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Kova dėl Afrikos 
Maskva jau turi porą atsparos punktų Afrikoj — Angolą ii Somaliją; Vakarams del
siant, turės jų ir daugiau 

Vakarai nusilenkia 
komunistų spaudimui 

Bostonas. — Maskva skuba 
kaip galima greičiau įsitvirtinti 
naujoj Afrikos bazėj, Angoloj. 
Iš ten bus patogi dirva plėsti sa
vo įtaką į kitas pietinės Afri
kos šalis, rašo "Monitor" (XL 
11). 

Sovietai su Angolos preziden
tu Neto jo vizito metu į Mask
vą oficialiai pasirašė 20 metų 
"draugystės" paktą. Tokiu bū
du Angola de facto pasidarė 
Kremliaus sąjungininku. Lais
vojo pasaulio spaudoje tam ne
buvo daug skirta dėmesio, lyg 
ir nepastebėta, kad tuo būdu 
pradedamas spaudimas į Rodė 
ziją ir Pietų Afriką. Neto mark
sistinis režimas buvo įstatytas 

Dėl jos Maskva suko galvą ir 
veikė penkiolika metų. Kiek 
anksčiau jie buvo sudėję viltis į 
Belgijos Kongą. Ten jiems ne
pavyko. Kongas, pasidaręs ne
priklausoma valstybe, nepateko 
į Maskvos glėbį. Laikoma dide
liu nuopelnu ir Amerikos, ir J. 
Tautų, siekiančių, kad buvusi 
kolonija būtų tikrai nepriklau
soma. Sovietų agentai po to vei
kė kitose šalyse, veikė diploma
tiniais kanalais, kurstė revoliu-
cionieirius, bet niekur neturėjo 
tokio pasisekimo, kaip Angoloj. 

Kai iškilo bėdos dėl Angolos, 
paaiškėjo, kad Amerika jau ne
siima iniciatyvos. Po Vietnamo 
jau nebuvo noro skirti daugiau 

^ s u s o v i e t ų g i i u d a i s i r e k s p e - | d . m e s i o ^ m e g t i m g Q — 
dicine Kubos armija. Pasirašy 
tas aktas tik formaliai patvirti
na, kas jau įvykę. 

Angola bus puiki bazė, iš kur 

pats buvo ir su Jungtinėmis 
Tautomis. Sovietai, pasimokė iš 
ankstesnių nesėkmių, suorgani-

bus galima daryti karinį spaudi- zavo naują "revoliuciją", suge-
mą ir į kitas kaimynines šalis, j bėjo sulaikyti Jungtinių Tautų 

akciją ir spėjo pasivadinti juo
dųjų draugais. Kaip ilgai jie bus 
vadinami draugais, nežinome. 
Gal ir neilgai, kol juodieji pa
matys, ko verti nauji draugai, 
kaip pamatė arabai. 

Anksčiau negu Angoloje, so
vietai įsistiprino Somalijoj. Pa
tarėjų ir karinių instruktorių 
ten priskaitoma ne mažiau kaip 
pora tūkstančių. Viena aviaci
jos ir laivyno bazė pastatyta, 
kita statoma. Praktiškai iš ten 
galės kontroliuoti įplaukimą į 
Raudonąją jūrą ir veik visą In
dijos vandenyną. Veikia sovietai 
dar Ghanoj ir Nigerijoj. Nu
jaučiama, kad iš tų ir kitų šalių 
juodieji "savanoriai" gali būti 
pradėti gabenti į Namibiją 
(Pietvakarių Afriką) ir Pietų 
Afriką. Rodezijoj veikia partiza
nai jau ne vien iš Mozambiko ir 
Zambijos. Jų visų ginklai turi 
ženklą "Made in USSR". Kova 
dėl Afrikos jau prasidėjo. 
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Kaunas. Miestiečių mėgiama poilsio vieta, Ąžuolynas 

Pranašauja šaltą žiemę Italijos bėdos Nori mirti, ne apeliuoti 

Roma. — Italijos premjeras 
Giulio Andreotti įspėjo savo tau
tą, prašydamas dėl ekonominių 

Išgarsino Vliko veiklą 

Jonas Aničas, vienas iš pa
garsėjusių ateizmo idėjas skel
biančių autorių, spalio 20 "Tie
soje" piktai rašo apie antitary-
bininkus, t. y. Lietuvos vaduo-

Švedija garantuoja 
spaudos laisvę 

Stockholmas. — Švedijos par
lamentas užtikrino spaudos lais
vę konstituciniu paragrafu. 

tojus. Kaip ir paprastai, mėgi- i Konstitucijoj bus įrašyta, kad 
na suniekinti Vilka* pastangas, 
kurios Helsinkio konferencijos 
proga pasauliui išgarsino Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylą. kai 
buvo šauktasi į pasaulį, kad jis 
priverstų sovietus pasitraukti iš 
šių kraštų. Autorius priekaiš
tauja JAV ir kitoms valsty
bėms, kurios nepripažino Pabal
tijo valstybių įjungimo i Sovietų 
Sąjungą ir jų sienų neliečiamu
mo. Labai piktinasi tuo, kad 
1973 lietuviai emigrantai - re
akcionieriai "bandė sutrukdyti 
sėkmingą pasitarimo darbą". 

Nors sovietinė spauda nuolat 
kartoja Vliką esant valdžios iš
laikoma žvalgybine agentūra, 
šiuo kartu apie tai nerašo. Ta
čiau piktindamasis primena 
prieš Helsinkio konferenciją 
spaudoje pasirodžiusį pranešimą 
- reikalavimą: 'Visi geros valios 
lietuviai (be išimties) skiria kas 
metai bent vienos dienos uždar
bį Lietuvos laisvinimo darbams 
paremti ir finansuoti..." šitokius 
lietuvių veiksnių darbus auto
rius laiko svarbiais šaltojo karo 
kurstymais. (E) 

S t Paul. — Minnesotos gu
bernatorius Wendell Anderson 
iš savo posto atsisako, perlei
džia savo pavauotojui lt. guber
natoriui Rudy Perpich. kuris 
buvus ; gubernatorių paskirs se
natorium į naujo vicepreziden
to Walter Mondale vietą. 

Geneva. — Rodezijos nacio
nalistai reikalauja, kad Smith 
va'džią jiems perduotų per 12 
mėnesių, nes kitaip derybos gali 
nutrūkti. 

Montevideo. Urugvajus gavo 
pralymą priimti apie 10,000 bal
tųjų emigrantų iš Rodezijos, kai 
valdžią reikės perleisti juodie
siems. 

Springfie'd, UI. — Illinojaus 
konservatorijos departamentas 
įspėjo gaisrininkus, policiją ir 
kitus pareigūnus budėti dėl 
smarkiai padidėjusių miškų gaiš 
rų. Gaisrai kyla daugiausia dėl 
dideles sausros, ypatingai pie-
tanjfej valstijos daly. 

laikraštininkas turi teisę neat
skleisti informacijos šaltinio, iš
skyrus, jei informacijos gautos 
nelegaliu keliu. 

Haifa Tarptautiniam šach
matų turnyre Amerikos vyrai i 
surinko daugiausia taškų, 365.1 
ir buvo laimėtojais. Antroj vie-i 
toj liko Olandija su puse taško 
mažiau, trečioj Britanija. 

Moterų grupėje pirmoj vietoj 
buvo Izraelis. Visos žaidėjos bu-' 
vo emigrantės iŠ Sov. Sąjungos. | 

S I Simon Island. Ga. — Jim-1 
my Carteris paskyrė 11 asme-| 
nų, kurie paruoš jam preziden-! 
tūros perėmimą. Vadovaus Jack 
Watson. Atlantos advokatas. 
Dar sakė. kad jau pradėjo gauti 
CIA raportus ir susitiks su Kis-
singeriu. 

Jeruzalė. — Izraelis 1978 me
tams prašo paramos iš Ameri
kos už 2.3 bil. dolerių, arba 500 
milijonų daugiau nei buvo pra
ėjusiais metais. 

PMIadetphija. — Bellevue 
- Stratford viešbutis, kuriame 
praėjusią vasarą buvo legionie
rių suvažiavimas ir po to pa
slaptinga liga ištiko daugelį da
lyvių ir 29 jų mirė. kitą ketvir
tadienį bus uždarytas. 

Pabrangs ir skridimas 

New Yorkas. — Oro linijos 
pasiruošė greitam bilietų kainų 
pabrangimui, jei naftos šalys 
pakels savo prekėms kainą. Ki
tą mėnesį naftos valstybės 

TVashmgtonas. — Amerikos 
klimatologijos įstaigos prana
šauja žiemą būsiant šaltesne nei, 
M «. 7 ^ . .. . . , . * ! sunkumų išsižadėti kai kūnu pa 
normaliai, ypač rytinėj daly. Ga- ; rkmiTT,„ p , ^ ^ . ^ 1 ^ j * " 
Ii dėl to būti didesnis pareika
lavimas šildymo alyvos ir pa
kilti naftos kainos. 

togumų. Ekonomija turi susi 
tvarkyti, kitaip Italija neteks 
užsienio paskolų. Būtina sutau
pyti ir surinkti 5.7 bil. dolerių. 
Reikės pakelti mokesčius ir pre
kių kainas. 

Luanda. — Angolos ir Kubos 

Salisbury. — Rodezija 
čio 11 šventė savo nepriklauso
mybės paskelbimo 11 metų su
kaktį. Ministeris pirmininkas 
Ian Smith surengtam priėmime, 
S00 svečių, pasiskundė, kad Va
karai nusilenkia sovietų ir kitų 
komunistų spaudimui- "Nebūki
me akli realybei Matome, ko
kiam pasauly gyvename, kaip 
nyksta moraliniai standartai. 
Rodezija šiandien dar yra vie
nas iš nedaugelio kraštų, kuris 
atmeta komunizmui nuolaidas". 

Kai jis kėlė šampano taurę, 
pastebėta jo akyse ašaros. Pas
kui, vidurnaktį, varpu, padova
notu Philadelphijos miesto, pa
skambino 12 kartų: 11 kartų u i 
pergyventus laisvės metus, vie
ną kartą u i šiuos, kurie prasi
dėjo. 

Siūlo Kissingerį 
ambasadorium 

Jeruzalė. — Sen. Abraham 
^Robikoff (D., Conn.), lankyda-

Šiemet Lietuvą užpuolė anks
tyvi šalčiai: jie pasirodė dar 
spalio pradžioje. Nuo jų labai 
nukentėjo dar nenuimti sodų 
vaisiai ir šakniavaisiai — cuk-1 kariai uždarė sieną su Namibija, 
riniai runkeliai, bulvės i r kitos; Per sieną pradėjo bėgti iš An-
daržovės. Administracija labai golos piliečiai, norėdami pasi-
tuo susirūpino ir ragina kolcho- {traukti iš kovos vietų. Išbėgo 

(OPEC) turės susirinkimą ir j zininkus ir kitus žemdirbius kuo j apie 8,000 žmonių. Pietinėj daly 
j a u beveik tikra, kad naftą pa- greičiau epšak-sius vaisius ir i vyksta atkaklūs mūšiai su aatir 
brangins apie 15 procentų. į daržoves silozuoti pašarams. E. komunistiniais daliniais. 

Salt Lake City. — TJtah vals
tijos aukščiausiasis teismas pa
tenkino nuteisto mirti Gary Gil-
more prašymą leisti jam mirti 
"kaip dera žmogui", būti sušau-
dytam. Mirties bausmė bus pir- i ^ M a _ 

•jjasis prezidentas gerai padary-
tų, jei dabartinį valstybės sek
retorių po sausio 20 paskirtų 

Vid, 

tas už žmogžudystę, toliau ape 
liuoti atsisako 

Kova prieš narkotikų 
plitimą 

Meksikos Miestas. — 10 Ame
rikos valstybių sudaro ''bendrą 
frontą" prieš narkotikų preky
bą. I tą frontą įsijungia Meksi
ka, Amerika, Kanada, Guatema-

Londonas Britų parlamen- j la. EI Salvador, Hondūras. Cos-
te 311:306 balsų buvo priimtas Į ta Rica. Panama, Peru, Colum-

i opozicijos siūlytas priedas prie į biją. 
j uosto darbininkams suteikiamų j 
j teisių, kurios praktiškai panai- Salisbury. — Paskutinės nau-
į kiną valdžios planus. Opozicija j jienos iš Rodezijos frontų: ko-

gali pareikalauti balsavimo pa
sitikėjimo vyriausybe. 

vose žuvo 24 juodieji partiza
nai ir vienas baltas karys. 

specialiu ambasadorium 
Rytų reikalams. 

Marse galėjo 
būti gyvybe 

Pasadena, Gal. Abiejų Vikin
gų tyrimai leidžia daryti išvadą, 
kad Marse kadaise galėjo būti 
sąlygos kokiai nors gyvybei eg
zistuoti. Tam tikros formos gy
vybė galėtų ir dabar dar būti. 

Abu Vikingai laikinai sulaikė 
savo tolimesnius tyrimus, lau
kiant palankesnės Saulės pozici
jos, nes dabar Saulė blokuoja 
radijo transliavimą. 

Is "Aušros" Nr. 3 

Britanija kenčia didelius finansinius sunkumus. Ji pareikalavo Vak. Vokietiją 
išlaikyti britų kariuomeenę Vokietijoje, priešingu atveju žada ją atitraukti-
Britų Reino armijos tankai karinių pratybų metu. 

J"- -V-OJ? Beirutą 
Beirutas. — Sirijos tankai ir 

pėstininkai, skirti į arabų taikos 
dalinius, labai greitai, be pasi
priešinimo, įžengė į Beirutą. Gy
ventojai juos pasitiko su džiaugs 
mu. 

Kai kuriose miesto dalyse dar 
buvo susišaudymo tarp krikš
čionių ir muzulmonų. 

ITT nesumokėjo 
mokesciy 

Liet » ^ 

UVid uju tradicijų naikii 1 € 
5 S « 4# « ' 

''Mirusiųjų pagerbimas komunistiniam darbo žmonių auklėjimui' 

' atvežtos trys pačios pavojingiau-
Austrijos-Vengrijos siena Yra atsimenančių, kai tos dvi valstybės suda-1 s i 0 8 ' nuodingiausios gyvatės, 

valstybe, dabar tarp jų geležinė uManga Nuotraukoj matoma • N u o W i k a n d i m o žmogus miršta rė viena 
VsEgri^jg vm*z ]K2icEio sargybes bfi&fiį 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
O dabar pažiūrėkime į vieną 

naują tradiciją iš arčiau. Kad 
ir Mirusiųjų pagerbimo dieną. 
Ar galima ją palyginti su anks
čiau buvusiom Vėlinėm!? Susi-

Washlngtonas. — Buvęs mo- I rinkdavo seniau žmonės niekeno 
kesčių rinkimo įstaigos aukštas; neagituojami, sutvarkydavo ka-
pareigūnas Lawrence Sloan sa- j pelius, pastovėdavo tyliai prie 
ko, kad ITT — American Tele- savo artimųjų, žvakeles uždeg-
phone & Telegraph Co. — nuo I davo. Kiekvienas atskirai savo 
1966 iki dabar federalinių mo- \ maldas už juos pasiųsdamas, 
kesčių nesumokėjo 2.94 bil. do-Į Argi buvo galima pakęsti to-
lerių. Kompanija rado visokių! kią padėtį? Aišku, kad ne! Kad 
pasiteisinimų, prisidengė patai- nebūtų šioje srityje jokių savi-
symais, nuostolių nurašymais ir! veiklų, dar Narkevičiūtės val-
kitokiais argumentais. Mokesčių! dymo laikais Kaune kilo irdeia-
įstaiga neturi tiek daug tarnau- į tyva suorganizuoti ir pravesti 
tojų. kad galėtų viską patikrin- j naują masinę "priemonę". O ka

dangi piliečiai dar nebuvo labai 
įpratę prie tokių priemonių, tai 
kreipėsi j juos per laikraščius 
bei lapelius. įrodinėdami miru
siųjų savalaikio pagerbimo nau
dą, svarbą, reikšmę ir atsako
mybę. Taip ir prasidėjo... Nau-

StockbolTras. — Sri Lanka ja tradicija įsišaknijo, įaugo ir, 
(Ceylono) ambasadoje išstatyta! sveikas, jos jau taip lengvai ne-
parodoje brangiųjų akmenų už! bepajudinsi, 
daugiau negu 1 milijono dolerių į Kaip idėjinis šių metų Miru-
vertės. Brangenybėms saugoti j šiųjų pagerbimo dienos pagrin

das 1975.XI.1 dieną "Kauno tie
soje" pasirodė prof. Zakso 
straipsnis "žmogaus atsimini-

įmas". Visos sekančios citatos 

bus iš šio straipsnio. Pradžioje ugdyti komunistinius santykiu* 
autorius nurodo savo darbo tiks visuomenėje". Kur ne! Mes visi 

jyvates policininku 
tarnyboje 

I per 10 Tniiučįų. 

lą: "Mirusiųjų pagerbimo klau
simas užima svarbią vietą šiuo
laikinėje ideologinėje kovoje" ir 
sako, kad nors teologai prieš
tarauja, bet "marksistinė - leni
ninė pasaulėžiūra, besiremianti 
pačiais humaniškiausiais princi
pais ne tik neprieštarauja mi
rusiųjų pagerbimui, o dargi ska
tina jį". Tiesa, drg. Zaksas ne
sutinka gerbti visų mirusiųjų: 
"Juk tikinčiųjų tarpe yra žmog
žudžių, nusikaltėlių prieš visuo
menę". "Kodėl tik tariamasis 
pomirtinis gyvenimas gali būti 
motyvo gerbti žmogų pagrin
das?" Netikinčiųjų tarpe, pagal 
autorių, nieko panašaus nėra, 
ir visi jie nusipelno visaliaudi
nės pagarbos dar gyvi būdami. 

Toliau kalba pereina prie tai
komosios, t . yra praktinės mi
rusiųjų pagerbimo panaudojimo 
pusės. Remiantis istoriku M. 
Strykovskiu įrodoma"... tai. kad 
pagarba mirusiems skatina ge
riau dirbti", teigiama, kad "so
cialistinė visuomenė ir jos ideo
logija... panaudoja mirusiųjų 
pagerbimą komunistiniam darbo 
žmonių auklėjimui!"... "Pagar
ba mirusieiEfi padeda dar labiau 

gerai žinome su kokia "pagar
ba" buvo palaidotas Romas Ka
lanta, kaip "pagarbiai" buvo 
uždrausta spausdinti net užuo
jautas žuvusiems traukinio ka
tastrofoje ir tilto avarijoje, ar
ba kaip gerbiami iki šiol laido
jami lietuvių ir kitų tautų kan
kiniai Rusijos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, nelei
džiant ne tik atsiimti mirusiojo, 
bet net sužinoti ar aplankyti jo 
kapo, kaip išniekinti buvo par
tizanų kūnai. Bet. kaip teigia 
autorius, tokia "pagarba", gal 
būt. ir vysto komunistinius san
tykius mūsų visuomenėje. 

(Bus daugiau) 

KALENDOBIŪS 
Lapkričio 12: Juozapatas, So» 

pata, Astikas, Nauma. 
Lapkričio 13 : Stanislovas 

Kostka, Pranciška, Narvydas, 
GrožjJė, 

Saulė teka 6:35, leidžias 4:34. 

ORAS 
Daugiausia apsiniaukę, šalta, 

40 proc. galimybė smulkaus snie 
go, apie 32 laipsniai. 
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Nemažas būrys Chicagos lfe-
tuvių nekantriai laukė Vyto Ge-. 
ruiakHo pasirsda-mo ir abi dienas 
organizuotai su lietuvių teniso 
kkibu ir pavieniai sekė jo žaidi
mą. Ir neapsivyiėi Visi įsitikino, 
kad jis yra mūsų- pažiba teniso 
aikštėje, buvo geresnis už tokias 
garsenybes, kaip Newcombe ir 
Laver (Šį jis antsąją dieną leng
vai įveikė 6-3) ir prilygo švedui 
B. Borg, kuris yra dabartinis 
VVimb-ledono meisteris ir Nr . 2 
pasaulyje. Prieš Borg Vytas pra
laimi 6-4 ir 7-6, bet tik po ly
gios ir labai gražios, kovos. Tik 
truputi silpnesnis antrasis serva-
vimas leido Borgui pirmame se
te artimti iš jo vienintelį jo ser
vuotą žaidimą ir porą taškų ant-

sena, turtinga, tai ir vidinė jos ver
tė iranjci ir reikšminga. O mūsų 
kttfcfira kaip tik ir. tokia. Esu trk-

£* sitko Į ra*; *ra$ daug kartų girdėjot litu
anistinėje mokykloje ir namuose, 
kad mūsų lietuvių kalba vra dau
gelio kalbų pagrindas. O rnusų 
tradicijos gali būti kilnaus žmo
giškumo pavyzdžiu. Tikėjimas, iš-
::.<:r.vr>?. jautrumas Idtų nelai
mėms, tai mūsų kultūros savybės. 
Kai paskutiniu laiku Amerikos 
kultūra pakrypo nuo moralinių 

pasakė ilgesne- ka. 
pastebėdamas: 

"Linkėjimai ir patarimai Ame
rikos mokyklų abiturientams dau
giausia sukasi apie tai, kaip pa
siekti asmeniškos laimės ii pasise
kimo profesijoje. Tai , žinoma, 

I svarbu ir gerai. Bet mes, lietuviai, 
ka ip ir kitos tautybės, kurios iš
laiko savo charakterį, turime sa
vyje kažko daugiau — tai stiprų j principų į liberalizmą, mūsų lie-
tautiškumo jausmą". tuvnkas paveldėjimas išlaikė 

"Jūsų tėvai ir mano karta yra raus, palyginti, tvirtus moralinių 
laikomi išeiviais. Bet jūs esate ne
be išeiviai. Pati Amerika yra įnsq 
gimtasis kraštas. Sociologijos isto
rikai paskutiniu iaiku yra stuai 

]e, karierofe. pasrrfnkdam! vyrą a r 
žmoną, net ir spręsdami, kurioje 
krašto vietoje apsigyventi. Kiek
vienas šių atvejų pareikalaus 
patvirtinimo arba atmetimo jūsų 
kultūrinių ryšių. 

Iššūkis didelis, bet nauda, ku
rią turėsit išlaikydami savo tauti
ni charakterį, suteiks jums pasi
tenkinimą ir pirmenybę. Charak
teris, kurį jūs išvystysit, švies ko
legų tarpe ir praturtins jūsų dva
sinį gyvenimą. Aš esu tikras, kad 
jūs jau mokykloje tokio pasirin
kimo naudą esat patyrę, įr tikiu, 
kad ateityje ji daug kartu padi
dės". 

I i 
I 
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Lietuvos buvęs meistera V, 
laitis 

Geru-

klubas organizuoja antrąjį ir la-
re-jo seto pratęsime. To ir u ž t e - | b a i įdomų "Round Robio" tur
ko oergaki. 

Po rungtynių Chicagos Lie
tuvių teniso klubo atstovai, ne
kantriai jo laukę, turėjo progos 
su joo susipažinti ir įteikė do-

• • vanėlę bei prisegė jam prie krū-
•** tinės Vyčio ženkliuką. Švariai lie-
***** tuviškai pasakęs ačiū, jis dingo. 
—- '— Visiems buvo aišku, kad Gerulai-
• ris šiuo metu yra didelė sporto 

ž*»igždė ir profesionalas. Jo lau-
*' ' kė oficialus priėmimas, lėktuvas, 
- o sekančią dieną vėl rungtynės j p ^ o L A S S U B U R T I N I N K U 

Detroite. O uz poros dienų ke- j 

nyrą. Visi žaidėjai bus suskirsr 
tyli į A. B ir C klases. Bus žai
džiama du kartus savo klasėje ir 
po vieną kartą prieš kitas klar 
ses. Keturi geriausi iš kiekvienos 
klasės žais finalines rungtynes. 
Laimėtojams bus skiriamos pre
mijos. Registruotis pas Č. 2ilionį 
iki lapkričio 28 d. Klubo valdy
ba primena, kad ši data yra vie
noda visiems narianos. 

FUTBOLAS 

lkonė į Venecuelą, kur jis atsto
vaus Amerikos E>avis C u p rink
tinę, šį kaną pirmąja rakete. 

Brazilijoje vienas Vlacumba 
burtininkas pasbiūiė futbolo klu 

jave tautines grupes Ąinerikoie; 
1950 metų dešimtmetyje jie pri
ėjo išvados, kad antroji karta ga
n a laisvai asimiliavusi į gyvena
m o krašto kultūrą. Šios studijos 
buvo daromos bazuojantis prieš
karinių emigrantų grupėmis. 

Dabar, atrodo šis fenomenas n n 

pasikeitė. Antroji karta, ypatingai te Amerikos kultūroje, ją priėmėt 

"Lietavlų atsiekimai, kaip sa
vo kaafeė! ~r.n ir išeivijoje, kyla 

t iš :o šaltinio, kurį vadinam tau-1 
| :>niu oaveldėihnu. Jis iškėlė mus ' 
virš aplinkos: šiuo atveju virš ei-į 
li.iie amerikinio gyvenimo. 

Lig šiol sprendimas buvo jū
sų :ėvv. Nuo dabar pasirinki
mas yra jūsų pačių. Jūs esate pa
kankamai subrendę patys pasi-
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ttf, kurių tėvų- feraštas vii geie-
žinės uždangos, išlaiko savo tau
tinį charakterį žymiai ilgiau. Ne
žiūrint to, jie taip pat didžiuojasi 
būdami Amerikos kultūros ir veik
los dalyviai. Gal dėl to , kad šių 
tautybių nariai jaučiasi kaip tam 
tikri politiniai misionierab jau
čiasi, kad jie skelbia pasauliai sa
vo tėvų krašto nelaimes ir savo 
brolių ir seserų, vargus komu
nistų vergijoj. Aš manau, kad tai 
svarbiausia to fe?io:r.er.<- : r>?a j-
tis. 

Bet yra kaž kas dar d-rupiau. 
Tai yra pajautimas, kad kultūri-

natūraliai. Dėl lietuviškos kul
tūros jūs turite dirbti, gal kai ko 
ir atsižadė*. Ją sunkiau išlaikyti, 
ypatingai kai amerikietiška kul
tūra vilioja ir žada. 

Bet e; iūs lietuviškos kultūros — 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vfcoa prognnoa iŠ WOPA, 
'Lietuviu taiba: 'šasdi-n nuc :nrrx»a-

diecio JL iičn.-."jii.č-r..o .2:.'> j — 
1K)0 vaL popiet — s<^tadierį J 
s*-<madienl n u o 8:30 <c 9<0 vai. 

Na% HEralock 4-2411 
1490 A M. 

7159 So. M.vPl£WOOD A VE. 
ZrTZA.GO. 7LL 5062S 

Tet PR «-SK9 

DR, ANKA BALIUNAS 

3EP-KL2S LI 
2858 West 63rd Street 

~.i 

DR. K. G. BALU KAS 
Ataicmja ir moieru JJ^t* 
Irtoekoioictnb Chlnu^tla 

Medkal Baildiag). Tel. LL" >64« 

Jei 
J3 1 . ^ ' 0 _ _ 
ncat.-a±wTjia. ^feaii:' ieti .'.":«- t*HW 

DR. V L BLAŽYS pavelcė ' ima išlaikysite, at lygini- a-MinHMtiiiMitiiiittiiiiitiiitttMiiiHttitlitiu _ . . . . _ , „ Tr r_ 
- g i PTUALCIV I K VXDAW5> U U V S 

~ Harc;ti<>ttr MedicaJ C^nier 
H a | Ittl :ikras. Jfe garantuos jums Į 5 
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bui CF Covelho padėti pasiekti f ̂ s paveldėjimas p r a ^ r t 
geresnių rezultatų. Brazilijoje čia 
nieko blogo nematoma, ir kitos, 
jau net pragarsėjusios komandos, 
tiki į "juodosios magikos"1 galią. 
Covelho klubas žada ji išbandy
ti, nes įsitikinęs, kad, jei nepadės, 
tai tikrai nepakenks. Ypač. kai 
tas burtininkas pradžioje nerei
kalauja atlyginimo ir būtų paten 
kintas savo magikos pasisekimu 

n^sisav u«- i 

V. Gerulaitis skaito Chicagos Lie
tuvių teniso klubo dovanos įrašą. 

PAGARBA SENJORUI 

Tuo pačiu metu. .saro senus 
draugus Chicagoje aplankė ir V. 

* Gerulaičio tėvas. Praleista popie
tė su juo buvo ypatingai malo-

; ni. Teniso aikštėj? Jis tebeturi 
tą patį klasišką stilhj ir gilius 
bei tikslius smūgius, tfk koios ne
labai benori klausyti. Už aikštės 
ribų jks tebėra toks pat simpatiš
kas, draugiškas, š&as ir neišdi-
dus. O didžiuotis jis. tikrai tari 
kuo. Eilę metų jis buvo geriau
sias Lietuvos stalo tenisininkas 
ir atstovavo Lietuvą net trijose 
pasaulio primenybėse: 1935 m. 
Londone, 1936 m. Prahoje ir 
1937 m. Baden-Baden. Ir Lietu
vos stalo tenisas tais laikais pa
saulyje stovėjo gana aukštai. Sa
lia stalo teniso jis žaidė ir lau
ko tenisą ir 1938 m. tampa Lie
tuvos meisteriu. Meisterystę pa
kartoja dar dvejus metus iš eilės 
ir apdovanojamas Vytauto Di
džiojo jubiliejiniu medaliu. Ne-

. kartą giną Lietuvos spalvas Suo
mijoje, Švedijoje ir kitur, o 1939 
ra, Pabaltijo pirmenybėse įveikia 

•ių ir estų meisterius ir tampa 
pabal'.i'-čių meisteriu. 

Jei šiandien pasaulis vis dar 
didžiuojasi tokiais žaidėjais kaip 
Gonzaks* Sedgaaan. Ulrieh, Da-
vidson, Seixas ir vadina juos 
"Grand Masters", tai Lietuvos 
vienintelis Grand Master yra V. 
Gerulaitis — senjoras. 

ADOMUS " R O U N D R O B I N " 

Gruodžio 4 . d. Wiaabledoa& 

Brazilijos futbolo žvaigždė Pe 
lė. baigęs kontraktą su New York 
Cosmos, žada grįžti į Braziliją, 
kur treniruos jos rinktinę pasauli 
nėms 1978 m. futbolo pirmeny
bėms. 

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ 

:; :"fe*eVtua-
psich--*!'-kiškai. 

1.5 U 

klube Giicago* Uetuvių teniso į reikaioL 

Kaip jau skelbėme. SALFAS-
-gos suvažiavimas į\yks Toronto 
Lietuvių namuose lapkričio 20-
-21 d. Atstovams papigintomis 
kainomis rezervuotas Seavvav Ho 
te!. 1926 Lakeshore Blvd. VVest. 
Cerrtro %"aldyba suvažiavimui siū 
lo sekančią darbotvarkę: 

Šeštadieni: 
10:30 vai. Pradžia. 
1. Atidarymas. 
2. Prezidiumo kvietimas. 
3. Komisijų sudarymas: a. 

mandatų b. rezoliucijų. 
4. Praeito suvažiavimo proto

kolo skaitymas ir priėmimas. 
3. Pranešimai žodžiu: a. cent

ro v-bos pirmininko, b. centro 
v-bos iždininko, c. revizijos ko
misijos pirmininko, d. garbės teis
mo pirmininko. 

6. Pranešimai raštu: a. apygar 
du pirmininkų, b . paskirų sporto 
sekcijų vadovų, c. lietuvių atsto
vo Baltų sporto federacijoje. 

7. Diskusijos dėl visų praneši
mų. 

12:30 — 1:45 vai. pietų per
trauka. 

8; Centro valdybai pasitikėji
mo-klausimas. 

9. 1977 metų sportinis kalen
dorius. 

10. Pasaulio Lietuvių olimpia
dos (žaidynių) rengimo klausi
mas. 

11. Spaudos reikalai. 
12. Klausimai i r sumanymai. 
13. Rezoliucijų priėmimas. 
14. Uždarymas. 
Sekmadienį: 
& 3 0 Suva i iavuao tą** - ^ p t 

.rt:r;o asme
niška gyvenimo c;rT>er>;rac čia 
Amerikoje. Jums reikalinga Ame
rikos kultūra. <ad galėtumėt 
bręsti kaip' pilnutfnis šir, kMHb 
narys. Bet į ts.i jūs faugfttt M$&-
raliai. Q lietuvišką katlfirą į l i tu
rite sąrrK ^įro
dyti. Tai yra uždavi 
turite atlikti savano 
gu jūs tą darysit, jūs 
tampate UfcdhįjuJM 
liai, dvasin:?' 
Lietuviškoji I ; EBri 
gvvenimo horizontus 
te" . 

"Aš esu tikra- kad fas natys 
mokykloje ir socialiniuose su'hi-
vimuose pajutot, kad esate -Vau 
subreadę u i s av ,- — or Kibius 
draugus. Kai jūsų draugai, :r~ 
būt , ieškojo pačių sav-f - fy^e-
nimo tikslo, Jūs daugeliu atvejų 
atsakymą jau žinojot. Jį buvo da
vęs jūsų tautinis paveldėjimas. 
Tai labai stiprus intelektualinis 
is emocinis inkaras. ]'\$ padės su
tikti gyvenimo proMemas su di
desniu pasitikėjimu". 

"Jau pats faktas, kad pfembka-j 
te dv - ' ^ - ; . -rhz -ausiai:. •>: i 
kurie ėmėte mot-•.<>.-"ą Elyosfuafesj 
pirmenybę jūsų ap -• ' • ' . "'••* flttj 
ne pagrindinė priež^s*^. liiria -ūs; 
turėtumėt didžiuos'- Tautišku-Į 
mas, mūsų atveju KetavMkaiitas, i 
• .*'• viiinc vertę. Ir kai kultūrai 

terį ir platesnę perspektyvą į pa
tį gyvenimą. J5s busite ypatin
gesni individai, o ne vienas taš
kas p:**o;e masė; j . 

Š;s pa^irinkonas sutiks jus n e Į s 
; iSaadyną, rytoj ar poryt. Jis i 
.ves orieš jūsų akis visą jūsų = 
ve-.:rr.ą. Jūs susidursite su juo S 

i.UūiNG MACHINES 
\\;, . HECK.URITEKS 

Nuogula. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų pauji-niaj. t*izi. 

patarnavimas 
Phcr.e — 3S!-4!!1 

= -a^.: 
dlS2 «o- Kedzi« Avenu« 

zy*-,t-i*i. Zi<*C. . 
vai. vakaro. 

Iki I ral 

T«l O H » H E 4r5**9, rer. 388-2232 

DR. PETER T. BRAZIS 
56'.0 S Pulaski Rd., Oucago = 

mgsnyje: mokyklo- MMHiuumiMMHiiiiMiiHtmMiMiiHUiiiJC 

GYDY* 
2434 vTest 71>t Strf t 

^iiniiittiiiiiimiininitMittiiiiiitiiiiitniiiifiiuiiiiMinisiiiiiniumiHiiHHtifiititmrrf^ 
š Tarpi»ultBiai pasižymėjusio 1 

UKRAINIEČIU BANDURISTU CHORO I 
K O N C E R T A S j 
AUDITORIUM TEATRE f 

jvyfct SEKMAD,, LAPKR. U d., 3 va!, popiet Į 
70 E. Gcagress Street, C h i c a ^ e 

Vai 
Ai*.r~.. pe^ 
:\ raitar-^A 

1 ttJ 6 v. popiet 
1-3, treč. Ir ftriHiMl 

I-tai*'..-. LT tn.ro t<rL 55M381 

DR, FERD. VYT, KAUNAS 
3ETNDROJI MEDICINA 

140T S. 4Sth Court Cicero 
Kasdien 10-12 tr 4-7 

Kskyrus treč. ir šešt. 
It-L i>ūx\ ir buto: OL>"mpic '̂ -4139 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50ta Ave,, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 8-8 v&L vak. 

įįskyrus trečLadieniua 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. BEliance 5-1811 

DR. WALTER J. K1RSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

9825 We*t 59th Street 
Į Vai.: pirmad., airtrad., ketvirtad. tf 
; panktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 

vai. vak. Treč. ir Seštad. ASdarrta. 
Dft. IRENA Kl*RAS 

GYDYTOJA IR CHrRURGfi 
K f M K I C IR VABKC LIGOS 

SPEClAIJ^Tfi 
MEDICAL BITUDEVG 

7154 Soatb Weetern Avenue. 
; Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rjrto 

iki 1 vaL popiet 
į Ofiso teL R E 7-116S-. rezkL 239-2t l» 

Ruošta Amerikos Lkrainjetlu hjcagoįe 

l̂ > koncerto įžanginis Amerikos Ukrainiečiu 
Fondo banketas 

P I C K C O N G R E S S H 0 T E L 
3 GoW Room —- Kokteiliai b 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTGMETRISTA-

2709 Wes*t ,5Ist Street 
TeL — OB 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv, 1.4 ir ?.»; aatrad. tr peokt 
10-4: SeSta. 19-8 vai 

Ofs. teL 185-441T- Rez. 248-2839 

DR, L &ECKYS 
GVDVrO-IA Ui itfXB, LT.Gf. 

Specialybe — v » i ^ tr 
EnvvSrjf?" \lxo*> 

CRATTFOKn MF.DI r \r . B m n t V ' , 
6448 So. I*niailU Zluad 

Valandos Basai aaėltajH 

Of«». H B 4-1818; Rez. PR 6-9891 

DR, i . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* Specialybe vMteuc* ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: pirmad.. aatrad., ketvirtad. to 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartu 

O P T I C A L S T U D I O 
VlOUrTA KAKOSATTC 

70S1 So. Wasbtenaw. T A 77«-*7«« 
Pritaikomi akiniai pa^al gydytoju 

receptus. 
Didelis akiniu rSmų pastrinklmas 

VaL: pina., antr.. penkt 10-5:80 
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 T. p. p. 

TreiladieniaJa uždaryta. 

r.Zjr ViJ~U21% 

— Vakariene 7 v. v. I 
s W t W taMK rt i nuo $10.00 (ložės), $8.00, $7.00. $6.00. 
3 dami vis.uos€ Tieketron .k> riiK^e. -:..-•,'^- ? r r îim<>_ 
E C2246 W. Chtcago Ave.i .'kr-j:-:a- bi*.*.:•,-'•-; 2.i:r. W 
S FflHance FCU- Securitv SLA I.*>as«» \ i..D >M 

$4.00 parduo- E 
r>*i:a Imn.irT E 

N 
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SfONTREALIS P R A D K J O 
:-3>.EPJINIO ?EZONĄ 

Lietavių dienos proga MoRtre-
alk> Tauras suruošė krepšinio 
turnyrą, kuriame dalyvavo visos 
Kanados apygardos komandos. 

Rochesterio Sakalas, įveikęs 
Toronto Vyti, krenta prieš Ha
miltono Kovą 96-79. Panašiai 
atsitinka ir favoritui Aušrai, ku
ri po lengvos pepgalės prieš savo 
kaimyną Vyti 107-76, pralaimi 
po geros kovos Hamiltono Ko
vui 64-53. Montreadk) Tauras, ne 
sunkiai patekęs į finalą, Hamil
tono Kovui duoda nemaža bė
dos, bet šis pagalia-u ištempia 
pelnytą pergalę 94-85. Tuo bū
du Hamiltono Kovas, po gero 
pasirodymo pereitą pavasari Ka
nados ir visos ĄmerUcos pirmeny-r 
bėse, su šia pergale jau ^skver
bia, į mūsų didžiųjų vilkų tacpą 
ir 3e*aočiase-varžybose k d ^ . n e -
th££tUftlU. 

PASSBOOk 
SA1NGS... 

tatvMytD 
[V«* 

Q a < r t e r l y 
OUft lAVINOi 
aRTlF lCATES?^ ~ 

tAWIU»TO 
! 

see us for 

AT 0US 10W UTQ 
WV1TM R t P A V M f N ' 

TO FiT v o i l f l i M t f ) " ' ( 

l^iSURF0 

Mutnal Federal 
Javings and Loan [f! 

X82 VIST CESMAK ROAD 

BDC38I Hoo.7a*.rri .9-4 fhwt.9-9 l t t « 9»\ 

SEUYING CHICAGO AND SUBURBS S1HCE 1 9 t t 

Eerič, tf-L — GI 8-6873 

DR.W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJĄ. IR MOTERŲ RGOS 

GUIEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
RT32 So. Kerflrie K'-p. W \ 5-2R"0 
Vaiaado" pagal susitarimą. Jei ae . 

*tetUept&, »kamb»jn-! M"I 2-f>aoi. 

TeL — BE S-5893 
DR, A. B. GLEVECKAS 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ IJGOS — CHTP.CRG1JA 

Ofisai: 
111 KO. WABASH AVE. 

42«« SO. CENTKAJL A V E 
Valandos pagal susitarimą; 

Ppecraly"^ 
2»TT We«it 

"^aJar-cr-a - ? 

Ofiso t^L -

Akių V-Ę-:?. 
ITSrrt Street 
ral susitarimą 

- PR g.32-20 

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 
I Q į I U 

V A I K V 
3«56 V^est 

Ptrtna;! . a-*'~v!.. 

L I G O S 
8Srd >trpet 

<;*r\r'\J* 'a- ;«-•<*.. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

» g i W. 71st S t — TeL 73*7-5l4« 
Tikrina akis. Pritaiko akinroa te 

"OootMct Tem**" 
VaL pagal suaitarima. Uidaryta tr«d, 

A r\~~ -^ -. ,r. 4 »oJ. 
S vaL 

Ofs. PO T-«e60. Rez. G A a-7'2*a 

DU A. JENKINS 
GYDYTOJ*^ IP. CHTP.TPGAS 

SM4 W««t SSrd S t r w t 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 
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PIRMENYBĖ TEISEI IR TIESAI 
Sovietų Sąjunga paskelbė nau- kitomis valstybėmis. Tai konven

tą ''Istorijos ir kultūros pamink- rijai duotas ilgas laikas — be
lų apsaugos ir naudojimo įstaty- veik dešimtmetis įsiteisėti, bet 
mą?\ Jis laikomas svarbiu, kad nuo 1976 m. kovo 23 d. ji jau 
net jo ištisas vertimas buvo pa- yra galiojanti. Ir toje konvenci-
skelbtas Vilniuje leidžiamos joje pačiame pirmame paragrafe 
Tiesos" 257 n-ry (š.m. spalio 31. pabrėžiama, kad visos tautos tu-
d.). {statymas pasirašytas TSRS ri laisvo apsisprendimo teisę, jos 
Aukščiausios tarybos prezidiu- turi teisę pačios apspręsti savo 
mo pirmininko N. Podgorno ir politini statusą ir turi pilną lais-
TSRS Aukščiausios tarybos prez. vę siekti ekonominio, socialinio 
sekretoriaus M Georgadzės, taigi ir kultūrinio vystymosi. Šia kon-
bent oficialioje valstybės sąran- vencija pakartotinai garantuoja-
goje — aukščiausių autoritetų. mos žmogaus teisės ir laisvės, dar 

Mūsų dėmesį atkreipė to įsta- kartą garantuojama teisė laisvai 
tatymo paskutinysis -33- straips- emigruoti, dar kartą pabrėžiama 
nis. Jame sakoma: "Jeigu tarp- minties, sąžinės, tikybos laisvė, 
tautine sutartimi arba tarptauti- susirinkimų, balsavimų laisvė, 
niu susitarimu, kuriuose daly- Tai vis tarptautiniu susitarimu, 
vauja TSRS arba sąjungiaė res- tarptautine teise garantuotos 
publika, nustatytos kitokios tai- žmogaus ir tautų teisės, kurias 
syklės, negu tos, kurios išdėstytos Sovietų Sąjunga yra įsipareigoju-
TSR Sąjungos arba sąjunginės si gerbti ir šiems nuostatams tu-
respublikos istorijos ir kultūros ri nusilenkti visi Maskvos vidaus 
paminklų apsaugos h naudoji- potvarkiai, kaip tą pats Kremlius 
mo įstatymuose, tai taikomos pripažista minėtame kultūros 
tarptautinės sutarties arba tarp- paminklų apsaugos įstatyme, 
tautinio susitarimo taisyklės". Pagaliau ir Europos Saugumo 

Šis paragrafas svarbus ir turi bei bendradarbiavimo konferen-
toli siekiančios reikšmės. Oficia- cijos galutiname akte 1975 m. 
Irame Sovietų Sąjungos įstatymi- rugp. 1 d. Sovietų Sąjunga įsi-
niame akte skelbiama pirmeny- pareigojo gerbti tas pačias žmo-
bė tarptautinės, sutarčių sukur- gaus ir tautų teises. Ir pati Mas-
tos teisės dėsniams prieš Maskvos kva minėtame paskelbtame isto-
vidaus įstatymus. Gerai, kad rinių paminklų apsaugos įstaty-
Maskva tą pirmenybę pripažįsta me pripažįsta pirmenybę tarp-
istorijos ir kultūros paminklų sri- tautinės teisės reikalavimams, tai 
tyje, taip sakant, tam tikrų senie- juos ir turi taikyti ir nelaikyti 
nų ar medžiaginių vertybių atž- nežmoniškoje prievartoje oku-
vilgiu, bet dar svarbiau to paties puotų kraštų, nevaryti rusifika-
teisingo dėsnio nepaneigti tautų cijos ir kolonizacijos, laužant 
k žmonių atžvilgiu. žmogaus teises ir tautų apsis-

* prendimo laisvę. 
Maskva niekada neturėtų pa

miršti 1920 m. liepos 12 d. tai- Be ištikimybės teisei, Sovietų 
kos sutartimi garantuotos Lietu- Sąjunga turi prisiminti ir parei-
vos laisvės ir nepriklausomybės, gą ištikimybės tiesai.'Dabar atei-
Neturi pamiršti 1926 m. rūgs. 28 na iš už geležinės uždangos ži-
d. su Lietuva pasirašyto nepuoli- nio, kad pirmasis lietuviškosios 
mo pakto ir kitų susitarimų. Tais tarybinės enciklopedijos tomas iš 
tarptautiniais nuostatais garan- imamas iš apyvartos, nes jo kai 
tuota Lietuvos laisvė, ir Maskvos kurios temos jau nebeatitinka 
klastos ir prievartos veiksmai yra kintančios partinės linijos. Mes 
neteisėti. Pirmenybė aniems puikiai žinome, kiek kartų Mas-
tarpta-utinės teisės — sutarčių kvai teko kaitalioti rusų "Bol-
nuostatais garantuotiems nepri
klausomybės dėsniams. 

Toliau, tarptautinėms sutarti 

KAS LIKO 1$ KOLONIJŲ 
Subyrės ir paskutine kokminė valstybe — SOY. Rusija 

Per tris dešimtmečius po II-jo 
pas. karo daugiau kaip 30 buvu
sių Anglijos kolonijų su apie 700 
milijonų gyventojų pradėjo ne
priklausomai tvarkytis savo gim
tose šalyse. Beliko 48 teritorijų 
ir valdų su apie 5 mil gyventojų, 
kas tėra subyrėjusios imperijos, 
didžiausios pasaulio istorijoje, 
menki likučiai. 

Kolonijos ir pasisavinimai 

P. GAUČYS 

naminiuose reikaluose tvarkosi vi
siškai savarankiai. 1975 m. pabai 
goję tos salos pasiryžo siekti pil
nos nepriklausomybės, šeštoji sa
la —Grenada — jau ją gavo. 

Dabartiniu metu Anglija gin
čijasi su 5 valstybėmis dėl būsimo 
statuso kelių išlikusių kolonijų. 
Taip Gvatemala reikalauja jai 
perleisti Britų Hondūrą, dabar 
žinomą kaip Belize, Argentina 
nori pasisavinti Falklando salas, 
250 mylių atstu nuo jos krantų. 
Ispanija tykoja Gibraltaro, Kini
ja nesenoje praeityje buvo parei
kalavusi Hong Kongo, bet nū
dien tyliai sutinka su esama pa
dėtimi, Mauricijaus sala siekia 
kontroliuoti Indijos vandenyne 
britų valdomas salas. 

Belizėje (kur prof. Pakštas no
rėjo įkurdinti lietuvius) ir Gib
raltare padėtis tokia įtempta, kad 
galima tikėtis net ginkluoto susi
rėmimo. Praeitą žiemą Anglija 
pasiuntė į Belize 650 vyrų dalinį 
sustiprinti ten esančias įgulas, kai 
Gvatemala pagrasino įsiveržti į 
tą sritį. Beveik 1000 karių, mo
dernios aviacijos remiamų, ten 
budi. 

Daugelis išlikusių Anglijos 
kolonijų ir pusiau nepriklauso
mų valstybėlių netrukus gaus 
pilną nepriklausomybę. Karibų 

Valstybėlės — liliputai 
Indijos vandenyne Seychelles 

salos su 53,000 gyventojų, išsi
barsčiusių 86 salose, apimančio
se 107 kv. mylias, gavo pilną ne
priklausomybę š. m. birželio m. 
gale. Anglija jas valdė per 166 
metus. Už pusantrų metų ne
priklausomybę gaus Saliamono 
salos Ramiajame vandenyne, 
šiaurėje nuo Australijos. Jos yra 
Anglijos globoje nuo 1893 m. ir 
turi 185,000 gyventojų. Tuo tar
pu Falklando salos kratosi nepri
klausomybės ir nenori būti per
leistos Argentinai. Jose gyvena 
2000 žmonių ir beveik visi ang
lai. Kasmet parduodami už 5 mil. 
dol. vilnų, jie gyvena labai pasi
turinčiai. Tradiciškai labai ge
ri Anglijos ir Argentinos santy
kiai dabar dėl tų salų yra labai 
atvėsę. Taip pat ir Gibraltaras at
sisako priimti nepriklausomybę. 
1967 m. įvykusiame referendume 
30,000 jo gyventojų nubalsavo 
pasilikti Anglijos priklausomybė
je. 1713 m.. Ispanija buvo privers
ta "visiems laikams" jį atiduoti 
Anglijai, tačiau dabar ji nori jį 
atsiimti ir to siekdama Gibralta
rą visiškai izoliavo nuo žemyno. 
Dar kitos tolimos valdos, norin
čios pasilikti prie Anglijos, yra 

Trinidad da Cunia. Monserrato 
ir Kaimano salos. 

Belizėje padėtis kitokia. Ten 
partijų vadai nori savistoviai 
tvarkytis, bet atsisako priimti ne
priklausomybę, jeigu Anglija ne
pasižadės jos ginti užpuolimo at
veju. Anglija atsisako tokį pažadą 
duoti. Hong Kongo (4 mil. gy
ventojų) padėtis dabar pastovi. 
Anglija išnomavo tą sritį ligi 
1997 m. Kinija sutinka laukti nuo 
mos termino pabaigos. Mat, 
Hong kongas Kinijai yra vartai į 
pasaulį — per jį praeina pusė jos 
užsienio prekybos. 

Prancūzijos kolonijos 
Nūdien Prancūzija teturi tik 

4 kolonijas, vadinamas departa
mentais. Jų gyventojai turi lygias 
teises su prancūzais ir savo at
stovus siunčia į Paryžių. Gvade-
lupės saloje gyvena 312,000, 
Martinikos — 320,000 prancū
zų Gvijanoje — 45,000, o Indi
jos vandenyno Susijungimo (Re-
union) salose — 417,000. Nė vie
na jų nepareiškia didesnio noro 
būti nepriklausoma. Yra dar 8 
kitos valdos, kurios irgi savo iš-

Clevelando šaulių kuopos ir ramovėnų nariai paminėjo karininką 
Juozapavičių, prieš 57 metus žuvusį ant Alytaus tilto. 

Nuotr. VI. Bacevičiau* 

kad Prancūzija laikytų ten savo 
įgulas ir garantuotų jų nepri
klausomybę. Kaimyninė Etiopija 

triukšmingas nepriklausomybės 
judėjimas buvo portugalų sėk
mingai sustabdytas. Azorų gyven-

atsisakė pretenzijų į ją, bet kita j tojai skundžiasi esą išnaudojami 
kaimynė — Somalija, esanti j ir mažai ką iš metropolijos t»» 
stiprioje rusų įtakoje, kėsinasi ją! gauną. Azorai reikalauja daugiau 
pasiglemžti. 

Jau ilgas laikas, kai Olandija 
mėgina nusikratyti paskutiniais 

laisvės, tvarkant savo reikalus, i 
m. vasarą Indonezija jėga įtuir 
sijungė Portugalijos valdytą Ti

są vo kolonijų likučiais ir beveStl™0 '0 Ą M . ^ n ^ M a m a W*įQ 
baigia pasiekti šio tikslo. Iš buvu
sių didelių Olandijos kolonijų 
beliko tik 3 salos netoliese nuo 
Venecuelos krantų Karibų jū
roje su 208,000 gyventojų: Cura-
cao, Aruba ir Bonaire. Nors Olan 

riSteSį^įSTiftiž-l^1^ ™rėtų nusimest;jį 

jūroje 5 salos — valstybėlės savo' Bermudų, Šv. Elenos, Asuncion, 

zijos parlamentą ir turi vietinę sa
vivaldą. Tai yra Naujoji Kaledo
nija, prancūzų Polinezija, Nau
jieji Hebridai, Wallis ir Futuna 
Pacifike, Mayotte Indijos vande
nyne, Afarų ir Izų sritis rytų 
Afrikoje ir Šv. Petro ir Mikeliono 
salos šiaurės Atlante. 

Afarų ir izų gyvenama sritis 
yra vienintelė, norinti nepriklau
somybės, tačiau tik su ta sąlyga, 

Bet teisūs buvo ne jie, o skep-1 ti kaip kas išmanydami Todėl 

šaja enciklopedija'' tomus. Čia 
reikėjo Staliną garbinti, čia jį vėl 
nuvainikuoti, čia Chruščiovą at-

* 

mis patikinusi žmogaus teisių žymėti, čia jį vėl sumurkdyti, 
laisvę, Maskva neturi teisės tų panašiai, kaip Beriją ir kt. Jei-
dėsnių laužyti savivališkais vi- gu leidžiama mokslininkams, is-
daus aktais. Jau 1945 m. birželio torikams rašytojams tarnauti tie-
26 d. San Francisco mieste pasi- sai, ne partijai, nereikėtų partie-
rašydama Jungtinių Tautų char- čiams juos šokdinti kaip tampo-
tą Sovietų Sąjunga garantavo mas už siūlo marijonetes. O da-
pripažinimą pagrindinių žmo- bar juokingi kurijozai kartojasi, 
gaus teisių. Vėliau, Jungtinių Kai 1953 m, buvo degraduotas 
Tautų trečiojoje visuotinėje sėsi- Berija, Sovietų didžiosios enciklo-
joje 1948 m. gruodžio 18 d. So- pedijos redaktoriai prenumerato-
vietų Sąjunga drauge su kitomis riams išsiuntinėjo naują puslapį, 
valstybėmis priėmė Žmogaus tei- kurį jie turėjo užklijuoti ant se
sių deklaraciją, kur garantuoja- nojo, kur vieton Berijos buvo Be
rną asmens laisvė, pasmerkiama ringo sąsiaurio aprašymas, 
vergija, įsipareigojama nieko ne- Tokie sunkumai ne vien isto-
kankinti ir netaikyti nežmoniš- rikams. Dail. V.A. Seroc 1948 m. 
ko, žeminančio baudimo, įsipa- laimėjo Stalino premiją už Le-
reigojo nieko savavališkai nea- nino paveikslą su šalia stovin-
reštuoti, nelaikyti kalėjime ar čiu Stalinu. Bet po 1956 m. 
netremti, įsipareigojo įtariamus "destalinizacijos" jis jau turėjo 
teisti bešališkame teisme, o ne tapyti kitą versiją to Lenino pa
skirti bausmes savavališkais vai- veikslo, kur Stalinas išnyko. Fo-
dininkų sprendimais. Pasirašyda- tografai, kurių 1920 m. grupinė-
ma Žmogaus teisių deklaraciją se nuotraukose buvo Trockis, vė-
Sovietų Sąjunga įsipareigojo liau jį turėjo išimti. Tas pats li-
duoti laisvę išvykti iš savo kraš- teratūroje. Izraelio mokslininkas 
to į užsienį, įsipareigojo pagerbti J. Telesin patikrino vertimą į t*u-
kiekvieno teisę laikytis savos tau- su kalbą Hemingvvay "For vvhom 
tybės ir šioje srityje vengti bet the Bell tolis" ir atrado rusų ver-
kokio savavaliavimo, įsipareigo- time apleistas vietas, kur ispanų 
jo pripažinti minties, sąžinės, ti- civilinio karo metu buvo kokie 
kybos laisvę. ' nepalankesni posakiai rusų ko-

* munistams. 
1966 m. gruodžio 16 d. Sovie- Tie visi faktai labai išryškina 

tų Sąjunga pasirašė tarptautinę Sovietų Sąjungos kruvinus nusi-
cicivilinių ir politinių teisių kon- kaitimus teisei ir tiesai, 
venciją, pasirašė drauge su 38 J.Pr. 

tikai. 
1972 m. Pakloti tipinių dirbtu

vių tipiniai pamatai. Darbų 
sklandumas — lyg iš pypkės. Pir
majam etapui pažymėti iššautas 
šampano butelis. Ten, kur nu
krito kamštis, pasodintas medis. 
Ainiams jis primins statybininkų 
šaunaus arbo pradžią. 

1973 m. Kaip toje patarlėje — 
kai yra duonos, trūksta giros. Ir 
atvirkščiai. Taip ir Juodainiuose. 

Kai nėra statybinių medžiagų, 
yra statybininkai. Atveža staty
binių medžiagų —nėra statybi
ninkų. 

Ir pagaliau — vėl entuziaz
mas, pakilimas. Statomos kolo
nos. 

Kažkoks vyrukas, dalyvavęs 
šiame procese, suabejojo: 

— Man atrodo, jog tos kolo
nos kreivos. Ar nenugrius? 

Entuziastai priekabųjį greit nu 
ramino: 

—Laikys. Ir dar kaip! 
1974 m. Darbų ir galo nema

tyti. Statybininkai sunerimę: 
— Vyrai, planas "dega"! 
Suprantama, visi puola gesin-

— tept, lept —ir pabaiga. / 
Ko tie ūkio vadovai nenori 

pasirašyti darbų baigties akto? 
Na tai kas, kad siena pakrypusi, 
kad nesutvarkyta elektros insta
liacija, ventiliacija, kad neveikia 
centrinis šildymas... Tiesa, o kur 
sijos» reikalingos pakabinama

jam kranui? 
— Bus. Viskas bus! Tik pasi

rašykite! 
Miela|irdingi vadovai neatsi

laikė. Pasirašė. 

Čia statybų metraštis nutrūks
ta. Pirmajam metraštininkui pa
vargus, plunksną perėmė antra
sis. Juo tapo vienas iš juodainiš-
kių. -

1974 m. Aktuose parašyta, kad 
dirbtuvės pastatytos, tačiau vy
rai, ratuoti technika, lūkuriuoja 
senosiose dirbtuvėse Gal, sako, 
statybininkai susimylės, baigs 

kaišioti skyles? 
1975 m. Pagaliau! įkurtuvės. 

Tik be dūdų, be linksmumo. 
Birželio mėnesį dirbtuvių durys 
prasivėrė, o lapkričio mėnesį tos 
buvo vėl užvertos. Taip paliepė 
atstovai iš Vilniaus. Mat, gali 

įvykti avarija, nes kolonos pakry
po. 

1976 m. Didžiausių nuotykių 
metas. Žiemą traktoriai, o vasa
rą kombainai remontuojami kie
me, šalia monumentalaus pasta
to. Prišokęs penkiolikos-dešimties 
vyrų būrelis įkelia, iškelia trakto 
riaus arba automašinos variklį 
Beveik mechanizuotai -
liais prilaikydami. 

I nansinę ir ūkinę naštą ir leisti 
joms pačioms kaip tinkamos tvar
kytis, tos salos nenori nepriklau
somybės, kol jos tebėra neišsivys
čiusios ir silpnos. Curacao pel
nosi iš ten esančios didelės olan-v 
dų naftos valyklos, o kitos ver
čiasi žvejyba ir priklauso nuo 
olandų paramos. 

Ispanai ir portugalai 
Iš Ispanijos plačių kolonialinių 

valdų beliko tik atsiminimas, 
neskaitant Kanarų salų ir kelių 
Maroko pakrantėje įtarpų. Net
gi fosfatais turtinga Ispanų Sa-
hara šiaurės Afrikoje išslydo iš 
jos valdžios ir atiteko Marokui 
ir Mauritanijai.Dėl to kilo aštrus 
ginčas tarp Maroko ir Alžirijos, 

| kuri per ją nori išėjimo į Atlantą 

jų pasipriešinimo. 
Kaip matome, buvusios koloni-

nės imperijos jau subyrėjo. Euro
pos valstybės geruoju ar bloguoju 
jų išsižadėjo. Beliko vienintelė 
didelė koloninė imperija, kuri lai
ko pasiglemžusi daugelį Rytu 
Europos ir Azijos tautų. Nepai
sydama laiko dvasios, kai net ma
žos, niekad savų valstybių netu
rėjusios salos beveik prieš savo no
rą gauna nepriklausomybes, Sov. 
Sąjunga ne tik nesiruošia paverg
toms tautoms sugrąžinti laisvę, 
bet ir atkakliai siekia pavergti dar 
daugiau tautų. Tačiau tikėkime, 
kad geruoju ar bloguoju, anks
čiau ar vėliau subyrės ir jų ko
loninė imperija, kaip subyrėjo vi
sos kitos. 

ZYDV EGZISTENCIJOS 
CENTRAS 

Istoriškai žydai tapo skirtingi 
ruo kitų bendruomenių, kadan
gi, kai jiems reikėjo pagalbos, 

r*T I Abi pusės laiko sutelkusios dide- j jįe negalėjo dėl jos pasikliauti 
les jėgas ir galima laukti, kad dėl | 
tų turtų valdymo kils ginkluo-

Lankėsi įvairios komisijos, spe- tas konfliktas, 
cialistai. Rugpiūčio mėnesio pa- j Portugalijos paskutinėmis kolo-
baigoje pasirodė ir statybininkai.; nijomis reikėtų laikyti Azorų sa-
Pakrypusias kolonas sutvirtino ir Jas šiaurės Atlante, mažytį lo-
metalu, ir betonu. Dabar scogas šimą bei prekybos centrą Macao 
neįgrius. Tik gaila, per stogą te- pietų Kinijos pakrantėje ir Timo-
ka vanduo. Kol kas nėra sijų} rą, bendrai valdytą su Indonezija. 
pakabinamajam kranui. Venti
liacija neveikia. Centrinis šildy
mas demontuotas. 

Taigi dirbtuvės darbui nepa
ruoštos. Statybininkai padėjo pa
skutinį tašką: girdi, tvarkykitės, 
kaip norite, mes daugiau čia ko
jos neįkelsime, Juodainiečiai taip 
teigia: savo jėgomis mes nieko 
nepadarysime, o, be to, už tuos 

darbus pinigai sumokėti. Tai 
kaip bus? Kas nuspręs?", baigia 
straipsnio autorius. 

Nors keista, bet vienintelė rami 
vieta yra Macao. Kai Portugalija 
po 1974 m. revoliucijos pradėjo 
išnarstyti paskutinę Europos di
delę koloninę imperiją, didžiuma 
Macao gyventojų (320,000) buvo 
nustebinti, kai jų vadai griežtai 
atsisakė nepriklausomybės ir no
rėjo pasilikti Portugalijos koloni
ja. Didžioji Kinija tyliai tam pri
taria, nes Macao jai yra labai nau
dingas išėjimas į Vakarus. 

Neseniai Azoruose prasidėjęs 

kitomis bendruomenėmis. Jų 
egzistencijos centru tapo sekta, 
kuri reiškė ne vien dabartinę, 
bet ir buvusias kartas, visą įs
tatymo tęstinumą, papročius, 
apeigas, kur siekė tūkstančiui 
metų. Kas išlaikė žydų šeimą 
taip sandarią tiek ilgai, — tai 
buvo istorija.nors aš nesu tik
ras, kad vidutinė žydų šeima 
šiandien daug sandaresnė ui 
kurią kitą šeimą. 

L*ŽDARO>IA STOCK 
YARD INN 

Chicagoje buvęs garsus Stock 
Yard Inn restoranas ir viešbu
tis lapkr. 14 d. turės paskutinį 
banketą su 600 svečių ir tad* 
bus uždarytas. Ta užeigos vieta 
veikė 65 m. 

Lietuvių-lenkų byla 
J . DATNAUSKAS 
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Spaudoj ir gyvenime 

LINKSMA STATYBINĖ ISTORIJA 
Komunistinė "Tiesa" spalio 20|me ūkyje ir tekalbėjo apie svar-

d. laidoje išspausdino straipsnį 
apie statybą, vykusią Šilalės apy
linkėse "Tiesoj" žurnalistas Ro
mas Masteika rašo: 

"Ta istorija prasidėjo prieš 
penkerius metus. Tada, kai Šila
lės kaimo mechanizuotos kolonos 
statybininkai pradėjo kloti pama
tus naujoms dirbtiems 

Tą iešą *<x>darš*i tzrįšzis* *©=_ 

bu įvykį. Džiaugsmas supranta
mas —juodainiečiams labai rei
kėjo mechaninių dirbtuvių, nes 
senosios buvo jau visiškai sukiu
žusios. 

Optimistai tvirtino: 
—Po metų kitų traktorinin

kai vaikytos su baltais chalatais 
!lvg ligoninėje Tipini pastatą sta-

Kol kas mano atžvilgiu buvo nusiteikę palankiai. 
Daug pasinaudojau iš pasikalbėjimų su jais apie Lie
tuvą, kurią jie savaip gerai pažino. Varšuvoje jie turė
jo savo atstovą Wladyslaw VVielhorskio asmenyje. 

j 
Tačiau "Olimpo" nusiteikimas pasikeitė, kai turė

jau sutikti pasižiūrėti į Lietuvos lenkų reikalus. Gy
niausi tuo argumentuodama^ kad mano susido
mėjimas lenkų mažumos klausimais gali neigiamai at
siliepti į mano normalizacinius pasikalbėjimus su lie
tuvių vyriausybės veiksniais. Tačiau Varšuvos Užs. 
reik. ministerija spaudė. Lietuvos lenkų reikalu Užs. 
reik. ministerijoje ryšius palaikiau su konsuliarinio 
departamento direktorium Tomir Drymmeriu. Visuo
met man padėjo. Priėmė visus mano pasiūlymus. Jam 
patiko mano projektai atjauninti lenkų mažumos va
dovaujančius vienetus, įjungiant į juos veikėjus, kilu
sius ne vien tik iš dvarininkų tarpo. 

Apie visus savo veiksmus, ypač apie pasikalbėji 

davau reguliariai savo korespondencijas į "Gazeta Pols-. mas normalizuoti santykius", ir kad apie tai 1935 me-
ka". Į tų balandžio 18 dieną painformavo prezidentą Smeto-

Rašydamas turėjau sverti kiekvieną žodį. Žinojau, ną. Kodėl staiga nurodo tokią datą ir apskritai koktus 
kad jie bus atidžiai skaitomi mano šeimininkų, vokie-; gi pasikalbėjimus tai liečia, lieka "Historia Litwy" au-
čių ir rusų. Stengiausi, kad skaitytojas jaustų svorį j toriaus paslaptimi (Pagal Ochmanskį, Lozoraitis pa-
atsakomybės, išplaukiančios iš fakto, kad esu Lietu- į vardėmis neišvardintiems lenkams esą siūles suregu-
voje pirmasis "priešiškos" lenkų spaudos nuolatinis liuoti santykius su Lenkija šitokiu pagrindu: "pripa-
korespondentas. "Gazeta Polska" redaktorius Ignacy žinti Vilniaus krašto gyventojams lietuviams kultūri-
Matuszewskis tikino mane, kad skaitytojas tai puikiai nę autonomiją". Viena to susitarimo sąlygų turėjo būti 
jaučia. Kai kuriuos mano straipsnius vadino "noto- į grąžinimas Lietuvai Seinų, Punsko ir Švenčionių. Ii 

Lozoraičio lūpų niekad apie tai negirdėjau). 
Vis didėjant mano darbų apimčiai, turėjau suor» 

ganizuoti sau pagalbą. Iš Varšuvos į Kauną metams, 
kaip "Kurier Poranny" (Rytinis Kurjeris) korespan» 

mis", adresuotomis lietuviams. 
Iš viso per tuos trejus su viršum metų pasiunčiau 

apie 200 korespondencijų. Didesnę jų dalį 1938 m. iš
leidau knygoje "Za litewskim murem" — Warszawa, 
Tow. wydawnicze "Roj"). Juos suskirsčiau pagal te-įdentas, atvyko Leon Stachorski. Jokių pasikalbėjimų 
matiką. Tas korespondencijų rinkinys duoda gana pil-j su oficialiais veiksniais nevedė. Didelė pagalba man bū
ną 1933-1937 metų lietuviškos tikrovės vaizdą. Krašto i vo tuo pat metu su manimi į Kauną atvykęs MianowBr 
(t.y. Lenkijos) istorikas Jerzy Ochmanski (T.K. kažko- j kio kasos stipendininkas, puikus lietuvių kalbos mo-
dėl net pakartotinai jo pavardę rašo "Osmanslri") kny- Į kovas Stanislaw Westfalis. po paskutiniojo karo lenkų 
goję "Historia Litwy" (Instytut Wydawniczy im. Os- i kalbos dėstytojas Glasgow universitete. Taip pat tu-
solinskich, 1967 ) maloniai rašo: "Katelbachas, tre-j rėjau kelis apmokamus informatorius, kurių tarpe at-
jus su viršum metų išbuvęs pusiau oficiozo "Gazeta į sirado net žymus vienos labiausiai šovinistiškų aati-
Polska" korespondentu, sugebėjo gana tiksliai įsigilin-; lenkiškų rganizacijų veikėjas poetas L Gira, 
ti į lietuvišką tikrovę, perdavė apie ją daug įdomių ži- Į Politinių kontaktų su lietuviais reikalu man padš-
nh|". Be mano korespondencijų rinkinio dabar būtų! jo mano vienmečiai Adomas Chrapovickis ir Kazimie-
sunku rekonstruoti esminius mano misijos etapus. į ras Narutavičius, prezidento Gabriel Narutowicaaus 

Prileidžiu, kad mano raportai, siųsti į U. r. m-ją,', brolvaikis. Abu aukštuosius mokslus baigė Prancūzi-
mus su lietuvių UŽs. reik. ministerijos atstovais, ra- j neišliko. Krašto istorikai kartais primena, kad Kaune j joje. Abu pažinojo Lietuvą, kalbą, žmones. Abu bwo 
portus rašiau Rygoje. Karaliaučiuje ar Daugpilyje, iŠ i buvau dvigubame vaidmenyje, tačiau mano raportų taupūs žodžiuose (kalboje). Chrapovickis turėjo sa
kiu- jie buvo diplomatiniu paštu siunčiami į Varšuvą, i neprimena. Ochmanskis nerašo apie mano pasikalbę- į vo nuomonę. Narutavičius, sūnus Stanislovo, vienin-
Labai daug laiko man užėmė išvykos į provinciją au-į jimus su Lozoraičiu ir kitais lietuvių politikais. Ne-j telio lenko, kurio parašas atsirado ant 1918 metų vį-
tomobilin. Vnri ™*T> į9?>VA r>iHrH W r t * s Vv i«itiW*v>.! nurodydamas f aktu teigia, kad Lo*nr*itu ĮSM 1929 me- eario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės dekiaradjo*. 

t kad lietuviu soįt^ėje i^tsi^u V^^-^ar 'tfr?V X&&" ^* :**& "-^U* sa^V^jasa s^ Jj«i2sija, gie&ži-1 A _ (Jfea feNMty 
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TJPJLTOAS, peiiktaa&22s, E776 m. HcflcriSfc m. 12 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, Illinois 

ILGAI LAUKTAS SVBfiAS 

Antrojo pasaulinio ka.ro pa
baigoj Alfonsas Staneius pasili
ko Lietuvoje pas savo senelius, 
kai jo tėvai Antanas ir Elena 
su savo dviem dukrom. Veroni
k a ir Marija, pasitraukė j Va
karus . Laikui bėgant, Stančiai 
pasiekė J A V krantus ir atkelia
vo į E a s t St. Louis pas savo 
dėde Joną Kraniauską. č i a jie 
pastoviai įsikūrė. Savo sunkiu 
-darbu išmokslino abi dukras ir 
siuntiniais rėmė sūnų, jo sene
lius i r k i tus gimines, gyvenan
čius Lietuvoje. Gerų žmonių 
.globojamas sūnus baigė V3-
jiiaus universitete medicinos 
mokslą, tapdamas gydytoju. Į-
gijes profesiją Alfonsas dirbo 
Vilniaus klinikose, sukūrė šei
m a 

' * 

C L A S S I F I E D G U I D E 
3' 

Clevelande įvykusio akt. H. 
dalis pubiikos. 

Kačinsko ir pianisto A. Kuprevičiaus rečitalio 
N'uotr VI Bacevičiaus a«kste. Suaugusiems. Jokių gyvu-

• lėlių. 1358 So. 49th Ave., Ciceco. |~ 

Sunki "geležinė uždanga/' ne
leido seimai susijungti. P e r di
deles pas tangas po ilgo laukimo 
Alfonsui pavyko gauti leidimą \ miems kapams prisimiati V. Ai>-

atskinj kapu Svyru rėžiams, gr'.iu 
vusi-kaupimu pasimelsta už tas 
atfkas, kurios buvo sudėtos ant 
Lietuvos aukuro. 

Grįžus i? kapu, minėfimas bu
vo tęsiama5 Raudondvario salė-į 
je. J j pradėjo Bendruomenės pir
mininkas V. Abromaitis, primin-
damas siu iškilmių tikslą ir pras
mę. Po to kun. B. Pacevieius sa
vo jautriu žodžiu nuteikė visus 
dalyvius susikaupimui ir rLoičiai. 
Simbolizuojant Nežinomo karei
vio kapą, prie mistinio paveikslo, 
papuošto Žalumynais ir Lietuvos 
trispalve, dvi frrttrvaftės kandida
tė Cicllija Bosahė ir Brazilijos 
lietuvė I. Mar-hardo jneSė fr už
degė -meniškai dekoruotą žvake. 
Šią rimties valandėlę kur.. B. Pa-
eevičius piaTurru palydėjo melo
dija "Žuvusiems Kariams" (A. 
Vaičiūno). ToKau sekė ses. Pal
myros melo deklamacija iš Puti
no poezijos rinkinio. Ja palydėjo; g j j * ^ n e t e k t i keletos svarų «vo- (.giuose. Daug mažiau automobi-
damūs seselių balsai, dainuojant 
'"Graži tu mano brangi tėvynė" 
(Maironio). Žuvusių nežino-

K M CAKMAAU — *OB BJLNT & £ A L JD S T A T £ VYRAI (R WM10SX* 

1-nuomojama priešai Jfertfaotl? pk, 
gražus vieno miegamo butas nau-
jasuiame iiame. ApaUd. ir karštas 
vanduo. Suaugusiems. Jokių gy
vulėlių. $205.00. 

'^kambbrti — 82*7-880* 

LaNUOM. 6 kamb. butas 1-me 

M. A. Š I M K U S 
tmcoms: *AX asasvuat 

42o9 š . Mapk-wood, teL 254-7459 
Jmoj* pat Jaroou VlįRTJ-Slaa, 

dOCVSTV aUtYletlmai. pildomi 
pnišHY&cg PP.ASY*AT * 

kitokį 

Clevelando LKM susivienijimo 36 kp. metinės vakarienės metu kalba 
A. Augustinavičienė. Nuotr. V\. Bacevičiaus 

aplankyti savo tėvus ir seseris, 
gyvenančius JAV-se. Tokiu bū
d u iių metų rugpiūčio pradžioje 
j is a tvyko i Eas t St. Louis. Čia 
j i s pasisvečiavo, pavažinėjo po 
Ameriką, susipažino su šio kraš
t o gyvenimu ir spalio pabaigoje 
vėl išvyko j Vilnių pas savo 
šeimą. 

Karai , visokios suirutės Išski
r ia šeimas ir jų nariams perve
r ia širdis ilgesio ir skausmo ka
lavijais. 

iM APYLINKES VAKARAS 

romaitis vaizdžiai "paskaitė X. 
Mazalaitės legendą "Apie neži
noma kareivį"- Momento rimčžai 
labai tiko pora Putino eilėraščių 
— V'ivos Pkngo ir Moftuos Vo-
co, kuriuos ses. Onutė Mikailaitė 
su giliu įsijautimu padeklamavo. 
Atskiri programos punktai buvo 
.paįvairinti atkinkomomis daino
mis, kurias padainavo seselių cho
ras, kun. B. Paeevičiud palydint 
pianinu. 

Pabaigai sugiedota giesmė "Nu-
fiūdo kapais apsiklojus tėvynė" 
— ( A Vanagaičio). Visas minė
jimas praėjo giliu susikaupimu. 
be aplodismentų, ajpgatpbtas pa
maldumo nuotaika. — M.Š. 

n o . 
Svečių buvo pakankamai ir 

s talai buvo užpildyti. Kolonijos 
ponios pagamino skanius už
kandžius — gerą i r maistingą 
šiltą ir ša l tą vakarienę. 

Skambinti po 6 vaL vak. 656-8889 [J3RIGHTON PARKE — 3-jų šei-
—— r- mų liuksusinis namas. Daug prie-

ISM 0M. apstatytas kamb. vyresnio g į ^ m a H m l g a r a ž a s 353,9^. 
amt asmeniui. \ isi nuto jpatogumaj. •gk a i r rbia f i t te po 2:30 vai. popiet 
Marąuette Pke. Rekomendacija reika- jjgu# Į J C 851" 
linga Skambint 476-5898. 

N O B Į P I B K T 1 

tVAMTEfi OLD C0MICS 
I pay top prices for okl oomic books: 
Big Little books, Radio premiums and 
old Baseball cards. Paying up to 
$500.00 for box of old comic books 
(late 193CS and '40's). CaH 
Jerkaltis, 349-2718 after S p.m. 

JOSCELLANEOTJS 

Iių rūdija pajūrio srityse, kur MAEUA XOBEIKIEN1!! 
gausu krituliu. Specialistai spė-j VYTAUTAS ŽUKAUSKĄ* 
ja , k a d sausringiuose rajonuo-| SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
.še l ie tus nuplauna dulkių ir pur- į imtmi pageidaujamo* «« 
vo n u o kėbulo, kas ir apsaugo 1 S S f V ę E ^ J 5 5 Ę V 
nuo rudijinio. jm 

>ooooooooooooooooooooooooo« Meninę programą atliko jau
nos jėgos. Dvoržako (Dvora'k 

-Slavic Dance N u m b e r 8 atl iko j JEIGU RUOŠIATĖS ką apsitvar 
S t a v e **̂ ** a P k s a v o namus, garaže, vi-

'' duje ar iš lauko namo, visuomet 
Janas £ia su patyrimu už prieina
mą kainą padės, skambinant po 6 
9oL vak. tfiietonii — 

4 7 6 - 3 9 5 0 
M r O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Melrose Park, III. 
KONCERTAS - B A l l T S 

PAVYKO 

dviese vienu p ianu • 
Mait inėk h- Romualdas Baraus
kas . Reikia pažymėti , kad Mar -
t inek yra čekoslovakas ir, pade 
d a n t Barauskui, p ianu ir bateu 
puikiai padainavo: Supinsiu dai 
nužę, Sėdžiu už stalelio ir Suba-
t o s vakarėlis. Jo lietuvių kalbos 
žodžių, i š tar imas buvo aiškus, be 
akcento. Abu su Barausku d a r į flUffiNAS pcafcnuKto baldos ir to-
pianu paskambino i r paadinavo. • • • daiktas, b Vi toli mie*to leidi-
Pranešėja buvo I r e n a Katelytė. J 

TEU. — WA ft-9787 

O V I N G 

"Meninės p rogramos at l ikėjams < 
svečiai katučių nesigailėjo. Dail. 
B. Murino paveikslą laimėjo dr. 
K. Jablonskio žmona , (kt.) 

Lietuvių Bendruomenės E a s t 
St. Louis apylinkė -šių metų lap
kričio 14 d.. 12 vai., lietuvių pa
rapijos salėje. Baugh ir 15 -gat
vių kampas , ruošia metinį, t ra
dicinį parengimą. Norima kuo 
daugiau sutelkti lėšų lietuviškai ( 
"veiklai tęst i ir ją gyvinti. Darbš- Į 
čiosios na rė s paruoš šiltus pie-j 
tus . bus vertingų dovanų, kurias ! Lituanistinės mokvklos ir L B 
suaukojo bendruomenės nar ia i : į rengtas tradicinis koncertas-ba-
Vaftkai. dr. ir p. Gaveliai. K e - ! I h l s | ^ - k ę s g^^ ^ d Eagigg 
mėžiai, Kleweis. GrybinaL Be i ^ ^ Melrose Park, pavyko ge-
•stambiųjų laimėjimų, da r veiks, ^ Svečių btti-o i? Chicagos, Le-
mažasiB šaltinėlis, kuriuo brbai • m onto , a c e r o h* kitų kolonijų. Į automobūrų asociacijos specia-
domisi niažiejL Visi kviečiami. Koncerte dalyvavo miesto bur- Š Hstai. T re jus m e t u s įvairiose šio 

Tnistras C. August Taddeo su ["krašto apylinkėse j ie stebėjo 30 
savo Štabu, šokiams grojo L į tūkstančių automobilių rūdijimo 
Bichnevičiaus orkestras, šokių ["procesą. Paaiškėjo, kad grei-
mėgėjai. seni ir jauni, prakalta- i čiausia auomobiliai rūdija AngU-
vo ir n e vienas sunkesnio svorio I jos ry tuose ir K e n t o sausr in-

Jr pakis •pdranda. 
TKLEF. — WA 5-8063 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
U i — e b vaškuojame 

visq rfišhj spindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7 - « l « 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos Ir Paprastos RadijU, 
Štamo ir Oro Vtokitavl 
Pardavimas ir Taisymą* 

M I G L I N A S I V 
2S46 W. 69th S t , teL 776-14St 

<xxxxx>ooooooooooooooooooo< 

SU SAVAIS APLINKŲ 
l i s atkato mūras. Z auto.m.Or. jgft-

-ra?as. Ori?*iraU 98 metu šerk statyta. 
£rdvūe i Uaiai. -j$enutž ūeiHt,&&&. 
turi parduot. Maroueiie Pke. Pufial 
$82.a0w. 

Gražus ir .tvirtas 7 kamb. mOras Ir 
Bit-r. raraža* Arti raokykiv Mar
ąuette Rke. Po NanjŲ metų vyraa 
keljania.- kittį ZįeU&a pirkėjo mi 
$5,W)'0,.M; navų įMOisU-

Vienintc'tu -U4inga 6 kambariu 9 
metų rausvo rr»G:o rezidencija fr 2 
auto garažae. PuUtu# vidaus piaoaa 
Mar.juett^ Parke.. $79,750.00. 

Ant Hickory kalno prie a iooio 11 
JUfctv 7 kambarių rezid^acua ir 2 
auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už S52.70O.00. 

Mūrinis - m i l i n i s pajamų namas. 
2 butai. Pirkėjui t«kraa radiaya. Mar
ąuette Parke. $29 900.00. 

17 metu didelis a —irfitn mūras 
ir 2 aute muro garažas. "Radiaat" 
šildymas. Marąuette Parke. 
S38.000.O0. 

Platus lotas arti »r. KryžiatM Ugo-
imieA Pteua 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 West 71st Street 

TeL TS7-7200 arba 787-85S4 

tmmediate Openines 
tfCStltASOr. PRO»*fCKKS 

TKA*-XKKS 
ALale or Femaie. Kaaume nsąotfed. 
N© esjperienace aec<?s«.ry. wit! train. 
pert or tull tinue nertai line lOTMiHO-
Xriple V co:n»aiii'-s. ilim>siti bur»»-
aie^u apportuT»ft>. Ca!.i o» wrtte Mr 
JesRie VVįUiauBs Jtr. 

GEKJiRAI. A G E N T 
«M£RCH.\ą(T A « » 4 9 M C . B#6. 

5A W. KandotpU Št. (Kama JO»} 
CUicago. UI. *Mit>l 

CaH ST3-*W5 Tor frppottiuneat. 

Heip VVaifCed 
LIGHT A.S8£3II£LY 

JLil band work, ao aoacain«*y or 
asst-mbly Kne. gtartrnr January 3rd 
jfcud end JSo-y l5th. — Coa»« on .... 
We'ū adjuat. our neėda to your avail-
aiiie ttme. Tou don't have to work 
i ooujįs ta*:h Jay. Cotae in and tat's 
•talfe "Vfe're tafcing apprtcat»ns novr. 

CtaCAGO TROFSS CO. 
SZ35 JJ. 3Ww ankee — 6SS-8200 

HEUF WANTED — .H0TEK1S 
— ̂ i m m m m m ~ m ~» m m » a » ^ « ^ ^ » m ^ ^ » m * « 

KEYPUMCH OPER'S MEEDED 
Experience on !BM 3741 daU eotry 
'terminais. Exce!!ent saiary, unusual 
benefits, urilimited opportuKity. 

CALL MR. BREINE» 
278-470«. ė s t 20 

Reikalinga angliškai kalbanti šei-
nuni&ke. Prižiūrėt du mažus vai-

1 kus ir lengvas narna ruošos dar-
j bas. Gyventi vietoj, atskiras kam-
j barys. "Rekomendacijos reikalingos. 
' ApyL 45-os h* Pulaski. Skambint 

2S4-587S 

WAMTBD — VYRAI 

AITOMOBILIŲ RŪDIJIMO 
P R I E Ž A S T I S 

Lietus saugo n u o korozijos 
Tokią išvadą p a d a r ė Anglijos,. 

gausiai atsilankyti. 

Putnam, Conn. 
j . t. 

ŽUVUSIU UŽ LIETUVOS 
LAISVE PAGERBIMAS — 

VĖLINĖS 

Nežinomi Įtapai išblaškyti po 
apžėlusius dirvonus, miškų tan
kumynus ar Sibiro taigas. To
kioms aukoms pagerbti L.B. Put-

»00OO00O0O00<X>OO0O0<KK>000<X>0O<K><>OOOOO<K>0OOO<KX>0OO<X>OC. 

RELIGINEI ŠALPAI 2778 DOL. 

# Pasaulyje 
mėgiamiausias' 

Marteli. 

K«l. .šaii>OH Komitetas C^v^lana« 
ir apyl. .aukas RKLIGINF.I SAIJ'AI 
fauira 2 budais: -paStu Ir per abiejų 

į liet. par. lja.?jaytin«e rialt!i«.va». Šiais 
.namo apvlinkė sunK>šė "Vėliniu -netais «s 7t<»o surinkta 2rrs doi.: 
•v T - . , . v . , , c o n i.pais*'i gauta adio .1700 dol. Sv. Jur-
JSVaKar-eSe, lapKriClO i O., 0 :JUlg io par. bažnytine rinkliava virž 300 
vaL minėiima kuris i\-vko sese-i'1*^- i r D M N * r - ^f- hežr.Ttir^ rtn*-\<u. m i K j m ų , *,uris i^y^v sese j l t e v a n i p p o a „^^ } 7 4 7 d o i (%& stl^l_ 
Iių SodvbOJe.SuSrrmko Cialvvtų-bu- Į biami D.*tt#.-t-. par. rinkliavos davi-
TVS SU Seselėmis ir Vietos d v a s i S - , v a aako>o antrą karta. tMftlč ia * i o -
kiais. Susirikiavę į darnią eiseną, | d*m* ™ p*p«*rt» ^uma. 
užsidegę žvakatec, \^ainiku nesi-1, **?> li^^^iMS> ua: **&* Pe»-

. „ ,.^ . , [kau«kas. TZ doL. J. ir I. Kijo.uakai 25 
m su irasu Zm'osiems rrzooL. E. jr n. sa«ufcu ^o-doi.. v 

O. Jokūbaičiai i? dol., U ir S. Ke Lietin-ą." mržygiavo į ica^us. E i - Į ^ ^ 
senos d a l i n a i , vadovaujami kun. 
St. Ylos, kalbėio rožinį ir giedojo 
giesmes. Nakties tamsoj tai su
darė jaudinanti Įspūdį. Kapuose 
dvi lietuvaitės, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, padėjo vainiką 
prie bendro mirusiųjų paminklo. 
Spindint dalyvių žvakutėms ir 

A. -h- y. afvffoifeii 12 
dol., V. ir \L Marianai U dol. Iki 10 
dol.: J. ir M. Apans.vi«!a,į, J. ir I. 
JuodiSiai 3. ir St. LAniauafcai ir .P. 
Zigmantas. Iki 7 d«ol.: Pr.. Pet»aitis, 
S. Rydefts. V. ftasnatauskan ir O ž^-
maitis. 

*A 

Kiti aukojo: Dr. J. Sfcrinska Vo 
doU Po 10 dol.: J. Balbatas. V. dy-
m , T>r. E. ir R. Me-k>-s, .V. Mlkdlio-
niew. H. Stasas, I. ir A. Sušinskai 
ir J. ^irks-uskas. Po S dol.: K. Apa-
aaviriiLS St. Ba.radukan. E. Bederie-
nS, Vyt. Biliūnas, A- Brazaitienš. K. 
GaButrs. A. Orncsu*. S. Ipnatavičius. 
J. ">JMŲ'TTflni J. Lajirinaitt«nS 3. 
Kaklauskas. P. Kaminskai . B. Kark-
li^s, E. Ke.rsnaus<kas. H. Kripavl«us, 
B. Nainys. J. Naujokaitis J. Piktur
na ir J. VySnionis. JCiti aukojo- noa-
žfM»n»mia .sumomh. 

šiais raetai." ReL šalpos .Centrui 
pasiusta 2,5<W d<»l. Ptrnss aukotoju 
sąrašas bus pasiųstas vjsiems auko
tojams pradedant kitų metų ReL 
šalpos vajų. Širdingai ačiū visiems už 
aukas. 

K E L 6AI.P<»S KoyrrrtTA* 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > O O O O O O O C K > 0 0 0 « 0 0 0 0 0 < > < > o e < > 0 0 

CLEVELANDO VISrOMEX«: 
nuoširdžiai kviečiama 
aplankyti akvareliato 

Juliaus Šukio 
MENO PARODĄ, 

kurios a t idarymas |vyks š. m. 
lapkričio raėn. 14 dieną, 1 vai. 
90 rriin. po pietų Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje. 877 E a s t 185 g. 
Po a t idarymo vaišės. Įėjimas ne
mokamas . 

JiftMB StrirJo Pu ūdos Rtmulino 
Pirmininkas 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeJ. 778-4363 

J. & J. PHARMACY 

*tettfrvtt«n*rtll»nportuoO>cveo«!«Į, gydomos i«5»§s fTtt 
XaJU0}«mo8 !«o**. rementai r kt., pirkti ar nuomoti: 

N**x*a.T>ai 3upakuo>ame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIA1 savininkai 

-4 
mm y 

4ZB 

L A D I S 8 A N O G E N T L E M E N 
Balr forranla 7TB te P«tent«d-On«.rante«d ra Sw1tx«rland and ta 
PI>#M>M u a tai URA. Oagada. Euro^ . It eni-ee Bnadraft. FaUlas 
Halr. Itetdng acalp, SplitMnjr »ud*. mr^nptbening HAIR. Root 
rrow«lj. a»d r«W»rtnn NATŪRAI. HATR COI>OR. r'«lwr JTB yoa 
wtii o m r bo BAU3 or GREY. 1(XV<% 6uar*jota«d. TJatnd ta 
TJruCTtfj* Red-Blue Book. Dnųr's-CnenUst Order BTRAIGHT 
•HT. LAJB.; a A J, 3357 W. «fl«h « t , f«40 W. 4?th « t , ffck M » 
A « . A 14tb S»^ C t o m , nx . 114? N. Ashlaad A*&, 2SS4 So. 
M * W i < i t A*«u, O M f f O , HL JTB MMIdae UąUld i o«, 
1« w«Ki'i •uppljr — |«.0«. Money Ord«sr. poatiMM- SVaJ Tadcf: 

14M • » . «M» A**., ClCCatO, CUfc # M 

BITŲ NUOMAVIMAS 
Namą y t a t o u — Fardavimsc — 

Valdymas 
Dnunfiraai — Ineome Tas 

NoiaHataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

« B So. ftsdafe ATO. — 778-838S 

VAINA Real Estafe 
Geras invi'ilirvimiig — 6 butų apt 

Netoli jūros, tik $25.000 [mokėt. Kai
na $92.000. 

6 kamb. namas prie Jūros ant 33-
tos gatves. $38.000. 

711 85tb S t , BBaoi Beadk, FL 
teL ( 3 0 » 864-S986 

E C H A N I C 
SET-UP MAN 

Experienced desired 
9 paid Holidays — Vacation 

Siek benefrt msurance 
LADY L6RA 0OMPANY 

8S40 So. Birkboff (60« w«st) 
Cbicago, nHnoi-i 

Fhture — 487-9191 

•ontofli Platus lotaa. Centraltnli 
ninsas. Tik $3.730 taaok«tt. A»yL 
~Z<cm ir WMppte. 

9 bato mOr. Naajas garaiam. S « -
Abitai. PSnaa eOsys. $16.500. AnyL 
*2-oa ir Arteedao. 

70 tr Tahtnaa. Mar. 1 % aukSto. 
I butai. G«ro« paĮaroft*. TQc $25,a50. 

BUDRAITIS PEALTY CO. 
4018 W. 88 Street 

TeL f rMin 
ISSth & Archer Av., 

TeL 257>5881 
uuiiHHiNimiiMimtiiuiiniMti 

TELEVIZIJOS 
M I G L I U S TV 

Spalvotos rr Paprastos. Radijai 
Stesve ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimą* ir TjnsTma* 

D £ M E S I O 
« « t > » » M t M M M I M I » H H M 

ttintrrriiiiiirtmirtitmniiiiiiimrnmitiini 
NAMC APŠILDYMAS 

Taisau aeiros ir mdedu p^njon pe-
S m . Pigiai ičvalaa taip«p alyviniu* 
ir perdirba d€J dnjn. Idiedn vandens 
^ildym^t' Kreiptis 

A. BANYS — teL 44T3886 
i 4iimiiiiiiiiHHmH!umrMtfHniimtmtHu 

HHUJUUMiiiHimHnunuimmiiiiiiiiiiiH; 
Erdvos 4 miegama Geot&a*. iM IHIHIIIIIIIIlimttttlItlIlIlIltlItMMIlUttlIUn 

M I G L I N A S TV 
2348 W. «tm 9 t . W. T76-14g6 
HiutiiinniiHinitiHiiiiiMiiMiiHniuiiiuii 

Ecdvas mflr. S-Jq mfeg. hangafcmr. 
[ vakarus « i o Califomfa ir 62-os. 
ifeaji arumintm: langai ir garažas. 

4 H anfcsto amrlHh. Puošnus bu
tas saviaiBkur ir garos pajamas, Ar-
M 68 ir Iaiman. 

Pamteoa* m^atavoaas m 3-fą 
•partmeatv nmxknis ir patalpa biz
niui. Zenu taksai. Brighton Pke. 

I I M A I T I S R E A L T Y 
imatranee — bsecrar Tax 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

NAMy BEMOKTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias. 
viriu ves iraaujas lubas. Įrengtu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Tissisji teL T7«-0882 po 6 v. vafc. 
•oooooooooooooooooooooooooc 

S81 W. *5Srd 

| S I O ¥ 

Stfeet 

K I T E 

— 

D 

4 J S 7 8 » 

A B A B 

RR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

ir 

KratpkitAs i "Draugo' 
teaeiii visais panašiais 

tj mūsų patarnavv 

Btenierlaott apmamka BkaMai 

snnnnitfli ] urruv^ 
ir kitus kraštus 

NKDBCV9SKAS. 40R5 Airacr Ave. 
r M m s ) , BĮ 6MS3, tetef. 927-59*0 

• o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o 
Jvarrto preknj pn.srrinlUmas ne-

HrtiJMbta* iP ntStąj samf^Mp. 
€OSHOS PABCEfi* EXPHBB8 

SNHiritNM į LiETOVĄ 
SSS3 S. Hateted St. Cbica«o 10. sėsftS 
2501 W. SSth St . Chicaco. n.L. 6062fl 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V. Taiantinaa 

OOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOf l 

IIIIIKIIHniHIlHllimiHMHHIIIIHIIIIilum 
HEATtNG 

AIB OONDITIONING 
O. Žukauskas 

4144 S. Westetn Avenoe 
gražus paprr^ys. Biznieriai jas f ^ yj -7.3447 

CS S S & ^ M * JLĮSi— i — — — 
viatines korteles. 

V I L I M A S 
O V I NG 

petkraustvTnaa 
fvairiq atstumu 

W E S T S 4 t h PLACE 
TeL -»• FRontier 6-18gt 

-

. 

http://ka.ro
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. . . . . . 
MOSU KOLONIJOSE 

Brockton. Mass. 
J A I M M O \ \ 8 A 3 H J S 

čio 7 d.. 2 vai. p. p. šokiu pamo-, ir organizacijos domisi šiuo navi
kų metu dar priimami ir nauji 
šokėjai. 

Brocktono lietuvių visuomenė 

ju šviesos žiburėliu, 
moraliai ir aukomis. 

fc. Kibukienė 

zA.rįirr,* P.'YM'k-

Pirmasis inusu Ki rininRu pas i t a r imas tuo j po Antrojo moKsio ir 
kūrybos simpoziumo, d a r t ik principe ap t a r i an t . Trečiojo mokslo ir kū
rybos simpoziumo idėją. Iš ka i rės j deš inę: dr. D. Giedraitis, dr. E . 
Lenkauskas, inž. B. Na inys , wlr. J . Gimbutas , dr. G. Balukas, dr. P . 
Mažeika, dr. V. Vardys , inž. J. J u r k ū n a s i r d r . V. Maciūnas. 

TREČIASIS MOKSLO IR KCRYBOS 
SIMPOZIUMAS CHICAGOJE 

Šio įvykio organizatorių su
šauktoje spaudos konferencijo
je, Jaunimo centre, Chicagoje, 
š. m. lapkričio 6 d. paaiškėjo, 
kad trečiasis Lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumas jvyks 
Chicagoje 1977 m. lapkričio 24 
—27 dienomis. Visos simpoziu
mo paskaitos ir kiti parengimai 

rencijoje paaiškėjo, kad trečia
sis Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mas stengsis pratęsti ir išvysr 
tyti nors dar nesenas, bet jau 
turtingas pereitų dviejų simpo
ziumų tradicijas. Kaip ir pra
eityje. 1977 metų rudenį vėl su
sirinks įvairių sričių lietuviai 
mokslininkai pasidalinti žinio-

vyks Jaunimo centro patalpose,, mis, pasiekimais savo pacių 
Simpoziumą ruošia: Pasaulio '• profesijose ir išgirsti apie tai, 
ir Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga. Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjunga. Lituanistikos in
stitutas, ir JAV Lietuvių Ben-

• f t 

tone aidėjusiu li«fcuvių chorų 
garsą tebetęsia šv. Karimiero 
liet. parapijos choras. Jam va
dovauti pakvietė naujai atvykęs 
klebonas kun. Petras šakalys 
muz. Julių Gaidelį. Choras • 
Brocktone. apylinkėse ir televi
zijos ekrane garsina Lietuvos 
vardą. Choristų tarpe viena iš 
8 skyr. lietuviškosios mokyklos 
mokinė M. Bizinkauskaitė. 

Brocktone ir apylinkėse yra 
daug lietuviško jaunimo. Prieš 
kurį laiką kilo mintis suburti 
Brocktono jaunimą j šokių, cho
ro ir muzikos ansamblį. Tai 
džiugu. Jau turime ir ansamb
lio vadovybe: pirm. dr. Petras 
Bizinkauskas, dvasios vadas 
kun. Petras šakalys, tautinių 
Šokių vadovas Vytautas Bruz-
gys, vadovė Birutė Žiaugrienė. 
sekr. Stasė Gofensienė. ansamb
lio administratorius Mikas Su-
batis. parengimų vadovės Irena 
Eivienė ir Gitą Kupčinskienė, 
ansamblio auklėtojas Eligijus 
Sužiedėlis. Bus išrinkti jaunimo 
atstovai ir sudaryta direktorių 

ką lietuviški protai, talentai yra 1 a j v b a . ^ ^ i r U e t ; i v i š k ų j ų OT_ 
nuveikę kitose šakose bei djsci-: J r a J ^ i j ų a t s t o v U . 
plinose. , . . . . . „, _ 

Į ansambli jau jstojo 56 jau
nuoliai. Šokių pamokos vyksta 

Nemažesnės svarbos turės ir 
'pasižmonėjimo" momentas — 

druomenė. Visą šį mokslinį j mokslininkai norės sukurti nau-
kelių dienų susibūrimą globos į jas ir atnaujinti senąsias as-
JAV LB centro valdyba. meniškas pažintis, rasti bendrą 

Paruošos darbai buvo prade-į kalbą ir laisvai, išsamiai tarp 
ti Organizacinio komiteto nu- savęs pasikalbėti, toliau ugdyti 
komplektavimu. Kiekviena or- jau praeity įsižiebusią šilto ir 
ganizacija delegavo po du asme- j glaudaus tarpusavio bendruo-
nis, kurie bendru sutarimu pa- j menės jausmo ugnelę. Gal būt, 
kvietė komiteto pirmininką ir net galima tikėtis, kad šioji lie
jam pavedė sudaryti valdybą, tuvių mokslininkų tarpusavio 
JI-jo simpoziumo organizacinis bendravimo dvasia tiek susti-
komitetas pavedė PLGS-gai im- prės, kad galės rasti sau 
tis iniciatyvos pradėti organi
zuoti IH-jį simpoziumą ir įpa
reigojo dr. G. Baluką sušaukti 

raišką konkretesnėse organi
zacinėse formose. 

Lietuviai mokslininkai aiš-
pirmą posėdį. 1975 m, liepos į kiai supranta, kad jie yra viena 
16 d. posėdyje Organizacinio Į iš visuotinės, nedalomos išeivi-

Brocktono miesto NortiS Junior 
lukšt. mokyklos patatpose. Vy
resniųjų grupei ketvirtadienių 
vakarais, 7:30 vai., o jauniesiem 
(11-15 metų) prasidėjo 4aį>kri: 

komiteto pirmininku pakvies
tas ir patvirtintas dr. Kazys 
Ambrozaitis. 

Organizacijų deleguoti direk
toriai: dr. G. Balukas — PLG3, 
dr. D. Giedraitis — PLGS. areh. 

ios bendruomenės kultūrinės 
veiklos apraiškų. Užtat būsi
masis simpoziumas, kaip ir pra
eity, bus nukreiptas veidu į 
plačiąją lietuvių visuomenę. 
Įvairių sričių žinovai nėužsida-

A. Kerelis — PLIAS, inžj S. Jo- j rys hermetiškai savo specialių 
kubauskas —• PLIAS, dr. J . įsąyokų bei terminologijos sis-
Puzinas — LI, dr. J. Rėklaitie 

gyvenimu besidominčiai visuo
menei prieinamoj plotmėj. 

Visos prasmingos tradicijos 
išHeka gyvos tol, kol jos suge
ba augti ir keistis, kad atitiktų 
einančio laiko reikalavimams. 
Tos minties vedami, būsimojo1 

simpoziumo rengėjai numato 
mokslininkų paskaitas, praneši
mus, seminarus ir diskusijas 
sukaupti į vienus, plačiai su
prastus, bet pakankamai speci
finius tematinius rėmus. Tie 
rėmai — tai universali Lietu
vos sąvoka tiek humanitarinių, 
tiek ir griežtųjų mokslų bei kū
rybos šviesoj. 

šios Lietuvos idėjos vardan 
mokslininkai ruošiasi simpoziu-

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS i 
A. A. 

AUGUST ZEMECK 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį i r se
neli, kurio netekome 1974 m., lapkr. 12 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramvbę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. 12 
d. 7:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, ir T. Jėzuitų bei T. Marijonų koplyčiose. 

Maloniai prašome — gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a. a. August Zetneck savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona Stelta. duktė Stella ir žentas 
Nornutn Esbrook, sūnus Leonard, anūkai dr. Rartdall 
su žmona. Corinne ir Rodney. 

. 

. -. r' 
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Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
Am-OONDITIONED KOPLYČIOS 

MAMNOM8 VIETA 

Aipublic 7-8SO0 REpubiic 7-8601 

. -T * . ' 

-

A. t A. LEONIDAI SODEIKIF 
m i r u s , 

jos dukteriai BIRUTEI, žentui JUOZUI SKORUBS-
KAMS ir anūkei RIMAI nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

Brigita Tamošiūnienė 

P E T K U S 
I MAROUETTE FUNERAL HOME 
| T t V AS IR Š O N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7 tst S.. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Ava., Cicere TOwnhalI 3-2108-9 

A AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATUTI 

! 

m 

LB. nė — LI. inž..M. Jakaitis 
M. Remienė — LB. 

Dr. K. Ambrozaitis pakvietė 
prof. dr. Rimvydą Šiibajorį va
dovauti mokslinei programai ir 
inž. Juozą Rimkevičių vicepir
mininku organizaciniams reika
lams. Be to, j komitetą dar 
pakviestos Alina Lipskienė ir 
Vilhelmina Lapienė, kurios įei
na j parengimų komisiją. Iždi
ninku pakviestas Kazys Barz-
dukas. Sekretoriatas ir kiti 
reikiami komisijų nariai bus 
pakviesti vėliau. 

Mokslinės programos komisi
ja: prof. dr. R. Šilbajoris — 
pirmininkas, organizacijų dele
guoti nariai: prof. dr . Mindau
gas Vygantas (PLGS), profT dr. į 
Vytautas Klemas f PLIAS), ir f 
prof. dr. Janina Rėklaitienė 
(LI). 

Parengimų komisija: inž. St. 
Jokubauskas — pirmininkas. M. 
Remienė. A. Lipskienė ir V. La
pienė. Numatoma surengti su
sipažinimo vakarą su programa, 
didelį literatūros vakarą ir už
baigimo baHų su programa. 

Sušauktoje spaudos konfe-
| 
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ST. PETERSBURG REACH, 
FLORIDA 

Jeigu įdomauja te* įsigyti šioje 
apylinkėje neki lnojamo tur to nuo
savybę, maloniai j u m s p a t a r n a u s 
Veronikos Jakusov ienės vadovau
j a m a betuviSka įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
RE AL Eoi Al L 
«705 Gulf Blvd., 

St, Petereburs? Beack, FL. 33T06 
Tel. 81S-307-1791 diena a rb« 

815-360-0744 

temoje, bet stengsis savo darbų mo darbams ir tikisi plačiosios 
rezultatus perteikti kūrybiniu^ lietuvių visuomenės paramos. 

Mūsų broliui šauliui 

A. t A. JUOZUI ŽEMAITAIČIUI minis, 
jo žmoną ANELĘ, vaikus: DALIĄ, ALDONĄ, ALGI
MANTĄ GINTAUTĄ ir velionies brolius, seseris ir visus 
gimines liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime. 

Los Angeles Juoze Daumanto 
šaulių kuopos valdyba ir š&uiim 

A. f A. 

S T A S Y S PALŠIS 
Mirė 1976 m. lapkričio 10 dieną, sulaukęs 76 m. amžiam. 

Pašarvotas Elliston Funerat Home, First ir Grant Streets, 
Hinsdale. Illinois, tel. 32S-0275. 

Lankymas penktadienio vakare nuo 6 iki 9 vaL 

Laidojamas šeštadieni, lapkr. 13 d~, 10 vai. ryto iš koplyčia* 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

A. f A. STANLEY F. WALSKI 
Pirmojo Pasaulinio karo veteranas 

Gyveno Chicago, IBinois, Town of Lake apyi. 
Mirė lapkr. 10 d. , 1976, 8:30 vai. vak\. sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 76 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Jurskaitė\ sūnus 

Stanley, marti Eiizabeth, duktė Geraldine, žentas Rohert Lozuk, 6 
anūkai, 2 sūnėnai John ir Alex Barshes ir dukterėčia Bernice Mar-
tishius su šeimomis, giminaitė Frances Bakshis ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

VeBonis buvo brolis mirusių a, a Joseph Walski ir a. a. Anasta
zijos Barshes. 

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271. 
Kūnas pašarvotas Eudeikis — Gaidas — Daimid koplyčioje, 

4605 S. Hermitage Avenue. 
Laidotuvės jvyks šestad., lapkr. 13 d. iž koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai 
Laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 927-1741 

E U D E I K I S 
$ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
\ DOVYDAS P. SAIDAS ir GE R ALDAS F. DAIMID 
} TRYS MODERMSK0S KOPLYČIOS 
<* 

C 4330 - 34 South Califontia A?MM 
I Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
I 4 6 0 5 - 0 7 South HermRagt Avenue 
f Telefoną* — YArds 7-1741-2 

• -

-_ 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ltetuvlę Latdotovią Direktorių Asociacijos Kanai 

ANTANAS N. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Vm SO. UTUANKA A VE. TeL Y Arda 7-84M 

A. t A. pulk. įeit. Stasys Kruvelis 

STEPONAS C. UDK (UCKAW!CZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL V i r g i n * 7-6077 
2424 W. tm STREET TeL REpubHc 71213 
l i e » SouHrwest Hfefcway, P « t o Hflls, 10. TeL I74441t 

-

-

• 

-

- • 

-

spalio 

A.f A. 

ALBERTUI OŠLAPUI m i r u s , 
sūnums ALGIMANTUI ir RAIMUNDUI bei jų šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Ganė ir Tadas Baužai 

Mūs-.i mylimas vyne, tėvas ir uošvis mir* 1976 m. 
23 d. ir buvo palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė įam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo jį į amžino poilsio vietą. 

\"uošird£iai dėkojame kan. Vacį. Zakarauskui už maldas kop
lyčioje, už gedulingas pamaldas ir palydėjimą į kapines. 

Nuoširdus ačiū Ramovėnams už velioniui suteiktą pagarbą 
ir atsisveikinimą. 

Nuoširdžiai dėliojame visiem*, kurie nese velionies karstą, 
užprašė šv. Misiąs, atsiuntė velioniui gėriu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems vehonį koplvčioje, 
ir dalyvavusiems laidotuvėse. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petkui ir sūnums už malonu 
patarnavimą. 

Nuoširdus aživi visiems, kurie- bet kokiu- bvdu mus paguodė 
per šias sunkias- dienas. 

Nuliūdusi žmona Aleksandra, Juktė Aldona ir žents* Aleksa* 

90. CALTFOBNIA AVE. TeL lAhtftm MS7J 

POVILAS J. RIDIKAS 
ES4 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-MU 

JDMIS Pi RUDMIN 

m» šo7 UTUANICA AVB TM. YATO» 7-uavai 

-

VASAiTiS • BUTKUS 

1441 90. Sfth krt* UCERO, ILL, • p»: 1 I«fi3 
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DRAUGAS, penktadienis, 1&76 m. 12 d. Į x A a. Kostas K«nąnU mirė, 
mmmmmmmmmmm—————_ Į J^pjjjįįjjj ,^ . ̂  į^jjg Meid0W, j 
x A. a. pulk. Kalmantas Mass. ir buvo palaidotas lapkri-

laidojamas šį šeštadienį. 9:30 čio 10 d Buvo gimęs 1898 m. j 
! vai. ryto u i jo sielą bus laiko- Velionis buvo Lietuvos kariuo-
mos šv. Mišios Svč. M. Marijos menės majoras, Veterinarijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, akademijos profesorius, visuo-
12 vai. laidotuvės Liet. Šv. Ka- menės veikėjas. Jo brolis žino-.' 
zimiero kapinėse, 72 bl. Laido- mas med. daktaras Vincas Ka-į 
tuvėmis rūpinasi ramovėnai ir nauka mirė prieš keletą metų. 

x Federalinis kongr. Marty šauliai. (Daugiau žinių vakar x Korp! Neo-Lithuania Chi-i 
Russo specialiu laišku padėkojo dienos "Drauge", mirties prane- eagoje išsirinko naują valdybą: 
"Draugo" administratoriui kun. Šime). !pirmininkas —Zigmas Mikužis, 
P. Cinikui už pagalbą paremiant X Amerikos Balso atstovas vicepirm. Kęstutis Kaveckas, 
jį perrinkimui į Atstovų rūmus atvyksta iš Washingtono įrašy- sekr. Algis Regis, ižd. Antanas 
lapkričio 2 d. rinkimuose.; ti j juosteles Amerikos Lietuvių Juodvalkis, narys kult. reika-
Kongr. M. Russo ir praėjusioj į tarybos suvažiavimo transliaci- lams — Valentinas Mažeika, 
kadencijoj palaikė ryšius su sa- joms į Lietuvą. Suvažiavimas Junjorų tėvūno pareigos paves-; 
vo distrikto lietuviais, kitomis įvyks šeštadienį, lapkr. 13 d., 9 tos Algiui Modestui 
etninėmis grupėmis, ypač su jų v. Sheraton Tower viešbuty, i x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
spauda. "Draugo" redakcija 9333 So. Cicero, Chicagoje.;— J. Kiaušas, J. Radas, Alek-; 
nuolat gauna jo vertingą infor- (Kviečiami ir svečiai dalyvauti. Isandra Žilinskas; po 3 dol — | B j b l i o t e k a i ~ įteikia lituanistines knygasriš kajrės: 
macinę medžiagą. X S>vc M. Marijos Gimimo G. V. Rėklaitis, Anelė Kuraity- jxms — vyčių atstovės, bibl. direkt. E. Woods, Vyčių 

'par. mokyklos Motinų klubo tė, C. Ramanauskas, St. Mik-
susirinkimas įvyks lapkričio 15 nius, Juoze Augaitytė, Anelė X A. a. Charles Rogers (Ra-

dzevfchis) 92 metų amžiaus, d p i r m a d i en i , 8 v a l v a k . m o . c^rite*. Labai ačiū. 
mirė lapkričio 9 d šv. šeimos 
viloje. Laidojamas šiandien Šv. 
Kazimiero liet. kapinėse. Velio
nis buvo kilęs iš Gudelių, Mari
jampolės apskr. Iš šeimos liko 
sūnus Charles ir kun. Daniel, 
Dubuąue, Io., kolegijos profeso
rius. Anksčiau yra mirę žmona, 

kyklos salėje. Visos narės kvie-j x j ^ u g staniškis, Baltimo-
čiamos susirinkime dalyvauti. L ^ j ^ žinomas visuomenės 

x Mirga PakaJniškytė-Girniu- veikėjas, parėmė savo dienraštį 
vienė lapkričio 8 d. Pittsburgho IQ <į0i. a u}ja . Ačiū. 
universitete apgynė disertaciją'; x A. Dikinis iš Oak Forest, 
tema "Aš pats, kaip pažinimo m., atsiuntė auką. Dėkui. 
objektas, pagal Kanto "Gryno 

Dana Švedas — bibliotekininkė, Vai. Jurgaitis ir Adelė 
pirm. Al. Brazis ir St. Balzekas. Nuofcr. V. s-r-^us 

CmCAGUJ IK APYLINKtbt 
VYČIAI PRATURTINO 

BIBLIOTEKA 

x Rimas Grišketts, Willow-
dukiė ir vienas sūnus. Taip pat Proto kririką" ir gavo fnosofijos b r o o k i ^ d a ž n a i ^ ^ 

daktaro laipsnį. liko giminės E. ir P. Cibulskių 
seimą. Kun. P. Cibulskis, MIC, 
vadovavo savo motinos dėdės 
laidotuvėms. I6™0 1 5 d ' š i a i s m e t a i s s u e i n a 

'dvidešimt metų nuo įkūrimo ir 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
valdybos atstovai Al Brazis, or
ganizacijos pirmininkas, Del 
Zunas, kultūrinės veiklos pirmi-

"Draugą". I r dabar, dėkoda- i n i n k ė > V a l e r i a J u r g a i t i S t V y č i ų 

lėje. Atskrenda žinomas lite-, ĮDOMI BAUSMĖ 
ratūros istorikas dr. Vincas j gheiia Heitzman, 20 m., gyve-
Maciūnas iš Philadelphijos pas- j n3iū^ chicagoje, per demonstra-

[ kaitai: "Liudvikas Rėza mūsų i C i j ^ Marąuette Parke metė pa
galiu į policininką. Už tai pak
liuvo į teismą. Teisėjas Epton 

i kultūros istorijoje". Prof. dr. 
Petras Jonikas kalbės tema: 
"Liudviko Rėzos kalbiniai 

x Lietuvi, Istorijos draugija | m a s & k o r t e les , parėmė dien- j £ ' 2 ^ * t t ^ p ^ P ^ ^ " 
irta nhicairnip Iffifi m (mM. . m »«.-. Kuopos Aiz .viarąueu^ rarKO r T R 

Chicagos žinios 
UŠDRAUDĖ SEKMA 

Federalinis teisėjas A. Y. Kirk-
\*nA trečiadienį uždraudė Chica
gos policijai siųsti savo seklius 
į bažnytines bendruomenes ir 
į miesto bendruomenių grupes. 
Sprendimas padarytas.kai Alli-
ance to End Repression iškėlė 
bylą, kad policija, naudodamasi 
savo žvalgyba, gauna informaci
jas, kaip advokatai planuoja 
ginti savo klientus. 

r LI.IMA KRAUTUVES 

Nuo antradienio A & P mais
to krautuvių tinklas perima su
bankrutavusio National tinklo 
55 krautuves. Iki šiol A and P 
Chicagoje turėjo 80 maisto 
krautuvių. 

LĖKTUVAS ŠV. KAZIMIERO 
KAPINĖSE 

Lėktuvas nukrito į Šv. Kazi
miero kapines, bet juo skridu-
sieji H. Szymanowski. 29 m., ir 
R. Orlando, 25 m, nebuvo sun
kiai sužeisti. Pilotas Szyma-
nowski pajuto gazolino garus. 
Išjungė motorą. Lėktuvas ėmė 

Rėzos kaibimai ru- nubaudė ją daryti gerus d a r - | l e i s t i s ^ Pamatęs kapines 
bus: turės šešis sekmadienius I l a k ū n a g ^ k a d č i a p a r k a s / 

gruo- „ ^ Aciū. į rajono pirmininkė ir Stanley iL" R ė z ? 8 k a l b a * 1 8 2 4 m e t u : talkinti Išganymo armijos lai-
X Juozas Matulaitis, Dear- i Balzekas, Balzeko' Lietuvių kul- į \ R a Ž t ° . **??* .*?** me^' k o m a i skurdžių globos įstaigai. 

boni Hts., Mich., aukojo 101 tūros muziejaus prezidentas ir Pedagoginio lituanistikos insti-

" . ^ ^ "^'^"Ti?\±^*^"l<*^\Zmm\ l ^ S ^ ^ ^ i S ^ I S ^ U b ^ r ^ i ^ 'itUdê t,, ^ ^ ^ ^ 
naujoji valdyba pirmą posėdi Sav. and Loan Assoc. rengia- • 
turėjo lapkričio 10 d. Marijonųj m a s minėjimas 3 vai. Lietuvių 

X Pagalba gazuojančiam žmo- I bos direktorius, aplanke Chica-!n ė j ' v a d * v a u J a Q t l e k t o r e i SU

KŪRENAMOS DUJOS 
Leista truputį pakelti kainą 

v.iSuome:ie vienuolyne. Pareigomis pasis
kirstė: pirm. dr. J. Meškauskas, 
vicepirm. dr. J. Jerome, vice-
pirm. Dainavos reik. dr. A. D a - ! G a m t o s apsaugos rajono vice- valandoj. 
mušis sekr R Olšauskaitė direktorius, skaitys paskaitą! x Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
prot. sekr. A. Pakalniškis, ižd'. j " * • * * M L w A sąjungos su- z. Sadauskas; po 3 doL - J . 
kun. V. Rimšelis, jaunimo reik sinnkime lapkr. 19 dieną 7:30 Ramonas, E. Smilgys, Č. Sta-
S. Kuprys, nariai — dr. V. Vy- v a l- v a k a r o L- Tautiniuose na- niulis, Otilija Marchertas, Pov. 
gantas, ses. Anna Marija ir E. 
Paurazienė. 

gui — 465 Alvudo radijo pas- Į gos Lawn bibliotekos vedėją sei Petersonienei, išgirsime apie: už kūrenamas dujas Chicagoje. 
kviečiama dalyvauti, j ? ~ s- ^ ' " T o ' v T r r t n i ZZ u T " » " JZH. L V^TJ<* I Joninių naktį • Elena Tumie- į Kainos daugiau pakils komerci-

: kaita š{ šeštadieni, 9 val ryto,- Elizabeth M. Woods ir Daną; K^.a ič iu likimą Karvaičių' "ėms ir pramonės įmonėms. 
x lai . Valdas Adamkus, JAV Sophie Barčus radijo šeimos , S v e d ) kultūrinės veiklos koor- ^ ™ ^ 

X Vladė Račkauskienė, dėl 

dinatorę ir įteikė labai vertingų 
knygų apie Lietuvą ir lietuvius 
išeivijoje. 

Tarp knygų ypač vertos dė
mesio: A. ir F. Kantautų "La

muose. Paskaitos tema: "Taršos Petrikas, T. Tarnauskas. Labai Į thuanian Bibliography", infor-
problemos JAV ir Europoje", j ačiū. muojanti apie Lietuvą liečian

čius leidinius, kurie yra JAV X Chicagoj ir apylinkėse gy- x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
sveikatos sutrikimo anksčiau venancių dailininkų bendra pa-j Kazimiera Pliuškonienė, Phi-
išėjusi į pensiją, šiomis dieno- i r0** >Ta ruošiama Vasario 16 
mis iš Marąuette Parko, ku r |P r 0 S a Čiurlionio galerijoj 1977 
daug metų gyveno, išvvko nuo- j m e t u v a s a r i o n - 2 0 dienomis. 
latiniam apsigyvenimui į Cali-! £ h l c a | o s ž ^ u s n J e n 0 kritikas 
forniją, kur gyvena jos abu sū 
nūs su šeimomis. Ji apsigyvens 

Don Baum, dail. Janina Marks 
ir dail. Vytautas Virkau sutiko 

Camarillo miestelyje "prie" Los : dalyvauti jury komisijoj išrink-
| ti parodai eksponatus iš prista
tytų kūrinių. 

X Cicero Šv. Vardo draugijos 

Angeles. 
. X Studentų ateitininkų drau

govės susirinkimas rytoj (šeš
tadienį) 7:30 val. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Nariai ir nau
jai įstojantys būtinai daly
vauja. 

X Pirmyn choras labai dė
kingas visiems mecenatams ir 
rėmėjams, prisidėjusiems savo 
aukomis prie muz. K. Stepona
vičiaus pagerbimo, pastatant 
"Grafo Luksemburgo" operetę. 
Operetė statoma lapkričio 14 d. 
3 val. po pietų Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Bilietai gau
nami "Marginiuose''. (Pr.) 

X lietuviškas jaunimas kvie
čiamas atvykti į Chicagos 
Aukšt. lit. mokyklos rengiamus 
šokius lapkričio 20 d., 9 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje - ves
tibiulyje. Gros Vyties orkestras. 
Įėjimas 2 dol. Prašome apsi
rengti tvarkingais rūbais, (pr.) 

X Ieškoma lietuvių šeima, ku
ri, gyvendama prie Lietuvių Klu-

ladelphia, 
Anna Rocevice, Chicago, 
Jurgis Jakubauskas, Los An

geles, 
J. Juozevičius, Chicago, 
V. Skirpstas, Willowick, 
Juozas Jagėla, Toronto, 
Juozas Juodakis, E. St. Louis. 
Visiems tariame ačiū. 

jis galės nusileisti, bet priskri-
dęs arčiau pastebėjo paminklus 
ir nenorėjo jų daužyti. Nusilei
do prie Pulaski ir 112 st. 

AR TRŪKS DUONOS? 

Sustreikavo kepyklų šoferiai. 
Dėl to gali Chicagoje pritrukti 
duonos ir kitų kepyklų gaminių. sius, Arūno Kaminsko muzikinį: tepajus. 

įvadą iš VI. Jakubėno kantatos i -
"Pranaše Didis". Tėviškės pa- ^»l,,l,,,,,»l,",l"»""»"""»il««»lll«IllIHIHIIIlllii!iiiiiiiiiiiimiiiimiitiif|iii,|„,i. 
rapijos choras, vadovaujamas j 5 
Jurgio Lampsačio, pirmą kartą 
atliks šiam minėjimui specialiai 
komp. VI. Jakubėno harmoni
zuotas liaudies dainas iš L. Rė-

A. TVERAS i 
2646 W. 69th Street — IeL RE 7-1941 [ 

Pardavimas ir taisymas E 
LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBES § 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiHiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiftiiiiiiir ir Kanados bibliotekose, A. M.į z o s "Lietuvių liaudies dainų" 
Račkaus "Žinynas apie Lietuvos; rinkinio: Nuotakos dainą ir . 
Numizmatiką", apimančią platų Į Vieversėliui bei kitas, akompa-' MĮ«Į STEMy!fiMĮ$ OUOTI LIETUVIAMS GERIAUSI- = 
spektrą Lietuvos praeities, j nuojant jaunam pianistui Arū - " - - : - -'-'--: - : ' - ' " " ' " "*' J s-ta """"V ! |* 
Rašydamas apie iškastas mone- j n u į Kaminskui, 
tas, autorius nes'gaili laiko tau- Atrodo, kad rengėjai visa 
tosakai, padavimams apie pi- d fc l ė j o D a b a r - ^ 
hakalmus, milžinkapius, tvirto-; ^ ^ visuomenės eilė 
ves, užkeiktus turtus. Turinys I _ ^ j . ^ a n e s 
gal ir neišlaikytų mokslininko - . ^ ^ ^ 
numizmato kritikos, tačiau pa-1 

A. T. 
x Už labai sunkiai sergančius: į p r a s t a m skaitytojui įdomu i.' 

nariai eis "in corpore" prie šv.lT. K Peškį, SJ, T. Joną Bore- vertinga «x Lithuanian Ce-
Komunijos sekmadieni, lapkr. į vičių, SJ, L. B. Gage Parko m e t e r y " iliustruota šv. Ka-
14 d., 7:30 val. šv. Mišių metu. j apylinkės vicepirm, ir A. Gaš- zimiero lietuvių kapinių istorija. 

X SoL Daivos Mongirdaitės!ka ' * * _ ! _ _ 1 , _ _ _ _ l_£_"! Lahai t u r t i n ^ • * • • '" P ^ ' 
rečitalis renkamas laokr 21 d n i r P i r m u J ų ^y**™ n a n u ' ' k i a i iliustruota. Verta dar 
3 val. popiet Jaunimo centre! fc S " f S L i T ^ 'Zt***** A K u č o "Lithuanians 
BUietai gaunami Marginiuose. \ * T * £ 7 " i ? f ' - — ' ^ ^ ^ ^ K ^ *' K o n č i a u S : { v • i • - i -. :val. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. "Historv of Lithuania" an^lu : f • Visi kviečiami. (pr.). L - J , . „ .H. ^ ' . „ i nistory oi u u i u a m a angių. prieplaukoje bus įskeltas 

| Visus šios apylinkes lietuvius k a l b a _ k n y g o s l a b a i n a u d i n . ^ J - ^ £ b ^ ^ : 
X Už a. a. dr. Antaną Gyl|, proso dal>-vauti šv. Mišių auko- g o s mokyklinio amžiaus jauni- į -

CHICAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ ' 
VEIKLA 

Šiomis dienomis Chicagos jū
rų šauliai laimingai ir sėkmin
gai užbaigė plaukiojimo sezoną 
ir pervežė savo laivą iš Michi-
gano ežero į Calumet upę, kur 

minint jo 10-ties metų mirties je. 
sukakt] šv. Mišios bus celebruo- LB Gage Parko Apyl. Valdyba 

(pr.) tos Tėvų Jėzuitų koplyčioje sek
madienį, lapkričio 14 d . 8:30 
val.. Tėvų Marijonų koplyčioje 
9 val Tėvų Pranciškonų koply-į 
čioje, Brooklyne, 11 vai, o h £ f * ? * . P a r d u f i d w n " m u r ' . b l ' 
kričio 17 d. pas N.P.M. seseles * ? į į " x

n a m a s - * į * l 
iy2 vonios, šeimos kamb., 2 

x Do\mers Grove miestelyje, 
tik keli blokai nuo traukinio 

mui. 

Putname. (pr.) 
X Jaunosios "ŽIEŽIRBOS", 

pasižymėjusios savo gražiomis 
dainomis, išpildys programą 
Brighton Parko Lituanistinės 
mokyklos tradiciniame rudens 

maš. garažas. $64,450.00 Gvi-
dienė, brokeris, tel. 852-9817 

(ak.) 

X V LTS ŠVENTĖS LETDI-
NYS-PROGRAMA, didelio for-

bo pastatytame bute, galėtų ei- č i o ^ d., 7:30 v. v , Pakšto sa 
ti klubo prižiūrėtojų pareigas. 

baliuje, kuris įvyks š. m. lapkri-1maXo' t ^ J S Z Z * * * * ? 
namas: DRAUGAS, 4545 W. 

žiemos veiklą. Šios kuopos vė
liava su uniformuota palyda 

Dovanotos knygos sukėlė di-! dalyvavo Vilniaus krašto lietu-
delį susidomėjimą kultūriniu; vių s-gos surengtame Vilniaus 
kraičiu, atvežtu ir kultyvuoja-1 dienos minėjime, o kuopos šau-
mu su tokiu užsispyrimu. Dė- lė s sukvietė pas moterų vadovę 
kojame Vyčiams už praturtini- U. Zinkienę kuopos moterų su
mą mūsų lentynų. 

Dana Švedas 

LIUDO G. M. RĖZOS 
MINĖJIMAS JAU ČIA PAT 
Nuo šių metų pradžios Peda-

sirinkimą. kur aptarė artėjan
čio ruošiamo vakaro ir ateities 
veiklos klausimus. Kuopos vy
rai dalyvavo mažojo kalibro 
šaudymo varžybose, kur pirmą 
vietą laimėjo Kl. Pumputis. 

PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 
ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA DB EKONOMIsKA 

SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
Naują 1977 mažą Chrysler 

Ud 22 ray rh» gaBoon $4,950.00 

Cordoba 2-Door Hardtop 
Sutaupysite Dd $1,500 pirkdami 1970 metą Chrysfer ar Plymouth. 

Tarinis Į—mkmM majimy CtĖmtmt, Boki, Pontiae, Oldsmobfle ir 
ldtų, taipgi importuotų. Įvafat} kaino, Pradedant ano $100. Mflsų dirbtu
vėse prityrė mechanikai pataisys kirrwwŲi (Body), sparnus (Fenders) ir 
sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias j y - r s - * "ir p o p į i T į m . C"3*c9£^* ; - -%aa vW 50 metų. 

goginio lituanistikos tototo\<** J J1 • j " ^ f ***> d™' 
ir Mažosios Lietuvos Lietuvių! " į f a i kuopai j . s. vadovo 
draugijos planuotas ir skelbtas 
Liudviko Gedimino Martyno 

Mykolo Vitkaus, bus iškilmin
gai įteikta laimėtojui šį šešta-lėje. Tėveliai ir visuomenė ma- ? 3 r d **"> Ciūc^0' m- «ĮJ29. 

Kaina su persiuntimu $2.50. i Rėzos 200 metų gimimo sukak- i -*?*• J r * . P 1 ^ 0 - " 1 ™ 0 s e z o n o 

_ _ . . _ . . I . Ho lu i V W H I co Pio Kmvaiomoci i - ^ l ^ ^ T l ^ 1 ^ ' P"a^ubėk]te r ' įsiyti * i s t o r i k e s ^ ^ r ^ T | ^ 1 « Į f c i | * S Vyčių salėje. Ruošiamasi 
mu paremti mokyklos darbą. lėtų vadovauti virtuvei, o vyras „.,. f n~, 

g ^ ė t , paumauti bare. AUygi- f * Z / £ 2 m "" * ^ * S c " L . 
nimo ir smulkesnių informacijų ' 
reikalu kreiptis į klubo pirmi
ninką A. Karnių, 6900-10 Ave^, 

,-, ,. , , . , . *. j o i dalyvauti kariuomenes dienos 
gautas nedidelis: dieni, lapkričio 14 d., 3 val. . , . . 

iii 
įiiiiiiiii: 
miiiii 

Ininiir 

(pr.) 
X Kun. Alfonso Lipniu no 

moksleivių ateitminkg kuopos 

(sk.) Jaunimo centro didžiojoje sa-

North, St. Petersburg, Florida, susirinkimas įvyks šį šeštadienį,! 
33710. Telefonas (813) 345-273$ lapkričio 13 d, 2 val. Jaunimo! 

(sk.) centre. Bus paaiškinta šių me-| 
tų tema "Ištieskim ranką ar-1 

Ir einamieji reikalai. 
X Cicero Medžiotojų Ir Žvejų 

K-EPZ _». i.t.^.__ x-_ ^ „ j i tunui 'Ešerys" klubas ruošia tradi 
cinį metinį įkurtuvinį balių 
lapkr. 13 d., šeštad, 8 v. v. Jur-

Kviečiame visus narius nau-
(pr.) . 

gio Pečkio svetainėje. Maloniai x V.vtautas Valantinas, Cos-
kviečiami visi atsilankyti pasi- mos Parcel Express savininkas, 
vaišinti skaniai paruošta žu- praneša, kad dabar siunčia 
vim. stirniena; pasišokt prie maisto siuntinius į Lietuvą iš 
jaukios p. Ramonio muzikos. Danijos ir vietinių Amerikos 
Įėjimas auka 7 dol. Skambint produktų. 2501 W. 69 St., tel. i 
Jurgiui Pečkiui teL 656-2977. 925-2737 ir 3333 So. HaMed St.. i 

minėjime, o taip pat jau pas
kelbtas rudeninis kuopos narių 
visuotinas susirinkimas. 

Savo energingais ir planin-i 
gaiš užsimojimais ir su veiklia 
kuopos valdyba naujas kuopos 
pirm. Edmundas Vengianskas 
labai pagyvino šios jūrų šaulių 

.kuopos veiklą. 
Myk. Maksvytis 

C R A N E S A V I N G S 
AND 1 0 A l i S S O C M T I O N 

B. R. PIETRI E W1C2, Prea. 

2555 West 47th Street Tel. Lfi 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING PLACE 

lpr.>,toL 254sJ320, 
;mburro spektaklio 

U t į . Į Pirmoj duona, iartoja a. tv mas. & Stosoaj^ičia'is ttimV-i*v& 
nadien] 

200 M. KALĖJIMO 

Negras Harry Jenkins, 20 m., 
kuris peršovė ir apakino N. Co-
mito. nuteistas kalėti nuo 100 
iki 200 m., bet jau už 11 metų 
jis galės būti išleistas, pasilik-

poiicijjos nnfi^urojj. 

VAJJkNDOS: 

7%% 

PIRMA O !r KETVIRTA D. — S r. r. tkf t y. » 
A.VTR \D. Ir P E N K T A D . — 9 v. rvt/« ik! 5 % vtik 
SESTAD. 9 v. r Iki 1 ] V. d. — TrHMad a*d*ryt« 

6 % % 
Mokamas ai B m. 

cerrifikatus. 
Mlntmum $1.000 

Mokama o i 1 m. 
oprt i f l iata*. 

Minimam i 1.000 

mokamąjį oi 
Investavimo 
Aankaitsa. 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 


