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Kam reikalingas 
asmenybės kultas 

Jei komunistai neturėtų savo šventųjų — gyvų ar mirusių, jų režimai neižsilaikytų 

New Yorkas. — Kai romėnų 
imperatorius Vespasianus (9-79t 
m. po Kr.) buvo mirties patale, 
susirinkusiems prasitarė, kad ir 
jis norėtų būti vadinamas be
veik dievu. Ir kiti romėnų im
peratoriai po mirties buvo lai
koma dievais. Taį nieko nuosta
baus, kad taip buvo daroma a-
nais laikais, bet Mao Tse - tun-
gas buvo tokiu laikomas dar 
gyvas, sako Nina Tumarkin 
-Fosburg, Wellesley kolegijos 
istorijos profesorė - asistentė 
("NYT" X1.20). Jo balzamuotas 
kūnas bus saugojamas ir viešai 
išstatytas kristaliniam sarkofa
ge. Iki šiol kinai nepraktikuo
davo mirusius balzamuoti, bet 
kituose komunistiniuose kraš
tuose tai pradėta daryti — Le
ninas Rusijoj ir Georgi Dimit 

Kai 1924 mirė Leninas, bol- i kaip elgiasi tikintieji su šven
taisiais, bolševikai statė pamink 
lus, piešė portretus, citavo jo žo
džius. 

Kurjozas, kai panašiai buvo 
pasielgta ir po Mao mirties. Rei
kėjo 16 valandų, kol buvo tai 

priemonėm skelbė, jog "Leninas j paskelbta visuomenei. Jo kūnui 
mirė, bet Leninas y ra gyvas". 
Maskvoj 750,000 žmonių šalo ir 
laukė ilgas valandas eilėse, kol 
priėjo pamatyti negyvą Leniną. 

ševikai delsė 16 valandų, kol ra
do galima tai paskelbti. Jo įpė
diniai bijojo, kad režimas gali. 
neišsilaikyti. Bijodami dėl gali-1 
mo civilinio karo, tuoj suorga
nizavo mases žmonių, visokiom 

tiek pat skiriama reikšmės, 
kaip i r Lenino, laidotuvių dieną 
visoj šaly tris minutes kaukė 
sirenos ir buvo sustabdytas ju-

Laidotuvių dieną fabrikų ir gar- dėjimas. Paskui bus pastatytas 
vėžių sirenos kaukė tris minu- mauzoliejus ir visa kita. Mao, 
tes, judėjimas visoj šaly b u v o j l y g i a i j ^ p i r Leninas, buvo 

prašęs jo kūną sudeginti, bet sulaikytas penkioms minutėms. 
Čia rusai pasinaudojo ortodok
su skelbiamu tikėjimu, kad šven
tųjų kūnai negenda. Reikia vis
ką daryti, kad ir Leninas neges
tų, reikia balzamuoti ir jo kapą 
padaryti piligrimų lankymo vie-

rov Bulgarijoj. Komunistai, bū- j ta . reikia jį laikyti naujo tikė
dami ateistais ir nepripažinda
mi nieko švento, tačiau mėgsta 
sukurti savo šventuosius ir jų 
garbei statyti šventyklas ir už
laikyti religijas. Kodėl? 

Bandoma aiškinti, jog taip 
daroma dėl asmenybės kulto. 
Istoriškai tai ironija. Karolis 
į.fyrįrfį* V>i«4no -oTT'iasi Vottl":-
nistai, kaip tik neskyrė dėmesio 
vadams, prielinosi asmenybės 
kultui, bot komunistų vadai kul
tą pateisina, norėdami legalizuo
ti centrinės valdžios kietą kumš-
tį. 

jimo šventuoju 
Po to prasidėjo kultas: lygiai 

jų įpėdiniai to nepadarė, nusi
žengė savo šventųjų paskutinei 
valiai. I r vieni, ir kiti įpėdiniai 
Įsitikinę, kad be didžiųjų revo
liucionierių jie nesugebės išlai
kyti režimo. Belieka griebtis jų 
kulto. Revoliucijų vadai reika
lingi pateisinti pačiai revoliuci
jai, kitaip ji žlugtų. 

SOVIETU SPINDULIAI NUTILO 
PADANGIŲ SATELITUS 

t 

Radioaktyvus debesys 
"iko 

Vvjisamgeonas. — Kiną van
denilio bombos sprogirAo sukelti 
radioaktyvūs debesys sekmadie
nį laimingai praėjo virš Ameri
kos teritorijos ir pasiekė Atlan
to vandenyną. Nebuvo pavojaus 
nei tose vietose, ku r tuo laiku 
lijo. Vieni debesys su dukėmis 
praslinko Amerikos šiauriniu ir 
Kanados pietiniu pakraščiu, ki
ti per pietines valstijas. Perėję 
Atlantą, pasieks Europą ir su-
gr"5 į Kiniją. Po savaitės su-

Maskva. — Maskvoje įsistei- j silpnėję, vėl pasieks Ameriką. 

Neleidžia grįžti 
į gimtaję žeme 

Tirs Kennedžio 
nužudyme 

TFashkigloitas. — i~..*ėju*> i3 
metų nuo prezidento John F. 
Kennedžio nužudymo, Kongre
sas atnaujins nužudymo tyrinė
jimus. Tam skiriama 4 mil. do
lerių ir dveji metai laiko. Kartu 
tyrinės ir dr. Martin Luther 
Kingo nužudymo aplinkybes. 

Neora .-s I J ^ U S 

Robin no i susitikti 

su &d ^ d a t u 

Jeruzalei. — Izraelio premje
ras Yitzak Rabin yra pasiūlęs! 

Richardiv ra 
Rumunijoj 

New Yorkas. — šios savaitės 
"Newsweek" magazinas atsklei
dė, jog praėjusiais metais du 
Amerikos padangių satelitus nu
tildė sovietų nuo žemės pasiųsti 
spinduliai Satelitai buvo skirti 
iš anksto pastebėti ir įspėti apie 
galimą raketų ataką. Magazinas 
pranašauja, kad ne fikcija, bet 
gali būti ir tikrovė, jog ateity 
karas vyks tolimosiose erdvėse 
tarp elektroninių satelitų ir 
siunčiamais spinduliais. Viena 
šalis sugebės nutildyti kitos pa
vojų pranešančias skrajojančias 
stotis, suparalyžuos gynybos sis
temą ir privers kapituliuoti, jei 
norės išlikti atominių raketų ne
sunaikinta. 

Libanas Sirijos 
valdžioje 

Beirutas. — Sirijos motori
zuoti daliniai užėmė Sidoną ir 
Tripoli ir dabar kontroliuoja vi
są Libaną, išskyrus pietinę jo 
dalį, pasienį su Izraeliu. 

Vel nauja sovietų 
radiacija 

rVashingtonas. — Gynybos 
departamentas kai ką paskelbė 
iš savo surinktų faktų apie so
vietų ultra trumpas bangas ar 
spindulius. Spinduliai gali su* 
trukdyti žmogaus orientaciją, 
pakeisti jo laikyseną, suardyti 
nervų veikimą ar būti širdies 
smūgio priežastimi. Toji radia
cija gali būti panaudota užpuo
limo atveju. Eksperimentai da
romi su gyvuliais ne vien Sovie-
tijoj, bet ir kitose Rytų Eur :os 
šalyse. 

Ultra trumpos bar. g M jrra ra 
daro pobūdžio, papras:..-, v:-
dojamos tolimosios distancijas 
telefoniniuose pasikalbėjimuose. 
Panašiai perduodami ir t i l id r i 
jos paveikslai. Tokiais u 
kiais spinduliais sovietą b0M> 

! barduoja ir Amerikc-i irr.Saaa-
Į dą Maskvoje. Nežiūrir*. visų pro-
, testų, G 

Bukareštas. — Komercijos 
sekretorius Elliot Ricbardsonas 

Egipto prezidentui Sadatui su į sekmadienį buvo Rumunijoj ir 
juo susitikti h' išsiaiškinti visais į pradėjo prekybinius pasikalbėji-
ginčytinais klai «mas, sutart dėl j mus. Vieną sutartį 10 metų jau 

. anunija garantuoja, 
I kad nebus Amerikos pramonės 
gaminių diskriminacijos. Preky 

UUKOS. oalKe premjeras, jog isa-
datas daug sykių amerikiečiams 
yra kartojęs žodį "taika", bet 
"taikos juk ne jie reikalingi, tai
ka turi būti tarp mūsų, kaimy
nų, tai ir turime apie tai šnekė
ti betarpiškai". 

SIOLO PRIPAŽINTI KINIJA 

gusi grupė asmenų, kovojanti! 
už Helsinkio konferencijos nu
tarimų įgyvendinimą Sovietų Į 
Sąjungoje, paskelbė dokumentą; 
apie į Krymą iš tremties sugrį
žusių totorių persekiojimą. Kaip 
žinoma. 1944 metais Stalinas 
apkaltino Krymo totorius bend 

Švedai sueme šnipę 

Lulea, Švedija. — Vienas šve
dų pilietis buvo suimtas už šni
pinėjimą, pranešė gynybos mi-
nisteris Eric Kronmark Nemi-

, , . . . . . . . . = nėjo jis nei jo vardo, nei kuriam i 
r a d a r b i a v i m u s u n a c i a a s a r j s a k e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
juos masiniai ištremti į centrinę n t a m a ^ ^ m ^ 
Aziją. Vėliau sonetų valdz* š i [ g m o ^ ^ ^ ^ a p i e a p_ 

sigynimo sustiprinimus prie Suo
mijos pasienio. 

kaltinimą pripažino nepagrįstu 
i r nustatė, kad totoriai privalo 
būti sugrąžinti atgal į tėvynę. 
Sis potvarkis niekada nebuvo į-
gyvendintas. Tik labai nedauge
liui deportuotųjų buvo leista su
grįžti į Krymą. 

Rusų disidentų Maskvoje pa
skelbtame dokumente pažymi
ma, jog sugrįžusieji yra nuolat 
persekiojami įvairiausiomis prie
monėmis, trukdant jiem tėvynė
je pastoviai įsikurti. Dokumen
te yra pateikiama konkrečių 
-faktų apie tai. kaip valdžia trem
tiniam neleidžia ;s;darbinti, ne
duoda butų, nesuteikia leidimų 
pastoviai pasilikti Kryme. Do
kumente sakoma, kad dviem ] 
tūkstančiam totorių vėl gresia 
pavojus būti išt remtiem, pabrė- j 
žaama, jog tokiais veiksmais ; 

prieš totorius sovietų valdžia! 

grubiai pažeidžia Helsinkio kon- į 
ferenci-'os nutarimus, liečiančius 
kiekvieno žmogaus teisę nevar- į 
Žomai įsikurti, kur jis pageldau-

f* 
Cape Town. — Pietų Afrikoj 

šiais metais 33 viešbučiai panai- j 
kino rasinį išskyrimą ir leidžia į 
apsistoti visiems, baltiesiems ir į 

Labai panašiai y r a buvę irt 
prieš 25 metus, kai grupė šnipų 
bandė sovietams perduoti žinias 
apie Khalix Line sustiprinimus, 
250 myių juostą Švedijos - Suo
mijos pasieny. 

Washingtonas. — Vakar 3:30 
vai. popiet Jimmy Carteris ap-

V;ena pačių rečiausių nuotraukų, kai Ruoy 
nedžio žudiką Lee Harvey 

rezidento John F. Ken-

I , i - , - j rr 3 ! , , Darwm, Australija. — Meras 
šio miesto, kuris 1974 per Ka
lėdas buvo ištiktas baisios aud
ros ir veik sugriautas, skundžia
si, kad didelė dalis užsieny su
rinktų 8.5 mil. dolerių buvo pra-

Paryžius. — Trys kandidatai, 
stipriai remia prezidentą Gis-
card, papildomuose rinkimuose j lošta arba pragerta, 
j parlamentą nugalėjo kairiųjų 
kandidatus ir buvo išrinkti. To-

silankė Baltuosiuose rūmuose ir. k i u b Q d u G i s c a r d koalicija turės 
turėjo pasikalbėjimą su prezi- (290 atstovų iš bendro skaičiaus miškeliuose buvo daug gaisrų, 
dentu Fordu. į 490. išdegė 292 akrai sauso miško. 

Sprmgfieldas. — Praėjusį sa
vaitgalį Illinojaus miškuose ir 

n r 

£&»** 

Atftenkos *ankas XM-1. Jo gamyba pavesta Chrygierio korporacijai 

ba iki 1980 metų žadama išplės
ti, pasieks 1 bil. dolerių. 

Brežnevas Rumunijoj 

Bukareštas. — Vos tik kelios 
dienos praėjo, kai Brežnevas 

; grižo iš Jugoslavijos, vakar bu-
j vo Rumunijoj. Jo apsilankymas 
į pas Ccausescu yra dar pirmas. 
j Vizitu norima parodyti, kad a-
įbiejų šaMų santykiai pagerėjo. 
į Vasarą buvo Brežnevas susiti-
i kęs su Ceausescu Kryme ir pas-
\ kui abu važinėjo Besarabijoj. 
I Bent kiek anksčiau rumunų 
i spaudoj buvo reiškiama preten
zijų j šią 1940 sovietų atplėštą 

i teritoriją, bet prezidento lanky-
! masis tam pakrašty lyg sakytų, 
jog tos žemės neginčijamai rusų. 

Oficialus Brežnevo vizitas pa
sibaigia trečiadienį. Ketvirtadie
nį ir penktadienį jis dar pasi
liks ir dalyvaus Varšuvos pakto 
viršūnių konferencijoj. 

Meksikos Miestas. — Meksi
kos vyriausybė sulaikė dolerių 
pardavimą, kai kilo beveik pa
nika ir visi šoko jų pirkti. Vie
na priežastimi laikoma pniginio 
veneto, pesos, nepastovumas ir 
nujaučiamas naujas kritimas, 
kita — pasklidę gandai apie ga* 
limą karinį perversmą. 

Bangkokas. — Tajo karinė 
junta, kuri prieš šešias savai-

1 tes nuvertė vyriausybę, paskyrė 
340 asmenų tautos susirikimą, 
panašų į parlamentą, sudarytą 
daugiausia iš kariškių. Susirin
kimas turės tik patariamosios 
reikšmės. 

Bostonas. — Po to, kai 1974 
teismas liepė integruoti Bosto
no mokyk'as ir pradėti mokinių 
vežiojimą, iš valdinių mokyklų 
išstojo apie 20.000 mokinių. Jie 
buvo perkelti į privačias, dau
giausia katalikų, mokyklas. 

K ^ i s i i s f t i i ; . — Senato de
mokratų vadas Mike Manafiel-
das, Kinijos reikalų specialistas, 
ragina Ameriką atitraukti ka
riuomenę iš Taiwano, atšaukti 
diplomatini pripažinimą ir už-
megsti pilnus diplomatinius ry
šius su Pekinu. Dabartinė Wa-
shingtono politika esanti pase
nusi ir nereali. Amerikos sau
gumui Taiwane nereikalinga lai
kyti karinių bazių. Jis citavo 
Amerikos ir Tautinės Kinijos 
apsigynimo sutarties X para-

į grafą, kuriame sakoma, ksd 
Į viena šalis, norinti nutraukti su
sitarimą, kitą šalį apie tai turi 
painformuoti prieš metus laiko. 

"Visas pasaulis pilnai pritarė 
Nixono kelionei į Pekiną", sakė 
Mansfieldas, "pasaulis sutiks 
palankiai ir šios misijos pilną 
užbaigimą, santykių užmezgi-
mmą". 

Kiek anksčiau senatorius bu
vo minėjęs, jog Kinija nerimau
j a dėl delsimo užmegsti diplo
matinius santykius. 

Del Rodezijos 
susitarti pavyks 

Londonas. — Ivor Richard, 
britų diplomatas, Genevos kon
ferencijos pirnunmkas, grižęs 
pasitarti su vyriausybe, sako, 
kad susitarti dėl Rodezijos atei
ties bus galima, visi dalyviai de
rasi rimtai. Norima derybas 
baigti iki gruodžio 20. Juodieji 
nacionalistai nori iš Ian Smith 
valdžią perimti ne vėliau kaip 
iki 1977 gruodžio 1. Richard siū
lo iki 1978 kovo pirmos dienos, 

! mano, kad pakeisti konstituciją 
I ir pasiruošti per 12 mėnesių ne-
' bus įmanoma, reikia tam 15 mė
nesių. 

maisto kortelių 

Washingtonas. — Paskutiniai
siais metais du milijonai žmonių 
mažiau gauna nemokamo mais
to kor te ių. Pernai šiuo metu 
maisto kuponus gaudavo 19.2 
mil. amerikiečių, šiais metais 
17.2 mil. Pusė jų nustojo gauti, 
patys atsisakė, kai jų ekonomi
nė padėtis pagerėjo, kitai pusei 
nutraukta išsiaiškinus, kad jie 
neturėjo teisės gauti. 

YVa^iiin.-'tottas. — Nuo Darbo 
šventės iki dabar gazolino kaina 
krito vidutiniškai 0.4 proe, pra
neša Amerikos automobilių są-

iJk. Lietuvoje 
20-as kunigas 

Ok. Lietuva. — Lapkričio pra
džioje, kaip čia šiuo metu gau
ta žinia, mirė a. a kun, Kazimie
ras Žeimys, anksčiau buvęs Še
duvos ir Dambavos klebonas. 
Velionis buvo gimęs 1924 m., 
kunigu įšventintas Kaune 1949 
metais. Priklausė Panevėžio vys
kupijai. 

Taį jau dvidešimtas šiemet 
| miręs kunigas okupuotoje Lie
tuvoje. 

Philade'phia. — šiandien ir 
rytoj Philadelphijoj vyksta At
stovų rūmų komisijos apklausi* 
nėjimas apie paslaptingą ligą, 
dėl kurios mirė 29 legionieriai. 
Liudininkais pakviesti ir guber
natorius Mil ton Shapp, ir meras 
FVank Rizzo. 

Roma. — J. Tautų Maisto ir 
j žemės ūkio organizacija kitą 
! menes: Libanui pristatys mais

to už 4.7 miL dolerių. 

KALENnORTTTF 

Lapkričio 23: Klemensas, Lu
krecija, Doviltas, Liubarte. 

Lapkričio 24 • Protazas, Flora, 
Mantvinas, Valdė. 

Saulė teka 6:48, leidžias 4:25. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, apie 
32 laipsniai. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd., Chicago. 11. **o«5 

CUKRALIGĖS REIKALAI 

Kol tikru žmogum netapai 
— netalkins tau joks nuo 
cukraligės patarimas, nors ir 
geriausias tos ligos žinovas 
tau patars. 

Mediciniška tiesa 

Be žmogaus sužmoniškėjimo 
nėra bet kurios jam pagalbos-
Nuo 22 iki 89 proc. cukralige ser
gančiųjų nepildo gydytojo nu
rodymų jų valgyme — cukrali
gės dietos prisilaikyme. Tai kokia 
nauda bus iš be atlyginimo da
bartinėj cukraligės savaitėje nu
statymo cukraligės diagnozės iki 
šiol nežinojusiems, kad tokia li
ga jie serga! Aišku — jokios: dau
guma žmonių vis vien neprisilai
kys jiems skirto gydymo nuo cuk
raligės. Tokie neklaužados ir to
liau kirs šaką, ant kurios jie sė
di, nežiorint. ar jie žino ar ne 
apie savo sveikatos stovį. 

Žmoniškesnių tapęs asmuo ima 
pats iš savęs reikalauti savo svei
katos gerinimo: nuo įvairiausių 
nuodų susilaikymo. Sava asme
nybe žmoniškesnių tapęs meta 
rūkymą, girtavimą, persivalgymą 
ir persiplepėjimą nieko naudin
go nenuveikiant. Tai kiekvieno 
H mūsų didžiausios mediciniš
kos nuodėmės. Su jomis pats lai
kas kiekvienam baigti dialogą: 
turime imti gyvenimu džiaugtis, 
vien sveiku gyvenimo keliu eida
mi. Juk. matom apie save pačioj 
jaunystėje krentančius rudens la
pų kritimą rūkorius, besFšvaigi-
nančiuosius, visokiems niekams 
tikinčiuosius. 

Xei kunigo, nei gydytojo pa
šaukimas neapsaugo žmogaus 
nuo ankstybos mirties tada, kai 
jo asmenybė nėra pilnai susitvar
kiusi. Tokie nepajėgia atsisakyti 
klaidingų gyvenimo kelių. Jie 
apleidžia kelią dėd takelio ir žū
na anksti pakelėje. Mums yra di
delis nuostolis kaip žmonėms. 
ka:o lietuviams ir kaip profesio
nalams. Nėra visai tobulo as
mens ant žemės. Vieni daugiau, 
kiti mažiau esame į šunkelius pa
sinešę — visiems reikia grįžti kuo 
greičiau į tikrą medicinišką ke
lią, jei norime dar likusį mums gy
venti laiką kuo žmoniškiau pra
leisti. 

Viena kregždė tai dar 
ne pavasaris 

Savoje asmenybėje nesustiprė-
ję žmonės pasiduoda pirmam ap
gavikui. Jie nepajėgia laikytis 
sveikų gyvenimo dėsnių — greit 
į šunkelius metasi iš tikro gyve
nimo kelio. Kad štai ir nuo gre
siančios slogos skiepinimo reika
le. Tokie asmenybe sustipusieji 
dėl menkniekio jaudinasi, o dėl 
mirtino dalyko visai galvos nesu-

jimus, nieko bendra su medici
niška tiesa neturinčius. Visi skie-
pykimės. nežiūrint kaip savo vi
duje mes nenorėtume skiepytis. 

Talkininku nuo visų ligų ap
sisaugojime pasiimkime vitaminą 
C. pavidale gausaus valgio tur in
čio to vitamino — daržovių ir 
vaisių. Dar vartokime vitamino 
C tablečių pavidale, po pusę gra
mo kiekvieną (500 mg.) bent po 
šešias tokias tabletes kiekvieną 
dieną kiekvienas lietuvis sunau
dokime. Meskime iš savo galvose
nos visokias kregždes, kurios 
mums pavasario neatneša: neger
kime iš avies pėdos, kad nepavirs
tume avimis, kaip toj gyvenimo 
tiesą vaizduojančio] pasakoj. Ne-
sivadovaukimės gyvenime sava
me pavienių žmonių praneši
mais apie rimtus mūsų gyvenime 
reikalus. Mums vadovu vitamino 
C reikale tebūna didžiausias au
toritetas šiandien dvigubos No
belio premijos laimėtojas kali-
fornietis chemikas, profesorius ir 
cheminės įstaigos vedėjas Linus 
Pauling. Jis pataria nuo slogų 
saugotis kiekvienam pagal savą 
reikalingumą priimant kiekvieną 
dieną nuo keturių iki dvidešimt 
gramų vitamino C. Mes kiekvie
nas eikime vidutiniu keliu ir nau
dokimės vitamino C pagalbą sa
vo mirtinose nelaimėse. 

., . , , _. -. . . . vert inimo 
mums nereikės klausyti tvirtini
mų, būk vitaminas C žudąs 
žmogų, kenkdamas jo inkstams 

Vitamino C gamyba Lietuvio sodyboje Chicagoje. Kopūstus rauginimui 
-engia (iš k.) Mikas Simokaitis, J. Adomavičius, Aleksas Krumpliauskas, 
Marija Bosienė ir Regina Simoka:::er.? Nuotr. M. Nagio 

rimas, pergausus cukraus kiekis 
po vienos valandas yra 260 mg. 
proc., o po dviejų valandų: 220 
mg. proc. Situs duomenis turėtų 
ne tik gydytojai žinoti, bet ir pa
cientai negaluojantieji cukralige. 
T a d a pacientas nesimes panikon, 
sužinojęs apie savo cukraus kiekį 
kraujuje. Prisiminkime, kad visa
da reikia sužinoti, ar cukraus kie
kis buvo nustatytas laboratorijo
je naudojant pilną kraują (vienu 
žodžiu tariant kraujuje), ar plaz
moje. Pastarojoje jis būna, kaip 
minėta , 15 — 20 mg. proc. gau
sesnis. 

ŠACHMATAI 
— šachmatų olimpiadą Haifoj 

(Izraelis). laimėjo JAV koman
da, surinkusi 37 tš., Olandija 
36 1 - , Anglija 35 fa tS. Dėl pir
mos vietos veik visą laiką var
žėsi šios t r y s va'stybės. besi-
keisdamos t ik vietomis. Olandai, 
gavę stiprų t rener i dm V. Korč-
nojų, pasitraukusi iš Sov. Są
jungos, žymiai sustiprėjo ir tu
rėjo vilčių laimėti pirmą vietą. 
Kaip matome, tik pusta;-kis nu
lėmė amerikiečiams aukso me-
da'i. 

— š. A. lietuvių šachmatu 
p - bės, Clevelando Lietuvių na-
maose, X l . l 3 - l i turėjo 14 da
lyvių iš N. Yorko, Toronto, Bos
tono ir Cevelando. Apgailėtina, 
kad Chicaga, mūsų šachmatų 

ketoacidodecoma: 3. dažnai pasi tvirtovė (su dr. Palčiausku, i 
taikančias cukraligėje vkomplika- Tautvaišu. Jakš tu , Jankausku Į 
cijas. Gydytoja- skaitosi gerai gy-: ir kt.) neatsiuntė nevieno savo 
dąs cukralige negaluojantį pači- dalyvio. Pirmenybėse iš anks-
entą, ka i jis sutv ark.o pergausų: čiau dalyvavusių tebuvo keturi 
cukraus kiekį kraujuje, kai jis pa-'žaidikai (dr. Nasvytis. K. Mer-
naikina cukrų'šlapume ir kai jis kis, EI Staknys ir A. Simonai-i 

t is) , taigi 10 naujų vyrų daly 
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• Redakcija dirbs kasdien 
£30 — 430 •eJtadiem&is 
*30 - 12.-00 

• Administracija diroa ka»-
«ten nuo 8:30 iki 4:30 Sėsta 
Heniato nuo «:30 iki 12:00 

į • Redakcija flraipsma> tauo «ivc 
nuofc'ura Nesunaudooj Mraipsmų 
nesaugo, 1'uos grąžina tik -s anK> 
to susitarus Redakcija už skelbi
mų turini neatsako Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavu» oraSyooa 
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sutvarko visas su minėtom dviem 
negerovėm suriš:as komplikacijas vavo pirmą kar tą lietuvių pir-
Tos komplikacijos dažniausiai es- menybėse, ir reikia pabrėžti, la-
ti: uždegimai šlapumo takų, mak- bai sėkmingai. Vienas jų. Riman 
šties pas moteris, odos; svorio me- : tas Vaičaitis iš Toronto, tik 
timas, ypač pas jaunus cukrinin- 'prieš metus atsikėlęs iš Van-
gausus gėrimas skysčių, nerviniai \ couverio, laimėjo pirmenybes. 

Jis sudorojo stiprius savo var-sutnkimai. 

Cukraus kiekio kraujuje 
normavimas Nereikia pacientui jaudintis be 

reikalo tada, kai sužinoma, jog 
kraujuje cukraus kiek pagausėjo. 
Cukraus kiekis kraujuje priklauso 
n u o žmogaus darbo, mankštos, 
į tampos dvasinės — nervinės ir 
įvairių ligų. Todėl gydytojas j proc. tikslumo, dar nėra žinoma. 
ver t ina cukraus kaitą, atsižvelg- j Geriau laikyti cukraus kieki 

~ T~ I damas į visą paciento stovi. T o kraujuje arčiau prie normos ir 

TeL PK 8-S229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
AkuSeriJa tr motern ligos 
Ginekologine Chirurgija 

Specialistai sutinka, kad nebū
tinai reikia labai tiksliai sunor-
muoti cukraus kieki kraujuje, juo 
labiau, kad ta norma iki mg. 

ir kitokiems galams. Kai :u žmo
gau sirgsi, tu neisi prašyti pagal
bos pas tūlą netikslių mediciniš
kų žinių skleidėją, bet būsi pa
liktas vienas savo 
likimui. 

nelaimingam 

Todėl visi, lietuviai, griebki-
mės vitamino C visokiais būdais: 
vienas tokių yra kopūstų valgy
mas įvairiais pavidalais. įskaitant 
ir raugintų kopūstų gausų valgy
mą, naudojant valgomąją drus
ką. Negalintiems druskos varto
ti — žalius juos vartokime įvai
riais pavidalais. Dar citrininių 
vaisių ir jų sunkų gausiai (kvor
tomis) naudokime. Be alaus ap
sieikime, tik jokiu būdu neapsi
leiskime graifruktų — apelsinų 
sunkos gausiame naudojime. Čia 
dar morkos, salotos, salierai. Mes
kime visokius niekus apie "na tū 
ralus vitaminą C rožių vaisiuo
se. Vitaminas C visur ant žemės 
yra tas pats: ar vaisiuose, daržo
vėse, rožių vaisiuose ar vaistinė
se tablečių pavidale. Vartokime 
pigesnį — tabletėse ir naudą tu
rėsime visapusiškai — kišenės ir 
sveikatos atžvilgiais — geresnę. 

Cukralige 

Meskime seną rūbą. užsivilktą 
dar tamsesniais medicinos laikais: 
atsisakykime netiesos, įsikalbėtos 

ka. Jie skundžiasi, kad po skiepų ( bei mum tūlų nemokšų įkalbė-
kiek paskaudėjo ranka? visai ne
susivokdami, kokią naudą jie per 
skiepijimąsi gauna — nuo mirti
mi grasinančios ligos gelbstisi. 
Tokie skleidžia nesiorientuojan-
čiųjų tarpe nesąmones, kuriomis 
suklaidinami lengvatikiai. Ka
dangi lengvatikių yra daugybė — 
todėl žmonės kaip reikiant nesis-
kiepija nuo dabar gresiančios slo
gos ligos. Dar daugiau: reikia ne 
tik nuo kiaulinės slogos skiepy
tis kiekvienam, bet ir nuo kasme
tinės grėsmės per eilinę slogą rei
kia gelbėtis antru vienu skiepu 
kiekvienam, žinoma esant gydy
tojo priežiūroje 

Vienas kitas po skiepų sunega-
lavęa enenubaido mums pa
vasario — visi lietuviai, savo gy-
gytojo talkinami, pasiskiepykime 
dar šį mėnesi n ^ o dvejopos slo
gos : nuo kiaulinės ir nuo ''kas
metinės". P^ viena, skiepą pa
kanka ddibzx ouo virusinių, mums 
gresiančių stą žiemą slcgų. Mes
kime šalin visokiausius isikaibė 

tos jvainose sveixatos srityse, 
įskaitant ir cukraligės tvarkymą. 
Šiomis dienomis įvyko cukraligės 
gydymo specialistų pasitarimas 
San Francisco mieste. Tai buvo 
metinis suvažiavimas šio krašto 
gydytojų. Jų pasitarimus cukra-
ligi's reikalu čia trumpai pateik
sime. 

Cukraligės susekimas turi rem
tis labai paprastu tyrimu, net 
taip vadinamo glucose toleran-
cr testo nedarant, kai žmogaus 
kraujo plazmoje (kraujas be rau
donųjų ir be baltųjų kraujo ru
tulėlių vadinasi kraujo plazma) 
būna normalus cukraus kiekis. 
Dvyifltu valandų nevalgiusiojo ir 
negėrusiojo kraujo plazmoje turi 
būti cukraus apie 130 mg. proc 
pirm negu tą žmogų imsime lai
kyti cukralige negaluojančiuoju. 
Tas cukraus kiekis kraujuje .prf-
lygs'a 110 mg- proc (plazmoje 
cukraus kiekis « t i 15 — 20 m$-
proc didesnis negu kraujuje). 
Kai daromas glucose tolerance ty-

sergantysis nepajėgia 
suprasti, todėl jaudinasi be rei
kalo dėl cukraus kiekio svyravi
m o jo kraujuje. Už tai daugelis 
gydytojų nepasako pacientui 
apie jo kraujuje cukraus gausą. 
Kai mes daugiau apsišviesime ir 
gausiau savomis asmenybėmis su-
stiprėsime, tada ir gydytojas bus 
laisvesnis mums daugiau apie mū-
ų cukraligę žinių suteikti. 

Ta ip vadinamas "glucose tole
rance tęst" — tyrimas kraujuje 
cukraus kiekio kas pusvalandis — 
ar kas valanda per tris valandas, 
davus išgerti pacientui cukraus 
skiedinio, yra taip pat įvairuo
jantis ir taip pat nenurodantis 
t ikro cukraligės stovio, kad dabar 
cukraligės žinovai sutinka tirti 
vien tik paciento plazmoje esamą 
cukraus kiekį. Jei tas kiekis ne-
prašoka 130 mg. proc. cukraus 
kiekio — skaitoma tas žmogus ne
turi cukraligės. Kitas žinovas dar 
tiksliau tariasi darąs: jis du kar
tus tiria žmogaus plazmoje cuk
raus kiekį: jei per du kartus ran
da cukraus kiekį plazmoje dides
nį negu 140 mg. proc. — laiko 
tą žmogų sergančiu cukralige. 

Kitas specialistas eina kiton pu
sėn dėl normalios cukraus gausos 
kraujuje: jis laiko cukraus kiekio 
kraujuje nenormalumo ribą 125 
mg. proc. 

Specialistai kiek pasimetę k : 

cukraus kiekio kraujuje 

Matom, kad net specialistai ne
sutaria dėl cukraus kiekio krau
juje normalumo ribos. Vienas 
skaito didesnį negu 125 mg. p roc , 
kiti 140 mg. proc. kraujo plazmo
je cukraus kiek] už diabetinį. 
Dauguma ima vidurki: skaito 
gausesnį negu 130 mg . proc. plaz
moje cukraus kiekį (jis pilno sąs
ta to kraujuje 15 — 20 mg. proc. 
mažesnis) už liguistą. Pagaliau, 
patys specialistai minė tame su
važiavime prisipažįsta nežiną, ku
ris cukraus kiekis kraujuje yra nof 
ma. kuris jau ne norma. Už tai jie 
nutarė daugiau kreipti dėmesio 
ne į tuos kelis mg. p roc cukraus 
kiekio kraujuje, bet apie reikalą 
kaip padėti cukrininkui, kai net 
89 proc. tokių ligonių nepildo 
gydytojo patarimų dietoje. 

Gydytojai cukraligės specia
listai sutaria, kad gydant cukrali
gę reikia tris dalykus atlikti: 1. 
sutvarkyti pasirodymą cukraus 
i l i p u m e .(gluoosuria); 2. del nuo
dų kraujuje atsiradimo atsiran
dančią komą C sąmonės netekimą) 

išvengti priešingo nuotykio: per 
mažai cukraus kiekio kraujuje 
(hypoglycemiaj. Kadangi dar 
nėra žinoma, ar sunormuotas 
cukraus kiekis kraujuje saugo 
žmogų nuo sklerozės pasėkų, kai 
kurie specialistai (pvz., dr. Da-
nfe! W . Foster 's Texas universi
teto) negydo cukraligės, jei ji ne
sukelia žmogui nusiskundimų, ir 
jei gydo, tai laiko cukraus kiekio 
koncentraciją kraujo plazmoje 
apie 150 mg. proc. Jis sutinka, kad 
labai pagausėjęs cukraus kiekis 
kraujuje (300 — 400 mg. proc.) 
yra žmogui nuodas pats savaime. 
Daugiau apie tai kitą kartą. 

Išvada. Stenkimės būti bitelė
mis, ištraukiančiomis nektarą iš 
kiekvieno žiedo: mes švieskimės 
tikra šiandieninio mokslo š" 
pfrrc Sfjrvas asmenybes parengda
mi tokios šviesos priėmimui. 

Sfedical Boilding). Tel I X 5-6446 
Priima ligonius pajca! susitarimą 

•Jei neatsiliepia, skambinti 374-8O04 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Martjuette Medical Center 
8132 So. Kedrie Avenue 

VaL: pirmad., antrad. Ir ketvlrtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

Sežtad. BUO 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso ttlef. WA 5-2670 
Rezid. te l \VAJbrook 5-S048 

žovus dr. Nasvytį, E. Staknį far] 6449 So. Pulaski Eoad (Crawford 
kitus. Vaičaitis pelnė 4M: taško 
iš 5, vos vieną pustaškį prara
dęs Arūnui Simonaičiui iš N. Y.; 
antrą vietą pasidalijo trise — 
dr. Nasvytis, Vytautas Karnitis 
ir A. Simonaitis, visi surinkę po 
3V« taško. P o 3 taškus pelnė 
E. Staknys, V. Genčius (Toron
to) ir Nagevičius (Clevelando). 
Su 2 tš. liko K. Merkis, suklu
pęs prieš dr . Nasvytl, naująją 
pažibą 16-metĮ V. Karnitį ir Na
gevičių: po 2 taškus surinko dar 
Naujokaitis, Jonas Kuzmas ir 
Aleksas Stass . Vytautas Nas
vytis pelnė 1 tš . ir Ramūnas 
Švar.eas į*, t š . Iš jaunųjų dau
giausia vilčių teikia ateičiai 16-
metis Vytautas Karnitis, iš ku
rio turėtume sulaukti naujo 
meisterių klasės žaidiko. Taipogi 
dera pabrėžti, kad Clevelandas 
jau gali turė t i savo lietuvių ko
mandą ir įsijungti į tarpklubi-
nes varžybas greta latvių ir uk
rainiečių, j au seniai dalyvaujan
čių Clevelando lygos varžybose. 

Kaz\^ Merkin 

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West Tlst Stret 

įstaigos h- buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAIMAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Conrt, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šešt. 

Tel. ofiso ir boto: OLyrnpic 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A\e., Cicero 

Kasdien l-S vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiJKlteniua 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-? 
vai. vak. Treč. ir Seštad. \zdaryt*. 

Vai 
Ant 
".<•; sueltar-m 

pirm. Ketv 
ad., penktad. 

1 lkl S v. popiet 
-5, treč. Ir Seštad. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPF.C1J\M<?T*! 
MEDICAL BlTLDrNG 

715« South \VesHTn Aveime. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

1ki i vai. popiet 
i Oftso tel. HE T-l UiS: rezid. 239-2019 

Pasiskaityti. Intemal Medici
na Ncvvs, Vol. 8. No. II, June I, 
1973. 

Kultūrinius reikalus nuoširdžiai remias B. Dovilas su mamyte, farma
cininke, Lietuvio .sodybos Chicagoje užkandinėje. Nuotr. M. Nagio 

Jr 'o v-

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Nr. 25 ir 38. Viso 24 kūriniai, kurios primins Lietuvą, 
Lietuvos Kariuomenę ir kitus lietuviškus kūrinius, tai 
būtent: 

Karo Mokyklos choras: KUR LYGOS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELE2INTO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ 

J. Petrauskas ir V. Dineika: VArDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo Muziejuje — Vėliavos nuĮeidimas I-II dalis 
A Dvarionas: TU TIK TU TAIP MOKI MYLĖTI 

Stepo Graužinio ir Antano Dvariono įvairūs {dainavimai, 
VBUS suminėti reikėtų daug vietos, siu abejų albumų tik 
$12.00 gu persiuntimu. 

Užsakymus siųskite Šiuo adresu: 

DRAUGAS, 454S W- &3rd S i , Cfcisago, Ui. 6 0 6 2 9 

Dr. Ant. Rndoko kabinetą peremž 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir p«nkt 
10-4: Šešta. 10-3 vai 

Ofs. tek 73S-4477; Rez. 246-2839 
DR, L DECKYS 

GYT>YTOJA IR CHTRLRGfi 
SpecialybS — Nervą Ir 

Emocinga Ugog 
~rr^\WFOTlT) MF.DICAL BrfLDENG 

«VU« s*. P'ila.-kl Tlnad 
Valandos pagal šust to. "ima 

Rezid. teL — GI 8-6873 
DR. W. M, EISIN-EISINAS 

MBOKaŽIJJ IR MOTERŲ LIGOJ-
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Redri* A ve. WA 5-26'<< 
Vaiar>do« pagal «n.«Jtar1m&. <J«H oe 

at=l!iepta. -kambintl MI 2-0001. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specalybė Akių ligos 

3907 West 103rd Srr<?ot 
Valandcs pa?'.; susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIčiUS 

J O K « A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 We-t 63rd Street 

Pirmad., antrad.. 
nuo !2 ;<i 2 vai. 
V2JE. že.-ra-d. - io 

Ofs- HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J, MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell a.ve. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 lkl 7 v. p. p. Tik susitartu 

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

7051 So. Wa?htenaw. TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30. 
Ketv. 1-8 v. vak. sėst. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Teler. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKrrj LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH A VE. 
4200 XO. CEN-TRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

5618 W. 7lst St. — Tel. 737-5141-
Tikrina akis. Pritaiko akinio* tr 

"Contact Ien9es'" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr«4. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265R W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5545 

ketvlrtad. ir penkt 
Ir nuo S iki S vai. 
1 UI 4 vai. 
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Nusikaitimai žmoniškumui 

TURI AKIS ATVERTI TIESAI 
Vienu ar kitu būdu iš komu- kietas, iš tikrųjų buvo teisingas 

nistinės Rusijos ištrūkę vadina- ir laimingas. Teisingas, nes tą 
mi disidentai, revizionistai ir bausmę aš užsitarnavau — juk 
"anri revoliucionieriai" naujais aš ilgus metus dalyvavau nusi-
dokumentais papildo 
tų įvykdytus nusikaltimus žmo- laisvai ir labai uoliai 
niškumui. Neskaitant rašytojo ir apiplėšinėjau valstiečius, vergiš-
Nobelio laureato A. Solženicy- kai garbinau Staliną, istorinės 
no, kuris išleido šiurpu sukre- būtinybės vardu sąmoningai me-
čiančius veikalus apie vergų dar- lavau ir apgaudinėjau. Aš mo-
bo stovyklas, tos literatūros stu- kiau kitus melu tikėti ir daryti 
dijinio ar memuarinio pobūdžio niekšybes". Tarsis prideda, kad 
jau yra gausu visomis kalbomis, net Kopele/o iš melo ir niekšy-
Ypač daug veikalų išleista vokie- bės ištrūkimas kainavo ' daug 
čių kalba. Bent dalis jos išversta gyvybių arba nesibaigiančių kan-
ir į anglų kalbą. kinimų. y 

Vakarai šiuo metu nestokoja Tokį atvirumą, prisipažjstant 
akivaizdžių dokumentu tiksliai nusikaltimais, retai sutinkame. 

SOVIETŲ 0K1O POLITIKA 
Didele ūkine pažanga ir menka daugelio gaminių kokybe 

S*s -itKISCt 

Sio penkmečio ūkinis planas j 
pasižymi tik naujais šūkiais: di
dinti gamybosir darbo našumą, branduolinės 

GEDIMINAS GALVA 

komunis- kaitimuose ne iš prievartos, bet spartinti techninę pažangą — me-
Aš chanizuoti darbą ir gerinti gami

nių kokybę. Šių šūkių įgyvendi
nimas suras milžiniškas kliūtis, 
kurios keroja komunistinėje sant
varkoje. 

Buvo metas, kai gyvuliai la
biau gerbti už žmones, melžėjos 
ir šėrėjos už mokslininkus Šiame 
penkmetyje jau kalbama apie 
mokslinę — techninę pažangą, 
puoselėjamos naujos viltys, nors 
ir ankstesniuose penkmečio pla
nuose jos buvo minimos. Dėl dau-

pažinti komunizmo žmonijai pa- Bet ir tai nereiškia, kad šis pri- gelio priežasčių ir šios viltys su
darytas skriaudas, išžudytus mi- sipažinimas jau atvėrė akis ko-
lijonus, nukankintų ar kankina- munizmo niekšybes pažinti net 
mų nežinomus skaičius. Jie tai laisviesiems, nors čia žmogaus 
gali sužinoti ne tik iš tų veikalų, sąmonę apsprendžia ne partija, 
bet ir iš pačių gyvų liudininkų, o jis pats. Jis turi apsispręsti už 
kurie, nors ir kiek užsislėpę, gy- gėrį, kurio reikia siekti, ar už blo-
vena laisvųjų tarpe. Užtat rašy- gi, kurį spalvingai nudažo pro-
tojas Valerij Tarsis i r primena, paganda. Tai liečia ne tik eili-
kad Vakarams tereikia tik atverti nius piliečius, bet ir vyriausy-
akis tiesai, o pati tiesa apie ko- bių kėdėse esančius neapdairius 
munizmo nusikaltimus žmonis- politikus. 
kūmui parodys komunizmo išsi * 
gimimą ir nužmogėjimą. Sekant dokumentiniais iš ko-

Pastaruoju metu ypač atkreipė munizmo vergijos ištrūkusių liu-
dėmesį buvusio sovietinių rusų dininkų parodymais, nesunku, 
kariuomenės majoro, partijos atrodo, būtų suprasti komuniz-
nar io , vėliau dėl "^klaidingo mo kėslus užkariauti pasaulį, 
žmoniškumo, parodyto vokie- Laisvas žmogus, kuris gali apsis-
Čiams" nubausto vergų stovyk- pręsti ir gyventi pagal savo są-
lon, Levo Kopelevo atsiminimai žinę, yra komunizmo priešas, 
"Išsaugojimas visiems laikams", nes su komunizmu eina vergija, 
Savo atsiminimuose jis ne tik pa- niekšybė, žmogaus išnaudojimas 
sakoja apie žiaurumus karo me- ir daugumos pavergimas mažu-

energetikos įmo
nes. Sovietuose net nesvarstomi 
galimi šios srities pavojai gyven
tojams. Viena įmonė jau statoma 
ir okup. Lietuvoje. 

Naftos ir dujų kondensato ga
myba sieksianti 640 mil. to. Arti 
pusės to skaičiaus būsią gauta iš 
Vakarų Sibiro. Dujų numatoma 
gauti 435 bil. kub. m. Vakarų 
Sibire ir kitose vietovėse nuties 
30,500 km. dujotiekių. 

Anglies kasyba sieksianti 805 
mil. to. Plečiama atviroji kasyba. 

Didele sparta užsimota skatin
ti chemijos, naftos chemijos ir 
mašinų gamybos pramonė, ap
rūpinti mašinomis svarbiausias 
pramonės šakas: branduolinės 
energetikos, metalurgijos, chemi
jos, rūpinantis darbu, automati
zavimu ir žemės ūkiu. 

Planai milžiniški, bet dėl jų 
vykdymo jau dabar kyla abejo
nės. Geros kokybės "Kirovec" 
traktoriai net penkmečio pabai
goje toli nepatenkins paklausos 
ir vis dar bus gaminami jau at
gyvenę D T — 54 traktoriai, ką tik 
po karo pradėti gaminti. 

Lengvoji pramonė, gaminantį 
prekes gyventojų poreikiams ten
kint i , bus žymiai lėtesnė, nes me
tinis gamybos prieauglis sieksiąs 
5,4 proc. Ar tesės šiame bare? 

jimo prekių — 6,4 proc. Bet šie I 
skaičiai yra tik svajonė. Šią sva
jonę dar labiau apkarpys pastan-

tu užimtuose kraštuose, bet i r mai. Yra ir laisvuose kraštuose Į gos gaminti geresnės kokybės pre
kes. 1977 m. numatyta padidinti 
pramonės gamybą 5,6 proc., o var
tojimo reikmenų gamybą 4,9 

dils. 
Kiekviename penkmečio plane 

plačiai užsimojama, bet netrukus 
nuleidžiamos rankos. Planavimas 
būna dažnai netikroviškas. Ko
munistų partija, norėdama viską 
aptarti, tvarkyti, sukuria nepap
rastą biurokratizmą, stabdantį pa
žangą. Žmogaus laisvę suvaržius, 
ugdomas abejingumas. Tik žemės 
ūkyje paliekami sklypeliai, nes jie 
atlieka didelį vaidmenį daržovių 
gamyboje ir net gyvulių ūkyje. 

Tautos pajamas ir darbo našu 
mą užsimota padidinti 25 proc. 
per šį penkmetį. Sunkiosios pra
monės gamybą norima padidinti 
138 bil. rublių per penkmerf. Žiū
rint plano, pramonės gamyba tu
rėtų padidėti 7,2 proc., o « M t e - t ^ " m § m i ^ . ų ūkiniame! 

džetas siekia 238,8 bil. rublių, o 
Lietuvos 1977 m. biudžetas — 2 
bil. rublių. 

Žemės ūkio pagrindinis uždavi
nys skatinti grūdų ūkį, didinti 
javų pasėlių plotą, kelti derlin
gumą. Duona pigi, nežiūrint, ku
ri kaina mokama už išvežtus grū
dus. Trūkumas duonos, kurios su
vartojama labai daug, gali sukel
ti politinius nramumus. Štai dėl 
ko ypač pastaruoju metu susirū
pinta duoninių grūdų, daržovių 
cukrinių runkelių, saulėgrąžų, 
vaisių, arbatžolių gamybos ska
tinimu. Šiam tikslui naudojamos 
visos priemonės: pasėlių ploto 
didinimas, geresnis tręšimas, įdir
bimas, agrotechnika, žemės 
sausinimas ir drėkinimas. 
Nežiūrint visų priemonių žemės 
ir gyvulių ūkio našumas žemas, 
nes Sovietuose vienas žemės dar
buotojas išmaitina 7,5 asmenų, 
kai JAV žemdirbys pateikia mais
to 48,5 asmenų. Sovietų žemės 
ūkis vis dar nepajėgia išsiversti 
be menkų žemės privačių skly
pelių, kurie tesudaro 3 proc. bend-
ojo žemės ploto, bet kruvinu pra
kaitu pagamina 25 proc. krašto 
žemės ūkio gėrybių. Komunisti
nė valstybė tuos sklypelius ne iš 
gero pakenčia, nes juos panaiki
nus pajustų didelę spragą žemės 
ūkio gamyboje. 

Kenoshos Užjūrio karo veteranų posto atstovas Įeit. R. Jonės ir srg. C. Kloet 
Cen T. Daukanto jūrų šaulių kuopos rudeninio banketo metu. 

Nuotr. P. MaJetti 

LA? =n::;o 23-ji MININT 
BALYS R A U G A S 

Lapkričio 23-ji diena m u m s 
primena nepaprastai reikšminga 

vis karys už tai atsakingas ir ne 
Lietuvos kariuomenei krinta gė-

istorinį įvykį — suorganizavimą \ dos dėmė dėl nepaslpriošinimo 
ginkluotų pajėgų ginti paskelb-! raudonajai lavai. Lietuvis karys 
tai nepriklausomybei. 1918 melų pareigą tėvynei būtų atlikęs, ^-ip 

I 

apie įsakymus kuo žiauriausiai anarchistų, kovojančių prieš bet 
elgtis, kad priešas būtų sunaikin- kokią socialinę ar valstybinę tvar
tas ir kad "jo nereiktų vėliau ką. Komunizmo valdomuose 
naikinti". Tačiau jis prisipažįsta, kraštuose tokie sunaikinimi. Jei 
kad, nors matė šlykštų nužmo- vakaruose yra tylinčioji daugu-
gintų kareivių ir karininkų elge- ma, kol jos neišjudina tvarkos 
sį, negalėjęs atsižadėti partijos ir ardytojai, tai komunistiniuose 
tarnybos komunizmui, kuriame kraštuose tėra tik kalbančioji 
jis matęs žmonijos išgelbėjimą ir mažuma — partijos vifšūnė, ku-
Sovietų Rusijos pergalę. Net vo- ri valdo valstybę, visą gyvenimą, 
kiečių rašytojas Boellis, rašyda- skverbiasi į žmonių sąžines ir pa-
mas įžangą veikalui, pripažįsta, verčia juos fiziniais ir dvasiniais 
kad Kopelevas "nesutapatino sa- vergais. Komunizmas laikosi tik 
vo įsitikinimų su partijos prak- vergu tyla ir policijos žiaurumu, 
tika ir nuo partijos nenusikrei- Komunizmas žiaurumams pa
pe". Nuo komunizmo jį nukrei- naudoja net naujausias civiliza-
pė pati partija, laikydama jį per- cijos priemones, nes žmogus te-
daug žmonišku ir tuo nukrypu- vertinamas tik tiek, kiek jis yra 
siu nuo tikrojo kelio. naudingas partijos ir valstybės 

proc. 
Pramonės gamyba 

plane vartojimui skirtų gaminių 
prieauglis tesieks 4,9 proc. Tai 
kiekybės reikalas. O kiek ten bus 
niekalų, atgyventų prekių, ku
rios neturės paklausos ir trūnys 
sandėliuose? 

Žemės ūkis 

' 
įrankis 

Ypatingas dėmesys kreipiamas 
į sunkiąją pramonę, nes per šį 
penkmetį užsimota padidinti 
plastmasių ir sintetinių dervų 
gamybą 102 proc., prietaisų — 
automatizavimo priemonių — 
77 proc. mineralinių trąšų 
60 proc 
53 proc., gamtinių dujų — 50 
proc., celiuliozės — 34 proc., elek
tros energijos — 33 proc.. naf
tos — 30 proc, automobilių — 
17 proc., o odinės avalynės — 16 
proc. 

Šiame pemkmetyje ypač sten
giamasi plėsti chemijos pramonę, 
žymiai daugiau gaminti chemi
nių p'jcštų, sintetinio kauču-
ko, 70,8 mil.padangų, kai 1980 
m. automobilių gamyba sieks 2,3 
mil. Gana sparčiai numatyta plės
ti energetikos ūkį, daugiau gamin-

Neišspręsti klausimai 

Komunistų partijos garsiakal
biai seniai skelbia: kelti gyvento
jų medžiagianį ir kultūrinį lygį, 
kuo daugiau ir geriau gaminti. 
Varovų daug. N e t laikraščiai nu
rodo ūkio darbuotojams, kada, 
kaip ir ką daryti. Komunistų par-

Vasario I6-sios dienos aktas, pa 
reiškęs tautos valią gyventi lais
vėje, būtų telikęs gražiais žo
džiais, jei ginklas nebūtų sulaikęs 
Lietuvos laisvės priešų. N e t tr i
juose frontuose teko ginti Vasa
rio 16-sios Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Kovota su ber
montininkais, su rusų raudonąja 
armija ir su lenkais. 1918 metų 
lapkričio 23 d. Lietuvos vyriau
sybės išleistasis pirmas kariuo
menės įsakymas šią dieną ir pa
darė Lietuvos kariuomenės gim
tadieniu, kurį pagarbiai viso pa
saulio lietuviai pamini, apmąs
tydami mūsų tautos tragišką li-

ją su pasiaukojimu jis atliko Lie
tuvos laisvės ryte. 

Su bolševikine okupacija ne
pasibaigė Lietuvos Kariuomenės 
garbinga istorija. Po bolševikų 
vykdyto kariuomenės naikinimo, 
prievartavimo, areštų ir žudynių 
tik mažą dalį Lietuvos karių 
j iems pavyko įrlkiuoti į raudono
sios armijos gretas. 1941 metų 
sukilimas nedviprasmiškai paro
dė tautos valią gyventi laisvėje, 
o partizanų pokarinės beviltiš
kos per dešimtmetį nusitęsusios 
kovos liko ateities kartoms bylo
ti, kad geriau mirti, kaip vergau
ti komunistiniam okupantui. To-

kimą, pagerbdami kovojusius už . dėl lapkričio 23-sios susimąstyme 
tautos laisvę, o kartu pasvarsty-! ir pagerbiam visus Lietuvos lais-

t » « X r e » m b « H B » « r t y n M d a m i d a b a r t i n ę m f e ų l i e t u v i š k ą j v ė s kovotojus: 1918 metų savano
rius, kruvino 1941 metų birželio 
sukilėlius, pokario okupacijos be-

yra aukščiausias įsakas, įvilktas į, v e i k l ą w m ū s ų f n e l a } . 
ūkio plano rūbą, net šiais metais 
nėra vykdomas. Valstybinio ūkio mmgai tautai. 

plano komiteto pirmininkas N. 
Baibakovas taip aptarė 1976 m. 

! 9 mėn. ūkio raidą: ''Šiemet kai 

§4 rudenį džiaugtasi geru der
liumi, kuris gali prilygti 1973 m. 
buvusiam ir siekusiam 223 mil. 
metrinių tonų. 1980 m. planuo
jamas derlius numatytas 235 mil. 
m t a Penkmečio plane norima I k u r i a m o n ė s §akos nevykdo 
padidinti 16 proc. žemes ūkio ga- j yho$ n o : T i e r i k I a t ū r o s < a s o r t i . 
mybą. Kai Lietuvoje tft 11 P ^ „ ^ t i e k ^ s * , ^ * , * ^ 

cheminn rita - ^ S f ^ ^yoo^pUn^rn^, ]anQ N& v j s a i k d o m o s 

* ^ priklauso n e tik nuo Maskvos, bet Į ^ ^ a { i d u o t i g a m y b i n i u s ^ 
ir Klimato malones. j j ė g u m u s n a u dotojams. Kai kurios 

Sovietų žemės ūkis būtų žy- i ministerijos lėtai tobulina darbą Į nenūtų buvusios nepriklausomos 
miai našesnis, jei turėtų tikslin- j gamybos našumui didinti ir ga-i Lietuvos, tai turime sutikti, kad 
gesnę organizaciją ir valdymą. I minių kokybei gerinti"... j Lietuvos kariuomenė buvo Iai-
žemės ūkį įdedamas milžiniškas į fcos pastabos liečia ne tik pra- das, nors ir trumpas, gražiam 

1980 m. pagaminti 1,38 tril. kv. 
Didelis dėmesys kreipiamas i 

Kai šiandien laisvosios vals- Kad komunizmo kėslai slenka 
tybės jaučiasi saugios, prekiau- i laisvuosius kraštus, tai kalti pa
daruos ir pasidalindamos tech- tys žmonės, prasitaria tas pats 
nologinių išradimų paslaptimis Kopelevas. Laisvieji turi stiprinti 
su komunistiniai pasauliu, ta i ne geležinę uždangą, pro kurią 
daugumai peršasi mintis, kad komunizmas mėgina nepraleisti 
bet koks pasisakymas prieš ko- tiesos, bet statyti pylimą, už ku-
munistų nusikaltimus tėra tik rio reikštųsi žmogiška dvasia ir 
propagandinė priemonė. Kas d a r niekšybių pripažinimas niekšy-, 
Li • . „ ^ , UA~,,\. ~ „ a wv ~vi;*;-r,« < ĉ+0mo t l elektros energijos, naftos du 
blogiau, anot V. Tarsio, vaka- bemis, o ne UK poetine sistema, j . . b 

riečiai nepajėgia atskirti komu-, su kuria reikia palaikyti ryšius, j 1 * _ l r afg ies-
« , . «.T ..••• K:j t;c : į ,™,, ,^. ;™,. Elektros energijos numatoma 

rūstinęs propagandos nuo tiesos, t e n o r a s kištis i Komunis..mių i 
n e s jie t iesai neatveria akių, š ir- kraštų vidaus reikalus yra virvė, 
džių ir protų. Jie kartais yra to- kurią Vakarai neriasi ant kaklo 
kie vaikiškai imlūs viskam, ką ir laukia, kad ją Kremliaus vai-1 
skelbia komunistinė propaganda, dovai ar jų tarnai tiktai suveržtų. 
kad labiau tiki ružavomis spal- Laisvieji, kaip toliau sako tas 
vomis pagražintais paveikslais, pats autorius, kovoja tarp savęs 
negu akivaizdžių ir savo kūnuo- dėl pozicijų, kurių niekas never-
se žaizdų randus nešiojančiu liu- tina, bet bijo pažvelgti į tiesą. 
dininkų dokumentais, pasisaky- kurią jiems rodo žaizduoti, bet 
mais, net prisipažinimais prie pa- dar gyvi komunizmo niekšybių 
darytų kar tu su partija nusikal- liudininkai. Štai kur yra komu-
timų. nizmo laimėjimai ir laisvųjų pra-

Cia V. Tarsis ir cituoja ištrau- žūtis — iš baimės slėptis smėlyje, 
ką iš Levo Kopelevo atsiminimų, kovoti savo tarpe, kas giliau smė-
kuriuose jis prisipažįsta, kad bu- lin pakiš galvą, o komunis-
vt> vertai nubaustas ir verta; tų naikinamus žmones palikti 
kentėjo. "Šiandien aš suprantu, savam likimui. Ar pajėgs laisvie-
sako Kopelevas, kad mano liki- ji atsisukti tiesiog prieš komu 

Lapkričio 23-sios reikšmę pra
smingiausiai išsako už Vasario 
16-sios aktą kovoti mūšiai ir Lie- i 
tuvos laukuose pasruvęs kraujas, 
palaistęs jaunos nepriklausomy
bės medį, kurio paunksmėje tau
ta galėjo kurti savo dvasines gė
rybes ir telkti medžiaginius tur tus . 

Jei sutinkame, kad be ginklo 

kapitalas, panaudojama technika, 
kartais mechanizacija pertempia
ma, visai nesivaržant kaštais, bet 
vidutinis žemės ūkio darbuotojo 
našumas yra žemas ir jo atlygi
nimas menkas. Štai dėl ko Sovie
tuose dirba žymiai didesnis dar
bininkų skaičius, kaip JAV ir ki
tuose Vakarų kraštuose. 

1977 m. iš valst; k*.•• K rižeto ir 
įvairių kitų šaltiniq ".-..-matoma 
panaudoti 40,9 bil. rublių ska
tinti žemės ūkiui. Suttri Btffi) 
ka, nes valstybinis 

monę, bet ir visas ūkio šakas, visą 
Sovietų ūkinę veiklą. Jau pačio
je penkmečio pradžioje braška 
ūkinis planas, išskyrus milžiniška 
apsiginklavimą, daromą nuskur
dinant gyventojus. O tai dedasi 
ūkiniu pajėgumu antroje valsty
bėje pasaulyje. 

\3 r 
m i 

— Japonijoj apklausinėjus 
Į gyventojus pasirodo, kad japo-
nar~s <1 sugriausi H rūr-^sr.o kel:a 

ir brandžiam poros dešimtmečių 
laikotarpiui gyventi laisvėje. T ie 
pora dešimtmečių sustiprino lie
tuvio tautinį sąmoningumą ir 
išugdė naują, šviesią kartą. Ne 
priklausomybės metais sukrauto 
kapitalo ištekliais tebėra gyvas 
ir okupaciją kenčiąs lietuvis ir 
išeivijos laisvėje gyvenantis tėvy
nainis. O ir pati kariuomenė tau
tos auklėjime atliko nepaprastai 
svarbų vaidmenį. 

Tiesa, 1940 metais Lietuvos 
laisvė nebuvo ginta. Bet ne lietu-

viltiškus partizanus. Si diena la
bai skambiai primena, kad lais
vė nėra privilegija, kad ją reikia 
kieta kova išsikovoti, kad už ją 
labai dažnai gulama į bevar
džius nežinomųjų kareivių kapus. 

Už Lietuvos laisvę atiduota di
džiulė kraujo auka: nepriklauso
mybės kovose žuvo 1192 kovoto
jai. 1941 metų birželio sukilime 
— per 3000. 1945-1955 metų lai
kotarpyje partizaninėse kovose 
pagal apytikrį apskaičiavimą žu
vo per 30,000. O kur dar depor
tacijų ir genocido aukos? Tur 
būt , nė viena tauta mūsų amžiu
je nėra sudėjusi tiek aukų už lais
vę, kaip lietuvių tauta. Patirtoji 
skriauda, savaime suprantama, 
antrojo pasaulinio karo metu lie
tuvį karį skatino kovoti prieš 
bolševikines ordas. Jie kovojo ne 
už nacius, bet už vikį, kad Lietu
va bus laisva. 

Išeivijoje esame likę nuošaly
je nuo tų ilgamečių sunkių išgy-

(Nukelta į 5 psl.). 

tai, paskutiniųjų metų lietuvių politika išsaukė niekad ul t imatumo. 
prieš tai nematytą antilietuvišką priešiškumą. Inž. S tan is lovas Szmid tas prieš karą buvo Kaune 

Lietuva fto viena pati su Maskva, kuri ją visuo- kultūros-šviet imo d r a u g i j o s "Pochodnia" pirmininkas 
me- tnkfervo Kaip objektą. Lenkija j au daug kar tų tu-1 Jį rišo draugiški s a n t y k i a i su Kretingos grafu Alek-
rėjo galimybes tuo įsitikinti Lietuva pati viena su • sandru Tiškevičium. 1939 (čia klaida — tai galėjo būti 
Maskva - tai savistovamo likučių praradimas, tai 1937 — ver t . ) m e t ų v a s a r ą atvažiavo iš Varšuvos jo 
perėjimas : vienos krypties bėgius, iš kurių kada nors sūnus Stanis lovas Tiškevičius, kuris pradėjęs priva-

mas (vergų stovykloje), kuris nizmo apgaulę, tai klausimas, 
man kadaise atrodė beprasmis, į kurį atsakymas reiškia laisvės 
nelaimingas ir neužtarnautai gyvenimą arba mirtį. P.S. 

Lietuvių-lenkų byla 
J . DAJTN AUŠRAS 

20 
Tačiau tai neįvyko. Priešingai, a tpa la idava i savo 

politinius santykius su Vokietija, Lietuva savo svyra -
vimais ir baikščių sprendimo vilkinimu privedė prie re
gimai besimezgusių lietuvių-lenkų susitarimo siūlų nu
traukimo, Į ngjnjg^ įmokau veriir.ti jų teigiamas ypatybes ir Lie-

Rašiau: "Egzistuojanti tarp Lietuvos ir Lenkijos t u y a i l į n k i u k u Q g o r i a u s i o > u č i a u n i e k a d t i e n u o š i r . 
padėtis , kurią ministerio Becko lūpomis maršalas api- d ū g j a u s T r i a i i k u r i u o s p u o s e l ė j a u ir puoselėju Lietuvos 
budino barbariška, nebuvo pakeista. Į aiškią, papras- a t ž v i l g i u > n e u ž t e m d ė man jos užsienio politikos klai-
I Z Z ^ ^ S ^ Z Ž ^ ^ ^ l * ^ ^ K ^ - / i e n a s * \ - ^ » * , t e sutar tą signalą, po kur io Gdanske prasidės^ficiaUos 
simties metų to barbariško toleravimo iš ienną puses l i e t u v i ų veikėjų — prof. L Tamošaitis (T.K. rašo L | dervbos 

| atsakinėjo miglotais pasiūlymais santykius normali-! T a m a 8 ? : n a j t i 3 _ v e r t e j a a ) p u s i a u j u o k a i s > p u s i a u r a . 

jau jokiu būdu bus nejmanu išsilaisvinti. 
Paskutinieji mano už lietuviško mūro buvimo 

mėnesiai mane apie tai visiškai įtikino. Todėl iš Kau-
I no išvykau su lietuviams nelabai linksmų nuotaikų 
įspūdžiais. Betgi susigyvenau su tuo kraštu ir žmo-

cius susi tar imo su Lenk i j a klausimu pasikalbėjimus su 
lietuviais. A. Tiškevičius apie juos informavo Szmidtą. 
T a r p lietuvių, kur ie pas i sakė už susitarimą, atsirado ir 
į takingas l ietuvių pol i t ikas , prezidento Smetonos kape
lionas ir jo a s m e n i š k a s d r a u g a s kun. V. Mironas. 

Vieną dieną A. Tiškevičius painformavo Szmidtą, 
kad pasikalbėjimai i§ privatinių kelių buvo nukreipti į 
oficialų kelią ir k a d lietuviai sutinka su tarpusavio 
santykių neat idėl io t ina normalizacija. Abi šalys nusta-

VATTKANAS TO KENIJA 

Popiežius Paulius VI, priimda
mas Vatikane naujojo Kenijos 
ambasador;.:"<: skiriamuosius raš 
tus, kalbėjo apie civilinės val
džios ir Bažnyčios bendradarbia
vimo naudingas pasekmes žmo
nijos gerovei. "Civilinė valdžia 
ir Bažnyči-a", — pažymėjo Popie
žius, — ''tarnauja tam pačiam 
tikslui — žmogaus asmeninei ge
rovei ir žmonių bendruomenės 
socialinei pažangai. Kuo glaudes-
a i i by* valstybes ir Bažnyčia* 

tarpusavio bendradarbiavimas, 
tuo sėkmingesnė bus jų tarnyba 
žmogui. Nors Bažnyčios misija 
yra pirmoje eilėje dvasinio pobū
džio, — pareiškė popiežius — 
Bažnyčia nuoširdžiai rūpinasi ir 
žmogaus žemiškais poreikiais, 
saugodama žmogaus asmens oru
mą U" ugdydama jo pažangą įvai
riose gyvenimo srityse. 

zuoti fragmentais, ratomis. Nežiūrint į daug ka r tų u į a d i n o m a n e p r o k u r o r u . 

derybos. 
1938 metų v a s a r i o mėn. pabaigoje A. Tiškevičius 

Lenkijos rodomą gerą valią, nežiūrin; Lietuvai aiškiai į ~ r r atvažiavo iš K r e t i n g o s j Kauną ir apsigyveno pas 
pakišamai galimybei pasitraukti (nusileisti) garbingai, Esmėje jis buvo teisus. Dažnai kaitinau. Kalti- Szmidtą. Tuo jau p a t pas t a ra j am pranešė, kad lenkų 
tuo pačiu stiprinant savo suverenumo saugumo g a r a n - i n u ir dabar, teigdamas, kad lietuvių užsienio politika delegacija j a u t r i s d ienas Gdanske laukianti hetuvių 

delegacijos a tvyk imo . Susirūpinęs Tiškevičius kovo 1 
d. nuvyko p a s užsienių reikalų ministerj Lozoraitį. 
Dialogas, kur i s jvyko t a r p jų, tuojau pat po pasikalbe-

t i jas , Lietuva nesugebėjo pasiryžti drąsiam, a tvi ram užsiima žaidimu, kuris mažą valstybe paverčia pavo-
susitarimo žingsniui. j ingu neramumo židiniu, užuot sudarius iš jos ramy-

Savo elgesiu pagaliau privedė prie to , kad Lenkija ' bės ir pusiausvyros grandį", 
nusprendė Vilnijoje iškerojusius lietuviškus peraug- Tokiais retrospektyviniais periinimais baigiau sa-1 J i m o s u Lozoraičiu Tiškevičiaus buvo užfiksuotas raš-
lius likviduoti. Pasirodė, kad lenkų tolerancija V i l - | v o išvadas apie lietuvių-lenkų santykius. Neužilpo t u - Lozoraitis pr ipažino, kad nepasiuntė delegacijos į 
niaus krašte, kuri buvo palanki dirbtiniam tų peraug- j sužinojau apie Aleksandro Tiškevičiaus ir j o sūnaus Gdanską. Į klausimą, ką (Tiškevičius) turįs pasakyti 
lių auginimui su viltimi paskubinti normalzavimo pro- ; Stanislovo bandymus, turinčius tikslą normalizuoti lenkų delegacijai, p a s a k ė : "Pasakyk Tamsta, kad vi-
cesą. nebuvo Kaune teisingai įvertinta net ir tada, kai santykius, bet, pažinodamas Kauną, netikėjau, kad tai auomenė, o ypač j a u n i m a s , lygiai kaip ir vyriausybė nė-

'Kas bu- r ^ pasiruošę suda ry t i su t a r t i e s su Lenkija". Taip atro-— Būk tikras, jog savo kojns '= a ts i rado obiektvvir* s?!vgos tokiam įvertinimui. Nuo- galėtų duoti teigiamas išdavas. Straipsnyje "Kas bu-
^ ^ L ^ " * * * v i e t % ° p a s k U i i la t vis priaugančiose naujose Lenkijos 'kartoie. kur ioms, vo prieš lenkų ultimatumą Lietuvai?" (Kultūra Nr. 4, ' - - t o reliacijc* . * 

y r a viūžkū svaticu uetuvių.ieiū ' į praaiuM stovėk tvirtai 
Abrakam Lineoin , 19S6) plačiau aptariau sąlyga*, kurioaaii prieita prie ūBvs aauxi*«w 



DRAUGAS, antradienis. 1976 m. lapkričio m. 23 d-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

mui vietą, kurioje būtų galima 
papramogauti- bei atšvęsti įvai
rias šventes. 

DrL SANDARCAS STIPRĖJA 

Brockton, Mass. 
JAV LB BROCKTONO 

APYLINKĖ 
Lapkričio 14 d., priel du me

tu, išrinktoji LB Brocktono a-
pylinkės valdyba sušaukė visuo
tiną susirinkimą Sandaros salė
je. 

Valdybos pirm. Eligijus Su
žiedėlis susirinkimą atidarė ir 
pateikė darbotvarkę. Susirirki-
mui vadovauti išrinkta: pirm. 
Jonas činčys gražiai susirinki-

Dr. Jonas Sandąrgas praėjusią 
kusiųjų prašymai nepajėgė kie- pe. padėti iš savo draugu i r pa-; v a s a r ą buvo sunegalavęs širdimi, 
to "Ne" nusistatymo pakeisti, žjstamų išrinkti solidarumo įna- j Geroje daktarų priežiūroje ir zmo 
Tik vienas jaunimo reikaam šą, padėti lietuviškosios mokyk- j n o s Aldonos globoje tvirtėja ir 
Mikas Subatis pasiliko, kuriam los mokytojam penktadienio va- j j a u dalyvauja lietuvių susibūri-

CLASS I F! ED GU I D E 
P A B D A V I N E I 

pertrauką su seno- ką spaudą. .Lape paliKta tuscių n a įr lietuvių sveikata. Ji 
šios valdybos vaišėmis, pagaliau eilučių, kuo dar galįs n a r y s pri- s i lietuviško gyvenimo proble-
sklandžiai buvo i š r n k t a iš ener- sidėti pa t s Įsirašo sugalvojęs momis įr n į e kada neatsisako au-
gingų narių valdyba: Stasė Jan- ; konkrečią talką. Gale pasižadė- \ į o : i lietuviškam reikalui. Pri-
čauskienė. Juozas Rentelis, Mi- ! jusio pa rašas ir adresas . Vienin- ; klauso ir Lietuvių fondui. Taip 

Parduodamas kailinis (karakulio) 
paltas su minko kalnieriumi ir 
rankovėmis. Beveik nevartotas, už 
labai gerą kainą. Teirautis telef. 
776-2344 

MISCELLANEOUS 

kas Subatis. Liuda Šukienė ir 
Vida Sužiedėlienė. 

Revizijos komisija sutiko pa-
si ' ikti senoji: pirm. R. Bielkevi-

E. Liuda! č;us. nariai A. Jurkštas ir mą 3 valandas vedė. 
Šukienė sekretoriavo Praeito 1 Ribokienė. 
susirinkimo protokolą skaitė! Atstovais j apygardos metilų 
Stasys Eiva. Kontrolės komis:-i suvažiavimą išrinko: A. Alks-
jos aktą — Romualdas Biel- ] ninį. St. Eivą ir A. SuŽiedėUenę. 
kevičius. Apie iždo kaupimo. Klausimai bei sumanymai bu-
ir išleidimo kelius papasakojo vo gyvi. kurių vykdymas palik-
Algis Alksninis. Valdybos pir- t a s naujajai valdybai. Senc;ios 
mininkas E. Sužiedėlis padarė valdybos paruošti "Talkininkų 
išsamų veiklos pranešimą. Vai-; lapeliai" — nario pažadas, kuo 
dyba daug dirbo ir susilaukė į per ateinančius metus prisidėsiu 
gražių vaisių, kuriais parėmė 
Jaunimo kongresą, lietuviškąją 
spaudą, Brocktono lietuviškąją 
mokyklą, naujai įsikūrusį jau
nimo ansamblį Brocktone, Lais
vės Varpą (radijo vai.), išplati
no lietuviškų knygų už 900 dol,, 
surado naujų periodinės spaudos 
prenumeratorių ir kitur akty
viai jungėsi. 

Valdybos rinkimai, ta i pats 
sunkiausias klausimas. Senoji 
atsisakė ir nė gražiausi susirin-

prie apylinkės veikios talkinant 
valdybai: kepti pyragus arba 
juos organizuoti, arba padėti 
aptvarkyti patalpas apyl. ren
giniams, parašyti laiškų savo 
senatoriams ir kongresmanams 
Lietuvos reikalu, kandidatuoti 
a r surasti kandidatų j sekančių 
metų valdybos sąstatą, paaukoti 
fantų arba juos organizuoti a 

gas narių ir valdybos da rbas 
ga'i būt i daug sėkmingesnis. 

Susirinkimas baigtas Tau tos 
himnu. Sėkmės L B Brocktono I 
apylinkės naujajai valdvbai. 

E . Ribokienė 

Daytona Beach, Fla. 
POPIETĖ PAS ZDARŽINSKUS 

Ona ir Leonas Zdaržinskai, il
gus metus išgyvenę Chica-goje ir 
dirbę 7 U p kompanijoje, šių me
tų vasarą paskraukė j pensiją. 
Likusią savo amžiaus dalį praleis
ti pasirinko Floridos kampelį prie 
Atlanto vandenyno — Daytona 
Beach-Ormond apylinkę, čia įsi
gydami nuosavus namus. Rug
pjūčio mėn. jie persikėlė nuola
tiniam apsigyvenimui. O n a ir 
Leonas Zdaržinskai buvo tylūs 
Chicagos lietuvių gyventojai, bet 
juos visada sutikdavai lietuviš
kuose renginiuose. 

pat nuoširdžiai pataria lietu
viams, norintiems įsikurti Day
tona Beach apylinkėje. 

J. Va>aris 

D I M t S I 0 
Du studentai atlieka greitai 

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

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

Viso* progrrooti tš WOPA 
Lietuviu kalba: Kasdien ouo pirma 

disnio iki penktadienio 12:30 -
1:00 *al popiet - Šeštadienį u 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto 

T«tefc HEmlocfc 4-241S 
14*0 A. M. 

7189 So. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. ILL 80629 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PT^BLIC 

I . M O M E T A i 8EKVIC11 
4259 S. Maplewood, tel 254-7450 

Taip pat dAroml VBBTIMA1. 
GIMINIŲ i škv ie t imai , pildomi 

P I L I H T T B e s PRAŠYMAI U 
k i tok į Mankai 

t-l pylinkės renginių loterijom, pla-1 Lapkričio 6 d. naujųjų Dayto-
tinti bilietus apyl. renginiam j n a g e a c h gyventojų Onos ir 
savo draugų bei pažįstamų tar-

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 t 

HAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KALNĄ 

Taisau (r naujai įrengiu vonia* 
virtuves iraaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 726-0882 po i v. vak. 
•oo<xxx>oooooooooooooooooo<x 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
rinkimas, valandėlės laiko pakei
timui pritarė. Jei neatsiras ne-
numatvtu kliūčių, oirmosios se-

VISUOMENINIS GYVENIMAS 

Šiais metais, dainos žodžiai — 
v . , v 1 « T — VLU A l i u l i ų , L/n 

šiltas gražus rudenėlis - mūsų k u f i - m e t ų ^ ^ v a l a n d ė l ė s 
aplinkoje netiko. Samos per anks
ti palietė vėlyvuosius žiedus, o 
vėjai, nutraukydami lapus, nelei
do ilgiau pasidžiaugti medžių ru
dens spalvomis. 

Džiaugtis galėjome visuome
niniu gyvenimu. Štai, jau trečio-

& 0 O 0 0 0 O O O 0 0 O O O 0 0 0 O 0 0 O 0 O 0 O 0 
Leono Zdaržinskų pasveikinti at- , t J <* — "*°% — s » P«IP«W mek&rft* 

ir a u t o m o -

ji iš eilės, JAV LB krašto val
dyba, sudaroma Philadelphijoje. 

klausysimės sekmadienį, sausio 2 
d., tuo pačiu laiku. 

Šiuo metu radijo valandėlė iš 
stoties W F N , banga 860 perduo
dama šeštadieniais, 1:30 vai p.p. 

GRĮŽO DR. A. ŠMULKŠTYS 

Dr. Albinas Šmulkštys, prieš 
šešetą metų palikęs mus, grįžo ir Po jos pirmmin.-cu — Vvtauto, 

\r i _» T /- i .'• AI fatidare kabinetą medicinos prak 
Volerto, Juozo Gailos, atėjo AI- , . , J i u-- i • *•• gimantas Gečys ir nežiūrim už
trukusio jo pristatytos valdybos 
patvirtinimo, darbai vyksta, tar 

t 'ktai Philadelphijos kaimynystėje. 
!jo naujasis adresas — 319 Broad 
' St.. Gibbstovvn, N.J., 08027. Pri-

tum krašto valdybos pasikeitimo i . m ; m o l a * « * " * » ! ^ I S T T I • * [ ] i e t u v ^ skaičius didėja. Lap 

u ž apdraurtą n u o u g n i e . 
vyko daytomskiai Seascape mote biiie pa.-
lio saivminkai Adolfas ir Viktor - f R A M K Z A ^ C L i S 
ja Andruliai, Birutė ir Vacys S20*»4 wes» »>th street 
Dzenkauskai, Povilas Bložis, Juo- ; S 1 ? ų C > » ^ ^ i 
zas Jacrkas, Aldona ir d r . Jonas (X>00<X><XX><><)OOOOOO<><>OOOO<K>C 
Sandargai, Veronika ir Jurgis Ja- į —-
nušaičiai, Milda ir Jonas Sandar- WimiHimiiiliMiiMiiiHH»i.H"iHiHHHia 
gai iš Glermonto, Angelė ir An
tanas Kašubai. Helen ir Petras 
Vainiūnai iš Deltonos, iš Toron
to Birutė ir Zigfridas Romeikai 
ir Genė Sinki. Ju rg i s J anuša i t i s 
visų svečių vardu naujuosius Day 
tona Beach gyventojus pasveiki
no ir palinkėjo Floridoje gyveni
mu džiaugtis d a r ilgus metus. 
Linkėjimus svečiai palydėjo su
giedodami Ilgiausių metų . O n a 
ir Leonas Zdaržinskai suruošė 
šaunias įkurtuvių vaišes. 

Pažymėtina, kad Daytona 
I Beach, Ormond Beach ir Delto-

MARLJA NOEFJKi ry? 
VYTAUTE ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
L«.ha; ;.-a«.-«Klac,;arTM.» tfero r^ijei 

•:—*.-:*- M.-.-ra- ii Ei^ropc* * a k " H v 
1008 W. flSth 8t^ Cruaa*c. m. tt»6žs 

TEL. — W A &-27M 
. « » « » • » » « • « • « « « » > « * « » » » • »~m 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
PLaij?*jr)*= S- vaškuojame 

ST*C rčšhj sr*^'1'*. 
J. RTJBNYS — TeL RE :-5.& 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO j 

oooooooooooooooooooooooooo ; 
Įvairh} prekra paslr^nkinuu- ne

brangiai iš mfisi) sande l io . 
O > M 0 ~ F . \ i ? C . O > K/ . 'PH1>^ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
S333 S. HaL**t*j<i Sc. vTiica^o 11L fy,~ 
2601 W. 69tb- S*., rhirai .f i . H4k «<>«2« 

Telef. 925-2737 — 2.~4-:tt'Į0 
V. ValaiiUnae « ^ 

oooooooooooooooooooooooooo j — 

B E A L E S T A T E 

SU SAVAIS APLINKUI 
4 bunj innra.s f a u t o mūro gara

žas. I š gerų :unkų. priešais parka. 
Nauja* ^azu š i ldymas ir elektra, 
^i . iU 1 ' pajamų. Vertas *5d,000. 

iį± aukštu mūras. 1 a u t o mūr. ga-
rai&s. Originali ib m e t ų gera sUttyba. 
F r d v ū a 2 butai. Senute aepajggia, 
turi parduot. Marąuette Pke Pigiai 

Grttžuy ir tvirtas 1 kamb. mūras Ir 
mūr. garažas. Arti mokykla Mar-
ą u e t t e Pke. Po Nauji? metu vyras 
k e l i a m a s kitur. Reikia DirkSjo su 
J5jOpO-00 savų pinigy. 

V i e n i n t e l į stilinga (t kambariu 9 
m e t u raijsvo mūro reaidcncjja ir t 
a u t o garažat*. Puikus vidaus planas 
Marqut-tte Parke.. $29.750.00 

.\nt Hit-K«»ry ka^to p»ie ąžuolų 11 
m^tu 7 kambariu rezidencija ir 2 
a u t o garažas. Savininkas ligonis par 
d u o d a už $52.700.00.. 

VJfirinK - mw!inis p:ij:unu namai*. 
2 butai . P i r k a u ; tiKraij mdinys. Mar-
q u e t t e Parke . *?<> 900.00 

17 mecu didelis 2 aakfea mūras 
Ir 2 auto mūro garažat. "Radiant'' 
š i ldymas . Martjuettc P a r k e 
$38,000.00. 

P l a t u s kitan arti ftv. Kryžiau* ligo
n i n e s PHTUS. 

VALDIS REAL ESTATE 
2«25 West 71st Street 

TeL 787-7200 arb» 737-8534 

HELP WA>TED — VYRAI 

COATING MACHIN'E OPER. 
Mušt be exper ie»ced o n roller c o a t -
ing macfaįne. Kj».owledg# of Dip C o a t -
ing also he lp iu l . 

MU;v 11 P L A \ 1 > G C A K D 
COMPAKV 

6H«-«200. ext . 276 
An Bqual Opportunity E m p l o y e r M / T 

-BUIIDING MAINTENANCE 
Buiiding maintenance man and animal 
caretake<- at a drug maufacturing and 
distributiOD facility. Time will be ap-
prosimately 50/50 between building 
maintenancu and animal caretaking. 

CaU C71-2946 
between 7:00 and 8:00 P.M. Tuesday 
betwesr. 7:00 and 8:000 P.M. Tuesday 
througb Friday. 9:00 to 5:00 PAI. 
Saturday. Loration, Rosemont 

HE3LF WAJNTED — MOTERYS 

Specialiai 

NAGINGAM ŽMOGUI 
' Namai parduodami toto $7,506.00 

Reikalaukite nemokamo sąrašo 
ALBERT P. NOWICKI 

REAL ESTATE 
Skambinkit 372-9212 
— kalbėkit angliškai 

BUTT v r o M %V!MA>< 
Vajcnc aLrlčmM — Pardavimą* — 

Valdymą* 
Dn.adima, — L-v-ume TAA 

Nt>rariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

5455 >x KediM! A v». — rrs-r^s?. 

W1NDERS MED1CAL AR' 
3213 W. 63rd Sfreel 

W* >. . 473" TV 
PR1STATYMA* VOfO8AM AI 

Uee rja*vel«f-?--.:-->f!lrr ^ u * - : " • : -
H l i i t f H i i i j J M " - - • • • " • - ' ' 

iMMlHHilliIlHIHUimmiMIIUlUI 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

P u - : . - . -:.:.L> ',<• T*;^' . \ ias 

r i* W. 69th 8 U teL 776-1486 
, . " ,1 1 i- : I į! i 

MiMHIIimilMIIIIIIIIIIIIHMIlIlIlIlIHIHIlll 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi" skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

u liiiiiiuiiiiimiiiii : ; : ; " : -11111 

iš viso nebūtu buvę. Jie visi d i J Telefonas (609) 423-0666. Ji , 
.v. . . . UU«L!A. ;v„,,„^ I pradėjo dirbti IT West Jerseyrlos-

dziais visuornenmmK-ais išaugo i K . ,' , . . T • 3 } 

*x į pital. Caraden, iSL|. . • mūsų tarpe. Džiaugiamės jų ryz-\ 
tu ir energija. 

PO RINKIME 

Tik ką praėjusiuose rinkimuo
se 

SVEIKSTA 

Rapolas •rJgiriiasV miSkinpfrdras, 
po akių operacijos grįžo į savo 
namus ir pamažu sveiksta. Jo 

turėjome ne.engvą uždavinį. a d r e s a s _ 3 1 3 7 A g a t e & p h i . 
Nors renKamuosius ir jų siekimus ladelphia. Pa., 19134. 
neblogai pristatė TV. radijas ir 

Kncio men. Ormond Beadi 
nuolatiniam apsigyvenimui per
sikėlė Ilgametis Gnieagos gyven
tojas Kgžys Tirva su žmona. Į 
Deitoną išyyko i r įsigijo namus 
~bpėros š̂of. Antanas" ir "fcalerina 
Irena Sprindžiai. 

H E L P W T E D — V S • 

VAINA Reai Estate 
Geras investavimas — 6 butų apt 

Netoli jūros, tHt $25,00© jmoket Kai-
- ^ ' ; - • : . • • : - : - . 

6 kamb. mmas prie juros ant 85-
tos gatvės. $38,000. 

711 85th St, BOami Beach, FL 
teL 009 864-SS86 

S E C R E T A R Y 
We need a secretary who has 90 to 
100 wpm shorthand. 55 to 60 wpm 
typiag and at least 1 year of secre-
tanal experience. ExceHent beneTit 
program provided. 35 hour week, 8:15 
to 3:45. Apply 8:30 to 3 p.m. 
THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 

TEA COMPANY 
1111 E. Touhy Ave. ~ 2nd Floor 

Des Piaines, Illinois 
Pkone Betty, 391-6666 

SCARF AND CAP COMPANY 
needs people tor folding, sewing, 
pressing. 

A&S KN'ITHNG MH.L 
3065 N. Rockwell — 478-3272 

ALTERATIONS 
Full and Part Time. Need people |o 
db fittings and alterations for leading 
womeris fashions store. Evenings and 
some weekends. Libera! starting sala-
ry and generous discount privileges. 
Apply m person, 442-6600 

PADDOR'S 
Nortb Riversidę Park Mali 

fUpper Level next to Peimeys) 

VYRAI IB MOTERYS 

CO0KS & WAITRESSES 
Pull time, excellent conditions 

Apply m person 
P I Z Z A H U T 

1202 S. Plum. Palatine, IU. 
Erdva aaAr. t-įą nteg. 

Į vakarus nuo California ir 62-os. 
Nauji aluminum langai ir garažas. 

1% aukšto murinta. Puošnus bu
tas savininkui Ir geros pajamos. Ar
ti 99 ir Talman, 

P«lwimj*» - 3-fe 

! 8 I G T K I T K D 
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MUK 
DAUGYBĖ LIETLTOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J Vattnorm, MIC, 

medinis ir patalpa bis- ***?& 

r 

SUKAKTIS 

Sofija ir Andrius Romanauskai 
lapkričio 28 d., mini vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. 

K. Cikotas 

NUMATOMAS L I E T U V I U 
BENDRAVLVIAS 

Daytona Beach ir Deltonos 
lietuvių skaičius didėja ir dides
ni lietuvių susitikimai privačiuo
se namuose nebeįmanomi. Todėl 
šių vietovių lietuviai ateityje pla 

Į nuoja pasirinkti tinkama, susitiki-

spauda. turėjome, betgi, apsi
spręsti, kurio iš dviejų preziden
tinių kandidatų išrinkimas būtų 
naudingesnis lietuvių tautai ir 
pavergtai tėvynei. 

Sekmadienį prieš rinkimus, i 
susirinKime. kjausorru- ijMniUHIl|in!niniiM!Hi!HniniHninH!iiuMimnmnn!iinw!'iTT!H"HmiMinMnHTi 

pranešimu apie susitikimus su B . ..—^ _, = 
prezidentiniais kandidatais. Jspū | Jatumoliska Lietuva inc mete jauauoaŲ 1 

susitikima su prez.jp i sg^vemmuo** = 

A N A P I L I O P A P Ė D Ė J E f 
K l l l l i F t M r i i ? g 

Siame romane aprašo Liet?;-T* Vj»^r:kiac.>-wi}:; V« stetoM-rinc. = 
DMtns 1918-1922 mokstn Hrauorln jumtivui nn*>taiikiv<« siiiaai^ s 
d»ms TBŪSU stniuUu daag finrah^ Ir Bs*aw>mū »*m<»T<ū. š 

Knyga kainuoja $5.06. GaanaaM **Drange^ \x pas mūsų spau- = 
dos platintoju* f 

MHEDIATE BfTO" : ' AVA1LABLE 
S 1 M H 

aksai. Brightoo Pke. 
T1S REALTY "Marijos garbinimas 

Lietuvoje'' 
A "(^ r ^ » A 

prez. | 
Gerald Fordu pasakojo krašto s 
valdybos pirm. Algimantas Ge- B 
čys. Apie JAV LB delegacijos su- s 
sitikimą su prezidentiniu kandi- J 
datų Jfmmy Carter pasakojo bu- g 
ves krašto valdybos vicepirm. Ri- J p 
masČesonis. Susirinkimą. §v. An
driejaus parapijos salėje sukvie
tė LB Philadelphrjos apylinkė. 

BALFO VAJUS 

Balfo piniginis vajus vyksta 
sėkmingai. Balfo valdyba kviečia 
aukas siųsti valdybos vicepirm. 
kun. K. Sakalausko vardu, adre
su: 1913 VVallace St., Philadel-
phia, Pa., 19130. Aukas galima 
įteikti ir asmeniškai, Šv. Andrie
jaus parapijos klebonijoje. 

RADIJO VALANDOS LAIKAS 

Bendruomenės Balso radijo va 
Undėlės vadovas Henrikas Savic
kas, LB Philadelphijos apylinkes 
susirinkime, pranešė api£ galkr.y 
be pakeisti radijo valandėlę S 
Šeštadienio j sekmadftšij, Susf-

I I I I I I I IM IH I I I I "••UilUMIlIlIlIlMimuuilHIHIIIIIIIIIMUIimi 
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Savanorio ir Kontražvaigybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvaigvbos paslaptys, 

kurias apraio J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Gaunama 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IU. 60629 

Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais 35.00 
>1flUt1llllllltiniHlllUtlHUNIIItHniMMIMIIIIIHMIHHiUini!WUI!M!M!UrlHI(IH!flIlt*|if 

^<><>oo<x>oo^ooooo<^o«ooo^o^o«oo,oo<^o^ooo<>oo<>o<>o<><><x>o<>o<>o< 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
tm SO HALSTEO STREET TEL. - CA 5-72S2 
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISTKAS 
DIDELIS PASTRD310MAS JVATRIAUSrv TEL^TZTJŲ APARATTJ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI **-*•*.* i 
; w w^w >~w v w^^v^ r t^Ttf>f¥r^^ 

i , n T ! i n i M T r f i . . . 

W!TK UkiitD AiOUiUi 
Employment opportunities are available in our new mimng and nrilling 
plk̂ nt in Matachevran, Northern Ontario. Immediate openings available 
for the following positioas: 

CHiEF ELECTRiCIAN 
Mušt be a Hcensed eleetrician with a varied working background and 
esrperience in the following areas 
* todustria] Electrical Work 
* Aatomotive Maintenance 
* Construction and Modification 
Preference vvill be given to those with a mming background, although 
others will be given cotnplete consideration. 

ELECTRICIAN 
Construction or industrial experieoce. Fabncate by print or sketeh. 

MAINTENANCE PLANNER 
AS PART of your job, you wiH be responsiHe for the foHowing duties: 
To implement practical a»d workable maintenance plarming systems. To 
«?t-up a preventive maitenance »ystero including eouipment history. To 
supervise and folk>w up the day to day and long tenn planning oper-
atton for a work force of approxirftately 75 Maintenance "Employees. 
To work in close co-operation with both Maintenance and Production 
Supervision with dse goa* of improving plant availability and redwctton 
of maintenance cost. 
TrHS POSmON i* on a General Foreman Level and reports directly to 
the maintena«ce superintendent. The incubent should have a sound 
Techrdcal background preferably Joumeyman status in one of the Me-
charueai Trades. 
SUPERV7SORY experience in the Mining Industry and previous Plan
ning esperiėnce is ^ssential. 
This new open-pit operation is located in Matchewan (55 nules from 
R"irkland Lake> in an estcelent fishlng and hunting area. Our employees 
enjoy gootf competitive wages', a good benefits program and an out-
>?Unding HOME OWN£RSHIP POLICY. 

Please send resume in confidetice to 

=i^^= } *% . 087978 
yra tik teologinė, ji d« įdo. 

m!ų vtetovlų ajyaSyrno ir dėl jos 
" jgausios Istorinės -medžiagos tinka pa-

IŠNUOMOJAMA - FOB BENT Į ^ ^ *****"** Uetuvhii. besi-
_jm IMI. . -- j . , ! , , , j Mramčiaaj Lietuvos issonja ar vie> 

_ , , - „ e r. u \ VJvėnos. Knyga didelio formato, 440 
Brighton Parke Bnnom. ! kamb.' nanjffi atremonmotas birtas. Tik su

augusiems, be jokių gyvuliuku. Skam
bint nuo pirmad. iki penktad. nuo 11 
v. r. iki 3 v. popiet, šestad. ir sek-
mad. visą dieną 247-2497. 
• • » ' " • ' ' • • ' ' 

D Ė M E S I O 

niiiiiiismiuiiinniniiiHiniHiiiniiHHmi 
-.-!.. NAMŲ APšnJ»*MAS 

Taifwn f**tmn ir «nd**J« f*»ttj»" P^-
Stam. P U f e i i^faUn taipsri ai>^ūua5 
Ir perdirba d?l dnju . įdedu vnaflf^m 

A. BANYS — teL 4474806 
iimiimiiiimni 

psl. - kaina $3.00. Galima ja įsigyti 
"Drauge** 

4UUlllUllU!l|IIIHUIHIfUtiUIIIIUIIUI!lli|l 

Pn«ld dovana — bet fceria 

Pcpular Lithuaiiian 
Recipes 

PATUBSUNTA re PAGRAŽINTA 
LATJDA 

IIMUntlHIIIIIIIIUII 

SIUNTINIAI I UET 
ir kitus kraštus 

Suredagavo 
iwvxopma. Datižvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido ieštąją laidą iios popūti* 
rioa virimo knygos. J. Daužvardie-

NEDZINNSKAS. 406S Archer Ave,! nė vėl patikslino ir pagražino šią 
Chkago, DL 606SJ, alef. 921-5986; laid*> n*uiais paruošimaia. 

' " - i . . . - i - . •- • j Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap-

WM. E. HSHER 
UNITU) ftSBESTOS, INC 

P.O. BOY 99 

Matache^an. Oatan©, Caaa4a 
POKIMO 

CK>OCK>0<>CKX>0<>00<>OOC-0<>000<>OC 

M O V I N G 
ŠERgNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-866S 
3 0 0 0 0 C K > C K > C ^ > 0 < K > 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 < X > 0 < 

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

ĄprJnMista* perkranrtvtna« 

S-7S-399S 

dovanoja kitataučius supažindinti 
fnos su lietuvišku maistu ir viri
mu. Si knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir tatat*uctu. 
darbo vietose ir organizaei.tose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta Ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui. 

Užsisakykite paštu: 
D R A L G A S . KnTsrn % k v r h » 

M W*«t ftSrtl Street 
Chkaeo, IHinnis «¥>29 

Kalas S3 «V> Pridėkit ?$ omtą 
pašto išlaidom? IlUoote gyventojai 
pndėktte 60 cmtų Mokesčiams ir 

http://rhirai.fi
http://prez.jp


P.LJ.S. Ryšių Centras ruošia 
Lapkričio 25 d., ketvirtad., 8 v. v. 

JAUNIMO CENTRO KAVINĖJE 
šok taras gros Neo-Lituanu orkes t ras . 

Visuomecf k\ie(iania dalyvauti. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

LB SUKAKTIS ir MENO 
ŠVENTĖ 

šventusių asmenų dėka teisėjo 
Frank Monchun (Pr. Mončiū-
nas, buv. anuomet Ct. valsti
jos kongr.), Dr. Petro Vileišio 

j (Waterbury, Ct.), 1952 m. va-
Spalio 23 d. iškilmingai buvo. sario 14 d. ;amžino savo vardu? 

pam'-nėta JAV LB 25 darbo me- j mūsų tautos istorijo-'e. tapdami 
tų sukaktis Lietuvių klube, ku- vieni ič penkių JAV 
rią įspūdingai Įprasmino Brock- į 
tono Šv. Kazimiero choras. Bos-

poratorių. Buvo džiugus ir jau 
dinantis momentas, kai jie tan 

tono vyrų sekstetas, solistai j keletą jaudinančių žodžių ap:e 
Daiva Mongirdaitė - Richard- anuomet gimusią Lietuvių ben-
son, Stasys Liepas ir Norbertas į druomenę. kuria mes ir šian-
Lingertaitis. vadov. kompoz. Ju
liaus Gaidelio. Tuoj po apyl. pir-
rninirtko S. Zabulio žodžio, cho
ras padainavo Tėviškės laukai, 
J. Gaidelio, 2olelė žydėjo, St. 
Šimkaus, ir kt. Mišraus choro 
daina teikė daug džiaugsmo. Po 
choro dainavo Bostono vyrų 
sekstetas ir solistas N. Linger-
taitis. Publika visiems audringai 
plojo, ir solistai padainavo dau
giau. 

Antrąją programos dalį užbai
gė Kantata Lietuviškam žodžiui 
— libretas Bernardo Brazdžio
nio, kompozicija — Juliaus Gai
delio. Ją atliko choras, solistai j 

dien taip labai didžiuojamės, šia 
proga teisėjas Frank Monchun 
ir dr. Petras Vileišis buvo pa
gerbti nuoširdžiu žodžiu ir gė
lėmis, o publika palydėjo entu-
z:.astingais plojimais. Taipgi bu
vo prisiminti ir paminėti kiti 
inkorporatoriai: a. a. Walter M-
Chase - Čekanauskas (hartfor-
diškis), kurio meilė ir darbas 
tėvynei buvo jo idealas. Gyvųjų 
tarpe dar yra Antanas Saulai-
tis (Waterbury Ct.) ir prel. Jo
nas Balkūnas (Florida), kuriuos 
pirmininkas taip pat gražiai pa
minėjo. 

Po šių iškilmių pirm. S. Za-

f 
i 

/ * • * • # 

A. f A. VINCAS ZDANCEVIČIUS 
Gyveno 6547 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 21 d., 1976, 11:30 vai. vak.. sulaukęs 60 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. 
Amerikoje išgyveno 11 m., anksčiau gyv. Kanadoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenija, duktė Audronė 

sūnus Romas, 4 anūkai, brolis Juozas, gyv. Hartford, Conn., broli: 
Tolius su šeima, gyv. Australijoje, švogerkos Irena Valkavickas, Liu 
da Malinauskas ir Vanda Virušis, Lietuvoje sesuo Viktorija ir broli: 
Vytautas su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 2 vai. popiet Petkaus Marauettt 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 24 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bu 
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyk 
gedulingos pamaldos už veiionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir pažįstamus da 
tyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

Lietuvių senosios išeivijos parodos uždarymo Nevv.Ycrke iškilmėse. Sėdi kairėje kun. P. Raugalas, kalba 
red. B. Kviklys, šalia stovi parodos rengėjas dr . Jonas Lenktaitis. Nuotr . Vyt. Maželio 

Daiva Mongirdaitė - Stasys Lie- į bulis pranešė dar ir kitą lįnks-
pas ir akompaniatorė Lee Dow-
ning. Dirigavo kompoz. J. Gai
delis. Kantatos žodžių graži in
terpretacija, perėjimas iš lyriš
kų atspalvių į dramatiškus ar 

1 mą žinią, kad ateinančių metų 
kovo 12 d. Hartforde jvyks cent
ro valdybos rengiamas JAV LB 
inkorporacijos sidabrinio jubilie
jaus minėjimas, su tinkamu pa-

forte, fortissimo; muzikinė dar- gerbimu LB inkcrporatorių. Bū
ni harmonija ir gerai paruošti į ti šio minėjimo šeimininkais JA j U f , * - - - - * - - JJI„-c 
dainininkų balsai visus žavėjo. | Valstybių centro vadovybė pa- į " " i ^ a i c i , L 1 U 3 S ' 
Po koncerto ir ilgų ovacijų LB., kvietė Hartfordo apylinkės vai-' 
apyl. pirm. S. Zabulis nuošir-' dybą. Ji sutiko savo vietovėje, 
džiai padėkojo kompoz. Juliui centrui vadovaujant, atitinka-
Gaideliui, choristams, solistam, mai minėjimą paruošti ir at
vyru seksteto dainininkams ir švęsti. Pirm. S. Zabulis pareiš-
akompaniatorei. Jaunieji bend- kė padėką centro vadovybei užhškilmmgą kuopos 
ruomenininkai atnešė didelį krep pasitikėjimą. mo^ s u k a k t a mincjimą. Prac 
šį gėlių chorui, sol. Daivai Mon-, Koncertas ir balius baigėsi šo-
girdaitei įteikė raudonų rožių k ;-a i s i r ^ ^ s įvairumais. Daly-
puokštę. Kompoz. J. Gaidelį, so- vių buvo veik pilna salė. 
listus Stasį Liepą, N. Lingertai-

giau. Vakarienės vaišėse padėjo i skaniai pavaišintas. Tarybos val-
Birutė Zdanytė, Ramunė Berno- Į dyba kviečia ne tik Worcesterio, 
taitė, Genovaitė Stankaitytė. Si- bet ir kitų kolonijų lietuvius at-
gita Banevičiūtė, Akvelina Pet
rauskaitė (O'Hara), Feliksas 
Bočiūnas ir kt. Alg. Dragunevi-
čius atidžiai skelbė per "Tėvy
nės Garsų" programą. Kastutė 
Raškevičienė aukojo gėles salės 
papuošimui. Mykolas Banevičius 
tikrino bilietus prie įėjimo ir t.t. 
LB apylinkės valdybos vardu 
širdingiausias ačiū visiems. 

M. Petrauskienė 

ilankyti į šiuos pietus, {vertinki 
te jų ryžtą ir per'eilę metų iš
kentėtas kančias, norint pasiek
ti laisvąjį pasaulį. 

J.M. 

GAISRAI 

Chicagoje 1975 m. gaisruose 
žuvo ar buvo šiaip nužudyta' kai 

daugiau kaip 1000 žmonių. Dau
giau kaip 12,000 namų sunai
kinta gaisro ar nugriauta. 

BAIGĖSI STREIKAS 

Susitarta su International Har 
vester darbininkais. Jiems per 
trejus metus atlyginimas bus1 

pakeltas 1 dol. 10 ct. valandai, i 
Chicagos apylinkėse yra šeši 
International Harvester fabri-

HM€YANS 
Ldiuar^vių Direktoriai 

6845 SO WIS^?uN flVENŪE 
TRYS MODERNIŠKOS 

UR-OONDmONLL KOP! V H ( > 

MAŠINOMS VIETA 

aEDuilic 7-883C REpublic 7-8601 

Brocktono ir Bostono meni-
tį, akompaniatorę Lee Dotvning j n i n ^ į D U v 0 puikiai ir dėkingai 
ir choro pirm. Juozą Bačkauską. priimti. Jiems suruoštose vaišė-
papuošė gėlėmis. Ue jie linksmai ir ilgai dainavo. 

Po iškilmingos meninės pro-', Koncerto atsiliepimai gražūs. Vi-
gramos. pirm. S. Zabulis trum- suomenė gerai įvertino apylin-
pai paminėjo LB 25 metų darbo 
sukaktį, kad JAV Lietuvių Ben-

kės darbus, kad darniai organi
zuoja kultūrinius parengimus. 

druomenei mūsų tautos skirtas j Tai malonus atpildas dirbusiems 
darbas neprasidėjo be žmonių ir 
pastangų. Kaip daugumoj orga-
mzacinių darbų, Hartfordas ir'_ kt. surinko didelę dalį skelbimų 
Waterb,uris turi pirmūnų, pasi-, programos knygai, kas gerokai 

; papildė kasą. Bufetą tvarkė 

ir talkininkams. O jų būta ne
mažai. Kazimieras Tijūnėlis ir 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Lapkričio 27 d., šeštadienį, 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa Lietuvių Piliečių klube rengia 

LAPKRIČIO 23-ji 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Danguolė Banevičienė, talkinin
kavo Jadvyga Petruškevičienė. 
E. Minukienė. Gražina Pileikie-

T . „ . . . nė. Beveik visos ponios mie'ai 
venimų Lietuvoje. Esame toli ir „ . , . .,ft.,„t1. • XT ^v,^^_^ + 

^ , , . .. aukoio maistą ir .Napoleono tor-
nuo ten vykdomos rezistencijos ^ >? .-__ *. m,, ,, , , 
. . . J .„,.. . . . . . . J., tą laimėjimui. Buvo aukų ir dau 
bei pastangų išlikti. Išeivijoje tia
rai niekas nemiršta už paverg-' 
tųj'ų laisrvę. bet mes turime gali
mybe ir pareigą už pavergtuosius 
kalbėti, šaukti. liudyti ir ieškoti 
teisybės. Lapkričio 23-ji kviečia 
ir ragina kiekvieną padaryti dau 
giau, kaip iki šiol buvo padaryta, 
kad tauta ir mūsų sąžinė mums 
neišmėtinėtų. 

Amerikos tautinių mažumų 
žvaigždyne esame nedidutė etni
nė grupė. Bet mūsų sąmoningu
mas, mūsų susiorganizavimas, 
mūsų įžvalgumas it j'udrumas 
paskutinių kelerių metų laikotar
pyje mus įrikiavo į dėmesio ver
tą etninę grupę, kuriai vis dau
giau parodoma dėmesio, o atski
romis reikšmingomis progomis 
ir šios didžiųjų laisvių šalies po
litikai atidžiau išklauso Li^uvos 
skaudžios bylos reikalus. Infor
muoti, kalbėti, demonstruoti ir 
šaukti Lietuvos skaudžią skriau
dą yra mūsų pagrindiniai gink
lai. Per JAV kongresą ir per pre
zidentą, per spaudą ir per laiškus 
tenka nerimti ir prašyti, kad ne 
tiktai okupacija nebūtų nepripa
žinta, bet kad būtų ieškoma bū
dų padėti pavergtiesiems, jų pas
tangose siekiant laisvės. 

Šitokiomis mintimis minėda
mi lapkričio 23-ją, sustiprinsime 
ir Lietuvos laisvės viltį 

6:30 v.v. Paskaitą skaitys šaulys 
K. Čėsna, meninę dalį atliks jau
na dainininkė studentė Marytė 
Bizinkauskaitė iš Brocktono, 
Mass. Sesė šaulė paskaitys savo 
kūrybą. 

Visus atsilankiusius skaniai pa 
vaišins šaulės, o po to 
grojant geram orkestrui. 

Visi Worcesterio ir aplinkinių 
kolonijų lietuviai kviečiami da- i 
lyvauti minėjime. Bilietų nebus, 
bet tikime atsilankiusieji suteiks, 
atitinkamą auką rengimo išlai- j 
doms. Dr. Vinco Kudirkos šaulių' 
kuopa kviečia ir laukia visų. 

SUSIPAŽINIMO PIETŪS 
Gruodžio 5 d., sekmadienį, 1 

vai. p.p. Worcesterio Lietuvių or- ; 

ganizacijų tarybos valdyba Mai- ; 
ronio parke rengia susipažinimo I 
pietus su Pranu ir sūnumi Al- j 
girdu Bražinskais. Kiekvienas bus! 

A. T A. Inž. ROMUALDUI SENKU! mirus, 
gilaus skausmo ir liūdesio prislėgtą žmoną 0NTJ-
TĘ, sūnų RIMANTE ir marčią MARIJA nuoširdžiai 
užjaučiame ii kartu liūdime, 

Birute Tompauskiene 
Leonarda Tompauskaite 
Rimantas ir Gražina Tompauskai 

, . * f ' 

A. r A. , JUOZUI KRIŠČIŪNUI 
Vokietijoje mirus, jo sesutei SALOMĖJAI ir jos 
vyrui PRANUI NEDAMS širdingiausią užuojautą 
reiškiame ir ktrau liūdime. 

Dzūku Draugija 

BARBORA JANAVIČIENĖ 
KAVALIAUSKAITĖ 

Gyveno 4450 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 22 d., 1976. 4:45 vai. ryto 

gelį metų gyveno- Alvite. • 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Uršulė ir žentas Petras Ur

bonai, 2 anūkai Irenius ir Raimondas su žmona Margarita. Lietu
voje mirusios dukters Antanavičienės ir jos mirusio vyro 5 vaikai 
su šeimomis, Amerikoje giminės ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califoniia 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 24 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų valsč. 

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572 

E U D EI K t S 
iOVYDAS 

i«*3H 

l y y -

P GfilDflS Ir GERSLDAS F. DAlMID 
NISK0S KOPLYČIOS 

ue 
MODE" 1 

35 ioufh Gamomis svs; 
Teietcnaj LA 3-0440 u 

31 South Hsrrni1ag« ft^sn: 

U 3-9852 

Tolefssas — TEids 7-1741-2 

Dau-
i 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po trum
pos ligos 1976 m. lapkr. 21 d. mirė mylimas vyras ir 
tėvas 

fe m 

i * W' 

LAfDOTUVIi; DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
BS7 SO. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-3401 

U A I D A S R 0 M 
S e n k u s 

Gyveno Stillwater, 
Minnesota 

ver 

Laidojamas trečiadienį, lapkričio 24 dieną po gedu
lingų pamaldų, kurios įvyks Bt MiohaH bažnyčioje. 

Dideliame nuliūdime liko žmona Ona. sūnus R?manta.s 
ir marti Maria, 

J»f --'^. 

PRANAUSKAITĖ 
Gyveno 3416 W. 64 Place. Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 22 d., 1976, 8:20 vai. ryto. sulaukus 75 

m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Willie, marti 

Elsa. Henry, marti Mary ir Richard, marti Mary EUen, 
11 anūkų, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Augusto. 
Kūnas bus pašarvotas antrad, 2 vai. popiet Petkaus 

Marąuette kopi, 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks treč.. 
lapkr. 24 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atydėta į Zio-
no Evangelikų Liuteronų bažnyčią, 9000 S. Menard Ave.. 
Burkank, 111.. kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Bethania kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę bmūs, marcio ir anūkai. 
Laid. direkt. Donald A Petku3. Tel. 476-2345 

STEPONAS C.LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 28fd PLACE TeL Vlrgioia 7-6672 
M24 W. (ĮM STREET TeL REpublic 7-1213 
US2t Soodnreat Hlgbira?, PAIM I&US, 0L TeL I7444II 

PETRAS BIELIŪNAS 

• 
I 

•Sr i 
IM8 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LArayette S-3S72 

POVILAS J. RIDIKAS 

R54 SO. HALSTED STUEET TeL YArds 7-l»U 

ĮURGIS F, RUDM1N 

i 
S21I SO. UTUANICA AVE TeL Y Arde 7-1138-M 

VASAiTiS - BUTKUS 

§ m M 5W> Ave, CICERO, Oi . TeL OLYmpfc 2-1MS 
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x Lietuvių diena Mokslo ir 
Pramonės muziejuje DUS gruo- Į 

i džio 2 d. Lietuvos vyčių šokėjai, 
H kuriems vadovauja Frank Za-

polis, atliks programą 7:30 vai.' 
vak. Tarp 5 ir 8 vai. muziejaus 
restorane bus gaunami lietuviš-

j ki valgiai. Tarp 28 tautų eglu- i 
X* Lietuvos kariuomenės [ m bus ir lietuviška, 

šventė buvo pereitą sekmadienį * *>r. K. MJtnevičius su žmo-
gražiai atšvęsta Jaunimo cent-i ^ buvo atvykę iš Belgijos, kur 
re. Šv. Mišias atlaikė ir pamoks- j » pastoviai gyvena, į Chicagą 
lą pasakė kun. J. Beleckas, SJ. * dalyvavo spalio 30 d. Lietu-
Prie Paminklo Žuvusiems dėl vių veterinarijos gydytojų drau-
Lietuvos laisvės kalbėjo iškil- gijos suruoštame Kauno veteri-
mes pravedęs A. Juškevičius ir narijo3 akademijos 40-ties me-
J. Gaižutis. Vainiką padėjo pik. tų minėjime. Po to lankėsi Ca-
K Dabulevičius, M. Babickienė. .lifornijoj, viešėjo pas dr. A. ir 
Aukuro ugnį užkūrė savanoris H. Milaknius Santa Monikoje. 

Čia jie aplankė kai kurias įdo
mesnes vietas ir susitiko porą 

CHICAGOS ŽINIOS 
MILIJONINIS GAISRAS j ŠELPIAMI 

Commenwealth Edison bend-. Apie pusę negrų ir kitų ma-
rovės įmonėje, gaminančioje žumų Chicagos gyventojų gyve-
elektrą, 1111 W. Cermak, CM- na iš šalpos arba yra bedarbiai, 
cagoje, sekmadienį užsidegė 
anglys. Nuostolių padaryta apie 
milijoną dolerių. 

M u - i u i - 1 Ai VOESTUI 

565 BCGIKAI 
565 bėgikai dalyvavo rungty

nėse, kurias sekmadienį buvo 
suorganizavęs Chicagos parkų 

Chicagos miesto sanitarinis disrriktas. Dalyvių buvo nuo 
iistriktas yra padaręs sutartį keliolikamečių iki senesnio am-
su Ingram baržų bendrove iš- žiaus. Geriausiai pasireiškė 21 
vežti tam tikrą kiekį dumblo iš bėgikas. Jie dovanų gavo po ka-
miesto, tačiau pagal sutartį nu- lakutą. Pirmą vietą laimėjo De 
matyto kiekio nebuvo. Raimon- Paul universiteto studentas R. 

kūrėjas V. Tamulis. Organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo sava
noriai, ramovėnai, šauliai. Ame- artimų pažįstamų iš senų laikų, 
rikos legijono Dariaus Girėno; Jiems labai patiko pietinės Cali-

dėl Lietuvos | fornijos gamta iš šiltas klima
tas. postas, žuvusius 

laisvės pagerbęs Šautuvų salve. 
X Inž. Juozas Lukoševičius, 

Grand Rapids, Mich., buvo tre
jetai savaičių į Europą išvykęs. 
Lankėsi Vak. Vokietijoje, Švei
carijoje, Italijoje ir kituose 

X Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės pa-
skebimui paminėti, bus vasario 
6 d. Martiniąue salėje. Banketo 

Komitetas arkiv. Jurgio Matulaičio 50 m. mirties sukakčiai rengti MM įMbįfįft r.-.- .. " į i hairts (sėdi): 
Ateitininkų fed. vadas dr. P. Kisielius, Marijonų bendr. atstovė F. Dvilaitienė, Nek. Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjų pirm. M. Remienė, komk. pirm. marijonų provirciolas kun. J. Dambrauskas, Marijonų bendr. apskr. pirm. 
A. Snarskienė, Skaučių Seserijos vyr. skautininke I Kenlienė ir Liet. Kat. fed. pirm. dr. J. Meškauskas. Antroj 
eilėj: "Draugo" administratorius kun. P. Cinikas, Lieti vos Vyčių atst. J. Stanaitis, vienuolyno vyresnysis kun. 
V. Rimšelis, Skautų Akademikų sąjūdžio pirm. V. Stakus, LB au>. :,i. .<^^utis, Skautų Brolijos vyr. skauti 
ninko pavaduotojas R. Rupinskas, Liet. fondo vald. pirm. dr. A Razma ir "Draugo" rec M h a P, Šorito 

Nuocr. Jono K îpr.o 

das Rimkus, distrikto priežiū
ros inžinierius, pareiškė, kad. 
dėl to miestui gali tekti sumo
kėti iki 700.000 doL už darbą, 
kurio net nereikėjo atlikti. 

L2JJAKOMA MOKYKLA 

CHiCAGOJ IR APYLINKĖSE 
SOL. D. MONGIRDATTĖS 

REČITALIS 

Lietuvių operų pagrindiniuose 
si solistė 

Daiva Mongirdaitė sekmadienį 

kraštuose arčiau susipažino s u m e t u bus pagerbta Lietuvos ge
tų kraštų kultūrinėmis vertybė- į neralinė konsule Juzė Daužvar-
mis Grižęs namo, aplankė Chi- ^ n ė . Pagerbime dalyvaus kitų 
casoie d e r a n č i u s savo eimi- k r a š t u konsulai ir daug aukštui 
eigoje gyvenančius i»avu guzu nhi^juimi' vaidmenyse pasireiškusi soliste 
nes. Užsukęs į "Draugą" nusi- \ asmenų. Taip pat ir Chicagos. Mon«nrda' 
pirko didesnį kiekį lietuviškų į **uvių visuomenė bus kviečia-; ^ .Q * m f 
plokštelių ir susipažino su dien- ma dalyvauti. Sale talpins apie į ^ ^ 
raščio paruošimo darbais. " ^ J ^ J ^ L ^ H ^ š i m a s Jai Pagelbėjo sudaryti tur-

x Lietuvio BeTidruomeHės X "LietuMų tautos praeities loerama 
Vid. Vakare apygardos valdyba m tomo 4-12 knygą apžvelgs; p ^ . ? d a l i * b w o ^ 
pasiskirstė pareigomis. B w » | ^ *-į **?»??*?"** ? tantiirio garso kompozitoriams. 

j Pradžioje- trys Mozarto kūriniai: 
apie nuošalų mišką, apie džiaugs 

šiam pirmininkui Modestui Ja- <*• draugijos dvidešimtmečio mi-
kaičiui perėjus į krašto valdybą, i nėjime.Ta knyga išleista vysk. 
pirmininku išrinktas Kazys Lau- M. Valančiaus paminėjimui. 
kaitis (17W050 91 SU Hinsda- x Kazimieras Pravilionis, mą ir Konstanzos arija iš ope-

Į ros "Pagrobimas iŠ Seralio". le, BĮ. 60521), švietimo reika- ramygališkis, gyvenąs Rockfor- ' 
vms J u o z a s p i a č a s sekretorė de. 1»- liet. kolonijos darbuoto-! . bolįst.e. b u ™ f ^ ? 1 l r sugebe-Ams Juozas riacas, seKretore , , . , — - j f t m ^ i ] o rysKiai atlikti dainas prancu-
Agnė Katiliškytė, ižd. Kazys | jas, lankėsi Drauge, domėjo- i > vokiečiu kalba ir sus:-
Barzdukas iaunimo reikalams: si dienraščio paruošimo darbu, j f** l t a l u

? *<*«*lu- *aiDa r sus. 
A S A v S e n l ^ narvT j t S s Teigiamai įvertinęs nelengvą Be- l a f e ^ P f™ g i n i m o 

tuvikos sįaudos kelią ir leidė-: Antrąją damų grupę sudarė Ivanauskas. 
x Kun. Andrius Naudžiūnas, 

marijonų Šv. Kazimiero provin
cijos sekretorius, išvyko į Ma-
rianapolį dalyvauti posėdžiuose, 
kuriuose bus svarstomi mokyk
los reikalai. Į Chicagą grįš at- čiai iš Hot 
einantį penktadienį. 

x Sv. Kryžiaus ligoninės rė

jų pastangas, paliko 50 dolerių 
auką "Draugui" stiprinti. Už di
delę paramą K Pravilioniui 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Onutė ir Juozas Gruzdai-
Springs, siųsdam 

sveikinimus ir auką, rašo: 
"Draugas yra labai laukiamas 

mėjai lapkričio 19 d. atšventė.tik gaila, kad paštas blogai j ; 
savo organizacijos veiklos 20 pristato. Nemanome, kad čia 
metų sukaktį. Sukakties minėji-1 leidėjų kaltė". 
me dalyvavo ir buvę pirininin-
kai. 

X K. Milkovaitis, Lietuvos 

X «J. Urbonienė iš Cicero, 111.. 
užsisakė didesnį kiekį sveikini 
mo kortelių ir atsiuntė 10 dole-

Šaulių sąjungos pirmininkas, Į rių. Ačiū. 
lapkričio 27 dieną vyksta j Mon-, x A. ir V. Čalkaaskai iš Chi-

Mendelssohno apie pirmąją ži
buoklę, dainos sparnus ir naują 
meilę. Solistė pasirinko taip 
pat Schubertą, padainuodama 
"Staendchen", Gretutė prie ra
telio, Tu esi Ramybė, dainą prie 
vandens. Sol. D. Mongirdaitė tu
ri talentą, ir gaila, kad Chicago-
je visose penkiose lietuvių salė
se esant parengimams, šiuo aukš
tos vertės rečitaliu mažiau 
žmonių pasinaudojo. 

Publikai buvo ypač miela ant
roji rečitalio dalis — lietuviško
ji. Pradėta deimantų arija iš 
"Fausto". Didelis pasigėrėjimas 

kutinę rečitalio dainų grupę su-j BIRUTININKIŲ J U B1UEJINIS 
darė Klovos Rūta žalioji, Močiu
tės dvarelyje ir Eglės arija iš 
operos "Pilėnai". 

Solistę publika ovacijomis bi-
sui dar išprašė padainuoti "Pa
mylėjau vakar". Solistė buvo ap
dovanota gėlių puokštėmis. Mu
zikologijos archyvui jos dainas 
įrašė R. Lapas. Solistei gerą pa
lydą fortepijonu sudarė muz. A. 
Jurgutis. 

Sol. D. Mongirdaitė yra gavu
si gerą pasiruošimą Bostono uni
versiteto operos ir dramos klasė
se. Jaunų talentų konkurse, "Dir
vos" suruoštame, laimėjo pirmą 
vietą. Dainavo koncertuose ir 
rečitaliuose Bostone. New Yorke 

BALIUS 
L.D. Kunigaikštienes Birutės 

draugija šeštadienį Tautiniuose 
namuose, Chicagoje, surengė 
koncertą-balių. Sveikindama sve
čius pirm. Marta Babickienė pa
žymėjo, kad šiuo koncertu-baliu-
mi minima organizacijos atsikū
rimo išeivijoje 25 m. sukaktis. 
Koncertą surengė centro valdyba 
Chicagoje. Draugijos skyriai vei
kia Chicagoje, Clevelande, Det
roite, New Yorke, Los Angeles. 
Pradžioje centro valdybos pirmi
ninkė buvo S. Oželienė, paskiau 

Linzmeier, 19 m. 

MAŽAI KRITULIŲ 

Kinų atominės bombos radio
aktyvūs debesys per JAV nu
skriejo j Atlanto pusę. Tuo me
tu krito šiek tiek sniego ant 

Sena aukštesn. mokykla, 5920 Chicagos, bet su jomis labai 
W. Lake, Chicagoje, sumažėjus' mažai radioaktyvių medžiagų 
moksleivėms ir paaugus išlai- nukrito, kad dėl to visai nerei-
doms, nuo birželio bus uždary- k** rūpintis, 
ta. šiemet t a seselių vedama 
mokykla turės 124,000 dol. nuo
stolių. 

ŠVEICARU BANKAS 

Šveicarų kredito bankas ati-

IŠGELBĖJO KŪDIKĮ, 
BET PATI 2UVO 

Sekmadienį, degant namui, 
Chicago Ridge priemiesty moti
na Merna Coyle, 39 m., suspėjo 

darė savo padalinį Standard Oil p r o i ^ g ą išmesti kūdikį, bet pa
t i mirtinai apdegė. Gaisre buvo 
sužeistas jos vyras, 45 m., ir 3 

rūmuose, Chicagoje. 
KEPYKLŲ ŠOFERIAI 

kiti vaikai. Visa šeima buvo at-
Susitarta su kepyklų šofe- važiavusi į svečius iš St. Peters-

riais. Per trejus metus jų atly-! burg, Fla. 
ginimas pakils 44.10 doL savai
tei. Pabrangs duona Chicagoje 

CHICAGĄ M.vzeia 
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ 

M. Tumienė, Gr. Musteikienė, L 
Stasiūnienė, o dabar jau keturio-] niiesta 

c i e v e i a n d e , " D e t - j ^ s m e t u s pirmininkauja M . ' ! 4 0 ' . ^ 
roite ir kt. Chicagoje Traviatoje i Babickienė. Draugija rūpmasr, JU ^ a 

_ ° ' • _ * ^„1_*: :x C:l_: :x : . ._ T> 1—117241 

Tar*? l w ir 1 

atliko Violetos vaidmenį, Graži 
noje —Ramunės, dainavo Fide
lio, Kaukių baliuje, Bohemoje 
(Mimi), Lokyje (Jaunimo kongr. 
metu). Savo koncertams sol. 
Mongirdaitę iš Bostono buvo į 
Chicagą atsikvietę "Draugas", 
Balfas, Giedra. Ji čia dainavo ir 
Karaliaus Mindaugo kantatoje. 

Savo talentu ir pasiruošimu ji 
tikrai nusipelno plataus dėmesio. 

J.Pr. 

LIT. MOKYKLA CHICAGOS 
PRIEMIESTY 

.000 

Grasindamas ginklu, plėšikas 
atėmė iš pokeininko W. Embry 

iš Chi- į 62 dol. ir pohcininko žvaigždę. 
H M H 500,000 baltųjų, i Policininkas jam leido tą pada-
r.e-.trico 211.000 a a r ^ ir j ryti, kai banditas laikė į ji at-
-\;:u Mier.: \<.~>;;~s- statęs revolverį, bet vėliau pri-

k j n a t pdtflė 60 Po sitaikęs dviem šūviais i galvą 
Chicagą neteko apie,nušovė užpuoliką Ch, Gage, 25 

Jci-.jZ,^. Įmetu. 
ęlpti iš Sibiro grįžusius, Punsko:1 

lietuvius, priklauso Lietuvių Poli
tinių kalinių gelbėjimo sąjūdžiu"", 
remia Altą, Balfą, Pedagoginį 
lit. institutą. 

Sol. Vanda Stankienė savo ro
mantiška deklamacija ir jaukio
mis dainomis, akordeonu paly
dint A Stelmokui, davė malonią 
programą. Lyriškos estradinės 
dainos publikos buvo šiltai pri
imtos, ypač solistei jas pertei
kiant su dramatiniu įsijautimu. 

Rašytojas Aloyzas Baronas 
publiką geraii nu'eikė savo h umo- !

K u n A. K e z y s . . . . . . . . mos skirtingų talentų paro-

trealį skaityti paskaitos tenykš-1 cagos mums atsiuntė malonų į buv;pJclaus
v

y1.is ^f^ JSJį*L 
čiai lietuvių visuomenei Lietu- laišką, sveikinimus ir auką. ; r „ L>ai,^u.ze, ' j a , c u b e n o . „ h z ^ r e " 

, . . . , . i . . . . lis ir Me!>Tii varpeliai . Pas-
vos kariuomenes šventes proga, Į Aciu. j \_ 

X A, Keturakis, So. Boston, 
X A a. kun. Kazimiero reckio, į x Feliksas Mackevičius, bu-

S. J., nuotrauka buvo įdėta per- ves braitonparkietis, dabar nuo-
eito pirmadienio "Drauge", 2 j tat gyvenąs Hot Springs. Ark., j Mass-. aukojo 10 dolerių. Dėko-
pusl. Ten pat paskelbtas ir jo guoliai rėmęs "Draugą" Chicago- jame. 
gyvenimo bei darbų aprašymas. ] je, nepamiršta ir dabar. Jis at- į x Dėkodami už korteles 
Tačiau per klaidą po nuotrauką siuntė malonų laišką, sveikini-: kalendorius, po 5 dol. aukojo 

ir 

buvo padėta kita pavardė. At 
siprašome. 

X Ona Jurkėmenė iš Hamil 
tono aukojo 7 dol. Ačiū. 

mus ir auką. Ačiū. 
X Aukų atsiuntė: po 3 dol. 

— J. Misevičius, D. Krivickas. 
M. Milušauskas, Balys Raugas 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol.' Elona Vaišnieiė; po 2 dol. — 
Monika Salas, J. Venckus. Joa-|V. Ostrauskas, M. Čeputis. Vi-
na Švobienė, K. Stašaitis, Mari-j šiems dėkojame, 
ja Raišy s: po 3 dol. — R. Jur 
kūnas. P. Domenas, N. Aukš- X Linksmavakaris įvyks lap-
tuolienė. R. Petronienė;"po 2 ' k r i č i o » d - k e t v " 8 v - v ; J a u " 
dol. - M. Stonvs, P. Laureckas. n i m o «"*«> Avinėje. Šokiams 

gros Neo-Lituanų orkestras. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Ruošia P.L.J.S. Ryšių centras. 

fpr.L 

S t Šenferas. Camp Hill, 
Kazj's Gliozeris. Chicago, 
P. Stelmokas, Hickory Hills, 
Vladas Matulis, E. St. Louis, 
Bronė Tautvilienė, Washing-

ton. 
Visiems dėkojame. 
X Po 5 dolerius aukojo: 
Kun. J. Tamulis, Roscommon, 
Jonas Zauka, Rockford, 
J. Takulinskas, Chicago, 
Leonarda Kilikonienė, Des 

Plaines 
Kotryna Graudienė, Milltown. 
Labai ačiū. 

Praėjusių 1975 metų rudenį n s t m i a i s eilėraščiais, tunnčiais dą spalio 22 d. Iš kairės: tam. A. Kezys, Teresė Gaictelytė (menas -skulp-
rhino^oc oin,,rP« ir 4iaurvaka- i d a u ? s ^ m oi a "s ir prasmės, apie tūra), Vit. Gaklelis Sr. (Ketuviiki medžio drožiniai) ir Vit. Gadelis, Jr. 
Chicagos siaurės ir aaurvaka pe i k i a n č iU S ) a p i e m a d a S 5 s o . (fotografja). Nuotr. D. Vakarės 
nų priemiesčiuose prade;o su- . ~ r . ' K . ' , I 
•Z ^- ,• -»i ' „ i i vietiską valgyklą, apie pavydo •••— 

siburti ^ tuviskas pnesmokyk-, a u k a s a p . e m o d e m . ^ ^ į . e •„ k t K u n . K Kuzminskas pa- zys, K. įsokaitiB, kuriems pas-
hmo amžiaus jaunimas j vaikų ; v ] A ^ L g laimino vaišes, sukalbėdamas kirta centrinė vieta. Kiekvienam 
darželį. Kiekvieną penktadienio | ̂ ^ mei]c i r ' p i n i g u s i r t t maldą. Programai vadovavo V. 

Šokiai pradėti skambiu spaudos Simaitis. Klubo sukakties proga 
valsu, dainuojant solistei V. Stan j sveikino raštu gen. kons. J. 

A. Stelmoko Daudžvardienė, kun. K. Kuzmins-
Ikas, M. Gudelis, dr. V. Balčiū-

rytą nuo pusės dešimtos iki dvy
liktos šeimos įš Wilmette, North 
brook. ArUngton Heights C » j į J J 
pentersville, Hanover Park, Na- į o r j c e s t r u j 
perville ir Oak Brook susirenka 
pakaitomis savuose namuose. 

J.Pr. 

NUOTAIKINGAS BANKETAS Prie darželio programos prisi 
deda visos mamos ir viena teta. į L i e t u v i u Tauragės klubo ban-
Kai kurios paruošia ir praveda. k e U s i r 2 0 m e t ų R U O ^ ^ ^_ 
programą, kai kurios skaniai. k ū r i mo minėjimas įvyko lapkri-
pietų metu pamaitina — viskas č i o 6 d Vytauto Didžiojo Sau-
daroma pakaitomis. 

Paties darželio metu vaiku 
lių namuose. Klubo pirm. Balys 
Sebastijonas, pradėdamas paren 

Visiems dėkojame. 
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. 960-0291. Auka 
10 doL (pr.). 

X Ieškoma lietuvių šeima, ku
rt, gyvendama prie Lietuv ių Klu
bo pastatytame bute. galėtų ei
ti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga
lėtų vadovauti virtuvei, o vyras 
galėtų patarnauti bare. Atlygi
nimo ir smulkesnių informacijų 
reikalu kreiptis į klubo pirmi-
rinką A. Karnin, 6900-10 Ave., 

W?io T Uf rturt «A; 9~<i8 lituanistinė mokykla Chicagos šiaurės vakaruose. H ka:rės pirmoj eilėj: Vidas Paulius. Ingrida Salčiūtė. Aldutė 
sauu. įeieionas i»i3) 34o-i<4S Norkutė ir Laimutė Pauhūtė, antroj eilėj - Vaiva Vygantaitė, ViHja Butaitė, Pauike Šalčius, Dailė Grigaitytė, 

(•k-) Aodrtuj Utr lr Luai Paulius (nuotraukoję iėr» Sodeikų Peeo lr Butų Aro). 

čiai klausosi pasakų, šoka, dai- • girną, pasveikino visus nuošir-
nuoja lietuviškas dainas, piešia, džiais žodžiais, padėkojo gausiai 
rašo, lipdo. Darželis tęsėsi visus susirinkusiems svečiams, padarė 
praėjusius mokslo metus, 1976 trumpą klubo veiklos apžvalgą iš 
vasarą ir tęsias toliau šį rudenį, j 20 metų veiklos. Priminė, kad 

— L. j klubo valdybų ir veiklių narių 
į dėka, klubas stovi tvirtai. Sol. 
: Algirdas Brazis, akompanuojant 
į Aldonai Brazienei, sugiedojo Lie-
I tuvos ir Amerikos himnus. Pas-
I kiau padainavo keletą ištraukų 

nas, A Brazis, V. Išganaitis, J. 
Bagdžius, V. Palubeckas, V. Po
cius, J. Šidlauskas, L. Vasiljevas, 
ir kt. Visi linkėjo klubui susi
klausymo, vienybės ir ištvermės, 
siekiant lietuvybės išlaikymo ir 
dirbant kultūros baruose. 

Klubo valdybą sudaro pirm. 
Balys Sebastijonas, vicepirm. Jo
nas Zimkus, A. Brinas, sekr. A-
dolfas Ramonis, ižd. Bruno Ma
telis, teisių pat. dr. V. Šimaitis, 
finansų sekr. Peterienė, parengi
mų vad. Juozas Cechanavičius. 
Parengimą filmavo Petras Mac-
norius, fotografavo Ciprijonas 
Genutis, svečius linksmino A Ra-
monio orkestras, maitino Ona 
Norvilienė. Svečiai linksminosi ir 
dalinosi maloniais įspūdžiais. 

Stasys Patlaba 
:Š operų. Publika gausiais ploji
mais jam reiškė padėką. Meni- F O T O NUOTRAUKŲ PARODA 
nes dalies atlikėjam buvo įteik 
ta gėlių. 

buvo leista atsiųsti po 10 nuo
traukų. Ne visi ta teise pasinau
dojo. 
Joms premijuoti buvo pakvies

ti teisėjai iš Chicago Area Ca-
mera Club: R. Stanton ir R. 
Nethercott. Premijas spalvotų 
nuotraukų skyriui laimėjo: I — 
A. Prapuolenis. II — K. Norvi
las, DU — a. a. dr. J. Ramonas. 
Juoda-balta skyriuje premijos: 
I — K. Daugėla, n — J. Kasa-
kaitis, UI — G. RudaviČius. 

Parodą atidarė kun. A. Ke
zys, pažymėdamas, kad išstaty
ta apie 250 nuotraukų, daugiau
sia spalvotų. Atidaryme dalyva
vo svečias iš Belgijos, rašytojas 
E. Cinzas, ir profesionalas foto
grafas J. Dovydėnas. Kun. Ke
zys paprašė atsistojimu pagerb
ti mirusį fotografų klubo narį 
a. a. dr. J. Ramoną. 

Paroda bus atidaryta kas va
karą nuo 7 iki 9 v., o šeštad. ir 
sekmad. nuo 10 v. r. iki 9 v. v. 
iki lapkr. 28 d. imtinai. 

Parodos organizatoriai — ko
mitetas yra K. Norvilas, E. Bū-Jaunimo centro Chicagoje 

Pirm. B. Sebastijonas supažin-1 s-P&tinėj salėj penktadienį ati-1 tėnas (ir knygos redaktorius). 
j dino su žymesniais svečiais: klu-' daryta lietuvių mėgėjų miotrau- ; R. Bartuška, R. Damijonaitis, 
I bo įkūrėju dr. Vladu Šimaičiu, k ^ paroda. Dalyvauja 40 mūsų \ L. Regis, Tai jau penktoji l ie t . 

-•adijo valandėlės vedėja Aldona fotografų su įvairiomis rietu, Į Foto archyvo globoje suorgani
zuota nuotraukų paroda. 

Po parodos atidarymo J. Do
vydėnas kavinėje rodė skaidres, 

Daukus, dvasios vadu kun. Ka- žmonių, gėlių ir kitokiomis nuo-
į ?inre-u Kuzminsku, Martynu traukomis. Daugiausia dalyvių 
Gudeliu, muz. Aloyzu Jurgučiu, — & Chicagos, bet yra ir iš 
dr. V. Balčiūnu, A. ir A Bra- Omahos. Nebr„ Rochesterio, N.,vaizdus iš Nevados kalnų, klo-
ziais, V.D.Š. rinktinės vadu VIa- Y. ir kitur. jnių, upių. ežero, žmonių, saulė-

I Au IšganaiČiu. Juozu Bagdžium, Be daugumos mėgėjų, su sa- tekių, šviesos žaismų ir kitokių. 
' VI. Palubecku, Valerijonu Pocių- vo nuotraukomis dalyvauja ir j Profesionališkai gerai atliktos 

mi, Jusunu Šidlausku, Adolfu t rys kviesti svečiai profesiona-' nuotraukos domino žiūrovus 
>'u«tr. Alg. Grigaičio Ramoniu, Vasaievu, R Urbonu l*i — J. Dovydėnas, kua. A. K«- i . Pr. 


