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3 0 metų Gulaguose 
1944 vasarą LLGS narių buvo 

4274 žmonės, daugiausia jauni
mas iki 30 metų. 

Frontui artėjant, organizacija 
pradėjo ruoštis partizaninei ko
vai. Vokiečių Vermachto žvalgy
ba užmezgė ryšį su LLGS ir mai
nais už 8 žmones diversantų mo
kyklai Balvice Rytprūsiuose da
vė mašiną ginklų ir radijo sto
tį. I Rytprūsius savanoriais išvy
ko 8 studentai — Jurbarko gim
nazijos absolventai. 

1944 m. rusams užėmus Jur
barką, P. Paulaitis grįžo pas se
serį ir apsigyveno Kalnėnuose. Už-
poros dienų prisistatė komunis
tinė karo žvalgyba ir norėjo areš
tuoti. Kadangi buvo pavakarė, so
dyba pamiškėje, tai ir vėl pavy
ko pabėgti. 

Vokiečiams pasitraukus, LLGS 
pradėjo leisti laikraštį: "Laisvės 
Varpas". Ir vėl ragino vyrus grei
tai įsidarbinti tose įstaigose, ku
riose atleidžiama nuo karo prie
volės ir neiti į kariuomenę. Or
ganizacija buvo perorganizuota 
partizaniniam karui ir pavadin
ta "Kęstučio apygarda". Štabas 
buvo įsikūręs prie Batakių bun
keryje. 

Raseinių apskr. NKVD virši
ninkas pulkininkas Sinicinas bu
vo paskyręs premiją už P. Pau-
laičio-Aido galvą — 10.000 rub
lių. 

1945 m. rudenį, sudarius "Vy
riausią Lietuves Išlaisvinimo Ko
mitetą", P. Paulaitis įėjo į jo 
sudėtį. 

Tuo laiku buvo iš Anglijos 
atvykęs karininkas vesti derybas 
dėl paramos. 

Bet netrukus visas Komitetas, 
vienam saviškiui išdavus, pate
ko enkavedistams į rankas. Pet
ras išvengė tuo laiku arešto, nes 
keletą valandų pavėlavo atvykti 
su anuo anglų karininku. 

1947 m. Velykų pirmąją dieną 
"Kęstučio apygardos" štabo bun
kerį prie Batakių apsupo gink
luoti enkavedistai. Bunkery bu
vo vyriausias štabo viršininkas 
aviacijos kapitonas Kasperavičius 
ir 8-tos klasės gimnazistas Albi
nas Biliūnas. Jie besigindami, 
naikino dokumentus ir, pabaigę 
šovinius, susisprogdino granato
mis. 

Sekančią dieną buvo areštuo
tas ir P. Paulaitis. Vilniaus sau
gumo vienutėje išsėdėjo virš pu
sės metų. 

Vidaus reikalų ministras Ro-
tomskis asmeniškai jam siūlė pa
sirašyti atsišaukimą į visos Lietu
vos partizanus, kad sudėtų gink
lus. Ir už tai žadėjo tik ištrėmi
mą į Rusiją. Netrūko įvairių pa
siūlymų ir vėliau, bet P. Pau
laitis visus gundymus atmetė. Ka
dangi tuo laiku mirties busmė 
jau buvo panaikinta, tai gavo 
25 metus. 

1956 m. Aukščrausiosio Tary
bos Prezidiumo komisija, peržiū
rėjus bylą, P. Paulaitį paleido. 
Pagrindas: aktyviai priešinosi vo
kiečių okupacijai. 

Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno 
Jurbarke. 

Jurbarko komunistams pra
dėjus Vilniaus saugumui rašyti 
skundus, 1957 metų pavasarį iš 
Kauno išsiregistravo ir pradėjo 
dirbti Šiaulių Medžiotojų draugi
jos pagalbiniame ūkyje — lapy-
ne. 

Vilniaus MGB rekomendavus, 
Maskva anuliavo paleidimo do
kumentą ir paskelbė visasąjun
ginę paiešką. 1957 m. spalių 
mėn. vėl buvo suimtas ir etapu 
nuvežtas į Vilnių, o iš ten vėl į 
Taišeto lagerius baigti 25 metų 
bausmės pagal pirmąjį teisimą. 

Tuo metu Vilniuje buvo suim
ti keli studentai. P. Paulaičiui 
pradėta nauja byla. 1958 balan
džio 11-12 teismas pagal BK ne
galėjo duoti daugiau 10 metų, 
tai prokuroras Mackevičius 
pareikalavo pridėti ir anuos 

i 15 nuo pirmos bausmės. Kuomet 
į Aukščiausiojo teismo pirmi-
I ninkas paskaitė 25 metų bausmę, 
tai prokuroras pareiškė: Paulai
tis jau nebebus pavojingas Tary
bų valdžiai. 

Taurus lietuvis ir patriotas jau 
iškalėjo virš 30 metų iš visos 
35 metų bausmės. Sveikata pa
laužta, bet dar gyvas. Ir morali
niai tyras kaip krištolas. 

Visi geros valios lietuviai! Dė
kite visas pastangas, kad Petrą 
Paulaitį išleistų į užsienį bent 
numirti. Šito jis užsitarnavo! 

S. Girvydas 
(Pabaiga) 

Valstybes sekretorius Cyrus Vance atsisveikina su Saudi Arabijos ka
raliumi, kuris gydėsi Clevelando klinikose. Karaliaus įtaka arabų pa
saulyje yra didelė. Jis šelpia lėšomis ne vieną vyriausybę, reikalauda
mas nepasiduoti sovietų įtakai. 

Aukšti svečiai Chicagoje 
gaudo rinkėjų balsus 

Chicaga. — Rinkiminė akcija 
Illinois valstijoje šią savaitę la
bai pagy\ėjo. Abi partijos bando 
patraukti rinkikų balsus į savo 
pusę. Besiruošdami ateinančio 
antradienio rinkimams, partijų 
vadai pakvietė į Chicagą prezi
dentą Carterį, kuris ragino visus 
balsuoti už kongresmaną Mikvą, 
kuris savo rajone blogai laikosi, 
ir už kandidatą į senatą Alex 
Seith, kuris nustebino stebėto
jus, pralenkdamas savo populia
rumu ilgametį Illinois senatorių, 
respublikoną Charles Percy. 

Prezidentas Carteris buvo la
bai šiltai sutiktas Chicagos 
Bridgeporte, kur gyvena miesto 
meras Bilandic ir kur ilgus me
tus gyveno buvęs meras Richard 
Daley. Prezidentas praleido ket
virtadienio naktį mero Bilandic 
namuose. 

Senatoriaus Percy sunkumai ki
lo ne tiek demokratų dominuo
jamose vietovėse, kiek respubli
konų tarpe. Jis laikomas labai li
beraliu respublikonu ir daug kas 
kritikuoja jį už tai, kad jis bal
savo už Panamos kanalo perleidi
mą Panamai. Manoma, kad Percy 
rinkimus gali laimėti, bet labai 

KATALIKAI PASAULY 
MISIJŲ DIENA 

Spalio 22, visoje katalikų Baž
nyčioje buvo minima Pasaulinė 
Misijų Diena. Ispanijos vysku
pų konferencijos komisija misi
jų reikalam, ta proga paskelbta
me pareiškime ragina visus kraš
to krikščionis veiksmingai daly
vauti Bažnyčios misijinėje veik
loje. Tikėjimas į Jėzų Kristų, pa
žymima pareiškime, įpareigoja 
kiekvieną krikščionį visu savo gy
venimu ir žodžiu skelbti Kristaus 
mokslą. Būti krikščionimis, sa
vaime reiškia būti misijonie-
riais. Krikščionybė įpareigoja 
skelbti kitiem Kristaus mokslą, 
kuris veda žmoniją i pažangą ir 
į pilnutinį išsilaisv;nimą. Visame 
pasaulyje dabar dirba apie 25 
tūkstančiai ispanų misijonierių. 
Daugiausia ispanų misijonierių 
dirba Lotynų Amerikoje ir Af
rikoje. Misijinį darbą Lotynų 
Amerikoje taip pat dirba 
apie trys tūkstančiai ameri
kiečių misijonierių. Amerikiečiai 
misijonieriai veikia taip pat ir ki
tuose pasaulio kontinentuose. 

Chicagos 76% namų yra pa
statyti prieš 1975 metus. 

REIKIA KUNIGŲ 
Vengrijos katalikų Bažnyčios 

primas kardinolas Lekai Romo
je suteikė kunigystės šventimus 
septyniem Popiežiškosios vokie-
čių-vengrų kolegijos auklėtiniam, 
Keturi naujai įšventinti kunigai 
yra vokiečiai, o trys — austrai. 
Kardinolas Lekai paragino nau
juosius kunigus drąsiai ir su pa
sitikėjimu atlikti savo pašauki
mo pareigas, primindamas, jog 
pasauliui reikia tiek dvasiniai, 
tiek moksliniai gerai pasiruošiu-
sių kunigų. 

"DROBULES ŽMOGUS" 
Romoje vyko vienuoliktieji 

mokslinių studijų kursai medici
nos ir moralės klausimais. Šiais 
metais kursam yra parinkta pa
grindinė tema "Drobulės Žmo
gus". Kursų dalyviai iš įvairių 
pasaulio kraštų, turės progos su
sipažinti su naujausių mokslinių, 
archeologinių ir biblinių tyrinė
jimų apie Kristaus drobulę duo
menimis. Vieną iš pirmųjų pa
skaitų kursuose skaitė Popiežiš
kosios Mokslų Akademijos narys, 
Nobelio fiziologijos premijos lau
reatas prof. John Carevv Eccles, 

kuris kalbėjo tema: Žmogaus 
asmens vystymasis: aukos ir kan
čios prasmė. 

ŠEIMOS APLINKA 
Tėvų uždavinys yra savo reli

ginio gyvenimo pavyzdžiu suda
ryti šeimoje tokią aplinką, kuri 
padėtų vaikam tobulai įsisavin
ti tikėjimo turtą ir sėkmingai 
branginti dvasinį pašaukimą, pa
žymėjo australietis sociologas jė
zuitas kunigas Duffy, kalbėda
mas Sidnėjuje įvykusiame studi
jų simpoziume apie šeimyninio 
gyvenimo įtaką į dvasinius pa
šaukimus. Pagrindą religiniam gy
venimui šeimoje, o tuo pačiu ir 
dvasiniam pašaukimam, pažy
mėjo kunigas Duffy, sudaro bend
ra malda šeimoje bent kelis kar
tus į savaitę, nuoširdus ir gilus 
pamaldumas į Dievo Motiną Ma
riją, kuri tobuliausiai įkūnijo iš 
Dievo gautą pašaukimą. Be to, 
vaikuose reikia ugdyti aukos dva
sią, juos reikia nuo mažens pra
tinti patarnauti kitiem šeimos 
nariam ir svetimiesiem, visada 
atkrepiant dėmesį į kitų žmonių 
poreikius, vaikas turi būti prati
namas reikiamai įvertinti visus 

nedidele persvara. 
Kitose rinkimų pranašystėse 

spėjama, kad gubernatorius, res
publikonas Thompson lengvai 
nugalės demokratą Bakalis. Stip
riai balsuotojų apklausinėjimuo
se laikosi ir valstijos prokuroras, 
respublikonas Scott bei Cook 
apskrities šerifas Richard Elrod. 

Chicagoje ketvirtadienį, pa
remdamas respublikonus kandi
datus, lankėsi ir buv. Kalifornijos 
gubernatorius Ronald Reagan. 
Jis priklauso dešiniam partijos 
sparnui ir dažnai jo ir senato
riaus Peray nuomones išsiskirda
vo. Šį kartą Reaganas, pripažin
damas skirtumus, ragino visus 
balsuoti už sen. Percy. Jį atski
rame juodųjų susirinkime parė
mė ir žinomas juodųjų veikėjas, 
PUSH organizacijos pirminin
kas, Jesse Jackson. 

Antradienį, rinkimų dieną dau
gelis valstijos ir apskrities įstai
gų, viešosios mokyklos, teismai ir 
mero įstaiga bus uždarytos. Sa
vaitgaly bus uždarytos federali
nės, valstijos ir apskrities įstai
gos ir tarnautojai turės tris lais
vas dienas, nes šeštadienį šven
čiama Veteranu diena. 

— Izraelio jaunimo sąjunga 
atidengė, kad valdžia planuoja 
du visai naujus žydų miestelius. 
Vienas bus statomas netoli nau
jos Sinajaus sienos, o kitas oku
puotose Golano aukštumose, bu
vusiose Sirijos žemėse. 

— Jugoslavijos gyventojų tar
pe jaučiamas didelis susidomėji
mas Šv. Raštu. Per 4 metus kraš
te buvo išplatinta 500,000 Šv. 
Rašto knygų. Nepaprasto pasise
kimo susilaukė taip pat jauni
mui skirta iliustruota Biblija, ku
rios per trumpą laiką išplatinta 
142,000 egz. kroatų, slovėnų ir 
albanų kalbomis. 

— Sovietų Sąjungoje ir jos už
grobtuose kraštuose 20,000 pen-
tekostininkų ir baptistų laukia 
leidimo emigruoti į Vakarus. Iš 
Maskvos užsienio korespondentai 
praneša, kad pentekostininkai ir 
baptistai nori emigruoti į Vaka
rus dėl sovietų vykdomų persekio
jimų. 

ge.-us dalykus ir juos priimti kaip 
Dievo dovaną. Be to, šeimoje 
vaikui privalo būti sudarytos są
lygos pilnai išvystyti savo asme
nybę. 

Tanzanijos karių 
mobilizacija 

Dar Es Salaam. — Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere ketvir
tadienį pasakė kalbą apie karą 
su Uganda. Jos prezidentas esąs 
"barbaras". Jam teks atlyginti už 
Tanzanijos užpuolimą, reikės kirs
ti atgal, kol ta "gyvatė" bus pa
šalinta iš mūsų namų, pareiškė 
prezidentas. 

Jis pripažino, kad Tanzanijos 
priešlėktuvinė artilerija per klai
dą numušė tris savo lėktuvus, 
nes ir Tanzanija ir Uganda gink
luotos rusų MIGais. Tanzanija 
jau pradėjo mobilizuoti susieki
mo priemones, sunkvežimius ir 
autobusus, kad galėtų į mūJio 
vietą pristatyti daugiau kareivių. 
Baigiami ir mobilizacijos planai. 

Ugandos užimtos Tanzanijos 
teritorijos yra daugiausia pelkės 
ir krūmai, tačiau Ugandos karei
viai su tankais jau apsupo Kyaka 
miestą, priartėjo prie Kagera 
upės ir kontroliuoja svarbų Ta
ką tiltą per upę. Tanzanija ne 
tik išvarys užpuolikus, bet ir su
naikins jo kariuomenės branduo
lį, paskelbė Tanzanijos preziden
tas. 

Beninas nubaudė 
televizijos stotį 

New Yorkas. — Izraelio prem-
įeras Menachem Begin atsisakė 
dalyvauti ABC televizijos progra
moje "Issues and Answers", kur 
jis planavo pasirodyti. Izraelio 
ambasados spaudos karininkas 
Avi Pazner paneigė, kad Begi
nąs nedalyvaus dėl ABC rodytos 
programos apie palestiniečius. 
Beginąs esąs ta programa nepa
tenkintas, tačiau jis nė nebandy
tų diktuoti Amerikos televizijos 
stotims, ką jos turi rodyti, pa
reiškė Izraelio ambasada. 

Ironišku sutapimu, ABC stotis 
bandė programą sušvelninti, kad 
ji neįžeistų Amerikos žydų. Dėl to 
supyko aarbai. Palestiniečių Lais 
vinimo organizacijos informaci
jos įstaigos vadovas Mouen Be-
sseiso nusiskundė, kad programa 
buvo labai "išbraukyta" ir per 
daug buvo komentatoriaus 
Frank Reynolds atsiprašinėjimų. 
Programa arabų nepatenkino, 
pareiškė Besseiso. 

Kinija gamins 
atomines bomW 

Tokio. — Kinijos vicepremje
ras Teng, išvykdamas iš Japoni
jos, pareiškė spaudos konferenci
joje, kad Kinija toliau gamins ato
minius ginklus, įspėti žmones, 
kurie gali juos panaudoti prieš 
Kiniją, kad ji irgi gali juos nau
doti. 

Teng apkaltino Sovietų Sąjun
gą, kad ji kursto Irane politi
nius neramumus. Santykiai su 
Maskva nepagerės, kol ji neat
sisakys savo planų "pasaulio he
gemonijai", pareiškė Teng. 

Plečiasi Vietnamo— 
Kinijos karo veiksmai 
Bangkokas. — Visą Pietryčių 

Aziją sukrėtė Hanojaus paskelb
tos žinios apie karo veiksmus 
Vietnamo-Kinijos pasienyje. Ha
nojaus radijas pripažino, kad jo 
kariuomenė turėjo sunkių nuosto
lių, tačiau kontrataka išvijusi ki
nus atgal už sienos. Padėtis prie 
Kinijos sienos esanti kritiška, nu
siskundė Hanojaus radijas. Užsie
nio reikalų minstras pasiuntė Pe
kinui kelis griežtus protestus ir 
pasmerkė kriminalinius Kinijos 
vyriausybės veiksmus. 

Hanojaus pranešimu, keli 
tūkstančiai kinų kareivių per
žengė Cao Lang provincijos sie
ną, pastatė ten stebėjimo bokš
tus ir šaudė į vietnamiečius. Už 
sienos matėsi dar didesnių dali
nių judėjimas. Sekantis kinų puo
limas įvykęs Cao Loc apygardo
je, bet ir čia vietnamiečių ataka 
išvijusi įsibrovėlius atgal. 

Vietnamo delegacija, vadovau
jama partijos pirmininko Le 
Duan ir premjero Pham Van 
Dong, išvyko į Maskvą, kur svars
tomi konflikto su Kinija klausi
mai. Dar neaišku, kaip giliai į 
konfliktą panorės įsivelti Sovietų 
Sąjunga. 

Hanojus skundžiasi, kad Kini
ja labai sustiprino savo jėgas ir 
Kambodijoje, kur esą apie 
100,000 kinų kareivių ir patarėjų. 
Atėjus sausam laikotarpiui, lau
kiama karo veiksmų pagyvėjimo 
ir Kambodijos-Vietnamo fronte. 

Žudynes Libane 
Beirutas. — Libane grupė už

puolikų puolė kelis automobi
lius, kuriais vyko gynybos minist
ras Fuad Butros ir jo sargyba. 
Ministrui pavyko likti gyvam, ta
čiau du jo sargai nušauti ir du 
sužeisti. Užpuolimas įvyko krikš
čionių rajone, nors krikščionių 
vadai pasmerkė šį užpuolimą. 

Beirute buvo žiauriai išžudy 
tos dvi krikščionių šeimos, per
pjaunant gerkles moterims ir vai
kams, viso devyniems asmenims. 

Generolas Loan 
karo nusikaltėlis 

Washingtonas. — Imigracijos 
tarnyba paskelbė, kad Vietnamo 
bėglys generolas Nguyen Ngoa 
Loan bus deportuotas, nes jis pri
pažintas karo nusikaltėliu. Pietų 
Vietname jis buvo policijos vir
šininkas. Jis buvo nufilmuotas 
NBC televizijos kamerų, kai jis 
Saigone nušovė jauną Viet Con-
go kareivį. Jis atbėgo į Ameriką 
1975 ir dabar turi restoraną Wa-
shingtono priemiestyje. 

— Londone ketvirtadienį pa
sirodė naujas dienraštis "The 
Star". Pradžioje spausdinama 1.3 
milijonai kopijų. 

Sovietų aukščiausios tarybos prezidiume balsuojama "vienbalsiai". Visi 
nariai sprendimus žino iš anksto ir pakelia rankas už "Da.". Niekad 
nepasitaiko "Niet". 

Kinija, bijodama sovietams pa
lankių valstybių apsupimo, deda 
pastangas patraukti į savo pusę 
Pietryčių Azijos šalis. Neseniai 
Filipinuose, Singapūre ir Malai
zijoje lankėsi sovietų užsienio rei
kalų viceministras Nikolai Fir-
jubin, o šį sekmadienį savo vi
zitą Tailandijoje pradeda Kinijos 
vicepremjeras Teng Hsiao-ping. 
Jis čia viešės keturias dienas, po
sėdžiaus ne tik suTailandijos vy
riausybės nariais, bet bus priim
tas ir karaliaus Bhumibol Adu-
lyadej bei karalienės Sirikit 

Maskvos propaganda ragina 
Pietryčių Azijos valstybes nepa
sitikėti jose gyvenančiais kinų 
tautybės asmenimis, nes jie visi 
esą Kinijos šnipai. Šiai propagan
dai naujos medžiagos gali duoti 
Tengo apsilankymas Tailandijo
je, nes jis jau seniau yra pabrė
žęs ryšių su svetur gyvenančių 
kinų bendruomenėmis svarbą. Ki
nija siekianti patraukti užsienio 
kinus į "jungtinį frontą", kad iš
eiviai kinai padėtų savo investa
vimais Kinijoje sumoderninti Ki
nijos pramonę. 

Iš Tailandijos vicepremjeras 
Teng žada vykti į Singapūrą ir 
Malaiziją. Nekomunistinės Pietry
čių Azijos tautos atsargiai žiūri 
į Kinijos-Sovietų Sąjungos lenk
tynes dėl įtakos. Visiems neutra
liesiems geriausiai patiktų, jei 
Pietryčių Azija nebūtų dominuo
jama nė vieno milžino ir liktų 
nepriklausoma. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Rodezijos karo lėktuvai puo
lė Zambijoje teroristų stovyklą ir 
užmušė 100 kareivių. Zambija 
pranešė, kad sudaužyta vaikų sto
vykla, tačiau ligoninė paneigė 
šią propagandą, pranešdama 
apie daug sužeistų kareivių. Zam
bija dar nemoka panaudoti Bri
tanijos prisiųstų priešlėktuvinių 
ginklų ir visi Rodezijos lėktuvai 
laimingai sugrįžo į bazes. 

— Du sovietų kosmonautai 
nusileido Kazachstane po 139 d., 
14 vai. ir 48 rrrin. erdvėje. Jie 
atliko "Salut 6" erdvės stotyje 
daug mokslinių ir technologinių 
bandymų. 

—Amerikos užsienio prekybos 
deficitas per paskutinį trijų mėn. 
laikotarpį nepasikeitė. Vis dar 
mažiau parduodama, negu perka
ma. Metinis deficitas gali siekti 
35.7 bil. dol. 

— Prie Filipinų susidūrė da 
laivai — keltuvai, žuvo 19 žmo
nių, laivai abu nuskendo. Pavy
ko išgelbėti 83. 

— Amerikos Nacionalinė Baž
nyčių taryba po ilgų svarstymų 
pašalino vieno skyriaus vedėją, 
juodą baptistų atstovą, nes jo ka
soje rasta 220,000 dol. trūkumai. 

— Londono Lloyds laivų drau
dimo bendrovė paskelbė, kad 
1977 m. pasaulio prekinis laivy
nas neteko 334 laivų. Susidūri
muose nuskendo 32 laivai, gais
rai sunaikino 57. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 

Modesta. Manivydas, Vaida 
Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė, 

Auktumas, Judrė. 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43. 

ORAS 
Saulėta, šilta, temperatūra apie 

70 1. 
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DRAUGAS Sežtadienig, 1978 m. lapkričio mėn. 4 d. 

NAUJAS "GAUDEAMUS" NUMERIS 
Neseniai išspausdintas naujas! Jeigu mūsų mielus studentus 

"Gaudeamus", Studentų ateiti-! ateitininkus pažintumėm tik iš 
ninku sąjungos žurnalo, 1978 i "Gaudeamus" žurnalo, tai pasaky-
metų numeris. Redakcijos • d M 1 " * * " * k a d i i e nelabai kūrybin-
tis: vyriausia redaktorė Grasilda I gJ- J u k gebančių rašyti yra daug 
Reinytė; redaktoriai: Jonas Kuprys' daugiau. Kodėl kitų kolegų re-
ir Saulius A. Girnius; foto kolek- Į daktorė negali prisiprašyti' T a -
tyvas: Vita Musonytė, Jonas da ir pats žurnalas būtų įvaires-
Krumplys ir Jonas Kuprys; iliust- P * i r įdomesnis. Aplamai pasa-
ratorės: Taura Zarankaitė, Rūtą: kytina, kad reikėtų labiau kreip-
Čepaitytė ir Birutė Sontaitė; lau- "' dėmesį į lietuvių kalbą, i savo 
žymas: Jonas Kuprys. Žurnalas « • * » ka!bj*- N e v i s k a s > k a s P a ' 
pasirodo tada, "kai redakcija ga- rašoma greitomis, tarsi atmesti-
li surinkti pakankamai medžią- j nai, tinka laikraščiui ar žuma-
gos". j lui. Negalvokime, kad net ir kab-1 

THE U T H I A M A N WOBLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, UI. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays. days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

SubscripUon Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the USA. $35.00. Foreign 
countries. $37.00. 

PaSto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

, , . i — - - , 1 — — 1 - • • - — t " 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $1500 
Kitur JA.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S.A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8;30 iki 4:30, šešta C vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien t anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais f skelbimų turinj neatsako Skei-
8:30 — 12:00. V bimų kainos prisiunčiamos gavus 

^ prašymą. 

D a r b š t u s Cicero jaunučiai ateitininkai susirinkimo m e t u . Iš ka irės : Maryte Končiūtė, Danguolė Vi lutytė , 
T o m a s Tiknius, g lobėja V i t a Musonytė ir P e t r a s Ving el is . N u o t r . Vidos Kuprytės 

kasečių 

Vyriausia redaktorė Grasilda i Mis Jau toks menkas kalbos » - ^ ^ ^ i t d k i m a S M ' 
Reinytė šitaip aptaria leidinį: I kalas, kad dėl jo neverta ir gal-1 

'Gaudeamus yra mūsų s*udentų v o s kvaršinti 
ateitininkų žodis. Jis mums duoda; 

marijonų koplyčioje, 6336 S. Kil-; t u s paruošti bent vieną 
bourn Ave. (prie "Draugo") j r | pagal šį tekstą. 

2. Mano ryšys su Dievu; šiai 
temai K. Trimakas taip pat pa-

12:30 vai. p.p. — pietūs ir vi-

taip pat bus paruošta bent vie
na kasetė. 

3. Inteligentiškumas. (Moks
las: pabaisa ar palaima? Kaip 
studijose neprarasti galvos? Kaip 
siekti vispusiško išsilavinimo?): 

ruošė keliolikos puslapių tekstą, 
Ar ne per ilgai užsikalbėta ir SUotinis susirinkimas, Sheraton i "Dievas čia: Prie jo artinuos" 

progos išreikšti savo mintis, pa-!apie "Gaudeamus" sidabrinį ju-!To\ver, 9333 S. Cicero Ave. Su-! (Pasikalbėjimas, kūryba, studi-jšiai temai paruošta medžiaga 
rodyti savo siekius ir tikslus.: biliejų? Šios kelios pastabėlės nė- b r i n k i m o programoje: valdybos j i os> sportas ir kt.), pagal kurį! (kasetė ir knygelė), su ištrauka. 

iš dr. Girniaus "Idealas ir lai
kas" jau buvo išdalinta SAS va
saros stovykloj. 

4. Lietuva šiandien — / : (ru
sų ir komunistų kėslai — rusifi
kacija ir sovietizacija; tautiečių 
priešinimasis; mūsų rėmimas jų 
pastangų — projektas veiklai): 

šiai temai medžiaga teberuošia
ma. 

SAS programos komisiją suda
ro: pirm. inž. Almis Kuolas, Ga
bija Juozapavičiūtė, Saulius Gir
nius, kun. dr. Kęstutis Trimakas 
ir Aldona Zailskaitė. 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Šiais metais švenčiame sidabrinį j r a kokia nors žurnalo kritika. Jis j ; r revizijos komisijos pranešima:;! 
jubiliejų, tikiuos, kad mūsų vai- i (žurnalas) yra puiki vieta pasi-; naujos valdybos ir revizijos ko-j 
kai dalyvaus jo auksiniame ju- į reikšti ateitininko studento |i misijos rinkimai; einamieji reika- Į 

: 

plunksnai, kuri vėliau turės atlik
ti didelius visuomeninius ir kul
tūrinius darbus. P.R-

CHICAGOS ATEITININKĖMS 

Visas Chicagos i r apylinkių 
ateitininkes maloniai kviečiame 
pasinaudoti reta proga atlikti ge
ras rekolekcijas lietuvių kalba. 
Jos įvyks ateinantį savaitgalį, lap
kričio 10-12 dienomis, Cenacle 

biliejuje". Turiny, be Redakcijos 
žodžio, V. Jogaudo, Danutės Kro-
kytės, Kęstučio Šeštoko ir Kristi
nos Veselkaitės eilėraščiai; Sau
liaus Girniaus, Vytauto Juškos, 
Algio Norvilo, Arvydo Žygo ir 
Nijolės Lenkauskaitės straipsniai. 

Disesniu nuoseklumu pasižymi 
Arvydo 2ygo ir Nijolės Lenkaus
kaitės straipsniai. A. Žygas savo 
straipsny "Tautos tragedijos aki
vaizdoje", pasinaudodamas J. rekolekcijų namuose (netoli Chi 
Girniaus (Idealas ir laikas) min-!Cagos). Dar yra laisvų vietų. Pra-Į pagilinti Ateitininkų Tarybos su 
timis, pakankamai akademiškai j šome skubiai registruotis: Jonė daryta komisija paruošė progra-

lai, sumanymai ir pasiūlymai. 

Apie dalyvavimą pietuose ir 
susirinkime pranešti iki lapkri-Į 
čio 12 d. Elenai Razmienei (815) 
727-1196 arba Aldonai Rimkie
nei (312)476-2551. 

"Gajos" valdyba 

PROGRAMA STUDENTAMS 
ATEITININKAMS 

Studentų ateitininkų veiklai 

gilinasi i mūsų studentijos prob- j Meškauskienė PR-6-9801, Pranė 
lemas, o Nijolė Lenkauskaitė sa- Į Masilionienė LU-5-2629, Danu tė 
vo trumpu, kondensuotu straips- j Augienė PR 8-8534 (vakarais) 
niu "Besiruošiant rekolekcijom" 
svarsto žmogaus santykius su Die 

mą, kuri išeinama 4 metų bėgy
je, kasmet paskiriant bent ketu
ris draugovės cupsirinkimus (ki-

vu: ""Ateitininkai, pasidalindami 
Dievo duota meile su kitais, iš
reiškia bendrą sąjungos tikslą sa
vo gyvenimu sekti Kristaus pavyz
džiu". Įdomūs ta ip pat Vytauto 
Juškos ir Algio Norvilos pasisa
kymai studentiškomis aktualijo
mis bei studentų ateitininku a+-Į |^ 0 ' 
sinaujinimo rūpesčiais. Studentai 
ateitininkai neturėtų galvoti apie 
savo idealų mirtį. Tik žmonės 
miršta. "Idėjos, jei didžios, ne
miršta, kaip žmonės", — sako po
etas Maironis. Juk už idealus ko
vojama ir mirštama. 

Negerai, kai savo idealams nu-
statinėjame laiką, kitaip sakant, 
nustatinėjame mirties datą. 

ir E. Daugirdienė LU5-9500 j ti susirinkimai paliekami draugo 
(dieną). Organizatorės! vių nuožiūrai). Šios yra 1978 

-1979 veiklos metų temos: 
"GAJOS" KORPORACIJOS 

VUSUOTINIS SUSIRINKIMAS 

Nors pranešimas apie visuoti
ną susirinkimą buvo išsiųstas vi
siems nariams, bet kai kurie na-

įriai, dėl pasikeitusio adreso, ga-
jo negauti. Valdyba prašo 

visus narius su šeimomis daly-, T r į m a k o paskaitos santrauka 
vauti pamaldose ir visuotiname i . < p s i c h o i o g m i s žvilgsnis į tikėji-
susinnkime lapkričio 19 d., C h i - I ą , ^ . K T r i r n a k a s t a i p p * yra 
cagoje. j paruošęs keliolikos puslapių teks-

11 vai. —pamaldos už m i - | t ą "Dievas yra: Jį pripažįstu", 
rūsius korporantus-es Lietuvių I Numatoma dar prieš Naujus me-

1. Tikėjimas Dievu (jo grindi
mas ir brendimas); šiai temai ] 
SAS vasaros stovykloj Dainavoj t 
draugovių atstovams jau buvo 1 
išdalintos elektromagnetinių j 
juostelių kasetės su atspausdin- i 
tomis knygelėmis (kun. dr. K. | 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija Ir moterį) ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cnnvford 
Medical Bnilding) Tel. LL 5-6446 '• 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveniu-. 

Vai.: pirmad.. antrad Ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048. 

Kongresmanas Edward Deroinski 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
24S4 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir SeSt. 

tik 8uarftarus. 

Tel. ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIC tE VAIKV LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUELDINO 

8200 W. 81st Street 
j Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. noplet. 
Ofs. teL 737-1168, rez. 239-2919 

inimiHiiiuiiNiiHiim 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ių reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tua reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarai* '.ki 9 vai. 

3314 Weit 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiHiimiinimiimii^ 
| TVPEVVHriEKS. 

j W4GNER and SONS 
| ADDING MACHINTy 
| AND CHBCRVVRITFJtS, 
= N t o o o ja. Parduoda, Taiao 
r Viri 50 metų patikima* jums 
i patarnavimą*. 

f S41* S. F«ta«U **-, Chkmgo 
I PBMM — 881-4111 

~.tltluiHIIIUIIIIIIIimillMIIIIIIIIIIIHIHIIa7 

muminiiHiiiiHiiiiHiiiiiiMiiinmiiiiiiiiii 

A. TVERAS | 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES } 

Pardavimas ir Taisymas I 
2646 W. 69121 Street — TeL R E 7-1941 f 
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PRIEŠŠVENITINIS PRIMINIMAS! 
BRANGŪS KLIJENTAI! 

Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš mūsų artėjant 
šventėms norės pasiųsti savo giminėms dovaną-siuntinį. Dova
na, atsiųsta iš Amerikos, bus daiktinis įrodymas mūsų meilės ir 
pagarbos mūsų artimiesiems. 

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas būna per
krautas, kas kartais sutrukdo savalaikį siuntinių įteikimą, to
dėl, norint išvengti panašių atsitikimų, geriau iš anksto pasiųs
ti Jūsų šventinius siuntinius. 

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORPORATION, užsiimanti licenzijuotų siuntinių 
siuntimu į Estiją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir į visus kitus 
Tarybų Sąjungos miestus ir kaimus, visada pasiruošusi Jums 
patarnauti siunčiant šventinius siuntinius Jūsų artimiesiems. Ir 
taip, paskubėkite — padarykite Jūsų giminėms malonią dova
ną šventėms. 

Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų giuo adresu: 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION 
488 Madison A venų e. 2lst Floor 

(Between 51st and 52nd Street) 

MewYork,M. Y. 10022 
Tel. (212) 758-1150,758-1151 

i 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA prašo visus lietu
vius, kurie gyvena K0NGRESMAN0 EDWARD0 
DERWINSKI IV-me kongresiniame distrikte balsuo
ti už jį lapkričio 7 d. rinkimuose ir paraginti savo 
kaimynus ir pažįstamus, kad paremtų kandidatą, 
kuris yra toks artimas lietuviams ir didelis gyne-
įas lietuviškų reikalų. 

Dr. Kazys Bobelis 
Amer. Lietuvių Tarybos Pirmininkas 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; Seštad. 10-3 Tai. 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITĖS - KAINA NUO $725.88 

kovo 19 
balandžio U 
balandžio 25 
gegužes 2 

gegužes 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpiūčio 2 

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 20 
spalio 10 

Ofls. teL 7S5-44T7; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Specialybe — Nervu tr 
Kmocines Ugos. 

CRAWFORD MEDICAL BJLDG. 
6449 So. Pnlaski Road 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ I4GOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 SO. WABASH A V E 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.00 

Maskva, Vilnius. Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 

Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 

Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 

birželio 7 
birželio 20 
liepos 12 
rugpiūčio 2 
rugpiūčio 8 
gruodžio 19 

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis i5 VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

393 We«t Broadway, P . O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127, TeL (617) 268-8764 
Trans-Atlantic Travel Service, Ine, vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to change and/or 
Government aproval. 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Aldų ligos 

3967 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 

J O K 6 A 
V A I K Ų L I G O S 

2666 West 6Srd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo I iki 4 vai. 

Ofs, PO 7-6600 BOK. GA 3-7278 \ 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

10S2 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 Si . , Palos Heigfats 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Coort, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tr** ir seštad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akte. Pritaiko akinius ir 
"Gontact lense*»** 

2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

" M . 7 . T SIMONAITIS" 
G Y D Y T O J A S 

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

Rezidencijos telef. OR 4.0617 
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofivi tei. H f . 4-2123. \ . i m n ( , Į S-«1»r> 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — 13 anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
3107 We*t 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Treč. ir Seštad pairai susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772 

DR. PETRAS UJ0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 6Srd Street 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Didvyris, 

NENUSILEIS PRIEŠ NETEISYBE 
Nors komunistai dabartiniuo- sekiojimą iš tų, kurie turėjo jam 

se persekiojimuose bando nedary- pagelbėti, tai kentėti daugiau, 
ti didvyrių ir kankinių, negu nuo priešo, kuris žiauria 
bet didvyriškų kankinių lie- ranka kankina tik dėl to,- kad tu 
tuvių tauta jau turi daug ir di- esi skirtingos nuomonės, kad ti 

Kai šiais metais infliacija įsi
siūbavo, prezidentas J. Carteris 
paskelbė savanorišką kainu ir 
atlyginimų varžymą. Jei ne jis, 

ŽAIDIMAS INFLIACIJA 
JAV vyriausybe tebežaidžia infliacija, bet nekovoja prieš ją 

GEDIMINAS GALVA 

dėlių. Jie nenusilenkė prieš ne- ki Dievą ir vykdai savo religines i tai jo patarėjai turėjo bent šiek 
teisybę, jie neišsižadėjo savo ti- pareigas. Arkiv. M. Reinio kan-
kėjimo ir tauots laisvės. Tie did- čia Vilniuje buvo kančia, kuri, 
vyriai geriau kentėjo neteisingų žmogiškai ir krikščioniškai žiū-
teismų uždėtas bausmes ir mirė rint, nesuprantama, bet supran-
nuo budelio rankos ar kan- tama, žinant, kad yra žmonių, 
čių naikinančios galios, negu nu- geriausiaus tikslus iškreipiančių 
sileido viešam melui. Vienas to- blogomis priemonėmis. Tuo me-
kių lietuvių tautos didvyrių yra tu tai darė lenkai, net katalikus 
arkivyskupas Mečislovas Reinys, vaidinantieji, tą Lietuvos kampe-
žuvęs ^Vladimiro kalėjime 1953 U valdžiusieji ir vietos lietuvius 
m. lapkričio 8 d. Taigi prieš dvi- persekiojusieji, 
dešimt penkerius metus (gimęs Jei apie arkiv. M. Reinio gyve-
1884 m. vasario 5 d.), lietuvių nimą ir darbus galima išsitarti, 
tauta neteko vieno didžiųjų savo kad jis savo pareigas, kaip kuni-
didvyrių. Sį kankinį, vyskupą, gas, profesorius, vyskupas ir vi-
mokslininką, visuomenininką, suomenininkas, atliko iki tobulo 
valstybininką ir švento gyveni- gerumo, tai apie jo kentėjimus 

tiek pažinti amerikiečių nusitei 
kimą ir praeityje darytus pana
šius nesėkmingus bandymus. 
Įmonių savininkai ir darbmin-
kų sąjungos nepritarė savitvar
dai kovoti prieš infliaciją. Tres
tai, ypač besinaudoją monopoli
ne padėtimi, siekia kuo didžiau
sio pelno, o darbininkų sąjungos 
— geriausių darbo sąlygų ir vis 
aukštesnio atlyginimo, nors dan
gus griūtų. 

Darbdaviai ir darbininkai 
stengėsi net pasinaudoti infliaci
ja ir jos priedangoje kainas kelti. 
Dėl ateities jie galvos nelaužė. 
Šiandieną gali dolerio vertė kris-

deralinio biudžeto nepriteklių 
sumažinęs nuo 60 bil. ligi 40 bil. 

nesuvedimu skatino infliaci- dol. ir pažadėjo 1980 m. jį apkar-
Federalinis rezervų bankas pyti ligi 30 bil. dol. Valstybės įsi-

ti, ryt atsilikti ūkinis sukrėtimas, 
kurio metu įmonės bus priverstos 

mo didvyrį prisiminti — tai at- kartu su protestantų dr. Gott-
naujinti pasiryžimą ištverti iki hold Starke būtu galima pasą 
laimėjimo asmeniniam ir tauti- kyti: "Jo laikysena yra tikrai gamybą siaurinti ir milijonus 
niam gyvenime. Bažnyčios šventojo laikysena, I darbininkų išstumti į gatvę 

. . . . . „ « . . , . kuris visus savo gyvenimo Dasie-
Arkivyskupo M. ReinioJuogra- k j m u s fc g a r b e $ p r J s k y r ė ^ D i e . 

Rja bent daugeliui yra zmoma. VQ m a l o n e i » ( A r k i v . M . R e i n y s , 
Jis gimė, augo, mokėsi dar tais ^ T a i k g r a z i a u s i a s }o 
sunkiais carines Rusijos prie- t i k ė j { m o r a s k I e i d i m a s . 
spaudos laikais, kai lietuviai sa- * 
vo žemėje ar okupanto teritori 
joje visuomet jautė paniekinimą, . . L i e t u v q ? i u o 

Kankinių, atidavusių už tikė
jimą ir savo tautą, 

to 
ją 
vedė savižudišką politiką: kėlė 
palūkanas sulaikyti ūkinį įkaiti
mą, bet kita ranka rudeniop spar-
tio žaliukų spausdinimą, tiesiog 
skatino dolerio vertę kristi. 

Glaustai tarus, Washingtcnas 
pasimetė. Šio straipsnio rėmai ne
leidžia kalbėti apie kitų sričių, 
kaip pramonės, užsienio preky
bos, transporto ir t.t, klystkelius. 
Jie ir pastūmėjo X. 16 — 20 ver
tybės popierius Ne\v Yorko biržo
je kristi net 59 taškais. Preziden
tas J. Carteris pabudo. 

Nauias prezidento žaidimas, 
Gaila klausytis prez. J. Carte-

rio X. 24 vakarą kalbos. Gaila, 
nes pradžioje kalbos tarė nežinąs, 
kas sukėlė infliaciją. Juo labiau 
jo buvo gaila, išklausius jo šnek
tos, nes daugumas jo siūlytų vais
tų, bent man rodosi, vargu bus 
veiksmingi, o jų naudojimas ge-

kreivą valdančiųjų žvilgsni ir per- m e t u ^ n e ž i n o m ą s k a i č i ų . § i o 
sekiojimus. Kilęs is gausios vie- m e t o , n e l d d ž i a j ų n e i su_ 
nuolikos vaikų šeimos, jauniau- r i n k t f n e i d o k u m e n t a i s p a r o d v t i 
šias Mečislovas Reinys pasizyme- • n i m u i r m i r t i e s a p i ; .n k y_ 
jo ne tik dideliais gabumais w n d j u o s t i n k a m a 5 p a m ; n ė t i . 
moksle, bet ir nuoširdžia savo A r k i v y ; k u p a s M . R e i n y s y r a v i e -
tevynes meile J,s nuo mažens n a s i g w ^ š į ^ ž i n Q . 
norėjo ir nuolat ruošėsi ateičiai, m e ~ s v e t i m u j u i r s a v u j U j a p r a . 
kad jo tautiečiai, anot vyskupo Umįų j o i r a o ^i kuriuos 
A. Baranausko, neliktų tamsus ir l a i k o t i u s hent i š s a v o p r i s ; m i . 
juod, Jis sieke būti savo tautai n i m u . N e t svetimtaučiai, sėdėję 
mtelektual.ne pajėga galinčia k a r t u s u j U Q k a ] ė j i m e i r k e n t c j c 
padėt, jiems patiems kilti ir ki- t a s č i a s k a n č i a s ir į M l - - „ j . 
tus kelti kultūrinėje ir dvasinėje m u s ? k a i p m i n e t a s d r G S t a r k e > 
SVI^°!e 'i •_*- • •• • i • i r o d o J° pavyzdingą tikėjimą, 

Mokslo viršūnių j,s sieke ne k u r i u 0 t u r f ^ i r k i t i k r i k ? č i . r . 
tik tuometines Rusijos aukstosio 

rokai pavėlintas. Glaustai tarus,, toms įmonėms, kurios nekels ga-
prezidentas ir jo patarėjai prieš j minių kainų. Federalinė valdžia 

Prezidento peršamas savano
riškumas nieko doro nedavė. Už
sienyje dolerio vertė krito. Užsie
nio svarbesniųjų pramonės kraš
tų valiutos kilo. Europos ūkinės 
bendrijos kraštai vis aštresniu 
balsu įspėjo Washingtoną: tvar
kykite savo ūkį, išspręskite ener-. 
getikos klausimą, subalansuokite 1 Odeles abejones 
federalinį biudžetą ir susivaidyki
te spausdinti tiek dolerių, savo. i . j . j . i-+ • M:„ •; ,. fliacną, bet jau siūle savanons-rankomis nedidinkite mfliaci os.!, a t ,ą: ' . . ~ , . 
T1, i . i- i • kurna įsprausti Į rėmus. Uarbi-
Washmgtono malimas sukasi se- . "T* l°F , . . l ... . . . . .. . i * w -•»- *- ?* {;„**, ninku atlyginimas gali kilti ligi na kryptimi, rederahniai tman-1 

kišimas į ūkį būsiąs sumažintas 
ir skatinamos įmonių varžybos. 
Nė žodeliu neužsiminė apie įmo
nių trestus, siekiančius monopo
lio kainoms kelti. Federalinių 
įstaigų darbas būsiąs tobulina
mas. Juk nuo prez. H. Hooverio 
visi apie tai kalbėjo, bet nė vie
nas prezidentas to pažado nete
sėjo. 

Įmonių priežiūra 
J. Carteris daug šnekėjo apie 

įmonių varžybas. Ar trestai gali 
varžytis? Čia jis pateko į priešta
ravimus. Kairė sako, kad reikia 
valstybės biurokratiją apkarpyti, 
tačiau dešinė taria, kad būtina 
bent 400 stambiųjų įmonių ne 
tik veiklą sekti, bet ir jas bausti. 
O toji bauda yra netiesioginė. 
Juk valstybė per metus užsako 
apie 80 bil. dol. vertės įvairių pre
kių. Užsakymai būsią duodami 

Rimties valandėlei 

KANKINIAI IR ŠVENTIEJI 
Kalbėdamas pirmoje audiėnci-Į šventasis gyvena tikėjimu'*? 

joje kardinolams, popiežius Jo- i Kristų ir darbais, kurie atifinksP 
nas Paulius II prisiminė šv. Au-1 Kristaus mokslo dėsnius. Šv«nta£ 
gustino žodžius: "Pati Bažnyčia Isis gyvena savo laike ir sa 
kalba visų žmonių kalbomis.. Iš- j linkoje, nepalikdamas nei stfvo iš 
siplėtusi tarp žmonių Bažnyčia|tautos ar giminės paveldėtų cha-' 
kalba visomis kalbomis". Tuo rakterio bruožų, nei savo laika-
popiežius primena tikinčiųjų tau- '• reikalavimų. Dėlto ir kiekvieno-
tinį, rasinį, kilmės ir profesijos< laiko šventųjų veiklos būdai., ir 
įvairumą, kuris yra paJios Baž- Į ryšiai su Kristumi-Dievu yra skir-
nyčios visuotinumo žymė ir krikš- tingi, labai asmeniniai, intymūs, 
čioniško mokslo atitikimo visų Visa tai kyla iš tikro tikėjimo 
žmonių troškimus ir visus lai-; ir šventųjų sugebėjimo pasmau
kus, nors žmonės ir tautos yra Į doti ne tik paskelbtu ir Bažny-
labai skirtingos. Ir toliau tęsia į čios saugojamu Kristaus mokslu, 
šv. Augustino žodžiais, kad "tos i bet ir jų sekimas Kristumi taip, 
kalbos sudaro karalienės drabu- kaip tas ar kitas šventasis jį sek-
žių įvairumą, bet taip pat, kaip 
drabužių įvairovė sudaro grožį 
vienybėje, taip visos kalbos su
daro vienybę tikėjimo atžvilgiu". 

Šią savaitę buvo dvi šventės — 
Visų Šventųjų ir Vėlinės. Jas Baž
nyčia vertina, kaip tų drabužių 
įvairovę vienybėje, kuri sudaro 
krikščionybės grožį, bet vieną ir 
tą patį tikėjimą Kristuje. 

pat rinkimus vis dar nesiryžo at 
virai kalbėti apie infliacijos prie
žastis ir jos pasekmes. Todėl ir jo 
nurodytų vaistų svarba kelia 

Prezidentas vis dar kalbėjo 
apie savanorišką kovą prieš in-

se mokyklose, kaip Latvijoje, Vil
niuje ir Petrograde, bet ilgą lai
ką ir Vakarų Europoje — Belgi-

nys, juo labiau jo tautiečiai. 
Kankinių kelias pavergtoje tėvy
nėje nėra užsibaigęs. Ten Šio 
kankinio kančios šauksmas, i" 

proc, o kainos — 5,75 proc. per 
metus. Paskirtas naujas pareigū
nas A. E. Kahn kovai prieš in
fliaciją vadovauti. Jo teisės neži
nomos. 

Prezidrnto įsipareigojimai fe
deralinės valdžios kiemą šluoti 
labai paviršutiniški. Jis gyrėsi fe-

gali panaudoti ir kitus būdus 
drausminti įmonininkams, ke
liantiems gaminių kainas: var
žyti kreditą ir leisti iš užsienio 
įvežti tuos gaminius, kurių kai
nos keliamos. Tie visi būdai su
sieti su ilgu įsibėgėjimu, o inflia
ciją reikia tuojau pažaboti. 

Abejingumas 
Darbininkai ir įmonininkai li

ko stebėtojais. Jų protas pataria 
pritarti prezideto siūlymams, 
bet kišenė kėlė abejones. Darbo 
ir kapitalo atstovai liko sėdėti 
ant tvoros, įvykius stebėti ir lauk
ti. Federalinių biurokratų skai
čius gali būti sumažintas nuo 

ti gali ir sugeba. Čia nėra jokia 
kliūtis nei skirtinga kalba, nei 
skirtinga tauta ar rasė, nei -tas 
intymusis dieviška malone nau
dojimasis, kuriame tiek daug 
skirtybių matome, kaip skirtybes 
matome dideliame ir įvairių gė
lių pilname darželyje. 

Žmogus siekia krikščioniškos 
tobulybės. Dievas savo malonė
mis papildo tai, ko žmogus ne-" 

Šventieji krikščionybėje iš- j . <>._: „ „ „ „ 
ZT\ . . • ' . . . . panaudoia, nepažįsta ar nesu

augo is įvairių tautų, {vairiais; c -_. , r « . . . . .„ , ° . . , . , ' . r T . \ . .. ; pranta. Dievo tobulybe yra to-skirtingais laikais, labai skirtm- i f. ... . , . , , . , . •_ . . ,. , , . . , - - . kia gili ir plati, kad ne vienas, gose aphnkybese ir skirtingais. ^ ^ ^ ^ 
veiklos ir savęs tobulinimo bu-. fcu n i e k a d a š v e n t a f a m j . 
dais. Bet visi šventieji sudaro vie- . \ . ' * , . . - „ • . , . . . . . . , ., ̂ . .v, J - v siekiančiam aukščiausios ną dideli krikščionišką darželi, 

krikš-
! čioniškos tobulybės negali stoko-kuname auga ir plačiai.skleidžia- • _ ^ ^ ^ d a r b a i s . 

si įvairių žiedų, gražių ir patrauk- ^ ^ ^ . ^ fc ^ ^ ^ 
U spalvų gėles. Šalia r t i k i n č i o s ^ ^ Darh^ k u r i e g . 

lieka, kai jau šventųjų nebėra 

,.'--• X'->*V.':•«. fpfįfl 

jos Liuvene pasiekdamas dakta- H e t o k r a u J Q l a š a i g a i v i n a p r i . 
ro laipsnį, Prancūzijoje, Danijo
je, Italijoje. Jis lankė vakarų Eu
ropos centrus susipažinti su sena 
krikščioniška kultūra ir jos ki
birkščių parvežti į savo tėvyne, 

spaustųjų tikėjimą Dievu ir savo 
tautos ate";timi. 

Tačiau kankinys arkivyskupas 
M. Reinyv stiprina civo kančia 
ir auka, s<wo gyveninu ir dar kuriai reikėjo naujos dvasios ir feais g saVQ i š t v e r m e i k i m i r . 

naujos tautines ugnies. ūe& fc i š e i v i j o s l i e t u v i u S j n o r s j ų 

* kova yra ne tiek dėl laisvės ir gy-
Kankinio arkivyskupo darbai vybės, kiek dėl savo vaikų ir vi-

yra jo gyvenimo liudijimas. Jo sos tautos ateities. Jis yra pavyz-
dvasios šventumo liudijimas yra dys, kuris nenusilenkė netiesai, 
kančia. Jis kentėjo ir kankinio kuris nepasidavė vilionėms, ku-
mirtimi mirė ne tik paskutinėje ris nedarė jokių nuolaidų nusi-
stotyje į Sibirą — Vladimiro ka- kaltymui, nes tai įžeistų Dievą ir 
Įėjime, bet kentėjo kaip įkaitas Dievo paveikslą žmoguje. Jo iš-
dar 1919 m., kai bolševikų gau- tikimybė savo tikėjimui ir tautai, 
jos jį ir kitus lietuvius patriotus jo meilė net kalėjime savo vysku-
per kalėjimus ir sargybų etapus pijai ir visiems tikintiesiems ska-
išsivarė į Rusiją. Apie tai jis pats tina visus sekti jo pėdomis, nes 
yra išsireiškęs, rašydamas apie jo pėdos neiškrypo iš tiesos kelio. 
arkivyskupą J. Matulaitį: "teko Arkiv. M. Reinio prieš mirtį 
patirti, kaip kiti žmonės gy- pasakyti žodžiai,, raminant liku-
vena ten, kur yra sunkiausios sius kentėti su tikėjimu laimėji-
bausmės vieta... daugiau bran- mais, yra stiprybės dvasia visai 
ginti savo ir kitų žmonių laisvę, tautai, nepaisant, kokiose są!>go-
geriau įvertinti brutalios prie- se ji gyventų ir kaip plačiai butų 
vartos biaurumą... Šitų pamokų išsklaidyta/'Neliūdėkite", kalbė-
ir už didelius pinigus neatiduo- jo kankinys arkiv. Reinys, kurio 
čiau". Tai ir buvo jo pirmas pa- mirties sukaktį švęsime ateinan-
siruošimas vėlesnėms kančioms, čią savaitę. "Nukankintieji kovo-

Kančią jis patyrė ir vėliau, gy- ja drauge su mumis... Tebus pa-
vendamas Vilniuje ir svetimųjų šlovinti nenusilenkę prieš _ne-
tarpe turėdamas vadovauti arki- tiesą. Jie gyvena amžinai". Tai 
vyskupijai. Cia intrigos ir neapy- žodžiai, kurie turi stiprinti visų 
kanta buvo užvaldžiusi net reli- tikėjimą ateitimi, visų meilę ker-
ginio gyvenimo sritį, kur turėjo čiantiems ir mirštantiems už ti-
reikštis krikščioniška meilė. Pir- kėjimą ir tautą, visų pasitikėjimą, 
mieji kentėjimai jame jau buvo kad neteisybė pralaimės prieš 
subrandinę kančios įprasminimą, tautos pasiryžimą išlaikyti jau-
kantrybe nugalint kliūtis Dievo nimo nesužalotas sielas ir sveiką 
ir žmonių gerovei. visos tautos dvasią. 

Būti arkivyskupu ir jausti per- Pr. Gr 

sai vis skatino infliaciją. 
Smūgis biržoje 

Federalinė valdžia kalbėjo apie 
sausio ir vasario mėnesių iškritu
si sniegą, angliakasių streiką, pa
tarinėjo, ieškojo kitų geros va
lios, tvirtino, kad ūkis yra svei
kas ir pajėgus, bet savo nešva
raus kiemo nevalė. Žinoma, pei
kė Europos bendriją sprendimu 
savo valiutą pastovumui išlaiky
ti, bet šimtus bilijonų dolerių 
užsienyje paliko savo likimui. Fe
deralinė valdžia neturėjo ryškios 
ūkio politikos. Valstybės biudže-

Tačiau ypač nepagarbiai čia el
giamasi su pienu. Nepaisoma ele
mentariausių sanitarijos reikalavi
mų: melžimo aparatų kolektoriai 
prirūgę. sveikų karvių pienas mai
šomas su sergančių, šviežiai pa
melžtas — su atšaldytu, pilni bi
donai nakčiai paliekami tvarte ne
uždengti. Tad ir stebėtis nereikia, j 
jog vien per praėjusių metų devy
nis mėnesius ūkis pardavė valsty- \ Chicagcs lietuviai sudarė komitetą, paremti pasiūlymą, kad nekilnojamo 
bei dvidešimt dvi tonas nerūšiuoto Į turto mokesčiai būtų užšaldyti. Tam tikslui yra paruošti informaciniai 
pieno ir kur kas daugiau — antra- į lapeliai, kurie dalinami Chicagoje ir apylinkėse. Nuotraukoje matome 
rūsio, tuo pačiu apturėdamas veik i komiteto narius: P. šulas. D. Kulienė, A. Šimkus, J. Bacevičius, K. Juš-
puspenkto šimto rublių nuostolį." Į kaitis. adv. C. P. Kai ir M. Stakėnas. Nuotr. J. Kuprio 

lab?i paprastos, bet puikiai kve
piančios gėlelės, kurios ne savo 
žiedų gražumu, o savo maloniu 
kvapu patraukia žvilgsnį į save 
ir skleidžiasi malonumu, kurį no
ri pajusti kiekvienas praeivis. 

šiame gyvenime arba kai jie jauc 
garbinami kaip krikščioniški did-. 
vyriai altoriuose, taip pat yra 
skirtingi, bet jie visuomet atspin
di Dievo vidaus gyvenimo dalį-
ir jame įgyvendintos krikščiony-

2,3 mil. ligi 2,2 mil., bet tai ne-1 bės vaizdą. ! '• 
padarys žymios įtakos infliacijai į Visų Šventųjų diena primena 
pažaboti. j šventuosius, savo gyvenimu ir 

J. Carterio kalba nepaliko tei-'; darbais įgyvendinusius Kristaus 
giamų pėdsakų. Jo antrasis pa- Į gyvenimą žmonėse. Ši šventė pri-
siūlymas kovoti prieš infliaciją į mena kankinius, savo gyvybes-
nesustabdė dolerio vertės kritimo J paaukojusius ir nuolat autkojan-
Vakarų Europoje ir Japonijoje. 
Sovietai pasistengė dar kartą do
lerį nuvertinti. Doleris kūliavirš-
čiomis krito, o užsienio valiutos 
ir aukso kaina kilo. 

Nieko gero nežadėjo ir JAV 
svarbieji rodikliai. Maisto gami
nių biržoje buvo jaučiamas in-
fliacinis įsibėgėjimas. Vertybinių 
popierių biržoje viešpatavo meš 

čius už Dievą ir žmones, kad ti
kėjimas žemėje ir žmonių širdy
se nesunyktų. Šventieji žiba kaip 
saulė ir žvaigždės. Kankiniai, sa-. 
vo gyvybėmis ir krauju nuplo
vę savo tautų ar savo artimųjų 
nusikaltimus, stiprina kovojari-' 
čią Bažnyčią, kad tik tikėjimas 
būtų tas gyvenimo kelrodis, kuris 
vedė juos ir kuris turi vesti Ii-; 

ka Spalio 23 — 27 akcijos krito j kusiuosius žemės keliautojus į-
beveik 32 taškais Tik per dvi sa- amžinąsias padanges, 
vaites akcijų kainos kritimas sie-; Gyvoji ir keliaujančioji, kovo-
kė 91 tašką. Tokio reiškinio ne- j janti ir kenčianti Bažnyčios dalis, 
buvo visą pokario metą šiame Į dar tebėra žemėje. Bet ji niekad 
krašte. Tai dalinai priminė 1929 
m. nelemtį. 

Federalinė valdžia turi padary
ti išvadas, bet ar ji pajėgs? 

nenustoja bendrauti su savo 
šventaisiais nariais danguje, sek
dama ju pavyzdžiu, jei reikia, 

(Nukelta į 7 paL) 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
30 

Praslinkus keliems mėnesiams, šią bylą nagrinėjo 
Šiaulių apygardos teismas. Radęs Pronskaitienę kal
ta dėl sąmokslo nužudyti savo vyrą, ją nubaudė 8 me-

ležinkelio statybos darbus, ir meistrų, kurie dirbo prie 
geležinkelio tiltų statybos. 

1931 metais vakaro metu, apie 11 valandą, iš Kur
šėnų miesto i Kuršėnų geležinkelio stotį išvažiavo pa
minėtas vežimas, kuriame buvo apie 12 keleivių. Tarp 
kitų keleivių tame vežime važ'ivo Kuršėnų pašto įs-

kas plėšimą padarė. 
Praslinkus 2 savaitėms, Šiaulių Žūklės ir me-; 

džioklės draugijos sekretorius Zigmas Jokubauskas, J 
gyvenantis Šiaulių mieste, Višinskio gatvėje, mūsų'. 
skyriaus vedėjui Drelingui pranešė, kad pas jo šeimi-; 
ninkę yra apsistoję du įtartini asmenys, turį atsivežę j 

taigos tarnautojas, kuris užplombuotam maiše vežė I kažin kokių medžiagų. Tos medžiagos galį būti vogtos. 
12.000 litų valdinių pinigų. Tuos pinigus jis, atėjus j Prašė atsiųsti valdininką, kad jis patikrintų, kas jie • 
traukiniui, turėjo perduoti į pašto vagoną. Geležinke- tokie yra, ir ar medžiagos nėra vogtos. 
lio statybos rangovas Paukštys, savo piniginėje taip Patikrinimui buvo pasiųstas valdininkas Legačins-. 
pat turėjo 5.000 litų, kurių dauguma buvo po 500 litų kas, kuris, nuėjęs pas Jokubauską, minėtų asmenų ne- j 
banknotais. Šiaulių Smulkaus kredito bankelio tarnau- i berado, nes jie. pasisamdę vežiką, buvo išvažiavę į; 

tams kalėjimo. Atlikusi bausmę, norėjo griž savo tOJff. V i t k e ™ u s turėjo 35 litus pinigų, o kiti žydai į Šiaulių geležinkelio stotį. Kadangi stotis buvo netoli, j 
wr«r , t i v~+ h . ™;u„; i™.^ - - ^ y

 ; j + ^ | pirkliai, gyvenantieji Kuršėnų mieste, savo piniginėse,, tai Legačinskas, nuėjęs prie stoties, pradėjo klausinėti. 

Spaudoj ii gyvenime 

TRAKŲ KOLCHOZE 

vyro uki, bet jos vaikai, kūne jau buvo suaugę ir ture- £ 
• mdAm o n , .. J " . . . be litų, turėjo Amerikos dolerių ir Anglijos svarų.' ten keleiviu laukiančiu vežiku, kuris iš iu 
jo apie 20 metų amžiaus, jos nepriėmė ir išvarė iš jų . ? \ . . J . .., . .. , K. , ,. * J 4 

Važiuojant mišku, nepnvaziavus geležinkelio sto 
tėvo ūkio lauk. Girdėjau, kad ji apsigyveno pas savo 
giminaičius, gyvenančius kitame kaime, iš kur buvo 
kilusi. 

Plėšikas Strazdas 
Caro laikais rusų valdinis inžinierius, sudaryda-

Komunistinė "Šluota" išspausdi
no sio turinio neva juoką, tačiau 
tai daugiau graudus raštas. 
Straipsnyje rašoma: 

"Jei turėčiau savo laimes karvę. 
Jai bučiuočiau žydinčius ragus. 
Savo sieloj šaukčiau: salve, 

salve" — rašė kadais poetas. "Per
gales" kolūkis tų karvių turi ne 

vieną, o šimtus, ir ragų bučiuoti 
joma niekas nesiruošia. Veikiau 
atvirščiai... Pasidairęs po ūkio fer
mas, matai, jog žalųjų čia aiškiai 
nepopina: valomos jos, regis, tik 
per metines šventes, ant grindų 
telkšo balos, nes ii sugedusių au
tomatinių girdyklų vanduo švirkš-
čia kada panorėjęs. 

ties, jiems kelią pastojo du ginkluoti plėšikai ir, paleidę 
į orą kelius šūvius, pareikalavo sustoti. Vežikui susto
jus, plėšikai įsakė visiems keleiviams iš vežimo išlipti 
laukan ir išsirikiuoti paplentėje į vieną eilę. Pašto tar
nautojas, pamatęs, kad plėšikai gali atimti iš jo valdi-

mas planus naujai geležinkelio linijai, kuri ėjo pro! nius pinigus, nutaikęs progą, šoko per griovį ir su mai-
Šiaulius — Mažeikius Liepojaus miesto link, geležin- šu bei pinigais pabėgo į mišką, o iš ten grįžęs į Kuršė-
kelio liniją pravedė taip, kad esantieji pakelyje tarp 
Šiaulių ir Mažeikių miestai — Kuršėnai, Akmenė ir 
Viekšniai buvo palikti 3-4 kilometrų atstume nuo ge
ležinkelio stočių. Seni žmonės pasakoja, kad rusų in
žinierius geležinkelio liniją pravedė taip toli nuo mi
nėtų miestų todėl, kad jam nedavė 10,000 rublių kyšio, 
rio jis buvo pareikalavęs iš esančių pakelyje 
miestų. Taigi norintieji pasiekti iš Kuršėnų miesto ge 

pnes va- j 
landėlę atvežė iš Višinskio gatvės du vyrus. ..: ', 

Vienas iš jų prisipažino, kad atvežęs du vyrus ir, • 
kartu su Legačinsku nuėję į geležinkelio stotį, nutfottt j 
vieną asmenį sakydamas, kad jis yra vienas iš tų vyrų",! 
kurį jis atvežė į geležinkelio stotį. Tačiau antrojo as-. 
mens stotyje neberado. Valdininkas Legačinskas su- • 
laikė nurodytą asmenį ir jam nepadaręs asmens kra-; 
tos, su tuo pačiu vežiku atvežė į mūsų įstaigos raštmę.', 

nus, apie įvykį pranešė policijai. Tuo laiku mūsų raštinėje buvo tik policinin-^ 
Plėšikai atėmę iš keleivių pinigus, pasišalino į miš- kas Vitkauskas, kuris pamatęs Legačinską sugrįžtant. 

ką. Kas jie tokie buvo, niekas iš keleivių nepažino ir; pasakė, kad eisiąs papietauti — iš raštinės išėjo. Likęss 
nieko neįtarė. vienas su areštuotu, Legačinskas norėjo pradėti;jjr* 

Klausinėjamas Šiaulių smulkaus kredito bankelio į klausinėti, kad jis toks yra ir kur gyvena. Bet tuo mos: 
tarnautojas Vitkevičius, gyvenantis Šiaulių mieste, i mentu į mūsų raštinę atėjo pilietis Stulginskas, kurp 
papasakojo, kad vienas iš plėšikų buvo gana aukšto j Legačinskas buvo pakvietęs ateiti į įstaigą, kad jį ap-% 
ūgio, apsivilkęs juodos spalvos, su stačia apykakle, j klausinėtų vienoje byloje kaip liudininką. Legačjns-;. 

ležinkelio stotį, turėjo eiti pėsti plentu 3-4 kilometrus lyg karišku švarku, tokios pat spalvos išpūstomis kel- kas areštuotam asmeniui liepė atsisėsti kėdėje, o pats*: 
iki geležinkelio stoties, arba važiuoti su priklausančiu' nėmis. apsiavęs ilgais auliniais batais. Antras plėšikas Į pradėjo Stulginską klausinėti ir rašyti jo parodymą,; 
vienam žydui uždengtu vežimu, panašiu į mažą auto- buvęs žemesnio ūgio, apsirengęs tamsios spalvos pirk- j Berašydamas pakėlęs galvą pamatė, kad areštuotas; 
busą, kurį traukdavo 3 pakinkyti arkliai. Į tinės medžiagos rūbais. Iš jų apsirengimo atrodė, kad Į asmuo sėdi labai susinervinęs ir žiūri piktu veidu į jį,I 

Judėjimas tarp Kuršėnų miesto ir Kuršėnų gėle- jie buvo ne kaimo, bet miesto gyventojai. dėl ko jam net baugu pasidarė. Pamatęs tai, toliau ne-J 
žinkelio stoties ypač padidėjo, kai buvo vedama nauja! Šio plėšimo aiškinti buvo komandiruoti valdinin- beklausinėjo Stulginską ir jo paprašė, kad jis pabu'tų' 
geležinkelio linija Telšiai - Kretinga, nes tuo laiku Kur- kai Apirubis, Sabulis ir aš. Tačiau mums, išbuvus ko- \ liudininku, kai jis padarys sulaikyto asmens kratą, 
šėnų mieste gyveno daug rangovų, kurie prižiūrėjo ge- mandiruotėje apie savaitę laiko, nepavyko išaiškinti, j (Bus daugiau) 
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iŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO 
PHILADELPHIA IR APYLINKES 

PETRO ANDRU LIO 
IŠLEISTUVES 

priešo ataka ir didelė lietuvių 
dalinio dalis buvo sunaikinta. 
Sprogusi granata Andriuliui 
smarkiai sužalojo koją, kuri vė-

se ivyko ilgamečio P ^ d e l p h i - j . ^ ^ ^ ^ ^ Klaipėdos 

trys simbolinės dovanėlės: Phi- < geros sveikatos Ir dar daug Nuo 1968 m. rūkančių 
ladelphijos albumas, bylojąs, saulėtų dienų Chicagos padan-; paauglių mergaičių skaičius pa-

Spalio 29 d. Lietuvių namuo-

jos gyventojo P. Andriulio iš
leistuvės. Petras, artėjant gy
venimo saulėleidžiui, išvyksta 
Chicagon pas brolį Juozą. Ta
me pačiame mieste gyvena ir 
sesuo agr. Aleksandra Indruly
tė - Eivienė. Su Andriuliu at
sisveikinti bei jį pagerbti susi
rinko gražus būrys bendradar

bei 

ligoninėje. 
Atvykęs Philadelphijon, tau

tinės idėjos vedinas, Andriulis, 
kur tik galėdamas, gelbėjo dar
bu ir pinigine auka. Gruzdys 
garbingam Lietuvos kariui pa
linkėjo naujoje vietoje ramaus 
poilsio ir geros sveikatos. 

Lietuvių bendruomenės Phi-bių, draugų bei organizacijų; ^ l i n k ė s v a r d u a t 
narių, kurioms jis priklausė 

šiame mieste gražiai praleistą <»ėje. 
laiką, laisvės varpo, esančio 
Philadelphijoj prie Nepriklau
somybės rūmų replika, prime
nanti Kaune karo muziejaus so-
delyje kabėjusį varpą, trečioji 
— tautinė vėliavėlė, primenanti 
gražaus nepriklausomos Lietu-: 
vos laikus. Bronė Impulėnienė 
Andriuliui įteikė asmeninę do-1 
vaną. 

Pakėlus šampano taures, Pet
rui buvo sugiedota Ilgiausių 
metų. Jautrių kalbų ir prisimi
nimų paveiktas, Andriulis tapo 
giliai sujaudintas ir už jį tarti 
žodį pakvietė J. Bubelį. Pasta
rasis padėkojo rengėjams už 
gražių išleistuvių suruošimą ir 
visiems atsilankiusiems atsi
sveikinti. 

B. Vaškaitis dvigubėjo. 

sisveikino ir gražius linkėjimus 
Išleistuves pravedė Vytautas, pareiškė Gediminas Dragūnas. 

Matonis, Philadelphi jos Tauti- j Kazys Špakauskas, ramovėnų 
nės s-gos sk. pirmininkas. Pa- j pirmininkas, apgailestavo, kad 
grindinis kalbėtojas buvo Vin- i netenka aktyvaus nario ir kvie-
centas Gruzdys. Jis pastebėjo, > tė su Philadelphia palaikyti ry-

Sv. JfaUao parapijos bažnyčioje, Cicero, buvo sutuokti Alvydas Tumi-1 k a d 1 9 4 4 ^ U gaujoms UŽė- I s ius, bent laiškais. Lietuvių 
nas ir veikli ateitininkė Vida Naujalytė. Jaunieji apsigyveno Kaliforni- į mus Ši. J Lietuvą, P e t r a s namų vardu atsisveikino Vincas 
joje. Jiem= li-kim' Aukščiausiojo palaimos ir laimingo šeimyninio tp' ' \driulis neteko gimtųjų n a m ų Šalčiūnas. J is pareiškė, jog 

• būdan^as sąmoningas, susi- Andriulis, nors būdamas invali-
itęs patriotas lietuvis, sutikęs das, labai daug talkino darbu 
anminčių būrį, patraukė 2e- restauruojant Lietuvių namus. 

inaitijos link, vildamasis su- Šalčiūnas nuoširdžiai padėkojo 
rasti stipresnes lietuvių kari- už talką ir linkėjo laimės O * . j i kai-

i nes pajėgas ir pastoti priešui cagoje. Tautines s-gos vardu ^ ,._.,..... 
Po r^rtraukos, kurios metu su- k e U ą Netrukus įsijungė į Že- padėką už artimą bendradar-

maičių savanorių dalinį ir bu- biavimą ir linkėjimus pareiškė 
vo paskirtas ryšininku. Sėdos V. Matonis. 

Prisiminimui buvo įteiktos 

venimo. 

(Atkelta iš 2 psl.) 

CHICAGOS STUDENTU 
SUSIRINKIMAS 

Nuotr. Jono Kup 

da identitetą tautai ir jc 
sispindi pagrindiniai tautos btu«j-
žai bei tautos charakteris. 

Chicagos stu lentai ateitinin- sirinkusieji vaišinosi kava bei py-; 
kai spalio 21 d. susirinko pas ragaičiais, kun. Yla kalbėjo šei-
Danute Salikių, pirmam šių mą liečiančiomis temomis; apie; ^ ^ į ' - ^ ^ 
mokslų metų draugovės susirin-, vaikų religini auklėj imą, nusakė 
kimui. Pagrindinis kalbėtojas bu- vaikų kreipimosi į tėvus formą, 

reikalingumą laikyti kryžių na-

Petras Andriulis gyvenimo I 
šviesą išvydo Cbicagoje. Einant | 
trečiuosius metus, tėvai parsi
vežė jį Lietuvon. Jaunystę ir I 
vaikystę praleido pavyzdingai 
tvarkomame ūkyje, apsuptame 
gražių Šiaurės Lietuvos lygu

me, Pašvitinio valsč., Šiaulių 
apskr., nepertoliausia nuo šių 
eilučių autoriaus tėviškės. 

Petrui Andriuliui linkėtina 

Ability Integrity 
Experience 

Vote Y ES To Retain 
An Outstanding Jurist! 

Judge VValter J . 

KOVVALSKI 
"Qual i f ied" 
Chicago Bar Assn. 

A Judge 
For 2 4 Years 

Proven 
Judicial 

Excel lence 

Vote YES on No v. 7, 
For waiter J. KOVVALSKI 
Chicago Voters Pull Lever -:E 

Suburban Voters Punch No 267 
The Non Partisans Otizens Committae to ' e t n n J u d g * W* l t * r J . 
Kov»ats«; Chairmar M-s Judy Cohen. 491S Oakton. Skofcl*. I I . 
SOC77 

vo kun. Stasys Yla. kuris susi
rinkusiems šnekėjo apie savo nau
jai išleistą jo knygą "Lietuviškos 
šeimos tradicijos"' ir bendrai pa
aiškino apie tradicijų reikšmę ir 
svarbą. Buvo paryškintos sekan
čios mintys: tradicijos yra kon
servatyvaus pobūdžio, bet jos ne
prieštarauja progresui, nes jų iš
raiškos formos gali keistis su is
torijos eiga; tradicijų išlaikymas 
yraTšvarbus dalykas, nes jos duo-

muose, stalo svarbą šeimoje. 
Kun. Ylos pateiktos.mintys labai 
sudomino susirinkusius. 

Sekmadieni, rytą, studentai 
dalyvavo šv. Mišiose, Tėvų Ma
rijonų koplyčioje 

R.O. 

— Chicagos miestas sudaro 
28% visų Ulinois gyvento • 

Take it from us.. . 
Hot Springs 

is just 

First ofatl. Hot 
Springs has those 

vvorld-famous thermal 
water baths Terrificfora 

oeoper upper—no matter how 
tjred or worn out you feel. And 
at the Arlington. the baths are 

given in a iuxurious private bath-
house. Right at the hotei 

Then there's fuil country club privileges for chailenging 
golf on PGA rated courses; tennis night and day (on 
lighted courts: andinstruction). Svvimming. riding. 

cycling. boating. fishing and more. too. 
Your choice of 560 rooms and suites awaits you—in the 

heart o' the South and the beautiful Ouachita Mountains. 
FREE RATES 

FORCHILDREN 

Great! 

Por Reservattons Call Toli Fre* 8 0 0 / 6 4 3 - 5 4 0 4 

undef 12 staymg in a room 
wifti ttie» parents Or. tamily 

. . . . otans oftef two 
J doubterooris 

for smgle rates 

HOIFI . 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS ! 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTJRESTONE TEtES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W*st 59th Strwt Tel. Gft 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 

Jūs niekur nerasite aukštesnių nuošimčių 
nei Chicagos apylinkėje, nei arčiau savo namų 

t. E 
t a p 
NOCft 

Firs t Federal of C h i c a g o moka aukšč iau
sius nuošimčius, kokius tik leidžia val 
džia. Aukštesnių n uošimčių nemoka joks 
bankas . 

Be aukš tesn ių nuošimčių p a s F i r s t 
Federal t aupyt i y r a ir pa togu. M e s tur ime 
daugiau skyrių, negu be t kuri k i ta t au
pymo ir paskolų į s t a iga Illinojuje. 

Visa t a i re iškia , kad niekad nereikės 
toli vykti, kad g a v u s daugiaus ia i už 
taupomus p in igus . 

Ir jums n i ekad nereikės toli keliauti 
dėl eilės pilnų p a t a r n a v i m ų , kuriuos ga l i 
suteikti d idž iaus ia valstijoje t a u p y m o ir 
paskolų į s ta iga . Dėlto, kad k iekv ienas 

Firs t Federal of Chicago skyrius teikia tą 
patį pa ta rnavimą kaip ir pagrindinė 
įs ta iga "dovvntovvn". 

Turime pilną eilę įvairių „passbook"-
knygu6ų ir certifikatų taupymo planų, 
į skai tant ir naujus 8-metų, 8% Taupytojų 
Certifikatus ir 6-mėnesių (182 dienų) „T-
Rate Saver 's Certificates". kurių nuo
šimčiai sujungiami, kad duotų jums kuo 
naudingiausią metinį pelną. Plūs morgi-
čių ir n a m a m s pagerinti paskolos, specia
lios programos pensijoms ir dar daug 
kitko. 

Nuošimčiai už santaupas y ra jun
giami ir auga kasdien nuo padėjimo 

dienos iki išėmimo dienos. O pinigai 
padėti prieš bet kurio mėnesio dešimtą 
dieną gauna nuošimčius nuo pirmos 
dienos, kai paliekami iki ketvirčio 
pabaigos.* 

Tad nedelskite, užeikite vizitui. Tada 
sužinosite kaip lengva buvo surasti aukš
čiausius nuošimčius. 

First Federal of Chicago 
Illinois Largest Savings and Loan 

B r i gh ton Park Brant h/1071 S. A r c h e r Ave. 

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI. 
Tel.: 254-6101. D a r b o va landos : P i rmadien į & Antradienį 9 iki 4:30; Ketvirtadienį & Penktadienį 9 iki 8; Šeštadienį 9 iki Vidudienio. 

Trečiadienį uždaryta. 
* Už pinigus išimtus iš Saver's Certificates prieš nustatytą laiką nuošimčiai mokami pagal reguliarią ,.passhook"knygutės ratą, atskaičius dar 90 dienu 
nuošimčius. Jei išimama kiek nors iš pagrindinės sumos iš Treasury Rate Saver's Certifikatų prieš nustatytą laiką, nuošimčiai nemokami už išimtą dalį pinigų 

Mėnesinis dešimties dienų palankumo — malonės laikotarpis negalioja T Rate Certifikatams. 
- H rM f c t V r . 1 S-#\n**N .ind U M T I A^^-*rui»on of ( hi< *g,tt M»in OTTKT I *r.«rrw>rn A M**dis*.n VU-ni***T- I tijrr.it (ton* l •. m H »nk ,«T*1 r r*U r ai S n m ^ n*t I » .i. \nmtm* • f -»t prx-<tfmii 
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BALYS PAVABALYS 

SUNKU BOT MENKU 
Sunku Sovietų Rusijai 
Su Latvija, su Estija... 
Sunku ir su Amerika, 
Kai norima suėsti ją. 

Dievaž, labai sunku 
Būt milžinu menku! 

H. Žemelis ant "Akiračių" šuns joia medžioti kituose laikraščiuose klai
dų. 

TECHNINE REVOLIUCIJA 

LINKSMOS FILOSOFIJOS 

UŽMESK AKI 
(Vietoj kalbos skyrelio, lietuvių k. plonybes pabrėžiant) 

Dažnai klausiame, koks tavo 
akiratis, bet iš tikrųjų akiratis tai 
yra ratas apie akį, tikriau mėly
nė, gauta todėl, kad tavo akira
tis nesutiko su kito akiračiu. A-
pie akiračius ir akis yra daugybė 
įvairių straipsnių ir įvairių rimtų 
istorijų, nes viskas prasideda nuo 
akies. 

Jeigu tu kreiva akim žiūri į 
Altą ar bendruomenę, tai taip 
gali tave pagerbti, kad neturėsi 
kur akių dėti. O jei tu užmėtei 
akį į kokią svetimą leidukę, tai 
kitas gali primekti akį ir nieko 
nematyti, o kitas gali tau akiratį 
pasiūlyti. Dažnai mes susiduriam 
akis į akį su draugu ar priešu, o 
kartais su mergina, kuriai akį pa
merkei, o kartais su kokia senike, 
pro kurią praeini primerkęs akį. 
Viena tavo akį traukia, o kita akį 
suka Šalin, viena akį žavi, o kita 
verčia užsimerkti. 

šiaip jau kalbant, tai būna į-
vairių akiu. Žavių, gilių, išverstų, 
išsprogdintų. Koks nors pilietis 
pradeda akimis svilinti arba žiū
rėt į tave, akis įsmeigęs, arba 
bartis, akis išvertęs. 

Nuvykus į kokį parengimą ga
lima pašaudyti akimis į gražes
nius sutvėrimus. Gatve eidami, 
galim užmesti akį į kokią šau
nią ponią, o kokiam paplūdimy
je galima išvysti tokių leidžiu, 
kad akys ant kaktos lipa. 

Bet svarbiauisa dalykai yra ne 
akis į akį, o akis už akį. Tuos da
lykus brangūs lietuviai, nepasa
kytume, kad labai logiškai nau
dotų. Jeigu susitinka akis į akį, 
tai akis nusuka šalin, bet kai 
dingsta iš akių, tada skelbia ko
vą akis už akį. Esą, kiekvienas 
akimis mato, kad akyse geras, o 
už akių reikia kirstis, kad atmin
tų teigimą, jog akis už akį. 

Visas tas lietuviškas reikalas 
yra sutikus todėl, kad visi nori 
tvarkytis taip, jog teisybės būtų 
per akis, nes jei nebus akis už akį, 
tai kiti akis išsprogdinę žiūrės, 
kaip čia atsitiko, kad vienas ki
tam nebešoka į akis. 

Spaudoje yra visko prirašoma, 
bet kai žmogus tik akį užmeti 
ant tų vicų rašymų, tai tas mū
šis akių daug nesvilina, bet jei 
akis įspyręs visą dieną žiūrinėji, 
tai tada akys sprogsta ir kaktose] 
nuo to akių draskymosi. 

Žodžiu, visur tik akis, akių už
metimai, akių merkimai, mirksė 
jimai, kreivom žiūrėjimai, kad 
net kartais ir akis skauda, visa 
tai bestebint. 

Kadais buvo tokia dainelė, kad 
vienas į kitą kreivai žiūri, bet 
tiesiai viens į kitą žiūrėti lietu
viams greit nepavyks, nes jei pa
vyktų, tai daugeliui akys iš nuo
stabos ant kaktos iššoktų. 

Visi turi akis, visų platūs aki
račiai, visi viską mato, todėl už
eini į balių ir konstatuoji: 

Salėj, kiek akis užmato, 
Pilnus butelius pastato, 
Ir visi gerai ten geria, 
Kad tiesiog net akį veria. 

J. U. 

Rudenio nakties detale. 

SIMONAS DAUKANTAS 
APIE ALŲ 

"Šiandien dar yra žinoma 
visiems, jog kaip turtingas nei 
pusryčioja, nei pietuoja be mi
daus ir alaus, taip pat ir varg
dienis, kas dieną žūdamas savo 
varguose, negali verkti, bet turi 
bent kartą metuose prasijuokti 
ir pasilinksminti, bent alaus at
sigerti, kaipo visų pigiojo ir vi
sų sveikojo gėrimo, noris ir avi
žinio. Abelnai, nėra tos puotos, 
kurią be alaus ar midaus galė
tų atlikti, kaip kunigaikščio rū
muose, taip i r vargdienio tro
belėj: i r taip visur visus apynys 
linksmina, todėl visų yra augi
namas ir gerbiamas, kaip sod 
nuose, taip ir giriose, noris °e 
visados laimingai, per nežinoji
mą, kaip reikia jį auginti". 

LAIŠKAS SAU 
— Ką veiki? 
— Rašau U f c a 
— Kam? 
—•Sau. 
— Ką rašai? 

— Nežinau, dar to laiško ne
gavau. 

MOŠŲ POSĖDŽIŲ ŽODYNĖLIS 
Darbotvarkė - įdomių temų są- tybų nesklandus aprašymas. 

rašąs organizacijos bylai pra
plėsti ir ateities archeologams 
apgauti. 

Veikla - organizacijos ar komi
teto uždavinys, kurio negalima 
telefonu atlikti. 

Reikalas svarstomas - posėdžio 
dalyviai pirmą kartą apie klausi
mą išgirdo. 

Reikalas gyvai svarstytas - sek
retorius ilgai bylose jieškojo raš
to apie šį klausimą. 

Dėl tvarkos —būdas susirin
kimo nuosprendžiams atidėti, 
kad nieko nereikėtų veikti. 

Patikimas šaltinis —asmuo, 
kurį ką tik prieš posėdį sutikai. 

Paaiškinti —tiek papasakoti 
buvusių smulkmenų, kad visi už
miršta apie ką iš viso kalbama. 

Klausimai ir sumanymai - ka
da viešai galima kalbėti apie tai, 
kas buvo posėdyje visą laiką tarp 
atskirų dalyvių šnibždom. 

Sekantis posėdis — jeigu ne-
snigs, jeigu nelis, jeigu nevažiuo
simi grybauti —ateisiu. 

Kvorumas — narių skaičius, 
iškentėjęs ligi šios valandėlės, 
nes laukia savo vaikų, baigiančių 
repeticiją ar grįžtančių B šokių. 

Veiklos planas — tie patys 
darbuotojai apsikrauna dar di
desniais projektais. 

Protokolas — užmirštų svars-

Apyskaita — tai, ką pareigū
nas atneš vėliau tolimesniame 
posėdyje. 

Posėdis — išminčių svarstybos. 
Diskusijos - proga vienišam 

žmogui išlieti tulžį, 
Atidėta kitam posėdžiui — jei 

neprisiminsite, mes irgi stengsi
mės reikalą užmiršti. 

Studijų savaitė - maudymasis 
parke, pertrauktas dviejų posė
džių per dieną. 

Rinkimai — didesnė kova su
rasti valdybos narį negu velniui 
dūšią. 

Fotografas —asmuo, kuris po 
posėdžio sugeba geriau viską iš
aiškinti, negu kiti posėdžio daly
viai. 

Antsaulis 

"Šluotoje'' J. Bulota išspausdi
no straipsnį "Techninė revoliu
cija", kuriame aprašomi nuosta
būs komunistinės statybos suge
bėjimai, ir to verta pasimokyti ir 
supuvusiems kapitalistams. J. 
Bulota rašo: "Vedė Vinčiulio 
brolis. Vinčiulis sugrįžo į darbą 
po trijų dienų, labai nusilpęs, bet 
atvežė, kiek pajėgė. Kas jau tiesa, 
tai tiesa. Tinginys tai tinginys, 
tačiau tokiu atveju — keturpės
čias ropos, o savo draugų neuž
mirš. Mes dar susimetėme po po
rą rublių. Ne užkandai. Užkan
dos ir taip dar liko. O kai jau su
simeti, statybos darbų plano vyk
dymas laikinai sutoja. Tai nenu-
įaldomas gamtos dėsnis, kaip pa
sakė darbų vykdytojas. Ir diena 
pasitaikė kaip reta: saulėta, šilta, 
ketvirčio pradžia. 

Susirinko visi, net sargo šuo 
atbėgo. Sunkvežimių vairuotojai 
taip pat atėjo pasižūrėti, kas čia 
dedasi. Visi padorūs vyrai, vie
nas davė tik rublį, bet atsiprašė, 
nes antrą rublį jau ryte buvo ati
davęs garaže. Juk iš anksto, jo 
tiesa, visų gimimo dienų nenu-
matysi. Vinčiulis pasidalijo įspū
džiais iš vestuvių, pasikalbėjome 
apie einamąjį momentą, apie ar
timiausius uždavinius. Išmetėm-
me tuščius butelius per tvorą. 
Vinčiulis dėl pramogos norėjo 
išmesti ir šunį, bet vienas nepa
jėgė. Visi pilni ryžto išsiskirstė
me į savo darbo postus. 

Va, čia ir prasidėjol Techni
ka atsistojo piestu lyg įdūkus 
meška! Kranas pakėlė cemento 

bloką ir plojo juo į Vaičkio mo-! 
pėdą. Kaip jis atsirado po kranu 
— nei Vaičkys, nei mes nežino
me. 

Vos atsitokėjome, girdime, 
šaukia pagalbos. Sunkvežimis 
apvirto ant skaldos krūvos, ir 
vairuotojas išlįsti negali. Mes jį 
traukiame, o sunkvežimis laiko. 
Vairuotoją ištempėme sveiką, tik 
be kelnių — jos kažkur užkliuvo. 

Vos spėjome susitvarkyti, gir
dime: šūvis ir riksmas lyg sker
džiamo. Pasirodo, pistoletas, 
kuriuo šaudo į sieną visokias vi
nis ir kitokius galus, pats ėmė 
šaudyti. Ir iššovė ne į sieną, o į 
Matelio vatinių kelnių užpakalį. 

Iš antro aukšto nubildėjo 
laiptais lyg gyvas suvirinimo »a-
paratas. Jį nusivijo Mančius. Bet 
kur tu, paprastas žmogus, pasi
vysi techniką-

Pneumatinis kirstuvas tarškė
damas raitėsi apie persigandusi 
Juodžių. Vos ne vos jį išlaisvi
nome. 

Net elektra pasiuto — ėmė taip 
plyksčioti, kad Andriušis vos spė
jo atšokti nuo įjungėjo. 

Nežinia, kuo viskas būtų bai
gęsi, jei ne darbų vykdytojas. Pa
sišokėjęs ant lentų krūvos, jis su
komandavo: 

— Vyrai! Prasidėjo techninė 
revoliucija! Sėdėti ir nejudėti iš 
vietos iki darbo pabaigos! 

Jeigu mūsų mažoje statybos 
aikštelėje techninė revoliucija 
gali sukelti tokį sąmyšį, tai ką ji 
gali ištaisyti visame pasaulyje". 

— Mano vyras yra labai šykš
tus. Jis įmetė į gero linkintį "wi-
shing well" šulinį pinigą. Po jo 
įmečiau aš, ir vyras, šokdamas to 
pinigo pagauti, nusisuko spran
dą. O tai ir buvo mano toks no
ras. 

—Man viskas taip nusibodo, 
—pasakoja vyras, —kad vakar 

norėjau susikrauti lagaminą ir 
išbėgti iš namų, bet susilaikiau, 
nes pagalvojau, kad čia aš turiu 
padaryti laimingus žmoną ir vai
kus. 

—Aš turiu keturis vaikus ir 
kai šaukiu, tai jų nė vieno nėra 
namie, matyti jie bus daktarai. 

— Mano dantų daktaras yra 
labai geras, ne lupikas. Vieną 
dieną jis pasakė, kad man pigiau 
išeitų, ne dantis taisyti, bet duoti 

šuniui, kad jis man maistą su
kramtytų. 

—Žmona dažo, o vyras tele
vizijoj žiūri ledo ripkos rungty
nių. Žmona jam ir sako: "Jei aš 
nukrisčiau, tai šauk greitąją pa
galbą, kai bus pertrauka". 

— Plėšikas banke reikalauja 
atiduoti visus pinigus. Kasinin
kas padavė 10,000 dol. ir pasakė: 
"Paimk ir knygas, nes aš pats 
jau dešimtį tūkstančių išeik
vojau". 

— Pilietis sako " plikiui: "Aš 
tau pasakysiu naujieną, kad tau 
plaukai ant galvos atsistos". 

— Kai buvau vaikas, mano 
motina taip dažnai buvo šaukia
ma į mokyklą, kad kiti vaikai 
manė, jog ji yra mokyklos direk
torė. 
-

Jeigu jau meti lauk, tai panėšėk dar ligi autobuso. Pieš. J. Popo 

Kultūrinis ponių pobūvis prie kortų. 

KAM KAS TINKA 
"Šluota" paskelbė porą eilė

raščių. Pirmąjį ir antrąjį čia 
spausdiname. Pirmajame žodį 
Čilę pakeitėme į Maskvą, nes 
taip logiškiau, o antrojo visai 
nereikėjo keisti, nes jis labiau* 
tinka Sov. Rusijai negu Pietų 
Afrikai. 

MagiSkoji jėga 

Turi Maskvos ponai 
Magiškąją jėgą: 
Kas jos paragavo, 
Tas svetur pabėga. 

Originalu 

Šalis nuo kitų jau surado 
Kuo skirtis: 
Daugiausia piliečių pasiunčia 
Į mirtį. 

VAIKŲ MYLĖTOJA 
Į vaikų darželį atėjo mergina 

ir paprašė darbą 
— Ar jūs mylite vaikus? — 

paklausė darželio vedėja. 
— Labai. 
— Kaip įrodysite? 
— Dar nė karto nebuvau iš

tekėjusi, o jau turiu tris vaiku
čius. 

ARPA2JSTI? 

"Susodinkite nors ir Minkaus 
piknike prie tautinio kugelio ir 
Bernardą Brazdžionį, ir Kazį 
Bradūną, ir Henriką Nagį, ir 
Marių Katiliškį, ir Jurgį Jankų, 
ir Danguolę Sadūnaitę, ir Vita
liją Bogutaitę, ir dar bent pen
ketą — ir jokio įspūdžio! Dar 
koks nors sunkiai įgėręs iždi
ninkas lieps jiems pasitraukti 
į šalį, nes čia esąs jo stalas ir 
jo vieta patogiai pasidėti deš
rom su kopūstais Ne, mes ne
reikalaujame išeivijos kūrėjui 
kokios išskirtinos šlovės net 
karčiamoje. Nesiūlome jam nei 
medalių, nei garbės vardų. Te
norėtume tik, kad ši prievartos 
botago į platųjį pasaulį išvary
t a mūsų tautos šeima bent iš 
arčiau jį pažintų". 

"Keleivis" 

PATRIOTIŠKUMAS 

"Nėra ir nebus didelis patrio
tiškumas, jeigu tautietis, nuvy
kęs į vadinamą minėjimą, ištuš
tins gintaro spalvos skysčių bu
telį ir porą kartų išeis šokti". 

"Tėviškės Žiburia?' 

VISKAS TELEFONO 
KNYGOJ 

Pilietis pervažoje savo auto 
-n-E oAsg -fe)t?i f ąjruarj ntrtąoui 
tomobilio nesužalojo, bet ki
tas buvo aptriuškintas. "Pa
skambink telefonu ir pranešk, 
kiek kainuos remontas. Aš ap
mokėsiu sąskaitas", sakė pilie
tis kitam vairuotojui ir 
si važiuoti tolyn. "Koks jūsų te
lefono numeris?" "Rasi telefo-

SUKAKTĮ MININT 

"Padėjus paskutinį tašką po 
šia apžvalga, šmėkštelėjo man 
mintis: kaip mes dar gyvieji 
atrodytumėm išrikiavus "patik
rinimui"? Būtų, aš manau, viso
kių: šleivų, kreivų, plikų, barz
dotų, senelių, viengungių džiūs
nų ir pilvotų. Bet ne mes, o 50 
metų kalti"... 

R. Gintautas 

BREŽNEVUI APŽIŪRINT 
PRAGARĄ 

Sovietų valdovas, kaip pasa
kojama, numiršta ir patenka 
pragaran. Kadangi jis, Brežne
vas, vyriausioji komunistų par-1 
tijos galva, tai velnias nuoian-' 
kiai jį paima apžiūrėti praga
ro, kad galėtų pasirinkti sau pa
geidaujamą vietą. Pirmoj patal
poj Leonidas regi Staliną, besi
raitantį iš skausmo, kai karšta 
derva varva ant jo. Kitoj patal
poj regi Trockį, čaižomą dvie
jų milžinų atpirkimo ožių bota
gais. Veda velnias jį dar į ki
tą patalpą, o tenai lovoje Ni
kita Chruščiovas prie Brigittos 
Bardo t Tada Brežnevas taria: 

— Va, čia, manau, pageidau
čiau tokios bausmės kaip čia 
Chruščiovo. 

— Ne, o ne,— velnias atsako, 
— juk čia ne Chruščiovas bau
džiamas, o Brigitta Bardot! 

GERAS STUDENTAS 

— Kaip čia yra, kad tavo sū
nui taip gerai sekasi mokslas? 
— klausia kaimynas. 

— Na, matot, jis negeria — 
nuo vyno netenka sirgti, mote
rų bijo, sporto žaidimų neken-

SPYGLININKAI RAŠO 
Neliūdėk! 
Mano taikioji bičiule, 
Jei šiandien čia palūžo, 
Kapsų žydrumoj išaugusi — subrendusi 
I r mokslo šaltinių gaivą pamėgusi, 
Tavo ištikima drauguže. 
Arba, 
Kad ir už Grigą Valančių 
Jau sukalbėtas rožančius. 

Neliūdėk, 
O atmink, 
Kad gyvenimo taku plačiuoju 
Dar tebežingsniuoja: 
I r Juozas Paukštelis, 
Kadaise taikęs nutūpti į rūtų darželį, 
Ir Juozas Grušas, 
Su Ponia Bertuliene Olimpan pasikėlęs, 
Pagaliau ant galo 
I r Antanas Miškinis, 
Ta baltoji varna prie raudonojo plento. 

• 

-

• 

• r 

Neliūdėk, 
O įsidėmėk, 
Kad tu, k? d aš ir kad tie anie kiti, — 
Mes kieti titnago vaikai, 
I r šimtinė-— 
Antra — 
Mums išgyventi ir nesusemti, — 
Vieni juokai! 

DygnldagJs 
- ui 

h 

SPYGLIUOTINĖS MINTYS 
— Kiekvienas stengiasi būti Į — Jei žemė būtų buvusi 

protingas, o tas, kuris negali j plokščia, ir Galilėjus nebūtų is-

• 

-• 

no knygoje", atsakė. "O kaip Į čia, alergiškas saulei ir nemoka 
jūsų pavardė?" "Ji taip pat te- dainuoti, todėl sėdi namie ir 
lefonų knygoje", baigė nuva-1 studijuoja, — paaiškino kitas 
žiuodamas pilietis. [ kaimynas. 

juo būti, beveik visada gudrus 
Džonsonas 

— Kai protingas tave peikia, 
tai blogai, bet kai giria kvailys, 
tai dar blogiau. Iriarte 

— Nėra reikalo eiti į karą, 
jei nori išbandyti savo drąsą: 
duok dantų gydytojui išgręžti 
dantį. 

— Du ragais susirėmę ožiai 
dar jokios problemos neišspren
dė. — 

— Niekieno nuomonė nėra 
bevertė. Net ir neinąs laikro
dis du kart per parą teisingai 
rodo laiką. 

— Gali nukristi nuo šimto 
pėdų aukščio kopėčių ir neužsi
gauti, jei krinti nuo pirmos pa
kopos. 

garsėjęs. 
— Iš žmogaus, kuris Ameri 

koj labai garsus, prašo arba 
autografų arba pirštų nuospau
dų. 

— Charakteris kaip ir gėlė, at
siskleidžia f'k gerai palaistyta. 

— Kai kurios moterys yra kaip 
seni automobiliai, kai nudažai 
paslepi amžių, bet linuos parodo 
metus. 

Nėra skirtumo tarp išmintingo 
žmogaus ir kvailo, kai jie simyli. 

George B. Shaw 
— Aš niekada neklausiu žmo

nos, ką ji išvirė ligi tol, kol pie
tus suvalgau. 

— Los Angeles kartą buvo 
toks didelis smogas, kad kieme 
vaikai žaisdami degtukais už
degė debesis. 
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DRAUGAS šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 4 d. 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

SUSIRINKIMAS 

Visuotinis KLVS Ramovės 
Hamiltono sk. narių susirinki
mas yra šaukiamas lapkričio 
12 d. AV parapijos salėje 5 v. 
vak. Visų narių dalyvavimas 
yra būtinas, kadangi bus spren
džiami aktualūs ramovėnų rei
kalai bei renkama nauja val
dyba. 

Ta pačia proga primenama, 
kad kariuomenės šventė bus 
minima lapkričio 25 d. Jaunimo 
centre. 

NAUJA VALDYBA 

Sporto klubas Kovas išrinko 
naują valdybą: Z. Rickienė, J. 
Svilas, A. šeštokas, L. Meškaus
kas, St Aušrotas, Z. Stanaitis, 
K. Baronas. Artimiausiu metu 
valdyba pasiskirstys pareigo
mis. 

KONCERTAS 

Metinio Šalpos fondo pinigi
nio vajaus užbaigimo proga 
lapkričio 4 d. yra rengiamas 
koncertas — pasilinksminimas. 
Programą išpildys mergaičių 
choras "Aidas". Taip pat bus 
pristatyti š. m. abiturientai 

RINKIMAI 

Papildymui pasitraukusių ar 
mirusių Kanados parlamento 
narių sąstatui — "by election" 
— spalio 16 d. įvyko rinkimai 
penkiolikoje apygardų, jų tar
pe ir rytinėje Hamiltono dalyje, 
kur išrinktas buvo opozicinės 
partijos narys, gavęs 20,050 
balsų. Kadangi Hamiltonas yra j 
laikomas darbininkų miestu, 
tad ir Hamiltono komunistai 

čia kandidatu išstatė autobuso 
vairuotoją B. Jaggardą. Deja, 
komunistų partijos atstovas 
gavo tik 200 balsų, nors šioje 

miesto dalyje daugiausiai gy- kad partijai jį vėl pašaukus, i 
vena plieno darbininkų šeimos. 
B. Jaggards rinkiminę laimę 
mėginęs 5 kartus ir visuomet 
be sėkmės. Vietos dienraščio 
korespondentui jis pareiškęs, 

pavasarį jis sutiksiąs vėl kan
didatuoti j numatomus parla
mento rinkimus. Poilsiui jis 
tuoj pat išvykęs į Havajus. 

K. Baronas 

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

P a i e š k o j i m a s 
Leonas Vlhitfc, gyvenantis Lietuvo

je, ieško savo tSvo (JONO), brolių: 
ANTANO, JUOZO ir SELVOS VILU
ČIŲ. Jie visi kilę iŠ Derviniškių kai
mo, Utenos apskr. Jo adresas: Leo-
aas Vitatis, Kapsukas, Montvilo 60. 
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Mllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Įvairių prekių pasirinkimą* nebran

giai Ii mosp: sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
SSS3 S. Halsted St.. Chicago, DJL 80608 

1401 W. 69tb St.. Chicago, m. «0«1S 
Telef.: 925-2737 — 254-3330 

Vytautas Valentinas 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUUUIIIillllllll 

HHiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — W A 5-8063 

HiiiiitiiiiiimitiiimiiiiiimiiiimiiuiiMii 

I N V E S T A V I M A I 

INVESTUOiaME 
Padidinkime savo santaupas INVES

TUODAMI. Galimybės yra šios: 

Garantuoti investavimai su virš 9%. 
įvairių akcijų pirkimas ir pardavimas 
Specialus investavimas taksams iš

vengti. 

Bonų pirkimas. 

Specialus investavimai pensininkams. 

Pirkimas aukso plokščių "Bullions'*. 

Specialių sąskaitų užvedimas inves
tavimui. 

įsigijimas depozito pažymėjimų (cer-
tificate of deposits). 

Visas informacijas investavimo rei
kalais teikia 

VOLDEMARAS A. STRAZDAS. 
investavimo brokeris 

E F. HUTTON 
1314 E. Atlantic Brvd., 

Pompano Beach. Florida 33060 
Tel: (person to person collect) 

305 — 781-4400 

Senatoriaus Charles H. Percy Pareiškimas 

R E A L E S T A T E 

Parduodamas 4 butų namas Mar
auette Pke. Naujas garinis boile
ris; nauji elektros laidai. 220 V. 
Garažas. Taip pat parduodamas 
pilnas valgomojo komplektas. 
Skambint PR 6-4644 a r t a 434-7174 

Rugpiūčio 2,1978 

„Per eilę metų aš kreipiuosi į Sovietų pareigūnus, diplomatus ir koresponden
tus disidentų reikalais ir taip pat stengiuosi padėti asmenims, kurie nori emig
ruoti iš Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ar Ukrainos. Šiais reikalais esu stipriai 
pasisakęs Leonidui Brežnevui ir kitiems Sovietų pareigūnams. 

Šiandien, kada Sovietų autoritarinė valdžia pradėjo akciją užgniaužti 
disidentų judėjimą, persekioti norinčius emigruoti ir teisti tuos, kurie išdrįso 
pakelti balsą prieš esamą santvarką, aš sustiprinau savo pastangas. 

Labai svarbu suprasti, jog daug reklamuoti Orlov, Nudel, Šlepak, Ščaransky 
ir Ginsburg teismai yra tik dalis problemos. Mes turime būti lygiai susirūpinę ir 
lygiai kelti balsą už nuteisimą tokių drąsių vyrų kaip Lev Lukianenko ir Viktoro 
Petkaus. 

Aš prisidėjau ir rėmiau griežtą Senato rezoliuciją, prašant paleisti Viktorą 
Petkų. Taip pat su eile mano kolegų senatorių aš kreipiausi į ukrainiečių komu
nistų partijos pirmąjį sekretorių dėl laisvės kovotojo Lukianenko išlaisvinimo. 

Aš iškėliau tuos klausimus Sovietų ambasadoriui Washingtone ir jis puikiai 
žino mano pasipiktinimą dėl padarytų prasižengimų pagrindinėms žmogaus 
teisėms ir asmeninės laisvės pažeidimais. 

Aš prižadu tęsti savo pastangas dėl Viktoro Petkaus, Lukianenko ir visų kitų, 
kurie ryžtingai kovoja, vadovaudamiesi savo sąžine prieš nelygų priešą". 

LIETUVIAI, JŪSŲ BALSAS UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY 
UŽTIKRINS TĘSTINUMĄ RYŽTINGOS V E I K I A O S UŽ PAGRINDINES 

ŽMOGAUS TEISES 

IR JO NUOLATINES PASTANGAS LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOJE. 
LAPKRIČIO 7 DIENĄ BALSUOKIME UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY 

Lietuvių komitetas Senatoriui Charles H. Percy perrinkti 

B E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda — krautuvę 
ir 2 butus. S. Western Ave. 

TeL — 434-4714 

Šarvininkas parduoda apyl. 
58-tos ir Kolmar Ave. 

3-ių ar 4-rių miegamų mūrinį "ex-
pandable narna. Naujas centr. apšild. 
pečius, centr. oro vėsinimas. Nuo sie
nos iki sienos kilimai. Virimui pečius, 
šaldytuvas, skalb. ir džiovinimo maš. 
2 maš. garažas su elektr. atidaromom 
durim. Iš lauko visi alum.n. papuoši
mai. Daug priedų. $58,900. 582-3172 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

Michigan Nuosavybės 
UNION PIER IR APYLINKĖJE 

10 akrų žemes su namu nagingam 
žmogui; 24 z 48 p. sandelis ir seni 
tvartai. $33,000. 

Atremontuotas ūkio namas ant 39 
akrų žemes. Dirbama žemė. $63,900. 

Gražūs 45 akrai žemes. 20 akrų 
dirbama. Senesnis namas su 3-mis 
miegamais. 

% bloko iki Michigan ežero — 
Pajamų nuosavybė, įskaitant ir žiemą 
gyvenamas namas su trimis miega
maisiais ir Duplex. Visi reikmenys — 
"appliances" ir baldai įskaitomi tik 
už $49,900. 

Reikalinga permodeliuo: — 10 
kamb. namas ant 2/3 akro. -22,000. 

Dėl daugiau informacr ir susita
rimui apžiūrėti kreipk <? į Ruth 
Magdzinski — Realtor 

616 — 469-21*1 

BUN BALDVVIN C0MPANY 
15068 Red Arrow Hwy. 
Lakeside, Mich. 49116 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

LIUKSHK1 6 BUTŲ 
RIDGEMONT SQUAKE 

APABTMENTINIAI NAMAI 
Liuksas • butų namai tu bute 

savininkui 
"Face brlck" tvirtas mūras. Pil

nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai {rengti su "ap
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galime pasirinkti pikiai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima giuti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 19 v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai i vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

imiijiiminiiniimHnimiminiimtmnjiii 
MISCELLANEOCS 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas Išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti. 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50 Cį. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPAN$I0N SYSTEMS 
2637 W. C3rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiurnihiriimi 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų raitų grindis. 
i. BUBNYS — TeL R E 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIII 

FOR SALE BY 0WNER 
12 yr. old all brick, 3 bedrm. 1% 

bath bungalow in Oak Lawn. Fin-
ished family rm., centrai air cond., 
fireplacee. 2 car gar. Near Church 
and shopping. $69,500.00 

Call for appt. 6364094 

Floridoj prie jūros, geroj vie
toj parduodamas 2 mieg. beveik 
naujas namas (centr. šald.). 
Lengvas apžiūrėti. 

(813) 367-3895 

MARQUETTE P ARK 
4 butų mūrinis. Gazu šildymas Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų mūrinis. 5% kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louia ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU. .NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymai 
Draudimai — Ine ome Tai 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 
BMBK'i 

Motei Manager VVanted 
RESIDENT MANAGEMENT 

COUPLE 

for 19-unit motei in Southwest 
Chicago. 24 hour operation. Expe-
rienced or willing to train. Both 
parties mušt be able to drive. 

Good salary, house. bonus and 
other benefits. Mušt have good re-
ferences and bondable. Your resu-
me will be treated in complebe 
confidence. 

William Talbert 

RAINB0VV MOTEL 
7050 W. Arcber Ave~, 

Chicago, Ulinois 60688 g} 
Tel. — 585-7654 

Marauette Parke. Savininkas parduo-
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. j 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinu' po 5 vai. vak.,; 
sekm. ir šešt. visą dieną tel. 778-8039. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Secretary 
Good Typist. Accurate bookkeeping 
& accounting knowledge. Excel-
lent phone manners. Good salary 
& benefits. Room for advance* 
ment. Pleasant working conditiona. 
2 positions available. Northweat 
Side & Downtown Area. 

Call: Debbie 263-2668 
HOUSEKEEPER -~ 

— 2 days a week. Referencej; 
3500 North near lake. 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

| National Association of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėją su 250 jstai-

m 
Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy

site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

CaJ — 

IŠNUOMOJAMA 

549-1028 

— FOR 

..' 
,G 

RENT 

Namas — Svajone: 3 butai. 4 v o 
nios, centralinia saldymas, atomine 
slSptuvS. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marquette Parko centre. 

Mūr. bunjcakm. s miegami. Gra
žiai užlaikytas. 134.000. 

Namas ir tavernos 
biznis, SS0.0OO. 

sretatnBs 

Mūr. namas. Didele taverna, sale 
apie 200 svečių 2 butai po 6 kamb. 
$85,000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

For rent 1-bedroom apt. Vic. 63rd 
& California. $190.00 a mon., plūs 
security. References reąuired. 

737-7641 

ISNUOM. švarus 3-jų kamb. ap
šild. butas suaugusiems. 6600 S, 
Campbell Ave. 

TeL 581-6846 arba 247-2437 

PROGOS — OPPORTUNnTES 

Savininkas parduoda gerų pajamų 
objektą 50 mylių nuo Chicagos, 1 m>K 
lia nuo Lake Michigan ir Dunes Par
ko, šalia Beverly Shores, Indiana* 
Mūrinis pastatas. Gerai einantis 
restoranas, 80 sėdimų vietų, prie fo 
dar 7 butai apstatyti baldais ir nuo-̂  
mojami metams. Sklypas 175 x 110 pr" 
Maži taksai. Skambinti po 3 vaL 

tel. 219 — 874-7330 

T A C O H O T DOG S T A N D 

Gerai įsigyvenęs biznis, pastatas ir 
nuosavybe. Pilnai įrengta. Prie judrių* 
Western, Milwaukee ir Armitage g» 
vių. Parduoda savininkas: $9,000 gry
nais. 

Kreiptis į Mr. N'ianick, kalbėt ang
liškai. 

Tel. — 835-2590 

M O B I L E 

-*< 

H O M E S 
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PACKAGE EXPRESS AGE.VCY 

MARIJA NORETKIENĖ 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

TAbal pageldaalatnos geros rūiir» 
prekes. Maistas Ii Paropos sand^Ui). 
3SOS W. «• St.. Chicago. 111. OOOSt. 

TEIx — WA S-»7»7 
iiniimiiiiiiiiiirnnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 

T A I S O 
SKALBIMO EB DŽIOVINIMO 
MASINAS Ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-4824 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-ją aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langą:. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marauette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 VVest 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Platinkite "Draugę". 

TREILERIAI -
WATEirs RDGE 

MOBILE HOMES P ARK 
(Vieta traileriams pasistatyti) 

4001 East 134th Street 
CHICAGO, ILL — PHONE 646-2111 

R E A L E S T A T E 

Tfflzm2l 
GIESE REALTY 

AR IEŠKOTE PIRKT AR PARDUOT 
NAMĄ MIESTE AR PRIEMIESTY i? 

Mūsų yra didžiausia organizacija 
Amerikoje. Tvarkome visus Real Es
tate reikalus. Namų įkainavimai ne
mokamai. Kreiptis — 

BRUNO KAUNAS IR. 
TEL. — 424-3100 

11001 S. Cicero. Oak Lawn, Illinoi* 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



akademija Liet. Tautiniuose na-Į Vakarų apgardos apyiinkių pir-, publikonų lygos banketas l i e t 
m u o s e . j mininkų ir valdybų suvažiavi-

— Ulinois liet. gydytojų irjmas Jaunimo centre, 
dantų gydytojų šeimų Kalėdų Vasario 10 d. — Skaučių 
eglutė Liet. tautiniuose na-1 "Aušros Vartų" tunto vakaras 
muose. Jaunimo centre. 

Gruodžio 9—10 d. — Vliko Vasario 11 d. — ALTos Cice-
seimas Pick-Congress viešbu- ro skyriaus ruošiamas Lietuvos 
tyje. Į nepriklausomybes minėjimas Šv 

Gruodžio 10 d. — Poeto Bern. 
Brazdžionio lyrika dr. J. Brie
džio muzikos harmonijoje Jau
nimo centre. 

— Liet. skautų,-čių (ligi 14 
m.) kūrybos diena, ruošiama 
Ak. skautų sąjūdžio Jaunimo 
centre. 

Anat. Milūnas, Tautinės Ulinois tarybos pirm., įteikia Etninių grupių | Grudžio 15 d. — Ateitininkų 
metų vyrui Edward W. Gjerton atžymėjimą už jo veiklą etninių grupių ; kūčios Jaunimo centro didž. sa-
komitete, E. W. Gjerton, 36 m., yra baigęs Chicagos universitetą, šiuo Į j ^ 
metu respublikonų sąraše kandidatuojąs į Cook apskr. iždininkus. j c į n i o d f i o l g ^ Marąuette 

j Parko lit. mokyklos Kalėdų eg-
P A R E N G I M A I C H I C A G O J ! hite parapijos salėje. 

Gruodžio 17 d. — Vilniečių 
Lapkr. 3—12 d. — VU Lie-; Parko liet. namų savininkų ru-Į kūčios Jaunimo centre. 

Antano parapijos salėje. 
Vasario 17 d. — Užgavėnių 

karnavalas Jaunimo centre. 
Vasario 24 d. — Anglijos -

Britanijos liet. klubo balius 
Jaunimo centre. 

Kovo 3 d. — Ulinois liet. res-

tautiniuose namuose. 
Kovo 4 d. — Chicagos skau-

tų.čių ruošiama Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Kovo 17 d. — "Grandinėlės" 
koncertas, ruošiamas PLJS-gos 
Moterų McAuley aukšt. mokyk
los auditorijoje, 3737 W. 99 St., 
Chicagoje. 

Kovo 17—1S d. — "Aukuro" 
teatro iš Hamiltono statomi du 
vaidinimai Jaunimo centre. Ruo
šia "Lietuvos aidų" radijo pro
grama. 

tuvių fotografų foto darbų pa-|demnis balius Marąuette Parkoj 
rodą Čiurlionio galerijoje, Jau-jparap. salėje. 
nimo centre. — LB Brighton Parko apy-

Lapkr. 4 d. — Liet. Tauragės. linkės 25 metų sukakties mi-
klubo ruošiamas rudeninis ban- j nė jimas su paroda ir banketu 
ketas Šaulių namuose. i Jaunimo centre, abejose salėse. 

— LB Cicero apylinkės ruo- Lapkr. 25 d. — Scheinfeldo 
šlama tradicinė vakarienė s u l į r Regensburgo gimnazijų buv. 
šokiais ST . Antano parapijos j mokinių ir mokytojų suvažiavi-
8alėje. įmas Jaunimo centre. 

Lapkr. 4 ir 5 d. — Br. Mar- į Lapkr. 26 d. — Lietuvos ka 
kaičio, SJ, kūrinių koncertas 
Jaunimo centre. 
. Lapkričio 5 d. — Marijonų 

bendradarbių žaidimų popietė 
Tėvų Marijonų vienuolyne, prie 
"Draugo". 
j Lapkr. 
poetu L. 

riuomenės 
ruošiamas Chicagos ramovėnų, 
Jaunimo centre. 

Gruodžio 2 d. — "Suktinio" 
vakaras Jaunimo centre. 

— "Baltijos" vakaras Šaulių 
10 d. — Vakaronė su I namuose, ruošiamas Prez. A 
Andriekum Jaunimo į Smetonos laivo jūros budžių 

— Vyčių senjorų kūčios vy
čių salėje. 

— Skaučių "Kernavės" tunto 
kūčios Jaunimo centro kavi
nėje. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
metų sutikimas, ruošiamas 
"Dainavos" Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas JAV karo veteranų 
VFW 9115 posto savo patal-

šventės minėjimas, j pose. 

1979 METAI 

! įgulos. 
Gruodžio 3 d. — Jaunimo ceo-

Sausio 13 d. — Skaučių "Ker- j 
navės" tunto 20 m. sukaktuvi
nis vakaras Jaunimo centre. 

Sausio 14 d. — Pianisto M. 
Motekaičio muzikos rečitalis 
Jaunimo centre. 

Sausio 20 d. — Moksl. ateiti
ninkų Kun. A Lipniūno kuo
pos balius Jaunimo centre. 

Sausio 27 d. — Daužvardžio 
fondo ruošiamas spaudos balius 

centro kavinėje. 
Lapkričio 11 d. — "Aidų" žur 

nalui paremti koncertas Jauni- j tro vakarienė Jaunimo centre, 
mo centre. į Gruodžio 9 d. — Kr. Donelai 

— LB Lemento apylinkės ru-; čio lit. mokyklų vakaras Jau-
dens balius, Union Hali, Willow į nimo centre. 
Springs. — Dail. Adomo Varno paro- Martiniąue restorano salėse. 

Lapkričio 12 d. — Lietuvių i dos atidarymas ir pagerbimo Sausio 28 d. — JAV LB Vid. 
televizijos rengiamas koncer-į 
tas Jaunimo centre. 

Lapkr. 17—25 d. Dail. O. j I 
Smalinskienės dailės darbų pa
roda Jaunimo centre. 

Lapkr. 17—26 d. — Dail. 
Jadvygos Paukštienės dailės ; 

darbų paroda Čiurlionio galeri-j 
joje , Jaunimo centre. 

Lapkrič io 18 d. — Zarasiškių 
k lubo rudeninis parengimas 
Šaul ių namuose . 
u — Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos vakaras Jaunimo centre. 

— Lietuvių operos tradicinis 
balius su laimėjimais Liet. tau
tiniuose namuose. 

— Marąuette Parko lit. mo
kyklos rudens balius parapijos 
salėje. 

Lapkr. 19 d. — Liet. styginio 
ansamblio koncertas Jaunimo 
centre. 

Lapkr. 22-26 d. — LB Brigh
ton Parko apylinkės ruošiama 
paroda Jaunimo centre. 

Lapkr. 24 d. — ALRKF ta
rybos suvažiavimas Marijonų 
vienuolyno salėje, prie "Drau
go". 

Lapkr. 2 5 - 2 6 d. — ALRKF 
seimas Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

Lapkr. — 25 d. — Marąuette 

ONA LAB2ENTIS 
KAREčKArre 

Gyveno Chicago, Illinois, Roselando apyl. 
Mirė lapkr. 2 d., 1978, 9:37 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Alsėdžiuose. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Paul, marti Victoria, 

2 marčios Laura E. (a. a. Jono Jr. našle) ir Laura A (a. a. Pet
ro našlė), 4 anūkai Carol Pocius su vyru Mark, Cheryl Ann Tol-
ley su vyru James, Peter Labžentis Jr., ir Patricia Riedel su 
vyru William, 4 proanūkai, brolienė Ona Karečka, jos duktė 
Dorothy Johnson su vyru ir šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Velionė buvo našle a. a. Jono Labženčio. 

Kūnas bus pašarvotas sekmad., 1 vai. popiet Kenny Bros. 
koplyčioje, 3600 W. 95 Street, Evergreen Park. 

Laidotuves įvyks pirmad., lapkr. 6 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marčios, anūkai ir proanūkai. 
Dėl informacijos skambinkit tel. 239-3600. 

RIMTIES VALANDĖLEI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

net iki kankinystės, įgyvendin
dama juos tuose tikinčiuosiuose, 
kuriems kelias į amžinybę dar 
apneštas žmogiškų nusikaltimų 
dulkėmis. 

Tačiau Bažnyčia ir tikintieji 
bendrauja ir su tais mirusiais, 
su tais atsiskyrusiais, kurių ke
lias į dieviškas padangtes dar ne
žinomas, nors jų darbai taip pat 
rėmėsi tikojimu.Už juos meldžia
si artimieji, meldžiasi tie, kurie 
prisimena savo nusikaltimus, 
juo labiau meldžiasi visa Baž
nyčia, kuri iš įvairių tautų ir 
kalbų yra susijungusi Jėzuje Kris
tuje. Gyvų tikinčiųjų maldos kar
tu su Bažnyčia sieloms gelbsti 
pasiekti šviesiąją amžinybę. O 
amžinybė yra šventųjų buveinė. 
•- A.Dls. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai atsiskyrė iš mūsų tarpo 

mylima žmona ir sesuo A A. OLESS JUOZAITIENĖ 
(MAURUTYTE). 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 9 
d., 9 vai. ryto St. Paul of the Cross šventovėj Juno Beach, 
Florida. Lapkričio 11 d., Šv. Juozapo šventovėje Water-
bury, Conn. ir lapkričio 12 d-, 10 vai. ryto Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovėje Cleveland, Ohio. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už 
jos sielą. 

Nuliūdę vyras Juozas, seserys ir broliai 

Mielai aktorei ir režisorei 

ZITAI KEVALAITYTEI-VISOCKIENEI, 
jos Motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gilie 
užuojauta. 

Chicagos Scenos Darbuotojai 

DRAUGAS.šeštadienis. 1978 m. lapkričio mėn. 4 d. 

Brangaus mano vienintelio sūnelio 

A. f A. JONO M. ALUŠO, 
mirusio 1975 m. lapkričio 6 d., trejų metų mirt ies su
kaktyje už jį ir už ŠEDŽIŲ, ŽEMECKŲ šeimų mirus ius ir 
už a. a. MEČISLOVĄ A L U Z Ą bus atnašautos t re jos šv. 
Mišios Chicagoje ir dar kituose kraštuose. Visus artimuo
sius prašo pasimelsti 

M a m a 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. lapkr. 2 d.. 1:05 vai. popiet mirė mūsų mylimas tėvelis ir 
senelis 

A. t A. VYTAUTAS ROJCEVIdUS I 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Janina Skama, anūkė 

Birutė Janina Baldyga su vyru George, anūkas Kęstutis Ska
ma su žmona Tola, 3 proanūkai John Baldyga, Edward ir Jerry 
Skama, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South 
50 Avenue. Cicero, 

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 4 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, tel. 652-1003. 

A. t A. KONSTANCIJAI PALKAUSKIENEI 
Australijoje tragiškai žuvus, seserį JUZEFĄ VENC
KIENĘ ir šeimą giliai užjaučiame. 

Teofilija čepalionieni 
Stase llginienš 
Olga Valentiniene 
Aleksandra Samaitiene 

TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. Charles Miškinio 
ir prisiminimas jo sūnaus 

A. t A. Charles Miškinis, Jr. 
Jau suėjo trylika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimąjį vyrą. 
Nors laikas tęsiasi, bet jų niekados negalėsiu užmiršti. Lai gai

lestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 
Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos: Tėvų Marijonų kop

lyčioje, Chicagoj; Marinist Mission, Ohio; St. Jude Shrine, Maryland; 
Franciscan Friars Burlington, Wis.; St. Joseph Indian School, S. Da-
kota; ir trejos šv. Mišios Aušros Vartų bažnyčioje, Vilniuje. 

Maloniai prašau visus — gimines, draugus ir pažįstamus pasi
melsti už a. a. Charles Miškinio ir Charles Miškinio, Jr. sielas. 

Nuūifidusi: MOTINA IR ŽMONA MARIDA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7 -1741-2 

^iiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiuiniimimiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimttiiiiiiiui^ 

i PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINES DOVANOS I 
Į GIMINĖMS LIETUVOJE Į 
| Kalėdinis siuntinys (1978) 2. | 
i 3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu "Ali wool E 
į. made in England"; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba s 
s moteriškam paltui; vilnone medžiaga suknelei arba medžiaga vaka- s 
• rinei suknelei; vyriškas arba moteriškas puikus aeryleno užsegamas • 

E megztinis: 2 poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 ang- S 
5 liškų cigarečių; 20 amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 ~ 
• svaras šokoladinių saldainių. = 

£ Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — $190.00. = 
r Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos B 
s dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš že- 5 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVL 

i 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 St., Ch icago 
1 4 1 0 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

s miau išvardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 

Jeans Wrangier arba Levi Straus . . 
Tų pačių firmų švarkeliai . . . . 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vilnonės flgos moteriškos kojines . . 
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės 
Tights (kojinės-ketoaitės) 

$40.00 
44.00 
30.00 
36.00 
6.00 
3.00 
4.40 

= Crimplene medžiaga suknelei Į į C 
1 Crimplene medžiaga moteriškai eilutei . . • 
ž Vilnonė eilutei medžiaga "AJ1 wool made m England" 
| ViJnonė eilutei medžiaga "Ali wool made in England" 
E Vilnonė eilutei medžiaga "AU wool made in England" 
= Vyriški arba moteriški labai geri batai . . . . 
= Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . . 
£ Lietsargis tetescopfc 
E Vilnonė gėlėta skarelė 
E Nailoniniai marškiniai 
Z Geresni marškiniai 
= Įvairūs kalkuMatoriai ir stetoskopai siunčiami pagsd susitarimą. 
5 Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siųsti prekių su 
: visomis persiuntimo išlaidomis ir muitu $80.00 

į Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $30.00 persiun-
E timo išlaidoms. 

32.00 
50.00 
60.00 
80.00 
36.00 
85.00 
12.00 
11.00 
12.00 
18.00 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvav, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

= me palikimui t Lietuvą 

I BALTIC STORES,LTD. 1 
| ( Z . ! n r * s ) | 

11 London Lane, Bromley, Kent, 
| BRI 4HB, England Tel 01 460 2592 I 
Hiiiiiinuiii:i:iiiitiiiiiiiiiimiHiiHinuniiiniuiiiiituiiiiiMiiHttiititujtiiitiiiiiiiitutiič 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l<»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
M4A So 5«th A>f.. i K KRO. III. Tel. OLympic 2-1003 

. . . 



8 DRAUGAS šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 4 d. 

x Lemonto Maironio litua
nistinėj mokykloj 1978-79 m. už
siregistravo 131 mokinys. Džiu
g u pranešti, kad yra 16 naujų 
šeimų, kurios net atvyksta iš 
Northlake, Bloomington, Srea-
tor , DL, ir net iš Michigan Ci
ty, Ind. Mokykloje dirba 18 
mokytojų. Dėstomos tikybos 
pamokos, kurias praveda kun. J . 
Prunskis. Po pamokų mokyklos 
patalpose nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų renkasi skautai ir skau
tės . 

x Peter Sloger, Chicago, UI, 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė didesnę auką ir tuo bū
du dosniai parėmė savo dienraš-

x Mari jos aukšt . mokyklos 
salėje lapkričio 3 ir 4 d. buvo 
vaidinama David Roger " I t Hap-
pens Eve ry Summer" drama, ku
r ion galėjo eiti ne tik mokinės, 
be t ir visuomenė. Veikalą reži
savo šios mokyklos mokytoja ir 
režisierė 2ivilė Numgaudaitė, 
kur ia i padėjo Lau ra Bailey ir 
Joane t t e Lerner . 

. _ . . . . , tį. Jis skelbiamas "Draugo" 
X Knygos, apie, Lietuviu j o n - 1 ^ ^ p r e n u m e r a t o r i u m . N u o _ 

•irdžiai dėkojame. 

X Julius Pakalka, Beverly 

dą paruošimas, nors šiuo metu 
kiek sustojęs , vis dėlto nėra j 
u ž m i r š t a s . Suvažiavimas tokios į 
knygos išleidimui pritarė ir įga- • Shores, Ind., kuris su žmona j 
įiojo valdybą ja rūpintis. Čia \ buvo išvykę ilgesnių atostogų į' 
b u s t r u m p a fondo atsiradimo Floridą, grįžo prieš Altos šuva-
istori ja , pelno skirstymo pa- žiavimą. J is yra Altos valdy-j 
gr indai , visuomenės prisidėji- bos narys, Balfo rėmėjas. 
m a s , a t l ik t i ir atliksimi darbai x g ^ J o s e p n i n a ( B u k š a i . 
i r užmojai . Knygos prenume- fe) p r anciškietė. neseniai lan-
r a t o n ų y r a j a u nemažai, bet k i u s i g C h i c a g o j e į "Drauge", 
d a r t u r ė t ų iš anksto ją uzsipre- m u m s a t s i u n t ė ^ l a i š f e ą 

numeruo t i ir kiti, kurie įgalintų k u r i a m c į š r e i š k ė p a s i t e n k i n i m ą Į DĖKLAMACLJOS VARŽYBOS 
tokią k n y g a greičiau paruošti d i e n r a š č i U i j o v e d a m a l h u j a ' 

CHICAGOS ZENUOS 
SEN. CH. P E R C Y IR 

LIETUVIAI 

Ateinančiuose balsavimuose, 
lapkričio 7 d., Chicagos ir Hli-

EMIGRANTŲ DRAMA 

Goodman tea t ras Chicagoje 
turi savo antrą padalinį Good
man 2, kuris s ta to SI. Mrozeko 

nois lietuviai daugiau yra pasi-j dramą "Emigranta i" . Du pro-
ryžę balsuoti už buvusį senato- j fesionalai aktoriai — J. P a t Mil-
rių Charles Percy, negu už ku- k r i r Ray Rayner perteikia 
riuos kitus kandidatus , nes j is | emigrantų vargus, viltis, svajo-
lietuviams jau yra gera i pažjs-; nes, šeimos ilgesį, laimėjimus ir 
tarnas, daug pagelbėjęs, visuo-! t ragiškus sunkumus, 
met ėmęsis iniciatyvos senate j KUDIRKA UŽ P E R C Y 
surengti Vasario 16 d. minėji
mus, daręs pareiškimus Lietu-

Simas Kudirka įrekordavo ra-
• - V I. v *, • -i I diio pranešimą, kur iuo j i s pasi-

vos ir pa imtų lietuvių raka-j J * perrinkimą senatoriaus 
lais ,ypač Nijolės Sadūnaitės, | s™° _uz J £ _ J 2 , „ , « « -

I Viktoro Petkaus ir ki tų. Senas 
Į draugas yra patikimesnis ir 

Percy. Šis senatorius y ra j am 
nemažai padėjęs i š t rūk t i iš So-

už-

DAJJJOJO SKAITYMO IR 

ir išleisti. Lietuvių Mokytojų sąjungos 
Šiuo metu ji renka lituanistinę I įnįciatyva organizuojamos dai-

x " D r a u g o " šių metu romano medžiagą ir gražiai tvarko vie- Į i a u s skaitymo ir deklamacijos 
konkur su i a ts iųs tas da r vienas nuolyno patalpose įruoštą lie-
nan jas kūr inys , pasirašytas Do- tuvių kambarį. Bendradarbiau-
bilo Buksvos slapyvardžiu. Ko- ja ir "Drauge". Kar tu atsiun-
misija romanus jau skaito i r tė auką. Dėkojame, 
sp rend imą tikisi padaryt i atei- x A u k ų a t s u m t ė : p 0 3 d o l 

nancių metų pradžioje. _ J ( ) n a s p G a u š a s Genovefa i ^os varžybos sklandžiau pra . 
x R ū t a Arbienė grįžo iš Flo- , Mitsevitz. E. Rūškienė, Al. Plei-! e i tų. Jos pastangomis yra jau ; * ?™"*L « , k i r i a m o a D i r m a a n _ 

Vi-;sudaryta ir varžybų vertinimo J a m s 5™ skinamos pirma, a n 

varžybos lapkričio 12 d., 2 vai. j 
p. p. Tautiniuose namuose. į 
Valdybos pirmininkė Vilija Ke-
relytė daug dirba, kitų valdy- 3 P^pes 

vams, kai iškyla laisvės reika
l a i 

NERAMUMAI MOKYKLOJ 
Curie aukšt. mokykloj Pu-

laski ir Archer gatvių kampe, 
Chicagoje, beveik kasdien kyla 
riaušės tarp baltųjų mokinių ir 
juodųjų. Turi įsikišti policija, 
būna areštų. 

UŽDARYS ĮSTAIGAS 

mokyklos: Lemonto, Melrose švietimo vaisių. Taip pa t yra j Antradienį, rinkimų dieną, 
Parko, Donelaičio, Dariaus - reikalinga ir platesnės C h i c a - 1 b u s

 # uždarytos valstijos ir aps-
Girėno, Brighton Parko ir Mar-1 gos visuomenės materialinė ir I krities įstaigos, miesto mo-
ąuette Parko. Iš kiekvieno sky-1 moralinė pa rama Neturėtų bū- j kyklos, daugumas teismų, mies-
riaus varžyboms parenkami ti apytuštė salė lapkričio 12 d. I t o rotušė, 
mokiniai: vienas dailiajam skai- popietėj. 
tymui, kitas — deklamavimui. Visi varžybų dalyviai ir publi-

Visi dalyvaujantieji sudarys l ka bus pavaišinti kavute ir py-
I-ją _ 2—3 skyriaus ragais. Už įėjimą bus renka-

k i t i e m ^ \ a v ^ 7 " t e u t u " a t s t i i v i e t u k a l ė 3 i m u ' k a i " ^ j i kitiems pavergtų t a u t ų atsto-1 ^ ^ iffĮQ m s u s į g r ąž inę nuo 

Sen. Charles Percy su Lemonto tautinių šokių grupe Spinduliu, kuris atliko programą Ulinois tautinių 
grupių parengime Chicagoj spalio 20 d. Plačiau apie parengimą buvo "Drauge" spalio 27 d. laidoj. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

amerikiečių laivo. 
GERAS P E L N A S 

"Tr ibūne" bendrovė Chicago
je trečią šių metų ketvirt į turė
jo daugiau negu 9 mil. dol. 
pelno. 

95fe£. ••^JS^^&S'* - --^ 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

U)-: — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir au tomo
bilio pas mos. 

i c i y i c unuc o i i u a , &iv.u »<uuy- — — 
u J J 1 J /-i mokiniai Il-ia 4—5—6 skv- mos t ik laisvos aukos. A. P . B. 
bos narių padedama, kad t ik ' '"u^1"*1* " J4 * u « °*Ly j riaus mokiniai ir lH-ją — 7—8 j 

mokiniai. Laimėto-; MENO ŠVENTĖ 
JAUNIMO CENTRE 

ridos, k u r praleido a tos togas i nys: du dol. — A. Česonis. 
su sūnumi dr. Alvydu ir dukra | šiems maloniai dėkojame. 
Gina. k u r i eina a tsakingas pa
re igas miškų pramonėje ir da
b a r gavo paaukštinimą. 

x B r . Braž inskas Home- : 

stead, Pa . , parėmė savo dien
raš t į 8 dolerių auka. Ačiū. 

x "Aidų" žurnalui paremti 
konce r t a s įvyks lapkričio 11 d., i 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Programą atl iks sol. 
Marga r i t a Momkienė ir Geno
vaitė Mažeikienė, akompanuos 
muz. Aloyzas Jurgut i s . Bilietai! 
j au gaunami "Marginiuose", į 
2511 VV. 69 St. Prašome įsigyti. | 

Šeštadienį ir sekmadienį, lap
kričio 4 ir 5 d., Jaunimo centre 
koncertuos profesionalai muzi-

komisija, kurią siidaro Stasė t r a i r t r e č i a P r * m J a . 
Kelečienė, kun. J. Vaišnys, Da- Premijos bus teikiamos pini 
nutė Eidukienė, Vanda Milą- I gaiš, kurių dalį parūpino Svie 
vcckienė, Živilė Numgaudaitė ir : timo taryba, bet to nepakanka. . kai i r mūsų solistės ir solistai. 
Sofija Jelionienė. i Todėl yra prašomos L B. apy- • «*» gros ir dainuos žymaus 

Pačiose varžybose dalyvauja '• linkių valdybos šį užsimojimą i kompozitoriaus jėzuito Bruno 
šešios Utuanistinės pradžios j paremti, nes varžybose daly-i Parkaičio muzikos kūrinius ir 

vau ja jų apylinkėse esančių Ii- j §v- Kazimiero garbei sukurtas 
I tuanistinių mokyklų mokiniai, j Mišias. Tai bus meno šventė, ir 

x Aš, Marija šulskienė, Si- j visiems varžybų dalyviams b u s reikia manyti, kad daug tautie-
mo Kudirkos motina, niekada j į t e i k t i s p e c i a l ū s pažymėjimai,; čių pasinaudos Jaunimo centro 

M nepamiršiu ir visada būsiu ft-U.^ g a l ė s l a i k y t i yisam a m J plačiai užsimotu koncertu, 
- ^ į k i n g a senatoriui Percy už p a s - ! ž i u i Pirmoji šio koncerto dalis 

I tangas išlaisvinti mano sūnų, j ^ t o pirmųjų yįetų laimė-1 yra kamerinė muzika. Kameri-
a t g a u t i p U i e t y b ę i r a t v y k t i į l a i s - j ^ ^ ^ v o pakvietimą pasiro-;nę muziką atlieka vien muziki 

FRANK Z A P O L I S 
3208 H West »5th Street 

Chicago, IIII110U 
Telef. GA 4-8S54 

vają Ameriką dyti Lietuvių TV programose, aiai instrumentai įvairiuose su-
Aš prašau visų lietuvių l a p - | T " o k i u b ū d u Uet Mokyt, s-gos : sigrupavimuose. 

kričio 7 d. atiduoti savo balsą pastangomis yra sudaromos są- Bus atliekama "Nuotaikos", 
Rengia Jaunimo centras, (pr . ) . j D a i l A d o m u i V a r n u i b u v o j t e i k t a :UŽ senatorių Percy. J is parėmė ] y g o s m Q s ų j a u n i e s į e m s moks- "Rytas", "Bubnų šokis" i r "Ad-

: Kaltūros tarybos skirta 1000 dol. mus. Dabar jis reikalingas mū- 1 ^ 2 ^ , 5 pasirodyti platesnei: vento siuita". "Advento siuitoj" 
m i « i! ;T i o t r R ? r e J ^ ' . „ ' j f m i į a M e c , e n a t a s Lietuvių fon- sų paramos. Balsuokite ir pa- chicagos visuomenei, kuri galės į yra įvairių nuotaikų, bet joje 
W. I rMng P a r k Rd., Chicago. das Nuotraukoje matyti daihmn- raginkite kitus balsuoti už nuo- : - ^ - f : i r &-*„* m ū s u u+ua- : dominuoja ilgesys Mesijo, Išva-
111. 60f>41 tur i visas informaci i kas su premiją įteikusia delegaci-:... - . - : ^ S 1 1 ^ " l r įvertinti mūsų n t u a , « J* e J J". 
j a s ruošiant is kelionei Ameriko-

'ilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlIflIHIlII 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI lr 

kitokie blankai 

iiiiiiimiiiiiiJiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiimiii 
imiiimmimimiiiiiiii!imi!imni;iimiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
miimiiiiiimiiimiiimiimimiiiHiimim 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

^77.00 
C i c e r o ] e 
(10/20/5 TJM) 

Pensdninkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
&455 So. Kedzie Avenue 

1 B 

i 0 , T l S T i y M ^ u e t t U e e i F C r k o ' š i r d u l i e t u v i ų d r a u g ą s e n a t o r i u nistinių mokyklų darbo rezul- i duotojo, Išganytojo, kuris pa 
. . ipirn,. K. Jažkaitis. LBkrašto v a i d . C h a r l e s H - P e r c y - ( s k-^- ta tus . Toks kontaktas y r a , mažu virsta išsipildymo tikrove 

J ° a r u z s i e n ^ e - ie i rauki tes apie 1 v i c e p i m , M J a k a i t i s V i d u r i o V a . ; K n»nipn* . naudingas ir reikalingas, norint! "Dainoj be žodžių", atlieka, 
grupines skraidąs, nuolaidas, į karų apyg. LB pirm. K. Laukaitis. a u s i e s įraiia n 
kurias gal ima pritaikinti darant j Kultūros tarybos pirm. A. Rad-: -Margarita Momkienė, 

žius, R Stukaitė ir D. Polikaitytė. Giedraitienė su tenoru, bosu, 

Ahina pasiekti geresnių lituanistinio 

rezervacijas iš anksto, ir apie I 
t u rus j Lietuvą. Skambinkite 
R. Raslavičienei telef. (312) 
545-6466. (sk.) . 

x Lietuvių Foto klubo susi- n o s iki gruodžio mėn. 15 d. 
r inkimas jvyks lapkričio 7 d., Dviems asmenims savaitė nuo 

Nuotr. P. Ma'ėtos! pianistu ir septyniais instru-: x p 0 

X MIAMI BEA.CH, FLORI-; m e n t a l i s t a i s dalyvauja kompoz i - ! k o j 0 ; 

DA, Jazbučių Motelyje, 8910 toriaus Bruno Markaičio, SJ, ; D r . A . 
Collins Ave., žemos vasaros kai-! kūrinių koncerte Jaunimo cen-

ma fortepijonu, aiškiai jaučiasi 
nuotaikos ir melodija "Rondo 

įsoltante" (Šokantis rondo) 

iiiiiiimmmiuiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

ir kitus kraštus 
VEDZTN'SKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m. 60682, telef. «?7-5980 
miiiiniiiiniiiiiiiimiimniiuninHiiiiiiiii 

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

iiiiiiiiiiHuiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiinnniiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. RūpinatSs? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3950 
illlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIINt 

iiiiiiiitiuiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiimiiii 

PLUMBI NG 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Sinkoa 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAFINAS — 636-2960 
iiiiniiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiii 

penkis dolerius a u - j ™ ^ pa7"atliekamas"porte-

L. Čepulis, Willowick, ' P 1 J ^ ; K a z i m i e r o j j j ^ , , 

7:30 vai . vakare Jaunimo cent
ro kavinėje. Programoje bus 
rodoma Kodak paruošta — 
'Advanced Camera Handling". 

(pr . ) . 

$70.00. Skambinti vakarais tel. 
(305) 865-2678. 
pliažas čia pat. 

Kviečiami š) sekmadienį x 

t re lapkričio 4 d., šeštadienį, Į 
7 vai. vak., ir lapkričio 5 d., | 
sekmadienį. 3 vai. p . p. Apie 

Okeanas ir I naujas ir Chicagoje pirmą kar-
(sk ) ta girdimas "Šv. Kazimiero Mi-

! šias" Jurgis Gliaudą "Drauge" ; tepijono rečitalis įvyks lapkričio 
rašo: "Paėmęs studijų o b j e k t u ^ 2 d

V sekmadienį , J val^popiet 

_ tai 
Remigijus Sužiedėlis, Lake 1 ^ k o n c e r t o < J a l i s g i o g ^ 

. y a ' __. . _ , šios savo stiliumi ir forma tin-
l?J** B ! t U ? a S : ? ^ ka giedoti bažnyčioje 

certų salėj. 

E L E K T R O S 
JVEDIMAI — PATAISYMAI 

m j • . Turtu Chica«o« mieoto leidimą. 

Apdraustas perkraustymas Dirbu ir uimi««ty. Din>u sreit&i. pt-
{ • • ' . . I r an tuo ta i ir sąžiningai. 

v a i r i ų a t s t u m ų 4 5 1 4 s T a i , ^ A v e . 927-3559 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 I K L A U D U U S PUMPUTTS 

iiimmiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiii 

Visiems tariame ačiū. 
X Andriaus Kuprevičiaus f or-

rie klausėsi šių Mišių giedoji- Į B 
. 0 . , , , . . -c- ,,-r —w 1_ . „„. . , . v. . ,mo Los Angeles mieste, jos = 

v,Sl 2 vai. p. p. i Margučio pa- , ž m o ^ š k ų j e m o c i j ų s t i c h i j ^ ; Jaunimo centre. Visi kviečiami a U f e o fr n e u ž m i r š t a m ą 15 

ir kon-įslllllllllllllllilliiilllllllliliiiillllllllliiiillIilIllllillillllllllililllllllIlllIlIlllllilIHIimnH 

Kaip teko girdėti iš tų, ku- I RUDENS FESTIVALIS I 
x Kun. A- Stasio 50 m. ku- talpas, 2422 W. Marųuettee Rd., j B r u ° 0 Markaitis nuaudė sūdė^ atsilankyti. Rengia 

nigystės jubiliejui paminėti ko- išgerti alučio ir susipažinti su 
mitetą sudaro Marge Seraus- Robert L Dunne, kandidatu į 
kas, Chester Kovas, dr . Leonas kongresą iš trečio distrikto. 
Kriaučeliūnas. Ona Gradinskie-;Įėjimas laisvas. (pr . ) . 
nė ir E m m a Rusėk. Informa 
ei jai skambint i Onai Gradins 
kienei telef. 376-1998. (pr . ) . 

X Jonas Abromaitis, SJ, sie
kiąs magistro laipsnio iš filoso-

tingą, efektingą 
"gobeleną". (pr .) . 

X Prof. S t Kairys ir K. Bie
linis nuo ankstyvos jaunystės 
iki mirties dirbdami Lietuvos 
laisvei ir gerovei užsitarnavo 

Lietuviai 
(pr.) daugiaspalvį i Televizijoje 

x Marąuctte Parko Lituanis
tinės Mokyklos tėvų komiteto 
ruošiamas 'Rudens balius" į-
vyks lapkričio 18 dieną, 7:30 v. 
v. parap. salėje, 6812 S. Wash-
tcr :aw. Bus ?i!ta vakarienė ir 

x Bichnevičiaus Orkes t ras 
l inksmins svečius Chicagos Auk
štesniosios Lituanistinės Mo
kyklos Tradiciniame vakare, 
lapkričio 18 d., 7:30 vai. vak. 
J a u n i m o centre. Staliukus re-1 

f ĮJOS Spokane, Gonzaga u n i v e r - i v i g ų m ū s u ~ p a g a r b ą i r p a d ė k ą 

sitete, VVashington valstijoje, į U ž b a i k i m e s i e m s abiems Lietu-1 gros "Vyčių" orkestras. Stalus 
Ateitininkų Centro statybai pa- V Q S v y r a m g p a m i n k l ų statybos j užsisakyti nra^au skambinti -
aukojo 1,000 dol. Tai jau ne v a j ų Aukokime čekius siųsda- f778-6281 arba 476-0082. (pr.) 
pirmas gražus pavyzdys iš jau- m J U š ų T e l k i m o k o mi te to pir-i 
nųjų ateitininkų. O kur gi mūs m i n i n k u i j . S k o r u b s k u i . 1634 S. 

įspūdį. Tad verta ateiti į šį J c 
turiningą lietuvio muziko kuri- Į H 
nių koncertą, į šią gražią meno j t 
šventę. P . D. 

EAST CHICAGOS MERAS 

Įkliuvo buvęs East Chicagos 
meras J. B . Nicosia. Kaltina- | f Sudurt i . 
mas kyšiais, siekiančiais netoli 
milijono dolerių. 

1 Švč. Mergeles Marijos Gimimo parapijos mokykla, I 
I kurioje mokiniai, be pagrindinių dalykų, yra moko- | 
I mi lietuvių kalbos ir savo tėvu bei senolių gimtojo i 
I krašto — Lietuvos pažinimo, vos begali galą su galu | 

turtingi veteranai ateitininkai 

zer^uot t p r a s i m a skambmTi Ju-1 į? * e ? ^ . W * ? * ? f o 
lijai Smilgienei 925-9062. (p r . ) . 

x Kalėdos Lietuvoje. Dar 
y r a vie tų — skubiai registruo
kitės. 14 dienų kelionė (5 d. 
Vilniuje, 5 d. Rygoje, 3 d. Mas
kvoje) , išvyksta gruodžio 20 d. 
Kaina — dviem kambaryje, iš 
New Yorko 937 dol; iš Chicagos 
1,000 dol. Kreipkitės į Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave., Chicago, 
111. 60643. Tel. 238-9787. (sk ) 

biam ateitininkų reikalui? (pr.) . 

P 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbu krautuve 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

50 Ave., Cicero, Dl. 60650. 
(pr .) . 

x Akiniai siuntimai { Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę 
Opticai Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, TU. 60629. 
Tel. 778-6766. (ak.) 

x RAŠOMOSIOS maš. HetuviSkn 
raidyną, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St.. 
ir vakarais pas A. Daugirda, tel. 476-
7399 aiba tiesiai iš SPARTA savmfti-
ta>: J. J. Giedraiti*. 19 Bany Dr. E. 
IVorthport, N. Y. 11731. {sk) 

|= maloniai praleisite laiką. Čia galėsite skaniai paval-1 
I gyti ir atsigerti. Skanių kepinių net į namus galėsite | 
Ą parsinešti. i 
I 0 kiek daug ten bus įvairiausių žaidimų, laimeji-1 
I mų! Kodėl neišmėginti savo laimes? 

Be to, bus ir muzikine programa. 
Taigi minėtomis dienomis užsukite į Švč. Mergeles į 

j Marijos Gimimo parapijos abi sales. Tuo pačiu ir mo- į 
= kvklą paremsite. 

Būry? jaunimo, susirūpinęs Jaunimo kongresu, posėdžiauja Jaunimo = 5 
centre. Chicagoje, spalio 25 d. Nuotr. Lino Meilaus [nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllli?: 


