konstituciją ir sustiprin
ti valdžios kontrolę. 

Gandhi ta proga pirmą kartą 
prisipažino, kad policija malšin
dama demonstrantus, protestuo
jančius prieš priverstinę sterili
zaciją, kelis ar daugiau jų nušo
vė. 

Madridas. — Teroristai ap
šaudė ir padėjo bombą prie Ma
roko ambasados, šeši asmenys\ 
buvo sunkiai sužeisti, pastatas j 
apgriautas. Neaišku nei kas tai | 
padarė, nei kokiais motyvais. | 

PASIRENKANT VIENA B DVIEJŲ 
Je. laimėtu Fcrdas, nereikia tikėtis ko nors naujo, 

]ei Carteris — būtu ari^a geriau, arba blogiau 

New York. — Lakus kelioms i 
dienoms iki pačių svarbiausių 
rinkimų, Amerikos visuomenės 
opinija tebėra neišryškinta, ne
aišku, ką turėsime prezidentu, j 
Vakar dienos "Monitor" sako, j 
kad jei balsuotojų bus maias, 
procentas, daugiau galimybių 
laimėti Fordui. Apatija ir neno
ras balsuoti yra didelis. 

"The Wall Street Journal" ve
damajam apie prezid. kandida
tus rašo: G. Fordas atėjo į prezi 
dentus be ambicijų. Joks pre
zidentas nuo Lincolno laikų ne
buvo paveldėjęs tokios susiskal
džiusios tautos ir neramumų, 
kaip Fordas. Kad jis pradžioj 
negalėjo susigaudyti, tai visai 
suprantama, bet jis gali ir turi 
kuo pasigirti — sugrąžino savo 
įstaigon orumą. Visa kita, kad 
ir nėra labai aukštos kokybės, 
bet nesudaro pagrindo baimin
tis. Sulaikė infliaciją, palengvi
no recesiją, o užsienio politiką 
paveldėjo iš savo pirmtakūnų j 
ir išvengė didesnių krizių. 

Įspūdžio, kokį sudarė Carte
ris, Fordas nepaliko. Carteris iš 
nežinios išėjo kaip meteoras. 
Jis, Carteris. buvo laisvas nuo 
senos politikos, nesusirišęs per 
daug net su savo demokratų 
partija. Jo pažadai iš karto daug 
ką patraukė. Bet pradeda
ma jau nuo jo trauktis, pa

skendo prieštaravimuose. Jeigu 
prezidentu liktų Fordas, mes 
galime tikėtis maždaug t o pa
ties: nei per daug gero, nei ne
tikėtai blogo. Jeigu laimėtų Car
teris, galimas dalykas, būtų kas 
nors ne tai kaip buvo — geriau 
arba blogiau. 

\Va.Hhir.<rtonas. — Harris biu
ro žiniomis, už Fordą daugiau 
pasisakys ir balsuose valdinin
kai ir turį aukštesni išsilavini
mą, baigę kolegiją ir universi
tetus. Už Carterį, panašiai kaip 
buvo Roosevelto laikais, dau
giau balsuos pietiniai gyvento
jai, juodieji, žydai, organizuoti 
darbininkai 

Gallupo institutas, pradėjęs 
moksliniais metodais visuome
nės opinijos tyrinėjimus prieš 
daugelį metų, sako, kad po tre
čiųjų Fordo ir Carterio debatų 
per televiziją norinčių balsuoti 
procentas pakilo, ir tai bus For
do naudai. Procentas turėtų bū
ti maždaug toks pat, kaip buvo 
1972. 

Abiejų institutų vadovai pri
pažįsta, kad iki balsavimo die
nos opinija gali pasikeisti, ir to
dėl tiksliau numatyti laimėtoją 
neįmanoma, galima padaryti 
klaidų. 

\<*w O r ^ n v .A.I i l K U S 3 A 

topsiją, policija skelbia, kad nu
skendusio laivo - kelto kapito
nas Egidio Auletta buvo girtas. 
Į jo laivą Mississippi upėje tren
kė norvegų prekinis laivas, jį 
nuskandino, ir žuvo mažiausiai 
100 žmonių. Išlikę gyvi keleiviai 
paliudijo, kad norvegų laivas 
buvo davęs signalą, bet' kelto 
kapitonas to negirdėjo ir jam 
neatsakė. 

ssasaašr V3*2fš Washingtonas. — Sovietų lėk-
I mvas MIG-25, kuriuo [inMįjn 

j It Belenko, yra 11,000 svarų 
*:~Z~**'> sunkesnis nei pradžioj manyta, 

'•&&' ir skirtas gynybai, ne puolhr—_ 
1 Jo pilnas svoris su keturiomis 
raketomis lėktuvams numušti 
yra 30,865 svarai Lėktuvas ne-

i | užtektų kuro pakilęs iš Sibiro 
* jSacharovkos bazės pasiekti To

kio ir sugrįžti. Jis dauį'-aii-i, 
skirtas atgrasinti Amerikos žval 
gybinių lėktuvų SR-71 iš Okina-
vos bazės skridimą per Sovietų 
Sąjungą. 

Meksika nuvertino 
savo pinigą 

Mek-viiiūs Mieste. — Meksika 
vėl nuvertino savo piniginį vie
netą pesą, 33%. Bankai už do-
lerĮ dabar duoda 26.24 pesus, 
vietoj anksčiau 19.70. Iki rugsė
jo 11 doleris buvo vertas 12-5 
pesų. 

Daugiau lėktuvų 
į Europa. 

Washingtonas. — Pentagonas 
pažadėjo sustiprinti Amerikos 
pajėgas Europoje. Į NATO su-

j dėtį pasiųs naujų kovos lėktų.* 
vų, jų skaičių padidins iki 550. 

• Bus tai pirmas pastiprinimas 
po devynerių rcetų. Bus pasiųsti 
už garsą greitesni F15 į Vakarų 
Vokietiją i r pridės naujų F - l l l 
naikintuvų - bombonešių į Bri-

; taniją, žinant, kad britai ekono-
I minių bėdų spaudžiami savo gy
nybą mažina. 

Valstybės departamente bijo
ma naujo naftos žaliavų pabran
gimo. Tai labai atsilieps Vaka
rų Europai ir NATO gynybos 
biudžetams. 

Sutaupė 11 bil. dol. 

Washingtoras. — Fordo ad
ministracija šiais metais sutau
pė 11.4 bil. dolerių. Tiek pinigų 
neišleido, kiek biudžete buvo lei
džiama. Vien per paskutiniuo
sius tris mėnesius sutaupyta 7.6 
bil. dolerių. Taupymas turi ne 
vien gerą pusę: dėl taupumo su
mažėjo gamyba, įmonių ir dar
bininkų pajamos. 

Bandė pagrobti 
80 miL d o l 

New York. — Policija suėmė 
tris asmenis ir sutrukdė įvykdy
ti didžiausią istorijoj apiplėši
mą. JFK aerodrome vagys, pa
naudodami elektroninius apara
tus, ruošėsi apiplėšti Svrissair 
siuntą, vertą 80 miL dolerių 

i-- **^ - •'= T - * - - , - T .:T--1 _-_ ^^-^JLįįl 

Brangiausias 
p-agyvenimas Tokijo 

Ciurichas. — Brangiausias pa
sauly pragyvenimas yra Tokijo 
mieste, pigiausias Bogotoje, Ko
lumbijoje, skelbia Union ban
kas Ciuriche. Pagal brangumą 

I toliau eina Stockholmas. Gene-
; va, Kopenhaga, o prie pigiau-
| sių dar reikia skaityti Buenos 
j Aires, Dubliną. New Yorkas pa-
; gal brangumą yra devintas, Chi
caga 14, Los Angeles 18 ir San 

! Francisco 20-toj vietoj. 
Drabužiai brangiausi yra Ma-

Į narnoj (Bahreino sostinėj), 
' paskui Paryžiuje, Hong Konge, 
| Genevoj ir Caracase. Pigiausi 
irgi Bogotoje, Londone, Singa-

i pūre. Restoranai brangiausi Ma-
namoj, Paryžiuje, Buenos Aires 
ir Genevoj; pigiausi Bogotoj, 
Johannesburge, Madride. Istan-
bule. Butai brangiausi Xew Yor-
ke, paskui Panamoj, o pigiausi 

1 Maniloj Ir vienoje. 

KALENDOPTUS 
• 

Spalio 29: Maksimilijoną*, 
Euzebija, Barutis, Tolvydė. ^ 

Spalio 30 : Alfonsas, Zenobi-
ja, Skirgaila, Validė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:51. 
ORAS 

VVARMER 

Daugiausia saulėta, šilčiau, a-
-:e 60 laipsnių. 
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V. GERULAITIS 
CHICAGOS 8 K A S H N E 

Sekantį trečiadieni ir ketvir
tadienį (lapkričio 3 ir 4 d.) Chi
cagos stadione, Madison g-vėj, 
"vyks įdomus teniso turnyras , 
kuriame dalyvaus tik 4 žaidė
jai, bet vieni iš pačių geriausių 
ir įspūdingiausių pasaulyje. Tai 
švedas B. Borg. šių metų Wim-
bledono meisteris; rumunas Į. 
Nastaze, kontroversinis (nuo
lat mokąs tūkstančiais dolerių 
baudos už nesportišką elgesį 
aikštėje), bet bene pats talen
tingiausias pasaulyje; australas 
R. Laver, laimėjęs du taip vad. 
"Grand Slam" ir lietuvis V- Ge
rulaitis. Wimbledono dvejeto 
meisteris, 4-tas Amerikoje, jau 
laimėjęs prieš pačius geriausius 
pasaulyje, kaip Connors, Ashe. 
Nastaze ir t. t. 

Trečiadienį 7:30 vai. vak. jis 
žais prieš Borg a r Nastaze, o 
ketvirtadienį, jei pirmas rung
tynes bus laimėjęs, žais finalą, 
o pralaimėjęs, žais dėl 3-čios 
vietos. Po to bus dvejeto rung
tynės, kuriose jis su Nastaze 
žais prieš Laver ir Borg. 

Tad Chicagos lietuviams pui
ki proga ne tik pamatyti įdo
mių teniso rungtynių, bet kar
tu palaikv-ti savo šiuo metu ge
riausią sportininką. Laimėtojai 
dalinsis 40.000 dolerių grobiu, 
taip. kad kova už kiekvieną taš
ką bus įtempta. 

Chicagos lietuvių teniso klu
bas abi dienas organizuotai da
lyvaus rungtynėse ir tuo pa
čiu kviečia visus lietuviu kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Ta 
pačia proga V. Gerulaičiui pla
nuojamas ir oficialus priėmimas 
bei susipažinimo vakaras antra
dienio vakare (lapkričio 2 d.). 
Jo asmeniškas sutikimas jau 
gautas, tik nežinia dar. ar jis 
suspės, nes po turnyrų Madri
de ir Barcelonoje, šią savaitę 
jis žaidžia Vienoje. Austrijoje. 

Tame priėmime dalyvautų ir 
jo tėvas, buvęs Lietuvos teniso 
meisteris. Vieta ir laikas bus pa
skelbta. 

Pereitą šeštadienį Wimbiedo-
ne teniso klube įvyko pirmasis 
šio sezono Chicagos lietuvių te
niso klubo ~Round Robin" tur
nyras. Sklandžiai j j pravedė Z. 
Mereckis, o po varžybų klubo 
pirmininkas R. Blinstrubas įtei
kė trofėjas pereito ' ' round ro-
bin'' laimėtojams, o taip pa t i r 
didžiulę pereinamąją trofėją (V. 
81 --i•".••• -e>- geriausiam mūsų 
šių metų tenisininkui Stepui So
liui iš Toledo. Apie tai vėliau. 

nviDKilMT - K š T T O S i r S 
l ŽBAIGIANT 

Taip jau c .ne įpratę, kad ką 
nors užbaigę, sustojame, pagal
vojame (kartais) ir stipriai paba-
liavojame beveik visada. Ir visa 
tai vadiname tradicija, kurią su
laužyti ar ignoruoti būtų beveik, 
nusikaltimas. Chicagos Lituani-
oos — Liths futbolo klubas nėra 
susiorganizavęs lietuviškoms tra
dicijoms laužyti, bet reprezen
tuoti lietuvius futbolo aikštėse 
svetimtaučių tarpe. Lituanicos 
klubas, kuris turi šešias koman
das, išsilaiko pats, nors metinis 

*biudžetas siekia daugiau trijų 
tūkstančių dolerių. Jis nėra jo
kios LB nei išlaikomas, nei re-
miamas. Lėšas parūpina klubo 
vadovybė, kurį daugiau ar ma
žiau, kasmet keičiasi. Šiais, dvide
šimt Šeštaisiais veiklos metais, 
vadovybę sudaro: Vyt Mioeika -
pirai-. ,-/ | Kaunas, inž. Ged. 
Bielskus, Joseph Kulys. Leonas Ju 
- -,!i> •• : W N •:: i u - i Dvi-:' • -

• O. Ant Vii ; - . Pi Gudaitis 
' • - K r i a n d a s . Jie 5 SStadie-

n; rengia sezono užbaigtuvtų va
karienę su šokiais Stofoi nazr^e-

VŽUOSIUS I IMMHf 
linksmins Neo Į i t e 
Vakarienės metu 
natorius Frank P L S 
Kenneth B. Jakšy ir 
liu įteiks Illinoi> Ge 
ly skirtą stipendiją 
ir bus pagerbti . isi 
mandos žaiacci . P 
masini veteran 
nas pareigūnas 
dysime prasilenkti su :rajį , : ;a 
gerbti tik mirusius. Mes gerbsime, 
kol pagerbiamieji CUU kvėpuoja. 

. ' i ip p ^ : ?-:•. ;ieiK:a taurė ir 
vertingiausiam šių rr.eiu. vyrų |EB-

a.-.2 ,< >,..je;_i. .<urį slaptu bal
savimu iš^;rir»Kij 'na komandos 
dalyviai. Kas jis t-.;k>. dar tebėra 
paslaptis. 

L.:iuanL •> K^rr-andcms vodo-
vauja: mažiukų — j u a s Žukaus
kas, jaur.-jčių — dr. J. Ringus, 
jaunių — Jonas Lisauskas, rezer
vo —Algis Kidolis, veteranų — 
Vyt. Miceika ir vyrų — inž. G. 
Bielskus. 

jonas Juška 

FUTBOLAS 
P E O R I A — U T H S S - 2 

Prieš Peoria ir vėl teko kapi
tuliuoti. Pora menkaverčių, *"gar-
bage" vadinamų įvarčių, ypač 
tretysis rungtynėms visai bai
giantis, atnešė Liths komandai 
neužtarnautą pralaimėjimą 2-3. 
Puol ime vis tik labai pasigesta 
Vic. Pikšrio. kuris dėl ligos nežai
dė. Laimėti prieš Peoria jų aikš
tėje reikia turėti pirmaeilį sąsta
tą. Turėt i tik vienuolika unifor
muotų neužtenka. įvarčius Įmu
šė Leonas Jokubauskas ir R. 
Fielos. Komanda sukovojo ambi
cingai ir vyravo aikštėje, bet lai
mėti nepasisekė. 

Nors Liths ir pralaimėjo, bet 
dėl iškritimo besirūpinantieji ga
li jau ramiai miegoti. Dėl neiškri-
t imo kovos tik Serbians ir Hansą 
F. Uni ted , kuris praėjusį sekma
dienį sužaidė lygiom su pirmųjų 
vietų komandomis — Serbians — 
Adria 0:0 ir Chicago Stars —H. 
F. Uni ted 1:1. 

Liths komandai ketvirta vieta 
garantuota tarp šešių mėlyno
sios sekcijos komandų, kur kon
kurencija buvo labai kieta nuo 
pat pirmųjų pavasario rungtynių. 
Žymiai lengviau kitos sekcijos -— 
raudonosios — komandoms. Ten 
meisteriu išėjo Rams komanda. 

SEKMADIENI PRIEŠ RAMS 

į I W . LiTMI A V U N W O B I J > W i n r O A U . I 

= iecood Cla» Pootagc ^ v , ». a.. .& ,nu*. Piibrisbed daily, 
g axceepc Sundaya, Legai bouday*. iayj. sriei Chns tinas i x E&ster 
= By the U t h n a B l a i CathoLlc PreM Society 

* SutscrtptRiP Rates: $28.00 — Chictgo ^ t Cooh. County (Įtinote 
§ Elsewhere * 'J. S-A $2e.00 '. *nH» S2S.00 Fore'? ; 
S Gounoia* — $28.00. 

Puto <W»HM mažinant, pajmuvrmai už gautas prenume
ra tų nesluntiann. Ant DRAUGO pne cekv.eno siairytojo adreso, 
?avu» J jo mokestį atžymnna, 0c k»ča skaitytojas yra užsi-
aokflfeg. 

"TJcaajo* pre«Bcn«rau H anksto s 
me:a~.« 3 ~ e r . 3 tnen > mex s 

t^aK.austas ap i t į 
•>.i g e r b i m ą . v IČ- i 
.rt.^^ir.^: 'Ba.'i- i 

Chicago Cook 0" EA.00 
Kaaador 
Kitur 
Jl»«ny)» 
Savaitini. 

J2S.0C 
J26.JC 
$29 00 
$:Š.OC 

$15.00 
$15.00 
$15.00 
$17.00 
$10.00 

$10-0f 
$10.00 
$10.0C' 
$11.00 

— 

MM 
$4 0G 

— 
— 
• " -

1 • RedaJca)* dirba *a>d-,er. 
§ £ 3 0 - V30. teataCieiuau 
E %-30 - 12.-00 
s • Admmistrąeja dirba cau>-
= « e o nuo 8:30 iki 4:30. fetta 
i dieniai* ouo W 0 iki 12:00 

• *Kiixcija straipsniui taiso mvc 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsaiu 
nesaugo uos grąžina uk <š anks 
to susjtar-s Sedaicija už skelbi
mu turin} neatsako Skelbimų kai 
no* pribunkamos gavus prašymą. 

• va žym-ausia* L;tuanic<Ds-L.*.iis k. 
j - žaidėjas su savo o sūr.jrr.^ kurie seka tėve pėdon. 
visi žaidžia Liths komandose. Stovi iš kairės: H e m . k 
komandos pagrindiniame s ą s t a t e dar nesulaukęs 16 
g a s Lituanicos klubui pnkia'uso nuo 1937 metų 

.; 3C.'..', ilcHJ 
r.ciu cjiepas-

r. r.'.ar. .'.'••• .' ^-"**..zH.tonus 
įįf r entuziastingi futbolo ftiNUsri -r 
.r:a^ ":..:...i!.-. Ui r_: i- —-*J 2a:s:: vvr'4 
IviarK. £i?Wnja.s :i Ar.'.ar.^Kis. H. JČJU-

Nuotr. F. B .-".eikio 

nuuumiiiiiUiinuiunitiuiuiiiiiiumiiiiiJiiHiuiimniiiuuiininiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

•Biue V 
V B C 

d- -.Cy 
X -r- ., 

. i w > O . N - . . a » ! - • 

ei .ės .vitų -ardų . j J A V b a ž n y č ; . . 

-. N-.-r s : Mur^-s Į k u t y v a ? š e š ^ d . 

v o n e p a p r a s t ą ;,-.. 

B A 2 N Y 0 I Ų E C Z L K I T Y Y A S ••_ 

rr.'./.a-. r>c: :•/: : c . u<j:yvau:an"i; 
v isos A m e r i k o s p i rmenybėse , tai j 
d a l y v a u k i m e t a i p , ka^ būtų ŽiaOrl — 
ma, jog čia lietuvių sporto \ i e n e - , 
tas. T a m pačiam straipsny pa-Į 
cašyta, kad į "playoffs" pateko 
ir Ukranian Youth Organization 
(Chicago) komanda, nors toli 
gražu taip gerai nepasirodė, kaip 
Xeris. Žinoma, ką ir kaip ame
rikiečių laikraščių koresponden
tai (ypač sporto) kada para
šys, tai vienas Dievas težino. Ta
čiau ukrainiečiai kažkaip pasirū
pino, kad jų komandai būtų pri
skirta jų kilmė, o mūsiškiai "pa
skendo" tarp visų kitų, skaityto
jui iš esmės nieko nesakančių, 
komandų pavadinimų. Vyresnių 
mergaičių pusėj — tas pats. Skai
tome: "Just Pants" (Hinsdale, 
111.), "VVindy City Rebels" (Chi
cago), "Vėtra" (Cicero IH.). tai
gi, lietuvaičių dalyvauta, bet 
tiems, kurie "Draugo1" sporto sky
riaus neskaito, o ''Volleyball Re-
vievv"' skaitytojų tarpe tokių yra 
turbūt kokie trys, žodis "Vėtra" 
juk nieko nesako. 

psvaistyti rūmu; 

yo-js vgzė-
(Grass Lake y..:':..) pašalir.i-
:r.<i .i .JA*.' cažr.vč:_ tar^/bos. 

, ues grupe Z', u ; — w COvav.d , 

A a . Ud. ' .&.. «iaa j .» ou'-ęs a a -

i\<:i.c^a.:\Zu R u m u n i j o j . 

TeL P R 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
A K I Ų AUSŲ NOSIES IR 

GEPJOJSS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

V a l a n i o s paga* susitar.rr_ą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery Ugots 
GunekulocpLR- Chirurgija 

6449 S o . Ptuaski Eoad (Craw-Tord 
Medical Buildinę). Tel. L U 5-6446 

Jei 

AMERIKOS LiETUViAI! 
BALSAVIMO METU — 

PASIRINKIMAS AIŠKU 

irr.a ltgo 
neatsiliepia, 

ii P9į ai susitarimą. 
skambinu 4m.4-i»j»i 

<?' 

Ir štai kodėl: 

Atsimenu, prieš keletą metų 

Po 8-nerių metų tragedijos vidaus 
ir užsienio politikoje Amerikai reikia 
naujos krypties, naujų kelių ir naujų 
pozityvių darbų. Prez. J. Fordo ir H. 
Kissingerio politika kalba pakanka
mai vaizdžiai pari už save*: Helsinkio 
aktas — Lietuvos ir kitų kraštų lais
vės troškimo ir vilties užslopinimas. 
Tęsiama detantės politika yra tik gat
vė, vedantį Maskvos pusėn. Vidaus 
krašto reikalai; ijtliacija. darbų trū
kumas, ekonomine krašto augimo 
stagnacija, pensininkų problemos, — 
tai vįs klausimai, reikalaują atsaky
mų ir konkrečių išvadų. Amerika yra 
vienintelė' industrinė valstybė pasau
lyje, neturinti pilno valstybinio svei
katos draudimo. Krašto didieji biznio 
monopoliai veda prie to. kad benzino 
galionas kaštuos $1.00, o tiek pat ir 
duonos svaras. Visas problemas iš
vardinti būtų neįmanoma. 

Prez. Fordo programa esmėje liks 

THE LITHLAKIAN AMERICAN 
UEMOCRATIC CLUB 

OF CUYAHOGA COUNTY 
18009 Lake Shore Blvd. 
Cteveland, Ohio 44119 

Jonas Nasvytis, Chairman 
216-481-1604 

UTHUANIAN AMERICAN 
DEMOCRATIC ORGANIZATION 

FOR STATE OF ILLINOIS 
4030 Archer, Chicago. Illinois 60632 

Stanley Balzekas, Jr., Chairman 
312-847-1515 

BALTIC LITHUANIAN 
DEMOCRATIC CLUB 

OF LOS ANGELES 
10627 Ohio Ave 

Los Angeles, Calif. 90024 
Julius Kiškis, Chairman 

213-474-021 
LITHUANIAN AMERICAN 

DEMOCRATS 
OF EASTERN* STATES 

1467 Force Dr. 
Mountainside. N. J. 07092 

Jokūbas J. Stukas, Chairman 
201-232-5565 . 

Rimas Aukštuolis, Cle. Ohio 
Vytas Burokas, L A. Calif. 
John DeRighter, Cle. Ohio 

DR. YL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų m VIDAUS LIGOS 

Marųuecte .Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VaL: pu-reač., antrad. tr ketvtrtad. 
6 ik. 7:3- vai. vajearo. 

štatad. nuo Į iki 3 vai. 
Pigu: yJsita.rlTr-.ą 

Ofiso telef. WA 5-a«70 
Rezid. teL WAlbrook 3-3048 

tokia pat, be didesnių pakeitimų 
teko te leviz i joi iš B a k i m o r e s Į Skaudžiausia šiandien, vis dėlto, yra | E d Gudenas, Cle. Ohio 
m a t v t i C l e v e l a n d o Žaibo m o t e r ų I Pr€Z- F ^ ° ?^«akymas. kad. jo ma-j J u o z a s M H I ^ L A calif. 

trymu. Rytų Europoje nėra sovietų | R j m a s Mulokas, L A. Calif. 
dominavimo. Kandidatas į viceprezi-', H a r r y Petraitis, Chicago. HL 
dentus Dole viceprezidentiniuose de- : RįmVydas Šilbajoris, Colmbs. Ohio 
batuose pareiškė irgi sutinkąs su prez. joj^įas stukas, Mountnsde. N. J. 
Fordo ir su H. Kissingerio neva tai' Charles Beacham. Chicago. UI. 
teisingai vedama užsienio politika. 

Liths komanda žais paskutines 
šių metų pirmenybių rungtynes 
prieš pirmos divizijos raudono
sios sekcijos meisterį vokiečių 
Rams. Rungtynės bus VVinnemac 
parke 3 v'al. Jei mūsų komandai 
pavyks surinkti pirmaeilį sąstatą, 
rezultatas gali būti labai įdomus. 

DĖMESIO VERTA PASTABA 

Šešis kartus per metus .Ameri
koj išeinąs ' 'Volleyball Revievv'' 
šių metų rugsėjo numeryje, net 
p i rmam puslapyje, aprašo tre
čiąsias AAU Junior Olympics 
Amerikos tinklinio pirmenybes, 
kaip geriausias iš lig šiol vyku
sių. Čia sakoma, jog dalyvavo vi
sų klasių praėjusių metų meiste
riai, visi iš Chicagos. Pirmuoju 
eina "American Neri> (Boys 14 
and U n d e r ) " . Taip ir parašyta. 
Tol iau sakoma, jog į vieno mi
nuso sistemos galutines žaidy
nes (playoffs) pateko vėl "Neris 
(Chicago)" . Neris tik baigminė
se rungtynėse sunkiai pralaimė
jo Lagūna Beach, Californijos 
berniukams. Mūsų spaudoje šis 
etsiekimas buvo Hnkamai pami
nėtas 

Skaitydamas šia ž.tuą džiau
giausi i'., ' ūae j au , - e s '"Meris * 

tinklinio komarKios finalines 
rungtynes, kai ji dar buvo savo 
stiprybėj. Mūsų turnyruose Cle-
velandas, aišku, dalyvaudavo 
Žaibo vardu, tačiau širdžiai buvo 
gera, matant ant merginų uni
forminių treningų aiškiai užrašy
ta "Cleveland Limoamam' ' . Ir 
pranešėjams tai jokio ypatingo 
vargo nesudarė ir tai buvo tada, 
kada 2aibo tinklinio komandoj šviesesne ateitj 
žaidė ir amerikoniukių i r uk
rainietė, ir čekoslovakė. 

PAGALVOKIM 
PRIEŠ BALSUODAMI! 

Dalyvaudami lapkričio mėn. 2-os 
dienos rinkimuose ir pabalsuodami už 
CARTER — MONDALE. pakeisime I ̂ k k s a n d ^ R i m k u s , L. A^ Calif. 
Amerikos politinės vagos kryptį į 

cago. 
Rimas Cesonis. Cinnamsn. N. J. 
John Gelminas, Chicago, IU. 
Joe Katauskas. Chicago, IU. 
Donald P. Muil, Cle. Ohio 
Paulius Nasvytis, Cle. Ohio 
Kazys Šidlauskas, Chicago, II!. 

TeL Of i so H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIPvURGAS 

2434 West 71st Stret 
Va.1 pirm. ketv 

Antrad., penktad. 
ti;< auai'uaj-iia. 

Iki 6 v. popiet. 
., treč. ir šeštad. 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD, VYT. KAURAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1407 S. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šeš t . 

Tel. ofiso ir b u t o : OLynapic 2 - U 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR Cf f lRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai popiet tr «-* 
vai. vak. Treč. ir šeštad. į d a r y t a 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
K t D r R n ; TK V A I K Ų L I G O S 

SPECIAU9T£ 
>tF.r»ICAL Bl-TLDING 

7156 South Westera Avcnae. 
Valanda^: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. KE 7-11RH: rezid. 22S-2919 

j 
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem? 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TeL — GR 6-2400 

Va!.: pagal susitar-ną: - ."nad. >.r 
ketv. 1-4 ir 7-3: ar.trad. Ir penkt 
10-4: Seita. 10-3 vai 

Ofs. teL 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDVTaiA IP, CHTRVKGft 

Specialybe — Nerrij tr 
Emocines Hsros 

CR.\\VTORD MEDICAL BOtJDLN'G 
fr«3 So. F îla^Ui XU>eui 

Va. ar.'los pag .̂1 ^rjai^-i-na 

Rczid- tel- — GI *-£*~;% 

DR. W. M. EISIM-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 S o . Kedzie Ave. WA 5-26*0 

Ofs. H E 4-1818: Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2454 W e s t lįst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kamoaa) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
peaktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarta 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAJTS 

7051 So. Washtenaw. TeL 77S-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydyto^j 

receptus. 
Didelis akinių rėmu pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. ĮįįL 10-4 v. ft. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Talando« 
atsiliepia. 

I susitarimą. Jei ne-
bteti: %a 2-0001. 

Sia pastaba nesiekiama nei ko 
nors įskaudinti, nei iš to padary
ti "federalinė bylą". K patirties 
mokomės. Tad norėtųsi, jog mū
sų sporto vadovai atkreiptų dė
mesį į reikalą tinkamai pristatyti 
mūsų komandų lietuvišką iden-
•::: v . Nes. ben: mūsų "eirr.oje. tai 
}au spaudoje radus lietu, i u >;x>r 
rininkų rjasiejkimu apraš>iną. kyla 
didelis džia-^.vrrujv B.* būtų dzr 
malonia v., ja ir kitiems skaityto
jams būtų aišku, kad čia ža:ac, 
(ir laimėjo) liet i> .a:. į 

Arwda> Bar^duka>' 

LrETUVTV AMERIKrECIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA 

Ko-ordinatorius: Jonas Nasvytis 

Political advertising paid for by 
the Lithuanian American Democratic 
National League: Jonas Nasvytis, co-
ordjnator. 18000 Lake Shore Blvd., 
Cleveland. Ohio 44119 

Šią 
-a 

tllO V 3 
rašyto: 
tik ni 

•a:. .rtin 

- :'• N e 

:g>Cj(. mėp 

taip p<r 
"•S frS-i 
:oa:n:nv 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. K DhARMACY 

^•į~:r\ai sportuoti kveoalai gydomos žoles »-t,t. 
-<-,-- 'ėdė3. remer>tai if kt, pirko ar tuomotį: 

\'. - oka-Tiai suoakuoiame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
. " r L A ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B, GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių l igos 
89*7 West 103rd Stre«t 

Valandos pagal s u s i t a n m ą 

Ofiso teL — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2«5e W«st «3rd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ta- penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo S iki 8 vai. 
vai . SeStad. nuo t iki 4 vai. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIC LIGOS — CHinURGMA 

Ofisai: 
111 XO. VVABASH AVE. 

4200 XO. CKVTRAL AVE 
Valandoa pa^cal au3itaxircį 

DR. FRANK PLECKAS 
OP 1 OMETR.ISTAS 
(Kalba l ietuviškai) 

2618 W. 71st S t . _ TeL 7 $ 7 - 5 l 4 8 
Tikrina akis. Pritaiko akinio* iv 

"Contact len9e»" 
Vai. pajca! susitarimą. Uždaryta t r e * 

'U-tt n u klaba' 

p.actai ap-
v. crtin:^. 

, \ k.10 '.ii 
oa- ir "Al! 

V.!' /.a 1 c;*' į H 

x- M,- : T i g 
tinkus iz h. į( 
pažymint. ka< 

įu .ar-
V. M;.r 

se» kur svečius, daugiausia akty-- tarp v ^ ų kitij dalyvavusiij k o » 

Taip 

< Ve-
u,--, - \ .-;>!. r.:' • 
vi: lietuvia1'. T K> 

*arpu prie B Kraimyk pavarrk?. 
pridėtas "ukrairnetls". 

Keikia tikėtis kad ' šda A B 
pastabą avu:eip5 deu^es: cv.:sų 
•uuba: •daivvau'* amerikečiu 
varžybom 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
B * » . HALSTED rTREET f l L . - CA 1-782 
RADIJO IR STEREO APARAT\i PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

OB3SUS PASTAnOūUlAS {VAIRIAUSIŲ TELEV1IIJŲ APARATŲ 
<PAI VtttDti TTi F v r r o c » P * B i n 

Ofs. PO 7-6660. Re*. GA 3-T278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 83rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

AT 

L A D I £ S A N H O E N l L E H E M 
. ,,-rmiiA 4JH \0 Paįbfei *yi-Guarante<>d ln &witzerlatid and 1a 

-••d ln CSA, Caaada. Europa. It eures Dandruff. F».!llng 
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Didysis reikalas if 

RYŽTAS JAM AUKOTIS Zvilg 
Teisingai yra sakoma, kad di- Lietuvoje, A. Kasulaitis amerikie-

džiųjų žmonių savybė yra įžvelgti čiams skelbia apie lietuviškos 
savo laiko svarbiausiąjį reikalą ir krikščioniškos demokratijos lai-
jam aukotis. Mūsų laikais neten- mėjimus, V. Bražėnas atkakliai 
ka^ daryti ilgų ieškojimų, koks veržiasi laiškais į redakcijas Lie-
musų tautos didysis šio meto rei- tuvos priespaudą ir teises į laisvę 
kalas. Jj mums skelbia pavergtos priminti, pagaliau Kapočius savo 
tautos laisvės šauksmas, girdi- Enciklopedija Lituanica ištisais 
mas iš Kalantos liepsnų ar iš su dešimtmečiais kalbės apie Lietu-
mirtinu pavojumi redaguojamos, vą į lankančius universitetų, 
spausdinamos ir platinamos miestų bibliotekas, o Zobarskas 
'Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni- sakys lietuviškas pasakas ir per

jos"- teiks kitą mūsų kūrybą plačiai 
Daug paguodos duoda faktas, angliškai skaitantiems, 

kad atsiranda kaskart daugiau čia tik suminėjome kelis, o jų 
žmonių, kurie tą reikalą įžvelgia y r a žymiai daugiau nei tik JAV-
ir jam aukojasi. Kiekvienas tai -se, bet ir kitur, kaip prel. V. 
gali daryti toje srityje, kur jis yra Mincevičius informaciniais biu-
sapnausias. lateniais, brošiūromis ir knygo-

Paskutiniu metu į akis krinta mis kalbąs apie Lietuvą itališkai 
labai svarus poeto Kazio Bradūno skaitantiems, 
žodis poezijos laukuose. Vienas * 
jo naujausių kūrinių jau pasidarė D H u g U 5 k a d ne mes vieni. Mū-
daugiau žinomas įvairių tautų s ų i a i s v ė s šūksmas jungiasi su 
skaitančių intelektualų tarpe, htų pabaltiečiu balsais. Su at-
kaip tarp mūsų pačių. Tai rusų k a k i i u u o i u m u k e i 5 a Baltijos ver-
kalba paskelbtas eilėraštis "Krės- gijos skausmus latvis kun. Janis 
lovyj Cholm (Kryžių kalnas), Smits, neseniai prasiveržęs į lais-
pasirodęs naujame tarptautinio 
garso žurnale "Kontinente, kurio 
vertingieji dalykai skelbiami vo
kiečių, prancūzų, anglų kalbomis. 

snis į prezidentinius kandidatus 
Bet apspręsti reikės Amerikos piliečiams 

JUOZAS GAILA 

vąji pasaulį. Ir jam vyksta pasiek 
ti JAV didžiąją spaudą. Gautoje 
"Washington Post" iškarpoje iš 

Gal būt, viena demokratinės! 

santvarkos silpnybių yra ta, kad 
į jos vadovaujamus organus ne 
visada gali ar nori patekti pa
tys gabieji ir vadovavimui tinka
mieji asmenys. Nors rinkėjo žo
dis ar balsas urnoje yra lemia
mas kandidato išrinkimui ar pra 
laimėjimui, tačiau dažnai balsuo 
toias turi labai ribotą pasirinki
mą, nes jam pristatomas kandi
datas, parinktas partijos mašinos 
nebūtinai dėl jo sugebėjimų va
dovauti išrinkimo atveju, bet dėl 
jo pajėgumo laimėti daugiau bal
sų už opozicijos kandidatą. Par
tija savo tikslu pasistato ne vals
tybinę gerovę, bet valdžios lai
mėjimą ir partijoje vyraujančių 
grupių interesus, kurie ne visada 
sutampa su visos valstybės inte
resais. 

Keliai į prezidentūrą 

Kelias į Amerikos prezidentus 
nėra lengvas, nėra jis ir be rizi
kos gyvybei, ką liudija netolima 
praeitis. Iš kandidato jis reikalau
ja nepaprastos fizinės ištvermės, 

v I lankstumo, net iki principų at
sisakymo aklo paklusnumo kai 

žmona pavyko po didelių sunku
mų gauti išvykimo vizą, kad jis 
liūdi jos kongrese apie religinę 

spalio 23 d. yra išspausdintas in-1, 
Cia mūsų lietuvis poetas išveda- terview su kun. Smith. Pažymi->' 
mas į tarptautinį forumą ir ki- m a , k a d ] a m b u v o Latvijoje ūž
tais aukšto pasisekimo susi- drausta sakyti pamokslus, kad 
laukusiais kūrėjais. pagaliau jam su 11 vaikų ir su 

Savo eilėraštyje K Bradūnas 
perduoda pasauliui kryžiuoja
mos mūsų tautos skundą, tarda
mas: "Kodėl apnuoginote Kryžių priespaudą" pavergtuose" kraštuo-
kalną, ir kodėl jūs iškirtote krjj- ^ Vyksta areštai net už vaiku 
zius? Brekšme apžertas plikas t i k y ^ m okymą , net esančių tė-
kalnas vidury Lietuvos. Tegu sus- vnj namuose. Baudžiama už pa-
tmgsta jūsų širdys, tegu nudžius- m a i d a s n a m u 0 s e , už religinės li
tą jūsų rankos; tegu akmenys sto- teratūros persirašinėiimą, nekal-
jasi prieš jus, kaip pačią paskuti- bant jau apie spausdinimą. Net 
nę valandą..." 

vėjimo žadėti, puikiai žinant, kad 
tų pažadų nebus galima ištesėti, 
ir net tam tikro laipsnio dema
gogijos. Kandidatas turi išbučiuo 
ti tūkstančius vaikų, paspausti 
ranką šimtams tūkstančių pilie
čių, aplankyti tolimiausias šio 
milžiniško krašto vietoves, kar
tais net nežinodamas kur jis lan
kosi, paremti partijos vietinius 
kandidatus, jų visai nepažinda
mas ar net nevertindamas, pasa
kyti po tuziną kalbų per dieną 
po kelių valandų nakties ooilsio. baudžiama už religines sveikini-i T , , . - ^ . J , , -

• - - - !•*•* ne- m o k o r t e I e s . 20Č&Z jis paliudijo1 žydresnis už juos, 

valkiotas frazes ir pasigenda 
stiprios, dinamiškos asmenybės, 
užkurią galėtų entuziastiškai 
atiduoti savo balsą. O visgi ne
galima nuvertinti prezidentinių 
rinkimų svarbos. Su pasikeiti
mais prezidentūroje, nors ne ra
dikaliai ir ne staigiai, ateina pa
sikeitimai šio krašto ūkiniame ir 
ekonominiame gyvenime ir taip 
pat santykiuose su kitais kraš
tais. 

Lieiuvos problemos 
Amerikos lietuviai susiduria su 

tomis pačiomis problemomis 
kaip ir kiti šio krašto piliečiai, 
o kartais tos problemos mums 
net ir aštresnės. Lietuvio am
žiaus vidurkis aukštesnis už vi
dutinio amerikiečio, taigi pro
porcingai turime daugiau pen
sininkų, kuriuos stipriai spaudžia 
infliacija. Nusikaltimai ir van
dalizmas juos verčia bėgti iš 
miestų, pusvelčiui atiduodant 
sunkiu darbu įsigytas kuklias 
nuosavybes. Nesvetima mums ir 
diskriminacija darbuose ir tarny
bose. Ypač tai pajunta pokari
niais metais atvykusi ir čia aukš
tuosius mokslus baigusi karta. 
Juk ant vienos rankos pirštų 
galima suskaityti šiek tiek aukš
tesnius valdiškus postus turin
čius mūsų tautiečius. Nežiūrint 
viso to pasiliekame tylia mažu
ma, kiek tai liečia vidinį šio 
krašto gyvenimą, visa energiją ir 
resursus skirdami paveikti vyriau 
sybę pavergtos Lietuvos reikalų 
atžvilgiu. 

Šiandieną i galingiausio pa
saulyje krašto prezidentus turi
me du kandidatus. Vienas iš jų 
prieš pusantrų metų buvo kaip, 
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tu. LB krašto valdyba be dide- , 
lių sunkumų gavo su juo pasi
matymą Vasario 16-sios išvaka
rėse. Tada G. Fordas prasitarė, 
ką jis ipadaręs S. Kudirkos rei
kalu, prašydamas apie tai ne
skelbti spaudoje, ir davė supras
ti, kad netrukus S. Kudirka bus 
išleistas iš kalėjimo. Pasimaty
mo dalyviai buvo fotografuoja
mi su viceprezidentu oficialių fo
tografų, net to jiems neprašant. 
Po savaitės, kitos, buvo nustebta, J 
kad negaunamos nuotraukos. Pa į 
kartotinai teiraujantis viceprezi- j 
dento įstaigoje, po įvairių išsi- j 
sukinėjimų sužinota, 'kad nuo- į 
traukų išdavimas spaudai buvo 
sulaikytas. Tuo laiku kaltininkų 
laikytas tuometinis prezidentas 
Nixonas, kuris savo prezidenta
vimo metu vengė oficialių susi
tikimų su pabaltiečiu delegacijo
mis. Prezidentui Nixonui atsista
tydinus ir Fordui perėmus jo pa
reigas, ne viena džiugino mintis, LB krašto valdyba ne tik šiam 
kad pagaliau Baltuosiuose rū- spaudimui nepasidavė, bet memo 
muose turime pavergtųjų draugą randumais, laiškais, vizitais Vals 
ir kad sekr. Kissingerio dienos! tybės departamente protestavo, 
suskaitytos. O visgi teko nusivil- į Konferencijos išvakarėse LB dėle 
ti ir net, palyginti, greitai. Si-Jgacija priėmime pas sekretorių 
mui Kudirkai atvykus į Ameriką, j rytinės Europos reikalams tiesiog 
senatoriai J. Javits ir J. Buckley! maldavo, kad Amerika, pasirašy-
suruošė jam, jo šeimai ir kele- dama sutarimus, liečiančius sie
tai jį globojusių lietuvių kuklias nų nekeičiamumą ,įvestų pasta-
privačias vaišes Washingtone, i bą, kad tai neliečia Pabaltijo 
pakviesdami ir prez. G. Fordą, i kraštų, kurie laikomi jėga oku-
Prezidentas pietuose dalyvauti: puoti. Deja, Fordo vyriausybė, li-
atsisakė, bet buvo beveik tikra, | ko nepaveikiama. Dviem dienom 
kad jis ateis S. Kudirkai ranką j po to praslinkus, prez. G. For-
paspausti. Neatėjo. Vėliau LB' das pasikvietė eilės etninių gru-

fJt 

J 
Demonstracijos Washingtone prieš negimusios gyvybės ž~d„»mus 

rioje pavergtieji nebus išduoti ir į iš gryno nežinojimo. Užsienio 
prašomi Įtaigoti etninę 
ir savas bendruomenes 
vyriausybės politikai. 

spaudą 
pritarti 

tekusius lietuvius, poetas giliai tiesą, kuri skelbiama "Liet Kat \ 
atsidusta: "Aš jau nebegaliu gy- Bažn. Kronikoje". 

...viešiems pažadėti nors sklypelio Už minėtus nusikaltimus de-
žemes, o mirusiems — kryžių damos bausmės po 50 rubliu, kas 
ant kapų..." Poetas primena, kad sudaro pusę mėnesinio uždarbio, 
pavergtos tautos skundas skarde- Areštuotieji už krikščionybę 
na po pasaulį: "Kryžių balsu kai- dažniausiai melagingai apkal
ba mums Lietuva. Grauduliu tas t i n a m j kitais nusikaltimais ir 
garsas apgaubia sielą, Šaltis eina baudžiami nuo 2 iki 5 m. kalėji-
per odą..." Poetas mato paverg- m o Y&n^ v j e n todėl, kad vaikai 
tos Lietuvos viziją:" Ne rubinai dalyvauja bažnyčios chore. Jie a-
vainike ir ne vyno purkšlės... t i m a m i n u o tėvų ir atiduodami į 
Ant Kryžiaus kalno tu, nukry- valstybines bedieviško auklėjimo 
žiuotoji Lietuva. Seniai jau išsida- įstaigas. Jei atimami keli vaikai 
lino tavo drabužį ir į gabalėlius \$ tos Šeimos, jie nelaikomi kar

mą Lenkiją, juodiesiems tik per 
klaidą tapęs baltuoju... 

Jo asmeninis gyvenimas, jau
nystė, šeima, finansai tampa at
vira knyga milijonams ne tik 
šiame krašte, bet ir visame pa
saulyje. Ir taip po visų šių "kry
žiaus kelių" tapęs galingiausios 
valstybės prezidentu, jis, toli gra
žu netampa galingiausiu ar ge
riausiai atlyginamu žmogum sa
vam krašte. Naujas prezidentas 

sukapojo Tavo viltį. Ant Kryžių į 0 ' g^rs tomf po~ įvairias vai-1 p a ,v e ] d i ' * £ £ ? * n e l a n k s t l * ^ e ' 
kalno tyla ir tuštuma... Bet su- ku auklėjimo komunistines įstai- f ? I m e s v a U Ž M S aparatą, jis sko-
lapoja naujos atžalos nuo kryžių gas.Kun. Smith skatina visus pa-! ,ngfs ? r e i ™ I p m s į^mgiems 
kamienų..." „ r f fe krikščionis solidariai1 ^ams, jis varžomas slaptai 

Čia ne griežtas vertimas iš ru- stengtis daryti spaudimą į Sovie-
siško, o perduodama prasmė, tų Sąjungą, ad nustotų vartoti 
verčianti susimąstyti ne tik mus, policinių priespaudos priemonių 
bet ir daugelio šalių naujo gyve- prieš tikinčiuosius už geležinės 
rimo ieškančius protus, kurie uždangos. 

su airiais jis tikras airis, lietu-. nežinomas už savo valstijos ri-
viams jis didžiausias draugas, į bų, kitam retas prieš ketverius 
lenkams už didžiulę nepriklauso-1 metus būtų davęs galimybę tapti 

krašto valdyba kreipėsi į prezi-* 
dentą laišku, prašydama pasima 
tymo Kudirkai, norinčiam asme
niškai padėkoti už išgelbėjimą. 
Baltieji rūmai raštu pranešė, 
kad prezidentas dėl įsipareigoji
mų kitur negalįs Kudirkos priim
ti... 

skelbia revoliuciją prieš komu
nistinę revoliuciją. Ne tik religines, bet ir patrio-

* tinęs idėjas Maskva stengiasi ne-
Mums miela, kad tą didįjį rei- gailestingai išrauti iš pavergtųjų 

kalą suvokę ir kiti su pasiaukoji- širdžių. Labai lauktina, kad jau
niu dirba savo srityse, informuo- nieji mūsų intelektualai, kuriems. 
darni kitataučius jų kalba. Lands- labiau prieinama spauda, ameri-, pet*- J*5 ^"eKa apatiškas rinkimų 
bergis savo dramomis stato stul- kiečių organizacijos ir įstaigos,1, *r kandidatų atžvilgiu, nes mato 

į prof. stipriau keltų balsą prieš pagrin- j neišpildytus pažadus, girdi nu-

ir viešai duotų pažadų krašto vi
duje ir jo pirmtako padarytų su
tarimų užsienio politikoje. O po 
trejų valdymo metų vėl artėja 
rinkimai. Prezidentui tenka palik 
ti valdžios vairą nuošalėj ir vėl 
pasinerti į rinkimų įkarštį, per
rinkimo ar savos partijos kandi
dato išrinkimo besiekiant. 

Nenuostabu, kad tas viskas 
neigiamai paveikia vidutinį pi-

prezidentu. Trejuose debatuose 
nė vienas iš jų neimponavo sa
vo intelektu, erudicija ar iš
mintimi. Mus daugiausia domi-

Panašiai įvyko *r su rašyt. 
A. Solženicynu. Tačiau, šį kar
tą prez Fordui atsisakius rašy-

I toją priimti, reikalas išėjo į vie-
. į sumą ir spaudoje kilo triukšmas 

P°h-1 dėl tokio pataikavimo Sovietams. 
rūmai po 
Kad Solzo-

iš abiejų pasigedome tais reika-

., iH f " ™ / " ~ " ' >.- ." *~» i dėl tokio pataikavimo ! 
tikos reua.ais, ypač p a v e r t o s ; T o ^ -e B a k i .. 
Rytų Europos ir Pabaltijo. Deja, k c I j ų ^ p a r d š k ė ) , 

pus ties partizanų lavonais. 
Vardys kuria pavergtos tau- dinių žmogaus teisių laužymą o-
tos dabarties golgotos istoriją, kupuotuose kraštuose Veiklesnie-
prof. Kasias savo knygomis judi- ji įvairių kolonijų vadovai galėtu, 
na teisininkų pasaulį, Budreckis šį reikalą aptarę ir pasiskirstę Jų 
garsina pasauliui kovotojų už kolonijoje gyvenančių amerikie-
laisvę mirtį ir viltis, prof. Kučas čių mokyklas išėjusių jaunesnių 
išeivijos praeities darbuose ieško ateivių adresus, juos asmeniškai 
angliškai skaitantiems ryžto da- aplankyti ir paprašyti, kad 
barčiai, dr. Remeikis uoliai rodo jie kontaktuotų laikraščių redak-
pasauliui žmogaus teisių laužymą ciias, kitus įtakingus žmones ir 
pavergtoje Lietuvoje. M. Brakas ieškot1! užtarimo pavergtie-
angliška knyga įrodo Lietuvos šiems. Paskutiniu laiku gerų 
teises į Mažąją Lietuvą. Andrie- straipsnių amerikiečių spaudoje 
kus klabena pasaulio rašytojų parašė Andrew Greeley. To-
širdis, Pugevičius beldžiasi į vys- kie dalykai savaime neatsiranda, 
kūpu duris, j katalikų laikraščių Tai vis vaisius lietuvių palaikomo 
redakcijas, tūkstančiais skleidžia ryšio su jais. Tokius ryšius reikia 
lapelius apie terorą okupuotoje plėsti ir stiprinti. J. Pr. 

PATRIARCHO SfKAKTTS į dešimtąsias metines. Grįždama 
j iš Armėnijos. Apaštalų Sosto 

ROMA. — Krikščionių vie- Į delegecija buvo trumpai susto-
nybės sekretariato pirmininko j jusi* Maskvoje, kur aplankė ru-
olando kardinolo Wil!ebrands, su stačiatikių Bažnyčios vado-
vadovaujama delegacija atsto- vybę. 
vavo Papiežiui Etchmiadzine, 
Armėnijoje, įvykusiose iškilmė* 

lais nuoseklumo, konkretumo ir 
net paprastos nuovokos. Preziden 
to G. Fordo v&dinamai "klaida" 
ne tik įpykino etnikus, bet sukė
lė nusistebėjimą ir tų amerikie
čių, kurie paprastai Rytų Europos 
reikalams būdavo abejingi. Iš 
tikrųjų tai nei pykti, nei stebė
tis nereikėtų, jei realiau pa
žvelgtume į Fordo vyriausybės 
vestą politiką mūsų atžvilgiu. 

Iš draugystės į politikos sūkurį 

Dabartinis prez. G. Fordas bū
damas kongresmanu buvo laiko
mas dideliu pabaltiečiu draugu, 
puikiai susipažinusiu su paverg
tosios Europos problemomis. 
Grand Rapids vietovės latviai net 
ir stiprokai finansiškai remdavo 
jį rinkimuose, už ką jis ir šian
dieną nepagaili jiems šiltų žo
džių. Fordui tapus vicepreziden-

pių atstovus, atrinkdamas tik 
tuos, kurie jau buvo įrodę savo 
paklusnumą, ir perskaitė jiems 
pareiškimą, kuriame aiškiai bu
vo pasisakyta už Pabaltijo vals
tybių inkorporacijos nepripažini
mą. Duodamas tą patį pareiški
mą amerikiečių spaudai, visą tą 
paragrafą, liečiantį Pabaltijo 
valstybes, pasistengė išleisti. 
Taip prez. Fordas Helsinkio kon
ferencijoje atsirado nesuvaržytas 
kongreso rezoliucijų, neužrūsti
nęs Sovietų ir susilaukęs padėkos 
iš kai kurių tautinių grupių vadų 
už priėmimą. 

Kas galvoti dabar , 

Kyla klausimas, ką prez. G. 
Fordo asmenyje turime. Ar jo, 
jam esant kongresmanu, palan
kios mums kalbos ir pareiškimai 
tebuvo mūsų apgaudinėjimas? 
Greičiausia, kad ne. G. Fordą į 
prezidentūra atvedė ne kvalifika 

nicynas bus priimtas, jei pareikš 
pageidavimą. Visgi rusas pasiro
dė ambicingas. To pageidavimo 
jis nepareiškė. 

Pabaltiečiu reakcija 
Pernai artėjanti Helsinkio kon 

ferencija ir pradėję kursuoti gan
dai apie Pabaltijo valstybių sta
tuso pakeitimą iššaukė didelę! cijos, bet susidariusios aplinky 
pabaltiečiu reakciją ir eilę Atsto- bės. Tiek privačiuose susitikimuo 

se, tiek televizijoje G. Fordas su
daro gero, nors lėkšto žmogaus 

vų rūmų ir senato rezoliucijų Pa
baltijo valstybių reikalu. Fordo 
vyriausybė kongrese surado savo 
šalininkų, kurie, dėdamiesi mū
sų draugais, perėmė jau įneštų 
rezoliucijų eigą ir gudriu manev
ru jas prieš Helsinkio konferen
ciją "užmarinavo", pagaliau nu
marino, tuo duodami vyriausybei 
laisvas rankas konferencijoje. 
Tuo pat metu tautinių grupių 
vadai buvo įtikinėjami nesiprie
šinti Helsinkio konferencijai, ku 

įspūdį, kuris kaip gali kartoti iš
moktas frazes, statistikas iki ba
nalumo, bet, keičiantis kalbos te
mai, pasirodo jo žinių bagažo ri
botumas. Antruosiuose debatuo
se jo pareiškimas apie Rytų Eu
ropos kraštų nepriklausomumą 
nebuvo padarytas iš piktos va
lios ar pataikavimo Sovietams. 
Nebuvo jis ir nesuprastas, kaip 
bandė aiškintis. "Klaida" įvyko 

politika jam buvo ir tebėra "ne
žinoma žemė". Detentės politiką 
jis paveldėjo iš Nixono, ją tęsė 
pasikliaudamas valstybės sekreto 
rium Kissingeriu. Net ir maty
damas augantį Kissingerio nepo
puliarumą ir nepasitenkinimą 
juo ir rizikuodamas prarasti di
delę dalį balsų, nedrįso jo pasa
linti, nes be jo užsienio politi
koje jis bejėgis. G. Fordui lai
mėjus rinkimus bus gal stengia
masi atšildyti šiek tiek atšalu
sius santykius su Sovietais. Var
gu bus kas daroma iškelti So
vietų prasižengimus žmonišku
mui, Helsinkio konferencijos su
tarimų laužymus. Fordo vyriau
sybė didžiausią dėmesį skirs Af
rikai ir Artimiesiems Rytams. 

O koks kitas kandidatas 

Ko gi galima tikėtis iš Jimmy 
Carterio, jei jis laimėtų rinkimus? 
Būtų naivu laukti kokių radika
lių pasikeitimų užsienio politiko
je. Amerikos prezidentai ateina 
ir išeina, o politika lieka beveik 
ta pati. Apie Carterio nusiteiki
mus mū^Tj atžvilgiu šiek tiek 
šviesos įnešė LB atstovų konfe
rencija su juo Pittsburghe. Pa
baltijo kraštų nepripažinimo po
litiką jis tęs, bet dėl mūsų di
plomatų ateities jis negalėjo pa
sisakyti, nes apie tai mažai ži
nąs. 

Nevisiškai taip. Kad to bus 
klausiama, jis iš anksto buvo pa
informuotas, bet visgi nedrįso 
angažuotis. Jam pakartotinai bu
vo priminta, kad ši vyriausybė 
nesudaro komisijos tikrinti Sovie
tų prasižengimų Helsinkio kon
ferencijos sutarimams, nors to rei 
kalauja kongrese pravesta rezo
liucija. Carteris nežadėjo tokią 
komisiją tuoj pat sudaryti, o tik 
kartojo, kad kitais metais bus 
puiki proga Belgrade iškelti vi
sus Sovietų prasižengimus. Po 
šios konferencijos Carterio šta
bas išleido specialų biuletenį, ku
riame Carterio pasisakymai LB 
atstovams perduoti gerokai ats
kiesta forma. Dar šaltesnio van
dens užpylė jo pareiškimas 
South Bende, kad Helsinkio su-

(Nukelta į 5 psl.). 

TRUMBUKAS 
Iš "Lokšiqjq** antrosios knygos 
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— Amerikoje per metus su-

Jis nežinojo ką sakyt. O moteris vėl klausia: 
— Ko tau čia reikia? 
— Aš noriu įeit pro antrąsias ir trečiąsias duria. 
— Še ko! O ar tu valiosi? 
— Aš pasistengsiu. Ar bus labai sunku ? 

, — Nelengva, vaikine. Ale bandyk. Duok man tris 
lašus savo kraujo ir eik. 

Petras pagalvojo. Ar ji ne velnias, kad reikia jai 
kraujo ? 

— Ko tyli, vaikine? — klausė moteris. — A r 
duodi tris lašus kraujo? 

O jis paklausė: 
— Ar tau reikia krauju padėto mano parašo? 
— Ne. Man tavo parašo nereikia, tik trijų lašų 

kraujo. 
— Gerai, imk. — sutiko jis. 
Prie sienos stovėjo kubiliukas, ant krašto kubi-

nuo lentynos tokį mažą kaušiuką. pasėmė iš puodo ka-1 dėjo t rys audėjos: viena jauna mergaitė, viena jauna 
žinkokio skystimo ir padėjo ant staliuko. Paskui pa- i moteris ir viena sena moteris. Trys jaunos mergaitės 
siėmė nuo lentynos dėžutę, išsiėmė adatą su kočiuku ir verpė šilkus, t rys jaunos moterys verpė balintus linus, 

trys senos moterys verpė vilnas. Jauniausioji audėja 
audė šilkus, jauna moteris audė drobę, senoji audė mi
lą. Ir dar trys jaunutės mergaitės trynė asloje šei
vas. 

Petras žiūrėjo į jas ir negalėjo suprasti: rateliai, 
rodos, sukos, ale iš tikro nesisuko; staklės, rodos, tauš
kėjo, ale iš tikro nė nekrutėjo; trinikės, rodos, trynė 
birbino šeivas, ale iš tikro nei vytuvai sukos, nei rate
liai. 

Iš dešinės jam buvo trys jaunosios verpėjos. Jis 
paklausė pirmosios: 

— Mergyte, ar tu gali prašnekti? 
Ale ta nieko neatsakė. Petras" pasigalvojęs palie

tė ją kairiąja ranka, ir va kas pasidarė: mergaitė su
kruto ir pradėjo verpti, o paskui tą —antroji, tre-

sako Petrui: 
— Ištiesk man savo kairiąją ranką. 
Petras ištiesė. Moteris cakt pradūrė jam galą ma

žojo pirščiuko, paspaudė ir jsilašino j tą kaušiuką 
tris lašus kraujo. Kaušiukyje skystis šnypštelėjo, 
burbtelėjo, ir pasidarė trys raudoni karoliai. Moteris 
pasiėmė nuo lentynos ylą ir išdūrė visuose trijuose ka
roliuose skylutes. Paskui nusikabino nuo kaklo aną 
virtinę karolių, užvėrė tuos tris karoliukus ir vėl vi
są virtinę užsidėjo ant kaklo. Karoliai dailiai spindėjo. 

•"Tikriausiai ji ragana", pamanė Petras. 

O moteris perbraukė savo ranka per tuos karo
lius po savo kaklu ir pasakė Petrui: 

— Dabar ?ali eit. Eik pro dešiniąją angą. Nuo an
gos atskaityk šimtą žingsnių, pasisuk į kairę ir pama- čioji ir visos. Verpėjos verpė, audėjos audė. trinikės 
tysi duris. Tik nieko neliesk dešiniąja ranka. O belsk į trynė šeivas. 
kairiąja. Petras jau žiojosi jas pašnekint. o jos kad uŽ-

Petras padėkojo jai ir nuėjo. Nuo angos atskaitė trauks cainą — visas Bišpilis suskambėjo. Rateliai 
šimtą žingsnių, pasisuko į kairę ir pamatė duris. Pasi- ' birzgia, staklės tauška, o iš tikro lyg kokie žvangu-
bekiė kairiąja ranka, ir durys atsidarė. 

Jis įėjo j vidų. o čia buvo didelis šviesus kamba
riai žvanga, susimaišo su daina, ir nepasakysi, koks 
gražumas. 

liuko pakabintas kaušas. Moteris paėmė tą kaušą, pa-'; rys. Viename šone sėdėjo prie ratelių devynios verpė- Dabar jisai stovi ir klausos. Tiktai ar nepasibaigs 
se, minint Armėnijos Patriar- į sižeidžia 150.000 aaiaenų žolei i sėmė iš kubiliuko anglių ir užbėrė j žirim}. Anglys jos: trys jaunos mergaitės, trys vyresnės moterys 

- -cte vaske& 1-cjo išrinkimo dvv. piaųti "ufri*"^4! 
i r , 

įKdegė. ir pasidarė šviesiau. Dabar moteris paštam*; trys senos moterys. Kitame šone trejose staklėse sė> 
jam laikas, taip bestovint ir besiklausant' 
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davęs koncertus ir lankęsis P. A m e • prof. Jerome Ro*e. Solistei akom-
rikoje, bet ir lietuviška orieruaci-
ja. Šiuo metu ji* tęsia pianino a u- Cle\eund<> Vyrų okteto vado 
dijas Bovding Green valstybinio 
universiteto MiMaihOfl kolegijoje su 

panuos irgi m u m s pažįstamas 

vas ir Čiurlionio ansamblio kon-
(Nukelia, j 5 pslu). 

E G L U T Ė S 25 M E T U 
SUKAKČIAI PAMINĖTI 

K O N C E R T A S 

Dalyvauja sol . G. čapkauslrienė 
ir pian. V y t a u t a s Puškorius 

"EGLUTĖ", vienintelis iliustruo
tas vaikų laikraštėlis laisvajame 
pasaulyje, neseniai atšventė savoj 
25 metų sukaktį. | 

"Eglutę" įsteigė 1950 metais. 
Bernardas Brazdžionis ir prelatas 
P. Juras, iš pradžių ją leido Lietu
vių Kultūros institutas, spausdi
no Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos seserų kongregacijos spaus 
tuvė Putname. N u o 1959 metų 
Putnamo seselės perėmė ir reda
gavimą ir nuo to laiko "Eglutės" 
visus reikalus aprūpina jų mylin
čios pasiaukojančios Širdys ir darb
ščios rankos. 

I vaiko pasaulį '"Eglutė" ateina 
formuoti jo lietuvišką charakteri 
ir ugdyti lietuvybę, ateina su pa
saka, eilėraščiais, vaidinimėliais 
iš Lietuvos istorijos, geografijos 
ir literatūros su gražiomis ilius
tracijomis. Ji pritaikyta pradžios 
mokyklos vaikams ir mūsų išeivi
jos gyvenime "Eglutė" jau 25 me
tus lankydama mūsų šeimas yra 
padariusi milžinišką kultūrinį 

įnašą ir atlikusi neįkainuojamą lie
tuvybės išlaikymo darbą. Kiek
vienas suprantame, kad spauda 
yra galingas ginklas, kad mūsų 
išeivijoje tai lietuviško gyveni
mo pulsas, ir kad, tačiau, lietuvis 
kai spaudai yra sunku išsilaiky
ti, tuo labiau "Eglutei", kada ša
lia prenumeratos ji neturi nei ap
mokamų skelbimų, nei gausių 
aukų. Ja rūpinasi Putnamo sese-
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BUIKEMA 
C O N G R E S S 

R E P U B L i C A N 

Vote Nov. 2nd 
Citizens for Buikema 

uftttiiiiiitiiiitiiiiiiituiitisiiiniiiiiiiiiiiiiti 

lės. Šakotai ir mums taip reikalin
gai Putnamo seselių veiklai pa
remti įvairiuose miestuose yra su- j 
sidarę komitetai, kurių vieni pa
stoviai, kiti sporadiškai ateina se
selėm į pagalbą. 

Clevelande susiorganizavęs i 
Putnamo seselių veiklai remti ko- Į 
mitetas, atžymėdamas "Eglutės" 
25 metų sukaktį, rengia mūsų iš
kilios solistės Ginos Čapkauskie-
nės ir pianisto Vytauto Puško-
riaus koncertą, kuris įvyks lap
kričio 6 d. 7:30 v. v. Dievo Moti
nos Nesiliaujančios Pagalbos pa
rapijos salėje. 

Gina Čapkauskienė, koloratū
rinis sopranas, kaip profesionalė 
dainininkė debiutavo 1962 metais 
ir nuo to laiko ji pastoviai daly
vauja įvairiose Kanados radijo ir 
televizijos programose. Su dideliu 
pasisekimu ji koncertavo dauge
lyje Kanados ir JAV miestų, 
taip pat lankėsi Pietų Amerikoje 
ir Australijoje. Su ja programoje 
dalyvauja pianistas Vytautas Puš
korius gražiai užsirekomendavęs 
ne tik savo muzikiniu talentu, 

A. f A. PIJUI KUAUSKUI mirus, 
jo sūnums KŪN. GEDIMINUI KIJAUSKUI, S. L 
ALGIUI ir JUOZUI KIJAUSKAMS su šeimomis ir 
kitiems giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia 

Clevelando šv. Kazimiero lituanistines 
mokyklos mokytojai ir mokiniai 

! p e > - 5 f -^S 
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MARTYNUI PURVINIU minu, 
žmonai, dukroms ir jų šeimoms reiškiame 
gili? užuojautą. 

Union Pier Lietuvių Draugija 

' & & • * • - * ; 

A. t A. JUOZUI ŽEMAITAIČIUI minis, 
jo žmoną Anelę, šeimą ir visus artimuosius 
liūdesio dienose giliai atjaučiame. 

L 0 . Kizlauskai 

:izz>tn&* 
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ST. PETERSBURG BEACH. 

FLORIDA 
Jeigu jdomau jatės įsigyti Šioje 11 

apylinkėje nekilnojamo turto nuo- f 
savybę, maloniai jums patarnaus; 
Veronikos Jakušovienėa vadovau- į i 
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd., 

St . Peter»lnirj» ReaeJt, FT». SS706 
Tel 813-S67-I791 dieną arka 

813-360-0744 vakare. 
immtmttmifiiimiiiitttHtttmtiiHtMiHttt 

xxx>oooo<x>oooooooooooooo«o< 
JEIGU RUOŠIATĖS ką apsitvar- Į 
kyti apie saro namus, garaže, vi- } 
duje ar iš lauko namo. visuomet j 
Jums eta su patyrimu už prieina- ; 
mą kainą padės, skambinant po 6 
vaL vak. telefonu — 

4 7 6 - 3 9 5 9 
> o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o 

VISI LIETUVIAI, KUfttE 6YVEHJ < t T •""" iME KONGRESI
NIAM DISTRIKTE (41h Congressiooai distriet) NEPAMIRŠKITE 
BALSUOTI Už SAVO DRAUGĄ 

E D W A R D J 

wooooooooooooooooooooooooo 
Jvatriu prekių paalrtnkinias ne

brangiai i£ mū«u sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRBSS 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Xa»a S. Halsted <*. Ohicago III. «WW» i I 
2501 W. ft»th St.. (Tikėjo. I U.. «0«2» ' 

Tetef. 935-2737 — 254-3320 
V. Valantinaa 

ooocoooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooo 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Ir Paprastos Radijai, 

IVINSKI 
SPONSORED BY LITHUANIANS FOR OONGRESSMAN 

EDWARD J. DERWINSKI: 

Algirdas Brazis. Dr. K. Bobelis Dr. L. Kraucelrtfnas. Robertas Macaitis, 

Dr. 4. Briedis. Dr. V. Dergi* Dr. 1. Karaonas (a. f a,), jonas TalandLs 

Stare* Ir Oro Veaintnval 
Pardavimas) Ir Taisymą* 
M I G L I N A S T V 

2348 W. 69th S t , teL 776-14M 
—9PQ< 

R E A L E S T A T E 

WEST OF PULASK1 
Brick and aluminum expandable. 

comptete with a 2 bedrm. in-law apt. 
upstairs. lst floor also has 2 bedrms. 
Full basemeni. 2 car garage vrifli 
side drive. 45 ft. lot. Priced at $49,9©0. 

MATCHMAKERS 
SPICER REALTORS-

TEL. 735-I300 

CLASSIFIED GUIDE 

I&NLOMOJAMA — FOR RENT 

For rent — English bat-4-ment a-
partment. Stove, refrigerator. gaa, 
eleetric. Vk. 73rd & Prancisco. 

Call after 6 p.m. 476-312S 

Išnuom. 3 kamb. apšUd. butas, šva
rus, rami vieta, šaldytuvas, viri
mui pečius, kabinetų virtuvė. 
$155.00. Apžiūrėt galima Šeštad. 
nuo 10 iki 4 v. 6357 S. Talman. 
Skambint 964-3132 

B E A L E S T A T E 
•^m~m I I I I I i m—mm—» 

Gražiam Miami Beach rajone, 
netoli jūros , savininkas parduo-

į d a 12 un i t apartm. namą. Geros 
pajamos ir gyvenimas kurorte , 
įmokė t i $40.000. P. O. B o x 
14494 N . Palm Beach 33408. 

TeL: 305 — 626-2707 

B R I C K B O N U S 
Brick 2 story, full basemera. Sevea 

rooms, large lot — $34,500 

LEM0NT REALT0R 
6730 So. Pu4aski — Pbone 284-7347 

Išnuom. 4 kamb. naujai dekoruotas 
butas angliškame rūsy. suaugusiems. 
Brighton Pko apyl. 

Skambint 254-7287 

PROGOS — OPPORrUNTMES 

BAKERY 
Northwest side. Good-going busi-
rveas! W»U equipped. Approacimately 
$100.000 gross iaeome. Owtier wants 
to retire. Will sell boildiag and aH 
or buslneea alone. 

TEL. — 267-3581 

PARDAVIMUI 

For sale — beige coat with mink 
coHar, looks likę new; white fox fur 
scarf; a set of books "Messages and 
Letters of Presidents"; upholstered 
chair (biue). Vic. Marouette Pk. 

HE 44734 

W e s t L a w n — Pirmasis sav in inkas 
parduoda 5 kamb. (3 mieg.) mūro 
ir Kalifornijos raudonmedžio namą. 
Gražiai apsodintas. Patie. Skambint 
po 2 vai. popiet t ei. 735-916S 

58th near Pulaski 
Brick — 4 bedroom. B a s e -

ment. Garage. Lourdes, Hu4>* 
bard P e c k Schools. 

D e N a r d o 
Phone — 599-8080 

VERTINGU NAMU 
GALERIJA 

B i a P WANTKD — VYRAI 

TOOL ANO DIE MAJCER 
Claae A — 10 yra. Esper. with 

progre&sive dies. Eaccellent benefita. 

ACE rAHTENER OOMPA>'Y 
4160 W. Vietoria — 583-3819 

Ax fcSqual Ooportunity Bmployer 

M E D I € A L O F F I C E 
A S S I S T A N T 

Competent m all work aituations, 
to handle reeords. Accounts, assist 
witfc office duties. Call 

8 am to 12 noon — 824-4596 

C A S E MAKEK ( S H E B I D A N ) 
Set-L> aiul Operatt-

JoumeyirusB wtll be emptoyed t» 
layout, operate and adjuat a fully 
aucomoatic roU fed maebine and. to 
direct ih» work of and train beipers. 
Miwt be fully experienced and abl« 
to -work fjrjm bluepriiiM and verbai 
instruet. >rus. 

Insuraaces 10 bol)da>-s, and va-
eatton prorlded and paid tot by 
tae company. 

Applications accepted in Peraonnd 
8 AM to l l ; 3 0 AM. Motiday tliru 
Fridiy. (Telephone) 774-77«M» Est. 
3*8. 

WILSON J O N Ė S CO. 
•15© W. Tpuby Avei. 

^Jlen, Illinois. 
equal opportunity employer m/f 

BOILER 
ATTENDANT 

mūro reBldentAJa J | Opportunty e x i s u for a boiler at-
airto" garažas Pniikns vidaus 

G ERM.VN SHEPHERD 
PUPPEES 

Full Bred, 6 weeks old. 

S50EACH. 

TEL. — 964-774» 

E O U S H S E T T E B S 
WiU make l s t class hnnting 
dogs . Ready t o s t a r t this 

faU. S150. 
CaD 428-7103 anyt ime. 

H » > M > M M M M » H » « 

• kaxnmnq t l 
mėty rajJBTo mūro n 

tendant. Mušt be licensed by the city 
M ^ * 2 ! ^ F t e * * »2».760.0». 0( chicago. Able to operete * main-

t boto moderniai treOBfeu IBMIIMH • ° .̂  r . .̂_ 
nž Kedzie. Saitaal pkoTvto* »«.»•« tam gas fired, mgb pressured steam 
orvjamu. Kainuoja $19,000.00 : generating equipm«a«. 7 day schedule, N a l ^ ^ ^ M f n S ^ e l S i : &*> f« ^ ****** frinSe *«*Bte-
S Mitu maro garažas. $44.9<ff.0» 

&a& Bldsory fcBlnu prte %inAii t l 
metu 7 kambarių rįiidenctja Ir t 
auto garažas Savininkas ligonis *•*-
duoda nž J6J,7O0.O«. _ ._ _. 

Mdrljuls - medinis pajsiuc B k i m . 
2 botai. P trk«w tikras ? vilnys. Mar-
qu«tte Parka. 829,900.00. 

88S.n**.to. 
Ptetos krtss arti t*. Kry«*os 8 -

gOBtr«s P i r u s 

V&LOIS REAL ESTATE 
2825 W. 71 S tree* 

Flease call — 

CARL STRAND 
T e l 581-6100. Ext. 352 

A s sase i opsortuntty «mp*oy«r 

VYRAI IK MOTERYS 

1*. TO-TM *̂ w» l-JGM MER 0R W0MEM 
. . 

B t r n j inKMtAYBRAS 

D ft M E S I C 

Dėl išsikėlimo atiduosiu j genis na
mas Doberman §unj (apie 2 metą). 
Geras sargas. Atsiliepti iki pirmad. 

tel. 935-7461 

N O B I P I R K T I 

WAHTED OLD C0MICS 
I pay top prices for oid eotnie bookf 
Big Litffe books, Radto premioni' and 
oid BasebaU cards. Paying. up to 
$500.00 for box of old oomic books 
(latė 193CŠ and '40"s). CaD' Mtek 
Jerkaitis, 34&-2T18 after 5 p-m. 

Tas 
Votarktas — Vertinai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

645S Sft. KMtate Ava. — 778-2233 

TO S E t L T^SUfcANCE 

Exeellent eommi«sions and bene' 
fita. Contact 

Mr. Jame» or Marilyn 
Tet — 321-4688 

VAiHA Real Estate 
Geras invesuvimas — S butų apt 

Netoli jūros, tik $25,000 įmokėt. Kai
na $92.000. 

6 kamb; namas prie Jaro* ant 85-
tos garres. $3$.000. 

711 9Stb St- Mlanrf BeactL, FL. 
te«. (3©5) 864-358S 

H«adq»art6rs otfic« o« Major Food 
Co. Located on i l id Nortb Side see-
kfne: 

SECURiTY GUARO 
Individas! to e«cur# bnOdlng after 

offiee br*. A malntain nite -rcaAcb 
tbraugboot premi<*ea. Candidate nrnst 
b» Hi įh Scbool Grad. witb aome trie-
enairtesa sfcilky. Esortlent Rsfer-

OFFICE MAITEMAMCE 
ASSISTAHT 

M I S C E L A X E O U S 

M. A. Š I M K U S 
SCftAtn PUBtrfC 

INOOMK f AX SERVICE 
42.59 S. Mapkmrood, tel . 254-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMIKTC" Hkrls».1«ai. olldotnl 

PILJETYBES PRAŠYMAI *r 
Mtoki blankai 

M O V i N G 
•CKftN&S perkraaal* t a i d n ir kV 
to9 daiktas. Ir 9 tol! mš*^to leldV 
mal br pakis apdranda. 

TKJ5T. — W 4 5-806S 

nimuiiUfiiHHiHiiHunHHmmiHumin!! 
Erdros 4 mieKamu GeorgtsA 1H 

vonios. Platus lotas. CentraHuls •Ssl-
nimas. Tik fS,7#0 JmoketL A.pyL 
72-os ir "Wblpple. 

2 boto mSr. \ a n j s s gandas . S fit-
dmiai. PSnss rasya »2S.S*«. A^yl 
7J-oa Ir Artsaian. 

70 to Talman. Mtlr. l% auki te 
3 butai. Gero* psjamss. Tik $26,660. 

nUDRAITiS RCALTI L U 
4243 W. SS Street 

T - l ~ f i - tCtV> 

T e l 2S7-38SI 

tsdividusl to aš*** Supervkmr te 
duttes retsttre b» ETK»otric»l Rspairs, 
Pbimbtn?, A»r-eoa*diUoningį. Heatiag 
Carpentrj-. DB.ytbne office boars-
Candidate muat be Htrh Schoc! Orad. 
witb sisme sbop courses. Experi«nce 
a strong plūs. 

For hrterTtew on abore positions 
Please phene 

J A N CRTJTCHFTCLD 
248-^3(M» 

H B L P W A N T E D — WOMEN 
FOR OTF. FACTORV tTORK. 
Win trafn. Company Benorite . 

A O I E OTfltl, A 
TRAJJ*"OK*OER OORP. 

t-Mta W. Wri^hrtwood Ave. 
A S Equal Opportunity Employer M/F 

ntminraHiniiuMiutniuuMiuutni 
K A V I N E I 

reikalingi 

SEWING MAGHTNE 
Repairs on aU makes and model*. 

Hon>« and C s s m ^ c s ) . Free Eptl-
roat*^. All work guaranteed. 24 b*, 
phons sarvl«». 

22 yra. esperteace 
TEL. 986-9360 

0<>0<X>000<>0<>00<>OdO-00<>0000<>d-

*>Ote pSS 

F R A U K Z A P O L I S 

: 

ir Talman. 

Erdvus mfir. S-}Q 
t vakaras mo CaBfomia 
Nao# — M \mem m 

1% H<lir' arStrlsia. Ptroimu ftu-
pa|sBės. Ar-

apartmenbt medinis ir patalpa biz
niui. 2emi taksaL Brighton Pke. 

i ! M & I T ! S R E A L T Y 

S S l W. SSrd Street — 43S7S78 

Padavėjai ir padavėjos 
Reikalinga kalbėt angliškai. Kreip
tis nuo 2 iki 4 vai. popiet. 

WIMPY 6RIULS 
22 W. Monroe S t Room 1280 

EXPER'D SECRETARIES 
STEHIDBTD. Snorthand necessary. 

Por information call 751-6121-22. 

AMB3UCAN MEDICAt ASS1T 
536 Xo. State Street 
Chicago. TTlmois 60619 

VYRAI IR MOCEKYS 

CK>OOO0000<>O<>0<>0O<>O,0<>0O0O0<J 

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

Anrfr»n«tBA p*«Hrraii«4tym9ii 

S23 W E S T 34-*b P1 .4CE 
TeL — FRoetter S-1SS2 

MARSHALL FIELD 8c COMPAlNTi: 
0AKBR00K, fUIROIS 

Now accepting applications ior full and pait time 
TAILORŠ AND COOKS 
A p $ f f : 
P m O N m OFFICE — BHDGET flOOB • 

Mnnda? Am FrkUy 9:38 ajft. te 5:̂ 0 •- «vs 

file:///anjss


CLEYELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

certmeisteris Rytas Babickas. Ko-
miietui yra malonu pastebėti, kad 
šio koncerto menininkai, giHai 
įvertindami "Eglutės" svarbą lie
tuvio varko gyvenime, savo hono-
-ara aukoja "Eglutei". 

Mes esame tikri, kad mūsų lie
tuviškam reikalui jautri Clevelan 
do visuomenė šia proga gausiai 
atsilankys koncertan, paremdami 
"Eglutę", kad ji visada žaliuotų, 
kad ji lankytų ir pasiektų visus į, 
lietuvių vaikučius ne tik čia JAV Į 
ar Kanadoje, bet visur, kur tik gy
vena lietuvių šeima ir kur kalba
ma lietuviškai. Klausytojai turės 
malonią progą išgirsti mielą vieš 
nią Giną ir mūsų Vytautą. 

Bilietų kainos —5, 4,3 ir 1 do
leris jaunimui. Bilietus galima į 
užsisakyti pas šiuos komiteto na
rius: Reginą Čiuberkienę — tel. 
481— 8G67, Danutę Dundur ienę 
—tel. 531 — 0284, Birutę Skrins-

kienę — tel. 951 — 7937 ir Hen
riką Stasą — tel. 486 — 2111. 

Iki malonaus pasimatymo kon
certe 

Choras ir visi sugiedojo Lietu
va brangi, mano tėvyne. Trum
pą žodį angliškai pasakė kun. 
Gediminas savo parapiečiams ne
lietuviams, atėjusiems į atsisvei
kinimo gražias apeigas. • 

Po gedulingų pamaldų Dievo 
Motinos N.P. bažnyčioje, palai
dotas Visų Sielų kapinėse. 

Ilsėkis ramybėje! 

LAPKRIČIO 2-SIOS 
RINKIMUOSE 

nio ir kitų kompzitorių kūrinių. •' 
Po minėjimo šaulės svečius pa-
.u..-. d ir saldumynais Pir-

uvos kariuomenės kari
ninko, žuvusio už laisvę, minėji
mas ruošiamas Clevelande pir
mą kartą. Valdyba. 

Vienerių Metu Mirties 
Sukaktis 

ietuviai turėtų savo balsą ati- i 
duoti už nuoširdų lietuvių drau- j 
gą, Cuyahoga apskrities kontro-, 
lierių, kandidatuojantį į apskri
ties komisionierius Geroge Voi-; 
novich. Clevelando abu didieji I 
dienraščiai " T h e Cleveland j 
Press", "The Cleveland Plaini 
Dealer" gražiausiais vedamai- ! 

šiais indorsavo dabartinį didelės; 
apskrities kontrolierių. 40 tauty- j 
bių spauda ir radijas ragina bal-: 
suoti už sąžiningą, gabų ir jauną : 

administratorių — politiką. Tau-i 
tinių grupių rinkimų koordinato- I 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Philadelphia, Pa. 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Philadelpbijos klubo 
visuotinis susirinkimas yra sau
kiamas lapkričio 7 d., sekmadie
nį, 12 vai. d., Šv. Andriejaus pa
rapijos saJėje, I 9 th & Wallace 
Street. Visos moterys prašomos 
sidėmėti šią datą ir susirinki-. 
n e bū'.inai dalyvauti. J . 

N e w Britain, Conn. 
LB ŠOKIŲ VAKARAS 

Kaip kiekvieneriais metais, 
spalio 9 d , LB New Britain 
apylinkė surengė puikų šokių 
vakarą, kurio programą atliko 
tautinių šokių Waterburio "Ra-

? 

rius yra Juozas Stempužis, Tėvy-' telis", vadobaujamas tautini 

DAEL. NIJOLĖS 
PALUBINSKIENĖS 

grafikos darbų paroda rengiama 
New Yorke, Kultūros Židiny spa
lio 30 — 31 dienomis. Rengėjos — 
Vyr. Skaučių židinys "Vilija'*. 

Šiuo metu dailininkė dalyvau
ja kviestinėje Cleveland Hts. 
dailininkų parodoje J. C. C . ga-! 
lerijoje. Lapkričio 7 d. at idaroma 
paroda Hirana kolegijoje, H i ram, 
Ohio, kur pakviesta dalyvauti ir 
dail. N . Palubinsjdenė. 

A.A. PIJUS KIJAUSKAS 

Sulaukęs 82 metų, amžinybėn 
iškeliavo Lietuvos pavyzdingas 
ūkininkas Pijus Kijauskas, palik
damas giliame liūdesy žmoną 
Mariją, sūnus Joną, Albiną ir 
Petrą Lietuvoje, kun. Gediminą, 
S}, Dievo Motinos N . P. parapijos 
kleboną, sūnus Algirdą, Juozą, 
dukras Aldoną Norkienę ir Nijo-
:ę, 22 vaikaičius, 8 provaikai
čius. 

Su velioniu spalio 24 d. at
sisveikinti susirinko pilni Jakubs 
laidotuvių namai. Ramovėnų cho
ras sugiedojo J. Gruodžio Tėve 
mūsų. Velionies sūnus kun. Ge
diminas su kun. L. Zaremba, SJ, 
ir kun. J. Kidyko, SJ, vadovavo 
atsisveikinimo maldoms. Atrink
tos gilios prasmės ir gražios 
maldos, skaitymai, Evangelija bu 
vo. specialiai išspausdinta atsiei
tame leidinėly ir išdalįrvtą vir 
sienas dalyviams. P o • skaitymų 
choras sugiedojo kun. T. Brazio 
Tristis egt anima mea. 

— Žemiškoji kelionė užbaigta. 
Atsisveikinti susirinkome su mie
lu fr brangiu tėvu. Atsisveikina
me ne ant visados, vėl susitik
sime ir pasimatysime —kalbėjo 
sūnus kun. Gediminas. Velionies 
kelionė įdomi. Ją pradėjo Suvalki 
joje, du pasauliniai karai , graži 
Šeima, tremtis, kelioaės, kurios 
prasitęsė iki amžinybės. E i n a m į 
didžiausią šviesą, einam pas Die
vą. 

PREZIDENTINIAI 
KANDIDATAI 

(At&etta iš 3 paaL) 

tarimų pasirašymas buvo klaida, 
bet jis sutinkąs, kad rytinės Eu
ropos sienos turėjo būti norma
lizuotos. LB krašto valdybai pa
kėlus triukšmą dėl šio pareiški
mo atsakyta, kad kalba buvo tai
kyta lenkams, kurie ateities Len
kiją nori matyti su dabart inėmis 
sienomis. Gal iš Carterio vyriau
sybės būtų galima laukti dides
nio pasipriešinimo Sovietams, 
ypa£ žmogaus teisių varžymų at
žvilgiu, gal būt, mažiau cenzū
ros Amerikos Balse, daugiau ryž
tingumo Jungtinėse Tautose. C a r 
Fordą, bent dar neturįs b iu rokra 
terfs šiuo metu dinamiškesnis už 
tinių savybių. Susitikime su LB 
atstovais Jimmy Carter impona
vo *avo nuoširdumu ir draugiš
kumu. Tačiau pas i r inks iąs vis 
dėlto priklauso balsuotojams, nes 
reikia rinktis tik iš tokiu, kurie 
jau yra kandidatai 

nės Garsų vedėjas. 
George Voinovich bus pagerb

tas spalio 29 d. Slovėnų ruošia
mame vakare. Gėrimai ir užkan
džiai nemokamai. Prie įėjimo ski
riama auka. Lietuviai kviečiami 
dalvvauti. 

V.R. 

MINĖJIMAS IR KONCERTAS 
Spalio 31 d. 6 vai. Lietuvių 

namuose, E. 185 gatvė, kar. A. 
Juozapavičiaus šaulių kuopa ruo
šia pirmo Lietuvos kariuomenės 
karininko ir šaulių kuopos patro
no savanorio kar. A. Juozapavi
čiaus 57 m. mirties sukaktį. Pa
skaitą skaitys dr. Pautienis, lietu
vių jaunimas paskaitys apie kar. 
A. Juozapavičiaus veiklą. Koncer
tą atliks pianistas Vytautas Sme
tona. Paskambins M.K. Čiurl io 

šokių mokytojos Antaninos Bu
lotienės. "Ratelis" pašoko 8 šo
kius, už kuriuos iš publikos su
silaukė karštų aplodismentų. 

Po to dvi mergaitės, Coleen 
Deiamey ir Suzanne Pellerin. 
labai gražiai paioko baletą. 

Po programos buvo šokiai. 
riems grojo "'Country Dance" 
orkestras. Taip p a t publika ga
lėjo skaniai pavalgyti ir nura
minti troškuli. 

Pageidautina, kad LB New 
Britaino apylinkė dažniau tokių 
šokių vakarų surengtų, ypač su 
tautiniais šokiais. Būtų gražu, 
kad Aldona Stasiukevičienė at
gaivintų ir savo turėtą tautinių 
šokių grupę, kuri anksčiau taip 

pasirodydavo. 
Jonas Bernotas 

A. A. 
EDMUNDAS P. 
PAULAUSKAS 

C.W. 2, LJS.A. 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis aiskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, sūnų, brolį ir žentą, kurio neteko
me 1975 m. spalio 30 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 30 dieną 
T. Jėzuitų koplyčioje 10 vai. ryto. Paminklo šventinimas 
Šv. Kazimiero kapinėse bus tuoj po pamaldų. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Edmundo sielą ir dalyvauti paminklo pašventinime. 

Nuliūdę: Žmona, tfvai, seserys, t 

uošviai ir kiti giminės 

DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. spalio mėn. 29 d. 

A. t A. WALTER SROGES 
Gyveno Ogdensburg, New Jersey. Anksčiau gyveno Cbica-

goje. 
Mirė spalio 27 d„ 1976, 11 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Richard. gyv. New Or-

leans. Louisiana, duktė Florence, žentas Paul Akcrlund. gyv. 
Ogdensburg, N. J., 3 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidojamas šeštadienį, spalio 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje. 12 valandą dieną kapinių koplyčioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve&ionies sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sftnus, dulrtfc, žentas ir anūkaL 

\ nįi»A-VJĮ> į t f .y~> 

Mūsų mielai na re i 

fi f *. LEONIDĄ SODEIKIENĖ 
mirus, dukteriai BIRUTEI SKORUBSKIENEI, sūnums 
VALIUI, LEONUI, MINTAUTUI ir POVILUI su šeimo
mis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

i 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

_ 

sėkmingai 

-

m Pasaulyje 
mėgiamiausias konjakas. 

Marteli. 

tuvių Direktoriai 
S0. WESTERN AVENUE 
• B i s sODERNI&KOS 

AS-OONDmON'ED KOPl.YCIO 

MAŠINOMS VIETA 

: blic 7-8600 REpubiic 7-8601 

JONAS M. ALUZAS 
Lapkričio 6 d. sueina vieneri liūdni metai, kai negailestinga 

mirtis išskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir sūnų. 
Liūdnam prisiminimui šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos 

sekmadienį, spalio 31 d., Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čioje 7 vai. ryto ir T. Jėzuitų koplyčioje. 

Paminklo šventinimas įvyks tą pačią dieną 2 vai. po pietų Sv. 
Kazimiero kapinėse, sec. 70, block 12, lot 26. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugas ir pažįstamus da
lyvauti Sv. Mišiose ir paminklo šventinimo iškilmėse. 

Nuliūdę: Žmona, motina ir kiti gimines Lietuvoje. 

'angiai motinai Lietuvoje mirus, 
ALEKSA LAUKTI ir jo šeim* 

joširdziai užjaučiame ir kartu liūdime. 
Marija ir Jurgis Jankiai 

E T K U S 
IARQUETTE FUNERA1 HOME 

• 11$ » » > * t 
i n 

f'K ) -- W 

'533 West 7l5t St 

1410 S«. ^Tr. 

i.-£,kN16KOS KOPLYČIOS: 

Te* 0P<r/enhil! 6-2345-6 
i » , , Cicero TOwnhalI 3-2108-9 
| TOMOBILIAMS STATUTI 

%w*/--

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South Califocnia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 

4605 07 South Hermitas* Avenue 
Telefonas — YArds 7 1741-2 

1.1 A. DR. ALGIRDUI RAMONUI 
liūdinčią šeiro? ir gimines nuoširdzi; 
užjaučiame. 

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 
• » > f 

'M i&ffB&i 

S * * * 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Uldoruvru jjMjįjrtj Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S87 SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS 0. LACK <LACKAWICZ) ir S ONOS 
2314 W. 28rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
M24 W. Htta STREET TeL REeobHc 7-1213 

Palas HUto, QL TeL I74-44H 

PETRAS BIELIŪNAS 

V I N C U I D A B R I L A I 
m i r u s , 

žmonai MARIJAI, dukrai RASAI su šeima ir vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime. 

Marija ir Kazys tostai 
dukros: Eugenija ir Gražina 

(348 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

J2S4 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1H1 
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X Jungtinė Latviu sąjunga 
I lapkričio 14 d., sekmadienį, 4 v. 
I p. p t Mather attkšt. mokyklos 
i salėje (5835 No. Lincoln A ve., 
.Chicagoje) rengia Latvijos ne
priklausomybės 58-rių metų su
kakties minėjimą, į kurį kviečia 
ir lietuvius. Po oficialios dalies 

X "Aguonos" slapyvardžiu pa- bus koncertas. Jungtinei Latvių 
sirašytaa naujas kūrinys yra sąjungai pirmininkauja Ilmars 
prisiųstas "Draugo" romano Bergmanis. 
konkursui. Romanus galima j x Sol. Arnoldas Voketaitis 
siųsti iki lapkričio 1 d. Mecena- chicagos Lyric operoje šį sezo-
tas šiemet yra Algio Raulinaičio n ą dainuoja "Hoffmano pasako-
šeima iš Los Angeles, Calif. kg* įr "Kaukių baliuje". 

X Jonas R. Simanavičius, Ka- y N e u ž m i r š k i t e > k a d ų ^ i 
nados LB pirmininkas ir uetu-:v ^ _ l i e t u v į ų 
viškos radijo valandos vedėjas, k o n f e r e n c i j a J a u n i m o c e n t r e . 
iš Toronto buvo atvykęs pnu- u į r l a t v i ų s t u d e u t ų o r . 
riais reikalais i Cmcagą ypač n i z a c i j o s ^ ^ v i s u s d a l y . 

del 197o, ,. _, . pasitarti su muzikais vauti. Platesnė programa pa-m. įvykstančios Lietuvių Dainų L ^ v a k a r č&eDM . D r a u g e » . 
šventės Toronte. Dainų šventė 

CHICAGOS ŽINIOS 
990,000 DOL. UŽ KLAIDA 

Roosevelt Ugoninė Cbicagoje 
sutiko sumokėti 6 m. berniuko 
T. Morrison tėvams 990,000 dol. 
Berniukas, gydomas toje ligoni
nėje pasidarė kurčias — neby
lys* įvykus "jo smegenų sužaloji
mui. Berniukas ligoninėn buvo 
atgabentas 1973 m. 

NAUJI VAISTAI 

I cagoje, mirė gavęs širdies ata-
: ką. pirmadienį važiuodamas į 
; darbą. Jo automobilis atsitren-
į kė į du stovinčius automobilius 
prie 3035 W. Argyle ir tik tada 

I sustojo. 

GAISRAS DĖL ŽVAKĖS 

Deganti žvakė nukrito nuo 
| staliuko, pasirito po lova ir 
taip kilo gaisras 19-kos aukštų 

Lojolos universitetas Chica-1 pastate 3440 N. Lake Shore Dr., 
goję išrado naujus vaistus prieš Chicagoje, padarydamas apie 

10,000 dol. nuostolių. Degė 
projektuotojos M. Shapiro bu
tas. 

X Šv. Teresės draugijos susi
rinkimas išrinkti ateinantiems 
1977 metams valdybą įvyks lap
kričio 2 d., antradienį, 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
par. salėje. Gimtadienio vaišėms 
rezervacijas jau dabar galima 
užsisakyti pas Adeline Raithel 
ir Mrs. J. Butkin. Viešnias pri 
ims Natalie Nowak 
staigmenų susirinkime. Narės į *> Visvaldis L. Gusts. Šiame nu-
ir viešnios galės laimėti kalaku-1 meryje išspausdinta santrauka 
tą ir kitų dovanų. Visos kviečia
mos dalyvauti. 

X DaiL Aldona Variakojienė 
po sėkmingos parodos Los An
geles mieste atvyksta j Chica-
gą. Atgabena 50 paveikslų. Juos j l e t e n i s skirtas ispaniškai kal-
išstatys dailės darbų parodoje, j ^ £ 1 ^ pasauliui informuoti, 
kuri įvyks lapkričio 12—21 d. j Lėmėjas JJ iįetuvių pusės yra 

numatoma liepos 1-2 dienomis, 
nes tada supuola JAV ir Kana
dos šventės — JAV liepos 4-tojL 
Šia proga jis aplankė "Draugo" 
redakciją ir painformavo apie 
pasirengimų eigą. Chicagoje bu
vo apsistojęs savo brolio Vinco 
šeimoje. 

X lietuvių Televizija šį sek
madienį, spalio 31 d., programos 
neturės, nes stoties teletonas 
bus užimtas specialiais graikų 
reikalais. Kitais sekmadieniais 
programa vėl vyks reguliariu 
laiku. 

x Chicago "Sun Times" Ir 
"Chicago Daily News" laikraš
čiai pasisakė už An t J. Valuką, 
kandidatuojantį į Appellate 
Court teisėjus. Už A. Valuką 
taip pat pasisakė ir teisininkų 
draugijos. Cook County ir Chi
cago Bar Assn. 

x Janina Korapailienė, Chi
cago, BĮ., atsiuntė auką. Ačiū. 

x Dr. Arvydas Vanagūnas, 
nuoširdus "Draugo" skaitytojas, 
parėmė savo dienraštį 10 doL 
auka. Dėkojame. 

x Anastazija Panuškis, Chi
cago, BĮ., užsakė "Draugą" dve
jiems metams vienam asmeniui, 
apmokėjo prenumeratos mokestį 
ir dar pridėjo 4 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Aukų po 4 dol. atsiuntė: 
kun. J. Maknys, J. Mikulionis; 
po 3 dol. — Bronė Pabarčius, 
Vyt. Maurukas, J. Janušauskas, 
Ačiū. 

X Skaitytojai aukomis remia 
ir išlaiko "Draugą". Po 5 doL 
a u k o j o : : į £ j 0 m inėjime Chicagoje spalio 24 
P re l . Vyt . Ba lč iūnas , T h o m p - <įieną. Nuotr . V. Račkausko 

Ohio Lietuvių daktarų kasmetine 1000 dol. premija D UVO p a s k i r t a Kent universi te to lituanistinių studijų 
fondui, kurią priėmė dr. J. Cadzow. Nuotraukoje mat yti p remi jos įteikimo me tu Clevelande: ( iš k.) V. Ro-
ciūnas, dr. V. Stankus, Rasa Mažeikaitė iš Anglijos, s tudi juojant i l i tuanist iką Kento universitete i r prof. 
dr. John Cadzow. Nuotr . J. Ga r los 

X Iš Argentinos mus pasiekė 
pabaltiečių laidžiamas informa
cinio biuletenio "Noticiero de los 
Paisęs Balticos" šių metų rug
sėjo mėnesio laida. Biuletenis 

kuri žada J** 2 ^ Psl> redaktorium pasira-

"L. K. Bažn. Kronikos" 22 nr. 
santrauka. Parodoma labai daug 
gyvų antireliginių ir antitauti-
nių nusikaltimų, kuriuos oku-

CHICAGOJE ĮR APYLINKĖSE 
EB VĖL PAPILDYTAS 

MEILĖS ARUODAS 

Lietuvos dukterų 
rengtas rudeninis balius įvyko 
spalio 23 d. vakare Jaunimo 
centro didž. salėje. Šis balius 
buvo antrasis, rengtas naujo
sios valdybos, vadovaujamas 
pirm. D. Valentinaitės. Į balių 

manauskas, L. Rimkus, E. Tur-
nevičiūtė ir V. Underys. Scenos 

D. apšvietimą įdomiai sprendė 
Petkūnaitė. Programos atlikė 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo yiikas 
centre, Chicagoje. Parodą ruo
šia ir globoja Dzūkų draugija. 

puotame Pabaltyjy daro rusai, s u s i r i n k u s i r 3 0 0 įvairaus 
" - ' - • - • amžiaus lietuvių įžanginiame 

žodyje su draugijos tikslais su
pažindino .v-bos narė R. Spur-
gienė: "Draugijos globa jungia 
ir priglaudžia visus, kurie mū-

jai atsisakė bet kokio honoraro, 
0 muz. F . Strolia buvo publi
kai deramai pristatytas, kaip 
skautų akademikų Vydūno fon
do premijos laimėtojas. 

Po programos draugijos įkū
rėjui ir kapelionui kun. dr. F. 
Gureckui sukalbėjus maldą, vy
ko turtingos vaišės, o po jų šo
kiai. Ypač daug dovanų buvo 
paleista laimėjimams. Stam
biausia jų buvo dviems asme-
nims nemokama kelionė į Mek-

1 siką. Laiminguosius bilietus 

virusus. Bandymai duoda gerų 
rezultatų. 

GAUS 34,000 DOL. 
Prisiekusiųjų teismas Chica

goje nusprendė, kad policininkai 
James Frohm ir Dennis, Malins-
ki turi gauti 34,000 dol. Jie bu- \ 
vo priversti viešoj automobilių , 
statymo aikštėj išsirengti, kai' 
buvo ieškoma pinigų, kuriuos jie 
neva buvo paėmę kyšiais. Polici
ninkai iškėlė bylą kai skundėjas 
Melvin Marshall, dabar esąs ka
lėjime, prisipažino juos įskundęs 
neteisėtai, pats tuos pinigus pa
ėmęs. 

SUVAŽINĖJO 
Autobusas prie State ir Wa-

shingtono gatvių Chicagoje, už
važiavo ant Genevieve Hawkins, 
87 m., pervažiuodamas jos koją. 
Northwestern ligoninėje nupio-
vus koją, moteris mirė. 

AREŠTAS DĖL PABAUDŲ 

Areštuotas D. Allen, 33 m. Jis 
už neleistiną statymą automobi-

S O P H t E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos B WOPA, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet — Šeštadieni ii 
sekmadienį nuo 830 iki 9:30 vai 
ryta 

Telefc HEmlock 4-241* 
1490 A. M. 

7139 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILU 60629 

oooooooooooooooooooooooooo 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname h- vaškuojame 

viso r&Siu grindis. 
J . BUBNYS — TeL BE 7-5168 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

x Panevėžiečių klubo susirin- j 
kimas įvyks spalio 31 d., sekma- ^ ^ g T iTaip l X i e n a lab-
dieni, 2 v. p. į>. Jaunimo centre, , _ . .. . . . , . 
102 kamb. | d a r o s organizacija, taip w ^ t r a u k ė C n i c a g o s M o t e r ų f e d e r a-

x Vėlinių proga, visi Cicero i t u v O S d u k t e r y s """- *f* J T | ei jos pirm. M. Marcinkienė, Lie-
MAS sąjungos nariai ir jų tėve-1 S i e k i a . n e * ? "^ . " £ 2 T I tuvos dukterų dr-jos Melrose 
liai, studentai ir sendraugiai!mas ^ T * P * * ™ ^ ^ \ Parko skyriaus atstovė J. 7 : , . - , A. igiios rūpesčių. Šiais rupes-ateitimnkai prašomi dalyvauti I *. . . - T • J •> -

ciais sj vakarą mes ir dalinamės 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZEVSRAS—4065 Archer Ave* 
lio buvo gavęs 1,015 pabaudų ir j CM**©. DL 80682, telef. 927-5980 
jų nesumokėjęs. 

Lionginas L*s Danauskas kalba Lie-

lapkričio 31 d., sekmadienį, 
10:30 v. r. šv. Antano p-jos baž
nyčioje mirusių Cicero ateitinin
kų intencija atnašaujamose šv. 
Mišiose. Po šv. Mišių bus vyks
tama j šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

x Aukų po 2 dol. atsiuntė: 
J. Jackevičius, T. Žilys, A. Bar-
tininkaitis, J. Getneria, Al. Krau-
Čenka. Dėkui. 

X A. Razutis, Los Angeles, 
tuvos gen. kons. dr. P. Daužvar- Calif., nuoširdus dienraščio 

bendradarbis, atsiuntė 10 dol. 

Dr. 
A. 
B. 

son, 
A. Gaidžiūnienė, Rockford, 
Stasys Patlaba, Chicago, 
Amelija Barėnas, Putnam, 
Martha Vaitekūnas, AthoL 
VI. Garbenis, Chicago, 
Jonas Stočkus, Chicago. 
Labai ačiū. 
X Po 4 dolerius aukojo: 

A Aželis, Alf. Baliūnas, 
Numgaudis, J. Antanaitis, 
Podleckh, J. Debesiūnas: po 3 
dol. — RPanaras, M. Pečeliū
nienė, Bruno Michels, F. A. Za-
leckas, C. Tamašauskas, J. 
Siurna, Savanskas. Labai Ačiū. 

X Jūratė JakŠtytė, Vaigalė 
Kavaliūnaitė, Dana Noltaitė, 
Juozas Aleksiūnas, Eugenijus 

x Ona Mironaitė, Chicago, 
ni., padėkojo už korteles ir at
siuntė 10 dol. auką. Ačiū. 

auką. Dėkui. 
X Kostas Repšys, 

su jumis . . . 
Draugijos pirm, D. Valenti-

naitė savo žodyje padėkojo vi
siems už gausų atsilankymą ir 
tuo pačiu už papildymą jų "mei
lės aruodo', nes kiekvienas Lie
tuvos dukterų dr-jos balius at
neša kelis tūkstančius dolerių 
pelno, labai reikalingo nelaimin
giems lietuviams šelptL 

Apie pusvalandi užtrukusią 
meninę programą atliko muz. 
F. Strolios vadovaujamas "Vai
vos" studentų oktetas, insceni-

Mauesberger, Lietuvos dukterų 
dr-jos atstovė H. Bagdonienė 
ir L2S cv atstovas VI. Butėnas. 

Šokių sūkuryje užkalbinus 
dr-jos pirm. D. Valeritinaitę 
paaiškėjo, kad artimiausias 
draugijos tikslas nusipirkti že
mės sklypą ir pastatyti lietu
viams namus, kur prieglaudą 
rastų tie tautiečiai, kuriais nėra 
kas rūpinasi. Kad tokių yra 
nemažai, rodo Lietuvos dukterų 
dr-jos turima smulki kartoteka, 
?ąrašai tų žmonių, kuriuos 
dukterys nuolatos šelpia bei 
globoja. Ulinois valstijoje ši 
palyginus dar jauna draugija 

MIRĖ VAŽIUODAMAS 
I DARB4 

Albert M. Hordecki, 59 m., 
gyvenęs 4915 N. Albany, Chi-

»x 
'.Ohio, 
ačiū. 

Adolfas 
aukojo 

Luža, 
10 dol. 

Parma. 
Labai 

X Dėkodami už atsiųstas kor
teles, po 5 dol. aukojo: 

Vaidotas Vaičiūnas, Cicero, 
Jonas Šabanas, Chicago, 
Ignas Ozalas, Ganvood, 
Vitas Kazlauskas, Chicago, 
A. Martus, Chesterland, 
Villa Maria Ręst Home, 

Thompson, 
Felicija Mačiulis, Chicago. 
Visiems dėkojame. 

X Romas Kasparas, Pasaulio 

zavęs žydiškų tradicijų nuotai 
Chicago, koje parašyto muzikinio veikalo į u r į -

a pį e 600 narių, o aplamai 
BĮ., įsigijo "Drauge" didesnį "Fiddler on the . Roof ' ištrau- j j A v apie 1,000. Pirmininkė 
kalėdinių kortelių kiekį ir pa-, kas lietuviškoje versijoje, kurios j aplankė draugijos skyrius Det-
liko auką. Ačiū. j tekstui, duetams i r solo pa r t i - i r o į t e ^ Rockforde, o sausio 15 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: I joms žodžius parašė muz. F. į ̂  vyksta su vicepirm. N. Ven-
Vyt Jasinevičius, Chicago į Strolia, o dainoms — patys ok- grįene ir sol. P. Bičkiene į Los 

teto dalyviai. Aplamai scenai Angeles, kur įvyks tenykščio 
gana turtingame pastatyme lie- Lįet. dukterų dr-jos skyriaus 
tuviškoje "Fiddler on the Roof" koncertas, programą atliekant 
versijoje buvo parafrazuoja- draugijos valdybos narei sol. P. 
mas Marąuette Parko lietuvių Bičkienei. 
gyvenimas. Platesnius komen-' 
tarus dėl šio pastatymo para-

x Lietuvių Fondo Vajaus šy3*11 "Dviejų horizontų" skil-
proga šie asmenys padidino s a - . 1 ^ - Publikai šis pastatymas 
vo įnašus po $100.00 — dr. Ka 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 

MiAM! BEAOH VILIOJA 
Neužmirškit rudens grožio Floridoj 

ir lietuviškų hotelių prie Okeano. 
Kambarių kainos dabar labai numažin
tos. Be to, pensininkams — 3 blokai 
nuo okeano — kambariai tik po $^) j 
mėnesį Rašykite: 

NORWYN APTS., 126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH. FLA. 33139 

arba 
TOWN & SURF Apts., 

9024 Colllns Ave. 
SURFSEDE, FLA. 33154 

Skambinti —. SERGALTIS 672-4903 

IIIIIIIHIIIIIIIIIimillllllllllllllHIIHIIHIIIII 

oooooooooooooooooooooooooo 
NAMŲ REMONTAS 
PR1ELNAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
• » • » • • • • < - » • • • • • • • - • » » » » « » » • 
HAJOIA NOREIKIENE 

VYTAUTAS fctTRAUSRAS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

L«bal pd^t-Hhitij&iiMj* geru* rūšies 
MrekPs. MH!SUL« S Ki>n>|io«> -«iHl?liq. 
4608 W. «»tb SC. Chicago I1L 80«29 

TKL. — WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
rsteau iena* ir sudeda a*c]r»> pm-
w. PigUn žvaina taipgi a l y v i n e 

ir perdirbo <m Uojn, įdedu r a n d ė s 
HldytoruB. RrelpOi — 

A- BANYS — teL 447-8806 

L. Papievis, Philadelphia, 
Lt. Col. Roman Biliūnas, 

Fairborn, 
Marcela Kacevičienė, Chicago, 

* Juozas Cyvas, Cleveland, 
Vacys Glusnys, Detroit. 
Visiems sakome malonų ačiū. 

^MiniiHiimiiiiiiiiiiimuiRiiiiiimiitiimiiiiiminiiintiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiftiiijj 

1 *£^*s A T V E R A S I ^ I X y 284fi w-69th street — TeL RE 74941 i 
§ ^^į? Pardavimas ir taisymas 
1 LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBfS = 
^iiiniiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Būtėnas, Jurgis Riškus ir Ro-.Lietuvių Bendruomenės vicepir-
mas Stakauskas sudaro šių me- mininkas. dal>-vaus Futbolo klu-
tų Antro Kaimo sąstatą. Naują bo Lituanicos rudens baliuje 
programą jie išpildys Playhouse, į spalio 30 d., šeštad., šaulių na-
2515 W. 69th Str. lapkričio 13. muose. 2417 W. 43rd St. Pradžia 
14, 20 ir 21 d. d. Rezervacijos: s vai. vak. (pr.) 
434-7004. (pr.) 

jys ir Marija Ambrozaičiai, dr 
Stasys ir dr. Milda Budriai, i11"3 P a I i k o S**™ 
Adolfas ir Elena Mūreliai, dr. ; Veikalo atlikime 

su nuoširdžiomis jį atlikusio 
jaunimo ir jų vadovo pastango-

mielą įspūdį. 
dalyvavo D. 

Brazdžiūnaitė, F. Boris, V. Bu-

Lietuvos dukterų dr-ja turi 
tikrai didelį ' visuomenės užnu
garį, jų kilnius tikslus visuome
nė puikiai supranta, todėl kiek
vienas draugijos renginys praei
na su gražiu pasisekimu. Toks 
buvo ir šis rudeninis balius. 
Kad glaudūs ryšiai nenutrūktų, 

BODY W08l C 0 L L I S I 0 N E X P E R T S 
1. STANEVIČIUS 

Transmisskras — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) Ir Spanra d a r i u s 

(Feoder) Pilnas Pataisymas 
GAS FOR LESS 

2637 W 4 h St., tel. 523-1249 
fih: i ~ ^ -v:i : V 5 . i i 60632 

Vytautas ir Genovaitė Musomai, ^ — ^ 7 7 7 7 ' . ' ~T7 1' ~ \ užbaigiant ši balių pirmininkė 
Anelė Prunskytė, Ema Pusne-
raitienė, Marija Remienė, dr. 

: Kaz>'s ir Aldona Rimkai, dr. Va
cys ir dr. Augustina Šauliai, 

i Paulius šimoliūnas, Vladas ir P. 
X Chicagos Aukst. lit. mo- Vailioniai, Tadas - Kęstutis Rū-

X Tėvynės meilę, dainoje į- kyklos tradicinis vakaras bus ta, Švč. M. Gimimo parapijos 
pintą, girdėsime sol. Praurimės lapkričio 20 d. 7:30 v. v. Jauni- choras įamžino a. a. muz. Madą 
Ragienės koncerte sekmadienį, mo centre. Auka 10 dol. Trum-; Baltrušaitį. Po $200.00 — dr. 
spalio 31 d. 3 v. p. p. Jaunimo pa meninė programa, vakarienė, Elena ir dr. Eduardas Mekiai, 
centre. Bilietai gaunami "Mar- šokiai. Atsilankykit ir paremkit Leonas ir Petronėlė Krajauskai 
giniuose". 2511 W. 69 St. Visas j mokyklą. Staliukus užsisakythir Agota Žizminskaitė. (pr.) 
pelnas skiriamas kons. dr. P. ; skambinkit D. Viktorienei 778-
Daužvardžio fondui (pr.) 4561 ar E. Lapcnienei 687-9226. 

zevicius. V. Kelmelis, A. Kivė-
nas. V. Olšauskas, I. Ramanaus
kaitė, A. Ramanauskaitė. D. Ra-

visus pakvietė ruoštis dalyvau
ti ir pavasariniame baliuje. 

VL Rmjs 

PASSBOOk 
SAVINGS... 

X Dėmesio studentai, kurio 
važiuoja į Bostoną Šiaurės Ame-

(pr.) 

x Pereitą sekmadieni per TV 
26-tą stotį nuo 9:30 iki 10:30 

j buvo rodoma Dievo Motinos ap-
Rekotekoijos moterims ?! reiškimai Ispanijoj Garaban-

rikos L.S.S. suvažiavimui yra įvyks lapkr. 5—7 d. Cenacle dal vietovėje 1961-ais ir 1965-
organizuojama grupė keliauti į vienuolyne. Vadovaus kun. J. ais. Ta pati programa bus pa-
Bostoną traukiniu. Išvažiuoja Vaišnys. Užsirašjti: J. Mes- kartota spalio 31 d., 2-rą vai. 
trečiadienį popiet. Grįžta pirma- kauskienė. PR 6-9301. E. Dau-
dienį. Registracija pas Mildą girdienė, IX* 5-9500 (dieną). D. 
Kupcikevičiūte teL 476-3875 

(ik.) 
Augienė PR 8-8534 (vakare). 

(pr.). 

popiet Rosemond, 111., Holly-
wood Inn, 5440 N. River Road. 
2 mylios į rytus nuo O'Hare ae
rodromo, (•k-) 

! ! 

Clevelande skautininkių d raugovė surengė skt . H. Kačinsko i r pianis
to A. Kuprevičiaus rečitalį . Nuot raukojd m a t y t i H. Kačinskas, prane
šėja E. Giedraitytė, d r a u g o v ė s draugininke s. J . Budrienė ir pianistas 
A Kuprevičius, Nuotr . VL Bacevičiaus 

CHICAGO, miKOIS 40(01 
FbotMi Ttrfisk 7-7141 

**~<2 *."EST CERMAK ROAD 
P r n a IU34XACSSAI, Pnaidemt 

BDUBSi Jton.Tu«.Fr 1.9-4 Thur .9-8 3 a t . »»1 

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905 

http://V5.ii

