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Krikščioniškajam Ispani jos r e f o r m ų 
Pasauly 

Jeruzalės šventos 
vietos - Vatikanui 

Insbrukas. — Žymusis izrae
litų teologas ir publicistas Pin-
chas Lapide austrų katalikų 
spaudoje paskelbtame pasikal
bėjime išreiškia nuomonę, kad 
visas šventąsias Jeruzalės vie
tas reikia perduoti tiems, "ku
rie tikrai tiki jų šventumu ir 
jas garbina. Kaip tik todėl Va
tikanui Jeruzalėje turėtų atitek
ti daugiau teritorijos, negu Ita
lijos respublika yra jau pasky
rusi Romos mieste. . Popiežius 
turėtų didesnį Vatikaną Jeru
zalėje, negu Romoje, ir tai, sa
vaime suprantama, su pilna te
ritorine bei dip'omatine nepri
klausomybe. Šį Jeruzalės Vati
kaną pripažintų ne tik Izraelis, 
bet taip pat musulmonai ir vi
sos krikščioniškosios bendruo
menės", pažymėjo Lap;de. 

"Jeruzalės šventųjų vietų ati
davimu Vatikanui mes siekia
me tik vieno — įteisinti jau aš
tuonerius metus čia susidariusią 
tarptautinę padėtį ir įrodyti 
klaidingumą mums daromo prie
kaišto, kad izraelitai siekią Je
ruzalei prievartos būdu primesti 
žydiškumą", — pabrėžė izraeli
tų teologas. 

W 

pradžia 
Numatomas dviejų rūmų parlamentas 

ir laisvi rinkimai 

Madridas. — Ispanijos karą- Carri21o, slaptai grįžęs iž Pran-
liaus Juan Carlos vyriausybė cūzijos. Labaį panašiai ruošiasi 
pasiekė istorinio laimėjimo, kai pradėti veikti ir kraštutiniai de
po trijų dienų debatų Cortes šinieji frankistai. 
(parlamentas) dviem trečdaliais | Yieniems fr iUeąm, kraštu-
patvirtino reformas. Ateity bus , ̂  k a i r d fr &&% y r a daxų 

dveji parlamento rūmai ir pirmą 
kartą po 40 metų bus visuotini 
ir laisvi rinkimai. 

Prieš reformas beviltiškai at
kakliai kovojo ultra dešinieji 
frankistai, kaltindami karalių 
ir vyriausybę išdavimu ir vadin
dami radikalais. Nutarimą dar 
turės patvirtinti referendumas. 
Balsavimai tuo reikalu numato
mi kitą mėnesį. Reikia laukti 
protestų demonstracijų, net riau 
šių. Kai kas bijo, kad gali būti 
kas nors panašu, kaip buvo prieš 
1936 metus. Kova dėl valdžios 
ir įtakos prasidės tarp grupių 
ir partijų, o jų yra, spėjama, 
apie 400. 

Demonstracijos ir didelio 
masto susirinkimai prasidės jau 
šį savaitgalį. Komunistai, nors 
dar ir nelegalizuoti, skelbia ko
munistų savaitę ir savo simpa-
tikų susirinkimus įvairiuose 
miestuose pradeda sekmadienį. 

priežasčių ir argumentų rėkti 
prieš Juan Carlos ir vyriausybę: 
ekonominė situacija dar nerodc 
labai gerų ženklų. Infliacija sie 
kia 25 proc., bedarbių yra mili 
jonas, prekybinis balansas laba 
nuostolingas — iki 7 bilijon 
dolerių deficito. 

Ispanijos stebėtojai 
NATO posėdžiuose 

Raudonės pilis prie Nemuno. Alfredo Roemerio (13 amž.) piešinys 

Venecuela prieš 
naftos pabrangime 

Roma. — Venecuelos prezi
dentas Carlos Andrės Perez lan-

Prašo sustabdyti 
radijo trukdymus 

Diplomatui 
neleidžia grįžti 

Maskva. — Sovietai Ameri
kos ambasados patarėjui Mar-

Washingte>nas. NATO la-

Ok. Lietuvos keliai 

Vilnius. — Iš ok. Lietuvos 
spaudos užuominų galima ma
tyti, kiek ir kurios rūšies yra 
kelių. Viso respublikoje yra 
6415 kilometrų (kilometras — 
apie 0.6 mylios), vadinamų ben-
dravalstybinių, 6487 km respub
likinių ir 10,878 km rajoninių 
kelių. Asfaltuotų kelių yra be
veik 7,000 km. 

Per metus asfaltuojama apie 
70-80 km kelių, kapitališkai 
suremontuojama apie 1.300 km, 
šiurkštus paviršius įrengiamas 
apie 600 km kelių. 

Lietuvos kelių taisytojų ir 
prižiūrėtojų žinioje yra 264 au
tomobiliai smėlio barstytuvai, 
176 prie mašinų pakabinami 
barstytuvai, 17 motorinių snie
go valytuvų, 191 sniego valytu
vas, 234 autogreideriai, 242 bul
dozeriai. Kasmet keliuose išpila
ma apie 500 tūkstančių kubinių 
metrų nertinių medžiagų, 9,050 
tonų kietų ir 600 skystų che
mikalų. 

Už spaudos laisve 
Maskva. — Švedijos ambasa

da kreipėsi į sovietų vyriausybę, 
kosi Italijoj. Po pasikalbėjimo į prašydama sumažinti radijo sig- j shall Brent, atostogaujančiam 
su prezidentu Giovanni Leone,! nalus, labai trukdančius švedi- j Amerikoj, atšaukė vizą grįžti, 

bai palankiai sutiko Ispanijos ; P e r e z s a k ė > k a d i i s pnelinsls jos radijo transiiacijoms ir daro! Tai jie padarę keršydami už! ****«*t - Jungtinių Tautų 
parlamento nutarimą padaryti . O P E C n o r u i ^ ^ k a i n ą p a . . n e g a l i m u s ^ 5 ^ s u l a i v a i s JŪ-į Amerikos vizos atšaukimą rusų. ket inio , mokslo ir kultūros or-
didelį žingsnį demokratėjimo • k e W N a f t o s v a l s t y b ė s ^ rei-j rose. Panašiai su skundu į Krem i diplomatui prie Jungtinių Tau- i ganizaajos UNESCO konferen-
linkme. Atlanto pakto valstybių i k a J ą s v a r s t y s konferencijoje,I lių kreipėsi ir Danijos ambasa- tų Stepanovui už veiksmus, ne-!01*1 Nai*>byie didele balsų dau-
susirinkimas "VVashingtone nu 
tarė į posėdžius stebėtojų teisė
mis pakviesti i r Ispanijos atsto
vus. Tokiu būdn pirmas žings
nis Ispaniją priimti į šią gyny
bos organizaciją jau padarytas. 

Spėjama, jog jų sąjūdžiui vado- į Ispaniją priimti į NATO labiau-
vauja partijos vadas Santiago, šiai stengiasi Amerika. 

tas Beiruto 
aerodromas 

Beimtas. — p 0 per.k-.-4 rr.ėr.e-
sių pertraukos, nuo vakar die-

Ir Amerika turi 
gerti raketų. 

Briuselis. — NATO gen. sek
retorius minėjo, kad Amerikos 

Jeruzalė, Getsemano sode. Ar šios 
krikščionims šventes vietos ir bus 
pavestos administruoti krikščio
nims? 

Vysk. Sladkevičius \ Pabiržę 

Žiniomis iš okupuotos Lietu
vos, vysk. Vincentas Sladkevi
čius, Kaišiadorių vyskupas, iki 
šiol gyvenęs kaip tremtinys Ne
munėlio Radviliškyje, perkeltas 
j Pabiržės parapiją, kur talkina 
sielovados darbuose. Jis 14 me
tų yra nušalintas nuo vyskupo 
pareigų, nes buvo įšventintas 
arkiv. T. Matulionio be okupaci
nės vyriausybės leidimo, kuris 
prašymo atveju nebūtų buvęs 
duotas. J-N. Radviliškį atkeltas 
kun. Juozas Dubninkas. 

nos pradėjo veikti Beiruto tarp-1 Cruise atominės raketos gali bū
ti pasiųstos į bet kurį sovietų 
taikinį. Jų taiklumas yra nepap
rastai geras. Raketos lekia labai 
žemai, ir jų iš anksto susekti 
sovietų radaras negalėtų. 

Raketos gali būti paleistos iš 
lėktuvų, laivų ir sausumos ba
zių. 

tautinis aerodromas. 

Cekosiovakifoi 

Tėvų teisė į vaikus 

Viena. Vienos arkivysku
pas Koenig, kalbėdamas pamal-' 
dose Austrijos nepriklausomy
bės šventės proga, pažymėjo, 
jog nėra tikros laisvės ir žmo
gaus teisės nebus pilnai įgyven
dinamos ten, kur tėvams nėra 
užtikrinama teisė pagal jų įsi
tikinimus religiniai auklėti sa
vo vaikus. Bažnyčios pareiga y-
ra duoti religini auklėjimą tiems 
vaikams, kurių tėvai to įsakmiai: 
pageidauja. Valstybė privalo už-' 
tikrinti Bažnyčiai teisę nevaržo
mai vykdyti šią savo misija. 

One-v-a. — įv*:-ū arijos Tauti
nė teisingurr-i - -a kos komisi
ja — Iustitia et Pu t — paskel
bė dokumentų rinkinį apie da
bartinę katalikų Bažnyčios pa
dėtį Čekoslovakijoje, šimto pen
kiasdešimties puslapių Baltojoje 
knygoje surinkti įvairūs doku
mentai, asmenų liudijimai ir pa
reiškimai, iš kurių išryškėja t ra
giška Čekoslovakijos katalikų 
Bažnyčios padėtis. 

Bažnyčia aname krašte, ne
paisant Helsinkio konferencijos 
nutarimų ir net Čekoslovakijos 
konstitucijos nuostatų, užtikri
nančių piliečiam religinę laisvę, 
šiandien yra nemažiau persekio
jama, negu nesenoje praeityje. 
Pasikeitę yra tiktai persekioji
mo metodai. Bažnyčios veiklos 
ir religinės laisvės varžymus Če
koslovakijoje komisija parodo 
konkrečiais pavyzddžiais: kuni
gai verčiami išeiti į pensiją ank? 
3iau laiko ir, pašalinus juos iš 
pareigų, jiem draudžiama net 
aukoti Mišias: mokyklinio am
žiaus vaikai ir jų tėvai yra pe r 

Sovietai atsakė, kad jie rei
kalą "ištirs". 

Suktybes bus ištirtos 

Washingtonas. — Kai po Nau
jųjų Metų susirinks Kongresas, 
žadama jį raginti, kad pradėtų 

prasidedančioje gruodžio 15 Qa- į dorius. 
tarė. Iranas ir kitos šalys jau 
seniai ruošiasi naftos žaliavų 
kainą pakeiti 10 ar 15 procen
tų. Perez sako. jog toks pa
branginimas Europai ir kitiems 
kraštams būtų kacastrofa. 

Marokas žydus 
kviečia grįžti 

Rabatas. — Maroko vyriau
sybė kreipėsi į žydus, kilusius 
iš Maroko, kviesdama grįžti. Jų 
daugiausia yra Izraely ir Pran- j pasiskiepijusių iki praėjusio ket-
cūzijoj, yra nemaža ir Ameri- j virtadienio buvo jau 20 milijo-
koj. Iš Maroko emigravusių pri- "U amerikiečių, arba 14 proc. 
skaitoma 230.000. Apie 1,000 Į vyresnių, negu 18 metų am-
jų jau grįžo. Bėgimas 13 Maroko žiaus. 

Mažiausias procentas pasi-

suderinamus su jo užimama tar-, Zuma' * t m e t ė Sovietų Sąjungos 
nyba. 

Pabrangs jautiena 

delegacijos pasiūlyto pareiškimo 
projektą, liečiantį informacijos 
priemones. Už pareiškimo priė
mimą balsavo tiktai 15 delega-

jtų — komunistinių kraštų at-
Washingt»nas. — Kitais me- stovai; 7S delegatai pasisakė 

tais pabrangs jautiena, bet gali * prieš, o šeši nuo balsavimo su-
atpigti, kiauliena, pranešama is siiaikė. 
2emės ūkio departamento. Jau-i Dėl sovietų siūlomo pareiški-

tyrinėti suktybes su Medicaid,Hienos svaras vidutiniškai galiirno projekto neigiamai pasisa-
kainuoti 1.49 dol. Priežastis —! kė ne tiktai visi Vakarų kraš-
ūkininkai mažiau užaugino gal- \ tai, bet taip pat ir Trečiojo pa

tirti, kodėl tiek daug pelnosi kai 
kurie gydytojai, farmacistai. se-
neuų namai. 

Washingtonas. — Nuo gripo 

prasidėjo nuo 1956. kai pasibai
gė Prancūzijos valdymas. Liko 
valstybėje tik 17.000 žydų. Bė
go, bijodami galimų persekioji
mų, nes ten 98 procentai gyven
tojų yra muzulmonai. 

skiepijusių yra New Yorko 
mieste — tik 3.5. Mažiausia šia j kreipėsi • Lenkijos komunistų 

Varšuva. — 889 lenkai dar-

ūkio traktorių gamykloje netoli 
Varšuvos, ko.^ktyviniu laišku 

programa pasinaudojo Arkan-
sas valstija — tik 3.67 proc., 
antroj vietoj Dlinojus — 4.6%. 

Plains, Ga. — Jimmy Carteris 

partijos pirmąjį sekretorių Gie-
reką, reikalaudami, kad būtų 
sugrąžinti į darbą visi darbinin
kai, kurie buvo pašalinti iš ga
myklos dėl to, kad dalyvavo pa-

pirmuosius paskyrimus j savo I vasarį įvykusiose protesto de-
kabinetą paskelbs tik po gruo- Į monstracijose prieš maisto pro-
džio 1, sakė jo spaudos sekre
torius Jody Powell. 

Beirutas. — Beirute susišau
dė palestiniečiai tarpusavy. Vie
noj pusėj buvo lojalūs sirams, 
kiti kitokio nusistatymo. 

vijų. šaulio delegacijos, kurios orga
nizacijoje sudaro daugumą. A-

L e n k l j o j d e m o n s t r u o t i i menkos delegacija, komentuo-
' . dama balsavimo rezultatus, pa-

" ' ^ žymėjo, jog priėmus sovietų siū
lomą pareiškimą informacijos 
priemonių klausimu, būtų su-

bininkai, dirbantys Ursus žemės duotas mirtinas smūgis spau
dos laisvei pasaulyje. Vakarų 
valstybių nuomone, ypač nepri
imtinas yra tas pareiškimo 
straipsnis, pagal kurį valstybės 
esančios atsakingos už visų jų 
žinioje esančių informacijos 
priemonių veiklą tarptautinėje 
plotmėje. 

Toje pačioje UNESCO sesijo
je buvo priimta kita rezoliucija, 
smerkianti Izraelį už arabų tei
sių pažeidimus ir įgaliojo orga-

duktų kainų pakėlimą. Laiške 
pažymi, jog atleistųjų sugrąžini 
mas į darbą yra būtinas tiek į nizacijos direktorių pasiusti mi-
ryšium su pasunkėjusia krašto: siją vieton surinkti daugiau fak-
ekonomine padėtimi, tiek dėl į tų. Izraelis misiją pažadėjo pri-
kvalifikuotų darbininkų trūku- j imti ir leisti jai įsitikinti, kad 
mo ir siekiant pašalinti fabrike 
susidariusią įtampą. 

Detroitas. — Streikas General Washingtonas. — Amerikos 
komandos jau pradėjo tyrinėti, -. 

, , . . , . J •*, ... ; Motors 390,000 darbininkų tę-
ar po paskutinio kinų vandenilio , J, ^ ^ " , w ^ " * T . 
. , •« j . . .. sėsi tik 12 valandų. Iki ketvir-

i bombos išsprogdinimo atmosfe- į I _ i _ . , 

Vakarų vokiečių šarvuočių dalinys 

Paroda Maskvoj 
vel atidaryta 

roję radioaktyvios nuosėdos pa
siekė Amerikos žemyną, kiek jų 
pasiekė ir a r yra dėl jų pavo
jaus. Žinovai tvirtina, kad dėl 
to jaudintis nėra pagrindo. 

Waf*hingtonas. — Transpor-
tacijos sekretorius William Co* 
leman pareikalavo iki 1985 metų 

tadienio vidurnakčio susitarti 
dėl naujo kontrakto nepavyko, 
bet vakar vidudienį unija strei
ką atšaukė, susitarimą pasira-

Maskva. — Amerikos Bicen-
sekiojami už religijos"pamokų j t e r m i a l V*™* vel atidaryta, 
'ankymą; tikintieji moksleiviai! Buvo uždaryta, kol bombų sp^- -

Paryžhis. — Prancūzijos ka-
ta'ikų vyskupai, užbaigę savo 
metinės sesijos darbus, paskelbė j s u tvarkyti : lėktuvus. ' . l lŽlYlul 
ganytojinį laišką, kuriame ypač 
prisimena totalitarinių režimų 
persekiojamus tikinčiuosius. 
"Visų priespaudos nutildytų 
žmonių vardu, mes skelbiame, 

?_*?_" ^ ! m i ^ ? t ^ ^ . L a U l ! ! c i a l i R t A i i e š k o j o t a T i J i m a i P ^ 1 ^ jog žmogaus orumas neprivalo 
tos bombos. Gąsdinimai bomba, būti pažeidžiamas, o jo asmens 

buvo pačių so- teisės turi būti apsaugotos".. 
. . . . . , . , . , . Ilinojaus valstijoj prasidėjo me-vietų oficialių asmenų triukas Vvskupai ra^rma VJSUS k n k s č i o - ' - , . . , .- . • ^ ^ : dziokhrus sezonas, ir buvo pa-

tąsias mokykJaa. Bažnyčia ne 
turi jokios galimybės pasinau-; g • j a n w 
doti socialinės komunikacijos 
priemonėmis. Raporte pateikia-

jų triukšmą 50 procentų. 

Pirmi medžiokles 
rezultatai 

SprinjrfiHdas n. — Vakar įi

ma ir daug jau kitų konkrečių į"" n o r a s sumažinti gyventojų nis konkrečiais darbais kasdie-
faktų apie religinės laisves var-1 susidomėjimą paroda ir gyve- niniame gyvenime liudyti savo 

skelbti pirmi rezultatai: pirmą 
dieną buvo nušautas vienas me
džiotojas. Fotografas ix jo draugas 

skundas neturi pagrindo. Ame
rika balsavo prieš rezoliuciją, 
sakydama, kad misijos siunti
mas jau yra kaltinimas iš anks
to, neištyrus reikalo. 

Roma. — Italijos saugumas 
pradėjo tyrinėti, kas Fiumicino 
aerodrome išjungė šviesas, rei
kalingas nužymėti nusileimo ta
kus. Keleiviniai lėktuvai, naktį 
negalėdami nusileisti, buvo pri
versti ieškoti kitų aerodromų. 

KALEVDORITS 
Lapkričio 20: Feliksas, Mak-

sencija Jovydas, Andė. 
Lapkričio 21: Kristaus Val

dovo šventė: Rufas, Amelberga, 
Vygandas. Eibanė. 

Lapkričio 22: Filemonas. Ce
cilija. Steikintas. Dainė. 

Saulė teka 6:44. leidžias 4:27. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, vėsiau, a* 
pie 40 laipsnių, 

http://per.k-.-4
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Laiškas Kristui 
Mes 'parašysim, Kristau, Tau šį menką laišką, 
Žodžius gražiausius iš pačios širdies. 
Gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiškus, 
Ir žmogui mirusiam Širdy lyg varpas nuskambės. 

Šiandieną mylime Tave mes, Kristau, 
Nes su Tavim gyvent lengviau. 
Aukoįam Tau save, jaunystę, 
Gražias dienas aukojam Tau. 

Tavy viltis, kai saulė teka rytą, 
Kai žvaigždės blėsta vakare. 
Nebus Mesijo mums ir Pranašo nebus mums kito, 
Ir niekas niekad nepakeis Tavęs. 
Jau mintyse žah, žolynai želia — 
O auga meūė Tau tokia stipru 
Ir lenkias prieš Tave laukų berželiai, 
Jr žiba žvaigždės naktimis. 

IS MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ VEIKLOS 
Moksleivių Ateitininkų sąjun

gos centro valdyba naujai kaden
cijai yra sudaryta iš Clevelan4e 
ir apylinkėse gyvenančių studen
tų ateitininkų. Centro valdybos 
pirmininku išrinktas Saulius Čy-
va*, vice-pirmininke — Viktutė 
Lenką uskaitė, sekretorė — Ugne
lė Stasaitė. Iždininko pareigos te
ko Vitui Sirgėckii. Koresponden
to pareigos atiteko Andriu: Raz-
gaičiui. Valdybos narys — EtJąBĮB 
Kuliavas, o patarėjo parei? s on-
siėmė Paulius Alšėnas. Vieta i rėk-
cienė ir Marytė Idzelytė ndtaM 
Jaunučių komisiją. M:<k;-':-,\; 
Ateitininkų sąjungos dvasios ? -
das — kun. G. Kijauskas SJ. 

Centro valdybos adresas: \8X -
La Salle, Cleveland, Ome - 4 . '.į. 
tel. (216) 481 — 5706. 

Per pirmus posėdžius, 
valdyba apsvarstė Padėka 
kursų reikalus. Jie įvyks 

i 
P.ibllshed daUy, j 
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1357 Vytautas Mačernis 

KRISTAUS VALDOVO ŠVENTE 
Savo "Vargdienių" romane 

Viktoras Hugo sako: "Šventi Jė
zaus Kristaus dėsniai valdo.mū
sų civilizaciją, bet dar nėra jos 
perėmę". Taip buvo praėjusiaja
me šimtmetyje, šiandien turėtu
me sakyti, kad jie mūsų civili
zacijos daug kur jau net nebe-
valdo. Todėl ypač šiais laikais 
darosi prasminga Kristaus Valdo
vo Sveatė, kuria Bažnyčia tar
tum vainikuoja paskutinįjį savo 
liturginių metų sekmadienį, prieš 
pradėdama naujuosius adventu. 

Ketvirtojo šimtmečio pradžioje 
būsimasis Romos imperatorius 
Konstantinas stt'~ "kariuomenės 
pulkais ištraukė kovai prieš sa
vo konkurentą Maksenciju. Buvo 
stabmeldys, o krikščionys daug 
kur imperijoje persekiojami. Prieš 
lemiamą mūšį netoli Romos 
Konstantinui pasirodęs besileid
žiančią saulę gaubiantis kryžius, 
o aplinkui įrašas: "Nugalėk .šiuo 
ženklu!" Būsimasis imperatorius 
įsakęs kryžiumi pažymėti savo 
karių skydus; mūšį jis i? tikrųjų 
laimėjo ir krikščionims ne tik 
suteikė laisvę, bet krikščionybę 
paskelbė oficialiąja valstybės re
ligija. 

t u putu* ptas savo pusėn pa-
:.-:.:•:. '--•?:> u arba pozityviu 
oūau. lXsxu;>:<u pabaigoj nuta-
rčojfe, kad '<o:::masis vyksta cikle 
— fc4i i p * p ^ ' J i keičiam k tuo 
pačiu, pasą n lis keičia mus. 

Sekė einami:-;I reikalai. Buvo 
rynnnjit M aoio 7 _.ėkos dienos kur-

voje, lapkričio 25 — 28 dienomis. I šus, Jaunimo Mišias Mapkr. 14 j 
Moksleiviai, kurie liijltm šiuo- Į Kris—u.̂  Karai: VJS šventę (lapkr, 
se kursuose, prašomi atvyk:: :re-
čiadienį, lapkričio 24 ei. vakare. 
Juose galės dalyvauti 9 ir 0 x".i-
sės gimnazistai ateitininkai. No
rintieji platesnių krfenjįMufa, 
prašomi kreiptis į savo koopęs 
irmininką. Kursų mokestis 35 aš. 
Kursams medžiagą paruošė Atei
tininkų Federacijos dvasios vadas 

2!) ir Rimo 
ma at-ku ch 

KašgM Ko vadovauja-

Tas kryžiaus su įrašu pasiro
dymas Konstantinui gali būti 
tikrovė, gali būti legenda. Bet 
mums tai gera pamoka: nugalėsi 
Kristaus Valdovo ženklu. Apaš
talas Petras Jeruzalėje buvo su
imtas ir patrauktas į teismą už 
tai, kad skelbė krikščionybę. Pa
šautas prieš sostinės tribunolą, 
pasakė kalbą, kurią baigė sva
riais žodžiais: "Išganymą neša 
vien Kristus, nes po visu plačiuo 
ju dangumi žmonėms nėra duota 
kito vardo, kuriuo galėtų būti iš
gelbėti!" (Apd 4, 8-12). Kad tie 
žodžiai teisingi, yra parodęs gy
venimas kiekviename šimtmety
je, bet ypač ryškiai dabartinia
me. Žmonijai duotas tik vienas 
vardas, vienas ženklas, kuriuo ga
li nugalėti ir išsivaduoti —Kris
taus. Tokia yra dangaus valia, ir 
kas bando, ją atmetęs, vaduotis 
kuo kitu^ tas tik užsideda dar 
sunkesnius vergijos pančius. Pa
tys matome du labai gerus pa
vyzdžius. 

Vienas yra anapus Geležinės 
uždangos. Markso mokiniai už
dainavo savo internacionale: 
"Nei Dievas, caras, nei galiūnas 
mums išvadavimo neduos. Vai
kai garbingosios komunos save ii 
skurdo išvaduos". Užuot išsiva
davę, susikaustę dar skaudesniais 
vergijos pančiais — tokiais, kad 
įr« pasidarė nebepakeliami net 
komunizmo kūrėjų vaikams, kaip 
Stalino duktė Svetlana; rašyto-
$amj» kaip Solžezuouus ir Kuz-
vecovas; mokslininkam^ kaip Sa

charovas; patiems komunistų ša
lių vadams, kaip čekų Dubčekas. 

Antras pavyzdys yra šiapus, 
kur gyvename. Amerikos pedago
gai taip pat uždainavo savo rū
šies giesmę: Išugdykime idealų 
jaunimą, išmetę iš mokyklų mal
dą, iš auklėjimo —drausmę, iš 
kalbos ir minties — tokias sąvo
kas kaip dora ir blogis, nuodėmė 
ir siela. Bet vaduotojai virto ver
gais, šiandien drebančiais prieš 
nebesuvaldomą jaunąją kartą. 
Užuot laisvai atsikvėpę, dabar jos 
kaip tik smaugiami ir daužomi. 
Vietoje gardžiai kvepiančių savo 
auklėjimo vaisų, dabar turi uos
tyti biauriai dvokiančią vandaliz
mo smarvę. 

Aną Konstantino ženklą ir Pet
ro tartus žodžius kaip tik dera 
prisiminti, ateinantį sekmadienį 
švenčiant Kristaus Valdovo die
ną. Jei tavo vadas ir valdovas 
bus Kristus — nugalėsi, tikrai 
būsi vainikuojamas pergalės. Jei 
vadovąusies kuo kitu — nekles-
tėsijtikrąi būsi rakinamas pančių. 
Liksi vergiamas pasaulio vilionių 
ir blizgučių, savo paties kaprizų 
ir aistrų, tave už nosies vedžio-
jančios nelabosios dvasios, joja
mas ant sprando vidinio nepa
sitenkinimo, neramios sąžinės ir 
Dievo teismo baimės. Taip yrą 
su paskirais žmonėmis, panašiai 
ir su jų sambūriais. 

Toks yra Kristus Dievo plane. 
O kažin koks jis mūsų galvoje? 
Kiek didžiumai krikščionių šian
dien Kristus iš tikrųjų reikalin
gai Kaip gražus priedas ir pap
rotys, kurio nedera ignoruoti, 
nors ir be jo būtų galima ap
sieiti — taip, toks Kristus reika
lingas dažnam. Bet kaip gyvybi
nis centras ir švyturys, į kurį vis
ką privalu orientuoti, nes be jo 
esame niekis — toks Kristus rei
kalingas gana retam, nors Pas
kutinės vakarienės metu savo 
mokiniams ir nuims visiems nu
rodė: "Be manęs jūs nieko nega
lite nuveikti" <Jn 15, 5). 

Toks Kristus turėtų būti atei
tininkams, kurių pats šūkis yra 
visa jame naujinti. Atpirkėjas, 
kuris dabar kukliai gyvena mū
sų bažnyčių tabemakulkiose, pa
saulio pabaigoje pasirodys kaip 
galingas Valdovas, '"Dlės irae" 
giesmės žodžiais. "Rer tremendae 
majestatrs"' — Karalius did&os 
galybės. Tada tie, kuriems įi« 
Žemėje buvo centras h* Švyturys, 
spindės garbe ir džiaugsmu, kaip 
žvaigždės dangaus skliaute. Kas 
bus su kitais, kuriems Kristus te
buvo vien gražus priedas, kaip da
mai ant kaklo karoliai, galintys 
ten ir nebūti: kuo- spindės — ar 
drebės —• jie, tepagalvoia patys. 

kun. Stasys Yla. Jis yra paruošęs 
ir visas žiemos k., Padėkos dienos 
ir Putnamo kursų programas. 

Sk. T. 

DETROITO ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Detroito At-kų tradicinei ar
batėlei praėjus, pradėjome vėl 
veikti! Lapkričio 7 dk ią, ketu
riolika (iš mūsų 21) Karaliaus 
Mindaugo kuopos narių, susirin
kome pas ''Svetimtautę Kanadie
tę" Virginiją Kuraitę. Pradėjome 
susirinkimą pirmininko Virgiaus 
Kaspučio sukurta malda. Po mal-

Po iš visi nfikoe laiškus į sos-
:ir.e padėti BrA.-inskams. Kai bai-
BHoė .-išyii. iškalbėjome maldą. 
Pan*ai K.„ra.-r. didelis ačiū, kad 
'r'irr.č *nus į savo namus, o po
niai Kurienei ypatingas ačiū. 
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auo&OnL Nasunaudoai straipsauj ^ 
aeba-gc ;uce grąir-a ak J aris- E 
te •usiiar-A. R=C*J£:^A _2 s^čJk- S 
mu. turo; ne«>gMUo. Sie-biaaj kai- g 
ao« pnaiiia'"1.* -nca guvus praiymą. E 

'uiiiiiHiMiiitiuuuiniiiUHtiiiuiiniiniiiiiiiiiiJuiiiiiiiUiiHiniiiiiiiiiiiiiKuuiui*": 

• Redaiaja Girta fca&cLen 
$90 — fcic, *ete%dieruaia 
IO0 — UbOB. 

• A d m m ^ n c a £TOa caa-
Aea ano &30 iki 4£C, lesta-

ooo £30 (fc 1£0C. 

PER RADI I \ 
Ateities klubo iniciatyva Cleve-

lande 'Tė.ynės Garsų" radijo 
bangomis religinių minčių te
mos pasiekia mūsų namus. Prieš 
didesnes religines šventes ir ga
vėnios metu, tėvai jėzuitai aiš
kins religinių Švenčių prasmę ir 
|ų reikšmę mūsų gyvenime. 
Prieš Šiluvos Marijos ir Vėlinių 
šventes jąu girdėjome tėvą J. Ki-
jauską ir kitus Jų vedamus 
programėlės ne tik praplės klau
sytojų žinias apie mūsų religi
nius" papročius Lietuvoje, bet bus 

kiama stambesnės aukos m 
jokio kreipimosi į aukotoją, 
keletas rėmėjų mecenatų, kurie 
iš karto paaukoja penkis šimtus 
dolerių. Fondas naudojasi tokia 
privilegija, kad visos aukos yra, 
atskaitomos nuo mokesčių. Da
romi pasiruošimai palengvinti 
nario mokesčio mokėjimą. 

Iždininkas pranešė apie iždo 
stovį. Reikalai pagerėję, kai Šiais 
metais net devyni asmenys valdy
bos nario Jono Guobužio pastan
gų dėka, grąžino paskolą. Kai 
kurie jų pridėjo ir stambesnę au
ką, tuomi įvertindami ir pareikš-
dami padėką. Iš jų trys yra iš Ka
nados. Fondas yra sušelpęs bent 
40 studijuojančių jaunuolių vi
sose pasaulio dalyse, išskyrus Af
riką. Susižinoti su prieš eilę metų 
gavusiais paramą apsunkina ta ^ , . -

Kad jų gyvenvietės, kai, V. ir T. Degučiai, L. Petravičenė, 

1 

-

"Draugo" preanmerata nanimaMi ii azatata 

Ottcaąo, Coot, 
Kaaadoja 
Kttar 
Utsooyje 
Savaauaa 

m. 
m*»-*~«< į rate. i cr.&i. 1 :nftn. 

SZb.OC 5.5.0C $-v.0C Vi.OC 
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PADĖKA 
L D E T C V O S DCKTtRL ORAct i i JUi 

GALTOS ALKOS: 

yBras a. a. DR. ROMUALDUI GI-
NIOČIUI, aukojo: Dr. J. ir Janina Sal-
M % čol., R. ir V. Masdiai 20 dol., 
K. .- M CjhįĮįnj 15 dol., Dr. K. G. 
Aaobrozaitis 25 dol., dr. A. ir Alina 
L:pskiai 25 dol. 

A. A. LEONIDOS SOSEIKIENĖS 
Šviesiam atminimo! buvo suaukota 

doL 
George ir Joan Stulpinai 15 

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
koja 

LBSTUVOS DUKTERŲ DRAŲUUA 

dos, Virgis narius supažindino su k a r t u « • # praturtinimas ne 
šių metų valdyba: pirm. — V i r - I ^ jaunimui, bet ir vyresniesiems, 
gis Kasputis, vice-pirm. — Vida 
Nakahė, ižd. — AKukas Leiis, 
sekr. — Taura Zarankaitė, soc. 
reikalų vod. — Ramunė Duobai
tė ir Gintas "Zaranka, iaik. red. — 

Kuo daugiau mes susipažinsime 
su savo religija tuo ji mums bus 
artimesnė dr patrauklesnė. Mes 
džiaugiamės, kad "Tėvynės Ga-
sų" radijo valandėlės vedėjas 
Juozas Stempužis šią idėją išplė
tė, ap-'paviia'.i^o, bet ir ateinan
tiems metam- planus paruošė. 

Vaičeliūnienė k;m-

Živilė Idzelytė ir Virginija Kūrai-
tė. Globėjai p. Lilė Gražudienė ir 
Linas Mikulionis. Taip pat pa
sveikino naujus narius: Arūną 
Keblį, Almą Lėlytę ir Rasą Vesel
ka itę. 

Virgis pravedė pagrindinę susi
rinkimo dalį: diskusijas apie mū- Pirmasis posėdis po atostogų 
su šių metų .parinktą temą "Ar i-yko valdybos pirmininko dr. V. 
pasaulis keičia mus — ar mes Saulio rezidencijoje praeitą tre-
keičiarn pa šaulį''. Kiekvienas na- čiadienį. Dalyvavo visi nariai. 

B ATEITININKL ŠALPOS 
FONTX> \ EIK LOS 

rys pirmiausiai turėjo, duot pa
vyzdį — kaip jis galvoja, kad pa
saulis žmogų keičia. Globėjas pa-
stebėjo, kad mes visi labai nega
tyviai galvojame iki kol vienas na
rys da\ė pavyzdį kaip pasaulis 
mus keičia pozityviai. Diskutavom 
kaip individualūs žmonės (ypa
tingai tėvai ir draugai) mus įta
koja. Iškėlė klausimą, kode! jau
nuoliai dažnai priešinasi tėvam, 

B;:- - svarstomi šalpos reikalai. 
Sfua metu yra šelpiamas Munde-
lėjnp kunigų seminarijoje teolo-
?:;a ^udijuojantis jaunuolis, ku
ris, kun. F. Kereflio liudijimu, da
rąs gražią pažangą ne tik studi
jose, bet ir labai aktyviai reiškia
si atostogų metu tikybinėje veik
loje. Jei atsirastų ir daugiau no-
•fnčių **"? ^giją studijuoti kandi-
-i?tj. "he iV-ejo. galėtų tikėtis fon-

nutarta ;" 
-inkam- r 

ateiti-
priėjom išvados, kad bręstar>r:-' io RBtfMfnėa paramos. Taip pat 
žmogus dažnai natūraliai, neno
rėdamas tėvų užgauti, priešingai 
daro negu įsakyta, norėdamas 
būti individualiu arba savaran
kišku. Be to — "uždraustas vai
sius vis atrodo skanesnis". Kal
bėjome taip pat, kad visi įtakoja-
me viens kitą vienaip ar kitaip, ir 

eikti pas 
ksleiviams. 

Kad būtų iš ko teikti visokią 
paramą, tenka rūpintis ir paja
momis, kurias sudaro nario mo
kestis ir auk-">s. Malonu, kai siun
čiant nario mokestį, pridedama 
ir auka, o ne kartą sulau-

baigus mokslą, yra pasikeitusios. 
Gera, kai sąžiningieji patys atsi
liepia ir tuo reikalu tvarkytojui 
Jonui Guobužiui bent kiek pa
lengvina darbą. B. V. 

A A DR. PETRO 
KARVELIO MINĖJIMAS 

Dr. Petras Karvelis, gimęs Lie
tuvoje 1897 m., mirė šių metų 
rugpiūčio 10 d. Baden — Badene, 
Vak. Vokietijoje. Lietuvių krikš
čionių demokratų Chieagos sky
rius velionį paminėjo lapkričio 7 
Kun. J. Venckus, SJ. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje atlaikė šv. Mišias už 
velionio sielą ir pasakė pamokslą, 
iškeldamas velionio asmens tei
giamas ypatybes, gerai atliktas vi
suomenines bei valstybines pa
reigas. Kun. Venckus, pažinęs ve
lionį nuo jaunų dienų ir vėliau 
mokslo metų eigoje draugavęs su 
juo, gražiu žodžiu įvertino a. a. 
Petrą Karvelį kaip nuoširdų, 
draugišką, tiesų ir atvirą asmenį, 
kaip aktyvų ateitininką, krikš
čionį demokratą bei vieną žymių
jų valstybės vyrų, ypatingai pa
sireiškusių ekonominėje srityje. 

Po pamaldų, tęsiant minėjimą, 
Jaunimo centre, vyko B. Žukaus
ko paskaita. Prelegentas, arti
mai draugavęs su velioniu Voro
neže Pirmojo Pasaulinio karo me
tu ir vėliau Lietuvoje bei tremty
je — Vokietijoje, gyvu žodžiu 
pristatė velionį. Dr. Petras Karve
lis buvo šakotos veiklos atstovas. 
Šia proga nėra galimybės net pra
bėgomis iškelti velionio atliktų 
darbų, eitų visuomeninių pa
reigų bei eilę turėtų valstybinių 
tarnybų. 

Paminėsime tik kai kurias jų. 
Voroneže Karvelis buvo talentin
gas moksleivių ateitininkų orga
nizatorius, sėkmingas veikėjas 

(Nukerta f 4'pori.) 

S. .r .v didžiuliai, J. Urbonienė, O. ir 
M BūM î- JĮ. Jelmokienė, O. Kuzmins-
kaitę, P. ir S. Skorupskai, C. ir V. Mit-
kai, S. h* S. Laniauskai, V. ir O. Tik-
nevičiai, S. Norkiene. E. ir J. Purtu-
Kai, A. ir O. Kremeriai, R. ir N. Ba
niai, S. ir A. Jelioniai, F. ir M. Mac-
kevičiai, M. ir J. Arštikiai, E. Blandy-
t$, L ir V. Radžiai, A. Pračkailienė ir 
šeima, J. ir K. Dočkai, V. ir J. Stan-
kai, A. ir B. Baukai, G. ir G. Valen
tinai O. ir S. Barkauskai, O. ir J. Bi-
geliai, A. Tamošiūnas, G. ir M. Sko
rupskai, O. ir C. Sadeikiai, B. ir S. 
Diržiai, A. Zai!skas, B. ir A. Pužaus
kai, J. ir J. Valeikai E. ir D. Skcpai, 
A. h* A. JešmantaJ, B. ir A. Laniaus
kai, J. Paštukas, D. ir R. Korzonai, 
asmens pavardė neišskaitoma, O. Kin-
duriene ir Birutes ir Juozo Skorups-
ka. bendradarbiai iš Brunswick Co. 

Mirus a. a. JUOZUI BUTĖNUI, 
žmona Filomena Butėniene ir šeima 
perdavė aukas 5© dol. 

Mirus a. a. Konstantinui PANUŠ-
KIUI. raketa L~ >r3 v23tutė Panaškis 

„Jūratė ir Kastytis" 
BANAIČIO SUKURTA • 
S VEIKSMŲ OPERA 

— ir — 
LIETUVIŲ OPEROS 

ĮDAINUOTA 

gaunama Drauge. 

Diriguoja 

Dainuoja 
Aleksandras Kaciflnas 

Dana Stankaitytė 
Aldona Stepufienė 
Margarita Momkiene 
Stasys Baras 

Operos C&ofas 

Vieno albumo kaina 15 doL 

lUIltlItlIlIlIlIlMIlIilIlIlUIIIIIIHtHllHIHU! 
STATOME NAUJUS NAMUS 

IR DAROME SENŲ PATISYMUS 
Be to atliekame krautuvią b? 
planavimą ir jų įrengimus. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION CO, 

a TeL S47-7564. Skaoibin* po S v. ». 
Uini.itiHiiiiMiiiiiHiiiiniiiiiuiuiiMMan 

VuCfc;^ i «uao*aiU&. &.j. 

Montrcalio Lictu\-iu Studenty Sęjunga 
mielai kvkcia visus studentus dalyvauti XIV tradicinėj 

ŽIEMOS STOVYKLOJE, 
kuri įvyks nuo 1976 m. gruodžio 27 d. iki 1977 m. sau
sio 1 d. L'Auberge de la Perdriere viešbutyje, St. 
Donat, Quebec. Stovyklos programa pritaikyta prie 
slidinėjimo ir įvairia žiemos sportu bei socialines 
programos. 

STOVYKLOS KAINA: $82.00. 
ĮMOKSIMAS: $40.00, 

KURIS NEBUS GRAŽINAMAS PO GRUODŽIO 10 D. 

Gintaras 
7SM Charnpajpeur 

eanad> K V t f l 

Del mformacijų b* |m^tejbnų: 
arba Regina Kudžmalte 

S<)4j Bo&suet 
Montresl. Queb« 
Canada HlM 2M5 

•:•••* 
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. 
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1976 KALĖDŲ SEZONO EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ 

Gruodžio 16 IKI CįrUOGZlG J U 

m BO' TOXO — \TT?; THRKr. 
I« kihj miestu karnos pareikalaus 

i b b b. J U asmeniui 
VTO>rrREAUO 

5 naktys Viinruje, 4 naktj-s Romoie i iškaitoma ir Kalėdų po-
bfivia), 4 naktys Londone. 

lAptaakyafaaa ir Kauną, Romoje tnrėeime Kalėdų pobūvį ir b»-
ttelai į West £nd teatrą Lonccrp 

DS daugiau informacijos arba registracijos prašom? kreiptis: 

ALGIRDAS MITKUS 

ELEONORA GREGATTIS 

EUROPA TOURS 

GALAXY TOURS 

*f*S, I. TAMO^AmS 

Vewton, Mass. S17-f»-llM 

Detroit, MJeh. 3IJ—185-3714 

Cleveland, Ofaio 21S—€92-1798 

West Coast 213—662-0711 

Mass. «17-23?^5«2 

v 



Sukaktu, 

KURIAI JAU REIKIA RUOŠTIS 
PREZIDENTAI IR KARO VADAI 

Rimties f *kndel«i ' 

Šie metai yra Lietuvos bažny- nekalbėjo apie jį, kaip apie žrao-
tinės provincijos penkiasdešimt gų, atėjusį tartum iš kito pasau-
znetų įkūrimo sukaktis. Daugiau lio, bet kaip apie žmogų, kuris 
ar mažiau lietuvių išeivija šią savo dvasia jiems vadovavo, sa-
sukaktį paminėjo iškilmėmis, į- vo pavyzdžiu jiems rodė, kaip 
vertinimu, jos reikšmės išryški- reikia dirbti savo tautai, žmoni-
nimu, prarastos laisvės ir perse- jai, Bažnyčiai, kad Kristus būtų 
kiojimų prisiminimu. Sukaktuvi- viso ko centre ir kad Kristaus 
niai bažnytinės provincijos me- dvasia būtų visur įgyvendinta, 
tai jau baigiasi, bet nesibaigia Arkiv. J. Matulaitis, pasiekęs 
Šio istorinio įvykio reikšmė lie- aukščiausio išsimokslinimo, ne-
tuvių tautai praeityje ir išeivijai sidrovėjo nusileisti iki darbinin-
dabartyįe. kų, kuriuos savo apgaulingomis 

Bažnytinės provincijos sukaktį replėmis jau buvo pradėję spaus-
baigiant reikia pažvelgti į tą as- ti marksistiniai vadai. Jis reda-
menį, kurio kietomis pastango- gavo jiems laikraštį, kuriame 
mis ir dideliu rūpesčiu Lietuvos aiškino darbininko ir kataliko 
bažnytinė provincija buvo su- atsakomybę savam gyvenime ir 
kurta. Jo pastangomis Lietuvos žmogiškos gerovės krikščioniška 
katalikų Bažnyčia tapo laisvu dvasia siekimuose. Dėstydamas 
religiniu ir administraciniu vie- vėliau Petrapilio dvasinėje aka-
netu, priklausančiu tiesiog nuo demijoje socialinius mokslus, jis 
vyriausios bažnytinės vadovybės darė įtaką būsimiems Lietuvos 
— nuo popiežiaus. Tas asmuo, politikams, socialinio teisingumo 
kurio sukakčiai jau dabar reikia vykdytojams, visuomenės atsto-
ruoštis, yra arkivyskupas Jurgis vams, kad jie dirbtų tautos gero-
Matulaitis, kaip Sv. Sosto vizitą- vei kartu su visa tauta. 
torius Lietuvai padėjęs pagrindą 
naujai bažnytinei provincijai su
kurti. 

Arkiv. Jurgis Matulaitis šian
dien nėra toks nežinomas, kad 

Arkiv. Jurgio Matulaičio dvasi
nę įtaką lietuviams, katalikų vi
suomenės veikėjams dar ne kartą 
išsamiau reikės aptarti jo mir-

., , „ . . , . . ties pusšimčio sukakties proga. Jo apie JI reiktų kalbėti kaip apie . . , ,. _ . °. .. r . _ . , _*\. . dvasia spinduliavo is jo paties, ji 
naują mūsų gyvenimo kureją ir 
didvyrį. Jo įvairios sukaktys, su
sijusios su jo gyvenimu ir veikla, 

reiškėsi .praktiškais darbais lietu
vių atgimimo laisvės laikais. Ta 

, . . ». , v ' dvasia reiškiasi ir dabar gyveni -
jau buvo minimos šiame krašte. « • , .. _» •, • 
%r,,n .. . . . . . . . me tų žmonių, kūne seka jo pe-
191 o m. jis pats cia lankėsi ir , . 

Susidomėjimas arkiv. Matulai
čio heroišku gyvenimu ir dar-

iietuvių tarpe padėjo pagrindus 
Marijonų vienuolijai įsikurti A-
merikoje. Lankė čia lietuvius jau 
kaip arkivyskupas ir 1926 m. 
Prieš penkerius metus šventėme bais kyla ne tik tarp lietuvių, 
jo gimimo šimtmetį. Minėjome bet ir kitose tautose. Net jo gyve-
jo nurodymais ir dvasia krikščio- nimo ir dorybių liudininkai buvo 
niškų ir tautinių šio krašto lietu- lietuviai, italai, belgai, lenkai, 
vių tarpe sukurtų ir veikiančių latviai ir kiti. Jie nieko negalėjo 
įstaigų sukaktis. Taigi turėjome jam prikišti, nebent kai kuriems 
progų su jo gyvenimu susipažinti, nepatiko, kad jis buvo lietuvis iš 

Tačiau ateinančių metų sau- liaudies, kad jis skelbė dangaus 
sio 27 d. reikės paminėti 50 me- karalystės kūrimo sąlygas, at-
tų sukaktį nuo jo mirties, kai jis, remtas tik į Kristaus mokslą, 

""persidirbęs ir išvargęs, nuo jau- o ne vien į politiką. 
nystės Hgų kankinamas ir nieką- Tačiau ir šio susidomėjimo 
da gera daryti nesustojęs, jo pa- neužtenka. Tiek tautos, tiek 
ties žodžiais tariant, "užgeso krikščionybės didvyriai gyvena 
kaip žvakė ant altoriaus". Užge- likusiose kartose, savo dvasia vei-
so tada, kai jis dar buvo labai kia gyvųjų savo brolių veiklos ke-
reikalingas. Bažnytinė provinci- liūs. Todėl ši sukaktis turi būti 
Ta, tiesa, jau buvo sukurta, kon paminėta su iškilmėmis. Arkiv. 
kordato projektas paruoštas ir Jurgio Matulaičio 50-ties metų 
laukė tik galutinio susitarimo, jo mirties sukaktis turi atkreipti vi-
atnaujinta vienuolija išsiplėtusi sų dėmesį, kad ne tik Dievas, bet 
darbais ir užėmusi plačius dirvo- ir tauta gyvena savo šventuo-
nus ne tik Europoje, bet jau ir šiuose. 
Amerikoje. Bet tam viskam dar Jau rengiamasi sukaktį prisi-
reikėjo dvasios ir paskatų. Tai minti Čiurlionio ansamblio kon-
žmogiški sprendimai. Iš tikrųjų certu, kuris bus lyg ta žmogiš-
jo ankstyva mirtis neužtemdė jo koji dvasinio gyvenimo dalis, nu-
darbų ir nesumažino jo dvasios kelianti bent Chicagos lietuvius į 
heroizmo. tautinio meno gelmes, į tėvų ir 

* senolių praeitį, jungianti šias 
Sakoma, turi praeiti bent dienas su ilga lietuvių tautos is-

penkiasdešimt metų nuo mirties, torija. Lietuviškos Mišios, kurios 
kad būtų galima kurį nors skelb- buvo giedamos tarptautinio Eu-
ti Šventuoju. Arkiv. Jurgio Matu- charistinio kongreso metu Phi-
lafčio šventuoju paskelbimo by- ladelphijoje. pakels tautinę ir re-
la jau eina. Pirmieji tyrinėjimai liginę dvasią, kuri neatskiriamai 
pravesti, liudininkai apklausinė- eina su mūsų gyvenimu išeivi-
ti, jo raštai surinkti. Juose reikia joje ir su mūsų kovomis prieš 
tik įžvelgti jo dvasią, jo heroiš- tautos priešą, niokojantį paverg-
kas krikščioniško gyvenimo do- tą tėvynę. Priešas yra tas pats, 
rybes ir jo gyvenimo auka iki kuris persekiojo tautą ir tikėjimą 
šventumo. O tai yra ne tik Baž- Matulaičio jaunystėje, kuris, pri-
nyčios, bet ir visų katalikų reika- sidengęs kitu šydu, pavergtame 
las, ypač lietuvių. Šventumo gar- krašte žaloja jaunąją tautos kar-
sas nereikalingas mirusiam did- tą. 
vyriui, bet jo reikia likusiems že- Chicagoje susidaręs didžiųjų 
mės gyventojams. Šiuo atveju šven organizacijų atstovų, kuriems rū-
tumo garso reikia lietuvių tautai, pi tautos vardo išlaikymas vie-
visiems krikščionims, ypač pa- sumoje, komitetas rūpinasi 
vergtiesiems, kuriems reikia drą- p u dabar, kad ši sukaktis būtų 
sos ir kantrybės kentėjimuose. paminėta su dvasine atgaiva ir 

Sukakčiai ruošiantis reikia at- tautinio gyvenimo išeivijoje stip-
kreipti viso pasaulio lietuvių akis rinimu. Arkiv. Matulaičio dva-
f 'arkiv. Matulaitį, kaip į vieną šios veikimą kaip tik dabar turi 
lietuvių tautos narių, kurio pajusti išeivija, ypač jos jaunoji 
trumpas gyvenimas (tik 56 me- karta. Jo dvasios veikimą turi pa
tai) prabėgo tarp savųjų ir sveti- justi ir viltimis gyvenanti pa-
mųjų, tarp vargo ir garbės, tarp vergtoji, kenčiančioji ir nutildy-
didelių darbų ir aukos, tarp pra- ta tauta, priespaudą bei perse-
Jaimėjimų ir kantraus susitaiky- kiojimus tyliai nešanti Lietuvos 
mo su Aukščiausiojo valia. Bažnyčia. 
Arkiv. J. Matulaičio amžininkai Pr. Gr. 

JAV demokratija ir galybė iš
sivystė iš trylikos valstybių. Su
manūs ir ryžtingi politikos vai
ruotojai padėjo pagrindus vals
tybei plėstis Jie pasižymėjo as
meniniais sugebėjimais, sąžinin
gumu, sąmoningumu ir kitais 
privalumais. 

Jų žygiai ir kūrybiniai darbai 
tinkamai atžymėti istorijoje. Tai 
buvo G. VVashingtonas, J. Madi-
sonas, Th. Jeffersonas, J ir SM 
Adams, P. Henry, A Hamilto
nas, J. Monroe ir kiti. Jų vardais 
yra pavadinta daug mokyklų, 
kultūros namų, parkų, gatvių. 

I jų gretas įsirikiuoja ir prez. 
D. Eisenhoveris. Jis buvo geras 
vadas. 

Pacifiko karo vadas gen. Mc-
Arthuras buvo tikrai sumanus ir 
narsus vadas. Pasitraukdamas iš 
Pacifiko salų nuo Japonijos karo 
jėgų, žmonėms pažadėjo grįžti. 
Grįžęs ne tik prarastas salas atsi
ėmė, bet ir daugiau iš japonų 
atėmė. 

Korėjos kare jis būtų susidoro
jęs su Š. Korėja, jei būtų gavęs 
iš prez. Trumano daugiau žmo
nių ir ginklų. Jei jo poreikiai bū
tų buvę patenkinti, šiandien 
dviejų Korėjų nebūtų. 

New Deal politika 
Mirusį prez. F. D. Rooseveltą 

amerikiečiai laikė gabiu politiku, 
sugebėjusiu jiems įkvėpti pasiti
kėjimą. Jis pasėjo pagrindą socia
liniams žmonių reikalams. Bet II 
pasaulinio karo metu padarė di
delių klaidų derybose su Stalinu. 

Prez. H. Trumanas buvo ryž
tingas. Krizių metu sugebėjo pa
daryti vertų sprendimų. Drąsiau
sias sprendimas buvo atominių 
bombų panaudojimas ant Japo
nijos miestų Hiroshimos ir Na
gasaki. Jos suminkštino Japoniją 
ir privertė kapituliuoti. Nenusi
gando ir Sovietų kėslų. Kai jie už
darė žemės koltą į Vak. Berlyną, 

Pirmieji buvo karingi ir kūiibingi 

B. JABLONSKIS 

jis įsakė* miestą aprūpinti lėktu
vais. Sis drąsus mostas Sovietus 
privertė nusileisti. 

Kada perėmė prezidento parei
gas, Trumanas galėjo atsisakyti 
nuo Roosevelto pažadų Stalinui, 
bet su Churchiliu pasirašyta su
tartis Sovietams leido pasigrobti 
Rytų Europos valstybes su mili
jonais žmonių, kurie tapo vergais 
ir Sibiro stovyklų įnamiais. 

Prez. J.F. Kennedy neilgai pre
zidentavo, bet buvo gabus kalbė
tojas ir žmonių mėgiamas. Ta
čiau Kubos krizės metu buvo per 
nuolaidus Chruščiovui. Neužte
ko drąsos ir ryžto jo užmačioms 
pasipriešinti. O nebuvo sunku, 
nes tada JAV turėjo net šešis 
kartus daugiau branduolinių 
ginklų. Galėjo raketas ir patį 
Castro iš Kubos pašalinti. Kubie
čių išsikėlimo neparėmimas sun
kiai pateisinamas. Buvo demo
kratas, bet nesugebėjo su dem. 
kongresu bendradarbiauti. Daž
nais atvejais talkininkaudavo vi-
ceprez. L. B. Johnsonas, kuris 
prieš tai buvo kelerius metus 
kongreso nariu. 

Indokinija ir detentė 
Prez. L.B. Johnsonas į Indoki-

nijos karą pasiuntė apie milijoną 
karių. Dėlto komunistai ir jų pa
sekėjai, net kai kurie kongresma-
nai sukėlė krašte riaušes, kurios 
persimetė į universitetų, valdžios 
ir kitų pastatų sprogdinimus. 
Svarbiausiu taikiniu tapo šaukia
mųjų į kariuomenę dokumentų ir 
pastatų deginimas. Važinėjimai 
aukštų .valdžios pareigūnų ir ki
tų žmonių į Hanojų jį privertė 
atsisakyti kandidatuoti kitam 
tarpsniui. 

Atėjęs į Baltuosius rūmus R. 
Nixonas prisikvietė valstybės sek
retoriais, padėjėjais ir patarėjais 

nones, kurii*-- greita i .»-.-..'• 

mėgsti ryšius su Maskva detentei 
gimdyti. Pasitarimai baigėsi jos 
įkūnijimu. Per tenisininkus už
mezgė įšalusius ryšius su kom. 
Kinija, šių ryšių užmezgimas pra
sidėjo tautinės Kinijos išdavimu. 
YVatergate skandalas tapo demo
kratų įrankiu Nixonui iš Baltųjų 
rūmų išmesti. 

Fordas, tapęs prezidentu, kie
tai kovojo prieš kongresą veto 
ginklu. Bet politinės linijos lai
kėsi buvusio pirmtakūno. Tik 
nelauktas sekretorių atleidimas ir 
pakeitimas tautai padarė blogą 
įspūdį. Helsinkio deklaracijos pa
sirašymas dar daugiau užpylė 
karšto vandens. Sukėlė ant kojų 
Rytų Europos etnines grupes. Ši 
deklaracija yra Sovietų įrankis 
dar daugiau varžyti žmones, nes 
įrašas į ją 'nesikišti į kitų vals
tybių reikalus" suteikė, komu
nistiškai galvojant, laisvas ran
kas. Prezidentinių kandidatų de
batuose žodžiai, kad Rytų Euro
pos nedominuoja Sovietai, visai 
sumaišė kortas. Klaida, kurios 
nei pasiaiškinimai, nei pasikal
bėjimai su etninėmis grupėmis 
neatitaisė. 

Būsimasis prez. J. Carteris dos
nus pažadais, bet ar jis juos iš
tesės, matysim ateities raidoje. 
Reikia neužmiršti, kad jis yra pie 
tietis, o jie yra nuosaikesni. 

ŠVENČIANT PADĖKOS DIENĄ 
Dar nesenoie — tik 200 me-i tais žmonėmis idoai jazr.a. u* 

tų Amerikos valstybėje ir visuo- j antraeilių žemiškų menkniekių at-
menėje, kuri dar ir dabar ne re- j žvilgiu. Taip skirstome žmones į 
tu atveju pavadinama naujuoju j turtingus ir neturtingus, laimm-
pasauliu, jau yra prigijusių eilė 
gražių tradicijų. Viena iš jų yra 
Padėkos diena. 

Anot tradicijos, Amerikos že
myne pirmą kartą ją šventė pir
mieji 55 piligrimai - ateiviai, 
1620 m. gruodžio 21 d. išsikėlę 
ant Plymouth Rock, Mass. Se
kančiais 1621 metais jie, surinkę 
tų metų derlių, pasikvietę į sve
čius ir kaimynus indėnus, šven
tė Padėkos dieną. Nuo tada ši 
šventė buvo minima kiekvie
nais metais. 

SUVAŽIAVIMAS 

Evangelizacija ir žmonijos pa
žanga, — tai tema, kurią svars
tė Romoje susirinkę apie 1.500 
Italijos katalikų Bažnyčios atsto
vų, kunigų ir pasauliečių. Suva
žiavimo tikslas — priderinti 
evangelizacijos priemones prie vi 
suomenėįe naujai iškilusių rei
kalavimų, siekiant žmonijos pa-
ž< ngos ir pilnutinio žmogaus iš
laisvinimo; nurodyti krikščionim 
naujus uždavinius, liudijant žmo 
ĮfĮttnfr gyvąjį tikėjimą. 

v iinisus fcr3.sro ucnrvriĮ s-^os esnire 
prie paminklo, minint Vilniaus dieną. 

/aldybos pirmininkas dr. Jonas Šalna spalio 10 d. kalba Jaunimo centre 
Naotr. A. šeštoko 

Jau nepriklausomos Amerikos 
prezidentas Lincolnas 1864 me
tais paskelbė atsišaukimą, paskir
damas lapkričio ketvirtą ketvirta
dienį kaip Padėkos dieną. Ame
rikos istorijoje tai vienintelis įvy
kis, kad valstybės valdžia būtų 
priėmusi ir padariusi valstybinę 
šventę, kuri nuo pat pradžios bu
vo ir yra religinė šventė. Tiesa, 
kad pati idėja nėra gimusi Ame
rikoje, ji žinoma senose tautose 
dar prieš Kristaus laikus. Ame
rikoje ši šventė yra tapusi visuoti
ne visokia prasme. Ji yra valsty
binė civilinė ilgo savaitgalio 
šventė, nors jos pradininkai ne
buvo katalikai, tai katalikai ją 
yra taip priėmę, kad turi tai die
nai skirtą net Mišių liturgiją. Ki
ti tikintieji, ar turėtų ką nors tai 
dienai skirto savo religinėje litur
gijoje, ar kuris nepriklausytų jo
kiai tikinčiųjų bendruomenei, ar 
būtų netikintis, tai vis tiek Ame
rikoje tą dieną švenčia visi. 

Tą dieną yra lengva jausti 
Amerikoje visuomenės savotišką 
nuotaiką. Kaip kuris išmano, šir
dyje jaučia dėkingumą visokių 
gėrybių šaltiniui, kaip kuris jį su
prastų. Visi jaučia, kad mes gali
me ir privalome jaustis dėkingi, 
galime tik džiaugtis, o nėra kaip 
tam gėrybių šaltiniui atsilyginti, 
neturime ką duoti, ko nebūtu
me iš jo gavę, jeigu ir didžiausias 
dalykas, kurį žmogus galėtų už 
ką nors atiduoti - gyvybė yra gau
ta iš to paties visokių gėrybių Da
vėjo. Net ir pats dėkingumo jaus
mas, kaip ir visa mūsų prigimtis, 
yra ne mūsų pačių susikurtas, o 
mums duotas. Jeigu kasdien, tai 
ypač Padėkos dieną labai tinka 
Mišiose kartojamas himnas — 
eucharistinė malda: Tikrai verta 
ir teisinga, reikalinga ir išganin
ga visur ir visuomet dėkoti tau, 
Viešpatie, šventasis Tėve, visaga
lis amžinasis Dieve. 

Jeigu į didelį objektą žiūrėsi iš 
per arti, matysi jį ne visą, o jo 
tik dalį. Panašiai gali būti žiūrint 
net į savo asmenį, į savo gyveni
mą. Save ir kitus lyginame su ki-

gus ir nelaimingus ir pana
šiai. Ne dažnai pasvarstome, kuo 
ir kuris asmuo yra vertingesnis, 
o dar mažiau pamąstome, kas 
yra kiekvienas žmogus, kokia tur
tinga žmogaus prigimtis, kiek ge
ro savame gyvenime yra patyręs 
kiekvienas žmogus. Net ir badmi-
rys, kenčiąs nelaisvę, skausmus, 
teisingai galvoja tas, kuris prisi
mena ir supranta, kad tai yra tik 
žmogaus gyvenimo nuotykiai ne
sumažiną jo prigimties vertės. 
Galvojantis mokytas ar nemoky
tas visada suprato, kaip daug jis 
yra gavęs ir kaip neturi ko duoti 
tam, iš kurio visa tai gauta. 

Man prisimena vienas epi
zodas iš mano kunigiško darbo 
pradžios. Kelis šimtus vaikų ruo
šiau atgailos sakramentui ir pir
majai komunijai. Vieną popietę 
radau pasislėpusią už bažnyčios 
ir graudžiai verkiančią kokių de
šimties metų mergaitę. Paklausta, 
kas nutiko, ji atsakė, kad jai la
bai graudu galvojant, kiek ji 
daug yra gavusi iš Dievo, kaip 
neturinti ką jam duoti, o jam net 
nusikalstami. Ta mintis buvo 
ne iš mano pamokų, ji pati tai 
išgyveno. 

Tokio pat jausmo vedamas 
jau seniai psalmių autorius yra 
parašęs: Kuo gi aš Viešpačiui at
sidėkosiu už visa gera, ką man 
padarė (Psl. 15, 12). Taip, į tai 
įsigilinus, lieka tik giedoti padė
kos, garbinimo himną, aukoti 
Viešpačiui nors džiaugsmo jaus
mą už viską, ką esame gavę. Ta
čiau reikia būti dėkingais. Euro
poje kai kur vienuolynuose teko 
matyti kur nors viešai matomoje 
vietoje užrašytą ispano karmeli
to šv. Jono nuo Kryžiaus posakį: 
Nevertas geradarystės tas, kuris 
nedėkoja už patirtąsias. Taip. 
Vienas iš žmogų žeminančių trū
kumų yra dėkingumo jausmo 
stoka. Tai tinka visur, ar kalbė
sime apie santykius tarp žmonių, 
ar tarp žmonių ir Dievo. 

Padėkos diena yra kilni ir gar
binga idėja. Su pagarba minėtini 
tie, kurie tai pradėjo ir kurie ją 
įgyvendino kaip tradiciją. Pasi
stenkime ir mes tos dienos turi
niu praturtinti savo protą, širdį, 
elgesį dėkingumo jausmu. 

Vysk. V. Brizgys 

— Zagrebe 
jog vyskupų 

įvyko Jugoslavi-
konferencijoe vi

suotinė sesija. Jos metu vysku
pai aptarė krašto Bažnyčios pa
dėtį ir išrinko vyskupų konfe
rencijos įvairių tarybų naujuo
sius narius. 

— Reikia aiškiai ir stipriaiI viais. Tai teigiama, pasiremiant 
pabrėžti visai nediskutuotiną. r edagogikos mokslo patyrimu, 
faktą, kad sąmoningų, patrio-ikad vaikai pasiduoda tėvų bei 
tiškai nusiteikusių lietuvių emi- auklėtojų įtakai*. Jei to nebūtų, 
jreantų ar pabėgėlių čia gimę bet koks auklėjimas būtų be
vaikai dar gari bfiti išauginti są- 'prasmis dalykas, 
pipirįirig*.!*^ susipratusiais lietu*' L. IhtcnhnuoaA 

Lietuvių-lenkų byla 
J . DAINAUSKAS 

18 
• Kovo 31 d. pas Tilvyti (T.K. rašo 'Telvitfe"), 
redaktorių, atėjo du Kauno universiteto studentai — 
Daugirdas ir Paškevičius. Pirmasis jų medicinos stu
dentas davė redaktoriui į veidą. Išeidami jie paliko 
savo vizitines korteles (atseit, kvietė dvikovon — vert.). 
Lietuvių spauda, kuri nepasiryžo pasmerkti karikatū
ros, dabar sutartinu choru pasmerkė abu studentus, 
įrodinėdama, kad davimas į veidą buvo chuliganizmo 
veiksmas. "Dzien Polski" (tada Kaune ieisto lenkų dien 
raščio — v) redaktorių pašalino iš Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos. Kauno Karo komendantas Daugirdą nubau
dė ištrėmimu vieneriems metams į jo gyvenamąją vie
tą, o jo draugą — pusmečiui į Biržus. Universiteto 
rektorius prof. M. Roemer, t y. Roemeris. neapibrėžtos 
tautybės žmogus, abu studentus suspendavo vienam 
semestrui iš universiteto. Incidentas sukurstė antilietu
viškas nuotaikas Vilniaus krašte, perdėtai jautriam į 
viską, kas dedasi už lietuviško mūro. 

Reikalas gana laimingai aprimo, bet 1935 metų 
antroje pusėje prasidėjo Lietuvos lenkų persekiojimai. 
Sekančių metų sausio mėn. Vilniuje įvyko milžiniškas 
antilietuviškas mitingas. To mitingo aidai greitai pa
siekė Lietuvą, sužadindami šovinistines organizacijas 
veiklai. Prasidėjo antilenkiškos demonstracijos. Jų pa
sėkų nereikėjo ilgai laukti. 

no lenkų gyventojų atstovo. Ankstyvesniuose seimuo- m-joje numerius ir toliau einančio lenkų dienraščio, 
se, kurie buvo sušaukti demokratiniais pagrindais, len- kuris priverstinai nustatytoje vietoje turėjo spausdin-
kai turėjo du savo atstovus. Jiems priklausė trys ar ti valdiškus elaboratus, kurių skaitytojai su pasibiau 
mažiausiai du mandatai. Dabar negavo nė vieno. Spa
lio 9 d. su nepaprastu iškilmingumu buvo atšvęsta Že
ligovskio padaryto "klastingo" Vilniaus užėmimo su
kaktis. Savo veiklą pagyvino Vilniui Vaduoti Sąjun
ga". Spaudoje ir radijo pranešimuose atgijo tezė, kad 
negali būti jokio palyginimo tarp Lietuvos lenkų ir Vil
niaus krašto lietuvių padėties, nes Vilnija tai irgi Lie
tuva, o visi Lietuvos lenkai iš tikrųjų tėra vien tik su
lenkėję lietuviai. 

Vilniuje, kurį valdė poznanietis vaivada L. Bo-
ciartski, prasidėjo metodiška kontraveikla, nukreipta 
prieš gyventojus lietuvius. Beckas ją pilnai priėmė. 
Manė, kad Lietuva po pralaimėjimų Klaipėdoje grįžo 
į senas pozicijas susitarimo su vokiečiais, demonstra
vimo draugiškų jausmų sovietams ir nutraukimo be
si mezgusių ryšių su Lenkija. Bocianskio politika lietu
vių mažumos atžvilgiu turėjo pamokyti Lietuvą, kad 
Varšuva orientuojasi apie tą posūkį ir iš to daro ati
tinkamas išvadas. 

Pasikalbėjimuose ir toliau tęstuose lietuvių Užs. j 
reik. m-joje. stengiaus savo pašnekovus įtikinti, kad 
potvarkiai nukreipti prieš Lietuvos lenkus prie nieko 
neprives, o vien tik neigiamai atsilieps į lietuvių pa
dėtį Vilniaus krašte, kurie iki 1936 metų buvo nepaly
ginamai geresnėje padėtyje negu lenkų mažuma Lie
tuvoje. Įrodymui citavau VVestfalio rūpestingai man 
išverstas įvairius lietuvių įstatymus. 

Tiesa, jie turėjo galią visai valstybei, tačiau tiesio
giai buvo nukreipti prieš lenkus. Jau 1935 metais Lie
tuva (panašiai kaip ir visi jos kaimynai — vert.) per-

rėjimu kratėsi. J mano įtikinimus paaiškinimas buvo 
vienas ir tas pats. Man buvo cituojami "Bocianskio per
sekiojimų" pavyzdžiai, nurodant, kad Varšuva turinti 
jj kuo greičiausiai atšaukti. 

Korespondencijose kartas nuo karto vis dar pa-
liesdavau šiltesnes gaidas. 1936 metų spalio mėn. ra
šiau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, priklausančių 
prie įvairių politinių pakraičų, neišskiriant ir valdan
čiosios, kurių su visa antilenkiška demagogija jau se
niai niekas neriša. 

Tačiau jau netikėjau, kad mano argumentai ar įti
kinimai galėtų duoti realias pasėkas. Vėl užsuktas an-
tilenkiško piudymo ratas iitdėjo toliau. Man tai buvo 
sunkus pergyvenimas. Nesižavėjau Bocianskio kont-
rakcija Vilniaus krašte, nors maniau, kad nėra kito
kios priemonės Kaunui privesti prie tvarkos. Tokia 
įvykių eiga tikriausiai taip pat nebuvo patenkintas ir 
Lozoraitis, jautrus žmogus, puikiai pažįstąs psichiką 
ne tik savosios, bet ir lenkų tautos. Ne blogiau už len
kų intelektualus pažinojo lenkų literatūra. 

Tačiau jis visų pirma buvo lietuvis, vadovas už
sienio politikos mažosios valstybės, kuri iki ausų įsi
vėlusi j konfliktą su Lenkija, nuo pastarosios — ta
riamo priešo — priprato apsaugos ieškoti Berlyne bei 

! Nfaskvoje. Sunku buvo Lozoraičiui pasukti iš bėgių, 
kuriais ėjo lietuvių politika, "tautos vado" prezidento 
Antano Smetonos bei kitų valdančios partijos vado
vaujančiųjų politikų išpažįstama. Sunkią Lozoraičio 
padėtį taip pat suprato ir abiejų opozicinių partijų va-

, . „ . . . , • • , ,A i_» w> *w i dovai. Jų du —iš Krikščionių demokratų partijos prof. 
I t * ! ^ K f ^ * * ^ V * ' m y * * * ' 9 ' * I Pakštas ir dr. Bistras apie tai kalbėjo aiškiai. 1936 metų birželio mėn. pradžioje susirinko 49 

asmenų LiAtnvrv* p^mas, klusnu* kiekvienam tauti- ricija nertirey> iokirv haJ^o ,Tuo labiau galima buvo ne-
;Į1 vyriausybės moetui. Tame seime nebūva u£ vt& -, «ian&u.yu su ieukų mąJ;ųrru<& baisu. Kodžtau L'toc nilbk ifim tavu*i 
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DETROITO 2INIOS 
LIETUVIŲ PARODA 

(Tęsinys) 

Buvo oavaizduota Lietuvos Sau-

rūs medi." o darbai, rūpintojėliai, 
koplytėlės. Regina Aleknavičienė 
Detroite baigė keramikos kursus 
ir įsigytas žinias pritaikė, kurda
ma lietuviškas vazas, dekoratyvi* 
nes lėkštes, lėkšteles. Gaila, kad 
su savo darbais nenori skirtis, ne
parduoda. Buvo ir D. L. K. Biru
tės d-jos vitrina vaizduoianti jų 
veikia. 

Lietuviški pašto ženklai domi
no filatelistus. 

Detroito Organizacijų cent
ras apimąs daugelį Detroito orga
nizacijų ir atstovaująs d^trpitie-

I M » t M « » M M M M M M I > » » l 

JANITORLAL S E R V I C E 
6 rooain vasbed b> hantl — *7."..00 

Stovėti reconditiered — $20.00 
Floors washed, waxetL & ^bampooing 

CaU after g p.m. 784-1046 

llllfilItlIlIlHIIIIHilHIIIIIHlllllliimiUlllll 
NAMŲ AP^DLDYStAS 

Taisau acnw ir sudeda nauju* pe-
rju.-. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu dei **ja. įdedu vandew> 
šildytuvus. Kreipti-

A, BANYS — teL 447-8806 
imuiiiiiiiiiiiuiiNiuiMuittUiiiMimiiiiiii 

VLADO VAILIONIO 
partizanini r-.*man^ 

"LIKIMO AUDROSE", 
vaizduojantį Dzūkijos partizanų 
veiklą, prašoma užsisakyti pas 
autorių. Knyga 344 pusi, kie
tais viršeliais, įtraukta į US 
Kongreso bibliotekos kartoteką, 
kaina 7 doL Platintojams duo» 
dama 25 Cc nuolaida. 

V. Vailionis 
248 Sunnyside Ave. 
Muaster, įnd. 46321 

THE BALTIC NATIONS 

lių Sąjungos veikla, išleistos 
knygos. 

Lietuvių įnašas sporte svarus. 
Lietuva — Europos krepšinio 
meisterė. JAV bokse, krepšiny, 
futbole ir kitose šakose ligūruo-
ja daug lietuviškų pavardžių. 
Vitrinoj - kylanti teniso žvaigždė 
Vitas Gerulaitis ir į Hali of Fame 
patekės detroitiškis futboiistas 
Vincas Banionis. Kelios brolių 
Paužų laimėtos trofėjos ir sąra
šas įvairiose sporto šakose iški
lusių lietuvių. Buvo išstatytos 
pasakų knygos, knygos vaikams, 
puikiai Stančikaitės, Osmolskio, 
Paukštienės ir kitų iliustruotos. 
Kalėdas priminė šiaudinukais pa
puošta eglutė, o Velykas skutinė
ti St. Bublienės ir D. Jankienės ir 
vašku A. Keženienės išrašyti lie
tuviški margučiai. 

Mokslą vaizdavome knyga apie 
New Yorke pirmąją akademiją 
įkūrusi Lietuvos didiką Aleksand
rą KuriHų, jam Amerikos 200 me
tų sukakties proga N;ew Yorke 
atidarytos paminklinės lentos 
nuotrauka, inž. Algirdo NasvyČdo 
iš Clevelando išradimo aprašy
mas, schemos ir nuotraukos. Rim
šos ''Artojo" kopija, iškilaus lie
tuvio fotografo Jurgio Motekai-
čio Meksikoj darytos nuotraukos, 
straipsnis apie jį. 

Detroito inžinieriai ir architek
tai Detroito pramonei ir archi
tektūrai davė didelį indėlį. Jų 
projektai, patentai, išradimai la
bai gražiai inž. V. Urbono išsta
tyti. Pavaizduota ateitininkų 
veikla, ideologija, siekiai, žurna
lai, knygos, nuotraukos, rašyto
jų detroitiškių Vytauto Alanto ir 
Marijos Carneckytės Sims kūry
binis kraitis, Jurgio Baublio įvai-

, 

ATEITININKAI 
(Atkerta iš 2 pusi. i 

krikščionių demokratų bei lie
tuvių tremtinių tarpe. 1918 
m., grįžo į Lietuvą, jsijungė į kr. 
dem. veiklą ir buvo partijos gene
ralinis sekretorius. Ministerio 
pirm. M. Sleževičiaus paskirtas 
propagandos biuro vedėju. 1919 
m. išvyko į Vokietiją. Studijavo 
Miuncheno ir Berlyno univer
sitetuose. 1923 m. baigė studijas 
Breslavo universitete, gaudamas 
valstybinių mokslų daktaro laip
snį. Grįžęs į Lietuvą ėjo įvairia; 
pareigas — buvo Krikšč. demo
kratų partijos pirmininkas, dien
raščio "Ryra.s" steigėjas, Žemės 
Banko valdytojas, finansų mi
nisterijos patarėjas, vykdė Lietu
vos pinigu kaldinimą, mokesčių 
departamento direktorius; prave
dė mokesčių ir valstybinių mo
nopolių pertvarkymą, buvo Sei
mo narys, dviem atvejais finansų 
ministeris, atstovas Lietuvai įvair. 
tarptautinėse ekonominėse kon
ferencijose, vadovavo komisijai 
prekybos deryboms su užsieniu 
vesti bei prekybinėms sutartims 
ruošti; veikė Žemės ūkio rūmuo
se, Cukrinių runkelių auginto
jų. Sodybos, Sėklininkų ir kito
se ekonominėse organizacijose, I 6706 Onlf Btvd., 
buvo vienas iš steigėjų "2aibo" St. PetetabrK Bmek, FL> S97 
bendrovės, Lietmežio, inkaro, 
Prekybos ir kliu bendrovių. 
Tremties metu Vokietijoje buvo 
Vliko Tautos Fondo, Vykdomo
sios Tarybos narys, ėjo užsienio 
reikalų valdytojo pareigas, buvo 
Vliko delegatas prie Federalinės 
Vokietijos vyriausybės, Baltijos 
Tarybos narys ir generalinis se
kretorius. Dr. P. Karvelis buvo 
gerai pasiruošęs visuomeniniam 
darbui bei valstybinei tarnybai. 
Ir visa tai jis atliko rūpestingai, 
pripažįstamas ne vien savųjų 
vienminčių, bet ir kitokių įsiti
kinimų atstovų. Kol amžiaus nas"-

5us po!«n#J vėCc!«{, Katate S 
amerikiečių pareigūnų gautas 
proklamacijas, fvairių švenčių 
metu darytas nuotraukas, meda? 
Bus, vytį, vėliavėlės ir t.t. 

Dariaus ir Girėno skridimas ir 
jų mirtis Soldino mfJSke, prie 
pat Lietuvos sienos jų testamento 
žodžiai, jų skrydžio maršrutą*, 
ju biustai, gražūs užrašai ir sko

ningas eksponatų i šdės tymas —• f 

nuopelnas Detroi to Dariau* ir 
Girėno klubo. 

AĄt*&ijį©s Jonynio-nės vitrinoj j 
buvo Išstatyta šiaudelių paveiks-] 
lai. JAV leidžiam! lietuviški laik- j 
raškai įr žurnalai užpildė visą į 
vitrina 

(Bus d a u ž a u i 

CLASSI FIED GU I DE 
— • •••• • •' • ••»• — . » • | m 
LOTCOMOJAHA — FOB Rk>T S E A L E 3 T A T E 

TRADICINĖ MENO PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJ 

Vasario lS-tos dienos proga Čiurlionio Galerija ruošią tradicinę meno 
parodą. Joje dalyvauti yra kviečiami visj Čikagoj ir apylinkėse gyveną 
lietuviai dailininkai. i 

Kūrinių atrinkimui ir premijavimui yra kviečiamos jury komisijos. 
Premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepaisant meninio stiliaus. 

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, užpikao žemiau 
paruostą atkarpą ir ją pristato su darb^ skaidramis, arba darbais iki 1977 
m. sausio 3 d. Čiurlionio Galerijai šiuo adresu: 

Č I U R L I O N I O G A L E R I J X 
5620 South CUremont Avenue 

Chicago. Illinois 60636 
Siunčiama nedaugiau 5 darbų skaidres, arba darbus, ant kurių pa

žymima dailininko pavarde, kurinio pavadinimas (angliškai jr lietuviškai), 
technika ir kaina, jei parduodamas (skaidres sunumeruoti). Prisiunčiant 
dalyvavimo atkarpą, pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta nuotraukas, 
kurios bus naudojamos spaudai h* katalogui 

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $5.00, negražinamą registracijos 
mokestį 

IŠNUOM. 3%jų kamb. apstatytas 
butas angliškam beismente. Mar
ąuette Pke. Tel. 476-3128. 

Enuom, Marąuette Parke viengun-
gitri ąr viengungei 2 gražus kamb. 
(butelis) su visais patogumais ir 
atskiru įėjimu. Nuoma neaukšta. 
Skambint RE 7-9303 arba 537-7 W8 

Hnuom. (Soeroje 3 kamb. apstaty
tas butas pastogėje vienam ar 
dviem asmenim. Pageidaujamą pen
sininkai. 8n dol. mėn Skambint — 
653-4986 

IŠNUOM. 2 kamb. su vesią vartam 
asmeniui. Privatus įėjimas, nėra 
virtuvės, tik plytelė pusryčiams 
pasigaminti. S. Richmond g-vėje. 
Tek H K 4-684» 

palyvausiu Čiurlionio 
i vasario men. 4-1* a. 

I Dailininko pavarde ir vardas 

| Adresas 

| Telefonas 

i Pristatau: 

Galerijos nKtttacMį* pavadoje \VH metų 

skaidres, 

darbų skaičius, 

skaidres grąžinti autoriui, 

skaidres aukoju foto archyvui, 

pristatau darbus, 

darbų skaičius. 

IŠNUOM. apstatytas kamb. vyres
nio amž. asmeniui. Visi buto pato
gumai. Marąuette Pke. Skambint 
476-2473 

Ianuom. 4 kamb. butas — 3743 S. 
61 Avenue, Cicero. Skambint tel. 
78O-0620 

SU SAVAIS APLIlKUi 
1% sukate oaoraa. 2 auto mflr. ga 

ražas. Gr^gtaaii 26 metų gera aųuyba. 
Erdvia 2 butai. SetiutS uepaJSgla, 
tori parduot. MaKiuette Pke. Pigiai 

Grafai* ir Hrirtan T kamb. mūras tr 
mūr. garažai. Ar«t « e k y k l v Mar
ąuette Pke. Po liauju metu vyraa 
kellajaae kttur Reikia pirkėjo cm 
$5,090.00 savų fein&v-

Vieotaceu; «tHatg» « k a m b a r į 9 
met«t pa*M«e in&ro rezi<i<*aeu> tr i 
auto g-*irfi2an. Puikus vidaus pl&n&a 
M«rquėti« Park*.. *29,T*0..»e. -

Ant Hi iuiry karao prie aaoosc 11 
caeru 7 kamlienn resadeertla ir t 
amo garažas. Savi«uuuw» ligotus ftar-
duoda už $32,70^.00. 

•Ortais - taediai.-, rnlrrr-r l u n u . 
2 butai Ptrk*jw tifcraa radlnyn. Mar-
goett« Parke. 129 900.f>o 

1? mgą» «de|M a asfcįfeu mtme 
Ir " auto mflro »raražas. "Kadlaif* 
šild>-mari. Marąuette Parke. 
$28.000.00. 

Pfcttas iotan arti ftv. Krvfaau* U«ro-
ninfe. Pbru». 

VALDiSRUL ESTATE 
2625 W««t 71st Street 

TeL 737-720© arba 7*7-*534 

U B U WAXT£D — y X » A J 

COATINO SL\CHINE OJ?*at 
Mušt t>e expertenoed on roller coat-
įng nsachbie. Kaowiedge of Dip Coat-
lng also ielpfui. 

ASORČO PIAYTSG C A K D 
OOMPAVS 

06«.4^OO, ex t ST« 
Aa Kątiel Opportuaity Emplorer M/W 

Siunčiu juoda-balta nuotraukas. 

Atkarpą ir skaidres ar darbus pristato ne veUau sausio 3 d. 

N O R I P I R K T I 

WANTEOOLD0OM10S 
I pay top priees for old oomie books: 
Big Little books, Radio premiums and 
old Basebali caras. Paying up to 
$500.00 for box of oW comic books 
(late 1930*3 and '4CS). CaU Maek 
Jerkaitis. 349-2718 after 5 p.m. 

f A B D A V I X U I 

kaulais (karakalia) 
su minko kainieriunu ir 

rankovėmis. Beveik nevartotas, UŽ 
labai gerą kainą. Teirautis telef. 
77*-2S44 

MKCELLANSOCS 

Prof. BRONIO i. S.ASLO 

naujas aaglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje mtegra-
d'oje. trečioji — n D. karo ita-i 
koa analizę tautiniu ir tarptauti- į 
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš- į 
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiaojs įteikti kaip dovaną.! 
Kaina %UM. 320 pusi. Užsakyti! 
paatu. 

DRAUGAS, 4S45 West rSrd Street 
Otfcago, BL « « 2 » 

nįžnois gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir perskintimo išlaidas 
"-«y ---_—-—"mm lea ' """ MM ! • 

BE V E P L Y H ! LL S G£ L t N Y C j A 
2443 WE»T 63rd STREETT -T. 4 ~ J * 3 3 r'.-; > • - - - . 
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THE OAISY SMOPff I f l l l T e U 
:.-.:.nxx----- H^-.. Oak L#*TU UI, 4M-131? i*** 

:Ji:XS *r.č BAPJ3AKA UF.ISH 

"F!owers are-aiways iq ?"<-" ^"^ 

D t M € S I 0 
Du studentai atlieka greitai 

ir tvarkingai visokius namų da
žymo darbus. Tomas, 325-6489. 

Tl"OJ SAI^ĖSrTE TTŽIMTT Svaru 
mOr. bumsa!ow su pilnu rįs iu, geroj 
\-5»-t/>je *.rti Pord Crry. Kaaji ktUmal 
Visi kamb. naujai da&sti. EHdetia aa-
ltonas, \̂ aUromasLs. 2 tabai dideli mie
gami. Ore veaiaimaa. Naujai atre
montuota virtnv^r virimui krosnis, 
sinka, indams plaut magina, spinte
les, 4 metu senumo didelis dviem 
durim—''fr^ezer"—šildytuvas. TpeC 
dideue patio tr didelis kiemas. Pil
nas rūsys. S metų senumo centrinio 
apšild. krosnis. Apsauga »ue potvy
nio. S mttų ąenunvo 4* gsu. karite 
vandens rankas. ?:eia, rang-ai ir sie
teliai visame R.ana Įvertinimui tu
rite pamatyt;. Kreiptis ; savininke, 
aryrlų kalbą tel 599-IS48 arba 
7S5-5P5*. 

Brfck burrgaIow — 3 bedrms. New 
heat, roof and hot water Eeater. 
Ali panelled and- carpeted. Many 
ertras. St. Gall's parišk. B y owBer. 
No agents. 476-2175 

Specialiai 

NAGINGAM ŽMOGUI 
Namai parduodami nuo $7,500.00 

Reikalaukite nemokamo sąrašo 
A T,BERT P. NOWICKI 

REAL, ESTATE 
Skambinkit 372-9212 
— kalbėkit angliškai 

T A I L O R 
Excell. ojRpertunity xor ČIA espenaa-
osd ta.iloryritter needed tor oentem-
porary naea'a store. 

D O N J O U R D A N 
>orUtnrook Court 

Vorthbrapk, VL TeL — 4«8-eŠ&> 
IIIIIIIIIIIIIIIItlUtlilIlIlIlHllllilIlIHIlttlIltB 

MACHINE 
REPAIR MEN 

We need machine repair man who 
ean troubie sboot, repair. overbaul 
and rębuild industrial eąuipment, 
§aek au packagiąg machinery, eo»-
veyora, etc. Prefer candidates with 
machinist <5apabilities. Permanent 
positions payin^ up to $7.20 per 
kour, pkrs attractive benėf its. 

Please call 
Kari Strand 

581-6100, e x t S52 

TOOTSIE ROU. IMDUSTRY 
an aataU epsortamty employer 

liiHUiiUliiiiiiiniliUiiiitlHliitlIiiiiiimiiH 

> 
H E L P %• A N T K D — V V P, ^ ! 

1MMEDIATE OPPORTUNITIES AYAtUBLE 
WiTH IJH1TED ISBBTOS 

EmpJoN-ment opportunities are avaU 
piant in Matachewan, Nortiern Ot 
for the followir^ positions: 

r new mlnu^g and milling 
oediate openings avajlable 

| I I H I « | l t l t l l l l H i l l l l N f 1 l l t l l t l i n i l l l H 4 U I H I « l 

ST. PfTERSBURG BEACH, 

Jeigu jdomaujatės jsigyti Šioje 
apylinkėje nekflaojamo turto nuo-
tavybę. maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakusovienės vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GŪIF KSOCIBTBS 
REALESTATE 

CHiEF ELECTRICIAN 
• 

Mušt be a lioansed eiectriciaa witb a var. •: HDĖkį 9§ \tmmgi**\\it\ and 
esperience in the foHonrlng areas 

Tel. $19^67-1791 
$13^994744 

HtHMtlMI>KUmMHHIMIIIsWMWinMUWW* 

ta ir fizinė sveikata leido, dr. 
P. Karvelis sielojosi ir dirbo Lie
tuvos ir lietuviu tautos tarnybo
je. 

LJL 

IIIIINlllNHHWIIMIHIIfWMnUllil|lllliltl 

Wi»h Liberty & Jusfice 
Amerikiečių premijuota PA€-

IJAUS LEONO knygai kurio
je atvirai ir drąsiai naRTtn«ja 
šio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius i saugi} vfetj 
gerbūvį. 

Knyga gaunama ir Drauge. Į 
Raina kietais viršeliais S5J95. 
minkštais — £X.aft, 

niiiiMiiiniiitiimruiiiiiiinHiTrUimimi*» 

tuos boaeruas. ku 

* Industrial Electrlęa^ Work 
* Automotive Maintenance 
* Construction and Modifics Uoa 
Preferenoe will be given to those w*tt a atinttig backgsvuad, artiiough 
others will be given compfete cor-nvn--BU-*\ 

ELECTRICIAN 
ConstructJoa or industrial tTį^neaaa. Fabneate trv print or sketch. 

MAINTENANCE P L A N N E R 
AS PART of your joh, you vrtū be responsible for the follo>wing duties: 
To imntement praetieal aad workable maintenance planning systems. To 
set-uo a preventive rnaitenanoa syatett includine emiiomecit history. To 
supervise and folk>w up the dajr to day and kmg term pterming oper-
atiott for a vork force of aporcėdmately 75 Maintenance Empioyep*. 
To ^ork in close co-operation with both Maintenance and Productioo 
Supervision with the goal of ta^roving plant availability aud reduction 
of maintęnanee cost. 
THrS POSrnON ia on a OeneraJ Forasan Leve) and reports directly to 
the maintenance superinteatfeat. Tha fticubcnt fhouid bave a sound 
Technica) backgrouad preferabiy 3owntym*ir status ia ooe of th« Me-
chanieal Tradas. 

• • . • 

SLPERV7SORY e^perience in the Mirrinf tndustry and ©revious Plan
ning experience is essenUaL 
Tai*. new opea-pit operaūoa is located ui Matchenran (56 mtles from 
Kirk'utnd Lake) in an e^celent flshiog and hunnng area. Our etaployees 
er.jov įfyyA eompetkive wages, ,a good beueflts program and an out-
rijnding HOME OWNERSHfP POUCY. 

Pleasr «eod resuaie in cortfideoe* te 

WM. E. HSHER 
UNITED AS1EST0S, INC 

PO, B « 99 
lfoUch««an, 0&tario# Cmnu 

ratno 

M. A. Š I M K U S 

OIMINT^ Skr ietis*.- piicotni 
P! I.JKTThftS PP_»«?TlfjLf tr 

MARIJA VftB>3Kiryf 
VTTAriAj U.:KAUSJL4? 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
t*n«. f^4f» l̂io>»xnn« g»rrm rGttrm 

Atdaras apžhirejtmnl sekmad. ntjo 
1 iki 4 v. popiet 4 n-.icgatnu nrSro 
namas. 10Cį įmokStt 720« S. Whip-
ple. 

42 tr WaUaec apyU 3 butų xcedW 
niš. Reikalinga taiaymo. $9.000.00. 

SS ir Kedzie apyL 3-jų auicžtų ma
riniu $13.000.00 • 

44 ir Wood aprL T^abai jreram sto
vy 4 tratų. $22,500.90. 

45 tr "IVallaoe 10 metų senumo, t 
miegamų mtlras. 

ei ir Pulaski — Linksuatnia t mie
gamų mur, namas. 

71 6r Koetner. Labai geram stovy 
3-jų miegamų maras. 

68 ir iNatchei. 4 mieeamų '*raĴ cTl••. 
57 ir Sacramento — g butų maro 

namaa Geras investavimas. 

BUDRAITIS REALTY 
4243 W. 6Srd St. 

767-0600. 

BL'UJHNG MAINTENANCE 
Buildin^ maintenance man ancj animal 
caretaker at a drug maufacturing and 
dJstrrbutien faciliry. Time will be ap-
proximately 50/50 between building 
maintenanee aad ar.iaaai caretaking. 

C«n 671-2946 
betwęen 7;00 and 300 P.M Tuesday 
betweec 7:00 and 8:000 P.M. Tuesday 
through Friday. 9:00 to 5:00 P.M. 
Saturday. Location, Roseraont 

WAKTED — MOTERYS 

TYPIST D1CTAPH0N€ 
Operator, good typing skilia, good 
aalary and fringe benefits. 

LETTNrTR CORPORATION 
Fralrrki Park 

OaU 455-8935 — Bob Maclver • 
Medical Opportunities 

R. N.' S 

*Mth •*.- rtiic*jr- Iii vjr.sa 

o o o o o o o o >oooooooooooo< r~v \' :^v x T r A K" L 

IR APYLINKĖSE 

Namai - Mzaiai - Sklypai 

CrHCAGO EYE, EAR, 
XOSE AM) ItHROAT HOSPITAIi 

Immediate openings tor 3 to 11 
abift and for H to 7 stuft. Pr«fer 
E.E.N.T. erperience. Mvfst have ?ood 
trcuiūasr ta intensive care. "Very pie&-
aant workfcxg condįtions. Salary is 
neg*>itable. CaU Adminl=5tratlon Ot-
tree for appf, 10 am-2 prc. M'JSt 
Spea^ Good Eng-Ush: 

TeL — 372-9400 ext. 31 
as Bona] Ooportuntty Employar 

E S S E X - t i s T E L, I, O 
R r Į į £ r T i - r 

Laima Kinderteno 

•̂ a> '_••»:' ' ^ > - -- ^ ^ ^ < < U 

I1UMUS }R BALSUS 

4, m B V i * - Tei. RE T-.Vr38 
ooooooooo^oooooooooooooooo 

«5My REMŪMTIS 
PRIEINAMA K- DU 

~T~:'.~CP. '•'-' i =.- --V-J-- _""-__ 

HfT^rm-. V*L ~~.^^Z pr- - v. ^ — „. . , . . . ^ M . 7 . ' ,.""-.,"-. 
• 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 Į RTTT* V n f U f 4 TT%I X % 
<K>OOOOOO<H>OOOOCOOOOOOOOC-D•-: Vap?^ iMrlri-ia* +*T*mTh*mm — 

Ivair+ų prekių rtî inT»xtni.i.' ne-
brangi»i tf tnf>" ^•'^ 

SIUMTIMiai ! LIETUVA 
SSaa & Babted 5*C Aioaco ITt &t*u* 
ssoi w. eath st. ducago, r u . aoaat 

Telef. m&Zm - 2M-3320 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

ilUlilHIHIIIIIlHIIHIIHIIIUflIltHIIIIIIIIUIt 

TELEVIZIJOS 
M I 6 L ! N i S TV i vi v v vi n w • w 

8pal»wt»w Ir Paprant—. Kadi Jai 
Stereo ir Ora Vtoiartnal 

am* ir l a i 

mm AN& CAP eOMMNY 
needs people for folding, sevrmg, 
pressing. 

A&S KVTrrrrvG MIT.L 
X. RorloveU _ 478-W7t 

N I G L I K A S TV 
2?,tfi VT. W h St. M. 776.1486 

. iiiiiiiiiiuuiHumiiuiiiitiiiituuiiiuiiimi 
1 . — i — 

Vi 
FVm«firmAi — I»#*rm# Tai 

v -^arkaa — v >rtra«aJ 

BELL REALTY 
9. B A C F v i | r į f g 

•455 V» Kedde Ava 

ALTERATI0NS 
Full and Part Time. Need people td 
do fittinffp and alteratiori'; for leadlm; 
womens fashion^ store. Evenin^s and 
some weekends. Libera! starting sala
ry and generous discount privikges. 
Appry in person, 442-8600 

PADDOR'S 
North Riverside Park Mali 

(Upper Leve! next to Penneys) 
- • 

— 

VUlrlA R« ! UI*** 
Gmrm* ĮjUgĮJIKM — 6 butų aot 

Netoli jūros, tik $25.080 pnoket. Kai
na $92,060 

9 kaou>. nama> »ri« įūros ant 85-
tos gatvei. $38,000. 

711 85th SL, Mlami Beacfa, FL 
teL (305) 864-3586 

VYRAI IR HOCERTS 

C00X$ h WAITRESSES 
Full time. ercellent conditiona 

Apply in person 
P I Z Z A HUT 

1202 S. Plum, Palatine, UI. 

R E A B S T A T E 
-» -

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

Apdraustas pcrkransl 
fvairfc atstmtrn 

f£L£T,: 876>1382 arba 
173̂ 59% 

mmt 

Erdvua mCr. J-kj m;ea. 
I vakarus auo Calirbrnia 
Nauji aluminum langai b? 

lVfc KtkMo mflrtnla. Puofinuc bo> 
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman, 

Puluiiigas in* efltavtims — 3-JJJ 
aoartmenrn mediaai Ir patalpa bte-
tsul Zesai sksaL Brigbtoo Pka, 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Inaairannr — taooan Taz 

S t l W. «SH Hfraat — 

4 boto miras. S auto mūro gara
žas. I* seru rankų, prįje&aia pa*"ka-
Nanjaa paz-j .MMymaa ir elektra. 
i»,5«o pajamv Verta* J50.000. 

Mnrinč irakra^ baitų plytų rCziden. 
Oja. Karnas 2S m^Uj. 8 kamb. 4 mie*. 
3 karrvmlkos vonios. Didelis s;vl>on*a 
su židinio. Valjromasia. Kabteetinv 
virtnv*. įrengtas "sausas rflpys. Ba
ras. Piatus sklypas. Mūro garažas, 
Prff> 6* ir Rje)irrv«nii 

Mfira.4 — 1% ankšto. 2 gračūs hvt-
tai, h ir i kamb. N'anvaa geras. Prie • 
71 ir Motart. 

Mtirtnl*. S kamb. Prie 71 ir Rocfc-
well. Gftras. ir pigrus. 

M e t e i s . 20 metą. 0 liuksais britai 
po 6 kamb. Namas geras. Vieta ge> 

BRORERI* P. *OffiAKtt 
PR JM»16 

Perakajt# "Dranga \ 
I tstJMBat pa^akaitytL 



MŪSŲ KOL O Nl JOSE 
East Chicago, Ind. 

ŠVENTE" 
» 

nės kartos l i e tuka i , bet visi drau
giškai bendravo, Kaip viena šei-

UETITV1TJ BENDRUOMENES ma, dalijosi Įspūdžiais ir 4oko. To
kie parengimai \\ LB valdybos 
oareLkalaufa nemaža darbo ir pa
staugi}, bet darbo vaisiai yra 
našūs lėšų teikimo ir artimesnio 
bendravimo prasme. Džiugu pa
stebėti, kad East Chicagos LB 
apylinkės valdyba sudaro jaunes
nės kartos žmonės: Vytautas Da-
mašis — pirm-, B r. Ginčiauskas 
vieepirm., Ričardas Holiuša — 
reik. vedėjas. Algis Skudra — sekr. 
ir LF įgaliotinis, Vladė Dama-
šienė — iždininkė. Pagarba pri
klauso apylinkės valdybai ir šven
tės ruošimo komisijai, kuri suge
bėjo paruošimo darbus taip dar
niai atlikti, kad visur reiškėsi pa
vyzdinga tvarka, organizuotumas 
ir gera nuotaika. 

J. Kaunas 

Lapkričio !3 D. LB East Chi
cagos apylinkė suruošė nepap
rastą šventę. Sv\ Pranciškaus pa
rapijos satėje Buvo minėjimas 
JAV LB 25 motų JAV nepriklau
somybės paskelbimo 200 metų su
kakčių. Lietuvių Fondo vajaus 
užbaigimo n East Chicagos litua
nistinę mokyklą baigusių moki
nių suvažiavimas; Gausiai rinko
si svečiai, kuriuos valdybos nariai 
pasitikdami kvietė prie skoningai 
papuoštų stalų. Svečiai rinkosi 
iš Chicagos, Melrose Parko, Le-
moitto ir kitų vietovių, feet di
delę daugumą sudarė vietos jau
nosios kartos lietuviai ir jų drau
gai amerikiečiai. Svečių prisirin-
i o pilna salė. Visi stalai Buvo 
užimti. 

Džiugu pastebėti, kad vietos 
LB turi gerą vardą amerikiečių 
tarpe. Šventėje dalyvavo Hamon-
do meras Edvvard Raskoky, East 
Chicagos mero atstovas, rs Wa-
shingtono Bicentennial komiteto 
Indianos valstijos atstovė M. Kies-
vetrerį latvių bendruomenės at
stovai ir kiti. 

Šventę pradėjo rengimo komisi
jos pirm. Bronius Ginčauskas, 
pakviesdamas LB apylinkės val
dybos pirm. Vytautą Damašių. 
kuris susirinkusius supažindino 
su garbės svečiais. Sttgiedofus 
Amerikos hfmna, kleboną? Ifun. 
L. Vincrmras sukalbėjo mvokaci-
ją. Ilgesnį sveikinimo žodį tarė 
Indianos atstovė M. Kieswe±ter. 
Sveikindama ji pasidžiaugė lietu
vių kultūrine veikla ir gražiu įna
šu į bendrą amerikiečių kultū
rą. Dr. P. Kisielius, JAV LB kraš
to tarybas narys, skaitė paskaitą, 
pateikdamas apžvalgą apie LB 
įsikūrimą, jos veiklą ir tikslus. 
Modestas Jakaitis perdavū JAV 
LB krašto valdybos pirmininko 

Alg. Gečio sveikinimą. Dr. A. Raz
ma, LF valdybos pirm., tarė 
sveikmimo žodį. Jis pasidžiaugė, 
kad East Chicagos LB apylinkės 
jaunosios kartos lietuviai, kurie 
gali būti kkoms apylinkėms pa 
vyzdys, trumpu laiku iš mažos 
apylinkės LF sutelkė didelę su
mą pinigų. Algis Skudra, kuris 
yra apylinkės LF įgaliotinis, dr. 
A. Razmai Keikdamas tūkstanti
nę pareiškė: "Tai yra sėkmingo 
derliaus šventės dovana L F ' . 

Kazys Barzdukas perskaitė var
dus, kurie atėjo į LF su įnašais, 
kaip Rolandas Ginčąuskas, Ričar
das Holiuša su tėvais, df. Vytau
tas Paičiauskas ir dr. Aurelija 
Ginčąuskaitė - PalČiauskienė, Vy
tautas Damašis ir Algis Skudra. 
Dr. A, Razma padėkojo už įna
šus ir palinkėjo apylinkei sėkmin
gos veiklos. 

Hartford, Conn. 

A I T V A R O GRUPES 
K U L T Ū R I N E VEIKLA 

Tautinių šokių g rupė Aitva
ras, nors ir gerokai apkarpy ta 
dėl išvykusių studijoms, pasiry
žo ka ip no r s išsilaikyti. Išsirin- i pa rėdyme į pensiją išeina New 
ko energingą valdybą, kuri pra- j Britaino Šv. Andriejaus lietuvių 
matė metų veiklą ir pradėjo dar- i į e l u v j ų parapijos kelbonas Ed-

o po kerju mėnesiu atvyko Det-
roiian ir čia buvo internaciona
linio Instituto tarnautoja ligi iš
ėjimo pensijon 1966 m. Galėjo 
kalbėti be lietuvių kalbos dar 
lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
prancūziškai ir angliškai. Susi
rinkusieji jai linkėjo ilgų metų. 

Viešnių tarpe buvo trys šią 
vasarą lankiusios Lietuvą. Jos vi
sos buvo liudininkės ir pasidali
no įspūdžiais apie dabartinės Lie
tuvos jaunimo patriotiškumą ir 
religingumą. Kitos duktė buvo 
kartu Lietuvoje, tai grįžusi tuoj 
pradėjo gilinti lietuvių kalbą, 
taip buvo paveikta Lietuvos jau
nimo. 

P. Čižienę, savo senelę, sveiki
no ir Stepas Solys, dabar jau 
pradėjęs universiteto studijas Mi-
chigane ir žinomas tenisistas, 
šios vasaros Pabaltiečių rungty
nių Chicagoj laimėtojas jaunių 
klasėje. 

Juozas Kriaučiūnas 

New Britain, Conn. 
IŠVAŽIUOJA KUN. 

EDVARDAS GRADECKAS 

Nuo lapkričio 12 d., vyskupo 

vienas 9v. Andriejaus *?ew 1M* 
taine, Conn., parapijos klebonu. 

Tenka palinkėti išeinančiam 
ir pasiliekančiam klebonams ge
ros sveikatos ir laimė«. 

Jona< Bernotas 

Racine, Wisc. 
MAISTO PARODA 

Lapkričio 7 d. Memorial salė
je b"yko tarptautinė maisto paro
da, kuriose dalyvavo 12 tauty
bių. Lietuvius atstovavo Racine 
Lietuvių Moterų klubas. 

Jau dvi savaites prieš parodą 
klubietės pradėjo gaminti ežiu
kus, auseles, baravykus ir kitus 
kepsnius. Žinoma, nepamiršo lie 
tuviškų dešrų, kugelio ir kopūs
tu. Prisigamino apsčiai, bet ir 
nesigailėjo. Viską išpardavė pa
čios pirmutinės d a r parodai ne
pasibaigus. 

Prieš parodą vietiniame sa
vaitraštyje "Shorėline Leader" 

tflpo pasipuošusios tautfniafs rū
bais Rimos Kažemėkaitytės nuot
rauka ir trys lietuviškų valgių 
receptai. 

Racine Lietuvių Moterų klu
bas, nors negausus narėmfs, at
lieka gražų ir naudingą lietuvių 
vardo garsinimą svetimtaučių tar. 
pe bei mielai talkina kitoms or-Į 
gani2acijoms. Klubo pirmininkei 
yra F. PliSrienė. Kitos valdybos j 
narės — M. Vindašienė, Ida Ta-
mulėnienė, St. Petrušaitienė ir 
M. Samon. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

DLK Kęstučio saulių kuopa 
ruošia Lietuvos Ginkluotų Pajė
gų atstatymo minėjimą, kuris 
įvyks gruodžio 5 d. šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje, Racine, 
Wis. 

Minėjime dalyvaus ir kalbės 
gen. št. pik. K. Dabulevičius, 
LKVS "Ramovės" pirm., k K. 
Milkovaitis, L5ST pirm. Ed. Ven-
gianskas parodys savo susuktų 

DRAUGAS, Sežtadipnia, 1976 m . laokr iSa m. 2Q d. 

filmu iš lietuviško gyvenimo, i l 'u t ro filmu, kuris buvo pada-
YpaČ visconsinieeiai yra susido- rytas per 1976 m. Wisconsino 
mėję garsiniu spalvotu 30 min. Lietuviu dienos iškilmes. 

bą. Be šokių repeticijų, numatė 
surengt i ke l ias kultūrines po
pietes. P i rmoj i įvyksta gruodžio 

vardas Gradeckas (Edvard Gra-
deck), sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Išvažiuos, kaip jis pats pasakė. 

12 d., 12:30 vai. Lietuvių na- sekmadienj į New Haveną, 
muose. Bus ^ a u n ų J ų ĮConn., kur mokytojos darbą dir

ba jo sesuo ir ten jis turi savo 
namą. 

Lapkričio 7 d. klebonas kim. 

dailininkų Zemliauskų ir kitų 
darbai . Seselės Onutės Mikailai-
tės p r i s t a t y m a s ir j o s kūrybos 
skai tymas. Pavasa r iop planuoja- g j g į ^ - Gradeįkas^bažnvčioie 
ma jdomia t e m a diskusijos. Už-į p r 5 e § } i e t i i v ^ k a s ^ g ^ fr ^ 

su savo 
parapiečiais, padėkodamas jiems 

« " « * * * | pamokslą atsisveikino 
linksmą balių su įdomia progra
ma. 

Šiom d ienom laukiame "ait-
var iukų" Tijūnėlių ir Mechacho-
nių šeimose. K. 

Toledo, Ohio 

GRAŽI SUKAKTIS 

Lapkričio 13 d. Alicijos ir d r . 
Henriko Soliu namuose susirinko 
būrelis tolediečių ir svečių iš 
Bovvling G r e e n ir ne t Toronto, 
Kanados, paminėti Marijos Čižie-
nės (Alicijos motinos) 80 metų 
amžiaus sukakti. Tik gaila, kad 
pačios solenizantės jau menka 
sveikata, no r s ji ir galėtų pasi
džiaugti savo darbais praeityje. 
Kaune ilgą laiką buvo vidaus 
reikalų ministerijos, emigracijos 
skyriaus aukšto rango tarnauto
ja, nuo \942 metų našlė, karo 
metu atsidūrė Austrijoje, o vė
liau buvo pabėgėlių stovykloje 
Švabų Gmiundėje. Amerikon a t 
vyko 1949, pradžioje Xew Yorke, 

PA DĖKA 
A. t A. Dr. Romas Giniotis 

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė T976 m. rugsėjo 
16 d., palaidotas rugsėjo 20 d. Aseensien kapinėse prie Liber-
tyvflle, Illinois. 

Dėkojame kunigams už maldas ir šv. Mišių atnašavimą. 
Dėkojame už aukas šv. Mišioms Lietuvių Dukterų draugi

jai ir Stipendijų Fondui. 
Dėkojame už gėles ir užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. 
Dėkojame sol. p. salnienei giedojusiai bažnyčioje, kalbėto

jams koplyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame karsto nešėjams, atsilankiusiems koplyčioje, baž

nyčioje ir palydėjusiems į amžinojo poilsio vieta. 

Dėkojame visiems už parodytą didelį nuoširdumą mūsų 
skaudžiose dienose. 

Katriutė Giniotiene 
dukra Gaja Eichter, sūnus Antanas 
anūkas Booald ir marti Begina 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems kad 1976 m. 
lapkr. 18 d. mirė mūsų mylima mama, uošvė ir močiutė 

A.f A. 
KAROLINA MASTIENE 

JANKEVIČICTt 

Gyveno 2555 W. 58th Street. Chicago. Illinois. 
Gimė 1903 m. gruodžio 2 4L Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 26 m. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Wes»ern 

Ave. 
Laidotuvės įvyks antrad., lapkr. 23 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečlaaie visus: gimines draugus ir pažiitamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka sūnus Viktoras, marti Roma. anūka9 Linas. Lietu
voje sesuo Valė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Evans ir SiJ Tel. 737-S6O0 

Mr\ŽEMSFir\NS 
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OONDITIONED KOPLYČIOS 
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už paramą, jam esant čia kle
bonu. 

Mišias laikęs naujasis klebo
nas kun. Jonas Rikterahis. pabai
goje mišių taip pat pakalbėjo 
apie senojo klebono Edvardo Gra 
deeko išėjimą į pensiją ir padė
kojo už jo šiai parapijai jdėtą dar 
bą. Paprašė esančiuosius pamai
šė parapiecius taip pat padėkoti 
senajam klebenui. Tie paplojo. 

Prieš trejus metus senajam I 
klebonui buvo surengtas didžiu-, 
lis banketas jo' 70 metų amžiaus j 
ir 40 metų kunigystės progomis. Į 
Dabar vėl, tur būt, kas nors su- Į 
rengs j am išleistuves. NTew Bri-
taine, Šv. Andriejaus bažnyčioje, j 
kun. Edvardas Gradeckas išbu- j 
/o 8-rius metus klebonu. Pasku- Į 
tiniu laiku su juo klebonu taip! 
pat buvo ir kun. Jonas Rikterai- į 
tis. Apie tai senasis klebonas ke- j 
liomis progomis yra paskelbęs, | 
kad jis ir kun. J. Rikteraitis tu
ri tas pačias klebono teises. Da
bar kun. J. Rikteraitis pasilieka 

Menmę programos dalį atliko 
soi. Elena Blandytė, padainuo
dama S. GailevičJaus "Klajūnai" 
ir '^America Beautiful". Antroje 
dalyje pasirodė Violeta Karosai-
tė, pašokdama įdomų Sagitari-
jaus šoki. Sol. Elena Blandytė po 
to padainavo Vetti '"Žibuoklės", 
Lai "Meilės pasaka", Šarvo "Sva
jonė" ir bisui — G. Gudauskie-

"Gyvenimo pasaka". Solistei 
akompanavo Vida Kazlauskaitė, 
kuri parodė graživs sugebėjimus. 
Dainos skambėjo nuotaikingai ir 
gražiai. 

Visos trys menininkės buvo 
šiltai gausiais plojimais sutiktos, 
įteikta joms gėlių, o E. Blandytė 
dar turėjo padainuoti. Po progra
mos valdybos vardu pirm. V. Da
mašis padėkojo programos atlikę į 
joms, svečiams ir visiems, kurie i 
prisidėjo prie šventės suruošimo, 
•isus pakvietė vakarienės. Vaka
rienę paruošė išradingos šeimi
ninkės. Po vakarienės išpuoštoje 
salėje svečiai turėjo progos pa-. 
bendrauti ir pasišokti, L. Bikne- j 
viČiaus orkestrui grojant Buvo gė
lių šokis, vėliau laimėjimų pa- ; 

skirstymas, kurį pravedė Ričardas J 
Holiuša, Algis Skudra ir Vytau
tas Damažis su žmona, 

Tenka jastabėti, kad svečių bu-
y* ir i š ' ffilpmesnių apylinkių, 
dauguftAJ dalyvių buvo jaunes-

PA DĖKA 
Mosn brangiai ir neužmirštamai žmonai ir motinai 

A.f A. 
ELENAI GILVYD1ENEI 

1976 m. spalio 13 d. netikėtai mirus, esame susilaukę daug 
nuoširdumo ir užuojautos iš giminių, draugų ir pažįstamų, šia 
proga visiems reiškiame mūsų nuoširdžią padėką. 

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. K. Simaiciui už sukal
bėtas maldas koplyčioje, atnašavimą gedulingų iv. Mišių, pa
sakytą pamokslą palydėjimą j kapines ir ten atliktas paskuti
nes apeigas. 

Širdingai dėkojame Jonui švobui už tartus atsisveikinimo 
žodžius koplyčioje. 

Dėkojame šv. Rožinio draugijai ir p. Vltienei už pravestas 
maldas koplyčioje. 

Reiškiame gilią padėką visiems už aukas šv. Mišioms, litu
anistinėms mokykloms ir gėles! 

Tariame širdingą ačiū visiems pagerbusiems velionę savo 
atsilankymu j koplyčią, šv. Mišias ir palydėjimui i kapines. 

Ypatingą padėką reiškiame p. C. Orentienei už rūpestingą 
ir kantrų ligonės slaugymą. 

Liekame nuoširdžiai dėkingi visiems išreiškusiems mums 
užuojautas asmeniškai, laiškais, per spaudą ir radio. 

Dėkojame laidotuvių direktorei p. Jolandai Zaparackienei 
už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

Liekame visiems Juras dėkingi 

F E T K L S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S i R Š O N U S 
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Alfonsas Gilvydis 
dokterys Aldosa ir Marija 
sūnūs Algimantas, Mindaugas, J M M 
Ir Jų viMJ Girnos 

f 
is h* .Aatena*. 

žmonai BIRI 
nuiVYTAUT 
jautą ii kari 

A.f A. 
EDUARDU' ^kujLH\M ^ ^ u S 

imomis reiikiame giliausią užuo-
j - i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuvly Laidotuvių Dlrtktoriv Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

mm SO. UTUANICA AVE. TeL YArti 7-Ml 

STEPONAS G. UCK (UCKAW!CZ) Ir S6N9S 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Tfrgtnfe 9 4 M 
M24 W. M STREET TeL RBprtl t 7-1213 
i m Southvest Hlglmay, Patai HIDa, IB. TeL I74-44M 

PETRAS BIELIŪNAS 

048 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAteyetta M571 

P K J V I U S i. RIDIKAS 

SS4 SO. HALSTED STREET TeL YAf#g 7-lfll 

JURGIS F. RUDMIN 

i n i " s O . UTUANICA AVE TeL YAnta 7-ll»-» 

VASAITIS - BUTKUS 

i44f SO. Sfch Ave^ CICERO, ILL. i-»- OLYmcit 1 1183 

* 



DRAUGAS. šeštadienis, 1976 m> lapkričio m. 20 d, 

i x Donald Antikauskas, 6031 
So. Komensky, perrinktas Cont
inental banko veceprezidentu. 
š iame banke tarnauja jau 18 
metų. 

X Jonas Žadeikis, "Ateities" 
leidyklos įgaliotinis — prof. Pr. 
Dovydaičio monografijos platin-

X Kun. Juozas Dambrauskas, tojas, prašo visų ateitininkų, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro- dar neužsimokėjusių už mono-

greičiau 
6522 So. 

vinciolas, ir kun. Pranas Skro- grafiją, kaip galima 
denis, MIC, provincijos ekono- atsilyginti. Adresas: 
mas, šį šeštadienį išvyksta į Ma- Rockwell, Chicago, UI. 60629. 
rianapolį posėdžiams, kurie X Padėkos dieną Lietuvio 

r % A D n IR TOLI 
• a | f l | » T V E f r r 

— "ine Hartford KmrMt 
lapkrič 
buvo išspausdinta muz. Vytau 
to Marijošiaus pavardė ir įdėta 

damas jaudinosi pats Žukaus
kas ir klausantiems ne vienam 
išspaudė ašarą. Antroje dalyje 

^ y ^ ^ b u v o Žukauskui įprastinis hu
moras, deklamacijos, sujungtos 
PU jo paties vaidyba, linksmai 

ten bus ateinančios savaitės vi- sodyboje — pažmonys nuo 3 vaL 
dury. Po to vienuolijos reika- po pietų. Užkanda priešsklero-
lais dar važiuos į New Yorką ir ziniu maistu visą dieną. Visi 
Washingtoną, D. C , kur lankys .laukiami. 
šios provincijos marijonus stu-Į X Vytauto Didžiojo šaulių 
dentus. I Chicagą grįš gruodžio rinktinė Chicagoje, dėkodama 
pirmąją savaitę. | "Draugui" už įvairias paslau-

X lietuvių fotografų foto H J R f J į Sasnauskienę atshra-
rodoje, kuri atidaryta vakar Jau * 2 * folenų auką dienraščiui 

. „ i ;^.^, r.^rr,i stiprinti. Nuoširdžiai dėkojame, 
nimo centre, paskirtos premi- * J 
7 ^ " , . , 4.^„L-O ™r- * Kun. A. Račkauskas, Broo-
jos. Už spalvotą nuotrauką pir-1 • . . T į V . 

.. . . ...... -p-. Iklyn, N. Y., užsisakė didesnį 
mą premiją gavo AuYelius ^ ' i ^ - į - , ' , - k i e k i i r * 
puolenis, H-ją Kazys Norvilas i r . ™ ™ * kortelių kieki ir at 
i " » JH J 'siuntė 10 dol. auką. Labai aciu. 
JH-ją dr Al. Ramonas (nese-j y 
niai žuvęs auto nelaimėje). Už' X Mary Yekulis iš Dearborn, 
nespalvotą nuotrauką I-ją pre- Mich., padėkojo už kalėdines 
miją laimėjo Kazys Daugėla, H- korteles ir atsiuntė auką. De
ją Jurgis Kasakaitis ir ffl-ją kaL 

Gabrielius Rudavičius. Jury ko-1 * Kazys Merkis, So. Boston, 
misiją sudarė amerikiečiai, CM-, Mass., "Draugo" šachmatų sky-
cagos Camera klubo nariai. . * * • vedėjas, padėkojo uz kor-. c«,.j«»4n teles ir atsiuntė auką. Ačiū. X Jaunimo centro Studentų . . T— ~ . . 

. . . , . i. •':. t X Jonas Rugienius iš Detroi-
ansambhs, pakviestas Arling-Į ^ J J A č m 
ton Heights Memorial Library,, ^ 
sutiko dalyvauti šios bibliote- X R«ta Klevą Vidžiūnienė, 
kos Kalėdų programoje "HoU-1 Valencia. Calif., artima "Drau-
day Festivals Around the go'' bendradarbė, 

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės choras, kuriam vadovauja muz. Petras Vacbergas. Choras ruošiasi šaulių kon-
^nui. Nuotr. C. Genučio 

X Aukų 
tė : 

R. ir E. Bielkevičiai, Brock-
ton, 

Juozas Murinas, Detroit, 
Viktoras Streitas, Kanadoje, 
J. Černiauskas, Detroit. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
X Dėkodami už korteles po 

5 dol. aukojo: 
T. Liutkus, Montieello, 
V. Vengelis, Prospect, 
Janina Biliūnas, Mentor, 
Jonas Bujauskas, Detroit, 
V. Kalasinkas, Springfield, 
Kazys Slezingeris, Los Ange

les, 
Fel. Lapinskas, So. Windsor. 
Labai ačiū. 
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LIETUVIU PREKYBOS 

RCMŲ VEIKLA 
Augustinius, T. Kuzas, N. Sap-
kus , A . Baliūnas ir P. Vilkelis. 

nuotrauka. Har4 College taip n n t ^ klausytojus. Pažymėti-
gars.no savo simfoninio orkest- ^ kaA p r i e š m e t u s panašiai 
ro koncertą, kuriam dirigavo V. juokinęs lietuvius, dabar nepa-
Marijoshis. kartojo nė vieno anekdoto. Tai 

Per 25 metus Mari; ttlm /ra r < x j 0 < kokį jis turi gausų šios 
šioje apylinkėje dMgftl p ne tik tftšies repertuarą. Amerikoje 
kolegijoj, bet ir d£. _ | .: - r kitur, vitaus Žukauskas yra plačiai Zi
tai Hartfordo vasaros feetiva- n o m a s ir girdėtas. Bet Romos 
Luose, styginiam orkestrui, lietuviams jis buvo naujas, ne-
Manchesteryje, New Britaine ir girdėtas ir dėlto toks įdomus ir 
įvairiose vietose Ali State orkes mielas, 
trams, tad jo vardas muzikams 
ir muzikos mėgėjams yra gerai 
žinomas, jo koncertai visad yra 
gausiai lankomi i r kritikų tei-

AUSTRAL.JOi 

Valdybos ir komiteto nariai su- j giamai vertinami Ir šį kartą, 
— Stasys Žukas, Sydnėjaus 

lietuvių "Dainos" choro dirigen-
Lietuvių Prekybos rūmai yra rinko verangų eksponatų, kurių į lapkričio 11 d , pilnutėlei MQi-;ta*». P° ^ m . n e s . i ų 

subūrę lietuvius' prekybininkus, išdėstymą ir dekoravimą supla-ilard auditorijai, 100-to narių ^nt^^_^^_li_rK^r^ 
ir profesionalus ir pohtikcs veikė- navo arh. J. Mulokas. Buvo j simfoninis orkestras pateikė jf • v/rnCT 

jus į bendrą hetuvišką veiklą.1 taip pat parodyta Lietuvos pa-:įdomią programą: Luigi Chera- e n x e u r n e 

Jų tikslas garsinti lietuvių tau- dėtis sovietinėje okupacijoje. Į bini — Anacreon Overture, Paul 
tinį ir kultūrinį turtą amerikie-. Lietuviai buvo išspausdinę lape- į Hindemith 

dainų 

čių tarpe. 

— Nijolės Sadūnaitės teisme 
Der Schwanen- gynimosi kalbą iš.isai per pa-

lius apie Lietuvą su taiklia "in- j dreher ir Johannes Brahma Sym mokslą perskaitė Perto parapi. 

mas- visiems įsiskiepyti nuo natais prisidėjo Balzeko lietuvių ing klonio l i e t . R K. 5 parapi-
"kiaulinės" slogos. Charles V. kultūros muziejus ir LB Vidurio į jų jungtinis choras, v a d V. Ra-
Austin parodė apie Aliaską ke- : Vakarų apygarda, vadovaujama Į mono, prieškalėdinėje etninių 
lėtą filmų. J. Bacevičius pateikė Modesto Jakaičio. Parodą ap- ; grupių parodoje Luzerne teismo 
Prekybos rūmų metinę apžval- lankė keli milijonai amerikiečių' rotundoje 

X Aukų atsiuntė: 
Petras Putrius, A.Giedrai-

t is; po 3 dol. — J. Sugintas, L. 
Balzaras, VI. Bikulčius, Ad. Ba

rnus nuošir- nys, A. Gedminas, J. Kanišaus-
World" šeštadienį gruodžio 11. džiai pasveikino, atsiųsdama 25 kas, kun. J. Kinta, R. Gecevi 
d. 2 vai. p. P . Ansambliui va- j dolerių auką. Labai ačiū. č.us^S EL _ _. y e i k l a u 

dovauja L. Braždienė ir P. Siu-1 * r«*ras *™**™ • Cleve- L. Mažeika, L Briedis, Stase ų * v e i k l a n e s i r i b o _ 
tienė. Programoje, kuri vyks lando aukojo 10 dol. Labai ačiū.. Jasinevicms, L. Packauskas P. P ^ ^ * ^ ^ B B C ^ k j ^ televizijos stotys 
Miner Junior High School. Ar-j x D r > G ^ „ j ^ Uetuvių i ̂ d a š l u s ' 1 doL ~ U K M n a * ^ Bicentenial JAV 200 m. 
lington Heights, be lietuvių da- F 0 n < j 0 tarybos pirmininkas pra-, °J a m e - nepriklausomybės sukaktuvėms 
lyvaus airių, prancūzų, vokiečių n e š a - k a d t^ybog posėdis bus1 x Stasys Juras, Chicago, DL, 
ir meksikiečių grupės. Ameri- 1 ^ , ^ 2 1 d., sekmadienį, žinomas visuomenės veikėjas, į-

havaj ieč ių! 1 1 : 3 0 v a l r j ^ b ū s t m ė j e . Bus teikė auką. Ačiū. 

Lapkričio 10 d. Dariaus-Girė-! formacija, kuri buvo paskleista ! phony Nr. 23. Sekantis koneer- J08 klebonas. Pamokslininkas 
no salėje įvyko Prekybos rūmų parodos lankytojų tarpe. Lie- j tas bus gruodžio 9 d. 8 vaL Mil- jautriais žodžiais kreipėsi į sa-
susirinkimas. Susirinkimui pir- tuvos paviljoną reprezentavo Į lard auditorijoj. Kolegijos kon- v o parapiečius, klausdamas, ar 

atsiras iš jų tarpo, kuris dėl 
Sadūnaitės parašytų protesto 
laišką Sovietų valdžiai ir savo 
krašto parlamentarams. 

mininkavo pirm. J. Bacevičius, į "Miss Lithuania" As ta Griny- j certai nemokamai, galėtų ir lie 
sekretoriavo B. Gramont. tė", kuri . buvo išrinkta etninių j tuviai daugiau pasinaudoti šia 

Dr. F. Kaunas skaitė paskai- grupių atstovų. Prie parodos; kultūrine pramoga, 
po 4 dol. j N aP*e **iu teikų hgas, patarda- paviljono įrengimo savo ekspo- j — Wukes-Barre, Pa. Wyom-

.us, S. Daukša, Ursula Jakaitis, | _8«L * * * • * • išryškėjo^ Preky- | ir daug svečių 

Lietuvių paviljoną filmavo 
racsausKas, r. v—J~— 1 „ . 

Vindašius; 1 dol. — M. Klikna. Ja vien lietuvių tarpe. 1976 m. « . . . . 
' — .-••-•. ~w* i Korespondentai klausinėjo ap:e. 

Chicagos lietuvių veiklą. Pra-
atžymėti Chicagoje suruošta1 m o n ė s ? Prekybos parodoje be

giedos lietuviškas 

GINTARINIAI IŠDIRBINIAI 
Gintariniai žiedai, apyrankės, ka-

! roliai ir kt.Didelis pasirinkimas im-

kiečiams atstovaus 
šokėjų grupė. Taip pat progra
moje dalyvaus ansamblis iš jau
nimo styginio orkestro — 
Suburban Youth Symphony. 
Bibliotekos Kalėdų programos 
vedėja yra lietuvė Laima Šal
čiuvienė. 

X Liudas Šimaitis, Chicago, 

daroma ir oficiali nuotrauka. 

X Paskutinė proga užsisaky
ti vietą į Kr. Donelaičio mokyk- j 
los Tėvų komiteto rengiamą; 
tradicinį žiemos balių, kuris į-! 
vyks gruod. 4 d., 7:30 v. v.,' 
Jaunimo centro didžiojoj salėje, i 
Nuotaikingą programą atliks 

X Dėkodami už kalendorius, 
aukų po 5 dol. atsiuntė: 

Pr. Banevičius, Chicago, 
K. Jurgutis, Detroit, 

tarptautinė pramonės ir preky-

Kalėdų giesmes. Liet. moterys, : portuoto iš V. Vokietijos, Švedijos 
vad. Bajoro, tarp kitų ekspona
tų parodai ruošia lietuviškų val
gių kūčių stalą. 

ITALIJOJ 
— \kt . ViraiU Žukauską** ap-

! silankęs Romoje su žmona ir sū-tuviai ir Lietuva buvo gerai re-
bo^ paroda,'kurią globojo JAV P^ezentuoti ir Prekybos rūmų \~ZT%J^į " ^ į g ^ " s i 

Paroda pastangas tenka nuoširdžiai! ' * r 

111., įteikė "Draugui" 13 dol. au- j Neo-Lituanų oVkestro 
ką. Labai ačiū. 

nariai. 
Šokiams gros Neo-Lituanų or-

X Gražiom atostogom Flori-1 kestras. Bahaus tikslas sukelti 
doje nuomojamas didelis butas * N mokyklos išlaikymui. Įėji 

prezidentas G. Fordas, 
buvo liepos 1-18 dienomis. Joje sveikinti. Be to Prekybos rū-
dalyvavo 45 užsienio valstybės ma-i dalyvavo pavergtų tautų 

.su savo paviljonais. Tarp kitų Parade, 200 m. Amerikos ne-
Mot. Trainauskas, Cleveland, J vai3tybių buvo ir Lietuvos pa- priklausomybės vėliavų parade 
Eugenija Kezienė, Woodha- j v i l j o n a B f k u r į ^ o ^ . Prekybos i r ^ t 0 3 6 šventėse, 

ven, r ū m ų valdyba ir paviljono ren- P o pranešimų prie vaišių vy-
UrSulė Janušauskas, Chicago, g[m0 komitetas, kurį sudarė J. k o draugiški pokalbiai. 
A. Gaška, Chicago, T ' 
BVS, Pompano Beach. 
Visiems tariame ačiū. 

Bacevičius, arh. J. Mulokas, 
Bruno ir Bernice Klemka, V. Sa-: 
maška, Irene Navusis, Algis 

J. Kaunas 

X PATAISA — Vasario 16- Barakauskas, P. Gintaut, Bru-
(2 miegamieji, 2 vonios kamb.) i ^ a s auka 10 dol., įskaitant "ir i t o s ^noa P"«p ruošiama b&a- n o Gramont, V. Kačinskas, L 
« t nl i^o tam nat su'basei^lš»4 vakarienę. Dėl"rezervacijų dra Chicagos ir apylinkės daihV 
** toZaStlt. V i e ^ - J d i e n o m i s tel. 425^338, vakarais ^ paroda ^ v W o _ 4 - 1 8 

NAUJRS INŽINIERIUS. 
STATYBININKUS 

nu ir 
Sanibel Island prie Fort Myers, 
Florida. Nuoma 300 dol. savai
tei iki gruodžio 15 d., po to 325 į 
dol. savaitei. Kalėdų šventei 

436-3585. 
(pr.) 

X Akiniai siuntimai į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę, 

prašau užsakyti minimum dviem optical Študio 7051 S. VVashte 
savaitėm. Kreiptis į p. Banaitį, 
Evanston, I1L, teL (312) 328-
1186 po 7 v. v. arba | Mr. Wit-
ter, Clevelande, Ohio, teL (216) 
831-1070. (pr.). 

X Paskutiniai Antro Kaimo 
naujos programos pastatymai 
lapkr. 20 (8 v. v.) ir 21 (6 v. v.) 
4 d. Playhouse, 2515 W. 69 St 
Staliukai 434-7004. (pr.) 

X Chicagos lietuvių Choras 
"Pirmyn" kviečia jus dalyvauti 
tradiciniame baliuje gruodžio 
11 d., 7:30 v. v. šaulių Namuo
se, 2417 W. 43rd St Linksma 
meninė programa, šilta vakarie
nė, šampanas ir šokiai. Vietas 
prašome rezervuoti pas Ziną 
Pocienę tel. 960-029L Auka 
10 dol. (pr.). 

X Lietuviai Televizijoje ren
gia rudens balių lapkr. 27 d.. 
Jaunimo centre. L. T. valdyba 
kviečia iš anksto užsisakyti sta
lus skambinant 778-2100 ar 
HE 4-4510 arba įsigyti bilietus 
pas valdybos narius. (pr.) 

X 2ĄSYS — pardavimui 
Kreiptis pas p. ftiugždiniene. 
1309 S. State S t , Lemont 1H-
Tftl. (312) 257-5312. (sk.) 

X Linksma vakaris įvyks lap
kričio 25 d., ketv., 8 v. v. Jau
nimo centro kavinėje. Šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Ruošia P.L.J.S. Ryšių centmg. 

(pr.J. 

naw. TeL 778-6766 fsk. i 

x Papiginti skridimai į Eu
ropą "chartered" lėktuvais. Chi
cagą — Frankfurtas nuo 
$319.00; Chicaga — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa
ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travel Srv ice Bareau, 9727 S. 
Western Ave„ Chicago, UI. 
60643. Skambinkite 238-9787. 

tafc.1 
x S t Petersburg, Florida, ir 

apylinkėse perkant, parduodant 
arnuomojant nuosavybes, kreip
kitės į Angelę Kamiene, Broker 
-Realtor, 6900-10th Ave. North, 
St. Petersburg, Fl. 33710, Telef. 
(813) 3452738. (sk.) 

„ „ , , . , X Mrs. B. Stark iš Santa 
dienomis o ne 11-20 d., kam bu- M o n f c o 3 a u k o j o ? d d D ė k u i 
vo skelbta. Dalyvavimo atkarpą x j ^ ^ chicago, UI., 
ir kitą informaciją rasite kita- a u k o j o 1Q ^ ^ a č i ū 
m 3 puslapyje. (pr.) y M r s R g g ^ ^ M o n i c o s 

x Jau išėjo iš spaudos Pr. aukojo 7 dol. Dėkui. 
Naujokaičio Lietuvių Literatū
ros Istorijos PV tomas, skirtas 
išeivijos rašytojams ir jų kūry
bai. Išleido LB Kultūros Tary-

X Operai dar daugelis nesu
grąžino loterijos bilietų šakne
lių, o laimingųjų traukimas jau 

•i,.,™ , A- A . už savaitės Operos baliuje lapkr. 
ba. kaina $10 0Q, platmtojams 2 ? D a f ^ ^ 
•>Kf7- minioiH, Lžsisakvti'i 

. ~ . Altuos, kurie išplatino ar ir neiš-
25% nuolaida. 
A. Kareiva, 7030 S. Rockwell! 
St., Chicago. HJ. 60629. (sk.) 

X Visais kelionių reikalais 
kreipkitės į Weiss Travel Bu-
reau, 4837 W. Irving Park Rd., 
Chicago, 111. 60641. Turim dide
lį pasirinkimą grupinių skraidų, 
ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
parūpiname bilietus vietiniam 
susisiekimui bei į užoienį. Pa-
reiškit savo pageidavimus — 
mes pasistengsim juos paten
kinti ir neapvilti. Skambinkite 
R. Raslavičienei teL (312) 
545-6466.. (sk.) 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel, 436-4184 
Sav. Sta*# R»c«»vWene 

| platino bilietus ir šakneles, pri
siųsti Operai. Už šią paramą 
būsime visad nuoširdžiai dėkin
gi, (pr.) 

X Sol. Daivos Mongirdaitės 
rečitalis rengiamas šį sekmadie
nį, l?pkričio 21 d , 3 v. p. p. Jau
nimo centre. Akompanuos muz. 
Aloyzas Jurgutis. Bilietai gau
nami Marginiuose. Rytoj, sek
madienį, nuo 2 v. p. p. bilietų 
bus galima įsigyti Jaunimo cen
tro kasoje. Rečitalį rengia ir vi
sus kviečia Jaunimo centras. 

(pr.) 

Villa Lituania salėje Romos lie
tuviams suteikė malonią atgai
vos valadėlę, pasirodęs su savo 
"žukauskišku" menu. Pirmoje 
dalyje drauge su žmona Marija 
paskaitė-padeklamavo mūsų žy
miųjų poetų eilėraščių pynę. Te
ma — tėvynės ilgesys. Skaity-

CHICAGOS 
ŽINIOS 
SUVAŽINĖJO 

DVTRATINTNKA 

M Martino, 13 m., buvo šuva 
mė.as sunkvežimio. Polrcij^ 

sukina, kad berniukas, nepai
sydamas raudonos šviesos, įva
žiavo į Ashland ir 51 gatvės, 
Chicagoje, sankryžą, atsitren
kė į pravažiuojantį sunkvežimi 
ir pateko po užpakaliniais ra
tais. 

NETIKRAS ALIARMAS 

ir kitų kraštų įv. tikro kristalo iš
dirbinių, medžio drožinių, porcela-
ninių figūrų, muzikinių staliukų, 
dėžučių ir kt. Taip pat didelis pasi-
rinkimas Lietuvos pašto ženklų ir 
monetų. Viską tą gausite prieina
momis kainomis lieuvių vedamoje 
prekyboje: 

PATRIA STAMP & COIN CO. 
4207 S. Sacramento Ave. 

(kampas Archer), Chicago, I1L 
•063?. TeL- 247-5081 

Iki Kalėdų atd. nuo 9 iki 9 v. v. 
Sekm. nuo 9 iki 5 vai. (sk.) 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
tr kitus kraštus 

JflEDZPfNSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago m. 60631, telef. 927-3980 

rrmminmiuitiuuniHfiiiiiiHmiiiiiiuiii 
HĖATTNG 

\IK CONDITIOMNO 
O. 2nkauska> 

4414 S. IVestem Av<>»»cj 
Tel. — VI 7-34 R 

tininuitCIIHIIIIIIHIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIII 

K X 5 < X X > 0 < X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MOVI NG 
ŠERSNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir U toli mieste leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 3-8063 
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 " 

C h i c a e o s m i e s t o g a t v ė s e y r a *o<>o<><><><><><><>o<><><><><><><><><><><><><><>< 6 . . . 8 ,. ,_ | Turiu Chicagoa miesto leidimą. 
įtaisų, kuriais galima »- tMrbu Ir užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 

X RAŠOMOSIOS mą*. tle»-ivl*ki 
raidynu, visom kalbom. GAirX>M. vi 
suose modeliuose gaunamos CHICA 
GOJĘ: Draugu — 4545 W. 63rd St 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai ii SPARTA savinin
ko: J. L Giedraitis, !0 Earrj Dr, E 

iNarftpofv, N. t. Itm fisk4 

1.800 
saukti ugniagesius. Per metus 
i i tų įtaisų ugniagesiai buvo 
saukti 50,000 kartų ir tik 5% 
aliarmų buvo tikri. Klaidinančių 
aliarmų procentas auga. 

AIRE CHICAGOJ 

Airė Bernadette Devlin, 28 
ra., buvusi britų parlamento 
narė, buvo ketvirtadienį atvyku
si į Chicagą. Ji kalbėjo North-
western ir De Paul universite-

Saulius K. Bagdonas, Kazi
miero ir Onos Bagdonų sūnus, 

! šių metų pavasarį baigė Univer-
s i ty of Ulinois, Chicago Circle 
statybos inžinerijos skyrių ir 
įsigijo bakalauro laipsnį. Dabar 
dirba Chicago and North Wes-
tern transporto kompanijoje, 
Ohio valstijoje. Kurį laiką pa
dirbėjęs ir įsigijęs praktikos,. . . . . . 
numato tęsti studijas ir siekti į ^ . a ^ t u o d a m a . k a d j s šiau 
aukštesnio mokslo laipsnio. 

Saulius gimęs 1953 m. gegu
žės 4 d. Chicagoje. Baigė Svč. ^ r , f 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklą, Kristijono Donelaičio 
aukštesnę mokyklą ir Brother 
Rice aukšt. mokyklą. Mokyklo
je buvo aktyvus skautas, uni-
versi'.ete priklausė Alumni Asso-
ciation. 

rės Airijos būtų išvesta britų 
kariuomenė. Ji yra atvykusi 

savaičių kelionėms po 
JAV, atkviesta komunistuojan
čios US - Socialist 
Party. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 S. Washtenaw Av. 977-3559 
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 

P O S M E C I C I 

$57.00 
Cicero Je 

(10/20/5/UM) 
Peni!ninkama auto apdiauda 

Amžius 82 iki 80 m 

I. BACEVIčroS — 778-2233 

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 
10% — TOyį, — SO piginu mokeVItr 
ui apdrnitdą ano ugnlo* ir aatomn 

Workers ""^ f 
F R A N K Z A P 0 L I S 

POLIOJOS ŽVALGYBOJE 

Sauliaus tėveliai Kazimieras 

S2«M»'4 \\rtn tistrt Streei 
Ch»C»gn. Itllnn()i 
THef. OA 4-SOM 

Paskelbta, kad Chicagos mo-' »OOOOOOOOOOOO«K>OOOOOOOOOOC 

kytojų sąjungos egzekutyvo „^„„„„„„„„„„„„„„„iiimiiHHHin 
narė Sheli Lulkin ir vadinamos! 
Chicagos Taikos tarybos sek-

[ Lietuviai BWPialnfc«a Jsaf> Fla, FttrikaDfe tmUmdio^ 

P L U M B I N G 
ir Ona Bagdonai ir sesutė su tetorė Joyce Stover tarnavo po-! t ^ ^ ^ S u ^ Vir tu^Tr 
žeima g>-vena Chic? goję ir Imki licijos žvalgyboje. Iškelta byla, j vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
jaunajam inžinieriui sėkmės ir reikalaujant 400,000 dol. kom- plytele*. Glass blocks. Sinkos vamz-
Aukščiausiojo palaimos darbe pensacijos. kad "policijos žval- ^ ^ >*va'omi elektra. Kreiptis nuo 
ir nenutolti nuo lietuviško gyve-' gybos padalinys nelegaliai fini- » * 8 v»i. ryto arba po I vai. vak. 

jnuao bei veikios. . — k.,pinejo tegaltt y«ki»ą" . ummnS^m-ū""^^-"", 

http://gars.no
file:////rtn

