
DC 

CH1 IU 

200 
CTT 

rHE LI3RARY OF C0NGP.ES5? 
.'.EFEREN'CE BEPARTME9T 
SERIALS D1VISI0N 

G?AT! 

THE LITMUAIVIIAIVJ WORLD-W!D£ D !-> 

Vol. LXX Kaina 15 c. PENKTADIENI 

U K T U V I U O t 

IMS WEST <Brd SIKEHT CETCAOO, H2JNOD M l 
TFirJIPHONB: (312) 58M500 

)\rEMBER 19, 1976 Nr. 273 
• i r . * . .^j^daai&tUCi 

Vak arai pavojui 
V. Vokietijos kancleris Helmut Schmidt apie 
galimą ekonominį žlugimą ir grėsmę iš Rytų 

Banna. — Vakarų Vokietijos delį dėmesį kreipiant į žaliavų, 
kancleris Helmut Schmidt siun-; ypač naftos, kainas ir prekybinį 
čia SOS signalus naujajam A- j balansą, 
merikos prezidentui Jimmy Car-
teriui, sako kolumnistai Evans 
ir Novak. Ragina Carterį imtis 

Abi didžiosios vokiečių parti 
jos — socialdemokratai ir krikš-

, . . . ^. . Į čionvs demokratai — mato NA 
vadovaujamos roles ir -jungtine- _~. " . - I _ . j ; j . -

. .. . ^. , , f I TO gynybos sistemoie didejan-
mis leeomis apsaugoti Vakarus .. J — - *^- "" . 

spragas. Tuo pacm metu 
ėias 
sovietų karo mašina rieda. 
Schmidto žodžiais, "dideliu grei
čiu pirmyn". 

"f'-rr. =k;-n\.dt 

Iš Rodezijos fronto . Nieko sau ieškinys 

Salfebury. Rodezi jos sau- Richmond. — 10,000 Virgini-
gumo daliniai per paskutines 241 jos žvejų ir darbininkų, gyve-
valandas susišaudymuose nušo į nančių iš žuvininkyste susietos 

j vė 33 partizanus, atėjusius iš j pramonės, dėl užnuodijimo van-
Mozambiko. 2uvo du balti ka- Į denų ir netekus pragyvenimo 
reiviai. Vienas partizanas buvo šaltinio, prieš Aiiied Chemical 

korporaciją iškėlė didelj ieški
nį — 8.8 bil. (ne mil.) dolerių. 

mis jėgomis apsaugoti 
nuo žlugimo. Gresia Vakarams 
du pavojai: sužlugti ekonomiš 
kai ir kariškai. Reikia gelbėti, 
kol dar nevėlu. 

Kolumnistai buvo su kancle
riu susitikę po lapkričio 2 rinki
mų. Schmidt geru žodžiu atsi
liepė apie Fordą, sugebėjusį per 
trumpą laiką atstatyti visišką 
pasitikėjimą Amerika. Tokio ir 
dar didesnio nuomonėmis ir idė
jomis pasikeitimo Europa nori 
ir iš Carterio. Jis siūlo Ameri
kai, Vakarų Europai ir Japoni
jai bendromis pastangomis su
stabdyti ūkinį nuosmukį, di-

Rumsfeldo įspėjimas 

Londonas. — Gynybos sekre
torius Dona'd Rumsfeld įspėjo 
NATO sąjungininkus apie nau
jausius sovietų ginklus, išban
dytas atomines raketas, kurio
mis pradedama keisti esančias 
jų povandeniniuose laivuose. 
Kiekviena raketa turės po ke
lias galvutes, penkias ar šešias. 

Civilinio karo 
nuostoliai 

Beirutas. — Libano civilinis 
karas pareikalavo tokių aukų: 
60.000 žmonių užmušta, 200,000 
sužestų. 1,700,000 žmonių rei
kalingi greitos pagalbos. 

Etiopijos separatistai 
WasMngtxwias. — Amerikos 

Addis Ababa. — Eritrėjos na-1 saugumas susirūpinęs naujomis 
cdonalistai Etiopijoje pradėjo sovietų ginklų siuntomis Rode-
naują ofenzyvą prieš Karen zijos partizanams, nors Genevo-
miestą, netoli provincijos sosti
nes Asmara. Etiopija pasiuntė 
sustiprinimus, stengiasi apsau
goti pagrindini kelią į Sudane. 

Belgradas. — Jugoslavijos o-
ficialūs asmenys sako. kad po 
Brežnevo vizito liko nesutarta, 
atmestas Maskvos reikalavimas 
Jugoslavijai grįžti į Varšuvos 
paktą ir įsijungti į sovietų eko
nominę sistemą. Komekon. 

Atlanta. — Gripo sezonas pra
sideda paprastai gruodžio mė
nesį. Nuo "swine flu" pasiskie
pijo tik apie 10 procentų ameri
kiečių, ir nepasiskiepijusiems y-
ra didesnis pavojus susirgti. Rei
kia mažiausiai dviejų savaičių, 
kad skiepai būtų veiksmingi, sa
koma Epidemijos kontrolės cent 
re. 

Rio de Janeiro. — Brazilijos 
savivaldybių rinkimuose opozi
cinė partija — Demokratų są 
jūdis — bus laimėtoju didžiuo
siuose miestuose, turės savo 
rankose miestų tarybas, bet ma
žuosiuose miesteliuose daugumą 
išteikys vyriausybės partija — 
Tautinis susivienijimas. 

N«w Yorkas. — Energijos 
ekspertai mato, kaip jų pastan
gos neduoda vaisių taupyti e 
nergiją. Amerika energijos su
vartoja vis daugiau, daugiau I D a b M . 

Schmidt yra didelis realistas. 
Jis įsitikinęs, kad Carteris, kai 
arčiau susipažins su esama si
tuacija, su sovietų grėsme, ne- j 
kalbės apie mažinimą biudžeto 
kariniams reikalams, priešingai, 
matys būtiną reikalą didinti. 

Dar vienas reikalas varginąs J 
Schmidtą. Vakarų sąjungininkai 
įžiūri Atlanto pakte du didžiuo
sius, dominuojančius prieš kitus 
sąjungininkus — Ameriką ir 
Vakarų Vokietiją. Tie du kraš
tai gynybai daugiausia dėmesio 
ir skiria. Bet tai pavojus Vaka
rų vienybei. Kiti sąjungininkai 
pradeda bijoti atgimstančios se 
nos Vokietijos. Kad to nebūtų, 
ir kiti Vakarų nariai turi didin
ti savo karinį biudžetą, ne ma
žinti, išlaikyti pusiausvyrą, ki
taip NATO tikrai bus tik Ame
rikos ir Vakarų Vokietijos są
junga. 

Didžiausia bėda, kenkiančia 

Karaliaučius. Zvrįų uostas 

Šachas apie 
Amerikos sionistus 

Teheranas. — Irano šachas 

60 naujų 
Minuteman III raketii 

Washingtonas, — Prezidentas 

(Prieškarinė nuotrauka) 

Kairieji pnes 
darbiečius 

Londonas. — Darbminkų uni-

Demokratii vadai 
pas Carterį 

Plains, Ga Jimmy Carte
rį aplankė 16 demokratų vadų, 
Senato ir Atstovų rūmų nartų. 
Kongresmanas Thomas CNeill, 
kuris gali būti Atstovų rūmų 
pirmininku, po to minėjo, kad 
Carteris susilauks 100 proc. de
mokratų paramos. Carteris pa
kartojo pažadą, duotą rinkimi
nės kampanijos metu. perorga
nizuoti vykdomąjį valdžios apa
ratą. 

Carteris rinkimams išleido 35 
milijonus dolerių, tik kiek dau-

• giau negu pusę sumos, Nixono 
i išleistos 1972. 

TVashmgtonas. — Prie Kapi 
toliaus atidaryta valdžios per
davimo - perėmimo įstaiga. Dir
ba apie 140 žmonių. Jų uždavi
nys: be susitrukdymo, sklan
džiai perimti departamentus i r 
agentūras, numatyti, kas kokį 
darbą turi dirbti prie naujos 
administracijos. 

Britai išvaro 
du amerikiečius 

Vakarų vienybei, Schmidtas lai-į Rėza Pahlevi įvairiomis progo- j Fordas patvirtino planą pasta- Į;?8 i r d a r b i e č l l i p a r j o s kairy-
ko mažėjantį dėmesį Vakarų į nūs pamini savo dideli nepasi- j tyti 60 naujų Minuteman UI ra- į S1S sparnas suorganizavo de-
Berlynui. Vakarai vis mažiau ir! tenkinimą sionistų įtaka Ame-į ketų, galinčių pasiekti Rusijos j ™°nstracijas prieš vyriausybę, 
mažiau skiria tam dėmesio. tar- | riko j . Kalbėdamasis su prancū-1 taikinius. Prireikė to imtis svar- I s , u z y g i a v e **J parlamento ru 
tum būtų vien Boncr- reikalas, zų laikraštininkais, minėjo sio-j biausia, kad nesiseka derybos I1 __ * » a .. l.J?XX~ 
Maskva tai žino ir gali pasini- j nistų spaudimo priemones. Jie su Maskva ginklų apribojimo{ J ** y ^ ^ 

gerai žino, ką reikia laikyti sa j reikalais. Jeigu toks susitarimas 
vo rankose: in/ormaciją ir fi-įbūtų pasiektas, Fordas jį pasi 
nansus. Iš Amerikos spaudos, į rašytų ir paskutinėmis savo pre-

| pinti, kad tas klausimas iš viso 
Į neegzistuotų 

paimtas į nelaisvę ir klausinėja
mas. 

Šiais metais juodųjų naciona
listų partizanų jau žuvo beveik 
2.00t. Pernai žuvo 148. 1976 sa
vų karių Rodezija neteko 188-

das. 

kurį labiausiai p lauki jiems ir zidentav^mo dienomis. 
tarnauja daugiau sionizmui, 
nei kam kitam, paminėjo du 
įtakingiausius laikraščius — 
"The New York Times" ir "Wa-
shington Post". 

Naujas kaltinimas 
kinu radikalams 

je ir vedamos derybos ir tiki
masi valdžią juodiesiems perleis
ti geruoju, rašo "Monitor". 

Nauja kinų 
vandenilio bomba 

Pekinas. — Kinai išsprogdino 
šiais metais ketvirtą ir didžiau
sią vandenilio bombą. Išsprog
dino atmosferoje, ir radioakty
vios nuosėdos gali pasklisti pla 
čiai pasauly, pasiekti Amerikos 
teritoriją. 

Amman. — Papildomai pra
nešama, kad teroristams okupa
vus Intercontinental viešbutį,, ,._,. . , . 
- .., 4 . ._. . , politinio biuro narius 
žuvo ne tik trys teroristai, bet ' , . 
ir du viešbučio tarnautojai bei 
du Jordanijos kariai. 

Tokijo. — Suimtuosius ir de
graduotus radikalus — Mao 
našlę •čiang Čing ir kitus tris 

kinai ap 
kaltino ir pornografija. "Liau 
dies Laikraštis" parašė, kaip 

Boeing korporacijos oficialus 
pareigūnas Kongresą painfor
mavo, kad sovietai daug geriau 
pasiruošę sutikti Amerikos ato
minę ataką, negu Amerika ru
sų. 

Neįgyvendinami 
pažadai 

Chicaga. — Milton Friedman, 
Nobelio premijos laureatas iš e-
konominių mokslų, teigia, kad 
Jimmy Carteris negalės pritai
kinti savo planų ir pažadų eko
nomijai tvarkyti, duotų kampa-

Jordanija išaiškino, kas tero
ristus siuntė: jie buvo palesti
niečiai iš Irako, priklausą Fatah Juos žiūrėdavo. Išsirašydavo ir 

jie iš užsienio išsirašydavo por- j nijos metu. Norįs ar nenorės, 
nografinių filmų ir privačiai I t u r ė s pripažinti, kad jo oponen

tų planai yra geresni, ir turės 

Neatrodo, kad James Callag-
liano vyriausybė savo ekonomi
nį planą gelbėti britų ūkį gal
votų pakeisti. 

Londonas. — Britanija išvaro 
du amerikiečius — buvusį CIA 
agentą Phuip Agee, kuris savo 
laiku smulkiau aprašė tos agen
tūros veiklą, išdavė nemaža pa
slapčių, ypač agentų vardus, i r 
laikraštininką Mark HosenbalL 
Abu kaltinami norėję gauti in
formacijų, kurios laikomos slap
tos ir galinčios pakenkti Brita
nijos saugumui. 

-. 

Mirė a. a. kun. K. A. Matulaitis, MIC 
m. su keliomis pertraukomis dar 
bavosi Londono lietuvių para
pijoje. 

Spaudoje pradėjo dalyvauti 

grupei, pasivadinusiai "Juoduo
ju birželiu". 

Chicaga. — Apie Amerikos 
kalėjimų patogumus ir jų skir
tumą nuo rusiškųjų kalba ir 
tokie potvarkiai: kai kur išleisti 
priminimai, kad Padėkos dieną, 
kai kaliniams bus duodamas vai 
gyti kalakutas, turi būti išrink
ti visi kaulai. Kaulus, mat, kali
niai gali panaudoti ginklams pa
sidaryti. 

juos vykdyti. 

tie rimai tušu. Šiaurės Korėj asada Osk) mieste. Už narkori-

pigių nuotykių filmų. s 'Jiems 
buvo nesvarbu, kiek tai kainuo
davo ir kiek liaudies sukrautų 
pinigų išleisdavo savo malonu
mams'*, rašo laikraštis. 

Religijos atgimimas 
Rusijoje 

Stockhohnas. — §vedljos liu 
teronų Bažnyčios atstovai, su
grįžę iš dviejų savaičių kelionės 
į Sovietų Sąjungą, patvirtino, 
jog rusų jaunimo tarpe yra pa
stebimas didelis susidomėjimas ; p i e t ų 
religinėmis problemomis. Upp- j tvarkingiems jaunuoliams pasiro-
salos liuteronų arkivvskupas ! dyti gatvėje negalima. Nuotraukoj 
Sundby, vadovavęs Sovietų Ru-!PoUcija tikrina jaunuolio "frizūrą" 
sijoje apsilankiusiai švedų liu
teronų delegacijai, pažymėjo, 
kad rusų jaunimas domisi reli
gija dėl trijų pagrindinių prie
žasčių: jauni žmones priešingai 
reaguoja prieš jiem brukamą 
materialistinę pasaulėžiūrą; jie 
siekia vėl atrasti amžių bėgyje 
rusų tautoje giliai įsišaknijusias 
religines tradicijas ir yra susi
žavėję rusų bažnyčių bei litu r 
gijos grožiu. lankydamiesi So
vietų Sąjungoje, Švedijos liute
ronų Bažnyčios atstovai 

Londonas, Britanija. — Lap 
kričio 17 d. ryte mirė kun. dr. 
Kazimieras Aloyzas Matulaitis, 
MIC, buvęs ilgametis Londono 
liet. šv. Kazimiero bažnyčios nuo 1912 m. Gyvendamas" Ame 
rektorius ir lietuvių klebonas. rikoje, be kitų pareigų, kaip 

Velionis buvo gimęs 1894 m. naujokų mokytojo, seminarijos 
spalio 19 d. Bitikų km., Sasna- profesoriaus i r vienuolynų vy-
vos valsč., Marijampolės apskr. resniojo, darbavosi spaudoje. 
Mokėsi Marijampolės gimnazi- 1926 - 27 m. buvo vyr "Draugo** 
joje, Seinų kunigų seminarijoje, redaktorius, yra dirbęs šiaip re-
Friburgo universitete, kur 1923 dakcijoje, redagavęs ''Laivą", 
m. įsigijo filosofijos daktaratą. Yra parašęs ir išleidęs daugelį 
Kunigu įšventintas 1917 m. spa- dvasinio turinio didesnių ir ma-
lio 21 d. I marijonų vienuoliją žesnių veikalų, parašęs istorinių 
jstojo 1923 m. spalio 21 d. Dar- studijų. Buvo Lietuvių Istorijos 
bavosi karo metu Rusijoje ir draugijos Chicagoje pirminin-
Lietuvoje, o tuoj po karo išvy- kas ir "Tautos Praeities" admi-
ko į Šveicariją, iš kur 1923 m. nistratorius. 
pabaigoj atvyko darbuotis lietu- Laidojamas Londono katalikų 
vių tarpe Amerikoje. Nuo 1931 kapinėse. 

ne-

? -

A „„ i ^ t ^ r i .—--. — .- " — . y " - " - . - - ^ " ' T " ' t ' 1 i l" , j r ' " įtiko su rusų stačiatikių, baptis-
pnklausoma darosi nuo impor-, ^ \\y^n \r mN»ko kontra^u*^ Norv*tnfcw vvnansyhe visus korėjiečius i ___ -_-
tuojamoa naftos. i Bvart I ^ i r nuteronų. Bažnyčių naria*. 

Priessovietiniai šūkiai 
Rygoje 

Leningrade ir Rygoje šią va
sarą namų sienos buvo "papuoš
tos" .tokiais užrašais:. "Komu
nistų partija yra žmonių prie
šas". "Sovietų Sąjunga yra žmo
nių kalėjimai", "Klausykite A-
merikos Balso". Leningrade bu
vo įtarti ir areštuoti du nekon-
formistai dailininkai — Oleg 
VoHcov ir Jurij Rybakov. (£.) 

Ok. Lietuvoj mirs 
19-tas kunigas 

Ok. Lietuva. — Lapkričio 6 d. 
Zapyškyje buvo palaidotas toj 
parapijoj gyvenęs kaip altarista 
-pensininkas a a. kun. Jonas J t ū k s t a n " t i 8 l anky to jų . ' jie buVo 
Gribulis. VeUonis buvo gimęs' 

Soviety triukas 

Maskva. — Amerikiečiai kal
tina sovietų oficialias įstaigas 
išgalvotu grasinimu apie esančią 
bombą Bteentennial parodoje. 
Parodoje tao laiku buvo apie 

netoli Ukmergės 1902 m. lapkri
čio 7 d. Mokėsi Ukmergėje ir 
Kauno kunigų seminarijoje. Ku 
nigu įšventintas 1935 m. birže
lio 15 d. Jaunystėje kelerius me
tus darbavosi kaip mokytojas, 
tapęs kunigu, dirbo Panevėžyje, 
Marijampolėje, Kėdainiuose ir 
kitur, dažniausiai eidamas kape
liono pareigas. Paskiau dirbo 
parapijose, kol buvo suparali-
žuotas ir daugelį metų gyveno 
Zapyškio klebono globojamas. 

Tokijo. — Kyodo žinių agen
tūros pranešimu. Jimmy Carte-
ri.«* žada atitraukti visus atomi
nius ginklus i i Pietų Korėjos, 

evakuoti, bet bombų ekspertai 
atvyko tik po trijų su puse va
landos. Tokiu būdu norima gąs
dinimais lankytojų skaičių su* 
mažinti. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 19: Pontijonas. Se
veriną, Dainotas, Rimgailė. 

Lapkričio 20 : Feliksas. Mak 
senei ja, Jovydas, Andė. 

Saulė teka 6:43, leidžias 4J2&. 

ORAS 

Dalinai saulėta, kiek vėsiau, 
apie 50 lai{ 

• 
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MAX SCHMELING 
ATVYKSTA J CHICAGA 

Sepp Herberger vardu pava
dinto komiteto, sudaryto i? 
8 Chicagos vokiečių futbolo klu
bu atstovų, pagrindinis uždavi
nys yra fmansmė parama jau-
ritrfu vokiečių futbolo žaidėjų. 
Kasmet tam reikaiui organizuo
jama šventė ir spaudos radio ir 
sporto balius, kuris šiemet įvyks 
lapkričio 27 d. Golden Tiara sa
lėje, 3231 H. Cicero Ave. I tas 
šventes visuomet pakviečiama 
jžymi sporto asmenybė. Pereitais 
metais turėjome progos susipažin
ti su dabartiniu V. Vokietijos fut
bolo rinktinės treneriu H. 
Schoen. 

Šiem metam pakviestas ir jau 
sutiko dalyvauti ne kas kitas, o 
buvęs pasaulio sunkaus svorio 
meisteris Max Schmeling. Ka
dangi du iš pačių svarbiausių jo 
varžovų buvo Juozas Šarkis-Žu-
kauskas ir Joe Louis, tai buvo ir 
jie pakviesti. Deja. Šarkio nema
tysime Jis apgailestauja, kad ne
gali atvykti, nes yra 74 metų ir 
neseniai turėjo sunkią opera
ciją. Joe Louis dar neatsakė. 

Max Schmeling rugsėjo mėn. 
' atšventė 71-sius metus. Tebėra 

puikioje fizinėje kondicijoje ir 
atstovauja didžiulę kailių firmą, 
nes neįsivaizduoja kaip be dar
bo- galėtų sėdėti. Fizinę kondiciją 

FCBrugge — 7 taškai 

1978 m. pasaulio pirme
nybėms kvalifikacinėse rungty
nėse netikėta Amerikos pergalė 
prieš Kanadą 2-0 sumaišė tos 
grupės lentelės padėtf ir Meksikos 
pirmavimą. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

MASKVA SMARKIAI 
RUOŠIASI 

Didžiulė , balta, su 5 spalvo 
tais žiedais, olimpinė vėliava jau 

! Maskvoje, 1980 metų 22-sios 
olimpiados organizavo komiteto 
apsaugoje. 

Dar nespėjo išblėsti Mbnt-
realio olimpinių žaidynių bei per
galių įspūdžiai, kai Maskva jau 
pradėjo skelbti pasauliui savo 
nepaprastas pastangas ir ruoši
mąsi sekančiai olimpiadai. Olim
pinis komitetas nuolat posėdžiau
ja, studijuoja viską iki mažiausių 
smulkmenų, kviečia kitų kraštų 
įvairių šakų sporto žinovus, pre
kybininkus. 

Su stadionų statyba Mask
va tokios problemos kaip Mont-
realis tikrai neturės. Daugumas 
stadionų jau stovi, reikia tik atre
montuoti ir sumoderninti. O ke
letas naujų bus pastatyti bema
tant, juk darbininkai ten paten
kinti — atlyginimų ar streikų 
pr^Memos nėra. 

. Didesnis galvosūkis yra teisė

tų Hailčtu skyrius skelbia, k a 3 3ar 
liko neatsiimta 30 mašinų raktų, 
du tuzinai foto aparatu, 4 r pnra] 
akinių ir... moteriškas sijonas. i 

JVAIRIOS ŽINIOS 
— Cleveland. Pereitą savaitga

lį Cievelande įvyko ŠALFĄS-gps 
Šachmatų ir stalo teniso pirmeny
bės. Plaukimo pirmenybės nu
keltos pavasariop, greičiausiai 
kartu su kamuolio žaidimų pir
menybėmis dėl per mažo užsi-
registrvusių dalyvių skaičiaus. 

Taip pat atšauktas ir koman
dinis pabaltiečui krepšinio turny
ras, neparodžius nei latviams nei 
estams pakankamo susidomėji
mo. Tik iš lietuvių pusės dalyvių 
skaičius būtų buvęs pakankamas. 

— New York. Rytu apygardos j baaįtšb 
teniso pirmenybėse vyrų klasėje j 
rirmąją vietą n e s u k i hįpfr . , _ , _ į k u r i a m e d a l y . 
A. Kubilius is Hartfordo baigme- y a v o n e t 4 6 ^ ^ ^ B u v o patik-
je įveikęs P. Vainių iš New for-J ^ ^ ^ 
ko 8-4, 8-0. Jaunių kla-ė;-: 
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Lfatg. buvęs pasaulio bokso meisteris, Helmut Schoen, dabaninis 
„:;o.o rinktinės treneris, ir F . Beckenbauer, V. Vokietijos futbolo 

Baafcato • 
•jajpai 6 men. S men. 1 men. 5 

Cook, m. $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 t 
$28.00 $15.00 $10.00 $4.00 : 
$28.00 $15.00 $1000 — S 

SSYSUKJI*. 

99.00 $17.00 $11.00 — 
$1&00 $1000 — — 
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ja dirba kasdien 

praktiniai ir teoretiniai 

išlaiko kasdien važinėdamas po į j u paruošimas, o jų reiks mažiau-
20 km. dviračiu. Iki 18 metų| .s į a j tūkstančio, neskaitant atvy-
amžiaus žaidė tik futbolą. Tada į 
užsidėjo pirštines ir 1926 m. tapo 
Vokietijos pussunkaus svorio 
meisteriu, 1927 m. Europos meis
teriu, o 1928 m. pasidarė Vokie-
tiįos sunkaus svorio meisteris. Po 
5 sėkmingu kovu Amerikoje, 
1930 m. birželio mėn. jis išeina į 
ringą prieš Šarkį - Žukauską. Šis 
dėl per žemo smūgio diskvalifi-

, kuofamas ir Ma\- Schmeling tam
pa pasauiio meisteriu. Tačiau 
1932 m. Šarkis 15 rundų kovoje 
atsirevanšuoja ir atima iš jo pa
saulio meisterio titulą. 1936 m. 
Schmeling pasiekia įspūdingą 

. pergalę prieš Joe Louis, kurį jis 
12-tame runde paguldo K.O. Ta
čiau 1938 m. Joe Louis atsirevan
šuoja žaibišku K.O. pirmame 
runde Karo metu buvo parašiu
tininkas ir kovoje buvo sužeistas. 
Po karo dar bandė grįžti į ringą.' 
bet nesėkmingai ir pasitraukė. 

Prieš 43 m. vedęs tuo laiku 
garsią artistę Anni Andrę, su ja 
tebegyvena. Jis a tbrenda į 
(THare aerodromą lapkričio 26 
i. po pietų, kur jam ruošiamas' 
oficialus priėmimas ir spaudos, 
konferencija. Pagal Helmut 
Schoen. Max Schmeling tebėra 
V. Vokietijos populiariausias 
sportininkas. 

FUTBOLAS 
MANCHESTER 

PIRMAUJA 

Dėl Europos geriausios metų 
futbolo komandos ir toliau pir
mauja anglų Manchester United 
prieš Supercup laimėtoją bel
gų RSC Anderlecht Šiose pran
cūzų sporto laikraščio France 
Football įvestose varžybose tarp
tautinė jury komisija 3 taškais 
vertina komandas, gerai pasiro
džiusias savo krašto pirmenybė
se ir 5 taškais, žaidžiant Europos 
taurės varžybose. 

Šiuo metu lentelėje padėtis to
kia: 

L Manchester United — 10 

2. RSC Andreieeht B— 9 taš . 
3. Olvmpiąue Lyon — 8 

taškai. 
4 FC Koeln — 8 ta&aL 

,5. Borussia Gladbach — 8 taš
kai. 

d Fey. Totterdam — 8 ta£k«. 
7. Bayem laueacter. — 7 t , 

kusių iš kitų kraštų. T a m tūkstan
čiui išrinkti greitu laiku bus pra
dėtas konkursas. Tas konkursas 
truks apie 3-jus metus ir vyks at
skirais etapais, paskui iš apygar
dų, atskirų kraštų ir pagaliau iš 
visos sąjungos. 

O kad neatsiliktų nuo moder
niškiausių technikos įrengimų, 
neseniai Maskvoje buvo sureng
ta paroda, pavadinta "Technika-
CHrmpiadaf*. 300 firmų iš
statė tūkstančius eksponatų, api
mančių statybinę konstrukciją 
medicinos - biologijos prietaisus, 
elektroninio skaičiavimo ir statis
tikos įrengimus ir t . t 

Tarptautinis olimpinis komite-

muoju lieka Paulius Gvildys po 
geros kovos nugalėjęs Darių Ivaš
ką iš Bostono 7-6, 3-6, 6-1. Mo
terų grupėje pirmoji Rima Vebe-
fiūnaitė, o mergaičių klasėje Dai
va Bobelytė. 

New Yorko LAK pradeda krep- j 
šmio sezoną trimis rungtynėmis. 
Patys mažiausieji pralaimi prieš 
Gate of Heaven 35-20 jaunučiai 
neatsilaiko prieš Ascension 33-25, 
tik jauniai jau neblogoje formo
je ir nugali St Anthanasius 64-50. 

Futbolo komanda lai B U tre*' 
čias rungtynes iš eilės, šį kartą 
prieš Turfcish Americans 1-0, 
puikiu Klrvečkos įvarčiu. 

— Toronto. Paba&eSui goflb 
varžybose latviai baigia pirmoje 
vietoje su 493 tšk., antroje vie
toje palikdami lietuvius sa 507 
tšk. ir trečioje estus. Tarpkiubi-
nėse varžybose Toronto Vy
tis laimi prieš Aušrą visus tris 
susitikimus ir nusineša ga-
lutinon nuosavybėn B. Sergančio 
taurę. 

Latvių 25-čio krepšinio turny
rą laimi Hamiltono Kovas, Daly-{ 
vavo 8 komandos. 

Ontario stalo teniso tiirnjse ne
tikėtai pirmame rate iš moterų 
grupėje iškrenta Violeta ir Gloria 
Nešukaitytės. Ta ip pat ir dvejete 
jos pralaimi finale prieš Cordas 
ir Bannerjee. Gloria laimi pij-
mąją vietą mergaičių klasėje Po 
ilgos pertraukos vėl pasirodė ir 
mūsų buvęs žymiausias te
nisininkas Algis Saunoris. Jis lai
mėjo pirmąją vietą senjorų kla-

Toronto Vytis daug tildc; iš 
jaunojo Algio Janušausko leng
voje atletikoje. Jis pereitais me
tais į tolį nušoko 6.99 m. , o tri-

kuolj —14.47 m. 

s OKUPUOTOS LIETUVOS 

Vilniuje Šiaulių Tauro ranki
ninkai žaidė prieš Budapešto 
Spartaką ir laimėjo 30-22. 

ATITAISYMAS 

Br. Keturakis iš Milvvaukee pa- \ 
taiso mūsų padarytas klaidas: 

a. Kęstutis Šapka Muencheno 
j olimpiadoje nelaimėjo medalio, 
o liko 12-je vietoje; 

b. kanadietė Joan VVenzel Mu
encheno ol impiadoje iš viso ne
dalyvavo. 

kia audringa reakcija, kaip van
denilio jungimasis su florų. 

Mokslininkai specialistai tikisi 
molekulinį helį panaudoti kaip 
kurą raketoms. Jis teiks energijos 
kur kas daugiau už visas kitas 
kuro rūšis, išskyrus, gal būt, pa
sak mokslininkų, branduolinį. Be 
to naujasis kuras, specialistų 
nuomone, jokių žalingų neturi 
degimo produktų — reakcijos me 
tu atsiranda tiktai inertiškasis 
helis. 

c £30 iki 430, fc**i-

• Redakcija straipsnius taiso SETO j 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių S 
nesaugo. Juos grajHna tik ii anka- * 
to ausitarua. Redakcija u i skelbi- ] 
mų turini neetsako, Skelbimų kai- S 
•oš nrisiunfiamos gavus prašymą. S 

"nnHittiin!n!t! ti; t iiiiiiiiiiiiiiiHiimuuuiuuiiiuniiiiiiiiuiiumiuiiiiiiuiti? 
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įstaigos ir boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Court Cicero 

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

I i i . PE >crriį 

UM. AMRA DAUiUflfid 
šfJŲ, ALSŲ, NOSIES IR 

aūBĮŪįES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

— Apaštalu Sostas ir Islandi
jos respublikos vyriausybė, 
siekdami dar labiau išplėsti ta r 
pusavio draugiškus santykius, 

Redakcijos P l ė k a i i t a r ė u ž m e g s d^ionmtinius 

DR, K. G. BALUKAS 

&44S *vx Pula-il £,*!*! (?••_••-' ,T*i 
tfedicsJ M M a g ) lel . LU 54446 

Jei neatsiliepia. -tamboiU :'4-v»4 

— Detroitas. Spalio 31 d. 
1976 m. De t ro i t o Kul tūros cent
re įvyko visuotinis LSK "Kovas" 
narių susirinkimas. Naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė pareigo
m s : Vitas Rugienius — pirm., 
dr. Vytautas Baukys — vicepirm., 
Edmundas Kasputis — vicepirm., 
Vladas Simutis — narys. Kristi 
ria Merkiene — sekretorė. 

ryšius. Vatikanui Islandijoje at
stovaus apaštališkasis nuncijus. 

DR. Y L BLAŽYS 
FLAUCIT Ifi ODAUS IJGOS 

o Islandijos vyriausybė pasiųs į Į V a L : ^ S i ? £ 5 £ %• ketnrtad. 
Vatikaną savo ambasadorių. « an ?:so vai. vakarą 

Oft-c tei*f. WA >26T0 

R A K E T Ų K U R A S — H E L I S 

Gerai žinomas helio atomų 
cheminis inertiškumas. Jie atkak 
teai nenori sudaryti junginių su 
kitais elementais, net pačiais ak
tyviausiais. Dėl šios priežasties 
niekam anksčiau nėra pavykę su
jungti hel io atomų į molekules, 
t.y. poras, trejetus ar da r gau
sesnius kolektyvus. Ir štai ame
rikiečių mokslininkams pavyko 
sujungti, kurie paskelbė gavę 
molekulinį helį. Nors tos moleku 
lės ne tokios patvarios, kaip, pa
vyzdžiui, deguonies molekulės. 
Jos, kaip sakoma, metastabilios 
—. yra nepastovios pusiausvyros 
būryje. Pakanka nedidelio šilu
minio, elektrinio ar mechaninio 
poveikio, ir jos suskyla į atomus. 

- Krepsinyje šiuo metu p « - [ 5 ^ * 5 ? ^ * ^ ^ V ? T 

Paola Bresciani, 16 metų, Trapeni 
futbolo komandos žaidėja, išrinkta š. 
m. Miss Italija. 

tas neturi mažiausios abejonės, 
kad viskas bus įrengta laiku ir 
ultramodemiškai. Baimę jam ke
lia tik politinis aspektas, jis bijo 
antrojo Montrealio. Netrukus 
Maskvos olimpinio komiteto pir
mininkas pasirašys aktą, kad jis 
laikysis visų tarptautinio komite
to nuostatų ir visus to komiteto 
pripažintus narius įsileis į Mask
vą. Maskva jau spėjo visa tai žo
džiu patvirtinti. 

Deja, Maskvos tvirtinimus h 
parašus mes gerai pažįstame... 
Juk dar neperseniausiai jos Davis 
Cup teniso komanda atsisakė 
žaisti prieš Čilę, nes bf?k tai Či
lėje viešpatauja kruvinas teroras 
ir paminamos žmogaus teises... 

Linkime daug laimės tarptau
tiniam Olimpiniam komitetui. 

Kaitant apie olimpiadą, Mont-

sideda Sov. Sąjungos aukščiau
sios lygos pirmenybės. Vyrų gru
pėje dalyvauja 13 komandų, ka
rių tarpe Kauno Žalgiris ir Vil
niaus Statyba. Žalgiris pirmom 
rungtynėm išvyksta i Tbilisą ir 
Maskvą, o Statyba namuose žai
džia prieš Ta. cu Kalevą. 

Moterų givroėje aukščiausioje 
lygoje taip pat 13 komandų, 
kurių tarpe Vilniaus Kibirkštis. 
Pirmasis ratas vyks Penaoje lap
kričio mėn. 20-27 d. 

Draugiškose rungtynėse Vii-f 
niaus Statyba savo aikštėje laimi} 
prie? Maskvos Dinamo 105-91, 
tačiau sekančią dieną Dinamo] 
atsirevanšuoja 111-94. 

— Futbole stndentų varfybose, 
kuriose dalyvavo 300 komandų, 
puikiai pasirodo Vilniaus Peda-
gogino Instituto "Šviesos" ko
manda, parsiveždama sidabro 
medalį. Po erlės pergarrą Šviesa 
pralaimėjo tik prieš Tašken
to KKI 1-3, kuris ir aw»aesa 
aukso medalį. 

Pirmoje diviajoje Klaipėdos 
Atlantas prieš Jerevaną baigė 0-0, 
o prieš Baku laimi 1-3 k- pakyla 
į 10-tą vietą. Tuo tarpu Vilniaus 
Žalgiris įveikia Jerevaną 3-1 ir 
stovi &-je vietoje. 

— Lietuvos pirmenybėse Uk
mergės Vienybė nugalėjo Kauno 
Kelininką 2-1 ir ftifeiko pirmo
je vietoje. Ją seka Alytaus Dai
nava :r Kėdainių Nevėžis. 

iki 200 kilokalorijų iš molekuli
n io helio gramo. Tai 40 kartų 
daugiau, negu duod-a. pvz., to-

PADĖKA 
Širdingai dėkoju mano Komiteto 

l pirm. Dr. Alinai Lipskienei ir nariams: 
\ Danai Bazienei Vladui Būtėnui, Leon-

tinai Dargienei, Nijolei Diminskytei, 
Aleksui Jankūnui, Marijai Kriauchiū-
nienei, Vilhelminai Lapienei; Mildai 
Marcinkienei, Valei Mažeikienei, Ire
nai Pemkienei. Sylvijai Petro&nienei, 
kun. Dr. J. Prunskiui, Estelle Rogers, 
Rytonei Rudaitienei. Stasei Semėnie
nei, Adai Sutkuvienei ir Prof. Baliui 
Vitkui, surengusiems mano dainų re
čitalį š. m. spalio 31 d. Jaunimo Cent
re. Taip pat dėkoju ir buv. Lietuvos 
operos solistei Iz. Motekaitienei ir jos 
sūnui pianistui Manigirdui, padėju
siems muzikiniai pasiruošti šiam kon
certui, o Manigirdui dar ir už akom-
ponavimą. Mano padėka priklauso ir 
spaudos darbuotojams: Vladui Būtė
nui. Jurgiui JanuSaičiui, Irenai Pem-
kienei, Kun. Dr. Juozui Prunskiui, Sta
sei Semėnienei ir Vytautui Zalatoriui, 
be kurių paskatinimo periodinėje mū
sų spaui'ije nebūtų taip gausiai atsi
lankiusi į mano koncertą mūsų visuo
menė. Tokiu pat dėkingumu prisime
nu visus kitus asmenis, padėjusias 
man bet kuriuo būdu šiam svarbiam 
mano gyvenime įvykiui. Lietuviškas 
AČIC1 

TeL Ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DU PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS 7P. JKTPvVnGAS 

2434 West 71s>t *tret 
Vai pirm. ket*. 1 11d C v. popiet 

Antrad., penktad. 1-5. treč. Ir Mtad. 
tUc •osharua. 

TeL ofiso Ir boto: OLympic '-i-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth. Ave., Ck*r» 

Kasdien 1-S vai Ir 6-8 vaL vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(lietuvis gydytojas) 

3925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtai, ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ii; 6-S 
vaL vak. Treč. Ir šeštad. sždaryta. 

Dr. A i t Rudoko kabinetą peremfi 
DR, EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2789 W«ot 51st Street 

•UL — CM M M 
VaL: pagal sositarima: pirmad. Ir 

ketv. 1-4 ir ?-•: antrad. ir penkt 
10-4: SeSta. 10-3 ^al 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIT IR VAIKŲ UGOS 

sPEOALJsrrc 
yliJtlCM. c r i L D l N G . . 

7154 South Western Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vat ryta 

IW 1 T»1. popiet V 
Ofiso teL H E : - l l««; rezid. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9^1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Bgoa;:" 
2434 We*t 71st Street 

(71-os ir CampbeU Ava. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. S lkl 7 •. p. p. Tik susit£J-ua 

Ofe. teL 735-4477; Rez. 24W8S8 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR C B M M l 

Specialybe — \sr-nj lt 

CRAWTORD MEDICAL BriLDE^G 
6449 So. Pohuki Road 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAJ*08AIT£ -

7051 So. •Washtenaw. TeL 778-«7«6 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių reniu pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30. 
Ketv. 1-S v. vak. SeSt. 10-4 T. p. P-

Tredladlesiais uždaryta. 

t *" i . 8-6ST3 

Dėkinga Praurime Ragienė 
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FRANK'S TV and RADIO, INC 
Ėm S » HALSTED STREET TEL. - CA 5-7252 
RADIJO Hl STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DJDEUS PASIRINKLMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
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AKUSERUA TR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHTRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave, WA 5-26™ 
TalaodM 
atsiliepia, 

Telet — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

O f l s a l : 
111 H a WABASH AVK. 

4200 NO. CEVTRAL AV8 
Valandos pagal susitarimą 

soMtarima. Jei ae 
MI 3-0001. 

|R\SSBOOK .«su.for 
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Šavinqs and Loan W 
WtST CE1MAK SOAO CHSCACO, TUJSCB 

h m ILuaKuaKA*. Pmidmm Paaaa* Vliftafa W « J 

SERTING CH1CRG0 AND SUBUBBS SIHCE 1S05 

I H= 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

Specialybe Akių ligos 
3907 We«t lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR, JANINA JAKSEVIČIUS 

i O R 4 V 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad^ ketvirtad. ir penkt 
ao« U iki 2 vaL ir sao 6 iki S TSJ. 
•ak, Sagfead. nno 1 H 4 Tai 

Of*. PO 7-6000. B e t GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MM Weat 63rd Street 
pagal maltarima 

DR. FRANK PU0KAS 
OPTOMETPJSTAS 
(Kalba lieraviSkai) 

9613 W. 71rt St, — TeL 737-0M6 
Tikrina akla Pritaiko akinios » 

"Cootact lenses" 
Vai. pagal susitarimą. Uidaryta tos*. 

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5543 

i%\%~ 

DR. K, A, JUDAS 
DEK^LATOLOGIJA -

CHIBlfRCLJA 
5214 No. Westera Avenue 
1669 No. Wextert! Avenae 
Tat ataakcinas 12 valandų 

fftfMAli _ Sfil-MOS 

reaiis du visko aaužbaij* Ra^-i -** R«waoyi* ŠJAuuaj « n & f r ' — — 
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Apaimoka akalhda dlea. DRAUGE 
tas jb pUgaiiaiai •kaitoma* Ue> 
trrshi AaaraavJa Gt akalbiiBU kai 
•os vtakesa prlalaaz&oa 

DR. J. J. SIMONAITIS 
e Y D V T O U S 

Adresas 4235 W. 68rd Street. 
OOso telef. R E &-4410 

RezkleocUoi teJ«(. GR 8-0617 
VaJ.: pirmad., antrad., ketvirtai Ir 

penktad noo 1 Iki S nU. poptat-
Oftso tet RE 1-2123. narnę OI 8-«1»5 

BR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West Tlst Stree* 
VaL: pirm., antrad.. ketv. Iv psnVts4 

i-i ir 8-7 — Ii anksto sositanta 

TeL ofiso PR 6^?44« 

DR. F. 0. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CmL^TlGAS 

8107 We*t 71 «t Street 
Valandos: 1-i vai. popist. 

Treč. Ir Mtad. pagal soMtarlma 
Ofiso tei. 588-S186; aanra <19Š iflfio 

DR. PETRAS ŽLiOBA 
GTDYTCJAS IR CHIRURGAS 

r » 4 S. Varragansett Ave, 
Vai. pina., antr.. ketv. ir penkta M 

Šeštadieniai pagal luaitarima. 

file:///sr-nj
file:///0Ht-


-

rrieiMaakros pritsptudą 

LENKIJOS POGRINDŽIO "KRONIKA" 
Lenkija turi apie 34 miL gy- darbininkai, jų tarpe viena mer-

ventojų, turi stiprią išeiviją JAV- gina, nuplėšė raudoną vėliavą 
-se ir kitur, pvz. Paryžiuje. Len- ir ja valė batus. Jos vieton iškėlė 
kija yra kaimynystėje su Lietuva, lenkų tautinę baltą-raudoną 
todėl mums negali nerūpėti, kas vėliavą. Kai niekas nenorėjo 
tame kraite vyksta- O įvykių ten tartis su demonstrantais, darbi-
yra naujų ir reikšmingų. Sovietų ninkai pradėjo daužyti komunis-
Sąjungos divizijos tame krašte ir tų būstinės langus, kai kuriuos 
Maskvos priespauda skaudžiai vidaus įrengimus, išnešė iš ten 
paliečia lenkus. Maskvos išnau- daug konservų, Šaukdami: "Žiū-
dojimas yra gerokai pasunkinęs rėkite, kaip tie niekšai gyvena". 
Lenkijos ūkinę padėtį, kuri ir Atlėkė milicija s u ' vandens ka-
siaip dėl dabartinių tarptautinių nuolėmis ir ašarinėmis dujomis, 
ekonominių sunkumų nėra per- Demonstrantai buvo užblokavę 
daug šviesi. Maisto kainų pake- gatves ir pradėjo atakuoti atvy-
limas buvo aštrių riaušių prie- kusius milicininkus. D u buvo 
žastis ir komunistinė vyriausybė užmušti. Areštuotus kai ku-
turėjo kapituliuoti. Dabar įveda- rfuos laikė šaltyje be viršutinių 
mas net ir anglių racionalizavi- drabužių, mušė. Kameroje buvo 
mas. T a s viskas didina nepasiten- tiek prigi-Ssta, kad teko miegoti 
Enimą krašte. an t grindų. 

* * 
i Nepasitenkinimas prasiveržia 1976.VII.I8 žinomas lenkų o 
ivamais budais Bet įdomu, kad p v k i [ ^ a i U ! , J a c e k K u r o n 
salia Sovietų Sąjungoje leidžia- s i i m t e a t v i r ą l a i § k ą I t a I i j o s k o . 
mc« naujųjų įvykių pogrindžio m u n i s t rtijos sekretoriui 
Kronikos", salia ' K a t Bažny- c -D I- • • • J 

B m •. v T T , . **««>«* £ Berhnguenui, ragindamas ūž
čios Kronikos ok. Lietuvoje, jau terti lenkų darbininkus, kurie 
pradėjo ir Lenkijos pogrindis y r a mulaLmU t a i i n a m i , m e t o m i 
leisti savo slaptą leidinį, kuris g „ „ ^ pasmerkiami ilgalai-
pavadintas Informacijų biulė- ^ ^ ^ymimnl T ą l a i š k ą ^_ 
te!lu . ., , . skelbė agentūra ANSA. Jis buvo . 

Jo rxrmame numeryje redakci- komentuojamas italų I dienraš- ^ ^ atspalvį, t o s Angeles 
n o komiteto vardu skelbiama, č i u o s e n e t i r k o m u n i s t u l a i k r a š . 
kad tas biuletenis yra skirtas ^ « U n i t a » . T ^ J ^ ^ iįų 
pralaužti valstybinių informaci- į p ū d į net ir tarp komunistų. 
jų monopoli, kai tos mformaci- n . „ , , , , , 
• i v . , a. Po to 13 lenku intelektualų 
jos perkosiamos krašte įvestos . . . _ . " 
~~,,r. ~„ T> • J*- 1 - J - • pasiuntė 1 prancūzų visuomeru-
cenzuros. Pogrindžio leidinio re- . , t S. . , ., . . «T, 
dakcija pažymi, kad valdžios in- " • " 5 * ™ ! 5 ? % ? " " 
formacija tarnauja priespaudai V e I l e O^servateur* laišką, ku r 

JAV vargai su imigrantais 
Imigrantų sukurtą valstybę griauna imigrantai 

Naujos įvairių spalvų ir ra
sių imigrantų bangos, užplūs
tančios J A V , neša su savim 
anksčiau nepat ir tų socialinių 
problemų. Kasmet dabar įva
žiuoja 400,000 imigrantų, di
džiausias pastai-aisiais laikais 
skaičius. Vyriausybės duomeni
mis t a ip pa t kasmet j šį kraštą 
nelegaliai prasmunka da r vie
nas milijonas. Tas antplūdis 
dar padidėja, jeigu turėsime gal
voje meksikiečių ir portorikie-
čių nepapras tą vislumą. JAV 
imigracijos biuro manymu per 
3 dešimtmečius naujieji imigran 
t a i ir jų palikuonys sudarys 15 
milijonų, arba 25 proc. visų ša
lies gyventojų prieauglio. 

Pak i t imai valstybės sudėty 

Skirdamiesi nuo anksčiau at
vykusių europiečių savo rase, 
k u l t ū r a ir laikysena, šių dienų 
imigranta i j au ir dabar įneša 
naujų pakitimų į Amerikos gy
venimą. Taip Miami mieste ku
biečiai dabar sudaro žymią dalį 
miesto gyventojų. Tūkstančiais 
a tvykdami į Houstoną. Texas, 
meksikiečiai suteikia miestui lo-

P. GAUCYS 

iš Rytų gali atvykti 110,000. 
duodant pirmenybę reikalingų 
profesijų žmonėms ar giminėms, 
gyvenantiems JAV. Pirmą kar
tą Amerikos istorijoje azijiečiai 
lygiomis rungtyniauja su euro
piečiais. Kasmet iš Vakarų įsi
leidžiama 130,000 imigrantų. Ta
čiau J A V piliečių kraujo gimi
nės į tą kategoriją ne eina. Viso 
to išdava yra ta, kad iš Vakarų 

sus. o daugiau apie savo palik
tų tėvynių reikalus. Daugelis 
tyrinėtojų pažymi, kad anksty
vesnieji imigrantai stengėsi ga
limai greičiau sutapti su ame
rikiečių gyvenimu, o dabartiniai 
didžiuojasi savo kilmės kraštais, 
ieško gerų darbų ir JAV nejau
čia jokio dėkingumo. 

Naujieji imigrantai didiesiems 
miestams iškelia naujų proble
mų, nes j iems sunku juos aprū
pinti kad ir menkai atlyginamais 
darbais. Naujai atvykusieji kai 

Altos suvažiavimo lapkričio 13 d. sekretoriatas. Iš kairės: A. Pakalniš
kis, M. Pranevičius ir S. Mankus. Nuotr. V. Noreikos 

Europos ir Kanados imigrantų 
skaičius per pastaruosius 10 m. tinami atlyginimų susmukdymu 
sumažėjo beveik 75 procentai. 
Per tą patj laikotarpį imigrantų 
skaičius iš Jamaicos ir Filipinų 
padidėjo 700 proc.. Dabartiniu 
metu imigrantų iš Azijos, Loty
nų Amerikos ir juodųjų iš Ka
ribų jūros salų atvyksta keturis 
kartus daugiau, negu iš Euro
pos. 

ir veikia prieš tautos reikalus ir kreipiamasi į Sartre, Malreaux, 

prieš tautos kultūrą. Pradeda- į0"!500'. ^ r a s s ' * į į ° J į * * * 
mas leisti pogrindžio biuletenis f ° U * l * * £ Pr„asant> k a d P r o " 
yra išėjimas ginti piliečių teisiu *H£į j į * ^ g a u s teisių 
ir tomis piliečių teisėmis pasi- \auzym* L a j o j e ir padėtų iš
naudojimas, rašo biuletenio re- i 3 ^ 1 1 n " b a u

u
s t u s ^ r b m i n k u s . 

dakcija, toliau pridėdama: "Per- U z t a r d a ™ darbininkus, t Varsu-
skaityk, perrašyk ir duok kitiems ™ s * ) ? " » > ' ! * . ^ . p e s i Gunter 

. skaityti. Garsink atsitikimus, kur ? r a 5 \ s J Heinnch BolL Rasyto-
varžomos piliečių teisės. Atsi- * " Andrzejewski, knygos Pele-
a ink , naikindamas biuleteni " į « d e i m a n t ą ^ autorius, pa-
uždarai burną sau ir kitiems": * k į b e k ™ P ' ™ f l nuskriaustus, 

Jau iš tos pogrindinio leidinio toį£*« **?** darbininkus, 
įžangos matyti, kad Lenkijos opo- r e i k s d a m a s užuojautą, sol.daru-

:, Mdnh sąjūdis turi savo informa- ™.ą. I r ^įpareigodamas nenustoti 
cijas skleisti "samizdato" keliu, d e t I j u n g a s , kol nesibaigs, tas 
- spaustuvės tegali tarnauti tik P l o j i m a s . Tas rašytojo lais-
okupantų kontrolėje esančiai kas buvo paskelbtas .!talų, pran-
komunistinei vyriausybei 

Tuo biuleteniu visų pirma y- s p a u °5e* 
pač domisi išeivijos lenkai Jo V i s u t u s t r e i k u i r maištų pa-
tekstą ištisai persispausdino" v e i k t a Lenkijos komunistinė vy-
Londone leidžiamas dienraštis riausybė pakartotinai paskelbė 
"Dziennik Polski" ir Chicagoje draudimus streikuoti. Pogrin-
leidžiamas "Dziennik Zvviązko- džio laikraštis pabrėžia, kad visa 

"tty". Neabejojame kad tai padarė tai yra darbininkų teisių laužy-
ir kiti lenkų išeivijos laikraščiai. m a s i r a P i e tai. bus plačiai skel-

. . . * biama. "Informacijų biuletenis" 
Biuletenvje skelbiama apie skelbia, kaip buvo kliudoma a r - , Europos teritorijas ir terorizavo ji 

lenkų "Ursus" darbininkų strei- timiesiems vykti stebėti da r - j žmones. Geriausia, kas būtų gal" 

d a b a r gyvena 1,5 mil. ispaniškai 

Sąlygų skirtumai 

kurių priskaitoma daugiau kaip I mose. Kalifornijoje dažnai j ų 
8.000. Anksčiau nuskurę miesto, atlyginimas tesiekia 20 do!. sa-
ištisi blokai dabar pilni kubiečių i vaitei. Be meksikieč.ų, Kali 'or-
restoranų ir įvairiausių krautu-! nijoje įkurdinti ir 150,000 viet-
vių. Kubiečiai pra tur tė jo ir daug j namiečių. Beveik visi jie gyvena 
pasiekė todėl, kad daugiausia iš pašalpų. Tačiau tikimasi, k a d 

nes nelegalūs imigrantai dirba į buvo gerai išsimokslinę ir kilę! grei tu laiku jie atsistos ant sa -
nešvariausius darbus, kurių ne- iš aukštesnių Kubos visuomenės į vo kojų, nes yra gabūs ir sie
non vietiniai, ir už žemiausj a t 
lyginimą. Viešbučiai ir restora
nai kaltinami slaptai skatiną ne
legaliųjų atvykimą, nes išnaudo 

sluoksnių. Be abejo, ne visi. Yra j kia aukštesnio mokslo. 

Azija ir P. Amerika 

Dabartiniu metu į San Fran-

vargšų, gyvenančių iš pašalpos. 
Kar tu su tuo valdžia tu r i nema
lonumų dėl jų prieškastrinės lai-

j a jų pigų darbą. Imigracijos | kysenos. Per pastaruosius dve-jcisco atvyksta daug imigrantų 
tarnybos skaičiavimais nelega- j jus metus įvykdyta 16 bombų • iš Azijos ir Pietų Amerikos. P r a -
liai atvykusiųjų padaromi nuo- ' sprogdinimų. Kubiečių jaunimo; ėjusiais metais ten gyveno 62 , 
stoliai. a t imant iš amerikiečių . t a rpe plinta automobilių vagys- j 000 kiniečių, 2S.O00 fi.ipiniecių 
darbus, iždui prarandant mo
kesčius, išmokant jiems pašal
pas, juos gaudant ir grąžinant 
atgal) siekia 16 bil. dolerių per 
metus. Egzotinių žmonių ant
plūdis amerikiečių gyvenimui 

Naujieji atvykėliai dabar ran
da pakitusias sąlygas. Dabar 
"tirpdymo katilo'' politika yra 
puolama ir keičiama. Mokyklo
se vaikai nebeverčiami mokytis 
tik angliškai. Ir mokytojai jau I suteikia labai mišrų, tarptauti 

inebekala į jų galvas amerikie-įnj pobūdį Neskaitant nelega-
kalbančiųjų, neskai tant labai!tiško patriotizmo. Valdžia ska-
gausios korėjiečių kolonijos, tina, o kartais ir reikalauja nau-
Plačiai žinomas San Francisco I j a i atvykusius mokyti dviejų 
kinų ir italų bendruomenes už-j kalbų, atseit, ir jų gimtosios 
ttejo nauji atvykėliai iš Filipinų, kalbos. Mokiniams skiepijama 
H o n g Kongo ir Pietų Amerikos, mintis didžiuotis savo tautybe, 
g imta i tūkstančių nelegalių imi- 0 n e visiškai pasiduoti "ameri-
g r a n t ų iš Puer to Rico New Yor- kiečių gyvenimo būdui". I r taip 
k e rungiasi dėl darbo su vienu dabar Amerika darosi vis ma

žiau ir mažiau tautybių tirpdy
mo katilu ir vis daugiau rasių 
ir tautybių mozaika, stipriai be
silaikančių savo kilmės, mažiau 
begalvojančių apie JAV intere-

•0 

milijonu jau ten gyvenančių 
portorikiečių, kurie j au nuo se
niai laikomi skurdžiausia miesto 
t au t i ne grupe. 

Je igu anksčiau t a s mases bu
vo s tengiamasi galimai greičiau 
su t i rpdyt i "t irpdymo katile". Į-
siieidžiant 8 0 - 9 0 proc- imigran- f S J . ^ \ - \ i ' A - i 
tų iŠ Europos, tai dabar sočio- K^^ĮZ******^ 

liųjų, naujieji imigrantai y r a 
geriau išsimokslinę ir labiau 
sutapę su miestų gyvenimu, ne
gu pirmųjų imigracijų masės. 

Kultūrų mišinys 

Taip Miami. k u r gyvena 350, 

tės. įsilaužimai ir kitokie nusi- i ir 12,000 japonų. Daugelis j ų 
kaitimai. Pradžioje, kol b u v o ' y r a pasiturį, tačiau nemaža i r 
glaudūs šeimos ryšiai, nusikal- į skurstančių. Kadangi jie gyve-
timai jų ta rpe buvo reti, tačiau.! na užsidarę šeimose, jiems sun-
j iems labiau suamerifcjciiėjus. i kiausia išmokti anglų kalbą. T u o 
nusikaltimai pradėjo plisti ir t a rpu New Yorke yra susispie-
gausėti t ę daugiau kaip vienas milijonas 

Meksikos - Amerikos pasienis portorikiečių, kurių daugumas 
labai skirtingas. Vienoje pusėje ne'egaliai atvykę. J ie sudaro 

miestui naštą, nes jie skurdžiai 
ir bedarbiai. Portorikiečiai dir
b a sunkiausius, nešvariausius 
darbus ir gauna menkiausią at-

vyrauja skurdas, o kitoje tur
tas . Nenuostabu, kad į JAV la
bai veržiasi meksikiečiai. Per, 
palyginti, labai t rumpą laiką į 
Houstoną prigužėjo 250,000 į lyginimą. Gyvena skurdžiausiuo-
meksikiečių. Jeigu jie daugės se butuose, o jų vaikai lanko 

000 pabėgėlių nuo Castro dikta- kaip iki šiol, ta i per kiekvienus žemiausio lygio mokyklas. 
tūros. gyvai reiškiasi kubiečių' septynerius metus jų skaičius Sociologų įsitikinimu ateityje 
kultūra. Sakoma, kad kubiečių' dvigubės. Nelegalieji meksikie- etninis rungtyniavimas gali pa-
įpirkimo galia siekia 1 5 bil. dol. j čiai y ra skurdžiausi iš visų tau-
per metus. Daugelis kubiečių tų imigrantai. Jie di rba už men-
dabar turi geras tarnybas ban- kus atlyginimus restoranuose ir 1 absorbuoti naujų imigrantų ma

ses. Jie neranda t ikro atsaky
mo. Daugumas jų įsitikinę, k a d 

gyvinti a r suskaldyti Ameriką. 
Kyla klausimas, ar JAV gal i 

kuose ir įvairiose jų įmonėse, Į viešbučiuose ar privačiose šei-

logų tvirt inimu Amerika n. ^-n? 
siekia rasinio tyrumo, nes 1965 
m. imigracijos įs ta tymu nuo to 
buvo a ts isakyta . Dabar kasmet 

būti diskvalifikuotas. 
Sovietą Sąjunga yra koncentra-j 

cijos stovyklų kūrėja, operavo įren
gimus panašiai kaip naciai ir atliko 
kitus tironiškus nusikaltimus prieš 
žmoniškumą panašiai kaip naciai. 
Rugpiūtyje 1939 m. Sovietu Sąjun
ga sudarė su naciais paktą. įgalinusi 
juos vesti karą. Dėl to Sovietų Są
junga okupavo rytinę Lenkijos dali. 
Pabaltijo .valstybes .bei kitas rytinės 

ką, kaip darbininkai sulaikė bininkų teismus, 
traukinių judėjimą ruože Varšu-
va-Kutno ir Varšuva-Skiemie- Skelbiama, kad VVaršuvoje su-
wicc Tačiau, darbininkams pra- 'darytas Darbininkų gynybos 
'dėįus skirstytis, juos užatakavo komitetas, kuris stengsis skriau-
milicija, panaudodama ašarines džiamiems darbininkams padėti 
dujas, mušdama lazdomis, pas- teisine, mediciniška, finansine 
kiau pradėjo gaudyti Ursus fab- pagalba ne tik nuo streiko n u -
riko darbininkus, ypač jaunus, kentėjusiems, bet ir jų šeimoms, 
mušdama kai kuriuos iki sąmo- T a s komitetas paskelbė visuome
nės netekimo. Iš viso buvo areš- nei. kad jau iki šiol nukentėju-
tuota apie 200-300 žmonių ir vi- šiems išdalinta 160,000 zlotų, 
si jie buvo primušti. Kai kurie Pogrindžio laikraštis skatina vi-
buvo nubausti kalėjimu ar pa- sur organizuoti pagalbos darbi-
bauda iki 5,000 zlotų, daugelį ninkams branduolius, reikalau-
atleido iš darbo. Visi buvo nu- jant amnestijos nubaustiems ir 
fotografuoti IT nuimtos pirštų grąžinti į darbą. Solidarumą tai 
nuospaudos, paskiau jiems buvo akcijai paskelbė ir Lenkijos vys-
beveik neįmanoma gauti darbo, kupų konferencija. 
Šitaip su darbininkais elgiasi Taigi komunistinę priespaudą 
^darbininkų valdžia". jau labai gyvai Lenkiioje pajuto 

Ypač stiprūs protestai buvo ir darbininkija. Plinta opozi-
prieš kainų kėlimą. Darbinin- ciniai sąjūdžiai, skriaudžiamųjų 
kai demonstravo giedodami savo teisėms ginti nesibijoma leisti, 
tautos himną, Šaukdami — ša- nepaisant pavojaus, pogrindžio 
lin kainų kėlimas. Radome trys "Informacinį biuletenį". / . Pr. 

raa pasakyti apie Nuembergo pro
cesus legaliu bei moraliu nuospren
džiu, kad tai būta tipiško nugalė
tojų tribunolo nugalėtiesiems". 

(mk) 

naujųjų atvykėlių masės da rys 
pakitimų į gerą ar į b'ogą per 
keturis ^šimtmečius imigrantų 
sukurtoje valstybėje. 

Senosios lietuvių išeivijos parodos vaizdas su būreliu rengėjų Apreiškimo par. salėje, Brooklyne. N. Y. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

RELIGINIS MOKYMAS 

Ispanijos katalikų vyskupai 
bendrame dokumente pabrėžė 
religinio mokymo svarbą mo
kyklose, kartu nurodydami tė 
vų, auklėtojų ir visų krikščionių 
pareigą rūpintis jaunimo ka te -
kizacija. Vyskupai pažymi, jog 
ir valstybė privalo pilnai parem
ti krikščionių pastangas šioje 
srityje. Valstybė privalo suda
ryt i tokias sąlygas, kuriose visi 
pakrikštytieji galėtų mokykloje 
gauti tinkamą religinį auklėji
mą. Šalia šeimos, mokykla y r a 
tinkamiausia vieta religinių tie
sų perteikimui vaikams. Ispani
jos katalikų vyskupai, be to, pa
žymi, jog niekas kitas, o tik tė 
vai turi teisę auklėti vaikus. 

Lietuvių-lenkų byla 
M% SKAS 

Spaudoj ir gyvenime 

NUERNBERGO BYLA KAIP "PARODIJA" 
Užkliudant gerokai seną (1945-

4r» m.) nacinę Nuembergo byla 
*Cbicago Tribūne" skaitytojų laiš-
lrtj skyriuje, pastaruoju laiku dien
raštis (X1.5) Įdėjo dar du tuo klau
simų laiškus su bendra antrašte 
"Nuremberg trial«r trsjvestV " Artt-

Valeru taip kalbama: "Nuembergo 
procesai gali būti svarstomi tiktai 
kaip mėginimas, kėslas arba preten
zija naujam tarptautiniam teisingu
mui, nes Sovietų Sąjunga buvo tei
siančioji puse. Elementaru, kad tei-
«£?a«. V*?ri« ivplt-»s 1 niKiValHmo si-
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Po rą savaičių prieš tai , gruodžio 28 d., valdančios 

taut ininkų part i jos suvažiavime kalbėjo Lozoraitis. 
Tu rėdamas galvoje lietuvių-lenkų santykius sakė, kad 
" t a r p visko ir nieko yra skaičiai ir tarpiniai etapai, 
kur iuos ati t inkamose ssąlygose politikas turi išnau
doti , jei nori, kad va l s tybės interesų siekimas slinktų 
p i rmyn nors tiek, kiek ta i leidžia aplinkybės, o ne 
stovėtų vietoje". Buvo aišku, kad Beckas pro t as Lozo
raičio aliuzijas apie e tapus praeis tylomis. 

Atsakydamas į lenkų seime pateiktą interpeliaciją 
lietuvių-lenkų klausimu, pasakė, kad Lenkijai rūpi tik 
dviejų kaimyninių valstybių sugyvenimo "fiziologija*\ 
ku r i y r a pusiausvyros ir taikos ''canditio sine qua non". 
Lozorai t is kovo 6 d. lietuvių seime, polemizuodamas su 
lenkų Užsienio reikalų ministeriu. rado būtina kalbėti 
apie 'T^enkijos Lietuvai padarytas skriaudas", apie 
"l iūdnos atminties" 1920-sius metus., apie lenkų (pa
da ry tų ) faktų politiką ir apie lenkų "nejautrumą" lie
tuv iams padarytoms skriaudoms. 

Grįžo prie nesenos istorijos, nors žinojo, kad Len
ki ja Lietuvos atžvilgiu nustojo operuoti istorija, seną
ją, ir naujausiąją iš karo laikų ir pirmųjų pokario me
tų. Mus nuo to a tprat ino lietuvių valstybės kūrėjai. 
P i rmojo karo metu viską dafė tik nutraukti bendrus 
ryšius , susietus su didingąja praeitimi. 1919-1920 me
ta i pataikė d*m2T pttryzdihj. patvirtinančių lietuvių is-

jų metų kovo 24 d., kurioje siūlė Lenkijai "tikrąją Lie
tuvos draugystę" ir Vilniau3 sugrąžinimą, turė jo tą 
patį istorinį atspalvį kaip ir Lozoraičio polemika. 

Abiejų pasisakymai buvo išraiška tų pasikeitimų, 
kurie įvyko lietuvių politikoje. Po dvejų metų v is ašt
rėjančių lietuvių-vokiečių santykių kovo 9 d. Berlyne 
prasidėjo prekybinės derybos. Prieš joms prasidedant 
buvo Hitlerio kalba, kurioje atsirado pastraipa skirta 
Lietuvai. Hitleris pareiškė, k a d sušvelninus antivokiš-
kąją liniją Klaipėdoje, nustoja žiūrėti į Lietuvą "iš
imtiniu" būdu ir yra pasirengęs sudaryti su ja nepuo
limo paktą su sąlyga, kad Klaipėdos kraštui būsianti 
užtikrinta autonomija. Tokiose sąlygose prekybinės 
derybos Berlyne įgavo politinį tūrinį. Hitlerio žodžiuo
se buvo pasiūlymas, į kurį Lietuva turėjo a tsakyt i 
teigiamai. . 

Vienoje savo korespondencijoje 1936 me tus to
dėl pavadinau sprendimų metais Lietuvai. Rašiau, kad 
Kaunas turėsiąs nuspręsti, a r grįš po sparnu savo lig
šiolinių, dviejų globėjų, ar nors dalinai išsivaduos iš 
jų globos, normalizuojant santykius su Lenkija. Ra
šiau, kad praeitais metais sienoje, skiriančioje abu 
kraštus, pasireiškė nemaži skilimai, kurie i r toliau 
yra dideli. Užtat, "priešingai visokiems pusiau oficia
liems ir oficialiems lietuvių balsams, drįstu tvirtinti, 
kad dauguma lietuvių visuomenės su palengvėjimo 
jausmu u- pasitenkinimu sutiktų santykių normalizavi
mą". 

įrodinėjau, kad čia kliūtis yra visa virtinė veiks-

Klaipėdoje, tai yra pačiu sau nepatogiausiu metu r y 
žosi pakeisti savo politiką. Politinis pasyvumas, sur iš
t a s su klaidingu įsitikinimu, kad "Lietuva esanti Len
kijai reikalinga" ir už ta t nei pati jai nieko nepada
rysianti, nei kitiems nieko pikto padaryti neleis, gali 
iš viso neprileisti prie normalizavimo santykių t a r p 
Kauno ir Varšuvos. Straipsnis iššaukė karčias reakci
j a s lietuvių Užs. reik. ministerijoje. 

Tokių reakcijų buvo vis daugiau, kai su laiku ma
no pasikalbėjimų temos pradėjo suktis apie klausimus, 
kurių pirmiau a š neliečiau. Lygiai jų nelietė ir pokal
bių dalyviai lietuviai. Tai buvo lenkų gyventojų padė
t is Lietuvoje ir lietuvių Vilnijoje. Tos temos atsiradi
mas' mano pasikalbėjimų dienotvarkėje buvo įspėji
mas, kad ar tė ja mano misijos pabaiga. Rašiau apie ta i 
savo raportuose, bet Beckas nenorėjo, kd aš pats ap-
leisčiau Kauną, Tuo ta rpu mano intervenciniai vizitai 
Užs. reik. m-joje "sprendimų metuose" nemažėjo. Bu
vo daug priežasčių. 

Dar maršalui esant gyvam, 1935 metų kovo mė
nesį humoristiniame lietuvių laikraštyje "Kuntaplys" 
pasirodė biauri karikatūra. 

Prie sudribusio fotelyje Hitlerio kojų su nusižemi
nimu pasilenkusio maršalo figūra. Karikatūros apa
čioje buvo žodžiai: "Naujas lenkų himnas: "Duokime, 
kad mums vokietis spiautų į veidą ir vaikus mums 
vokietintų" (tai buvo pikta parafrazė lenkų tautinės 
giesmės "Rota" —antrojo lenkų himno — trečiojo 
posmo pradžios, kuri skamba: "Nie będzie Niemiec 
plul nam w twarz... (Vokietis mums nespiaudys į vei
dą... — ver t . ) . Mano oficialūs ir neoficialūs pašneko-

tajaaa ląsta, parašytam John AJtuasuj ar Į paq nusikaltimą, lairi j t o n i k a priėjimą p n e būsimųjų 3a&tykiu. su LtsUujt j 

nių, kurių tarpe pirmauja politinis lietuvių pasyvumas. . vai po tos laikraščio išdaigos susitikę su manimi tu-
Kaip pavyzdi čia nurodBM H*»tuviu-vokipoių įtampos rėjo susigėdusias veido išraiškas. 

Kaucae uk PO rinkiminio gral&imėjuao, gfcp I H M 
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MOSU KOLONIJOSE 
Melrose Park. 111. 
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C L A S S I Fl ED GU I D.E 
LAIŽĖME DVONA 

S I DAHJNTNKl 
BRONIUM MI*RINX 

tiškoje nuotaikoje: be ilgu ir 
tušeių kalbų. Be abejo, tokiomis j {^UOMCMAMA - FOK BENT. 
progomis be jų neapseinama,; .» .» . . . .» . • , .—.— ,— •• — — .. — 
bet jos buvo trumpos ir turinin- Į igjjUOM. 3-jų kamb. apstatytas, 
gos. Stasys Vidmantas I butas angliškam beismente. ilar-

ąuette Pke. Tel. 476-312*. 

K C A L , E S T A T E 

SU SAVAIS APLINKUI 
UKU1 W ^ T P > — VYBAI 

l^a aukšto tuiu-aa. 2 auto mur. gĄ-
raias. Ortrinail 25 aaetų ger-» atetyb*. 
F-isivū*. - autai. 3©&ute. ^epajSKu, 

Marąnette P K*. Pigiai 

" E g l u t e s " k i n e e i t a s koncerto atlikėjam^ jaunieji 
Eglutės skaitytojai prisegė po ro-

Vienintelis vaikų žurnale- fc solistėj, solistui ir akompania-
lis laisvajame pasauly švenčia i toriui. 
savo 25 metų sukaktį. Daug vie- i Scenon i&viesta Eglutės admi 
tovių šią prasmingą sukakti įvai- j nistratorė. ses. Palmira ir jauni
nai^ būdais paminėjo. Clevelan-įmo stovyklų nepamainoma vado 
do lietuviai Eglutės jubiliejų at-jvė seš. Icnė. Savo žody ses. Igne 
šventė su gražiu koncertu, kurio I s4**81"* **A * i a m koncertui apt 
viršūnėje buvo 
tingala" Gina Čapkauskienė ir 
Clevelando jaunas pianistas Vy
tautas Puškorius. 

Apie porą šimtų svečių gėrėjo
si Vytauto Puškoriaus išpildo
mais M.K. Čiurlionio, Franz Schu-
bert ir Frederic Chopin kūri
niais. Pianistas savo tobulinimo-

Lapkriėio 7 d susirinkome | g* , n . , a. *• t_ 
pasidžiaugti dail. Broniaus Mu- G * a n d R a p t d S , M i c h . K™*>m. n e d i d į butas 2-m* aukš: 
fl . •*, . . . te Marouette Pke. su apšildymu,! turi parduot 
nuo surmktu gausiu jo darbm- u u n ^ i c FONDO VAKARAS elektra, šaldytuvu ir gazo pečium, i S32.oo£ • 
gų metų derliumi prie bendro v ' _ _ * _ . _ _ _ * L ~ ^ _ i G«*ŽU«, * trina* 
pietų stalo. 

vienam ar dviem *1 

COĄTiNG MACHINTE OPER. 
Mušt be experteneect oo rolier coat-

įag ai#) halRful. 
AKĘCG PLAYING CARD 

Grand Rapids Lietukų fondo j Skambint 737-5802 
Dalyvių skaičius, be žodžių, valdyba rengia lapkričio 27 d. j 

liudijo jo nuopelnus mūsų ko- 6 v v Raubų namuose, 2019 
lonijaL Dalyvavo visų organi- Kenning Dr. N. 

Išnuom. Ciceroje 3 kamb. apstaty-
T . , tas butas pastogėje vienam ar 

W., Lietuvių Į ,jyiem asmenim. Pageidaujama pen-

bas - pirm. Otto Mejeris, I i e - * a i ^naar fa varsese ir išklau 
tuvos Dukterų draugijos sky
rius — pirm. Judita Mauersber-
ger. Balfo 117 skyrius — pirm. 
Juozas Urbelis, SLA 125 kuopa 
— pirm, Xick Petraitis. Lit. mo
kyklos tėvų komitetas — pirm. 
Vytautas Šuopys, Lit. mokyk
los vedėjas Jonas Rugelis. Vi
soms šioms organizacijoms dai
lininkas Bronius Murinas vie-

Montrealio lalcš I budinti geriausiai tinkąs žodis 
I "pasiaukojimas". Čia aukojosi so
listai, davę koncertą nemokamai, 
čia rengėjai neskaitė darbo va
landų, rengdami šį koncertą, čia 
mamytės ruošė vaišes, gamino 

j užkandžius klausytojams, auko-
| jo ir svečiai savo laiką ir pinigą. 
: Todėl visiems dėkojo ir pažadėjo 

,.. . . ,. .. i prisiminti savo "ribotoje maldo-
si studijas tęsia ir toliau pas zi- f „ 0 ,. , . . : . . . 

r T 0 ie . Sesele, kun jaunimui taio 
nomą prore^nu Jerome Rose v. . . * • • t A 
Bowling Green kolegijoje. Talen-1 ^7ft^a\m.t?ama' t C 1 f ' . ; nokiu ar kitokiu būdu yra pasi- isų apymu« 

j [Viešpaties keliai yra paslaptingi:" ™, , u " , .* *v •, i ™\^nAr~»,+ 
tas, uzsispvnmas ir intensyvus dar-, ir ̂ 1 42 seselės'savo^iklos ži-f ū m a v ę s . Tad nestebėtina, kad| pabendraut. 

zacijų vadovaujantys asmenys f o n d u i p ^ v a k a r i e n ę . k u - i ^ ] ^ 3 o ^ l . mėn S k a m b i n i -
su savo stabais ir nanais. Med-įnon atvvks šio fondo siela,, 653-4986 
rose Park, kaip lietuvių o r g a m - « w k d ^ o j a s ir sumanytojas dr. 
zacijų sostinė, turi kuo pasigir-, A \ Ruzais, arba jo įgaliotas iš 
ti. čia prieglobsti rado LB a p y - į ^ ^ ^4^^ j ^ ^ 
linkė, pirm. Kazys Juknelis,. 
l ietuvių Amerikos Piliečių klu Rengėjai maloniai prašo gau-

IŠNUOM. 2 kamb. su vonia vienam 
asmeniui. Privatus įėjimas, nėra 
virtuvės, tik plytelė pusryčiams 
pasigaminti. S. Ricfcmond g-vėje.. 
XeL HE 1-0348 

tas. užsispyrimas ir intensyvus 
bus Vytautą Puškorių iškels į 
pirmaujančių lietuvių pianistų 
tarpą. Linkėtina Vytautui sėk
mingai baigti studijas, savo kon
certais aplankyti lietuviškąsias 
kolonijas ir leisti pajusti klausy
tojams pianino garsų nuostabųjį 
pasaulį. 

Gina Čapkauskienė, jau kelin
ta kaną Cievelende. Jį visada 
ta ūkiama, gražiai priimama ne 
tik kaip miela viešnia, bet svar
biausia kaip skambios dainos ir 
arijos interpretatorė. Ir šiame jos 
koncerte girdėjome M.K. Čiurlio
nio liaudies dainų, G. Gudaus
kienės, J. Stankūno, O. Metrikie-
nčs, B. Jonušo, B. Budriūno, J. 
Gaidelio, G.Donizetti ariją iš o-
peros La Fille du regiment ir A. 
Thomas ariją Je suis Titania iš 
operos Mignon Kaip paprastai, 
taip ir šį kartą solistė negalėjo 
koncerto užbaigti tiktai progra
moje įrašytais kūrikais. Gausūs 
aplodismentai iš dviejų kartų iš
kvietė solistę su Brahmso Lopši
ne ir J. Stankūno Lakštingalos 
daina 

Iš tikrųjų šių dviejų meninin
ku koncertas buvo graži dovana 
Clevelando lietuviškai auditori 
jai. Už tai jie turėtų būti dėkingi j 

ne tik solistams, bet ir šio kon 

diniuose Putname, Montrealyj, 
Toronte ir kitur gali tiktai Aukš
čiausiojo laiminamos darbus at
likti. 

Ingrida Bublienė perskaitė vi-
įsą eilę šio koncerto rėmėjų. Ta! 
vėl tos pačios pavardės, kurios 
matomos visų gerų darbų sąra
šuose. 

Solistė su koncertais apkeliavu
si ne tik JAV, Kanados lietuvių 
kolonijas, bet pasiekusi ir Pietų 
Amerikos ir Australijos koncertų 
sales. Visada su gražiausiais pa
sisekimais. Savo balso gražumu, 
įvairiu repertuaru, sūbtilm išpil
dymu solistė iš karto pagauna 
klausytojo dėmesį; nuo kurio ne-| 
atleidžia iki pat paskutinės dai 
nos ar arijos gaidos. 

Solistei akompanavo Čiurlio-1 
nio ansamblio koncertmeisteris, 
Clevelando vyrų okteto vadovas 
ir Sv. Jurgio parapijos chorvedys 
Rytas Babickas. Ės talentingas 
muzikas ir sėkmingas elektikos 
inžinierius, dirbąs Illuniiaating 
muzikas įr sėkmingas elektrikos 
kus akompaniatfKius. 

Pajamos už bilietus, vaišių sta-
. j las ir bufetas, loterija ir rėmėjai 

įgalins Eglutės leidėjus liž tuos pi 
nigus išleisti bent vieną jauni-

jo 70 metų sukaktį paminėti ir 

syti pranešimo apie šio fondo 
reikšmę, kurį padarys svečias. 
Mūsų negausios, bet labai dos
nios apylinkės lietuviai jau su
aukojo 120 proc. jai paskirtos 
kvotos. 

Neapvilkime ir ateinančios va
karienės metu garbingo svečio, 
kuris nori arčiau su mumis su
sipažinti, pamatyti dosnius mū
sų apylinkės lietuvius, su jais 

•i. 
Dalyvaudami vaišėse ir pa-

IsNUOM. apstatytas kamb. vyres
nio, amž. asmenįuį Visi buto pato
gumai. Marcmette Pke. Skambint 
476-2473 

KamĮ>. niūras 
suaugu arams.; i»Qr. »r«*^aa. Artt mokyklų " 

quette Pk*>. P« Natijų matu vynus 
keKa^nat *<Hur. Reikia plrkSjo su 

Vieiitnt<4€ -tlltiu^a « kambario 9 
mot\{ w u ^ 3 aniro rez' lencc-i tr t 
aqtp {rara^aą. Pui!t-j« . vidaus plaae* 
MarciK>rtft Parke.. 529.7SC.OO 

Am Hlcfcor) Ua*no prfe «qa«t« 11 
merj T kambarių reziden^'.'a Ir 3 
aoV> s»c*tž»s- daTlainkas tlgoois 5*r-
duoiia už J5S.700.00.. 

MOrinte - meOinls pajamų oamaa. 
2. bwS^j. .PirkSjul tSikraą ra41oya. >lax-
eruette ParSte. **9 900.00. 

V: metu OtdeUs S aukšta w i * M 
Ir " auto mOpo saražap. 'Tvadjant' 
Ml<i>-iaaA Marouette Karks. 
$3S.C*><-...*). 
* pi.itn- lotai* arti *r. K r a t a n t lliro-
nia«a,' Plrari. 

COMPiXT 
6M-4Ž00, ext. 37S 

sTatl į Ao K««iai Opportunity bSoaD»»y«r MĮ& 

T A I L O R 
E c c ^ t oeportunity tor ao experieiv 
c*d tkikkr/fUteir needted for ošatem-
porary men'a store 

DON JOURDAN 
_ . Nprtbbrook i 'oun 

Nontumiok, Ui. Tei. — 4ts-«S56 

N O R I P I R K T I 

padėkoti už jo nuopelnus susi- Į aukoję, kad ir nedidelę auką, 
r&ko gausus gerbėjų būrys. Bu- Į pagal išgales, prisidėsime prie 
vo tikrai malonu laužyti duoną Į lietuviškumo išlaikymo ir kul-
su visų, be įsitikinimų skirtumo, 
gerbiamu asmeniu. 

Pietūs praėjo rimtoje šven-

tūrinių darbų rėmimo. Turimo
mis žiniomis, j Liet. Fondą įsi
jungs ir jaunimo atstovai 

WANTE0 0LD OOMICS 
I pey top prices for oid comic books: 
Big Littie books, Radio premiums and 
old Baseball cards. Paying up to 
$500.00 for bos oi old comic books 
(tate 1930*3 and '40's). C*3 
J«kajua. M9-271S after S PJB. 

VALDiS REAL ESTATE 
3625 Wes* 71st Street 

Tet 737-726© arta 7S7-S534 

^LL.\XEOl3S 

L A D I E S A N • b i S T L E M E N 
Halr formula JIB la Pateated-Giuuranteed !n @wltzerlapd aad ta 
Regiatored 1B USA, Canada, Europe It eurea DaBdraff, Falhng 
Halr, Itcbou^ scaip, Splittsujį eou* #rtngOusaiafs HAiH. Boot 
growth, and restoring NATURAX, HAlR CCTLOR. Ueln« SiB you 
wlll never be BALD or GRET. 100% Gaaraptoed. Usteč b» 
Druggflst Red-Blu« Book. Drug'«-Caienii3t Order STRAIGĘTT 
JIB LAB-: J A J, 2S5? W. dmtt «*., 1«40 W. 47th St , So. SMb 
ATC. & I4tu SL, Cksero, BL, 1142 N. Anfrlimd AT=_. MM >• 
Milvraakee A ve., OhkJago, TJEL JIB Medlftine Lląuld % or.. 
16 week supply — $6.00. Mouey Ord«r, poetpaid. Sond Today: 

! 
i? 

M. A. s i 
tS COATE TAS 

59 S. 
Tale 

M K U S 
• o j i v i c i . 

Maplewo>->d U-L 7-54-" 
oat darom 1 VBRTl ' ' H 

. - , i 

'450 

PilAETTBES P J - ^ T ¥ . a ir 
kitokį b-i».r t e 

j»ur. bunsulow į.u pilnu oisįja, gerai 
VIPT.OJP. arti' Kord City. Nauji kiltmai; 
Vi<n kapib. naujai dažyti. IHdelia >^-
!jonas, .^algemasiffc 2 labai dideli uiie-
pami. Oro vėsinimas. Naujai atre
montuot i vidrtuvS: viriiaui krotaais, 
ąinka. Indani* pla-ut mažirvi. spinte-
lfis. 4 metu senumo didelis dviem 
dur'^n—-."tr^esier"—Šaldytuvas. Ypa«5 
didelis patio Ir didelis kiemas. PU-
s a s rt^sys. 8 pi«ti: seamno centrinio 
apSUd. krosnis, Aps^usa nuo pot^"y-
»io. * m4tų senumo 40 gal. karsto 
Vftodeos tankas. ž<ejn. ląa«rai te me
teliai visame name. 4v«rtmin3iuį tu»-
fit© paanatvti. Kreiptis i savininką 
anW>u kaŪ»a tel. 5M-1343 arba 
7:to-59«0. 

B¥TC BOKMIAVBKAS 
Humų oirkkiUMf — **grj»Tlnięp — 

Drandima^ — Inėome Tsx 
Votvlatkii — Vertinai 

B E U L R E A L T Y 
i B A C E V I Č I U S 

8455 So. Kedzle Ava. — 778-22SS 

luiuuiiuiuuunuutiinniimiufui 
MAC HI NE 

RE P AIR MEH 
We need machine repair man wbp 
can UT>uble sboot, i*epair. overhaul 
and rębuild industrial equipment, 
such as paįckaginjr maebinery. oon-
veyocs, etc. Prefer caaidiaates with 
macjwaist capabulties. Permaaeat 
ppsjtioas payiug up to $7.20 per 
hour, plūs attractive benefits. 

Please call 
Kad Strand 

381-6100, e x t 352 

TMTSIC R0U. IUDUSTRY 
AB equai opportanlty etnplOT«r 

>liililiillHiHiuniilHmiiliiilmilHUKliiiii 

WAJJTED — &IOTEBY8 

SIUNTiNlA! .IETUVĄ 

ĘiABOBATOBT, 14*5 So. i w , CICESO, Obli. flOAiO W. $Wb St , Cblca^o 
. ^ >*a2jcis'-iių-

TYPBT - DICTAPHCMiE 
Operator* good typing slcHls, good 
salary and f ringe benefits 

LEITNT3? CORPOR.\TIOX 
. Fraaldin Park 

Oaū 455-*ig5 — Bob 5feclwe 

Pasaulvje 
mėgiamiausiai konjakas* 

Marteli. 

certo kaltininkams, kurie kukliai' ™> žurnalėlio numerį. Eglutes 
programon įsirašė, kaip Putnamo. skaitytojai turėtų Wti dėkingi ir į 
seserų veiklai remti komitetas. J ų i D i e v o Motinos N.P. parapijos 
tarpe matome B. Skrinskienę, R < k l e b - kuf- ,G* W ! « « v IekJu" 
Ciurberkienę, D. Dundūrienę, A . s i a m palankiausiomis sąlygomis 

naudotis erdvioms parapijos pa
talpomis. 

Y. t 
Puš'<oriūtę. I. Bublienę, S. Sta-
sienę, G. Plečkaitienę, prof. R. 
Kašubą. H. Stasa. 

Ingrida Bublienė padėkojo 
—r'.,ifn,^.,:. y^? v -.35 ? ! — Buvome taip susirūpinę) 

duoti savo vaikams, ko neturėjo
me, jog apstleidotne jiems duoti, 
ka turėjome. 

Prie a. a. Clevelande mtrusio inž 
E. iialcano karsto jo anūkai. 

Nuotr. VI. BacevlžjauR 

MHiiiiniiiiHiiiiiiiniMfiMifiiutiHiiiiiiini 

ST. PETERSBURG BEACM, 
FLOfllDA 

Jeign jdomaujatė* įsigyti Šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo-
s a v y b ę , tmrinnfeu jams patarnaus 

. Veronikos Jakusovienes vadovau
jama lietuviSka ištaiga. Darbo va
landos kaodiec 94:30 

R£ALESTITE 
ffr*: QoM Btyd,, 

S t rutniiliiaii tbmek. FL. SS106. 
Tei 81 i >301 lt9j ' -ą»rta 

,:.i».1»^wi"^44 -•«a*A.-''-

','. žili* :i!**illliĮ!ti**ėį»tįii'I1 ::Tt3 = 

LrETUVtSKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tef. 776-4363 

i. & J. PHARMACY 
vaistą vttamina;, importuoti kvepalą;, gyooryjs lo*#» irti 

iŽ!uc;amo« KAdS«. ramentai * M, pirKG ar nuomoti; 
Nemokamai šlakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokama! 
ANGELAirVYTENiS a^KiAl 

0©C^OOOOOOOOOCK>0<>0<XXX>©00<* 

V A L O M E 
ffttlMUS IR BALDUS 
PlanūB.~* tr vašfenojame 

J. BUBNYS — TeL RE 7-6168 
OOOOOOOC^<vC^CK>0^0<><>Ck>00000 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
Ir kitus krtitus 

NSDZINNSKAS, 4WS Archer Ave. 
Chkago, BL 8063?, tejeC SH-SBSO 

V&IH& R*at Estate 
Ceraa investavimas — 6 butų apt. 

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

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

711 85th SL, Manį Beacn, FL 
teL (305) 804-3586 

MetUcal Opportuirities 

R. N/S 
CHICAGO EVE, K.%R, 

XOSE A M ) TafROAl" HOSITEAif 

Immedtate •apenings for 3 to 11 
sAift an<i for 1L to 7 shlft. Preffef 
S.Ę.N.T. *xperienee. Mušt bave gvod 
traininj; in intensive care. Very T>J«a.-
sant workii^ «>nditions. Sahtry ia 
negvitable. Call AdniinLstraUon Of-
Jloe for appt. 10 am-2' pm. Hust 
įpeak Good Eaglish: 

TeL — 372-9400 ext 31 
Aa Kųuai Oppcrtucity arsrlorar 

MAMŲ REMONTAS 
PRIEINA1CA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu 
virtuves iraaujas lubas, 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0682 po 6 v. vak. 
•oooooooooooooooooooooooooc 

Erdvus mfir. 3-jc mleg. bungaiow. 
I vakarus nuo Caiiferrua sr 62-os. 
Nauji aiummum langai ir garažas. 

1% a»**to sanrhrim, Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 50 ir Tabnan. 

spartmenoi medinis ir patalpa biz
niui, žemi taksai Brigbton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

W. 6Srd Stteet — 436 7878 

- P A E D A V I M" U I 

Parduodamas kairinis (karakulio) 
paltas su minko karrrierkrrni jr 
rankovėmia. Beveik nevartotas, už 
labai gera kainą. Teirautis tekf, 
770-2344 

*— . 

•oooooooooooooooooooooooooo 
(nOrtu prekln pasirinkimas ne-

Twan«*»i 15 moša <WDd§Uo, 
OOSMOS PABC£L& E2FBESS 

SIUNTINIAI Į UETUYA 
8X33 K. Halst^d SS. Chicago I1L «MM» 
2501 W. 69th St , CStloago. IXJ>. f003S 

Tetef. 985-3387 — 284-3330 
V. ratenttna* 

ooo<x>ooooooooooo<>oooooooo<; 

D £ M Ė S I O 
r» > > • » 

'iiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiinimtniiniiiiiM 
TELEVIZIJOS 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C O O O O O O O O O " i 
JEIGU RUOŠIATE ką apsitvar- ' 
kyti apie savo namus, garaže, vi-! 
dują ar iš lauko namo, visuomet i 
Jums čia su patyrimu už prieina
mą kaišą padės, skambinant po 6 
vai vak. telefonu — 

4 7 6 - 3 9 5 0 
x>oooooooooooooooooooooooo-

S O P H I E B A R Č U S 
KADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos piogiuius ii WOP A. 
UstsniĮ kalta: kasdien nuo pirma* 

dmuo m penktadienio 12:30 — 
1.-00 vai. popiet — Šeštadieni ir 
. jkm-i** -IO *30 iki *30 vai 
ryto. 

Taleft HEmiock 4-2413 
1400 A. M. 

7180 So. MAPL£WO0D A VE. 
CHICAGO. ILL 8062S 

O O O K > 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X > 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 

Spalvotos 
St«ree ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taikymas 
M I G L I K A S t f 

2346 W. 69th SL. teL 776-1486 
iiUUilUlllilUltUfUlUUiUUlilIU 

_ _ ^^ •» . i » . | f~>. Linksmai nusiteikite perskaitę 
M O V I N U įsi humoristini einu riakinj 

3KRSNAS perkrauto baidus ir ki- - . , , w s 
itu« daiktus. Ir iš toli miesto leidi- AIljOSrBUS 13031 
J mai ir pilna apdrauda. * ^ war«s 

TELEF. — WA 5-8068 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

NAMC 
IlItlHIIIIIIIItlHHIIUIlHII 

5>eoLV6*^3£««£ 
A. BANYS — teL 447^906 

liiHtiiiuuiitinuiJHi 

lutmiiiiiiuiiiuiii 
Apsimoka skelbtis dieu. DRAUGE, į 
nes ite plačiausiai skaitomas lie- • 
tuviu dieorsiitiB, gi akelbimų kai-j 
nos yx& laaiema prieinamos. 
mnimmumiMimmoniitiumnmniMta 

i • • i » 

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

Apdraustas pcrkraustvmas 
ĮvsJrin atstūmę 

TELET. 376-1882 srb« 
x7s Srairt 

Rymiete tno« 

rle akelbiaai 

ko 

Knygos autorius dr. 3. Aiiūsas 
88 psL knygoje pateikia 60 links
mų eflėrasčią. 

Hlhiotą linksmą įvadą parafiė po
etas Amt. Gustaitis. &ygos kaina 
2.25 doL, Lietuviškos knygos klubo 
nariams trečdaliu pigjan. 

Užsakymus srusti "Draugo"* ad
resu, minais valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčiu. 

U 
D £ M E S I O ! 

i£iinif;iiiin!i;niiii:ifiiiiiiitiiiiiffiiifiitfinfitiufitiiiiiuifiiiiiifiinniintmtimiiiiiiiHHi 

Savanorio ir Kcrrražvalgybinmko Ahimiium !l 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontrazvalgybos paslaptis. 

kurias aprašo J. DEMIRECHS _~ IV-,~. 
Gaunama _ 

DRAUGAI 4 5 4 1 W. Sm S» M M iii. 60629 
Kaimą minkltAis virlaliai S4.DO, kietais $5.011 

-: 



I Sol. DAIVOS MONG1RDAITĖS REČITALIS 
1976 m. lapkričio mėn. 21 d. sekmadienį — 3:00 vai. popiet J a u n i m o C e n t r e 

Bilietai gaanami MARGINIUOSE, 3511 
West 68th Str*rt — TeM. PB 8-4583 

Rengia ir visus kviečia — 
JAUNIMO CENTRAS 

DETROITO ŽINIOS 
TRUMPAI 

— Sporto klubo "KOVAS" 
visuotiniame narių susirinkime, 
įvykusiame spalio 31 d., išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Vitas Rugienius — pirm., Rai
mundas Kasputis — vicepirm., 
dr. Vytautas Baukys — vicepirm. 
Vladas Šimutis — narys ir Kristi
na Merkienė — sekretorė. 

— Sporto Įdubas "Kovas" kvie
čia sportą mėgstantį jaunimą, pra
dedant 8 metų amžiumi ir vyres
nius, dalyvauti krepšinio treni
ruotėse, kurios vyksta Kultūrinia
me centre pirmadieniais nuo 6 
iki 8 vai. vak. Sporto reikalais in-
forrmrotrs pas pirm. Vitą Rugie
nių, tel. 476 — 9031 

— Žiburio lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė ruošiama gruo

džio skulptūromis, drožiniais, lie
tuviškomis lėlėmis ir labai tur
tinga gintaro kolekcija. Pirmojoj 
vitrinoj pavaizduoti Lietuvos 
priešistoriniai laikai. Ant tamsiai 
pilka medžiaga aptrauktų ketur
kampių pritvirtinti akmens, žal
vario ir geležies amžių mūsų pro
tėvių įrankiai, ginklai ir papuo
šalai, visi iš įvairios medžiagos 
meniškai agr. Jurgio Baublio pa
daryti, sunku patikėti, kad tai bu
vo tik imitacijos. Alseikaitės - Gim 
butienės knyga ''Balts* ir Lietu
vių Liaudies meno knyga, kurios 
atverstas puslapis rodė autentiš
kus aisčių papuošalus ir įran
kius. 

Istorinė Lietuva. Labai gražios 
medžio skulptūros: šventąją ugnį 
kurstanti vaidilutė, prie aukuro 
besimeldžiąs krivis ( netekęs per 

MŪSŲ KOL O N I J O S E 
Worcester, Mass. 

MIRĖ JAUNAS LIETUVIS 
A-A JONAS PAULIUKONIS 

džio 19 d., sekmadienį, 3-čią vai.. „ b 
p. p. Kultūros centre M c Į ^ - l ^ g y * * ^ V < d j a i f o į*** 
los mokiniai atliks tai progai pri
taikytą scenos vaizdelį. Tėvų ko
mitetas prašo dėmesio šiam pa
rengimui ir prašo vaikus ir tėvus 
atsilankyti 

— Šv. Antano parapija iŠ su
rengtos gegužinės po stogu Lie
tuvių namuose gavo 1175 d oi. 18 
c,pe&ib; Parapijos 'komitetas dieri1 

rasčiui "Draugui" paskyrė 15 dol. 
auką. Virtuvės reikalus tvarkė 
Sofija Dryžienė, o visus kitus Juo
zas Kinčius su Leonu Šulcu. 
Jiems padėjo būrys talkininkų. 

— Dievo Apvaizdos bažnyčio
je lapkričio 14 d. įvyko pirmosios 
pamaldos skirtas jaunimui. Jas 

plaštakos), žilabarzdis vaidila su 
kanklėmis ir staugiantis geležinis 
vilkas — iš vieno medžio gaba
lo Vokietijos stovykloj paprastu 
peiliuku Lietuvos dievdirbio Juo
zo Alkevičiaus išdrožinėtas. Rad
vilos Našlaitėlio Lietuvos žemė-
lapio kopija, Kauno pilis iš žal
vario ant medžio, knygos,, spal
vingi audiniai ir aprašymas su
darė darnią visumą. 

Lietuvos didybės gadynė — Vy
tauto Didžiojo imperija. Senas 
Amerikos Lietuvių Tarybos iš
leistas istorinės Lietuvos žemėla
pis, kuriame pavaizduotas Lietu
vos augimas iki ji Vytauto Didžio-

kada mirsime, o tada ir mirtis nutė, Julytė, Zuzana su šeimo-
nebus baisi. Išreiškė užuojautą į mis ir stud. Aldona, daug kitų 

laikė kun. Viktoras Kriščiūnevi-, *> r
k l k a i s ^ P 0 didžiausia Europos 

čius: Atsilankė nemažai jaunimo! valstybe. DeKoratyvinė m l J. Gai 
ir daug suaugusiu. * u c , ° m e d ™ lėk§tė> d a f L M a ^ " 

— LR Detroito apylinkės vai- k o s P1**0 W&** musio paverks-
dybo? rengiamas Naujųjų metų 
sutik" imas Įvyks Kultūriniame 
centre. Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto pas valdybos narius. 

— Prof. muziko Juozo Žilevi
čiaus pagerbimo akademija įvyks 
gruodžio 5 &. 12 v-d. 30 min. Kul
tūros centre. Rengia Detroito lie
tuvių kuitūros kkibas. 

— La-pkričio 14 d. Lietuvos Vv-
Sų 79-tos kuopos surengtas Ba-
zaras Kultūros centre susilaukė 
gero pasisekimo. Atsilankė daug 
žmonių. 

Detroito ateitininkai lapkri
čio 21 d. 12 v»L 15 min. Kultūros 
cerrtre rengia Kristaus Karaliaus 
minėjimą. Pamaldos įvyks 10:30 
vai. Paskaitą skaitys kun. Anta
nas Paškus. Bus meninė dalis. 

— (Jurgis ir Danguolė Jurgu-
?iai su šeima grižo iŠ Anglijos, 
kur J trr gis Fordo kompanijos iš
siųstas ėjo atsakingas pareigas. 

— Rosftos Marijos Biliūnaitės 
h* Patrick Edward ComeKus su
tuoktuvės hyks Sv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, gruodžio 4 d. Jauno
sios tėvai Aldona ir Vytas Biliū
nai, buvę detroitiečiai, yra įsikū
rę Floridoje. 

S. G-kas 

& kopija, medžio inkrustacija Tra
kų pilis, kurioje mirė Vytautas 
Didysis, Vytauto Didžiojo jubilie
jinis albumas — tai reti ekspona
tai, kuriais labai domėjosi saviš
kiai ir kitataučiai. 

Tikėjimo simboliai. Du maži 
medžio ir šiaudelių paveikslai, 
darbas į Sibirą ištremto lietuvio, 
kuris savo ilgesį išlieja kūryboj: 
viename prie brolio partizano kry
žiaus, kurio papėdėj trys nulauž
tos gėlės, suklupusi Hetuvaitė; 
antrame — Trijų Kryžių kalnas, 
Gedimino pilis ir staugiantis ge
ležinis vilkas, Aušros Vartų Ma
rija ir kL Taip pat S Lietuvos 
šventojo medžio stovylėle, dvi i 
1863 m. vysk. Valančiaus apro
buotos maldaknygės, labai gražiai 
Išlaikytos, trimis kalbomis Sibiro 
mergaičių maldaknygė — vaiz
davo kenčiančią Lietuvą fr už ti
kėjimą persekiojamus lietuvius. 

Lietuviškos knygos ir knygos 
apie Lietuvą anglu kalba. No
rint neperkrauti, tik dalis knygų 
buvo sudėta: I-as, XV-as ir pas-

Spalio 29 d. vakare žaibo grei
tumu mūsų kolonijos gyventojus 
aplėkė visiems neįtikėta žinia, 
kad Šv. Vincento ligoninėje mirė 
Jonas PaulUakonis, 34 m. am
žiaus, kuris tos dienos rytą dar 
judrus vaikštinėjo. Skaudus smū
gis buvo šeimai, bet ypatingai 
motinai, kuri prieš pora metų pa
laidojo savo vyrą, o sūnus a. a. 
Jonas padėdavo jai visuose dar
buose. Aa. Jonas Pauliukams gi
mė Lietuvoje, bet būdamas 2 m. 
amžiaus, 1944 m. bolševikams 
veržiantis į Lietuvos žemę, su tė
veliais pasitraukė į Vakarus. 

1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcesteryje. Jonukas 
lankė Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą, o po to VVbrcester Ju-
nior College baigė kaip elektros 
inžinierius. 

Velionis 1966 m. baigė Lowell 
Technologijos institutą, gauda
mas bakalauro laipsnį iš elekt
ros inžinerijos. 

Velionis priklausė Lietuvių Vy 
čjų 26-tai kuopai. Lietuvių Labd. 
Maironio Parko draugijai, Elekt
ros ir elektronikų inžinierių insti
tutui. Uolus ateitininkas nuo 
moksleivio dienų. Mėgo lietuviš
ką dainą, priklausė Lietuvių Me
no' mėgėjų rateliui. Mylėjo savo 
Šv. Kazimiero parapiją. Buvo uo
lus parapietis ir tarnavo jai, pri
klausydamas parapijos chorui ir 
lektorius per šv. Mišias. 

Ą.a. Jono kūnas buvo pašar
votą.- laidotuvių direk. Dirsa na
muose, kuriuos gausiai lankė 
jaunimas, vietos ir kitų kolonijų 
lietuviai ir ne lietuviai, draugai, 
Marijos Nek. Prasid. seselės iš 
Putnam, Conn., šv. Kazimiero 
vienuolijos seselės, šv. Onos se
selės ir kiti. Stiprus, kaip ąžuo
las ar. a. Jonas gulėjo karste, pa
kirstas mirties pačiame amžiaus 
žydėjime. 

Lapkričio 1 d. vakare laidotu
vių namuose Worcesterio LB apy 
linkės pirm. V. Židžiūnas prave
dė su velioniu atsisveikinimą ir 
pats kalbėjo LB vardu. Šv. Kazi
miero parapijos choro vardu at
sisveikinimo Žodį tarė choro va-1 
dovas muz. Z. Snarskis, lektorių 
ir komentatorių vardu — K. Po-
dolskis, Lietuvių Labd. Maironio Į 
Parko draugijos vardu — pirm. 
K. Adomavičius, ateitininkų var-j 
du — O. Šeštokienė iŠ Bostono,! 
draugų vardu — V. Matusattis iš Į 
Nevv Jersey. Klebonas kūnu A. 
Miciūnas, MIC, sukalbėjo rožan 
čių. Giminių vardu visiems padė-

šeimai ir visiems giminėms. Pa
maldose dalyvavo ir kun. J. Ba-
kanas. Giedojo parapijos vyrų 
choras vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio. Solo giedojo V. Rože-
vičius. Išlydint a.a. Jono Pau
li ukonio kūną iš bažnyčios cho
ras giedojo Marija, Marija. Ilga 
vilkstinė automobilių palydėjo į 
amžino poilsio vietą Notre Da-
me kapus, kuriuose ilsisi jo tė
velis su dėdėmis. 

giminių Worcestery ir Lietuvoje. 
Liūdi kartu visa Worcesterio lie
tuvių kolonija, sumažėjusi narių 
skaičiumi. Trumpas, nueitas a. a. 
Jono gyvenimo kelias šiame pa
sauly nusėtas gerais darbais yra 
užtikrinimas jam laimingo ir ne
sibaigiančio džiaugsmo danguje. 
Ilsėkis ramybėje. 

J. M. 
BENDRUOMENĖS PIETŪS 

Į š.m. lapkričio 7 d., LB Wor-
cesterio apyl. v-bos. surengtus 
Maironio Parko patalpose pietus, 
atvyko nemažas skaičius Worces-
terio miesto ir jo apylinkių lie
tuvių ir svečių. Džiugu buvo ma
tyti jų tarpe ir daug jaunimo, 

_ . , 'kas rodo, kad tėvai nepamiršta 
Dar nespėjo nuvysti gėlės a n t ^ ^ i f mm v a i k u s n o r i { j ą 

teiktos dainos skambėjo darniairusių šeimininkių skoningai pa-
Jie padainavo: Mergelė manoji,gaminti, pietūs. Jų metu vyravo 
Aras, Ramunėlė, Jau šiąnakt irgera ir pakili nuotaika. 
Nemunėli. Pianinu akompanavo JB 
B. Burdulis. Tautiniams šokiams _—__—_ 
akord. grojo E. Meilus, jr. — Gyvenk kiekvieną savo gy-

Po programos, kun. Bakanui venimo dieną tarytum tikiesi gy-
sukalbėjus maldą, pradėti, prfty-venti amžinai. 

Seimą prast vietoj gėlių aukas 
skirti Šv. Kazimiero parapijos mo 
kyklai ar Lietuvių fondui. 

Visi dalyvavusieji laidotuvėse 
Pauliukonių šeimos buvo pa
kviesti pietums į Maironio Par
ką. 

V. Dabrilos kapo, palaido- Į įjUnzti 
Susirinkusius pasveikino 

a. 
to prieš 5 dienas, štai vėl ne
tikėtai supiltas naujas kapas jau
no lietuvio patrioto ir uolaus ka
taliko a.a. J. Pauliukonio. 

Giliame nuliūdime pasiliko 
motina, Marija Pauliukonienė, 
brolis — Juozas, trys seserys Da-

LB 
apyl. pirm. V. Židžiūnas. Jis 
džiaugėsi gražiu atsilankiusių bū
riu. Organizacinių reikalų LB 
narė Aldona Shumway pravedė 
programą, kuri buvo įvairi ir 
įdomi. Pradžioje tautinių šokių 
grupės "Žaibas", vad. J. Markevi
čienės ir Pranokevičienės, vyr. 
šokėjai pašoko žemaičių šokį gy-
vataras, o mažieji klumpakojį ir 
vėdarą. Daug plojimo susilaukė 
pačių mažųjų (darželio amžiaus) 
grupė, pašokusi kalvelį. Toliau 
sekė lituanistinės m-los mokinių 
deklamacijos. Vyt. Razikas pade
klamavo "Graži šalis", o mokinės 
Gaila ir Regina Pranckevičiūtės 
"Gintarėlių šalis". Po jų, progra
mos ved. pristatė LMM Ratelio 

"penketuką, kurį šiuo metu suda
ro: vad. V. Roževičius, Gorodoc-
kienė, Savickienė, Naikelienė ir 
Roževičienė. Nežiūrint, kad šis 
Meno mėgėjų penketukas vvor-
cesteriečiams gerai pažįstamas ir 

.daugelį kartų girdėtas, bet jų dai
nos visada išklausomos su pasi
gėrėjimu. Taip ir šį kartą jų pa-

4 + A STiSiUi MIKULSKIUI mirus. 
jo žmoną, mūsų na:įBBME MnŪ&SOEKĘ dukte
rį TITĄ ir sūnus TEISUOLĮ ir MĮKiHl su šeimomis 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Drauz-įa 

DETROITE 

(Tęsinys) 

Spalio 20 d. "Detroit NevvV 
įsidėjo Ant. Jonynienės. šiau
dinukų specialistės, nuotarau-
ką su jos darbo šiaude'i u paveiks
lu prie jos darbinių vitrinos ir 
straipsnį apie lietuviSkų. šiaudi
nukų meną. Ir Šis straipsnis su-
Mla-ukė atgarsių, daug Antaninos 
Jonynienės darbo šiaudinukų j»u 
iškeliavo į Chicagą, daugelis su
interesuotų laukia Tarptautinės 
naugės lapkričio 18 — 21 dieno
mis, kad galėtų nusipirkti ginta
rų, šiaudinukų, medžio droži
nių ir audinių. 

Didžiojoj Tautybių salėj buvo 
įrengta keturiasdešimt viena vit
rina, lentynos virš vitrinų- ir sie
nų; tarpai pražydo įvairiaspal
viais ir įvair-iacašciais darbŠčių-

kutinysis Lietuvių enciklopedijos I kojo A. Šermukšnis. 
tomai, Encyclopedia Lituanica, 
Broniaus Kviklio "Mūsų Lietu
va" 4 tomai, Lithuania 700 years, 
"Day of Shame" fr kt. Spaudos 
draudimo Lafkus vaizduojanti 
"Vargo Mokykla", graži koplytė
lė ir ant vitrinos sienos lietuviš
ka staltiesė. 

Lietuva. Reljefinio Lietuvos 
žemėlapio iš valakiško riešuto 
medžio didžiulis modelis, agr. 

[Jurgio Baublio kruopštaus pen
kerių metu darbo vaistus. Kiek
vienas pakilimas, kalnelis ir kai
tras tiksliai iškeltas, kiekvienas 
upės vingis išvestas, kiekvienas 
ežeras ir ežerėlis mėlynai nuda
žytai Daugelis rietuvių ir kita
taučių tą modelį matė pirmą kar
tą, juo labai domėjosi ir grožė
josi. 2emiau pastatytas J. Baub
lio lietuviškas namas ir klėtelė. 
Toliau buvo įrėmintas rankšluos
tis iš Lietuvos, su įaustais Lietu
vos himno žodžiais. Puošni šu
tinėta Vytis, sakaktuvrniai meda-

Lapkričio 2 d., Vėlinėse, daug 
žmonių a.a. Jono kūną atlydėjo 
i šv. Kazimiero parapijos bažny
čią, kurioje už jo sielą klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, ir asis
tentas kun. B. Uždavinis, MIC, 
aukojo šv. Mišias. Klebonas pa
sakė pamokslą, primindamas vi
siems, kad gyventume taip, kad 
kiekvieną dieną būtume pasiruo
šę mirčiai, nes nežinome, kur ir 
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tautiniais rūbais papuoštų. Da-' 
Hs S Lietuvoj kita čia K. Kirve-
laitienės, B. Tamošiūnienės rr] 
A. Tamudioaienės. Buvo pavaiz
duota kaimo virtuvė, ornamen- { N»oja*. M M M M m m***L tomu*, Jrtte. **** «T*~ 
ruoti kočėlai, ratelis, kultuvė. Taip F u*fe VertimM nadvrtu «aži* ttetirrti talt*. menatB d«k» teids 
patd^ug gintaro papuošalų. Bu- |g parda<>dMQ» prteinaas tau*. 
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liai, Itetuviškos mon£tos, dekora
tyvinė lėkštė. Labai senas iš Su-

jų Urtuvfai »nkų iarbo audi-1 vaikijos lautizvis kostiumas ir kt j opera "Birut*'' 
^ ^ u maamis "ir šių dienų me-;Buvo lėlės ivairių Lietuvos sn^ų- (Bw 

vo informacijų apie BaltuoniojS 
šaknų kūrybą "Jūratė ir Kasty- F 
tis", rankomis susikabinę abu su- j 5 
pasi ant bangų. Operos libreto, 3 
spektaklio programa, gintarinė I s 
Eglė su vaikais. Taip pat pavaiz- j j 
duoti 'Kaimo muzikantai, lėlės Į 3 
sų kanktemis» Juškos "Lietuviškų į g 
Dainų' 3 tomai, Miko Petrausko Į f 
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Mūsų brangiai giminaitei 

A. t A. MARYTEI STANKENE1 mirus, 
jos sūnui JUOZUI, marčiai IZABELEI ir anūkui BER
NARDUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Antanas ir Konstancija Stankai 
Chic Illinois 

&EYANS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTEBK AVENUE 
IEYS MODERNIŠKOS 

AIB-COKDITIONED KOPLYČIOS 

MAfilNOMS VIETA 

BEpubUc 7-8600 REpubUc 74801 

F E T K U 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R s e n u s 
TRYS HODERNI&&08 KOPLYČIOS: 

l%n WMĖ 7lst St. Tel. GRovenhiU 6-2345-6 
!4!0 %Ū- 50+ti A¥e» C-cero T0wnhail 3-2168-9 

AIK^TK AUTOMOBILIAMS STATUTI 

t u D t I I \ I 3 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOYYDiS P GA«DAS r GER&LDAS F. DAIMID 
<^sKCS KOPLYČIOS 

1330-34 South CaliftN 
Telefonai LA 

Avenue 
140 ir LA 3-9852 

ifid1 n̂  
Tsleionas"— YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
LMirtf Laidotuvių Dtrektoriy Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILUPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Oa? SO. LITUANICA A VE. T«L Y A r * 7-MI1 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) Ir SUNOS 
2314 W. 2Srd PLACB T«L Vlr^inia "-GffTl 
VOA W. Mtfa STREET TeL REpobttc 7-I2U 
UtM Scotfawat mghiray, P t t e Hūla, m. TeL f M f l l 

PETRAS BICLI0NAS 

Ml SO. CAUFOJLMA AVE. TeL LAfay* 

IYIUS J. RIDIKAS 

HALSTEO STREET 

JURO IS F. RUDMIN 

90. LITUANICA AVB TeL YArtta 7-U»-» 

D R A U G A S 
4545 Wesi 63rd Street 
Chicago. LUinoii 60629 

«Wje>au; I TiHiiMfmMMtnrmfmii»Hiim!tjiinirMin!!iHMmtiiif*MWM««Hi imi 
1441 SO. 

VASAITIS 

Avt, CICERO, ILL. 

BUTKUS 

TeL OLYmvfc M M 

i . 

• 

• 

J 

• 

. -

-

. 

-

TeL YArdi 7-IflU % 

. 

\m 



DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. lapkričio m. 19 d. i 

x Jonas Adomaitis, 72 m., 
pensininkas, našlys, buvęs 
spaustuves tarnautojas.. Dlinois 
loterijoje laimėjo milijoną dole
rių. Jis 50 m. dirbo Cuneo 
spaustuvėje. Jis gyvena su sa
vo sūnum Jonu, 42 m. 

X Lietuviškos Knygos klubas 
Prel. dr. Paulius Jatulis iš leidžia J. Jankaus pasakojimų 

Romos atvyko j JAV-bes. Šiuo rinkinį "Ir nepasimatėm." Rin-
metu jis yra New Yorke. Da- kinyje yra penkios įdomios no-
lyvavo "Lietuvių atsiminimų" velės. 
radijo valandėlės parengime, Į x Petras P. Šeputis, 65 m., 
Liet. išeivijos parodoje New' gyvenąs 3841 W. Marąuette 
Yorke. Lanko liet. parapijas. | Rd., Chicagoje, neteko 480 dol., 
Artimiausiu laiku ruošiasi at- kuriuos pagrobė vagys, įėję 
vykti į Chicagą, o po to daly- kaip elektros inspektoriai. Vie-
vaus Liet. Kat. Mokslo akade- nas jų įsakė jam būti prie švie-
mijos suvažiavime Detroite. Įsų ir jas įjungti ir išjungti, o 

X Čiurlionio Galerijos, Inc., I j į " ^ * ^ ^ k **** 
direktorių taryba nutarė skirti ] f į ^ į ^ j į P e r e i r a , n u 0 -
1000 dol. premiją uz geriausią „ • t i_ „ , .. _7 . . r , •• r.. . , , _ . . . 77 širdi "Draugo" skaitytoja M*d-hetuvio daihmnko kurmi t a u t a - „ , "* -, • j 

T7. • , . - , dletown, MD, sveikindama sa-ne tema. Kūrinys bus atrink- .. ' , ' ^ . . .- • vo dienrašty su artėjančiomis 
šventėmis, atsiuntė 25 dol. au-

CIIICAGOJ IR APYLINKĖSE 

tas birželio mėn. parodoje. 
Smulkesnės žinios bus praneš
tos vėliau. ką. Labai ačiū. 

x Dr. Pranas Sutkus, Home-
wood, UI., aukojo 10 dolerių. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Austrą Puzinienė San Ma-

X BALFO Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas, kaip pra
neša valdyba, bus šį sekmadie
nį. Prasidės Šv. Antano par. 
bažnyčioje pamaldomis 10:30 
vai. už mirusius Balfo veikėjus bes ^ kartu atsiuntė 10 dole-
ir aukotojus. Šv. Mišių metu ^ auką. Labai ačiū. 
solo giedos Praurimė Ragienė. - x frances PiBtauskts iš St. 
12 vai. salėje vyks susirinkimas, Louįg atsiuntė 10 dol. auką. 
kuriame bus Balfo centro vai- Ačiū. 
dybos pirmininkės Marijos Ru- x r ) r Aleksandras ir Laima j f etas 
dienės. direktoriaus dr. P. Bu- Flateriai, Bethesda, MD, pasvei-i — N e w Yorke Kultūros židl-
dininko, skyr. valdybos bei re- j kįno gavo dienraštį, atsiųsdami "y rengiama 8-toji dailės paro-
vizijos komisijos trumpi prane-1 nį ^0\ aUj£ą. Labai ačiū. 
Šimai, aktualių klausimų svars 
tybos ir kavutė. 

X Amerikos Lietuvių inžinie- gui ' malonių artėjančių švenčių 
rių ir architektų sąjungos Chi- ir atsiuntė 20 dolerių auką. 
cagos skyriaus Moterų pagalbi- Nuoširdžiai dėkojame 
nis vienetas aukojo prof. Ste
pono Kairio paminklui. Auką į-

PASIRUOSIMAS ARKIV. J. 
MATULAIČIO MIRTIES 

SUKAKČIAI 
Ateinančių metų sausio 27 d. 

sueina 50 metų sukaktis nuo ar-
kiv. Jurgio Matulaičio mirties 
(mirė Kaune 1927 m. sausio 27). 
Jo beatifikacijos byla sėkmingai 
vedama Romoje. Jo lankymasis 
Amerikoje 1913 ir 1926 m. yra 
daugeliui žnomas. Jo darbai ir 
nuopelnai lietuvių tautai dideli, 
ypač Lietuvos bažnytinės pro
vincijos sukūrimo pastangomis, 
dvasine įtaka ir kentėjimais Vil
niuje, jam ten esant vyskupu. 

Lietuviai profesoriai L. Rėzos minėjime lapkričio 14 d. Jaunimo centre. Iš kairės: dr. P. Jonikas, dr. V. Sruo- i Arkiv. J. Matulaičio mirties 
gienė, dr. D. Feinbausas, dr. M. Krasauskaitė, dr. J. P. zinas ir dr. V. Maciūnas. Nuotr. A. Šeštoko 50 metų sukakties minėjimui ap

tarti Marijonų vienuolijos pro
vincijos vadovybės iniciatyva bu
vo sukviestas didžiųjų lietuviškų 
organizacijų pirmininkų ar ats
tovų pasitarimas lapkričio 17 d. 
vienuolyno svetainėje. Pasitari
me dalyvavo provindijolas kun. J. 
Dambrauskas, kuris bus ir komi
sijos pirmininkas, vienuolyno vy
resnysis kun. V. Rimšelis, Kat 
federacijos pirmininkas dr. J. 
Meškauskas, Ateitininkų federa
cijos vadas dr. P. Kisielius, Lie-

Lietuviai studentai daly- l™ų f o"J° v a l į \ j f e į . * * 
Kazma, Skautų Akademikų sąju-. 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE VOKIETIJOJ 

— Vargonų koncertas rengia-! — Vytenis Vasyliunas duoda 
mas gruodžio 12 d., sekmadienį, du vargonų koncertus Vokieti-
4 vai. p. p. Brooklyne, Apreiš- joje. Vienas įvyks šįmet gruo-
kimo parapijos bažnyčioj. Var- džio mėnesį 5 d. Markuskirche. 

teo Calif. savo laiške redakci- gonais gros Albinas Prizgintas. Cia jis duoda Bacho veikalų rė
jai ' palinkėjo dienraščiui stipry- Pertraukų metu bus skaitomos čitalį su ta pačia programa, ku-

ištraukos iš Lietuvos Kat. Baž- rią jis atliko praėjusią vasarą 

tų kunigų, įvyks Emigrantų baž
nyčioje 18 vai. Bažnyčioje daly
vauja visų tautų vėliavos, ku
rias asistuoja vėliauninkai su 
tautiniais drabužiais-

KANADOJE 

nyčios kronikos ir iš laiškų, tėvų pranciškonų vasarvietėje, j v a v
v° ^ n n c I ^ e Kolegijos dešimt-, d ž i o ^ ^ y Statkus, Skaučių 

Maine. Antras Vytenio Vasyliū- į f16010 w e n « y e s ^ o 23 d. Ten SesetųQS V y r skautininke L Ke-Koncertą rengia Lietuvių Reli-
ginė šalpa ir jos rėmėjai. Po 
koncerto — parapijos salėj bū

da vasario 5—13 d. Ta proga 
bus ir meno savaitė. IŠkilmin-x Kun. Jonas Ruokis, Wa , , „ v i • • «TW,„ gas parodos atidarymas vasario 

terbury, Conn., palmkejo "Drau ° , * * . ,J T" 
5 d. Atidaryme bus pagerbtas 
dail. M. Dobužinskis ryšium su 
jo 100 metų gimimo sukaktimi 

teikė pirm. I. Bernotavičienė ir 

1 Bus įteiktos premijos. Vidury 
X P. Janušonis, Dousman, savaitės numatoma paskaita 

Wis., užsisakė už didesnę sumą lietuviško meno klausimais. Va-
lietuviškų knygų ir atsiuntė au- sa rį0 11 d, penktadienį, bus 

iždininke Olga Kačinskiene, au-i , r\*tZj „ J • -, 1 *. *. 
.. . b . . . . '. ką. Dėkojame. demonstruojama paveikslo tech 

ką prieme per pagalbinio viene
to rudeninį pobūvį L. Taut. na-j ^x Dėkodami už sv 
muose 
teto narys ALIAS 
inž. Kostas Burba. 

no vargonų koncertas įvyks 
gruodžio 12 d. Philippuskirche, 
Hannover-Isernhagen Sued, Gro 
sse Heide. Šalia Vytenio Han-
noverio religiniame koncerte da
lyvauja choras Buendheimer 
Kantorei iš VVestfalijos. Choras 
atliks Bacho motetą "Singet 
deni Harrn", Bramso motetą ir 
Monteverdi "Magnificat", ku
riam vargonais pritaria Vyte
nis Vasyliunas. šalia to Vytenis 
pagros Bacho Preliudą ir Fugą 
G-dur, Kanoniškas variacijas ir 
Brahmso Preliudą ir Fugą A-
moll. Koncertai yra paskelbti 

buvo surengtas tarptautinis va
karas, kurio programoje lietu
viai studentai pašoko tautinių 
šokių ir surengė tautodailės pa
rodą. "The Toronto Star" spa-

relienė, Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininko S. Miknaičio pavad. 
R. Rupinskas, Liet Bendr. atst. 
M. Jakaitis, Lietuvos Vyčių atst. 
J. Stanaitis, Marijonų bendra 

lio 25 d. laidoje įdėjo labai di- d a r b i ų a p s k l , p i r m . X Snarskie-
delę nuotrauką, kurioje matyti 
šokančios Lilija Zenkevičiūtė ir 
jos sesuo Silvija. 

0KUP. LIETUVOJE 
— "Lietuvių kalbos rašyba ir 

skyryba" — tokiu pavadinimu 
"Mokslo" leidykla Vilniuje išlei
do 392 puslapių veikalą. Paruo-! sausio 22-23 dienomis. Š-
šė Lietuvių kalbos ir literatūros n*> s a u s i o 2 2 d> Marijos a 

nė ir Cicero sk. pirm. F. Dvilai-
tienė, Nek. Prad. seserų vienuo-Į 
lijos rėmėjų pirm. M. Remienė, 
"Draugo" administratorius kuru! 
P. Cinikas, redakt kun. ? Garš
va, fotografas J. Kuprys. 

Posėdyje buvo aptartas rr.lr.ė-
jimas, kuris bus ateinančių met-.; 

pikinimo n ika> v a s a r i o 1 2 ^ rengiamas; vokiečių spaudoje. Vokietijoje \ instituto darbuotojai, redagavo' m o ^ ^ o s s a 'ėJe bus Čiu 
paminklui statyti komi- korteles, aukų po 5 dol. atsiun- koncertas ir literatūros vaka-] y ra priimta leisti koncertų rek-į A. Valeckienė. Išleistas ir "Bal- nk> ansamblio, vadovaujant 

reikalams tė 

les. x Povilas Putrimas, populia-Į 
rios Cicero maisto krautuvės 
savininkas ir Šv. Antano taupy
mo ir skolinimo b-vės vicepre
zidentas, įvertindamas "Drau
go ' pastangas lietuviškos infor-
macijcs sri'.yje, dėkodamas už 
kalėdinius atvirukus ir kalen
dorių atsiuntė 15 dol. aukq. 

Labai ačiū. 
x Lietuvių fondo ateinančių 

metų vajaus banketas įvyks 
lapkričio 5 d. Jaunimo centre. 

X Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubo narių susirinkimas įvyks ;iand, 

XII (2) tomas, 216 m u z - A. Mikulskio, konce 
sausio 23 d. to paties ars 

Tada bus paskelbta populiaru-j čius apie koncertus. Muencheno I — Kazys Grigas, lituanistas h.^ t.uvlskos m i ^ N ' - • 
1 ̂ „ -. , . . ... ' sidejimo par. bažnyčioje, 
paruošė lyginamąjį tyrinėjimą t o n Parke_ T i e k ^ ^ 

ras. Paroda uždaroma vasario j lamai atskiras knygutes, lyg {tistikos' 
Sofija Butkūnienė, St. Char- 1 3 d - **madienį, 8 «*• vak., mėnesinius leidinius, pranešan-į pusi. 

Liudas Kulnys, Sudbury, m o P remI3a. leidinyje lapkričio mėnesiui yra 
Marija Macieža. Chicago — P r e l * ^oii»s Kučingis, Los į paskelbtas Lili jos Šukytės daly-
A. Paliulis, Waierbury, ' Angeles Šv. Kazimiero parapi- j vavimas religiniame koncerte 
Bronė Širvinskas. Hollywood, 3 0 s klebonas, prieš kiek laiko statant Bacho Magnificat ir Mo-
Juozas Čapikas, Portland, 
A. ir 3 . Ingauniai, Hot 

Springs. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
X Po 5 dolerius aukojo: 
P. Rulis, Beverly Shores, 
Juozas Matusaitis, Worches 

ter, 

buvo pateikęs sugestijas Ameri- zarto Mišias C-Moll. Šukytė yra 
kos katalikų "Committee for Muencheno operos primadona. 
BicentenniaT studijinės temos .Dar vienas Vytenio Vasyliūno 
"Laisvė ir teisingumas visiems" j vargonų koncertas įvyks šįmet 
nagrinėjimui. Į šias sugestijas lapkričio 28 d. Garchin prie 
buvo atkreiptas ypatingas dė- j Muencheno. 

- "Lietuvių patarlės". 324 pus- lietuviškos' 
lapių veikalą išleido "Va*** t o s m u i A M b y ^ C n j ^ 
leidykla Vilniuje. | j e b u s n e t i k a t g a i v a > ^ k r , 

mesys ir jos buvo cituotos ga
lutiniame komiteto dokumente. 

— A. a, Antanas Žolynas lap-
I kričio mėn. 12 d. buvo palaido-

Komiteto narė seselė Jeanne tas Huettenfelde, Voketijoje. 
Pranas Paulauskas, Chicago, M a r i e G u e r i n p r e l K u č i n g i u i J i s ^ ^ l a p k r i č i o 9 d N a g o l d o 

Jurgis Apanavičius, Cleve- r a š > i a m e padėkos laiške pašte-! 

lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 v 
p. p. Liet. Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Ave. Po susi
rinkimo ten pat bus pietūs. 
Kviečiamos narės ir jų šeimos 
pabendrauti Padėkos dienos 
nuotaikoje. Norinčios pietuose 
dalyvauti, prašomos telefonu 
pranešti M. Macevičienei po 6 
vai. vak. 476-7846 arba J. Sek-
mokienei — 476-6712 (pr.) 

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

(pr.) . 
X Ieškoma lietuvių šeima, ku

ri, gyvendama prie Lietuvių Klu
bo pastatytame bute, galėtų ei
ti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga-

Jonas Antanaitis. Chicago. 
Hugo L. Vilkaitis, Thomas-

ton, 
Fr. Krasauskas, Chicago. 
Visiems tariame ačiū. 
X L. Oksas, Los Angeles, Ca

lif., aukojo 10 dol. Ačiū. 

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos tradicinis vakaras, ku
rio programą atliks visi moki
niai, jau čia pat : lapkričio 20 
d. 7:30 v. v. Jaunimo centre. 
Įėjimas 10 dol. auka, įskaitant! 

bi, kad, nagrinėjant "Žmonijos" 
problemas, ateitininkams įspū
dingai atstovavusi L. Gražu
li enė. 

— LB Santa Monkos — Va
karų Los Angeles apylinkės 
valdyba Prano ir Algirdo Bra
žinskų reikalu parašė eilę laiškų 
Valstybės departamentui ir 
Californijos senatoriams bei 
kongresmanams. 

— Elena Vilutienė, Santa 
Monica. Calif., savo vyro a. a. 

Į Juozo Vilučio turtingą bibliota-
ką nutarė perduoti Kent State 

"Iuniversitetui. Vietos LB apylin-
kės valdyba rūpinasi bibliote
kos persiuntimu į Kentą. 

vuokite 
9226. 

tel. 778-4561 ar 687-
(pr.) 

X šaollų S-gos Centro valdy
bos pirmas balius įvyks lapkr. 

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos salės remontams 

vienuolijoms. 

miestelyje. Schwarzwalde. Gi
męs buvo 1911 m. birželio 27 d. 
Ingavangio kaime netoli Prie
nų. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Alfonsas Bernatonis. Prie 
duobės atsisveikinimo žodžius į Seseles ALRKF 
tarė Justinas Lukošius, kun. 
Bronius Liubinas ir ev. dijako-
nas Fricas Skėrys. A. a. Anta
nas žolynas buvo tykus žmo
gus, pokariu sirgęs džiova. Vė
liau tarnavo 8591 kuopoje 
Schvvetzingene, gyveno Sulzba-
che netoli Huettenfeldo. Kurį 
laiką buvo mėginęs dirbti Va
sario 16 gimnazijoje ūkvedžiu, 

jų kūrinių parodymas. Lietuviš
kos mišios buvo giedamos Eu
charistinio kongreso metu, o da
bar Chicagoje bus pirmą kartą 
pagiedotos didesnei lietuvių pub
likai, besidominčiai tauuniu re
liginiu menu. Kandidatą į šven
tuosius lietuvį norima paminėti 
lietuviškai, lankiusį Ameriką — 
prisiminti ir amerikiečų spaudo
je, televizijoje, visuomenėje. Pa
maldose yra pažadėjęs dalyvau
ti ir Chicagos arkivyskupas kard. 
J. Cody. Iškilmingas šv. Mišias 
laikyti yra sutikęs vysk. V. Briz-
gys-

Posėdy-'e, kuriam vadovavo 
kun. V. Rimšelis, buvo aptarti 
techn:ški pasirengimo darbai, 
b'l'etų į koncertą platinimas, 
'vietimai dalyvauti pamaldose ir 
kt. Pabaigoje prie vaišių stalo bu
vo dar aptarti įvairūs su arkiv. 
Jurgio Matulaičio mirties meti
kėmis susiję reikalai. 

Visi pasižadėjo remti minė
jimą, nes tai bendras lietuvių pa
sirodymas ir savo veiklos išryški
nimas šiame krašte. Kartu prisi
dėjimas prie beatfikacijos by
los paskubinimo. -Pn. 

"ŠVYTURYS" SĖKMINGAI 
REIŠKIASI 

Tautinių šokių grupių "švy
turys", vadovaujama studen
čių Giedrės čepaitytės ir Dainės 
Narutytės, po tautinių šokių 
šventes, graibai reiškiasi ir to
liau. Uoliai mokosi naujų šokių, 
ir šį rudenį jau atliko ne vieną 
programą amerikonų renginiuo
se Rugsėjo 9 d. šoko tautybių 
pasirodyme Pick Congress vieš
butyje. Spalio 13 ir 17, grupė 
buvo pakviesta North Riversi-
de rrekybos centre atlikti pro-
gra_rr-ą Octoberfest" šventėje, 
kur stebint gausiai publikai, pa
sigėrėtinai gražiai pasirodė. Iš 
žiūrovų susilaukė net piniginės 
dovanos. Spalio 24 d. dalyva
vo "£r.c-A- Fe?ūval" — O'Ka-e 
Exp~s:tic" Center programoje, 
o lapkrčic 5 i. šok- Starved-
Rock vietovėje Ci^cagos U-to 
stude-.t-4 ra.:-e'g:.~e 

"Švyturio" tauti~.:u sc-cų 
up-ę suaaro moksleivių anv 

:";~urr.as. Šokėjai jaunat-
• n spindesiu lengvai užvaldo 
irovų širdis, o darniu ir mik-
. judesiu bei nuoširdžiu įsi
utimu į šokamų šokių turinį. 
U;ik;a kiekvienam stebėtojui 
ta estetinį pasigėrėjimą. Tad 
įkėtina šiai šokėjų grupei ne-
.vargti ir nuolat susilaukti 
aii ausiu laimėjimų. 

6 
žia 

Kongrese. ijc^icco k'jr b1.' atatova'jiama ^ m m s 
N . t r .J. K a p r c 

CHICAGOS 23MOS 
R K W<,< p T TO> 

Pakilus dujų kainoms apie 
15% ir esant šaltesnei žiemai, 
numatoma, kad buto sąskaitos 

bet tai jam buvo persunku. Ei- už kūrenamas dujas pakils apie 
lę metų jis buvo Schwetzingeno 35-40%, kas sudarys apie 10-20 
LB apylinkės valdyboje, taip dol. mėnesiui brangiau. 

20 d., 7 v. v. Šaubų namuose., užsitęsus, iškilmingas salės ati-
Šalti užkandžiai ir šilta vakarie- į darymas nukeliamas į gruodžio 
nė tik 8 dol. Kviečiame kartu 4 d. Iškilmingos vakarienės 
praleisti rudenišką vakarą jau- \ programai atlikti iš Chicagos 

. kioje šauliškoje nuotaikoje. Bi-į atvyksta solistas Algirdas Bra-
lietų dar bus galima gauti prie zis. Tikimasi, kad šventėje da-galėtų patarnauti bare. Atlygi

nimo ir smulkesnių informacijų 
reikalu kreiptis į klubo pirmi
ninką A. Karnių, 6900-10 Ave*, 

lyvaus ir kun. Leonardas An-
driekus, Lietuvių Rašytojų 

įėjimo. Skambint 863-2703. 
(pr.) 

X Kalėdinių sveikinimo kor- ^ T ^ t m 
North, St. Petei-sburg, Florida,, tehų didelis pasirinkimas pas ' 
33710. Telefonas (813) 345-2738 Balį Brazdžionį, 2646 W. 71 St. 

(sk.) j Gintaras, liet. plokštelės, radi-

! radijo telefono 

iklieji detroltieaai Vy
tautas ir Rita Polteraičiai lap
kričio 11 d. susilaukė sūnaus. 

., Vardas — Saulius Dovvdas Pol-
X Albinas Kurknlis* akdjų j J J 1 ^ ^ fi2? ^ - ^ ^ ' teraitis. Lydi ja ir Vytautas 

brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, In., patarnauja akci
jų, bonų. fondų bei kitų verty- x ž.^SYS — pardavimui, nas Polteraičiai antrojo. Džiau-
bių pirkime ir pardavime. Susi- Kreiptis pas p. šhigidinienę, giasi ir Kristutė Liaugaudaitė 
domėję skambinkite 332- OSfift. 1309 S. State S t . Lpmont, 111 ?*vr> T>irmuojn pusbroliu Sau-

i a * J i I e L 1312A 257-5312. i s t ) . i liuku. 

-*». / i Skrebutėnai sulaukė savo pir-Teirautis tel. 778-o3*4. (sk.) « • _ - _ « • u . JL. j mojo anūko ir Man ja bei Pra-

pat eilę metų rūpinosi Schwet-
zingeno lietuvių katalikų pa
maldomis. 

ARGENTINOJE 
— UavalloJ, Adrogue, Tem-

perley lietuviai smarkiai nuken
tėjo nuo audros ir ledų, kurie pra
ūžė per tas apylinkes. Daugiau
sia nukentėjo Adomo Burbos šei
ma, kuriai ne tik sulaužė medžių 
šakas, bet atnešė ir kaimyno sto
gą, su kuriuo sudaužė vi.̂ a galeri
ją. Taip pat ir Senelių židinio na
mai bei įrengimai nukentėjo. 
Šios apylinkės dar liūdnai atrodo 
— be lapų ir žalumo. 

— Emigrantų šventė įvyks 
Buenos Aires lapkričio 28 d., sek
madienį, Emigrantų bažnyčioje 
ir •̂ If'if'. PVndrr*; konrel^bruotos 

LANGŲ Š Al" H V I O.Į AI 

Chicagoje areštuoti M. Quinn, 
18 m., ir T. Guth, 9 m. Jie tre
čiadienį, važinėdami Chicagos 
šiaurėje šautuvėliais daužė lan
gus ir išlauže apie 70. 

NAUJAS Nhn \Ki-MklUS 

kad jis daktaras ir kad jos vy
ro galvoje rasta pavojingų pa
razitų, kurie graužiasi į jo sme
genis. Išvengti tokio pavojaus 
ji turinti sumaišyti vazeliną su 
alkoholiu ir ištepti galvos odą. 
Paskiau uždegti virtuvės plytos 
dujas ir likusį skystį pilti ant 
galvos, palenkus galvą ant ug
nies. Kai ji taip padarė, plau
kai užsidegė. 

ŽUVO LftKTUVE 

TŠ kalnuotų Black Montain, 
N. C , apylinkių atgabenami 
lavonai trijų Chicagos srities 

Abiejų Marshal Field laikraš- verslininkų: P.Buhl. 58 m., R. 
čių: "Sun Times" ir "Da i ly ; R o d d v 5 7 m - i r J- C i z e k - J i e 

News" vyr. redaktorium paskir- i ž u v o- ^ u ž u s JM dvimotoriniam 
tas James Hoge, nuo 1968 m. 
buvęs "Daily News" redakto
rius. 

: lėktuvui. 

BAISUS APGAVIKAS 

P \ K \ 0 \ I FOKD CTTT 

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Ford City bus du paradai prie 

Smarkiai apdegusi Irena Ra- i 76 St. ir Cicero, Chicagoje. Bus 
minez, 20 m., guli Šv. Margari- orkestrai, skautai, klounai, Ka-
tos ligoninėje, Hammonde. Ji ledų senelis. Tuo bus specialiai 
pasakoja, kad ją pašaukęs vy-. atidarytas kalėdinis prekybos 

RESTAURUOJAMAS 
EGIPTO SFINKSAS 

Plačiai žinomas legendinis 
I Egipto sfinksas, kuris yra atsi

gręžęs į dykumą, saugo amži
nąjį faraonų miegą piramidėse. 
Jau keturiasdešimt amžių dyku
mos smėlis puola šį istorinį 
sargą. Smėlis daug kartų kė
sinosi į monumentą. Pirmą 
kartą sfinksas buvo atkastas 
nuo smėlio 1400 pr. m. e., pas
kui — XLX a viduryje, 1939 ir 
1973 m. 

Vėjo genamas smėlis ne tik 
užpila akmeninę skulptūrą, bet 
ir nuolat daužo jį patį nesu
skaičiuojamų smiltelių smūgiais. 
Kadangi gresia jam didelis pa
vojus, tai istorikai, pasitelkę 
chemines priemones, impreg
nuoja akmenį plastmasėmis, 
kurios turėtų saugoti sfinksą 
dar keletą tūkstančių metų. 
Taigi jam daroma "plastinė 
operacija" ir statomos atramos 
po galva, kad didžiausias svo
ris slėgtų ne sprandą, o pe-
čiuf>. Sių darbų vadovas prof. 
N. Chasanas pareiškė, kad ne
bus restauruojama tik nosis, 
kurią numušė religiniai fanati
kai prieš 540 metų. jin 

Į Mišios, atnašau|aznos visų tau-iri&k&a baisas, kuria pasakęs^ 

— Vyras, kuris pasako savo 
tikrus įsitikinimus, yra vertas 
pulko vyrų, kurie visada reislcia 
savo abejones bei įtarinėjimus. 
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