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Carteris — sovietams mįslė 
Kol naujasis prezidentas apsipras pareigose, sovietai susilaikys nuo 

tarptautinių avantiūrų 

Maskva. — Sovietų vadai api
būdina Jimmy Carter, išrinktą
jį prezidentą, tokiais pat žo
džiais, kaip kadaise Winston 
Oiurchillis sovietus: paslaptin
ga skraiste apdengta nežinomy
bė, kurios viduje slepiasi mįslė, 
— taip neseniai rašė "Chicago 
TrSmne". Labiausiai jiems ne
aišku, kokios užsienio politikos 
laikysis naujasis prezidentas. 
Raminasi tik, kad Amerikos ir 
Sov. Sąjungos santykiuose gal 
i r nebus radikalesnių pasikeiti
mų. 

Praėjusios savaites "L&era-
turnaja Gazeta" skundžiasi, jog 
pranašauti, kokia bus politika 
po sausio 20, beviltiškas reika
las. Daugelis laikraščių bando 
susumuoti C'irterio pareiškimus, 
išdėstytus įvairiais atvejais ir 

Kissingeris pas Carterį 

Plains, Ga. — Sj šeštadieni 
Jimmy Carterį aplankys Henry 
Kissingeris su keliais pagelbi-
ninkais ir painformuose jį apie 
užsienio reikalus. Su Carteriu 
bus ir išrinktasis vicepreziden
tas Waiter Mondaie. 

įvairiom auditorijom, bet išpra-1 zinskis, nujaučiama, gali būti 
našauti, koks bus 39-sis prezi- paskirtas tautinio saugumo rei-
dentas, vis vien neįmanoma. į kalams patarėju. Jis labai nemė-
Diplomatai mano, kad Kremlius giamas Maskvoje, laikomas an-
nesitiki grįžtant šaltojo karo tisovietinio nusistatymo ir sa l 
laikų, tik galima tikėtis sovietų 
ir detantės ignoravimo. Kitais 

tojo karo propaguotojas. 
Didelė mįslė, ką Carteris pa-žodžiai, politims biuras nepra- ^ ^ 

valstybės sekretorium, mato Amerikos - Sovietų Sąjun
gos santykių pablogėjimo, bet 
nėra pagrindo laukti ir pagerėji
mo. Carteris nepažįsta užsienio 
ir neturi patyrimo tarptauti
niuose reikaluose, jis rūpinsis 
daugiausia vidaus problemomis, 
neskirs tiek energijos detantei, 
kiek skyrė Nbconas ar Fordas. 

Vienas didžiausių Kremliaus 
rūpesčių yra įžiūrėjimas, kad 
Carteris gali bandyti sukurti 
trikampį, ieškos artimo bendra
darbiavimo tarp Amerikos, Va
karų Europos ir Japonijos. Nuo 
to labai nukentėtų Amerikos ir 
Sov. Sąjungos partnerystė. Tą 
idėją Carteriui labai perša Zbig-
niew Brzezinski, Columbijos u-
niversiteto profesorius, vienas 
pačių svarbiausių Carterio už-

svarbiausiam kabineto postui. 
Jei butų atsiklausta sovietų, jie I 
nedvejodami pasiūlytų palikti 
tą patį Kissingerį, rašo "Tribū
ne". Jie jo norėtų nors ir po 
tokių jiems nepriimtinų Kissin-
gerio žygių pietinėj Afrikoj. 
Kremlius apgailestauja jo išėji
mą svarbiausia, kad jis juos, so
vietus, laikė lygiais partneriais. 
To rusai nepajunta, kai tenka 
susidurti su kitais Washingtono 
oficialiais asmenimis. 

Maskvoje reziduoją Vakarų 
laikraštininkai mano, kad kurį 
laiką Kremlius nebandys Carte
rio naujomis tarptautinėmis a-
vantiūromis, leis jam apsiprasti, 
iki sovietai iššifruos, kokios ak
cijos jis galėtų imtis rienu u 

sienio reikalams patarėjų. Brze- i kitu atveju. 

v. 

Carteris pas Fordą 

Washingt©nas. — Jimmy Car 
teris kitą savaitę lankysis Wa 
sbingtone ir pirmą kartą po rin 

Kissingerį! 
Kinu -

nenumato Rodeznos iuoduių 
ietu 

siianeumu 
Washmgtonas. — Henry Kis

singeris mano, kad kinai su so
vietais gal gali susitarti bei iš-

k l m ^ s ^ t i k s ^ u T r e ^ e l t u ' F o r - l 1 ^ 1 1 1 1 k a i kuriuos nesklandu-
mus, bet vargiai galės pasiekti 
tokio susitarimo, kad iš to būtų 

du, bus svečiu Baltuosiuose rū
muose. 

Trudeau prieš 
separatizme 

Ottatva. — Kanados ministe-
ris pirmininkas Pierre Trudeau 

Amerikai pavojus. Šiaurės At
lanto pakto parlamentarų susi
rinkime jis buvo paklaustas, ar 
toks dviejų komunistinių milži
nų suartėjimas grėstų NATO 
šalims. Atsakė sekretorius, jog 
dėl to neturėtų kilti panika, vi
siškas suartėjimas negalimas. 

reiKeU , H " i a i 

čai yra esminiai, per daug dideli, 
jų išspręsti jie negali 

Kissingeris pažadėjo koope
ruoti su Jimmy Carteriu. Užsie
nio politika nėra vienos kurios 
partijos politika. 

An golos nejleis 
T. Tautas 

nežada derėtis nei su viena pro- į Yra ribos, kur vienų ir kitų nuo-
vincija, norinčia atsiskirti ir pa- j laidos baigiasi. Amerikos žval-
siskelbti nepriklausoma valsty- j gybos žiniomis, ideologiniai gin-
be. Trudeau pats yra iš Quebe-
ko provincijos, bet jis neprita
ria separatizmui. 

Akropolio statulos 
į muziejų 

Atėnai. — Graikijos vyriau
sybė yra nutarusi statulas iš 
Akropolio patalpinti į naujai 
statomą muziejų, kuris bus už
baigtas po trejų metų. Tai da
roma, kad išlikusias Akropolio 
skulptūras iš Parthenono ir pen
kias Karijos mergeles iš mažes-
niojo Erichteinon šventyklos ap
saugotų nuo suteršto oro naiki
nančio veikimo. 

Naujasis muziejus statomas 
Akropolio papėdėje. Į muziejų 
paimtų skulptūrų vietoje bus 
pastatytos jų kcpijos. Aplink' 
seną uo'ą vėl žadama padaryti j 
taką turistams vaikščioti. Nori-
ma ir seną Dioniso teatrą Akro- j 
polio atkalnėje vėl pradėti nau- \ 
doti. V šimtmetyje prieš Kris- į 
tų teatras talpino 17,000 žiūro-! 
vų. 

Netoli Dioniso teatro yra re
konstruotas romėnų teatras vai
dinimam, koncertam, operai. Su 
darbais tenka skubėti, nes, spe- \ 
ciaa.istų teigimu, per paskutinius 
10 metų Akropolis yra daugiau į 
nukentėjęs, negu per visus pra-
ėjoahis 2500 metų. (t) 

— Rodezijos naciona
listų vadai — Joshua Nkomo 
ir Robert Mugabe — atmetė bri
tų siūlomus kompromisus, išėjo 
iš posėdžio ir pareikalavo val
džią perduoti juodųjų daugumai 
iki 1977 metų gruodžio 1. 

Rodezijos kariai susišaudy
muose su partizanais 29 jų nu
šovė. Mozambikas pasiskundė, 
jog Rodezijos lėktuvai ir heli
kopteriai buvo jskridę j jo teri
toriją ir subombardavo kariuo
menės baze. Rodezija atsiliepė, 
kad toje bazėje buvo treniruo
jami partizanai prieš Rodezija. 

Indonezija uždraudė 
"Newsweek" 

Jakarta . — Indonezija uždrau
dė Įvežti ir pardavinėti "News-
week" magaziną. Uždraudė ir 
jo korespondentams įvažiuoti. 
Sako, žurnalas kenkia Suharto 
režimui. Bus griežčiau prižiūri
mi ir kiti svetimų kraštų laik
raštininkai. 

Maskva. — Skyrybos didėja 
ir Sovietų Sąjungoj. Pagal 1974 
metų statistiką Sovietijoj šimtui 
vedybų skyrybų buvo 28.32. At
skirose respublikose ar miestuo
se buvo žinomas toks procen
tas : Uzbekijoje buvo tik 12.3 
skyrybų, kai Ukrainoje 31.7, Es-

New Yorit — Angola pakar
tojo savo prašymą priimti ją į 
Jungtines Tautas. Nujaučiama, 
jog Amerika vetuos prašymą, 
kaip vetavo ir birželio 2 JT 
Saugumo Taryboje, motyvuoda
ma, kad kol Angoloje laikoma 
Kubos kariuomenė, ji nėra lais- tijoje 38.6, Leningrade 42.8, O-
va ir nepriklausoma valstybė. | desoje 53.3. 

j Ko nesunaikino laiko dantys, baigia 
13*o •ižt«riiaja» ir minios turistų. Akroj - -ape^e,^. A*.er.'ic«e 
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Latvijos nepriklausomybes 58 metines NESUTARIMAS TARP BRE2NEY0 
IR TITO 

Pirmoji konferencija vietoj 2 valandų nutruko po 45 
minučių 

Belgradas. — Brežnevo ir Ti
to konferencijoj buvo nujaučia
mas nesutarimas. Jugoslavijos 
žinių agentūra Tanjug paskelbė, 
kad jųdviejų pasikalbėjimai bu
vę "atviri, pasikeista nuomonė
mis abu kraštus liečiančiais 
klausimais". Diplomatinėj kal
boj toks pasakymas, kad pasi
kalbėjimuose buvo "atvirai" pa
sikeista nuomonėmis, ypač Rytų 
Europoje, reiškia, jog buvo ne
sutarimų. Antradienio vakare 
abu vadai antrą kartą susitiko 
nuošalesnėj vietoj, Dobanoci vi
loj, miške. 

Sovietų žinių agentūra Tass 
irgi paminėjo, kad buvo apsi
keista nuomonėmis, kad konfe
rencijos atmosfera esanti šilta 
ir draugiška, bet irgi leidžia 
suprasti, jog esama ir nesutari
mų. 

Ryga. Latvijos valstybines operos rūmai 

Anglies trukumas 
°3 

Varšuva. — Lenkija paskelbė 

&B4K kritiškas 
žodis Indijai 

* 

New Deflii. — Ambasadorius 
akmens anglies racionalizavimą. į Wiiliam Saxbe, kuris šį šešta-
Per televiziją buvo pranešta, j dienį palieka savo pareigas ir 
kad šeima, gyvenanti vienam j grįžta Amerikon, kritiškai atsi-
kambary ir turinti dar virtuvę, 
per sezoną gaus tik 1.2 tonos 
anglių. Dėl kuro trūkumo ir gat
vių apšvietimas sumažintas. 

Libija sutaikins 
Filipinus su 

muzulmonais 

Išvažiuojant Brežnevui, buvo 
paskelbtas bendras komunika
tas. Jame dar kartą patvirtina
mas senas sovietų teigimas, kad 
"kiekviena socialistinė šalis turi 
teisę eiti savo pasirinktu keliu 
ir niekas negali kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus". 

Menkas aptarnavimas 
kirp vklose 

D. Ivanauskienė, liaudies kon
trolierė, spalio 20 "Sovietskaja 
Litva" dienraštyje rašo apie vi
sai nevykusį — žemos kultūros 
— aptarnavimą klientų, ypač 
moterų kirpykbse. Gaunamuose 
iš kirpyklų pareiškimuose yra 60 
procentų laiškų - skundų, kurie 
liečia atsilikusią, kirpyklose ap
tarnavimo kultūrą. Klientai 
skundžiasi netaktiška elgsena, 
nekreipimu jokio dėmesio į klien 
tų nusiskundimą labai prastu 
ir paviršutinišku darbu. Atėju
sią į kirpyklą k'ient? siuntinėja 
nuo vieno prie kito kirpėjo, nes 
nei vienas nenori dirbti. Kirpė
jai - kirpėjos visai nesistengia 
plaukų kirpimo ir šukuosenos 
pritaikyti prie veido, o taiko tik 
kurį vieną kirpykloje esančių 
modelių. Dėl to ir gaunasi, kad 
visos iš kirpyklos išėjusios mo
terys yra viena į kitą panašios. 
Lietuviška patarlė sako "koks 
atlygis, toks ir darbas". (E.) 

Washincftrmas. — Pentagonas 
didžia parduoti Pakistanui 110 
bombonešių, bet nutarimą turi 
patvirtinti Kongresas ir prezi
dentas. Laukiama, kol preziden
tu bus Carteris. Jis yra pareiš
kęs savo nusistatymą svetimiem 
kraštam ginklų nepardavinėti. 

Santiaco. — Čilė sako palei
dusi apie 300 politinių kalinių. 
Dar kiti dvidešimt tebelaikomi 
suimti, galėtų būti paleisti, jei 
jie pasirinktų iškeliauti kur į ki-

ItąSalį. 

liepė ir apie Indijos skubėjimą 
kraštą paversti socialistine vals
tybe. "Tie, kurie advokatauja 
valstybinį socializmą, nieko ne
išmoko iš kraštų, kur toks so
cializmas praktikuojamas, kiek 
jis užmuša privačią iniciatyvą. 
Jei kas tenai ir buvo pasiekta, 
tai tik atskirų individų dėka". 
Skundžiasi Saxbe, kad per 21 
mėnesi jam nepavyko indams 
išaiškinti ir įtikinti laisvų vers
lų pirmenybės prieš valstybės 
kontroliuojamus. \ 

Persekiojimai didesni 
nei bet kada buvo 

Folda. — Vakarų Vokietijos 
katalikų vyskupai laiko savo 
šventa pareiga atkreipti pasau
lio viešosios nuomonės dėmesį į 
kai kuriuose kraštuose vykdo
mą krikščionių persekiojimą. 
Taip rašoma V. Vokietijos vys
kupų konferencijos nutarimuo
se, kartu pranešant, kad vo
kiečių vyskupai numato pareng
tį išsamią dokumentaciją apie 
tikinčiųjų persekiojimus pasau
lyje. Vyskupai atkreipia visų 
katalikų dėmesį į susirūpinimą 
ir nerimą keliančią aplinkybę, 
jog šiame dvidešimtajame am-

, _ „ . , . . ., . i žiu je kai kuriuose kraštuose 
Trlpofl. — Libijos diktatorius | ^ ^ 0 ^ y ^ ž y m i a i griežčiau 

persekiojami, negu bet kada 
praėjusiais amžiais. Vyskupai 
ypač primena sunkią tikinčiųjų 
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose, kuriuose yra ne tik
tai slopinama religinė laisvė ir 
smarkiai varžoma bet kokia re
liginė veikla, bet žmonės dėl ti
kėjimo yra brutaliai persekio
jami 

Kaddafi Filipinų prezidento' 
žmonai Imeldo Marcos pažadė
jo sutaikinti Mindanao - Sulų 
muzulmonus su Filipinų valdžia. 
Imeldo, atstovaudama savo vy
rui, lankosi Libijoj. 

Filipinų žinių agentūra, pra
nešdama sį Kaddafio pažadą, 
pridėjo, kad gal bus rastas kom
promisas ir su muzulmonais, ir 
su Libija. Libija ir pati prisipa
žįsta siunčianti ginklus ir pini
gais remianti Mindanao muzul
monus. 

Vyskupai ragina laisvojo pa
saulio katalikus susirūpinti per
sekiojamų krikščionių padėtimi, 
maldomis išreikšti jiem savo so-

Istanbulas. — Du palestinie- j lidarumą ir, galimybių ribose, 
čiai teroristai turkų teismo bu- Į konkrečiais veiksmais jiem &-
vo nuteisti kalėjimu iki gyvos 
galvos. Rugpiūčio mėnesį jie bu
vo pagrobę Izraelio EI Al lėk
tuvą ir keturis įkaitus nušovė. 

• - . . • • - , - • - » ' / • 

Kinijos armija pradeda garbinti naują vadą — Hua Kuo-fengą 

Maisto pabrangimas 

Washinjrtonas. — Žemės ūkio 
departamento apskaičiavimu, 
maistas, prieš ketverius metus# 

šeimai kainavęs 10 dolerių, šian
dien kainuoja 1465 dol. Po me
tų, spėjama, kainuos tarp 15.09 
ir 15.24 dolerių. 

Nesaugūs automobiliai 

Dfarborn, Mich. — Fordo 
kompanija atšaukė pataisymam 
393300 mažų, subkompaktinių 
1976 metų Pinto, Bobcat ir Mus-
tang n automobilių. Pastebėtas 
netobulumas skysto kuro pada
vime, galįs sukelti gaisrą mo
tore. Iki šiol pastebėta tokių 
atsitikimų apie 100. 

Tafpei. _ Tautinės Kinijos 
valdančioji Kuomintang partija \Vashingtonas. — Šiais metais 
savo pirmininku išrinko dabar- Padėkos dienos tradicinis valgis, 
tinį premjerą Čiang Cing - kuo, j kalakutas, bus pigesnis neį per 
1975 balandžio mėnesį mirusio nai. Vidutiniškai svaras kalaku-
čiang Kai - šėko sūnų. to luinuos apie 49 centus. 

tiesti pagalbos ranką. 
Amman. — Grupė teroristų 

įsiveržė į liuksusini Interconti-
nental viešbutį prie Amerikos 
ambasados ir 10 valandų laikė 
kelis įkaitus. Specialus Jordani
jos karių dalinys įsiveržė j vieš
butį, tris teroristus nušovė, vie
ną sužeidė. Buvo peršautų ir 
karių, ir viešbučio tarnautojų, 
bet niekas & svečių. 

PJ m r a — Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos at
stovas Klaus Terfloth sakė, jog 
Bonna susitarusi Brazilijai par
duoti atominį reaktorių ir susi
tarimo laikysis, nežiūrint Jim-
my Carterio priežingo pareiški
mo. Carteris buvo minėjęs savo 
opoziciją atominių išradimų pla
tinimui. Jis žadėjo priešintis bū
damas prezidentu ir dėl Pran
cūzijos atominio reaktoriau* 
pardavimo Pakistanui 

Maskva. — Apie 1,000 rusų 
buvo evakuota iš Amerikos Bi-
centennial p?ix>dos Maskvoje, 
kai telefonu buvo pranešta apie 
plastikoj paslėptą bombą. Bom
bos nerado. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 18: Odonas, Salo

mėja, Lizdeika, Ledrūna. 
Lapkričio 19: Pontijonas, Se

veriną, Dainotas, Rimgailė. 
Saulė teka 6:42, leidžias 4:29. 

ORAS 
Dalinai saulėta, apie 52 L 
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PATIKRINSIME KULTŪRINĘ 
SVEIKATĄ... 

Nors į Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos X-jį siavaiia-
vimą laukiami svečiai ir iš kelių 
kitų lietuviškų telkinių bent 
tūkstanties mylių spinduliu, bet 
neprotinga būtų viltis, kad šim
tai jų čia sulėktų. Kiek jų bus 
— tiek. Šalia kelių dešimčių 
mokslininkų, visi jie b u s suva
žiavimo puošmena, suvažiavimui 
teiks prestižą, orumą. Visai kitas 
reikalas su Detroito metropolio 
gyventojais, su tautiečiais, besi
randančiais kelių dešimčių my
lių spinduliu, ne tik Michigane, 
bet ir Ontario didmiesty Windso-
re. Tiesa, ir jie, artimieji tautie
čiai, savo dalyvavimu suvažiavi
mui teiks prestižą. Bet n e vien tai. 
Vietinių tautiečių dalyvavimas 
n u o pat suvažiavimo rengimo 
pradžios buvo laikomas paties su
važiavimo da l imi Kitaip sakant. 

. vietinei lietuvių visuomenei ne
dalyvaujant, ar dalyvaujant la
bai negausiai, suvažiavimas ne
pasisek :ų. Kodėl? 

Visų pirma, joks profesorius 
neskaito paskaitų tuščiai audito-

• rijai. Suvažiavimo rengėjai, apsi-
•»" ėmę & suorganizuoti Detroite, 

pakviestiems mokslininkams be 
žodžių garantavo, kad jie čia lau
kiami, kad jų paskaitomis bus 
domimasi. Nebūtina dalyvauti 
kiekvienos mokslines tezės disku
sijose (kartais net geriau, jei į dis
kusijas karštai nepuolama), bet 
vispusiškai naudinga paskaitų 
atidžiai paklausyti. Kas spaudoje 
ir programos lapuose matėte pa
skaitų tvarkaraštį, patyrėte, 
kad beveik kiekvienu me
tu lygiagrečiai vyks dvi skirtingų 
sričių paskaitos. Pasirinkti arti
miausią širdžiai ir pajėgumui ne
bus sunku. 

Antra, kad suvažiavimo moks
liškai sausą programą suminkšti
nus, veiks dvi parodos: LKMA ofi- j sj0s paskaitos bus buvę atskaity 

kiau tūkstančių žiūrovų, nes ją 
ruošiant susidurta su tokiais dide
liais sunKumais, kad, jei nesiti
kint publikos dėmesio, būtų buvę 
lengviau mokslininkus susodinti 
į autobusą ir nuvežti j Kingstoną, 
j Tamošaičių galeriją, kad ten 
viską pamatytų. Taip, paroda 
ruošiama masėms ir ji verta visų 
lietuvių dėmesio. 

Trečia — susipažinimo banke
tas su koncertu. Susipažinti 
mokslininkams su mokslininkais? 
Bet gi dauguma jų tarpusavy ar
ba asmeniškai pažįstami, arba 
koresponduoja. Visai kitaip, kai 
kalbama apie jų susipažinimą su 
Detroito lietuviais. Čia kuo dides
nis skaičius, tuo didesnis, malo
nesnis įspūdis. Rengėjai padarė 
viską, kad susipažinimo vaišėse 
būtų jauku: pakvietė dainininkę 
ir deklamatorę Eleną Blandytę 
koncertinei programai, išnuoma
vo ir puošia didžiąją kultūros cen
tro salę, ruošia puikią vakarienę. 
Suvažiavimo uždarymo išvakarė
se, kai jau beveik visos svarbiau-

cialių leidinių bei jos narių raš 
tų; dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių įvairių žanrų 
dailės darbų. Parodų atidaryme 
dalyvavę ar nedalyvavę, visas ke
turias dienas suvažiavimo paskai
tininkai ir svečiai pertraukų metu 
turės progų parodose atsikvėpti, 
jomis pasidžiaugti. Ant ra vertus, 
suvažiavimo rengėjai būtų buvę 
labai naivūs, parodas rengdami 
tik keltoms dešimtims mokslinin
kų. Parodos laukia šimtų, o Ta
mošaičių dailės paroda gal vei-
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Po susitikimo su prez. Fordu Detroite trys sesulės Loreta, Roma ir Laima 
Sveraitės. Nuotr. J. Urbono 

tos, bankete turėtų dalyvauti re
kordinis publikos skaičius. 

Pagaliau — padėkos pamaldos 
uždarymo proga. Tiesa, nedidelė 
Dievo Apvaizdos bažnytėlė ir ji 
prisipildo ne kartą, o keliolika 
kartų per metus, kiekviena baž
nytinių švenčių ir įvairių minė
jimų proga. Bet šį kartą, daly
vaujant vyskupui ir LKMA na
riams, minios tautiečių tebūna 
užtvenktos ir kitos su bažnyčia 
sujungtos patalpos. Tai būtų jau 
ne vien religinė, bet ir tautinė 

demonstracija. 
Su\iažiavimui ruoštasi apskri

tus metus. Sukviesti mokslininkai 
iš Europos ir Siaurės Amerikos. 
LKMA vadovybės ir suvažiavimo 
rengėjų viskas paruošta iki smul
kiausių detalių. Kaip minėjau 
pradžioje, beliko įjungti paskuti
nį komponentą — publiką. Ren
gėjai negali su ja iš anksto susi
tarti, jai įsakyti. Gali tik kviesti 
ir viltis, kad ji kvietimą išgirs. 
Buvo gi kviesta mėnesių mėne
siais, rašto ir balso priemonėmis. 
Užtat šiame paskutiniame prieš 
suvažiavimą rašte ir nebekarto
jau kalendorinių programos de
talių. Kadangi suvažiavimo ren
gėjai man buvo patikėję propa
gandas spaudoje reikalą, tai jų 
vardu ir siūlau: lapkričio 24 — 
28 dienomis kuo daugiau laiko 
praleiskime LKMA X-?ame suva
žiavime! Tai bus mūsų kultūri
nės sveikatos patikrinimas ir kar-

| tu terapija. Tokių kultūriniu re
kolekcijų iki šiol Detroite nebu-

Ivo ir, patikėkite, mūsų amžiuje 
Į nebebus. 

Alfonsas Nakas 
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Telefonas FR 6-6489 

DAYTONO KUOPOJE 
Juozas ir Eugenija Gečai 

suruošė priešpiečius jauniesiems 
vyčiams po jų susirinkimo spa-
Ho 9-tą, o po priešpiečių buvo jie 
nuvežti į kėgliavimo namus po
pietinei pramogai. 

Didelis ačiū religinio komiteto 
pirmininkei Eloise Berczelly už 
suruošimą rekolekcijų spalio 19 
d. Jos prasidėjo pietumis 6 vai. 
vakare, po to mišios Šv. Kry
žiaus bažnyčioje Auką per mi
siąs atnešė Chris Mantz ir Joyce. 
Po mišių buvo diskusijos parapi
jos salėje. Mišias laikė ir disku
sijų moderatoriumi buvo Tėvas 
Roger Griese iš Švč. Širdies baž
nyčios Daytone. Nors dalyvių ne
buvo daug, visa vakaro progra-
n a buvo graži ir pamokanti. 
Ačiū ir Eloise's vadovaujarr.a.n 
komitetui, susidedančiam iš B. 
Noreikaitės, Pranės Petkuvienės, 
John ir Jouce Barezelly ir Harley 
Karns. įėjimas buvo laisvas vi
siems parapijos nariams. 

Spalio 2'i d. buvo Kudens der
l iaus šokiai, kuriuos tvarkė Dio
nizas Noreikas. Deja, tą patį va
karą parengimus turėjo kitos or
ganizacijos, o universitete buvo 
mokslo metų pradžios pasilinks-
miniasas. Nežiūrint to. dalyvavu
siems buvo linksma, De Carlo 
broliu muzika išjudino visus. Di

ly pasirūpino salės išpuošimu. 
Prie baro patarnavo Judita Pet-
rokienė. Rita Ambrose, Joe 
Vlantz ir Jonas. Eloise Berczelly 
ir B. Noreikaitė aptarnavo vir
tuvę, o Pranė Petkuv ienė ir Chris. 
Mantz tvarkė bilietus. 

Pusryčiai buvo suruošti pa
vargusiems keleiviams, grįžu
siems iš dešimties dienų kelionės 
į Lietuvą, Amsterdamą ir Lenkiją. 
Tie keleiviai buvo Ada ir Kathy 
Sinkwitz, Aleksas Grušas. My
kolas, Alicija ir Marija Petkai, Al
bertas ir Albina Wallis ir Walter 
Lastoskie. Jie dar turi papasakoti 
apie savo kelionę. Ypač įsmigo 
jiems į širdį tai, kaip šiltai priė
mė juos artimieji Lietuvoje. 

Susirinkimas, skirtas praėju
siam seimui apžvelgti, buvo spa
lio 10 d. Mary Lucas paruošė va
kariene, o Karolis ir Sara Petkai 
aptarnavo barą. Rengimo komi
teto nariai padarė pranešimus, 
papasakojo nuotykių iš seimo. 
Visi džiaugėmės, kad Aleksiai ga
lėjo seime dalyvauti ir girdėti, 
kaip vyčiai per sekmadienio mi
šias giedojo himną. Dėkingi esa
me už malonius žodžius, A A-
leksio pasakytus Daytono vy
čiams. Ta ip pat nor ime tikėti, 
kad mnsH organizac'ios pirmi-
r.mkas Antanas Miner yra jau 

onizo vadovaujamas komitetas pasveikęs. Pasigedome jo se'.m* 
daug darbo įdėjo* šokius ruošda- ir žinome, kaip labai jis norėjo 
mas. P. Noreikienė ir a b u Barczel- būti. Vis dar norime dėkoti vi-1 kanale. 

šiems už atvykimą. Nebūtu taip 
gerai išėję, jeigu jūsų nebūtų ten 
buvę. Labai ačiū! 

"Vėjelių" grupės vedėja Judita 
Petrokienė tebedirba su šokėjais. 
Spalio 17 d. jie šoko Daytono 
universitete Programos metu 
kultūros komiteto pirmininkė 
Aldona Ryan įteikė universitetui 
Daytono lietuvių dovaną — iš 
medžio išdrožtą lietuvišką pake
lės kryžių, Švento Kryžiaus para
pijiečio Jono Kviečio padary
tą. Tas kryžius bus patalpintas 
universitete visiems matomoje 
vietoje. 

Sveikiname Laimą Raštiky-
tę, gavusią magistrės laipsnį 
Daytono universitete. Prieš kele-
ris metus jai buvo paskirta vyčių 
stipendija. Dabar ji padeda va
dovauti kuopos Lietuvos Reikalų 

komitetui. Fran Petkus 

CHICAGOS jAUNlEfl 
Chicagos jaunieji vyčiai prade

da veikti. Sekmadienį, lapkričio 
28-tą, jie susirinks į YVoodmac 
Lanes kėgliuoti. Reikia ten būti 
2 valandą po pietų: žaidimas 
prasidės pu.sę trijų. Norintieji da
lyvauti turi paskambinti Marijai 
Klatt, 847-5122, arba Povilui 
Strotiai. 687-1430. (T) 

CHORO JUBILIEJUS 
Ghicagos Vyčių choras Šven

čia 60-tis metų jubiliejų. Iškil
minga vakarienė bus sausio 15 d. 
B. Pakšto svetainėje, 3800 So. 
California Ave. Po vakarienės 

Į bus šokiai. Bus ir meninė prog-
I rama. kurią atliks pats choras. 

Bilietai jau platinami. Choro vai 
dyba maloniai prašo Chicagos ir 
jos apylinkių lietuvius savo daly
vavimu paremti Vyčių chorą. 

NAUJAS FILMAS 
Chicagos Vyčių cuuras stisuko 

naują filmą jis bus rodomas per 
lietuviškos televizijos programą 
lapkričio ZS d-, S;30 v.v., 26 

Pamelai T. Bųrdai i r Jurgiui L.: 
Šukiui lapkričio 13 d. šv. Henri
ko šventovėje. Linkom Parke, 
buvo suteiktas moterystės sakra
mentas. 

Pamela T. Burda yra Mr. ir 
Mrs. Wiliiam Bardų duktė, stu
dijuojanti Wayne State universi
tete ir bebaigianti "Medical So-
eiaiogy"". Jurgis L. Šūkis yra inž. 
Alfos ir Angelės Šukių sūnus. Yra 
baigęs Detroito universitetą ir įsi
gijęs teisių daktaro laipsnį. Dir
ba draudimo įstaigoje Southfielde 
ir kartu verčiasi privačia prakti
ka. Jo tėvas yra Jūrų "Švyturio" 
šaulių kuopos pirmininkas, o mo
tina kultūros ir moterų sekcijos 
vadovė. 

Vestuvių puota įvyko Vengrų 
salėje, Allen Parke. Tėvai jauna
vedžius sutiko su duona ir drus
ka. Vestuvių programą pravedė 
Jonas Šostakas jr. Jauniesiems su
giedota ilgiausių metų! 

Vestuvių puotoje dalyvavo 

apie 200 svečių: vietinių ir iš to
liau atvykusių. Adelė ir Vytautas 
Čiuprinskai, Ludmira ir Balys 
Belaišiai, Jolanda ir Mykolas Ki-
ziai iš Kanados. Juzė ir Kazys 
Laukaičiai iš Chicagos. Laura ir 
Woody — Jovvos ir Lake Coun-
ty, Indiana, circ. court Judge Fre-
derick Surber. 

Jaunavedžius raštu sveikino: 
Emilija ir Stasys Grušai iš St. Pe-
tersburg, Fla., dr. Kazys ir O n a 
Pautieniai iŠ Cleveland, Ohio, 
Kazys ir Ona Gudaičiai iš Niaga-
ro Falls, Kanados, Romas ir Emi
lija Bielkevičiai, Brocton, Mass., 
Viktoras ir Stefanija Mackevi-
čiai iš Omahos, Nebraska ir 
giminės iš Lietuvos: 3 dėdės, te
tos, pusbroliai ir pusseserės. 

A. G-s 

DETROITO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUSIRINKIMAS 

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 
įvyks Detroito lietuvių jaunimo 
susirinkimas Kultūros centre. Su
sirinkimas prasidės 6:30 v. vaka
re, t. y. valandą prieš šokius. Bus 
diskutuojama Kanados ir Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietu
vių Jaunimo Sąjungų suvažiavi
mas, kuris numatytas s. m. gruo
džio mJriesio gale Detroite ir jau
nimo ruošiamas solistės Adrianos 
Jočytės koncertas sausio 15 d. 
Kviečiame visą Detroito apylin-

(Nukelta j 4 pusi.) 

= £ 3 0 — 4 3 0 , šeštadieniais 
r &30 — 1*00. 
~ • Administracija dirba kaa-
§ stan ano &30 iki 4 3 0 , ies ta-
= dfantaia ouo &30 iki 1230. 

nuožiūra. Nesunaudotų straipsaių £ 
nesaugo, juos gražina tik i& anks- £ 
to susitarus. Redakcija už skelbi- £ 
mų cunni neatsako. Skelbimų kai- £ 
noa prisiunčiamos gavus prašymą. 5 
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TeL PR 3-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

UHiumniHuiiiHiiiiiuifiiiiiiuiuiitiiiiiii 
HEATCS'G 

AIR CONTMTIONTNG 
O. Žukauskas 

4444 S. Western Avenue 
TeL — VI 7-3447 

liiiiiiiiHimuiiiniuuunHiuminuiimm 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Glnekoioginč Chirorgija 

6449 So . P u l a s k i Road (Crawford 
Medical Bu i ld ing ) . Tel . L U 5-&146 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8O0-1 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Red/.ie Avenue 

Vai.: pirmad.. antrad. ir ketvlrtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

Seštad nuo t iki 3 vai 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. VTA 5-2670 
Rezld. tel. WAibrook 5-304S 

TeL Ofiso FTE 4-5849, rez. 388-^233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 7 1 s t S t r e t 
Vai. pirm. ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad., penktad. l-», treč. ir šeStad. 
tik susitarus. 

įstaigos ir bato teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

B E N D R O J I M E D I C I N A 
1407 S. 4 9 t h Court. Cicero 

Kasd ien 10-12 ir 4-7 
I š s k y r u s treč. ir š e š t . 

TeL ofiso ir b u t o : OLympic Z-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1443 So . 5©th A v e . , Cicero 
Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadieniua 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. R E l i a n c e 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
( L i e t u v i s g y d y t o j a s ) 

3925 W e s t 59th S t r e e t 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvtrtad. U 
penktad. nuo 12-4 va'., popiet te 6-£ 
va! vak Treč. ir šeStad. sždaryta. 

rJurafe ir Kastytis* 
BANAIČIO SUKURTA 
3 VEIKSMŲ OPERA 

— ir — 
LIETUVIŲ OPEROS 

ĮDAINUOTA 

gaunama Drauge. 

Diriguoja 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perem? 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2 7 0 9 W e s t 5 1 s t S tree t 
TeL — GR 6-2400 

Va!.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: Šešta. 10-S vai 

Dainuoja 
Aleksandras Kačiūnas 

Dana Stankaitytė 
Aldona Stepožienė 
Margarita Momkiene 
S tasys Baras 
Operos Choras 

Vieno albumo kaina 15 dol . 

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

DR, E. DECKYS 
GTDYTO.IA rR CrirRT"RG* 

Specialybe — Nervų Ir 
tjjiocifsea ligos 

CRAWFORT> MEDICAL. BUTtiDDJG 
8449 So. Pnlaskj Road 

Valandos pagal ausita-rirna 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
KfDTKJV IR VARAV LIGOS 

SRKCIALISTfi 
MRDICAL BVILDING 

7156 Soath Western Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryt© 

iki 1 vai. popiet. 
Ofi90 tel. R E 7-1168; rezkJ. 239-2919 

Rezid. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EiSIN-EiSINAS 

A K U Š E R I J A I R M O T E R Ų L I G O S 
G I N E K O L O G I N E C H I R U R G I J A 

6132 S o . Kedzie A v e . W A 5 - 2 6 ' 0 1 
Valandoą paęa] snsitarimą. Jei ne

atsiliepia, akambinti: \B 2-0001. 

Ofs . H E 4 - 1 8 1 8 ; Rez. P R 6-9801 

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

Spec ia lybė vidaus l igos 
24->4 W e s t 71st S tree t 

(71-os ir CampbeU Ave. kamoas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik misitarua 

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

7051 So. Washtenaw. TeL 778-S769 
Pritaikomi akiniai pagal gydjrtoju 

receptus. 
Didelia akinių r€mų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:80 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 
L . —— • 

Telef. — 282-4422 
M . ROMAS PETKUS 

AKnj LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

uiiMiiniHiiunmnmiiuiumiHiiiimimi 
P L U M B I N C 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. G'.ass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi t-ektra. Kreiptis nuo 
7 iki 8 vai. ryto arba po 5 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-0205 
lllilIlIlIlIilIlUiiillHllllllllilIIlIlIililIlIUII tiiHfliiiiiiiHitilllllltllliiiiiiiiiiiiiiiifiiiiii 
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ST. PETERSBURG BEACH, 
FLOfiiDA 

Jeigu jdomaujatė8 Įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienės vadovau
jama lietuviška* įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GŪLF RSSOCLATES 
REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd., 

St. Petersborg Beach. F L 33706 
TeL 813-367-1791 dieną arba 

813-360-0744 vakare. 

TeL — B E 3-5893 

DR, A, B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių ligos 
8907 We*t lC3rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. _ TeJ. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinios 1» 

"Comact lenses" 
Vai. paj?a! susitarimą. Uždaryta treo. 

BODY W0RK C 0 L L I S I O M E X P E R T S 
j . STAVEVicrrs 

TraRfornisAiotui — Dažymaii — Motoro 
— K*roserijo4 (Body) h* Sparnu darbas 

(Feaderi Pilnas Patataymaa 
GAS FOR LESS 

2637 W. 47thSt ! s tel. 523-1249 
Chieago, Illinois 60632 

>00000000<><>0000<>0000<X>0<>00<XXX>0<>00000<XX>0<X>0<XX>0<X>OOC 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
SMI S0 HALSTED STREET TEL. - CA 5-7252 
RADU0 IR STERE0 APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MDELIS PASIRINKIM.AS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
>00<>0000<X>0<XXX><>00000000<>0<XXK>0<>0<>00<X>0<XX>0<>0000000<^ 

Ofiso teL — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
i O K g A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vai 
vak. dedtad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
D E R M A T O L O G I J A — 

C H I R U R G I J A 
5214 N o . Wes tern A v e n a e 
1002 N"o. West*>m A v e n a e 
Tel a t s a k o m a s t ? va landų 

4 8 9 - 4 4 4 1 — S61-t605 
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A p s i m o k a ske lbt i s eiles. D R A U G E , 

I M jis plačlansiaj s k a i t o m a s li» 

r.vtsj d l snrasr i s GI skeibunv; Imi 

s o s •i^**iif p r l s i n s i n o s 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų , P O S L £ S IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 W . 63rd S tree t 

Vai. a n t r a d . nuo 1-4 popiet 
ir ke tv . nuo 5-7 vakare . 

Of i so teL 776-2880 , rez. 448-5543 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street. 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telet. GR 6-0911 
Vai.: pirmad 

penktad nuo 
antrad.. ketvirtad 
1 iki t vaL popiot. 

Oflao tel. B E 4-2123, namu GI M 1 H 
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Jsaiyraai ir apsisprendimai. 

ŽUVUSIEJI IR IŠLIKUSIEJI 
Kasmet visame laisvajame pa- me gyvenime. įvairus kursai ir 

šaulyje lietuviai kariai,švęsda- sporto vienetai teikia karinį ap-, 
mi nepriklausomos Lietuvos ka- mokymą, kad, kaip jie sako, ta-Į 
riuomenės atkūrimo dieną, ne rybinis kareivis būtų tvirtas. Ir j 
kartą susiduria su priekaištais, skaudu, kad apmokomas lietu-' 
kad esą, tiek daug buvo skirta vis ginti okupanto interesų, kaip 
kariuomenei, o nebuvo išleista jau yra buvę ne tik antrojo pa-
n ė šūvio. Iš vienos pusės tai. tie- saulinio karo metu, bet ir po ka
sa, bet tik dalinė, nes priešintis ro, pvz. Čekoslovakijos okupaci-Į 
sprendimas buvo ne karių, jos metu, kai lietuviai buvo siun- j 
o politikų rankose. Po laiko visi čiami malšinti čekų. Ten lietu-! 
gudrūs, nes pamatėme, kad net viai žuvo, kovodami prieš savoj 
ir tada, kai buvo pasiduota, vis draugus, ruso okupanto eilėse, 
tiek neišvengė kraštas aukų, lie- Komunistinė Vilniaus "'Tiesa" 
tuviai buvo suiminėjami, tre- skundžiasi, kad "į kariuomenę a-
miami ir žudomi. teina nepakankamai paruošti 

Bet tenka taip pat prisiminti, jaunuoliai, kaip reikalauja vi-
kad kariuomenė buvo švietimo suotinės karinės prievolės įstaty- j Lietuvių senosios išeivijos parodos uždarymo iškilmių metu Brooklyne, N. Y., lapkričio 14 
i r patriotinio auklėjimo vieta, mas, partijos ir vyriausybės nu- Apreiškimo par. klebonas kun. P . Raugalas, T. Slapšys, P. Ąžuolas, J . Lenktaitis, E. če 

L!ET!!Y!IJ IŠEIVIJOS PARODA W1 YORKE 
Visą mėnesį užtrukusi Lietu- Raugalas, šiame krašte gimęs ir 

vių senosios išeivijos paroda Ap- auees lietuvis. Jis apgailestavo, 
reiškimo parapijos mokyklos sa-: kad "einama prie gero darbo pa-
lėje ir kitose patalpose, Brookly- \ baigos". Džiaugėsi, kad paroda 
ne, N.Y., buvo oficialiai uždary- buvo gera atgaiva Nevv Yorko lie
ta lapkričio 14 d. Kaip žinome, tuviams, kad suartino senuosius 
š i ' paroda buvo surišta su šios 
parapijos suruoštu JAV 200 me
tų sukakties minėjimu. 

Parodą užbaigiant, kaip ir ją 
atidarant, buvo atlaikytos iškil
mingos šv. Mišios, kurioms va-

>lr naujuosius ateivius ir pakelį 
parapiečių lietuvišką dvasią. 
Taip pat, esą, labai malonu, kad 
pokario meto imigrantai gražiai 
įvertino ankstesniosios lietuvių 
išeiviios pastangas ir darbus. 

dovavo kun. Kazys Pugevičius, j Nuoširdžiai dėkojo "Draugui ' , 
dalyvaujant klebonui kun. P r a - | ^ d paskolino vertingus ekspo-
nui Raugalui ir parapijos kuni- natus ir atsiuntė savo atstovus i 
gams — St. Railai ir Ant. Rač-j parodos atidarymo ir uždarymo 
kauskui. Pamokslus pasakė du Į iškilmes, 
kunigai. 

red. Br. Kviklys. per icuną perėjęs jaunimas įgavo tarimai. Kai kurie šaukiamojo 
išsilavinimo ir patriotinio supra- amžiaus jaunuoliai neįgija vidu
tinio. Vėliau, nors nebuvo jokių rinio išsilavinimo, nelanko regu-
įsakymų, lietuvis ryžosi kovoti liarių fizinio lavinimo ir sporto 
su okupantu. Kai kas vėl teigia, užsiėmimų, nedalyvauja gyny-
kad beprasmis buvo partizaninis bos ratelių veikloje, neturi gali-
karas. Bet kitiems, nebuvo kito mybės įgyti techninės specialy-
pasirinkimo ar būti mobilizuo- bes. Daug tokių jaunuolių atei- j Visgi jis ir toliau .prieštarau
tam, ar būti suimtam, ar išeiti į na i kariuomenę iš Mažeikių, j jantis, spėjęs nugąsdinti akcijų 
mišką. Suprantama, kad be tų, Švenčionių ir Rokiškio rajonų", 
kurie neturėjo pasirinkimo, buvo Kaip matome, Sovietų Rusija 
ir tokių, kurie galėjo išlikti neįsi- nori, kad jos būsimi kareiviai 
jungę į atvirą pasipriešinimą būtų apmokomi da r prieš pašau-
okupantui, bet jie pasidavė lais- kiant juos į kariuomenę. Ga l tai 
vės šauksmui ir niekas negali jų nebūtų bloga, jei tie jaunuoliai 
kaltinti, kad jie pasiryžo laisvę nebūtų mokomi nekęsti savo te
ginti, vynės, jei jie nebūtų auklėjami 

* ginti didįjį juos pavergusį brolį. 
Rašytojas Solženicynas vienoje Skundžiamasi, kad naujokai ne

savo novelėje, išspausdintoje labai noriai eina į kariuomenę, 
"Stories and Prose Poems" kny- bet suprantama, nes jie kaip ir 
goję, rašo, kad jis stebėjęs degan- caro rekrutų metais išvežami iš 
tį laužą ir į jį įmetęs kelmą, ku- savo tėvynės į Rusijos gilumą, 
riame buvo skruzdžių lizdas. Jis 

aprašo, kad skruzdelės bėgo iš Petras Ruseckas 1937 m. išleis-
kelmo nuo karščio, bet kitos su- toje knygoje "Lietuvos kariuo-
grįždavo atga] ir žūdavo. Taip ir menė" rašo, kad Lietuvos ne
daugelis lietuvių karių ir šiaip priklausomybės kovų metu žuvo, 
jaunuolių nenorėjo pasitraukti iš mirė nuo Ž2izdų ar ligų 2,611 ka-
savo žemes ir, kaip tos didakti- rių, buvo sužeista 1,133 kariai, Ii-Į 

Nuotr. Vyt. Maželio 

Kokia bus Carterio ūkine politika 
FG išrinkimo prezidentu jis atsargesnis 

LEONARDAS DARGIS 

rinką ir WJ . Pastarasis nuogas- auginančios priemonės nepatiko. 
ta uja, kad, jei jis toliau kalbės | Seniau infliacija būdavo prieš- palūkanomis, -tobula sveikatos ir 
apie nesantį ūkinį sustingimą, j p a s t a toma nedarbui. Atseit, dau- socialinio aprūpinimo organiza-

Ypač žavisi rusiškuoju planavi
mu, "automatišku pagal liaudies 
poreikius investavimu", mažomis 

Kun, S. Raila kalbėjo 
apie sukaktuvinę šventę, dėkojo 
parodos rengėjams ir "Draugui", 
atsiuntusiam parodos ekspona
tus. Kun. Pugevičius priminė, 
kad reikia pravesti skubią akciją 
Nijolės Sadūnaitės iš sovietinės 
koncentracijos stovyklos išvada
vimui. Mišių metu gražiai giedo-

Paskutinis žodį tarė parodos 
vadovas J. Lenktaitis, rengėjų 
vardu padėkodamas visiems pa
rodos talkininkams — kaltinin
kams. Pirmiausia dėkojo l ie tu* 
vos gen. konsului Nevv Yorke A-
nicetui Simučiui už parodos ati
darymą, parodos globėjams kun. 
Pr. Raugalui, Marijonų provincio-

jo parapijos choras, muziko Al- l u i k u n - J u o z u i Dambrauskui, 

vaizbos paspaudimą, bendrovių 
smulkinimą ir valdinį kainų bei 
uždarbių tvarkymą, tai jis galįs 
pasiekti bendrovių nuo investavi
mų susilaikymo ir tikro ūkinio 
sustingimo. Garteris pagal WJ 
turįs suprasti psichologinės ūkiui 
įtakos svarbą. 

Daugiau apie ateities ūkio pla
navimą sužinome iš jo pagrin
dinio ūkiniams reikalams patarė
jo prof. L. Kleino. Jis yra Penn-
sylvanijos universiteto vyriausias 
kompiuteriais ūkinės raidos pra-
matytojas. Tokie pramatymai 
nėra labai tikslūs ir patys 
įtakoja kryptį, visgi galvoja
ma, kad ir vaizbai kiek pade-

nės Solženicyno istorijos skruz- ko invalidais 155 kariai. Kaip ap- j ^ a jQe m_a s dabartiniu UKiniu 
apie 4 proc. augimu nepatenkin
tas ir nori porai metų gerokai di
desnio augimo negu 5 proc, pa
pilant ūkin 15 bil. dol. Tuo ke
liu jis mano parūpinti darbų 
daugiau žmonių bei daugiau iš
naudoti pramoninį pajėgumą, 
nors ir mato, kad tai gali pakel
ti infliaciją. Tarp kita ko, pra
džioje tai greičiausiai ir akcijų 
rinkai padėtų. 

Klausimas ar infliacijos nori 
ir vartotojai 

Apie vaizbą ir kalbėti neten
ka. Jai niekad infliacinės ūkį 

dės, norėjo mirti savo namuose, skaičiuojama vien 1941 m. bir-
Nepaprastai buvo skaudu, kai želio sukilimo metu žuvo per 

žuvo jaunimas, kai jų vis mažė- 4,000 vyrų, per trisdešimt tūks-
jo ir mažėjo, kai jų kūnai gulėjo tančių žuvo partizaninio kero 
rinkose po keletą dienų, o atėję metu. Jei apie nepriklausomybės 
giminės buvo suimami. Tai bu- karius mes daugiau ar mažiau 
vo auka tėvynei. Ta i nebuvo tik žinių turime, tai apie vėlesnes 
deklaracija apie nepasidavimą, kovas žinių labai nedaug. Todėl 
apie karą ir mirtį, tai buvo konk- išlikusieji, kurie minime savo 
retus veiksmas, įvykdant šūkį, kad kariuomenės įkūrimo sukaktį, 
geriau mirti, negu vergauti. Tie turime raštu įamžinti tuos, ku-
visi žuvusieji kaip tik įrodė, kad rie žuvo vėlesniųjų kovų metu, 
šventinės kalbos nėra tuščios' kad jie nebūtų nežinomi kariai. 
frazės, ir šiandien mums jau Tai nėra lengvas darbas, bet kiek 
ne t gaila, kad tie jaunuoliai, įmanoma reikia daryti, nes tai 
mirdami už savo tėvynes laisvę, mūsų išlikusiųjų pareiga. Kaip a-
kaip tik sumažino tos tėvynės pa- nie partizanai be jokių įsakymų 
jėgumą. Šiandien mums atrodo, pasipriešino okupantui, kovojo ir ^ ^ t ė v u s fr m Q ^ ^ ^ 
kad be reikalo buvo kovota. žuvo, taip mes išlikusieji kiek ga-

Panašiai kalbama ir apie 1941 Įima turime įamžinti jų atmini-
m. sukilimą, kuris, kaip žinome, mą ne tik žodžiais ar vienkarti-
apsaugojo. kad Lietuvoje bėg- niais suėjimais, bet ir ilgiau iš-
dami rusai daug mažiau išžudė liekančios vertės užrašais. Yra 
žmonių, negu būtų išžudę, jei renkančių žinias ir rašančių at-
lietuviai būtų nesigynę. Tada siminimus, bet toli gražu neturi-
Pravieniškių, Panevėžiu ir Rai- me tiek, kiek galėjome surinkti 
nių būtų buvę daugiau. Pagaliau apie nepriklausomybės kovas ir 
tie, kurie aukojasi ir kurie kovo- karius. Tiesa, dabar daug sun-
ja, girdi laisvės šauksmą, o ne kiau ir žuvusiųjų skaičiai dešimt 
mato praktinį išskaičiavimą. kartų didesni, bet kiek įmanoma 

* reikia stengtis apsaugoti nuo už-
Pavergtoj Lietuvoj jaunimas maršties tą nelygioje kovoje 

imamas į kariuomenę ir jis ka- žuvusį jaunimą, 
riuomenei ruošiamas dar civilia- Al, B. 

giau infliacijos — mažiau nedar 
bo ir atvirkščiai. Dabar ir varto
tojai įsisąmonino, kad per didelę 
infliaciją būtinai seka ūkinis ato
slūgis, kuris nedarbą iš naujo 
smarkiai pakelia. Kad taip nebū
tų, pats Carteris sako, kad, agre
syviai laikydamasis išlaidumo 
politikos, kartu prašys "laisvu no
ru" vaizbą ir darbininkus susilai
kyti nuo per didelių kainų ir už
darbių kėlimo. 

Yra žmonių, kurie ir didesnę 
infliaciją gina ekon. Keynes var
du. O apie tokią Keynes sako: 
''Kalbama, Leninas manęs, kad 
tikriausias būdas sunaikinti kapi
talistinę sistemą nuvertinant pi
nigus. Nuolatine infliacija' va l 
džios gali slaptai, nepastebimai i r 
sauvališkai konfiskuoti didžią
ją žmonių turto dalį. Nėra sub
tilesnės ir tikresnės priemonės 
sunaikinti esamuosius visuome
nės pagrindus, kaip nuvertinti 
pinigus. Šiokiu procesu įtraukia
mos visos paslėptosios ekonomi
nių tiesų jėgos naikinimo pusėn". 

Kleinas 1950 parašė 
" T h e Keynesian Revolutšon" 

girdo Kačanausko paruoštas ir jo 
vedamas. 

Po pamaldų, apžiūrėjus paro
dos eksponatus, vyko oficialios 
uždarymo iškilmės, kurias pra-

prel. J.A. Karaliui, "Draugo" ad
ministratoriui kun. Petrui Cini
kui, parodą nuoširdžiai rėmu
siems "Draugo" redaktoriams, ku 
nigams St. Railai, A. Račkauskui, 
L. Budreckui, A. Miciūnui, MIC, 

cija. I r kokia nesąmonė — san
taupos ten esančios pajamų funk
cija! Jei jos yra kieno funkcija, 
tai tik statistikos. Jei Kleinas to
kios nuomonės nepakeitė ir jei jis 
pasidarytų ir valdžios ūkiniu pa
tarėju, nebūtų smagu. 

Šiais metais pasirodė R. G. 
Kaiserio knyga "Russia". Joje kal
bama ir apie tuos dalykus, ku
riais žavisi Kleinas. Planavimas 
ten menkas — tiesiog "for the 
birds". Pinigai be privilegijų juos 
išleisti niekis. Vogimas — gyve
nimo būdas. Be didžiulės juodo
sios rinkos žmonės iš viso neiš
siverstų. Juodoji rinka visuotinė, 
apimanti sveikatos tarnybą ir 
mokyklas. Sov. S. tik biurokrati
nė "USSR, Incorporeted", kur 
rusai yra aukštesnes rasės žmo
nės. Tokios bendrovinės vyriausy
bės galia ribojama tik praktinių 
vidinių sumetimų, ne visuotinio 
įstatymo ar papročių. 

vedė parodos vadovas Jonas į j Petrauskui, MIC, muzikui Al-

Knygoj cituojamas 
istorikas R. Medvedevas 

Pagal jį 
nacionalistų 

Lenktaitis. Jis paprašė iš Chica-
gos atvykusį "Draugo" redak
torių Bronių Kviklį tarti žodį. Jis, 
dienraščio vardu pasveikinęs pa
rodos vadovus ir talkininkus, pa
sakė neilgą kalbą, kurios metu 
iškėlė senosios lietuvių išeivijos, 
ypač New Yorko lietuvių atliktus 
darbus, jų suteiktą pagalbą Lie
tuvai, supažindino su svarbes
niais eksponatais, dėkojo kun. 
Pr. Raugalui, parodos talkinin
kams ir lankytojams. Pasidžiau-

girdui Kačanauskui, solistams K, 
Jakučiui ir Luise Senken, pas
kaitininkui dr. A. Kučui 

Ypatingą padėkos žodį tarė 
red. Br. Kvikliui, paskolinusiam 
eksponatus. Dėkojo parodos ren
gimo talkininkams Teodorui Slap 
šiui, Vytautui Avižai, Vyt. Radzi-
vanui, Stasiui Balsiui, Renatai ir 
Tadui Alinskams, Charles Bin-
kins, Stepui Giuntai, William Ku 
met, Seibutytei, A. Bivainytei, 
Mrs. H. Johnson, Mrs. H. Kul-

gė, kad informacijos darbe gra- j ^ M r s Binkins, Veronikai Avi
žiai talkininkavo ne tiktai "Drau j z i enienei, E. Kezienei ir kitiems, 

" vienu ar kitu būdu parėmusiems 
parodos ruošimo darbą kas", "Keleivis", "Tėvynė", "Vie

nybė", kai kurie anglų kalba laik
raščiai. 

Per mėnesį parodą aplankė ke
letas šimtų Nevv Yorko lietuvių, o 

Uždarydamas parodą, gražų ir ; t a i p p a t ^ e i I e a t v y k u s ' i ų i š k i_ 
nuoširdų žodi tarė klebonas kun. j t ų vietovių. Šių eilučių autoriui 

. . perėja šeštadienį teko vienu 
rė Carteriui neklausyti Kleino, o i kartu stebėti keliasdešimt paro-
geriau paklausyti Anglijos min. 
pirm. ir darbo partijos vado Cal-
laghano nuomonės, kurią jis pa
reiškė 76.9.28, turėdamas galvoj 
L. Kleiną: "Mes manėme, kad, 

Masfcvoj esanti ™sų į ^ ^ ^ į m o k e s č ius bei didlti-
listų grupė, kalbanti i d a m i v a k J i n į d i d u m ą , gal 

dradarbiauti su Bažnyčia, 
kiant kiekvienam vaikui už
tikrinti te isę pažinti Dievą ir 
pasisavinti tikėjimo tiesas. Nie
kas neprivalo atimti iš vaikų 
šios teisės, kurią užtikrina taip 
pat ir k raš to konstitucija. 

Keynes jis vertina teigiamai, 
tačiau visai nevirškina šio visiš
ko Markso nevertinimo. Keynes 
Markso, kaip vėliau buvęs ko
munistas M. Djilas, jokiu moks
lininku nelaikė. Markso raštai 

^f" į gali būti kuo tik norite, tik ne 
rimta mokslinė ūkiškai socialinių 
reiškinių analizė. Pagal Kleiną 
Keynes nesupratęs sovietinės po
litinės, technologinės ir ūkinės 
sistemos. O ten, girdi, taip daro-

apie rusiškąją rašę, kraujo balsą, f§sfvaduoti iš ūkinio galime 

kosminę rusų misiją, pareigą pro
tėviams ir reikalauja sterelizaci-
jos rusių persidraugavusių su sve
timtaučiais. 

O marksizmas - leninizmas net 
rusams juoku išvirstąs, nuo kapi-

dos lankytojų, čia gimusių lietu
vių, o taip pat mišrių šeimų na
rių. Visi jie savo tarpe tiktai ang
liškai tekalbėjo, tačiau lietuviš
kai suprato, mokėjo skaityti ir 
be vertėjo pagalbos suprato eks
ponatų turinį. 

Tenka tik apgailestauti, kad 
Nevv Yorko bendruomeninių or
ganizacijų vadovai neparodė pa-

tepasiekiame tik didesnės inflia
cijos ir dar didesnio nedarbo. Tai 

talizmo tesiskiriąs tuo, kad pa- yra dvidešimties pastarųjų metų 

ma, kaip pats Keynes mokė. 

starojoje sistemoje žmogus išnau
doja žmogų, o komunistinėje — 
atbulai. 

Ne be reikalo todėl Nobelio 
premijos laureatas AL Friedma-
nas 76.11.5 ir 6 televizijoje pata-

atosiugio, 
mažindami nedarbą. Dabar visai 
bešališkai tvirtinu, kad tokio pa-

! sirinkimo daugiau neturime. To rodai didesnio dėmesio. Ir iš vr-
dami, pasirinkę išlaidumą, j so, paroda daugiau domėjosi se

noji išeivija, kaip pokario metp 
ateiviai. 

Reikia dar pagirti Nevv Yorko 
lietuvius ir senųjų ateivių orga
nizacijas, kurie įruošė parodoje 
specialų Nevv Yorko lietuvių sky
rių ir gražiai parodė savo lietu
višką veiklą. 

(Nukelta f 5 psl .) . 

Anglijos istorija". 
O pereitą savaitę kongrese ir 

centrinio banko valdytojas Burns 
liudijo, kad šiuo metu nėra pini
gų trūkumo, o tik trūkumas va
lios (noro) juos investuoti. 

Spaudoj ir gyvenime 

RELIGIJOS MOKYMAS LENKIJOJ 
Daugelyje pasaulio kraš tų jkupai ypač iškelia šeimos pa-

Lietuvių-lenkų byla 
J . OAINALSKAS 

16 
Žinodamas apie maršalo blogėjančią svei

katos būklę, raginau Lozoraitį, kad lietuvių vyriausy-

Valentinas Gustainis. Lietuvos oficiozo "Lietuvos grįžimas artėja. Mus tik guodė mintis, kad atlydys pa-
Aido" korespondentas Varšuvoje, sklaidė miražus,! rodė, jog Lietuvoje yra dideli būriai žmonių,"kuriems 
kad po Pilsudskio mirties Lenkija galėjo prieiti prie į jau įgriso tas nuolatinio "ka ro" su Lenkija stovis, ku-
vidaus sukrė t imų ar ne t staigių pasikeitimų. Savo! riam patys anksčiau pritarė. 
straipsnyje visų pirma kreipė dėmesį į didelį auklėja- \ Atsiradęs Kaune, stengiausi su j a i s kuo dažniau 
mąjį palikimą, maršalo paliktąjį. Jo dvasia —rašė — susitikti. Lygiagrečiai tęsiau pasikalbėjimus Užs. reik. 
liksianti ir įtaigosianti ir toliau įvykių eigą. 

P i rmame pasikalbėjime su Lozoraičiu, grįžęs iŠ 
Varšuvos, gal i r kitais žodžiais sakiau tą patį. Pakar-

bė pareikštų bent principinį sutikimą nuolatinių dėle- tojau pasikalbėjimą su Becku po maršalo laidotuvių, 
gacijų sumanymui. Įrodinėjau, kad maršalas t ą Kauno Beckas nė vienu žodžiu nereagavo j paskutinį prieš 
sutikimą palaikys konkrečiu susitarimo pareiškimu. j maršalo mirtį optimizmu dvelkiantį Lozoraičio pareiš-

mm isterijoje — dabar tik mažiau su Lozoraičiu, o daž
niau su jo pavaduotoju Urbšiu, irgi simpatišku pasi
kalbėjimuos kaip ir jo šefas. Tačiau ryškėjančių pasi
keitimų lietuvių politikos akyvaizdoje daug ko iš t ų 
pasikalbėjimų nesitikėjau. 

1936 metų sausio 15 d. Beckas padarė pareiškimą 
Gegužės pradžioje Lozoraitis pasikvietė mane pas kimą. Neslėpė savo susijaudinimo, sakydamas, jog dėl užsienio pobtikos klausimais. Lietuvių-lenkų santykius 

prasidėjo nauji religinio moky-ireigą duoti vaikam religinį; save ir su pasitenkinimo šypsena pranešė, kad nuola-į Kauno kal tės nebuvo leista komendantui užpilti g r i o - 1
E a v o pareiškime pavadino "keisčiausiu reiškiniu kai

m o — k a t e k i z m o — metai. Kai j auklėjimą- Šeima yra vaikam tinių delegacijų sumanymas pačiose viršūnėse buvo | vio, kur is taip ilgiems metams atskyrė abi tautas. į m v n y santykiuose". Prikišo lietuviams rėmimą ukrai-
kuriuose kraštuose, kaip. pa- 'p i rmoj i visų žmogiškųjų ir re- j priimtas. Nors apsiribojo bendromis frazėmis, nesun- ! Beckas užkietėjo, žinojau, kad apie jokius etapus ar niečių teroristų veiklos Lenkijoje, ką parodė jiems iš-
vyzdžiui. Lenkijoje, bažnyčiose | Iiginių dorybių mokykla. Baž-jku buvo suprasti, kad Smetona į jį žiūri palankiai, delegacijas dabar nė klausyti nenorės. Savo programą keltoji byla. Lietuvių oficiozas "Lietuvos Aidas" a tsa-

Lietuvos atžvilgiu formulavo dviem žodžiais: kė, kad tie priekaištai turi propagandinį pobūdį ir to-
"besąlyginė normalizacija". Tai pakartojo kelis kartus dėl nėra rimti. Kitaip negalėjo rašyti . Sunku buvo pri-
su įniršimu, t a r t u m norėdamas da r pasakyti: 
laukė. Tegul jie žino. kad nuo to nenusileisiu". 

Neturėjau iliuzijų, kad prasideda mano 
naujas etapas, visai nepanašus į ankstyvesnįjį. 

Susi- sipažinti, kad ukrainiečių irredentistai turi ne vien t ik 
Berlyno, bet ir Kauno globą. 

veiklos 

buvo skaitomi ganyto jiniai vys- J nyčia vėliau papildo šeimos duo- į Tuojau pa t painformavau Varšuvą apie savo atvažiavi 
kupų laiškai, primenant šei- ' tą religinį auklėjimą, mokyda- j mą. Pilnas vilties, kad gal pagaliau reikalas pajudės 
mom. tėvam ir motinom, religi- j ma, jog žmogus tik t ada pasie- iš mirties taško, ruošiausi išvažiavimui, kai iš Berly-
nio vaikų mokymo pareigą. į kia savo pilnatvę, kai j is išlai- no gavau telefoninį pranešimą apie maršalo mirtį. 
Tauta tik tada yra stipri ir pa- i ko savo ryšį su Dievu. Pe r reli- : Išvažiavau ant rytojaus po pietų. Maršalo mirties 
iėgi kovoti su blogiu, kai visi: ginį auklėjimą jaunoji k a r t a ne įspūdis Kaune buvo milžiniškas. Radijo garsintuvai 
jos nariai yra moraliniai st i- j t iktai pasisavina pagrindines buvo nustatyt i į Varšuvą. Apie nieką kitą nekalbėta, 
prus ir sveiki, pažymi Lenkijos 1 religines tiesas, bet ta ip pat iš- Paskvilius atsvėrė rimti straipsniai. Opozicinių krikš-
vyskupai ganytojiniame laiške • moksta tobulai atlikti savo čionių demokratų organas "Rytas" rašė. kad politinis 
naujų katekizmo metų pradžios krikščioniškus uždavinius ir pi- Lenkijos susilpninimas dabarties sąlygose būtų pavo- reik. ministeri jos lietuvių reikalų referentu, puikiu 
proga. Tokiu pat būdu ir Baž- lietines pareisras. Religinių ir jingas ne tik jai pačiai, bet ir jos kaimynams Pabal- Lietuvos žinovu, patarėju Tadeusz Perkowskiu. Prisi-
nyčia tampa visos tautos mora- j moralinių vertybių pasisavini- tijy. Jei Pilsudskis reiškė norą susitaikyti su Lietuva minėme mūsų ilgą pasikalbėjimą pas mane Perkūno 
line tvirtove tik tada, kai visi , mas padeda žmogui giliau • su-' ir tik nesuspėjo tai įvykdyti, lenkų visuomenė "ge- alėjoje, kai jis buvo atvažiavęs į Lietuvą aplankyti 
Bažnyčios nariai y ra s t iprūs, prast i savo vertę ir atskleidžia riausiai įamžintų savo didelį kovotoją, išpildydama j o ' savo tėviškę Telšių srityje. Lietuvių-lenkų santyki y f r į g į ^ ^ 
savo tikėjime ir pilnai įsisąmo-į jam kelią į pilnesnį ir tobulesnį valią kaip testamentą, tai y r a sureguliuojant savo aan- lydys 1933 ir 1934 metų sąvartoje buvo tiek ryškus, ' 
ninę vykdo savo krikščionis- į žmogišką gyvenimą. Lenki jos; tykius su Lietuva vadovaujantis krikščioniškąja mei - ikad t a d a mums atrodė, jog grįžimas į praeitį būsiąs 

aeyaanca&aa Da-oar l u t a r t m a i konstavotne- kad tai 

Mirties t a š k a s 

Pr ieš išvažiuodamas iš Varšuvos kalbėjau su Užs. 

Sužinojau, kad priešais mano namą Kęstučio gat-
j vėje. berods, pirmame aukšte, ukrainiečiai turėjo savo 

observacinį punktą. Reiškia, sekamas buvau ne vien 
tik lietuvių, vokiečių ir sovietų, bet ir ukrainiečių, ku
riais lietuviai vadovavosi. 

"lietuvos Aidas" piktinosi Becku dėl jo nusiteiki
mo Lietuvos atžvilgiu. Dienraštis įrodinėjo, kad. eida
mas tuo keliu, kun pasirinko, negalės priartėti prie 
priešingumų išlyginimo, čia pa t pridurdamas, kad Lie-

I 

kuosiUi uždaviniui. Lanku vys-1 vyskupai ganyto juaniu is Į m ^ to'\ 

myniškus santykius su Lenkija. 

£Bui d*uxU«j 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1976 m. lapkričio 18 d. 
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Iš Detroito '-Žiburio" lituanistinės mokyklos baliaus Detroite spalio 23 d. Nuotraukoje: Vita Neverauskie-
nė. Benediktas Neverauskas, Ada Leiienė. Vacius Lelis. Elena Kasputienė, Alfonsas Kasputis, Julija Za-
rankienė, Vitas Kazlauskas. Regina Kazlauskienė u* mokyklos vedėjas Pranas Zaranka. 

Nuotr. Jono Urbono 

FRANKLIN CSDER MHX 

Tai senas ir istorinis malūnas. 
Pirmiau malęs grūdus, o dabar 
obuolius ir iš jų spaudžias sun
ką. Kai Michiganas tapo vals
tybe, tais pač'ais 183? metais 
pulkininkas Petras Van Every 
ant Franklin upės kranto pasta
tė malūną. Tuo laiku šis malū
nas buvo vienintelė vieta, kur 
ūkininkai galėdavo parduoti 
kviečius. Kiek ilgai malūnas ma
lė grūdus ir nuo kada pradėjo 
ma-ti obuolius ir spausti sunką, 
nepasakyta, š i s malūnas, kaip 
seniena, yra įjungtas j istorinių 
pastatų grupę. Jis įdomus ir tuo. j t u . u ^ c n m l l !»flM l#*« 
kad jo statymui medžiaga, bal- W f l l , T t U 0 L g WJMIH» 
tas ąžuolas, balta pušis ir juo- į. «*?.«? P r i ( f f ° r

A
o l d c o m i c b o o k s : 

. . , _ _ Big Little books, Radio premiums and 
das riešutas buvo apdirbama o W Bas^>ali caids P a y i n g u p to 
rankomis. Viename pastato lan-į $500.00 for boz <rf old comic books 
ge įrengtas mažas muziejus ir (late i93(rs and '4Cs). CaU Mack 
jame išdėstyti įrankiai, kurie Į **ta*to. MS-2718 after 5 OJO. 
buvo vartojami jį statant. Spaus 

C L A S S I F I E D G U I D E 
UiMjOMOJ VMA — tOh t; r, M j 

I6NUOM. 3-jų kamb. apstatytas 
butas angliškam beismente. Mar-
ąuette Pke. Tel. 476-3128. 
Iiiiuom. ne*Utleli> butas 2-nie aukš- į 
te Marąuette Pke. su apšildymu, 
elektra, šaldytuvu ir gazo pečium 
vienam ar dviem suaugusiems 
Skambint 737-5802 

B E Ą L E S T A T E 

SU SAVAIS APLINKUI 

N O B I PI B K T I 

DETROITO ŽINIOS 
(Atke l t a i s 2 ps l . ) . 

kės lietuvių jaunimą t a rp 16 ir 30 
metų amžiaus šiame susirinkime 
dalyvauti. 

Viktoras Nakas 

JAUNIMO ŠOKIAI 

Gabijos tunto vyresniosios 
skautės š. m. lapkričio 20 d. 7:30 
vai. v. Kultūros centre rengia 
Detroito jaunimui, nuo trylikos 
metų, šokius. Pakviestas groti 
"OriorT orkestras. Auka prie įė
jimo 2.50 doL asmeniui. Bus gali
ma nusipirkti gėrimų ir skanu 
mynų. Reikia ateiti tik su gera 
nuotaika. Jei šį kartą, nemažas 
skaičius jaunimo susirinks, tai to
kius pat šokius vėl suruošime. 

L r. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ — AKADEMIJA 

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 
Detroito sendraugiai ateitininkai 
ruošia minėjimą Kristaus Kara
liaus garbei. Šventė prasidės 10: 
30 vai. Mišiomis Dievo Apvaiz

dos bažnyčioj. Pavaišinus po Mi
šių kavute, 12:15 vai. prasidės 
akademija — minėjimas. Progra
moje kun. Antanas Paškus, Otta-
wos (Kanadoj) universiteto psi
chologijos profesorius. Tai žino
mas mokslininkas, kurio nepap
rastai įdomius straipsnius dauge
lis yra skaitę spaudoj. Kun. A. 
Paškus savo straipsniuose iške
lia socialinius ir moralinius klau 
simus, ypatingai daug dėmesio 
skirdamas šių dienų dvasiniam 
pasimetimui ir klyskeliams.Kun. 
Paškus yra puikus paskaitinin
kas —jo paskaitos pasiklausyti 
tikrai verta 

Minėjime giedos Detroito atei
tininkų jaunimo chorelis, vado
vaujamas stud. Rimo Kaspučio. 
Įėjimas į minėjimą laisvas. Visa 
Detroito visuomenė yra kviečia
ma atsilankyti. 

DĖMESIO ATEITININKU 
VIENETAMS 

vienetai dalyvaus organizuotai su 
vėliavomis 10:30 Vai. ryto Kris
taus Karaliaus šventės Mišiose 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Ren
kasi 10:10 vai. ryto. 

— Šį savaitgalį Detroito moks
leiviai ir studentai ateitininkai 
turės atskirą pasikalbėjimą su kun. 
A. Paskum. Vieta ir laikas bus 

nariams pranešta. 

G. D. 

tuvas malūnui buvo atgabentas ^_ 
19 šimtmečio pradžioje iš Eu- j 
ropos. Jis yra 90 tonų galingu
mo ir gali laikyti 120 bušelių 
obuolių. 

Šį malūną, kaip istorinį, lanko 
mokyklos ir kitos ekskursijos. 
Atvykusiems parodomas filmas 
ir ten matoma, kaip obuolius 
skina, krauna į dėžes, į sunk
vežimius. Juos veža į malūną, 
čia plauna ir spaudžia sunką. 

(Nukelta J 5 psl.). 

MISCELLANEOIS 

1 % aukšto mūra*. Z auto mūr. ga. 
ražas. Oricina.li 25 metų gera statyba. 
fcVdvūs t butai. S«aui£ ntpajčgia. 
turi parduot. Marquette Pke. Pigiai 
$g2.0UO. 

Gražus ir t> irtas 7 Ka»b. nulraa Ir 
mūr. gsu-ažaa. Arti mokyklų 5iar-
cy*ett« Pfc* Po Kauju m otų vyras 
keliamas kitur. Reikia pirkėjo su 
$6.0ttu.i'H savų pinijnj 

Vienintele -tiliaį» « kambariu V 
metų rau-jvo aiūro renideceija ir 2 
auto $>nnt,tev t'uiiius vidau* planą* 
SjAr<iU£tte Parke.. $29,750.00. 

Ant Hickary kalno prie azitotoj u 
matų 7 kambarig reziat-^cija ir % 
auto g«ra*as. Savininkas ligonis par-
-y-ti*ĮI u/. $52\7OO.fc0. 

Murini... - medinis pajamų namas. 
2 butai. Pirkėjui titras radinys. Mar-
ąuette Parke. *29 900.00. » 

17 meto dioVlis 2 aukštu mūra.- I 
Ir 2 auto mūro garažas. "Rodiaat'' 
šildymas. Maruuette Parke. 
$28.000.00. 

Platu* lota* arti S». Kryžiaus Ugo-
nines. Puma. 

HELP WANTE» — VYRAJ 

COATESG MACHINg OPĘK. 
Mušt be experienceJ on roller coat-
ing in&cklne. Kao»ledR« ot thp Co;u;-
iag atgo čeU*ui. 

U1IUO PLAVING CAKU 
COMPA\V 

«Mt-*ŽU«. e.xt. 37« 
AJ> Eouai Opportunity Empioyer M/F 

T A I L O R 
Kieoil. oppoituniiy tor ac experifcua-
ced taikxr/fitter needod for oonteni-
potary aica's store. 

DON JOURDAN 
Nortlibrook Court 

NorthDrook, UI. Tel. — 4»8-4*5*š 

F 1 K D A V I M U I 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBIiiC 

LNCO.MJ3 TAX SEKVIOE 
4259 S. >Iaplewood, t e l 234-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINTŲ Iškvietimai. pUdoml 

PIL1KTYBES PRAJSTMAI Ir 
kitokį blankai 

VALDIS REAL ESTATE 
262S W*«t 71st Street 

TeL 787-7290 arba 737^534 

Parduodama* kalttnis (karakulio) 
padteK su minko kalaieriumi ir 

1 rankovėmis. Beveik nevartotas, už 
Į labai gerą kainą. Teirautis telef. 

776-2344 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
Vamn pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Votariatas — Vertimai 

-•» 
D f. M K S I O 

MABUA NOREIK£EN£ 
VYTAUTAS 2UKACS&AJ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamo* gerom rlMea 

prekėm. Maistas iš F«ropoe oandčlla. 
«SOS W. 6»tt> Sc, Obloago QL «OS2i 

TEL. — WA 5-2787 

BELL REALTV 
J. B A C E V I Č I U S 

S^.Va S 

"MŪSŲ ŠOKIAI it 

Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
K«Ue Ave. — T78-238S I n s t i t u t a s ^antroji laida) 1975 

- , - . . - • — • - . — ,.->—. metais Cbicagoje. 

1 
— Lapkričio 21 d., sekmadienį, J 

Detroito ateitininkų jaunimo |gg~ 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
* Plunksninės antklodės. 
* Importuoti iš Lenkijos pūkai ir plunksnos, svarais. 
* Importuoti hnoilai. jardais. 
* Antklodžių užvalkalai-

Atnaujinsime jūsų dabar turimas antklodes. Perkant naują ar at
naujinant antklodę nemokamai gausite liuksusinį plastikinį su ziperiu, 
maišą. 

PALATINE DRAPERY 
4241 S. Archer Ave. — 1326 N. Milvvaukee Ave. 

Skambint 276-62M 

ŠfUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIilMUIIIIIIIIIIIIinilllllllUHIlIlIlIilIlIlII iiini!iimiiHimiinn!HMiMHiHmiiimmiiiiiii»imiim .iiiiiiimimtiiimiiuiiu 

RUDIHS DERLIAUS IŠPARDAVIMAS 

ooooooooooooooooooooooooor 
V A L O M E 

KiL.MUS \R BALDUS 
Planoame Vr vaškuojame 

vfrsg rdsra grindis. 
J. BUBNYS — TeL B£ 7-«168 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

SIUNTINIAI I LI"T 
ir nitus kaštus 

V .-

NEDZTNNSKAS, 4065 Archer Ave. 
CMcago, I1L 60632, telef. 927-5880 

Hiimimiiiimimiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimą kai
nos yra visiems prieinamos. 
muiiiiiMtmiiiiiiiitiiiiuiiiitiiiitiiiiiMtii 

• • B 

apk * -v mėn. 18, 19, 20 ir 21 dienomis 

VAiMA Rčcu Imte 
Geras investavimas — 6 butų apC 

Netoli jūros, tik $25,000 įmokėt Kai
na $92,000. 

• kamb. namas prie jūros ant 85-
tos gatvės. $38,000. 

711 85tb SL, Miamj Beach. FL 
tel. (305) 864-3586 

Gaunama D R A U G E . 4645 
West 63rd S t r e e t Cnicago, D-
Unoia 60629 Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per» 
ahuttimą. Dlinoia gyventojai mo
ka 6% oiAkeaeta 

Erdvus muT. 3-ją mieg. bungalow. 
I vakarus nuo California ir 62-oe. 
Nauji aluminum langai ir garažas. 

1V4 «uksto mūrinis. Puošnus bu
tas savininkių ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

_ 3_^ Knygos autorius dr. S. Aliūnas 
2 ' 88 psl. knygoje pateikia 60 links

mų eilėraščių. 

Linksmai nusiteiksite perskaitė 
aj humoristinį eiMų rinkini 

Alijošiaus lapai 
anartme&oi »«*̂ i««ig ir «at»]na 
aiui. Ženn taksai. Brightoo Pke. 
Š I M A I T I S S E A L T Y 

Tas 

T I K 

90 ARCHER AVENUE - TEL. 284-8704 

/)OOOOOOOOOOOOOOo<X>OOOOOOOC 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

| Zigmas, tel. 776-06*2 po g v. vak. 
S > o o o o o o o o o < x > o o o o o o o o o o o o o o c j 

E <>OOOCM>0000<X>0000<)000000<)<><} ! 

įvairiu prefcin paeMafetinaa a*> i 
braneriai tš mūsą sandelio. 

OOSMOS PAKCEXS E^PRBSS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SS3S S. Halsted St. Ohicago m . »0«OS 
2501 W. S9tb SC. Chicago. ILL. «062« 

Telef. 925-27S7 — 254-S330 
V. VaJantluaa 

oooooooooooooooooooooooooe 

Eiliuotą linksmą įvadą paraše po
etas Ant. Gustaitis. Knygos kaina 
2.25 deL, LietuviškosJmygos klubo 

«wj »». oorg owin» —- *w» «o<o manams trečdaliu pigiau. 

Užsakymus siųsti "Draugo"' ad
resu. Illinois valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčių. 

Remiate tuos biznierius, ko 

«e «ikeibįa« "Drauge" 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

1 M IC H1G A N O B U O L I A I : 
f Golden Delicious, Red Delicious 
I Winewp bušelis $5.98 

Bose ar Anjou kriaušės 

Pomidoriai, darže išnokė 

I I I lMHIIII I IHII l l l i l I l I l I l I l I l i lHIIII I I I I I I I I IH 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stervo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N Ą ^ T V 

I imiHimiHIIIIHIHIl l lHIIIIIHIIHIIIIIUIIHI 

3 sv. $1.001 

i No. 11daho bulvės - kepimui 
I reg. $10.95r dabar 100 sv. $9.50 

- 1 % Pienas galionas $1.15 Į 

Holiday Eggnog kvorl3 79 c. 1 

i Žieminiai svogūnai 
| Švieži agurkai - .auginimui 3 sv. $1.00 
1 Morkos 
| Florida Grapefruit, nlhvas ar baltas 
I ir Sunkist apelsinai sv. 

50 sv. $4.98 švieži Ho-Ka Kalakutai Į 
Kalakutės 10 iki 15 sv. sv. 79 c. | 
Kalakutai 16 iki 27 sv. sv. 77 c. | 

Parduodami tik iš anksto užsisakius. i 

2 sv. maišelis 35 c. 

15 c. 

t l l l l l lMIIHIIIIIIIHIilI imiHUIHIHIIIIIUIIIH 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taj-au -»nu- ir sodi-du nauju.- pe-
AILH. Pisrtai i£>al»ii »tP?rt «lrvto<w 
ir perdirbu del dujv. )dedo vandeM 
Įildytu^ti.H. Kreiptis 

A. BANYS — tel. 447-8806 
'imimiiiimuHiHiiiiiiitiiHiiiiiiiimiimji 

I Tangelos 5 sv. maišelis 79 c. 
Atvykę rasite čia taipgi pasirinkimą ir kitu 

ūkis produktu. 

— I ! 
KRAUTUVE ATDARA; PirroacL, antrad.. trečiad., ketvirtad.. penktad. nuo 9 vai, ryto iki 9 vai, vak. 

Seštad. nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Seknud. nuo 9 vai ryto iki 4 vai popiet 

Š«tMHiĮiuiiHMimiitiMmniit»"H»umM»wm«Mnim iiimu»MMimiiiiimiH»M'J!»lLM""M"'"'n""»"»"''"»'w'"<^ 

<xxxxxx>ooooo»o<x>oooooooooo 

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

TELEF. — WA 5-8063 
ŪOOOOOOOOOOOOOOOOO<XXXXXX>O< 

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

Apdraustas perkranstvinas 
Įvairių atsturrjrj 

TELEF.: 37t-1882 ar tn 

IMMEDIATE OPPORTUNITIES AVAJLABLE 
WITH UNITED ASBESTOS 

Employment opportunities are available m our «ew mirang â cl miUing 
plant i a Matachevvan, Nortkero Orrtano. Tmmediate opemags available 
for the following positions: 

CHIEF ELECTRICIAN 
Mušt be a licensed eleetrician with a varied worlcing background and 
experience in the following areas 
* Tndustrial Electrical Work 
* Automotive Maintenance 
* Construction and Modificarion 
Preference wfll be given to those with a mining background. altnough 
otbers will be given coraplt-te consideration. 

ELECTRICIAN 
Construction or industrial experience. Fabricato by print or įketeh. 

MAINTENANCE PLANNER 
AS PART of your job. you will be responsible for the follovvins duties: 
To imp!ement practical and workaWe maintenanoe ptenntn? <?ystems. To 
set-up a preventive maitenance system including equipment history. To 
supervise and fol!ow up the day to day and long term planning oper-
ation for a work force of approKimately 75 Maintenance Emptovees. 
To work in do&e a>operadoa wtth both Maintenance and Production 
Supervision with the goal of improving plant availabikty and reduetion 
of maintenance cost-
THIS POSmON is on a General Foreman Level and reports direotly to 
the maintenance superintendent. The incubent should have a sound 
Technical background preferaMy .Vourneyman starus in one of the Me-
chanical Trades. 
SUPERVISORY expenence m the Mining Industry and previous Plan-
ning experience is essential. 
Thij, new open-pit operation is located in Matchewan (55 miles from 
Kirkland Lake) in an exceient fi*hing and hunting area. Our employees 
snjoy good competitive wages, a good benefits program and an c-ut-
standiog HOME OVVKERSHIP POLICY. 
Please ^end resuroe in confidence to 

W M . E. H S H E R 
UNITED ASBESTOS, INC. 

P.O. Box 99 
Matachewan, Ontario, Canada 

P0KIM0 

Biznienams apsimoka skalbtia i 
"Drauge". Pasinaudokite, ferclcaite ' ^mm"~. Ą^k^. ji icitt^m 



MOSU KOLONIJOSE 

Franklin Cider malūnas 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkel ta iš 4 pusL) 

Kaip juos tarkuoja arba mala 
neparodo. Malūno krautuvėlėje 
galima nusipirkti obuolių sun
kos, ba rankų ir Hichory F a r m s 
of Ohio produktus ir obuolius. 

Malūnas y ra atidaromas Dar
bo dieną ir uždaromas gruodžio 
mėn. 2 d , sekmadien.'. J i s y ra 
Franklin Rd.. tarp 13 i r 14 my
lios. A. Grinius 

PARODA, KOKIOS 
D E T R O I T E DAR NEBUVO 
Kaip jau "Drauge" buvo rašy

ta, rugsėjo 19 d. Detroito Tarp
tautinio Instituto Tautybių sa
lėje b^tva iškilmingai atidaryta ir 
spalio 24 d. uždaryta. Detroito 
Lietuvių Bicentenial Komiteto su
ruošta, "Lithuanian Cultu^a! 
Heritage" paroda. Savo formatu, 
apimtimi, turiniu ir ekspozicija 
ši paroda ryškiai skyrėsi nuo iki 
šiol Detroite suruoštųjų. 

Ruošdamas šią parodą, Detroi
to Lietuvių Bicentennial k-tas 
siekė ne tik parodyti savo dvasi
nius lobius, pavaizduoti Lietuvos 
praeitį, nors mažą dalelytę lietu
vių įnašo į Detroito ir JAV gyve
nimą, bet taip pat atkreipti kita
taučių dėmesį į Lietuvos praeitį. 
Parodą be tūkstančių detroitie-
eių aplankė svečiai iš Lenkijos, 
Lansingo, Ann Arbor, Chicagos ir 
Kanados. 

Prieš parodos atidarymą Det
roito ir priemiesčių spaudoj pasi
rodė žinios apie parodos atidary
mą, lietuvių kilmę, senąją sosti
nę Vilnių, pirmąjį karalių Min-

UŽDABYTA PARODA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Kelios lietuvių kolonijos yra 
pareiškusios norą gauti "Drau
go" parodos eksponatus, tačiau 
sudėtingos parodos perkėlimas su
rištas su nemaža techniškų sun
kumų ir finansinių kliūčių. Tuo 
tarpu eksponatai palikti kun. Pr. 
Raugalo globoje, iš kur bus grą
žinti į Chicagą. Ateitis parodys, 
ką šiuo reikalu dar bus galima 
padaryti. (bk) 

East St. Louis, Illinois 
LIETUVIU PARAPIJA 

E. St. Louis yra tik priedas 
prie St. Louis, Mo. Ir St. Louis, 
Mo. turėjo savo lietuvišką parapi
ją — Šv. Juozapo. Kun. M. Vit-

P O U C U A IR UGNIAGESIAI t DRAUGAS, ketvir tadienis , 1976 m. lapkričio 18 d. 

Pradinis Chicagos policininko 
ir ugniagesio atlyginimas a te i - ! 
nančiais metais bus 13.200 dol . ' 
Ištarnavę 10 m. gaus 18,864 

dol. banke parapijos sąs-|dol., o po 25 tarnybos metų — ; 

Tai yra parapiečių nuo- • 20,640 dol. 

•ūks-
jos stogą ir, išvaž'uodamas į St 
Petersburg ,Fla., paliko ^3 
tačius 
kaitoj. 
pelnas, nes visi gausiai prisideda. 
Didžiausi prekybininkai yra And 
rius ir Marija Vaitkai. Andrius tu
ri likerių krautuvę, o Marija yra 

kus 1915 m. įkūrė parapiją. 1916 restorano vedėja. Rugsėjo 18 d. 
m. nupirko iš Unitarų bažnyčią, bavo Romano Izdonio išleistu-
Pradžioje buvo 196 šeimos ir 24^ 'ės i St. Petersburg, Fla. R. Izdo-
atskiri asmenys, 1940 m. jau bu- nis pirmasis gavo darbą A ir P 

daugą, apie lietuvių įnašą sulai
kant kryžiuočių veržimąsi į rytus 
ir totorių į vakarus. Paminėtas 
Lietuvos gintaras ir dalis meninin 
kų ir pritaikomosios dailės kūrėjų, 
kurių darbai būsią parodoj iš
statyti. Tarptautinis Institutas iš
siuntinėjo virš 500 inž. J. Gaižu
čio pieštų pakvietimų: Detroito 
meno žinovams, universitetų 
profesoriams, miesto pareigū
nams ir spaudos atstovams. Abi 
lietuviškosios radijo valandėlės ir 
viena amerikiečių storis ragino 
detroitiečius parodą aplankyti. 

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. 3 vai. 
p. p. Tautybių salė buvo pilna 
svečių. Ant staltiesėmis užtiestų, 
gėlėmis papuoštų stalų prie kiek
vienos lėkštės buvo padėtos pro
gramos ir kun. Pugevičiaus pri
siųstos knygelės "No greater Lo-
ve" apie Nijolę Sadūnaitę ir jo
sios teismą. 

Iškilmingas parodos atidaiy-
mas pradėtas trumpomis Tarp
tautinio Instituto vadovų kalbo
mis. Detroito d. k. Birutės d-jos 
ponios su talkininkėmis parodė 
lietuvių didelį vaišingumą. Sve
čiams buvo paruoštos vaišės. 

Meninėj daly — lietuviškus šo
kius pašoko kaimyninio Windso-
ro šokių grupė, vadovaujama Ele
onoros Stankevičiūtės Holmes. 
Žiūrovai juos palydėjo karštais 
plojimais. Daugelis kitataučių ir 
Instituto vadovų tvirtino, kad 
tokios puikios parodos jie dar ne
matė ir 'tokio nuoširdaus vaišin
gumo nepatyrė. 

Didieji Detroito dienraščiai 
apie parodą "Detroit Free Press" 
rugsėjo 28* d. laidoj parašė straips
nį: "Amber: Gali it Lithuanian 
Gold", kurį pailiustravo dviem 
Jimmy Tafoya nuotraukom. Vie
noj gintaro ir vario skulptūra Jū
ratė ir Kastytis, dievaitė ir mir
tingasis, antroj gintaro ant me
džio paveikslus ir ant medžio 
padėklo gintaro gabalas ir pa
kelės koplytstulpis. 

Liiian Jackson B ra un straips
nis užintrigavo skaitytojus, dau
gelis pirmą kartą išg*rdo apie lie
tuvius ir gintarą ir atėję į parodą 
pirmiausia bėgdavo jo žiūrėti. 

(Bus daugiau) 

vo 300 šeimų. 1960 m. kun. M. 
Vitkus pasitraukė iš klebono pa
reigų, jo vietą užėmė kun.Z. Ge
lažius. Gražus lietuviškas kry
žius ant šventoriaus yra kun. Z. 
Gelažiaus pastatytas. 

E. St. Louis, 111., iparapiją įstei
gė kun. Juozas Servetka 1895 m. 
Baugh Ave. ir 15 gatvė. 1911 m. 
bažnyčia padidinta. Kum Pr. Ga-
deikis pastatė parapinę mokyklą, 
kurią lietuvaitės pranciškietės ve
dė iki paskutinių laikų. Ta mo
kykla, kuri prieš porą mėnesių 
sudegė, yra ateiviams brangi, nes 
jų vaikai čia mokėsi. V938 m. kun. 
P. Kunskis pastatė mūrinę baž
nyčią. 1943 m. spalio 16 d. baž
nyčia sudegė. Pamaldos būdavo 
mokyklos salėje. 1945 m. išaugo 
graži architekto J. Muloko lietu
viško stiliaus nauja bažnyčia. Ji 
dabar vieniša, nes lietuviai išsikė
lė į priemiesčius. Uolūs lietuviai 
katalikai iš toli atvažiuoja se 
madieniais į šią bažnyčią. 

. 

maisto krautuvėse. Jis savo darbš
tumu ir sąžiningumu patiko va
dovybei, kad lietuviai įgijo gerą 
vardą Greitu laiku 30 lietuvių ga
vo darbą. Lietuviai praturtėjo, 
davė vaikams aukštus mokslus. 
Nuo atvažiavimo iki šio laiko 
praėjo 27 metai. Jau daugelis iš
ėjo į pensiją. Daugelis mėgsta va
žiuoti į St. Petersburą. 

Dabar klebonu čia yra kun. 
Paulius Longas, dar jaunas kuni
gas, gimęs Brockton, Mas>.. moks
lus ėjęs Šv. Kzimiero kolegijoje, 
Romoje. Linkime jam geros klo
ties ir gražią lietuviška, parapiją 
dar ilgai išlaikyti.— JV. 

RADO GINKLŲ 

Nusikaltėlių gaujas s tebint is ! 

policijos dalinys, padaręs k r a t ą 
pas O. Macek, 41 m , 2530 W. 
Moffat, Chicagoje, rado 3 šau
tuvus, pustuzinį revolverių i r 
per 3000 šovinių. Ginklai konfis
kuoti. Macek perduotas te ismui . 

LAŽYBŲ SALONAI 
Meras Daley planuoja įsteig

t i mieste arklių lenktynių salo
nus, priklausančius miestui, i r 
griežtai uždraust i privačius pa
sireiškimus už lenktynių a ikš
čių. 
KOKS GYVENIMAS, TOKIA 

IHIRTIS 
Chicagos policininkas R. Ri -

naldi pamatė įtariamą plėšiką 
J . Henderson, 18 m., kuris ėmė 
slėptis tuščiame bute . Kai pr ie 
j o artėjo policininkas, plėš ikas 
griebėsi peilio ir buvo nušau 
tas . 

MARIJONA PUIŠIENĖ 
Stulyte 

Gyveno Chicago, IH., daugelį metų Bridgeporto apy!. 
Mirė lapkr. 16 d., 1976, 10:20 vai. ryto. sulaukus 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Skirsnemunės parapijoje. Kaniūkų kaime. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: kun. John Puišis. C.S.V., 

Anthony, marti Bernice, kun. Leonard Puišis ir Edward, marti Joan. 
2 dukterys Sesuo M. Paulissa, kazimierietė, ir Therese Naujokas, 
žentas Raymond, 14 anūkų ir 1 proanūkas, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami 

Velionė buvo amžina narė šių draugijų: šv. Kazimiero Seserų 
rėmėjų, Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų 3-cio skyr., T. Marijonų rė
mėjų, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų rėmėjų, taip pat priklausė Gyvojo 
ir Amžinojo Rožančiaus dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino kopi., 3319 S. Lituanica. 
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 19 d. iš koplyčios 9:30 vaL ry

to bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentas, anūkai ir proanūkas. 
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas, TeL 927-1138 

^ 

Pirmieji lietuviai atvyko XIX 
šimtmečio pabaigoje. Didžiau
sias lietuvių antplūdis buvo tarp 
1907 ir 1914 m. Daugiausia yra Į 
atvykę iš Žemaitijos. 

Xaujų ateivių atvyko tarp 1949 
ir 1952 m. apie 60 šeimų. Di
džiausias nuopelnas vyskupo A 
Dek 
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ksnio, kuris tada čia buvo kle- East St. Louis, UI., lietuvių būrelis prie Nekalto Prasidėjimo par. baž-
aas. Atvyko gydytojai dr. Juo- nyčics po lietuviškų pamaldų rugsėjo 19 d. Nuotr. J. Venckaus bonas 

zas Petrikas, dr. Antanas Čerš-
knis. dr. Jonas Jusionis, dr. Kazi
mieras Mogenis, dr. Augustinas1 

Laucis, dr. Antanas MarČiukaitis. \ 
Šitie pastarieji vienas į Mount Į 
Olive, antras — Gillesbie. Taip 1 

pat dr. Paulius Švarcas, veterina-i 
rijos gydytojas. Kitų profesijų Juo-
zas Juodakis — miškininkas, jo 
žmona medikė, Zigmas Grybinas 
mokytojas, Vytautas Gavelis, mo 
kytoias, įsigijo daktaro laipsnį 
mokydamasis šaKa kasdieninio 
darbo vakarais, Juozas Dorša. 
Dar yra inž. Jonas Gombolevi-
čius, Romas Gintautas, lietuvos 
karininkas, Alfonsas Gerčys, An
tanas ir Elena Stančiai, Veroni
ka Dubickienė, Bronius ir Agota 
Tiškai. Dr. Vy t Grybinas jau
nas mirė. 

Kitos mažumų parapijos užsi
darė, nes pinigiškai neišsilaikė, 
nors parapiečių yra daugiau (pvz. 
lenkų ir k t ) . Vyskupas Lietuvių 
parapiją giria. Kun. Jonas Gasiū-
nas uždėjo bažnyčios ir kieboni-

E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T £ Y AS IR Š O N U S 

\ , j A -

JUOZAhJURAŠKA 
Gyveno 2415 W. Marąuette Road, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 15 d., 1976, 2 vai. pop'e*, sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Šilalės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio sūnus Stanley Juraška, 

brolio duktė Bernice Samg. 
Laidotuvėmis rūpinasi Pranas ir Ona Paulauskai. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 1 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje. 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 19 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

YVesrTIstSt. Tel, :53l 
4?0 u, si 

VfKATF 

KOPLYCIOS: 

GRovenhilI 6-2345-6 
i¥t„ Cio*re T0wnha" 3 2108-9 
i i m — M I I i y >iii STATUTI . 

E U D EIK IS 

I 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

mus dalyvautu šiose laidotuvėse. 
gimines, draugus ir pažįsta- i ^V^oas P SAIDAS 

Nuliūdę: Giminės ir drangai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

S 
' &SRALDAS F. DAIMID 
HŠK0S KOPLYČIOS 

4ooG - 34 South Gairfofnja A»ėr.uė 
i o-* ^"^ : T 8 

i 

S E I G A N ' S 
VYRŲ IR BERNUKŲ RŪBŲ KRAUTUVE 

4640 S. Ashland Ave., Chicago, III. 60609 
Tel. — YArds 7-1272 

Atdara kasdien nuo 9:15 vaL ryto iki 5:30 vai. \uk., 
ketvirtadienfeis iki 8:30 vaL vakaro. Sekmadieniais užda
ryta. 

Pasiruoškite žiemai ir aplankykite SEIGAM'S 
parduotuvę tuojau pat, kol yra didesnis pasirin
kimas rudeniniu ir žieminių ribų. 

Kostiumai, sportiniai švarkai, kelnes poryester dvigubo 
mezgimo. 

VALIAUSIA NAUJIENA — kostiumai su Uememnii> vy
rams ir berniukams — 10#% Poiyeater. 

Mūsų tarnautoja' kalba lietuviškai. 

Čia gausite geriausių Hrmų rūbus: GROSHTRE, BOTANY "500", PHOENDC ir kitu. Pirkę kos
tiumą, švarką ar kelnes jūs būsite patenkinti, n** mūsų siuvėjai čia pat vietojo ius primieruos ir 
critaikina, ir nieke u i Dritaik>mą nereikės mokėti, Turime kostiumų ir stambesniems jaunuo
liams (HUSHY BOYS). " 

Jisnc 

3-0440 ir U 3-9852 
0"? South HtrmHags i v ^ j a 

ACiCisHidi — TArds / - i / ' 1-2 

/r : ^ 

LMDOTU\TV DIREKTORIAI 
Lietuvių. Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

IHTANAS M, PHILLIPS 

T0M4S IT LiURYiAS LABANAUSKAS 
M ? SO. LITUANICA AVE. TeL Y Ar* 7-2411 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kuriniai, kurios primins Lietuvą* 
Lietuvos Kariuomenę ir ki tus lietuviškus kūrinius, t a i 
būtent : 

Karo Mokyklos choras; KUR LYGOS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTU2ELE 

J. Petrauskas ir V. Dineika; VAIDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

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

Stepo Graužinio ir Antano Dvariono įvairus ^dainavimai, 
visus suminėti reikėtų daug vietos. &ų. abejų albumų tik 
fL2.5e su persiuntimu. 

Užsakymus siuskite šiuo adresu: 

DRAUGAS) 4549 W. S3rd St, Ofctcago, III, 60629 

STEPONAS C LACK (LACKAYViCZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTrjriwa 7-6672 
2424 W. mtk STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 ?jutfawea» rUgbway, Palas HIBs, m. TeL 274-441* 

PETRAS BiEL JUNAS 

4248 SO. CALIFORNU AVE. TeL LAfayett* 5-3371 

POVILAS l RIDIKAS 

2254 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-M11 

JURGIS RuOM.Ji 

TeL YArds 7-11J3-JS 

= ^ 

} 



DRAUGAS. SeMrtaaienfe, 1976 nx lapfr iSo 18 d. 

X Agota Suopienė, nuoširdi 
• D r a u g o ' talkininkė Chicagoje, 
atsiuntė prenumeratos mokestį, 
auką ir malonius sveikinimus. 
Ačiū. 

x Pe t ro Melniko romanas 
"Debesys ir properšos" baigia 
mas rinkti "Draugo" spaustu-

X Prof. dr. B. Miniataitė, vėje. Knygą leidžia Lietuviš-
LKMA Chicagos židinio sekre- kos Knygos klubas, 
tore, praneša, kad lapkričio 2 1 ' X Antanas Matulionis, Pl t t s -
d., 2 vai. p . p. bus kun. V. Bag- burg, N. Y., aukojo 10 dolerių, 
danavičiaus paskaita "Senatvės Nuoširdžiai dėkojame, 
įprasminimas". Tuo klausimu x Pranas Gedvytis, Cicero, 
susidomėjusius, prašo dalyvauti. UI., prie prenumeratos mokes-
Po paskaitos įvyks LKMA čio pridėjo 15 dolerių auką. J is 
Chicagos židinio visuotinis su- skelbiamas "Draugo" Garbės 
sirinkimas. Bus renkamas nau- prenumeratorium. Dėkojame, 
jas židinio pirmininkas. Kandi-Į X George Vaškas, Cleveland, 
da tas jau surastas. .Ohio, dėkodamas už korteles, 

X DaiL Vlado Vaičaičio ap-, aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. 
žvalginė dailės darbų paroda 
bus gruodžio 10-19 d. Jaunimo 
centro Čiuriionio galerijoje. Pa-

X V. Gedinintas, Worcester, 
Mass. apmokėjo "Draugo" pre
numeratą dviem asmenim ir dar 

rodoje bus išstatyta apie 50 pa-' pridėjo auką. Dėkojame, 
veikslų, tapytų įvairiu laiku ir j x šakių apskrit ies klubas 
įvairiais būdais. Parodą globoja į Chicagoje per klubo darbuoto-
Jurbarkiečių komitetas. 

X švč. M. M. Gimimo parap. 
Rožančiaus ir altorių puošimo 
draugija rengia bunko žaidimą 
šį sekmadienį, lapkričio 21 d. 2 
vai. p. p. parap. salėje. 

x Namų savininkų susirinki-

ją A. Vasiukevičienę atsiuntė 
"Draugui" padėkos laišką už 
maonlų bendravimą ir auką. 
Ačiū. 

X G. Širmenienė, Penn Yan, 
N. Y., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. La

mas įvyks lapkričio 19 d., penk- į bai ačiū. 
tadienį, 7:30 v. v. Marquette 
Pa rko parapijos salėje. 

X Amerikos Lietuvių inžmie-

X Zina Žukauskienė iš Man-
chesterio, N. H., siųsdama, pre-

| numeratos mokestį ir auką, 

CHICAGOS 2INIOS 
MOKESČIAI N L O GAZOLINO i J A I NO* MOTINOS 
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Illinois Transportacijos de- Federalinio teismo teisėjas 
par tamentas planuoja pakelti į Th, McMilien nusprendė, kad ir 
mokesčius už gazoliną ir mokės-! nepilnametėms, neturinčioms 21 

už automobilių regis; a m., motinoms Illinois šaipos įs-
kad galėtų sėkmingiau gerinti; taigos turi parūpinti šalpą, jei 
kelius. 

MEDŽIOKLES 

Nuo šeštadienio jau galima 
Elinois valstijoje medžioti zui
kius, fazanus ir kai kuriuos ki-

jos neturtingos u* neturi iš 
iš laikyti ' kūdikio. 

ko 

D. L. K. Birutės draugijos 50 metu jubiliejui minėti rergimo centro valdybos ir skyriaus Chicagoje komitetas. 
Iš kairės: M. Ališauskienė, M. Babickienė — pirmininkė, V. Kulikauskienė, S. Kulikauskaitė, V. Genienė, B. Gus-
taitienė, J. Šimkienė ir L. Stasiūnienė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

ĮKLIUVO KYŠININKAS 

Vaistininkas Th. Dolitsky, 53 
m., prisipažino kal tu — išmokė

tus paukščius. Medžioti p r i e ! j ę s 4,800 dol. kyšių slaugymo 
miesto esančiuose miškeliuose! namams, apgaulingai naudojant 
y ra neleidžiama ir čia policija | Medicare ir Medicaid lėšas. 

PARKŲ DISTRIKTE 

BERUTININKIU DARBAI 
IR AUKOS 

Į darbščiųjų organizacijų gre
tas rikiuojasi Lietuvos didžiosios 
kunigaikštienės Birutės karių šei
mų moterų draugija. Draugija 
buvo įsikūrusi nepriklausomoje 
Lietuvoje 1925 metais. Tuometi 

Karo audros iš tėvynės išbloš-
kė ir karius, jų šeimas, bet karių 
moterų draugijos narės nepraran 
da meilės tiems idealams, ku
riems gyveno nepriklausomoje 
Lietuvoje. Įsikūrus pastovesniam 
gyvenimui Amerikoje, karių šei
mų moterų draugija 1951 m. spa
lio 21 d. Sofijos Oželienės, Ma-

"medžioja" medžiotojus. 

COOK LIGONINĖ 

rių ir architektų sąjungos C h i - | m u m s r ^ . - ^ o r s Draugas dėl, 
cagos skyriaus susirinkimas: p a S t o s u t r ik imų laiku neateina, | P 1 ^ ' 
įvyks lapkr. 19 d., penktadienį, •het ^ t i e į jįg s u t e ik ia man 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Be pirm. inž. 
Mečio Šilkaičio pranešimų, inž. 

ligonius, auklėti jaunąją kartą, 
kelti švietimą bei kultūrą visame 
krašte. 

x P o 5 dolerius aukojo: 
Teresė Merkevičius, Philadel-

daug džiaugsmo". Dėkojame. 

x L K . V. S-ga Ramovė Chi-
, cagos skyrius lapkričio 21 d. 

(sekmadienį) rengia Lietuvos apsaugos rajono vicedirektorius, 
skai tys paskaitą: "Taršos prob
lemos JAV ir Europoje". Na
riai, viešnios ir svečiai kviečia
mi susirinkime dalyvauti ir iš
girsti įdomią paskaitą 

kariuomenės atsikūrimo minėji
mą, kuris prasidės pamaldomis 

Genė Bakuckienė, Delran, 
P r a n a s Soanelis, St. Peters-

burg, 
W. Skinder, Chicago, 
Vanda Jau toka i t ė , Chicago, 
Feliksas Valai t is , Chicago, 
Ona Čaplikas, Grea t Neck. 
Visiems t a r i a m e malonų dė-

tėvų jėzuitų koplyčioje 10 vai . j kuį. 
ryto. Po pamaldų bus t rumpos! x T. 
iškilmės prie Žuvusiems pa- j gėles padėkojo už 

Economist" į t i nk lo . Kviečiama visuomenė ir! lendorių i r a t s iun tė auką. Dė-
I visas Uetuviškas organizacijas kojame. 

X Dr. V. Ingeievieius, Great 

Mickevičius iš Los An-
'Draugo" ka-

laikraštis lapkričio 14 d. įsidėjo 
didesnę nuotrauką ir aprašy
mą, kaip Lietuvos Vyčiai įtei 
kia knygas Chicago Lawn 

' su vėliavomis dalyvauti, kad iš-
i kilmingiau paminėtume žuvu

s i , i sius už Lietuvos laisvę. 

bliotekai, 6320 So. Kedzie Ave. X Lietuvos Dukterų draugi-

kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

» —-
X Sol. Daiva Mongirdaitė ry-

X Dr. Konst. štuopis, Chica-jjos visuotinis narių susirinki-
go, BĮ., prie prenumeratos mo- 'mas įvyks lapkričio 21 d. 1 vai. 

p . p. Liet. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave. Sol. Pr . Bič-
kienė praves susirinkimą, o sol. 
Liudmila Januškevičienė, atvy-

to j atvyksta į Chicagą. Jos r e - i k u s i a g u v a l k ų t r i k a m p i 0 ) 

čitalis rengiamas sekmadieni, j a k o m p g ū n u i M a r t y n u i ( a t l i k s 

lapkr. 21 d , 3 vai. popiet J a u - Į m e n i N a r ė s „ v i s a ^ 
nimo centre. Bilietai M a r g i n i u o - . t u v i š k o j i ^ ^ ^ ^ 'kviečiama 
s e * ^ gausiai dalyvauti. Atskiri 

j kvietimai nebus siunčiami. 
pa-

X Gydytojų Korp! "Gaja 
\ a ldyba kviečia visus gajinin-
kus-es i r jų šeimas dalyvauti 
pamaldose už mirusius korpo-

(pr.) 

X Jaunimo vak. ras įvyks 
penktad., lapkr. 19 d., 7 v. v. 

n i \ draugijos tikslas - globoti. T u m i e n ė s „ }AutM B a b i c . 

kienės iniciatyva buvo atgaivin-
ta ir Birutės draugija pradėjo 
veikti. 

Tikslai liko tie patys — pa
dėti buv. kariams invalidams 
Amerikoje, Vokietijoje, šelpti ka
rius ir jų šeimas Sibire, okupuo-

j toje Lietuvoje. Net įsteigiamas 
Sibiro fondas. Tam buvo reika
lingos lėšos. Bu-utininkės savo 
darbštumu ir įvairiais renginiais 
sutelkė per 25-rius metus apie 
60,000 dol. Tie pinigai buvo iš
dalinti ar siuntinių pavidalu iš
siųsti pagalbos reikalingiesiems 
kariams ir jų šeimoms. 

Birutininkės dosnia ranka rė
mė Punsko lietuvius, kultūrinius 
užmojus, aukas skyrė skautams, 
lituanistinėms mokykloms, spau
dai, Lituanus žurnalui, mūsų di
džiosioms organizacijoms. Tūks
tantine draugiją įamžino ir Lie
tuvių fonde. 

Draugija turi savo skyrius Chi
cagoje, Detroite, Clevelande, Los 
Angeles, New Yorke, iš viso aprie 
200 narių. Paskutiniuoju metu 
Birutės draugija dalyvauja lietu
vių kalinių globos komitete. Iš 
savo iždo draugija užsakė angliš
ką lietuvių enciklopediją Chica
gos universitetui. Yra išleidusi 
draugijos dvidešimtmečiui pami
nėti vertingą leidinį. 

Ši draugija glaudžiai bendra
darbiauja su ramovėnais, drauge 
rucšdama kariuomenės šventės 

Neck, N . Y., a t s iuntė malonų 
laišką ir auką. Ačiū. 

X Po 5 dolerius aukojo: 
St. Styra, Kanadoje, 
P r a n a s Liačas , Toronto, 
J . J . Butkus , Brideport , 
Marcijonas Juodis , Hamirton, 
Mary Kazlauskas , Winter Pk., 
Elena Banevičius, W . Har t 

ford, 
Uršulė Zinkus, Chicago. 
Visiems t a r i ame malonų ačiū. 
X Aukų a t s i u n t ė : po 4 dol. 

— L. Tijūnėlis, Emilija Lebec-
kis, G. Vidmantas , J . Musteikis, 
J. Kazlauskas, Angelą Katelė, 
J. J u š k a ; po 3 dol. — L. Saud-

tį. Ta proga lapkričio 20 d. Lie
tuvių Tautiniuose namuose ruo
šia sukakties paminėjimą. Meni
nėje programoje dalyvauja sol. 
Vanda Stankienė, jai akompanuo 
ja akordeonu Ąžuolas Stelmo
kas, Rašytojas Aloyzas Baronas 
džiugins svečius jumoristine kū
ryba. 

Chicagos lietuviai kviečia
mi dalyvauti Birutės draugijos 
dvidešimt penkerių metų veiklos 
sukakties minėjime ir pasigėrėti 
draugijos nueitu gražių darbų ke
liu. 

J. Janulaitis 

CHICAGOS LIETUVIAI 
LAUKIA DAIVOS 

Mūsų solistai Dana Stankai-
ty tė , Stasys Baras ir Jonas Vaz-
nelis savo dainų kpncertais 
džiugino talimesnes kolonijas. 
Chicagos lietuviškoje scenoje 
pasirodė solistės Roma Mastie-
nė ir Praurimė Ragienė, pado
vanojusios puikius rečitalius. 
J ų puikiu dainavimu, gerais re
per tuara is nuoširdžiai gėrėjosi 
lietuviškos dainos mylėtojai. 
Tačiau džiugu, kad į Chicagą 
a tvyks ta mums j a u gerai pa
žįstama solistė Daiva Mongir
daitė. Chicagoj j i dainuos lap
kričio 21 d. Jaunimo centre, 
duodama savo rečitalį. 

Solistę Daivą Mongirdaitę ar
čiau pažįstame iš jos ankstyves
nių koncertų Chicagoje. J ą gir
dėjome Chicagos lietuvių ope
ros pasta tymuose: 
1966 ir 1971 m., vėliau Graži 

Cook apskr . ligoninės naujas 
biudžetas siekia 176 mil. dol., 
net 10 miL doL daugiau kaip 
praeitais metais. 

CIGAREČIŲ SPEKULIANTAI 

Illinois pajamų departamen
t a s pabaigoje metų rengiasi 
griežčiau griebti cigarečių spe
kuliantus, kurie vengdami vieti
nių mokesčių, didesniais kiekiais 
gabena cigaretes iš Indianos. 

MIRTINA NELAIMĖ 

Greitkelių priežiūros darbinin
k a s J. Childs, 55 n u Stevenao-
no greitkely netoli Pulaski gat
vės nukrito nuo mūro ant grin
dinio ir užsimušė, lūžus sprando 
kaulams. 

N U P m K O KALĖJEMA 
Chicagos restorano savinin

k a s Edv. Kis nupirko Crown 
Point, Ind., kalėjimą, kur bu
vo kalinamas plėšikas Dillinge 
ris. 
prengs restoraną, tikėdamasis, | 
kad Dillingerio garsas 
bizniui. 

Parkų distrikto naujas biud
žetas — 69 mil. dol. Jaučiamas 
lėšų t rūkumas ir dėl to numato
ma įvesti mokestį suaugusiems 
už tokius dalykus, kaip joga 
pamokos, atletinės pratybos ir 
kL 

PADEGIMAI 

Padegėjai savo piktą darbą 
atheka daugiausia iš keršto, sa
ko policija. Šiemet dėl padegimų 
kilusiuose gaisruose Chicagoje 
žuvo 44 žmonės. Visais šiais at
vejais išskyrus vieną, kaltinin
kai areštuoti. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

j . A, VALSTYBĖSE 
— Katalikų federacijos New 

Yorko apskritis ruošia Kristaus 
Sumokėjo r50,000 dol. f e n | Karaliaus minėjimą, kuris įvyks 

nasis, į lapkričio 21 d. 11 vai. Mišių me-
padės | t u AngQhl Karalienės parapijos 

bažnyčioje. Bus laikomos kon-
celebracinės Mišios ir sakomas 

pos nariai ta ip pat ir Cice- kun. Viktoro Gidžiūno tai pro-
ro "Klaipėdos" jūrų šaulių kuo- \ &* pri taikytas pamokslas. Visi 
pos sesės jbei broliai, šio susi- kviečiami dalyvauti, ypač fede-

minejimus. 
Draugijai keturioliktus metus 

rinkimo — Lietuvos karinių | racijai priklausančių draugijų 
pajėgų atkūrime 
dalyje, aa.yvaut: . 

paminėjimo 

iACHMATTMNKt. 
DĖMESIUI 

rantus-es š. m. lapkričio 21 d . , ' J a u n i m o ce n t ro didžiojoje salė-
10, vai. Tėvų Marijonų koplyčio- ^ programą išpildys muzikos. 

zis, Lore t ta Yokabaskas , Vai . . 
Balčiūnas, Vyt . Sereika, Dana M ^ j 8 nepavargstanti pirmi 
T V ^ O ^ O O . ™ s> M ^ „ . „ J nm*e Marta Babiokiene, eidam; 

je, 6336 S. Kilbourn Ave., Chi
cago. Po pamaldų t rumpas susi
r inkimas ir kava. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-T747. ( skJ 

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

x L . D K . Birutės dr-jos cent- ! 

rbiė valdyba ir skyrius Chica
goje lapkr. 20 d., 8 v. v. Liet. 
Tautiniuose namuose rengia 
tradicinį koncertą-balių. Koncer
t e dalyvauja sol. Vanda Stan
kienė ir rašytojas Aloyzas Ba
ronas. Bus šilta vakarienė ir 
šokiai. Staliukus prašome užsi
sakyti tel. 785-5118. Visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti. ' 

(pr.) 

*X Vytautas Valantinas, Cos-
mos Parcel Express savininkas. 
praneša, kad dabar siunčia 
maisto siuntinius į Lietuvą iš 
Danijos ir vietinių Amerikos 
produktų. 2501 W. 69 St., tel. 

Domarkas ; po fi dol.— Genove 
. t a Mitsewitz, Sally Janulis, 
IMagcL Mikucauskas, F . Wil-tai. šokiams gros "Vyties or- i , - . . , . 

M D Tiil Ki l iau alr*iTvil̂ ir»4-i r * ^ 

dainos ir šokio mėgėjai studen-

kestras. Dėl bilietų skambinti 
778-5533. Visi kviečiami. Ren
gia m . L i e t Gydytojų Dr-jos 
Moterų Pagalbinis Vienetas — 
Stipendijų Fondas. (pr.) 

X Do\vners Grove miestelyje, 
tik keli blokai nuo traukinio 
stoties, parduodamas mūr. bi-
level stiliaus namas. 3 mieg., 
V/2 vonios, šeimos kamb., 2 
maš. garažas. $64.450.00 Gvi-
dienė, brokeris, tel. 852-9817 

kaitė, 
ačiū. 

M. Kulikaus-
Kazimiera Varnis . Labai 

x I r vėl nau j a Lena Valaitis 
plokštelė Vaznelių — Gifts In
ternat ional parduotuvėje , 2501 
W. 71 St. Tel. 471-1424 (sk.) 

X LKM A kad. suvaž. aukojo: 
Dr. K. Alminas - - $100.0a Prof. 
Pr . Jucai t i s — $100.00, D. ir L. 
Petroniai — $100.00, Dr. L. Ba
jorūnas - $50.00, Dr. V. Ma-

(pr.) 

ma 
ir Chicagos skyriaus pirmininkės 
pareigas. L.D-K. Birutės draugi
jos centro vaidybą ir Chicagos 
skyriaus valdybą sudaro pirmi
ninkė — Marta Babickienė, I vi-
cepirm. — Vanda Kulikauskie
nė, II vicepirm. ir iždininkė — 
Liucija Stasiūnienė, sekretorė 

nariai. 
— \ . a. Antanįjįa Dičienr-, 

63 m., mirė Los Angeles, vė
žio ligos pakirs ta . Paliko vy
rą Anatolijų Dičių ir dukras: 
Virginiją, Violetą ir Dalią bei 

Sį sekmadienį, lapkričio 21 jų šeimas. Be to, dvi sesutes 
d., 12:30 vaL p . p . Jaunimo j ir keturis brolius Lietuvoje su 

Traviatoje i centre įvyks Chicagos Lietuvių • savo 96 metų amžiaus mamyte, 
šachmatų klubo ruošiamo tur- ; Spalių 23 d., dalyvaujant skait-

noje, Fidelio ir Kaukių baliuje, j n y r o 9okfU!jmmt praeito tu rny- jungam žmonių būriui, velionė 
dainuojant pagrindines part i- , r o pirmųjų tr i jų vietų laimėto- ! buvo palaidota šv. Kryžiaus ka-
jas . J i puikiai pasirodė Da- ^ a o v a n ų įteikimas ir žaibo ; pinėse lietuvių sekcijoje. VeUo-
riaus Lapinsko operoje Lokyje, turnyras . Norintieji dalyvauti ! nė buvo labai kilnios ir jaut-
kur i buvo pasta tyta I pasaulio ^ ^ t u m y r e , prašomi atsineš- į rios sielos moteris. Gražiai iš-
Uetuvių jaunimo kongreso metu. ^ _ j e i t a i i _ gachmatų laikro- auklėjo savo šeimą, duodama 

džius. savo dukroms tikrą gyvenimo 
Būtų malonu, jei šachmati- pažinimą. Abu su savo mylimų 

ninku šeimų nariai bei d raugai ;vyru rėmė savo artimuosius 
taip pat atsi lankytų ir ne tik Lietuvoje, nepamiršdami ir vie-

Šį rudenį ji jau atl iko gerus kon
certus Clevelande, New Yorke 
ir Bostone. 

Sol. Daiva Mongirdaitė turi 
simpatingą išvaizdą, puikų vai
dybinį i r dainavimo talentą. 
Dainuoja su giliu įsijautimu, 
panaudodama i r vaidybinius 
sugebėjimus. Tur i gražų, gerai 
išlavintą balsą. Dar būdama 
visai jaunutė, dalyvavo "Dir-

Marija Jautakienė, kultūr. reng/ivos" jaunųjų talentų konkurse, 

(sk.), j auskas — $50.00. 

vadovė - Marija AliSauskienė. 
Revizijos komisiją sudaro pirmi-

kurį laimėjo. 
Po ilgesnės 

vieni su kitais , o ir su m & ų 
veikla susipažintų! 

Rimtasis — ne žaibo — tur
nyras bus vykdomas šveicarų 
sistema. 

I š viso 5 ra ta i , 3 ratai šešta
dienį, lapkričio 27 d.. 2 ratai — 
sekmadienį, lapkričio 28 d. Lai- nota tik neseniai. 

tos lietuvių reikalų. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Jurg i s Mikalauskas, 

apie 60 metų amžiaus. nv.rė per
nai metais Merredinc, Perto 
apylinkėse. Apie jo mirtį suži-

k a s : 50 ėjimų per 90 minučių, Antanas Bakaitis, žinomas 

ninkė, Vilė Genienė, narės pasirodymas Chicagos lietuviš-
pe r t raukos jos v ė l i a u __ 33 ėjimų per 30 mi-; Australijos lietuvių veikėjas, ne 

Elzė Dimingkienė ir Ema Puš-
neraitienė. 

Birutės draugija šiais metais, 
spalio 21 d. minėjo savo veiklos 
dvidešimt penkerių metų sukak-

• • < & 

m-
chicagos Gen. T. Daukanto jurų šaukų kuopos 1976 m. pereinamosios taurės šaudymo varžybų dalyviai. 

r , _ Iž kairės s tovi : A. Mar t inkus , kuopos pi rm. E . V e n g i a n s k a s . V. Zinkus , J. Ulevičius V. Ripskis . N . Mar-
H • .->- - 0666 So. Haisteu bt., t^inBt ^ Maksvytis, taurės laimėtojas K. Pumputis if V. Kibartaa. Sėdi varžybų teiflėjai: V. Kulbokas, 
tfil 2^4-3520. f ak.). \ , Gailiu* 3- Sar-«auivuuua If varžyte* pr»v^jc8 įeit. J. B»tfWnia v-je*» F M*V*toa 

koje scenoje džiugina dainos 
mylėtojus. Daivos Chicagos 
lietuviai laukia, o ji a tvyks ta su 
nauju repertuaru. 

•I. -Janulaiti* 

JCRfJ ŠAULIŲ 
susmiNKDua 

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 
3 vai. p . p. Vyčių salėje įvyks 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos šiais metais paskutinis 
narių susirinkimas, kurio metu 
bus paminėta Lietuvoa kariuo-

t i a ".;.-•' •'-•^- 'r.\.a '."ei.-.:? at-
'*; darbai ir aptar t i ki t i , gen. 

T. Dauganto jūrų saulių kuopą 
liečiantieji, veiklos bei organiza
ciniai reikalai. 

Lietuvos Kariuomenės šventę 
minint, žodį t a r s LŠST pirm. 
j . š. K. Milkovaitis ir bus paro
dyta karinio turinio spalvota 
garsinė filmą. 

Kviečiami visi Chicagos gen. 
T. Daukanto jūn4 šaulių kuo-

nučių. 
Dėl smulkesnių 

prašome kreiptis į klubo sekre
torių Algirdą Dargužį, telefonu 
847-6000 dienos metu ir 423-
9738 vakara is a rba bet kuriuo 
metu į Aleksandrą Zujų, telef. 
927-9154. Valdyba 

• seniai lankęsis Amerikoje, rim-
informacijų čiau susirgo ir guli Mercy ligo

ninėje, Melbcume. 
— A. a. CHga Karlienė mirė 

Adelaidėje. Buvo aktyvi lietu
vių katalikių veikėja. Liko vy
ras Jonas, sūnūs ir kiti artimie
ji-

PRANEŠIMAS 
. . . , . . . , . « i 

"Draugo" administracija apgailestaudama praneša 
skaitytojams, kad dėl kainų pakUimo. turi pakelti ir 
prenumeratos karnas. Nuo ateinančių metų sausio pra
džios "Draugo" kaina bus : 

Chicagoje. Cook apskrityje 
ir Kanadoje metams $30.00, 6 mėn. 

Kitur Amerikoje „ 
L'žsienyje 

Savaitinis 'Draugas* „ 

28.00, 

31.00. 

20.00, 

$17.00, 

16.00. 

19.00. 

13.00. 
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