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Nedideli respublikonų 
partijos laimėjimai 

VVashingtonas. — Antradienio 
rinkimuose respublikonų partija 
laimėjo 12 vietų atstovų rūmuo
se ir pravedė du naujus senato
rius. Komentatoriai šitokius lai
mėjimus laiko nepakankamais. 
Respublikonų partija nesugebėjo 
pasinaudoti balsuotojų nepasiten
kinimu infliacija ir aukštais mo
kesčiais. 

Didžiausią smūgį demokratai 
gavo Minnesotoje, kur demokra
tai, nežiūrint viceprezidento 
Mondale (Minnesotos politiko) 
pastangų, suskilo po sen. Hubert 
Humphrey mirties, ir nesugebė
jo pravesti savo kandidatų. Bu
vusią Humphrey vietą dabar už
ims respublikonas, jo kadencija 
truks 4 metus. 

Demokratai laimėjo ilgai, net 
12 metų, respublikono sen. Ed-
ward Brooke laikytą Senato vie
tą Massachusetts valstijoje. Jis 
buvo vienintelis JAV juodas se
natorius, o dabar senate nėra nei 
vieno juodo. 

Panašus likimas Jaukė ir sena
to moterų. Kai Minnesotos sen. 
Muriel Humphrey nutarė nebe-
kandidatuoti, o Alabamoje mote
ris pralaimėjo pirminius demo
kratų rinkimus, atrodė, kad sena
tas nebeturės moterų senatorių, 
tačiau Kansas išsirinko respubli
konę Nancy Kassenbaurh, gar
saus politiko Alf Landon dukte

rį. Landon buvo respublikonų kan
didatas į prezidento vietą 1936 
m. rinkimuose. 

Michfgane pralaimėjo ilgame
tis senatorius Robert Griffin. At
stovų rūmai nebeturės penkias 
kadencijas tarnavusio atstovo iš 
Pennsylvanijos Joshua Eilberg, 
kuris buvo labai aktyvus imigra
cijos komiteto nacių karo nusi

kaltėlių gaudytojas. 
Iš New Jersey į senatą ateina 

jaunas krepšinio profesionalas, 
lošęs už New York Knicks ko
mandą, Bill Bradley, demokra
tas. 

Gubernatorių rinkimuose res
publikonai laimėjo septynias 
valstijas ir prarado dvi. Respub
likonams daug džiaugsmo suda
ro Pennsylvanijos gubernatūros 
laimėjimas. 

Illinois valstijoje gubernato
rium lengvai perrinktas James 
Thompson. Senato rinkimuose 
Charles Percy nelengvai nugalėjo 
atkaklų demokratą kandidatą 
Seith. Illinois seimelyje respub
likonai laimėjo kelias vietas. 

Reikia pagalbos 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetą pasiekė žinia, kad 
Viktoras Petkus šaukiasi pagalbos. 
Lietuviai raginami kuo skaitlin-
giau rašyti jam laiškus šiuo adre
su: 

Viktoras Petkus 
600020 g Vladimir 20 
UčreždenijeOd-lST-2 
USSR 

Taip pat svarbu nuolat kelti 
Viktoro Petkaus ir kitų lietuvių 
sąžinės kalinių reikalą svetimtau
čių tarpe ir spaudoje. (Elta) 

Viešbučiai laužo 
rabino taisykles 

Jeruzalė. — Konservatyvus Je
ruzalės vyriausias rabinas Beza-
lel Zolty išėjo į kovą su moder
niais miesto viešbučiais, kurie 
kritikuojami "subatos" įstatymų 
laužymu. Religingi žydai neturi 
teisės šeštadieniais dirbti, net 
parašyti viešbučio svečiams sąs
kaitos, ar paspausti elektros ar 
keltuvo mygtuko. 

Rabinas ypač nepatenkintas 
Jeruzalės Hiltono viešbučiu, ku
ris prieš Kalėdas išdekoruoja pa
talpas ir organizuoja kalėdines 
ir Naujųjų Metų vaišes. Viešbu
tyje dirba 550 žmonių, iš jų 70 
nuoš. žydai. Jiems draudžiama 
dirbti šeštadieniais, kitaip rabi
nas grasina neišduoti viešbučiui 
košerinių pažymėjimų, be kurių 
religingi žydai iš užsienio nesi
naudos viešbučio patarnavimais. 

Nors Hiltono viešbučių gran
dinę įsteigė katalikas Conrad 
Hilton, Jeruzalės viešbutį valdo 
Amerikos žydai akcininkai ir jį 
tvarko TWA viešbučių šaka. 

Kariuomene bando 
atstatyti Irane tvarką 

JAV generalinis 
konsulas Vilniuje 

Washington, D.C. — JAV Vals
tybės departamentas pranešė, 
kad š.m. spalio pradžioje JAV 
generalinis konsulas Thompson 
iš Leningrado buvo atvykęs į Vil
nių pas Vidaus reikalų ministe
rijos vizų skyriaus viršininką kal
bėti dėl Marijos Jurgutienės ir 
Dainos Jurgutytės išleidimą į 
JAV. Konsului Thompsonui bu
vo pareikšta, kad bet koks po
kalbis apie M. Jurgutienės emi
graciją yra neleistinas kišimasis 
į Sovietų Sąjungos vidaus reika
lus ir vietoje to jam buvo pasiū
lyta susipažinti su Lietuvos švie
timo sistema. 

Atsisakęs tai daryti, konsulas 
nuvyko pas M. Jurgutienę į bu
tą, kur jam buvo padarytas kuk
lus priėmimas. Priėmime dalyva
vo ir daugiau asmenų, norinčių 
išvykti gyventi į JAV. Tai pir
mas atvejis ok. Lietuvoje, kai 
JAV generalinis konsulas aplan
kė privatų asmenį. 

Kyla Rodezijos 
suvenyru kainos 

Londonas. — Nors Rodezijos 
baltųjų valdžia stiprina jėgas ir 
kovoja su komunizmo remiamais 
teroristais, baltųjų bėgimas iš 
krašto nelemia šaliai saugios 
ateities. Neaiškų Rodezijos liki
mą iliustruoja ir kolektorių elge
sys, įvairūs Rodezijos suvenyrai 
labai pastaruoju metu pabrango. 
Valstybės monetos, pašto ženk
lai, vėliavos neša dideles kainas 
užsienio meno objektu varžyti
nėse. 

Baltieji, bėgdami iš Rodezijos, 
bando išsivežti suvenyrus, jų pa
reikalavimas didelis, neseniai Sa-
lisburio Viktorijos bibliotekoje 
įvyko vagystė, išnešta įvairių ko
lonijos laikų leidinių. 

Ilgas streikas 
pakenkė spaudai 

New Yorkas. — Ilgai užtrukęs 
New Yorko dienraščių darbinin
kų streikas atnešė ilgalaikių pa
kitimų. Skaičiuojama, kad New 
York Times ir Daily News nete
ko iš reklamų 150 mil. dol. Ma
ža to, daug vietinių skelbimų nie
kad į laikraščius nebesugrįš, nes 
skelbėjai perdavė savo skelbimus 
į mažesnius, savaitinius laikraš
čius arba skelbiasi radijo stotyse. 
Kai kurie skaitytojai "atprato" 
skaityti laikraščius. Po panašaus 
streiko 1962 m. net 400,000 new-
jorkiečiu nustojo prenumeruoti 
laikraščius. 

Nemažai žurnalistų streiko 
metu susir.ido kitus darbus, per
ėjo dirbti į žurnalus ar savait
raščius. 

Vaizdas iš Teherano riaušių. Karinė valdžia ėmėsi griežtų priemonių numalšinti Irano neramumus. 

KREMLIAUS PARADE 
MARŠALAS ĮŽEIDĖ KINIJĄ 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
antradienį šventė revoliucijos 61 
metų sukaktį. Brežnevas savo 
kalboje pastebėjo, kad per praė
jusius metus, nežiūrint reakcijos 
intrigų, taika pasaulyje sustiprė
jo. Jam kalbant apie taiką, kari
niame parade buvo parodyta 
daugybė ginklų, šarvuočių, tan
kų ir raketų. Viso korespondentai 
suskaičiavo 200 mašinų, kurios 
visos jau buvo matytos kitomis 
progomis. 

Bolševikų parade ant Lenino 
mauzoliejaus kartu su politbiu-
ro nariais matėsi ir garbės sve
čiai: Vietnamo komunistų parti
jos vadas Le Duan ir premje
ras Pham Van Dong, kurie Mask
voje pasirašė draugystės ir bend
radarbiavimo sutartį. 

Brežnevui pakalbėjus apie pa
saulio taikos troškimą, žodį tarė 
ir sovietų gynybos ministras, mar
šalas Dimitrijus Ustinovas, nese
niai atšventęs 70 metų. Jis pa-

Ugandos Aminas 
pakeitė tona 

Dar Es Salaam. — Tanzanija 
baigia mobilizuoti jėgas ir jau 
pasiuntė į mūšio lauką prieš 
Ugandos kariuomenę apie 2,000 
kareivių. Uganda nusiskundė, 
kad jos pozicijas artilerija ap
šaudė iš kitos kaimynės — Rwan-
dos pusės. Tanzanija atsiuntusi 
10,000 kareivių. 

Ugandos prezidentas Aminas 
pasiskundė Jungtinėms Tautoms, 
kad JAV daro jam spaudimą ir 
grasina įsikišti. Aminas pasiruo
šęs kalbėti apie taiką, jo karei
viai nesiverš tolyn į Tanzaniją. 
Aminas skundėsi, kad Tanzani
jos valdžia, padedama Amerikos, 
Britanijos ir Izraelio, jau seniai 
bando jį nuversti. 

— Golfininkas Jack Niklaus 
vakar vos išsigelbėjo jūroje prie 
Australijos krantų. Jachta, kuria 
jis su draugais išplaukė meške
rioti, nunkendo, vienas draugas 
žuvo. 

— JAV prekybos rūmai paskel
bė, kad prie sveikatos išlaidų 
nemažai prisideda nereikalingas 
guldymas į ligonines, nereikalin
gų vaistų prirašinėjimas ir kiti 
švaistymai. Organizacija ragina 
plėsti informaciją ir sveikatos 
švietimą gyventojų tarpe. 

reiškė, kad taikai ir socializmui 
didžiausią pavojų sukelia Pekino 
vyriausybės politika. Kinijos va
dai, varomi didžvalstybinio šovi
nizmo ir siekdami hegemonisti-
nių tikslų, susidėjr su imperializ
mo reakcijos jėgomis ir kenkia 
revoliuciniams ir nacionalinio iš
silaisvinimo judėjimams, kaltino 
maršalas. 

Šitokius žodžius išgirdę Kinijos 
diplomatai: eharge d'affaires 
Tieng Tseng-pei ir karinis atašė 
Chiang Hung-chi, atsikėlė iš di
plomatams skirtos tribūnos, pik
tai pasišalino iš bolševikų šven
tės. 

Užsienio diplomatai pastebėjo, 
kad, paprastai, sovietų vadai 
vengdavo tiesioginių kaltinimu 
Kinijos valdžiai, kritikuodami ją 
suktais ir paslėptais žodžiais, di
plomatiniais išsireiškimais. Šį kar
tą Ustinovas žodžių nerinko. Jo 
pareiškimas laikomas pripažini
mu, kad šiuo metu Kinija ir jos 
politika sudaro didžiausią Krem
liaus rūpestį. 

Britu parlamento 
balsavimas 

Londonas. — Šiandien Brita
nijos parlamente baigiasi deba
tai apie tradicinę karalienės kal
bą parlamente ir laukiama bal
savimo, kuriuo vyriausybei bus 
pareikštas pasitikėjimas. Darbie-
čių vyriausybės didžiausias sun
kumas yra kova su infliacija. 
Premjero Callaghano įvesta 5 
nuoš. algų pakėlimo riba yra 
darbo unijų atmesta. Fondo fab
rikuose streikas tęsiasi jau septy
nios savaitės. Darbininkai reika
lauja 16.5 nuoš. pakėlimų. 

Antradienį streiką pradėjo ke
pyklų darbininkai, reikalauda
mi padidinti atlyginimus net 26 
nuoš. Gresia mokytojų, šiukšlių 
išvežėjų ir įstaigų tarnautojų 
streikai. 

Konservatorių opozicija, vado
vaujama Margaret Thatcher, pa
sisakė už laisvas darbininkų de
rybas, nevaržant vyriausybei jo
kiomis ribomis. Bet ir konserva
torių tarpe toks pareiškimas lai
komas "politikavimu". Net ir bu
vęs konservatorių premjeras Ed-
ward Heath, kurį partijoje pa
keitė ponia Thatcher, remia 
premjero algų ribojimą. Darbi
ninkų streikai labai kenkia dar-
biečių vyriausybės planams. 

Samoza ieško 
pirkti naftos 

Managva, — Sukilėliai iš kai
myninės Costa Ricos vėl puolė 
Nikaragvos teritoriją, tačiau bu
vo atmušti. 

Opozicijos diktatoriui Somo-
zai vadai buvo nuvykę pan Ve-
necuelos prezidentą Carlos Pe-
rez, kuris pažadėjęs sustabdyti 
Nikaragvai naftos pardavimą. So-
moza bandąs gauti naft'>s per ki
tas valstybes: Haitį ir Taivaną. 

Kinija parduoda 
Italijai naftą 

Tokijo. — JAV energijos sek
retorius Schlesinger pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad Kini
jos naftos atsargos, amerikiečių 
specialistų apskaičiavimu, gali 
siekti 100 bilijonų statinių, kada 
Amerika atsargų teturi apie 30 
bil. statinių. 

Pirmą kartą Kinijos nafta bu
vo parduota Europoje. Italijos 
valykla Garrone paskelbė, kad 
gruodžio pradžioje iš Kinijos lau
kiamas transportas — 317,450 
statinių nevalytos naftos. Vėliau 
laukiama daugiau. 

— Pan American aviacijos lini
ja sustabdė skridimus į Tehera
ną dėl ten vykstančiu neramu
mų. Iš Irano išgabenti 75 tos 
bendrovės tarnautojai. 

Teheranas. — Nauja karinė! 
Irano, valdžia suėmė 12 žymių 
iraniečių, buvusių aukštų parei
gūnų. Riaušės Irane aprimo, ta
čiau streikai nesibaigė. Buvusių 
valdininkų suėmimai pabrėžia 
šacho nusistatymą kovoti su ko
rupcija. Laukiama daugiau suė
mimų. 

Irane išeina tik vienas mažes
nis laikraštis, kiti streikuoja, ko
vodami su cenzūra. Žinios skel
biamos per vyriausybės radiją ir 
televiziją. Sekmadienį nežinomos 
grupės buvo peršautas buvęs Ira
no aviacijos pareigūnas gen. Kha-
demi. Jis antradienį ligoninėje 
mirė 

Naftos darbininkų streikas — 
svarbiausia karinės valdžios 
problema. 

Paryžiuje musulmonų dvasi
nis vadas Khomeini, ištremtas 
1963 m., kai jis pasipriešino ša
cho pradėtai žemės reformai, pa
skelbė atsišaukimą į Irano gy
ventojus, ragindamas kareivius 
sukilti prieš šachą. Jis ragina 
motinas, žmonas ir seseris spaus
ti vyrus, kad jie kariuomenėje 
neklausytų įsakymų. Khomemi 
skelbia, kad šachas yra kaltas 
dėl visų Irano negerovių, šachas 
esąs profesionalas žudikas, kraš
to išdavikas, kurį reikia paša
linti. 

— Pietų Afrikos mininteris juo
dųjų reikalams pasitraukė iš pa
reigų, nes jis įveltas į skandalą, 
kurį sukėlė valdžios lėšų panau
dojimas privačiam bizniui. 

— Teroristai Rodezijoje nužu
dė 25 juodus piliečius. 

— Amerika ir Vengrija pasira
šė sutartį bendromis jėgomis ieš
koti vėžio ligai nugalėti vaistų. 

— Ispanijoje teroristo buvo nu
šautas dar vienas federalinis po
licininkas. Įtariama baskų slap
ta organizacija. Politiniai nera
mumai šiemet pareikalavo jau 
61 aukos. 

— Pennsylvanijoje sename 
viešbutyje kilo gaisras ir žuvo 12 
žmonių. 

— Pakistano aukščiausias teis
mas atidėjo sprendimą dėl buvu
sio premjero Bhutto mirties baus
mės apeliacijos. Žemesnis teis
mas jį ir dar keturis asmenis nu
teisė mirti už politinio priešo nu
žudymą. 

Užsienio korespondentai pra
neša gyventojų nuotaikas. Tik 
apie 20 nuošimčių Irano pilie
čių palaiko šachą ir tik dėl to, 
kad nemato, kas jį galėtų pa
keisti. Kada šachas prisiėmė sau 
nuopelnus už visus Irano laimėji
mus, dabar jis turi prisiimti kal
tę už visus nepasisekimus. In
fliacija, kyšių ėmimas, butų sto
ka, nedarbas, slaptos policijos 
siautėjimas, pareigūnų baimė, 
net kai kurių maisto produktų 
trūkumas, — viskas verčiama 
šachui. Be kyšių gyventojai ne
galėję sutvarkyti jokių savo rei
kalų. Nuo paprasto policininko 
iki aukščiausio ministerio, visi 
pareigūnai laukę kyšių. Šitaip 
tvirtina ne bedarbiai ar komu-
istams prijaučiantieji, bet vidu
rinės klasės biznieriai, tarnauto
jai ir mokytojai, praneša kores
pondentai. Panašiai kalba ir Te
herane reziduoją užsienio valsty
bių diplomatai. Jie tačiau pripa
žįsta, kad šachui pasitraukus ar 
kariuomenei jį nuvertus, Irane 
atsirastų tuštuma ir, greičiausiai, 
civilinis karas, chaosas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Sovietų Tass agentūra iš
platino žinią iš Etiopijon, kuri 
skundžiasi, kad Kinija atsiuntusi 
patarėjų į Eritrėją, kuri kovoja 
su Etiopija. 

— Paryžiuje, UNESCO konfe
rencijoje, Izraelis pareikalavo, 
kad dvi arabų pasiūlytos rezo
liucijos būtų atmestos. Arabai 
skundžia Izraelį, kad tas apsun
kina arabų vaikų švietimą oku
puotose teritorijose. 

— Vakar pietų metu dar ne
buvo aiškūs Texas rinkimų re
zultatai. Sen. Tower ir kiti kan
didatai gavo po lygiai balsų su 
savo konkurentais. 

— Kolumbijoje, Bogotos mies
te, sugriuvo statomas viešbutis, 
žuvo daugiau kaip 100 darbinin-

— Kanadoje sumažėjo bedar
bių skaičius ir siekia 8.2 nuoš. 

— Tautinės Kinijos vyriausybė 
apgailestavo Amerikos nutarimą 
neparduoti F-4 kovos lėktuvų. 
Spėjama, kad Amerikos nutari
mas padarytas siekiant neįžeisti 
komunistinės Kinijos. 

—Buvusi Indijos premjerė In-
dira Gandhi lengvai laimėjo rin
kimus į kongresą. Manoma, kad 
ji, kaip buvusi premjerė, taps 
kongreso opozicijos vade, 

— Amerikos naftos bendrovės 
lėktuvas su 17 žmonių nukrito 
Egipte. Jo ieškoma dykumose 
helikopteriais. 

— Jeruzalės burmistras Teddy 
Kollek buvo perrinktas, nežiū
rint Izraelio vyriausybės trukdy
mų. Jis yra opozicijos darbiečių 
partijos narys, išrinktas jau ket
virtai kadencijai. 

— Anglikonų bažnyčios vadas, 
Canterbury arkivyskupan, dr. Do-
nald Coggan planuoja aplankyti 
Rytų Europos šalis ir jų religi
nius vadus. 

Sovietų gynybos ministras, maršalas Dmitrijus Ustinovas pasakė bol
ševikų revoliucijos parade piktą kalbą apie Kinijos vadų ryšius su tai
kos priešais. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 9 d.: Teodoras, Eus-

tolija, Aušautas, Miglė. 
Lapkričio 10 d.: Leonas Did., 

Trifena, Vaišilgas, Nirmoda. 
Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:37. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

70 1. 



DRAUGAS, ketvir tadienis , 1978 m- lapkričio mėn. 9 d. 

Detroito Lietuvių kultūros klubo 25 m. sukakties min ėjime dainuoja mergaičių choras, vadovaujamas St. 
Sližio. Nuotr. J. Gaižučio 

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

1978 m. lapkričio 1 d. 7:45 

jiems visai nerūpėjo bent suma-iba savo Vasario 16 ir karaliaus 
žinti įtampą Detroito lietuvių! Mindaugo vainikavimo šventei 
tarpe, ko taip trokšta JAV LB j ruošiasi, bet jei dar būtų su 
Detroito apylinkės valdyba, to- | DLOCu susitarta, tai ir abi prog-

v.v Dievo Apvaizdos f f^P į"^ t dėl yra labai nusivvlusi, nepasie- j ramos galėtų būti suderintos. Kultūros centre ivvko JAV L B ! , / . , . .J ' y 

~ . . ,. , . , , , ;kusi jokio susitanmo 
1 b ' r n i f r t o m r h n v o c vnlHTrKAf *w-w_ . * 

U ATLANTO PAKRAŠČIŲ APYGARDOS VEIKLOS 
Atlanto Pakrančių apygardoje j kuopos nariai. Jie dirbo prie to 

turime dabar 19 kuopų. Dvi pri-1 komiteto biuletenio sudarymo ir 
sidėjo praeitais metais: 146 Ha- išsiuntinėjimo, 
rrisburgo. mieste Pennsylvanijoje Apygardos Spaudos komiteto 
ir 147 St.Petersburgo mieste, Flo- pirmininkė buvo Izabelė McKin-
ridoje. Didelė galimybė yra iki I ley iš Amsterdamo kuopos. Sa-
metų galo atgaivinti 93 Rocheste- į vo pareigas atliko ji puikiai. Apy-
rio kuopą. 1976 metais mūsų apy-\ gardos suvažiavime kovo mėnesį 
gardą tu rė jo iš viso 565 nar ius , pravedė simpoziumą, kurio metu 
1978 m. rugpiūčio mėnesį jau tu- j davė daug naudingų patarimų, 
rėjo 1004. ikaip ir kur garsinti mūsų orga-

Po seimo Providence mieste i nizaciją ir kuopų veiklą. Apygar-
sušaukėme tris apygardos šuva- į da yra laiminga, turėdama Iza-
žiavimus. 1977 m. spalio 16 d.: bele savo veikėjų tarpe. 
suvažiavimas suruoštas Kearny! Apygardos biuletenį redaguoja, m^mm^mm^ , ,—, wrma mmmm Mdmn^ , . . . . . . , 
mieste, 90 kuopos globoje. Cent- '• Janina Janonienė iš N e * Yorko j Detroito apylinkės 'valdybos po- į . ] ° s u s l t a n m o - Smulkiau j Taipgi l ų l J r M f Į valdyba nu 

rinio Lietuvos Reikalų komiteto j kuopos, o išleidimu pasirūpina i sėdis, kuriame dalyvavo Violeta a p i e . . p a s I t a n m o .e '?ą . " e r a s y s m ' i tarė parašyti laiškus visoms Det-
pirmininkas kuru K. Pugevičius; Marija Kcber ir Great Neck kuo- i Abariūtė, Gina Baukienė, Gintė n e s *! g a n a s m u | k i a i buvo nu- ; r o i t Q l i e t u v i ų organizacijoms, ku-
ten pravedė simpoziumą žmo-; pos. Biuletenis palaiko puikų ryši Damušytė, dr. Kęstutis Keblys,: Eff* .** paskutiniame Draugo , rfų ^ -fm& a d r e s u S j paįnformuo-
gaus teisių klausimu. Kovo 12 d. j tarp apygardos valdybos ir kuo- Į Vytautas Kutkus, dr. Vytautas. r 0 I t 0 z m u J skynuje. | - a n t .&s a p - e , A V L R D e t r o i t o 
St. Clair mieste Pennsylvanijoje į pų. Majauskas, Vytas Petrulis, Jurgis Po to valdyba svarstė tolimes-1 apylinkės ir DLOCo valdybos pa-1 
įvykusią šv. Kazimiero šventę ir Praeitieji metai buvo geri mū- Ribinskas, Algis Rugienius, dr . !nę Vasario 16 minėjimo eigą ir,įsitarimų eigą ir atsiklausiant j r 
apygardos suvažiavimą globojo ; sų apygardai. Narių skaičius nuo Aleksas Zotovas ir kontrolės ko- j visiems valdybos nariams pasisa-! nuomonės tuo klausimu. Save 
114 Anthracite kuopa. Mišios bu-į 777 (1977 m.) išaugo iki 1004. . misijos pirm. Jonas Urbonas. įkius, nutarė 1979 m. vasario 10 į nuomones apylinkės valdybai ga
vo Sv. Jurgio bažnyčioje, She- \ Iš dalies tai įvyko dėlto, kad pri- , Vasario IQ :> ]CCaulia K ' šeštadienį, ruošti Vasario 16 ; Ii siųsti ir pavieniai asmenys. To 
nadoah mieste, o pusryčiai ir; sidėjo naujos Harrisburgo ir St. j w , ir karaliaus Mindaugo vainikavi-Į laiško projektas šiame posėdyje 

v. . . j . SM r> . i. i„. o T>0],_j;;r, mindaugo lainimvimo švente » _.. , ° I, . . . . . r 

suvažiavimo posėdis — Šiluvos ; Petersburgo kuopos. Balandžio j m o š v e n t e Diskutuojant tos buvo skaitytas ir priimtas. 
Dievo Motinos parapijos salėje, j 30 d. buvo išrinkta Harrisbur- i Pirmiausiai visi apylinkės vai-, šventės pobūdį, pasisakyta už 
Maizeville mieste. Per pusryčius : go kuopos valdyba. Susirinkime . dybos nariai buvo painformuoti! grynai kultūrinio pobūdžio šven-
kalbą pasakė Jonas Jurašas, ne-! dalyvavo 135 žmonės. Jiems pa-j apie 1978 m. spalio 26 d. įvy-|tę ir jos programai sudaryti su-
seniai iš Lietuvos pasitraukęs į: dėjo Anthracite kuopa. ^ kusį pasitarimą tarp Detroito j darė penkių asmenų komisiją, ku- i Apygardos 
JAV-bes. Iš viso 210 asmenų daly-j Pennsylvanijos srityje dar tikj Lietuvių organizacijų centro ir Į riai vadovaus dr. Kęstutis Keb-|rius Pranas Turūta pranešė 
vavo pusryčiuose ir popietiniame pradžia tėra padaryta. Lietuviai j JAV LB Detroito apylinkės vai- : lys, o nariais bus Violeta Aba- i JAV LB Detroito apylinkei, kad 
posėdyje. Apygarda buvo pasam- ten didžiuojasi savo kilme ir kul-į dybos atstovų. Apylinkės valdy- Į riūtė, Gintė Damušytė, Eleono-|!978 m. gruodžio 3 d. 12 vai. 

bos atstovų vadovas pirm. Algis j ra Grigaitienė ir Vytautas Kut- j Dievo Apvaizdos kultūros centre 
Rugienius ir atstovai dr. Kęstu-Įkus. Nors JAV LB Detroito apy-i yra šaukiamas Michigano apy-
tis Keblys, dr. Vytautas Majaus- į linkės valdyba yra nusivylusi dėl gardos suvažiavimas. Suvažiavi-
kas ir Vytautas Kutkus smulkiai' nesusitarimo su DLOCu, bet pa-jme turi teisę dalyvauti rinktieji 
nupasakojo pasitarimo eigą ir pa- lieka duris atviras ateities pasi- j apylinkių atstovai, apylinkių val-
reiškė savo nuomones apie ' tarimams, jeigu tik to DLOCas į dybų, apygardos valdybos fr-apy-
DLOCo atstovų Raimundo Šakio, pageidautų. Apylinkės valdyba ir j gardos kontrolės komisijos nariai. 
Bernardo Brizgio, Stasio Šimoliū-1 po nepasisekusio pasitarimo gal- į Apygardos suvažiavimo darbo-

te,~New Jersey valstijoje. Jį glo- VYČ/V SE7MAS "° ^ E I z b i e t 0 S P a u r a z i e n į s P0" v'oja, kad Detroito lietuvių kolo- tvarkėje yra apygardos valdybos 
bojo 52 kuopa. Buvo atstovau- ž i u r* * Bendruomenės pasiūlymą nijos dama turėtų būti statoma! pirmininko, iždininko ir kiti pra-
iamos 11 kuopų. Pravedėme sim-l 66-tasis Lietuvos vyčių seimas bendrai ruošti Vasario 16 minė- pirmoje vietoje. Apylinkės valdy-1 nešimai bei apygardos valdybos 
Doziuma tema- ' 'Vyčių seimas ir i ateinančiais metais bus Chicago- jimą, kuriame aukos Lietuvos iš-
kit> iarn pasiruošti". Moderato- i je, rugpiūčio mėnesį. Jis vyks Ra- Į laisvinimo reikalams būtų ren- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHlliHiiiiHlNiiiHiuiiiiiiililiiliiiiuiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiliii^ 
riais buvo Marija Skabeikienė,' disson Chicago viešbutyje (anks-i karnos pagal aukotojo laisvo ap-
Loreta Stukienė ir Viljamas Sid-įčiau buvusiame Sheraton). Ren- J sisprendimo valią Altai, Vhkui 

gimo komiteto pirmininku yra \ ar Lietuvių Bendruomenei. Atro 
Algirdas Brazis. Chicagos. vyčiai | do, kad DLOCo atstovams bu 
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rinkimai 
Dr. Vytautas Majauskas yra 

paprašytas nusiųsti apygardos 
valdybai Detroito apylinkės ats
tovų ir valdybos narių sąrašus ir 
visus juos pakviesti dalyvauti su
važiavime. 

Smulkūs reikalai 

Pirm. Algis Rugienius pranešė, 

Michigano apygardos 
suvažiavimas 

valdybos sekreto-

džiusi autobusą atvykti vyčiams | tūra, ir mes galėsime plėsti sa-
is New Yorko ir jo priemiesčių, j vo organizaciją. 
Buvo atvykę atstovai iš visų Penn-; Tokį pranešimą 1978-jų metų 
sylvanijos kuopų, įskaitant ir Ha-į vyčių seimui pateikė Atlanto Pa-
rrisburgą. Posėdyje buvo 86 ats- krančių apygardos pirmininkas 
tovai iš 13 kuopų. Laurynas Janonis. (Į lietuvių kal-

Pavasario suvažiavimas b u v o ! b 3 U 'sverte Aleksandras Pakal-
gegužes 21 d., Elizabetho mies- j viskis Sr .) . 

VYCIV SEIMAS 

66-tasis Lietuvos vyčių seimas 

tis. 
Vienerių metų bėgyje buvo sep

tyni valdybos posėdžiai. Juose' turi jam padėti, 
buvo nagrinėjama ir p lanuojama' 
apygardos veikla. 

Rugpiūčio 13 d. Anthracite 

fT ) j vo visai nesvarbu, kas atsitiks su 
Detroito lietuvių kolonija mums 
nesusitarus. Susidarė įspūdis, kad PADĖKIME KANKINIUI 

Petras Paulaitis buvo įkalintas! 
kuopa"' suorganizavo labai pasi-[tuojau po antrojo pasaulinio ka- gyvybinės or-
sekusia 64 Lietuvių dienos gegu- ' ro, ir dar tebesėdi kalėjime. Ken- | jaunųjų Kuopos yra gyvyoines or 
z t r ^ 2 w o o d P a r k e , B a r n e s v i l l e ! č i a už gynimą žmogaus teisių į | gan.zacija., ,r ragino vyčių kuo-
miestelyje. Kalbą pasakė Simas, sąžines laisvę. Ir tiek ilgai ken-
Kudirka, "Kalvelis" pašoko tau-į čia. Vyčiai turėtų rašyti laiškus 
tinius šokius. 12 kuopa buvo pa-- jam į kalėjimą. Tai būtų didelė 

samdžiusi autobusą atvažiuoti i į moralinė parama, ir duotų žino-
gegužinę žmonėms iš New Yorko jti Sovietų ^Sąjungos valdžiai, kad 
ir jo apylinkių. Apygarda orga 

pas, kurios dar neturi jaunųjų 
kuopų, kuo greičiau jas suorga
nizuoti. A.P. 

1 MARQUETTE AUTO CLINIC | 
= 6655-59 So. Calilomia Ave. — Tel. 471-0233 § 
i " 476-3872 I 
s s 
= Užsienio ir Amerikos automobiliai = 
I Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITIONENG) | 
= STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija f 
= už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto 5 
= iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Langys = 
.TllIlIIlIlIlIlIHHIMrlIHIMtffHMIflflHHflIIIIIIffflIlIlIlIlIlIIlIllIiflIlHIflIlUltHIHtlIltlinin^ 

nėra jis dar užmirštas. Adresas 
yra: Petras Paulaitis. Mordovskaja 
ASSR, St. Pot ' Ma, P / ja Z H K H 
385/19-3. 

Kun. K. Pugevičius 

JAUNIEJI VYČIAI 

Paskutiniame vyčių seime cent
ro valdybos vicepirmininkė Ann 
Marie Kassel pranešė, kad jaunų-

nizuoja autobusą vykti į antrąją 
iš Pabaltijo kilusių žmonių šven
tę, kuri bus rugsėjo 23 d., Holm-
del mieste, New Jersey valstijoje. 
Programoje dalyvaus lietuvių 
choras "Perkūnas", moterų kvar
tetas "Vilija" ir trys tautinių šo
kių grupės - "Aušrinė", "Lieps
na" ir "Triptinis". _ . . . 

Rugsėjo 24 d. bus apygardos. j u vyjjų kuopos dabar veikia 
suvažiavimas Maspetho mieste. Brocktone, Pietiniame Bostone ir 
Numatomas simpoziumas apie | Westfielde (Massachusetts vals-
kuopų planavimą us Marija Ska- Į tijoje), Nevvarke (New Jersey 
beikiene, kaip moderatore. Spa- j valstijoje), Chicagoje (Illinois 
lio 15 bus apygardos organizuo- valstijoje), Daytone (Ohio vals-
jami pietūs, skirti pagerbti An-j tijoje), Amsterdame ir Maspethe 

(New Yorko valstijoje), Provi
dence (Rhode Island valstijoje), 
sostinėje Washingtone, ir St. 
Clair mieste, Pennsylvanijoje. St. 
Clair mieste yra dvi jaunųjų vy
čių kuopos. 

Visos jaunųjų vyčių kuopos yra 
veiklios, šoka tautinius šokius, 
dainuoja, dirba kultūrinį darbą, 
ruošia gegužines, mokosi lietu
vių kalbos, sportuoja. Jų atsto
vai dalyvauja apygardų suvažia
vimuose ir metiniame vyčių sei
me. Kai kurie iš jaunųjų bendra
darbiauja "Vytyje". Chicagos 
jaunieji vyčiai dalyvavo dainų 

tanui Mažeikai, buvusiam Brook-
lyno kuopos nariui, St. Peters
burgo mieste Floridoje suorgani
zavusiam naujausią mūsų kuopą. 
Pietūs bus Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. 

Per Sv. Kazimiero šventę du 
vyčiai buvo pakelti į trečią laips
nį —Valteris Jurkus ir A. Monc-
kawitch, abu iš New Yorko kuo
pos. Seime bus dar keliami į tre
čią laipsnį vyčiai iš Amsterdamo. 

Kun. K. Pugevičiaus vadovau
jamam centriniam Lietuvos Rei
kalų komitetui šiais metais daug 
padėjo mūsų apygardos Lietuvos 
Reikalų komiteto pirmininkė Ma- j šventėje Toronte liepos 2 d 

ija Skabeikienė ir kiti Maspetho I Vicepirmininkė pastebėjo, kad | 

APLANKYKITE LIETUVĄ 1973 METAIS 
SU MŪSŲ EKSKURSIJA 

{VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMU PRISIMINIMŲ 

K A I N O S 
Išvykstame Grįstame 
3ruod. 22 
Kovo 5 
Kovo 22 
Bal. 12 
Bal. 23 
Geg. 3 
Geg. 14 
Geg. 24 
Birt 14 
Birž. 26 
Liep. 4 

Liep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs. 20 
Spal. 15 

Saus. 5 
Kovo 15 
Kovo 31 
Bal. 21 
Geg 3 
Geg. 12 
Geg. 24 
Birž. 2 
Birž. 23 
Liep. 10 
Liep. 19 

Rugp. 7 
Rugp. 24 

Rūgs. 5 
Rūgs. 15 
Rūgs. 29 
Spal. 25 

Grupė St 

$1049.00 
$779.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$899.00 
$899.00 

$1249.00 
$1199 00 

GXT. 
(Apex fare) 

$849.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.0C 

(Group 30 fare) 
(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
$849.00 
$849.00 
$799.00 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 30 fare) 

$899.00 
$849.00 

Miestai Ir Naktys 

Vilnius 5, VarSava 3, Leningradas 3, Maskva 2 
Vilnius 5, Varšuva 2 

Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5. Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2. 

Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 

Vilnius 5, Riga 3. Leningradas 3, Maskva 2, 
Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5. Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 

Vienos dienos ekskursija į Kauną ir pasės dienos kelionė \ Trakas įskaitoma. 

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
535 Fifih Avenue 

New York, N. Y. 10017 
212-697-7257 

"Groap 30 fane" tari būt 30 a r daugiau keleivio. 

Kreipkitės į JONĄ ADOMĖNĄ 
Kelionių vadovas 

kad gauti padėkos laiškai iš se
natoriaus Robert P. Griffin už jo 
indorsavimą ir Vinco Tamošiū
no , už j am įteiktą dovaną Stasio 
Butkaus šaulių kuopos 20 metų 
minėjime. Be to gautas pakvieti
mas dalyvauti Detroito Lietuvių 
organizacijų 35 metų sukakties 
minėjime. Dr. Kęstutis Keblys pa-

{Nukelta į 4 pusi.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pįrmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2«70. 

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048. 

Tel. ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 va!, ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tet ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, tre£. ir šešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDNHJND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — G R 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Tel. REUaace 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
Kf Mikli Jl{ VAIKT LIGOS . 

SPt;CIAL/ISTE 
MEDICAL BUIUMNO 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. "opiet. 
Ofs. tel 737.1168, rea. 239-2913 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 We*t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

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

Ofis. t e l 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
EmocineS ligos. 

CRAVFFORD MEDICAL BUDG. 
6449 So. Pnlaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Šeštad. nuo 1 Uci 4 vai. 

Ofs. PO 7-6900 Bes. GA 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave., Chicago 
TeL 480-4441 

Dr. K. A. IUCAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St.. Palos Heights 
Tel 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS — C m R V R G M A 
Ofisai: 

111 y O. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL A V E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir 
"Contact lemse*" 

2618 W. 71st St. — TeJ. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES 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 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ortso t*lef. R E 5-4410 

R^TMeiioijos telef. OR 0-O61? 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad 
1 ligi 3 v. popiet pagal ^usitarimą 

nuo 

Ofiso tel. H K 4-2123. \ ; .mu f.I H-r.19% 

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 S-7 — is anksto susitaria. 

I 
įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

Išskyrus treč ir šeštad 

TeL ofiso PR 6-6446 
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Nuolat besvarstant, 

KUR KO IŠMOKSTAMA 
Komunistai nieko nedaro, kas iniciatyva, socialistinė revoliuci-

jiems nenaudinga. Jie neišleidžia ja, kai, Lenino žodžiais tariant, 
knygų, jei įsileidžia vieną žmogų engiamosios liaudies masės nebe
keltoms dienoms, o kitą kelioms norėjo senoviškai gyventi, o val-
savaitėms, tai jie žino ką darą dančios viršūnės pergyveno kri-
Jei įsileidžia jaunimą mokytis, zę". 
tai reiškia komunizmui naudm- * 
ga. Tačiau iš kitos pusės gali bū- Tenka pasakyti, kad tie žo-
ti naudinga ir pavergtiesiems, džiai yra grynas melas, nes, jei 
nes nuvykę lietuviai atneša lais- ir buvo negerovių laisvoj Lietu-
vo pasaulio nuotaikų. Nuvykę į voj, tai jos būtų ^ku i bėgant su-
Lietuvą suteikia žinių apie lais- tvarkytos be okupanto atneštos 
vojo pasaulio žmones ir veiklą, prievartos Sibiro ir kalėjimų. Gal 

Svečio iš pavergtos Lietuvos vienas, kitas lietuvių savanoriš-
taip pat nereikia baimintis, nors kai geidė vergijos, bet visa ietu-
tų svečių tarpe pasitaiko tikrų pa- vių tauta tokios okupacijos neno-
vergtos" Lietuvos žmonių engėjų, rėjo. įdomiausia, kad panašiai 
Laisvėje gyveną neturi ko bijoti, prasitaria ir pats Aničas, teigda-
bet visai kita, kaf patenki už ge- mas: "Revoliucinius įvykius pa-
ležinės uždangos ir pradedi kai- greitino Lietuvos kariuomenės 
bėtis su oficialiais pareigūnais ir perėjimus į liaudies pusę, taip pat 
korespondentais, kurie dažnai papildomų tarybinės armijos da-
skelbia taip, kaip nebuvo. Taip linių įžengimas į kraštą. Dėl pa
jau yra pasitaikę daugybę kartų, ir starosios aplinkybės pasidarė ne-
į Vakarus patekęs žmogus negali begalima kontrovrevoliucinė in-
to atšaukti, nes ten liko jo gi- tervencija". 
minės ar pažįstami. Žodžiu, kai atėjo raudonamie-

XT . . , . „ . . , . čių daliniai ir okupavo, tada ne-
Neseniai lietuvių spaudo, sep- b e b u V Q H m a n } e k o d a r ^ 

tyniohkmeus Vikta pareiškė, kad T a č i a u »J n e r d š k i £ ^ 
jis taip nesakė, kaip Gimtasis ^ j a u ^ r a m i d k d ^ ^ 
kraštas paraše pabrėždamas s k e ] b i v e r f ^ į k a i ė j i m u s i r 
kad «Visa tai kas yra parašyta ^ ^ N o r s b u v Q o k d 

Gimtajame krašte , yra gryna fe ^ ^ ^ d J 
netiesa, melas Bet kiek tokių k -0 rfeš o k T a i bfi a . 
drąsių gah pasitaikyti ir pasitai- ^ b u v Q L i e t u v a i s k a u d ū s įyy_ 

kiai, tačiau Lietuvos pogrindžio 

ĮSIKŪRIMAS SAULES JUOSTOS 
JAV VALSTIJOSE 

Senesnio, pensininko amžiaus asmenims patartina gyventi kur pigiau ir kur šilčiau 

BR. AUŠROTAS 

ko? 

Tačiau gal ne tiek svarbu, ką 
enkavedistinis laikraštis rašo 
mums ar apie mus, bet blogiausia, 
kai jie tiesiogiai jauniems žmo
nėms teigia, kad Vakaruose litu-

spauda "Aušros" 11 nr. apie juos 
taip rašo: "Tiesa, pasaulis neat
kreipė reikiamo dėmesio į mūsų 
partizanų kovas, bet tauta parti
zanų lūpoms ir veiksmais tarė o-
kupantui, kad ji nori būti laisva, 

anistinėse mokyklose visos infor- k a d .. pa 'vergė]-ą s u t h l k a s u ^ 
macuos baigiasi apie Lietuvą su lu> Q n e s u d u Q n a fr d r u s k a „ 
1940 m. riba. Vilniaus kursantų 
išleistuvėse buvo pasakyta, kaip 
skelbia "Gimtasis kraštas", "mū
sų širdys ir mūsų durys atviros. 
Nieko neslepiame. Šeštoji laida. 
Daugiau, kaip šimtas diplomų. 
Dar vakar šeštadieninėse mokyk
lose girdėję apie Lietuvą, kažko
dėl tesiekiančią 1940 m. ribą". 
Teisingai, laisvojo pasaulio litu
anistinėse mokyklose akcentuo-

Artėją pensininkų grupėn tau
tiečiai ne vieną kartą kalbasi ir 
tariasi apie persikėlimą nuola
tiniam gyvenimui iš šiaurinių į 
šio krašto pietines valstijas. Su
prantama, kaip ir kiekviename 
rimto studijavimo reikalinga
me klausime, visuomet buvo, yra 
ir bus, jeigu ne dvi, tai net ir 
kelios nuomonės. 

Ir aš pats apsisprendžiau už 
nuolatinį įsikūrimą JAV pietuo
se, Floridoje, tik po to, kai iš
bandžiau savo kailiu karšto kli
mato gyvenimo sąlygas ne tik 
čia, bet ir Pietų Amerikoje bei 
kitose karštose pasaulio vietose. 
"Ligi negyvenai geriau, pato
giau, tai žmogus negali žinoti, 
kas yra geras gyvenimas", taip 
mane mokė ir patarinėjo mano 
amžinos atminties dėdė Juozas 
Sagys. Tenka sutikti: tik pats iš
mėginęs gali pasakyti, kad tokios 
sąlygos to amžiaus asmeniui gali 
būti geresnės negu kitos, nors ir 
ši taisyklė nepritaikyta 100 nuoš. 
visi«ms žmonėms. 

Rimti patarimai 
"Modern Maturity" š.m. spa

lio-lapkričio mėnesių laidoje mė
gina atsakyti į šį klausimą susi
rūpinusiems ir ieškantiems ma
lonesnių gyvenimo sąlygų, jau su
laukusiems ar besirengiantiems 
pensininko gyvenimui. Kaip gal 
daugeliui yra žinoma "Modern 
Maturity" mėnraštį leidžia AA 
RP — American Association of 

Taip kalba žmonės ne sėdėda
mi šiltai ir saugiai laisvuose Va
karuose, bet žmonės matę tas ko
vas ir taip pat rizikuodami tą 
liudijimą skelbia pogrindžio 
spaudoje. 

Gali kaip nori politrukai kalbė
ti mūsų kursantams ir mums pa
tiems savo spaudoje, kad mes sle
piame nuo jaunimo dabartinį 
laikotarpį, nieko jie neįtikins. 

Retired Persons organizacija, gal 
geriau, institucija, turinti kelio
lika milijonų pensininkų, priklau
sančių jos gretoms. Taigi, kas tin
ka čia gimusiems piliečiams, tai 
tas tikrai pritaikoma ir mums į 
čia atvykusiems, kai bolševikai 
okupavo mūsų tėvynę. Many
čiau, kad su šio straipsnio min
timis ir mums būtų pravartu su
sipažinti. 

Žinia, tai rašau ne kieno nors 
prašomas ar agituojamas, bet tik 
norėdamas supažindinti skaityto-

vajuose, ir Los Angeles, Califor-
nijoje, yra 10-20 nuoš. pigesnis, 
negu JAV šiauriniuose ir ryti
niuose miestuose. 

Straipsnis yra paremtas statis
tinių duomenų lentelėmis, pagal 
kurias paėmus maistą, butą, va
žinėjimus ir kitas išlaidas, dviejų 
asmenų šeima Atlantoje, Geor-
gia valstijoje, kas mėnesį pato
giam gyvenimui turės išleisti 
apie 6,902 doL, o Honoluluoee, 
Havajuose — 8,513 dol. Pigiausia 
vieta tokio pat lygio gyvenimui 
bus Baton Rouge, LA, tik 6,697 
dol. Kitoje lentelėje skaitytojas 
gali išskaityti, kad pragyve-jus su šiuo svarbiu klausimu. Juo

ba, kad apie Floridą anksčiau daž- j nimas Louisianos valstijoje yra 
nai tekdavo nugirsti, kad "čia pigiausias, kai tuo tarpu Florida 

* •*•„..«»..*'"••'•*", zz?"~ '* • 
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Sovietai, plėsdami savo ekspansiją, stengiasi užvaldyti ne tiktai Vaka
rų Europą, bet ir pietryčių Aziją. Jų laivai Singapūre 

nepakenčiami karščiai ir kad bal
tiniai spintose neišdžiūsta, tokia 
baisi oro drėgmė čia vyraujan
ti". Tiesa, gal kur nors pelkėto
se ir žemesnėse vietose taip ir 
gali būti, bet prie Atlanto pa
krančių, ypač Palm Beach Coun-
ty, čia tokių baisių orų nėra. 

Mano minimo straipsnio auto
rius teigia, kad, prieš parašyda
mas knygą "Sunbelt retirement", 
jis šiose geografinėse platumose 
yra apvažiavęs apie 7,000 mylių 
ir su šiuo klausimu gerai susi
pažinęs. 

Pigesnis pragyvenimas 
Iš statistinių duomenų galima 

susidaryti vaizdą, kad pragyve
nimo lygis JAV vakaruose ir pie
tuose, išskiriant Honolulus Ha-

Šiauriniuose didžiuosiuose mies
tuose, kur tepmeratūra staigiai 
svyruoja, kur triukšmas gatvėse 
apkurtina ausis ir oro tarša to
kia, kad plaučiai vos gali kvė
puoti, šie visi reiškiniai didžiai 

MŪSŲ KASDEE>T\-£ 
DUONA 

Senovėje grūdai ir jų produk
ta i buvo tik papildomas mais
tas . Mitybos pagrindą sudarė 

jama, kad 1940 m. Lietuvą oku- P r i e š i n g a i v h o s m o k v k ios kaip 
pavo rusai kad jie žudė naikino tflc i 5 k e l i a n e t Jk i n n u o s i u s 
ir treme Niekas to negali uzgm- v e r g i m o m ^ k , € f c — 
čyti ir butų nusikaltimas nuo lie- k o v a s i r d a b a r t i n i u s į v y k i u s > ku_ 
tuvių mokinių tai slėpti. r i u o $ n e t i k a t s k l e i d ž i a L K Baž-

Vienas kursantas pasidžiaugė, n y č i o s k r o n i k a > b e t k u r i u o s g a I i 
kad jis čia išgirdęs apie rašytoją 
Vienuolį, ko Vakaruose negirdė
jęs, tačiau kad Vienuolio sū
nų komunistai ištrėmė į Sibirą 
ir kad vėliau tėvas turėjo para
šyti Lietuvą šmeižiantį veikalą, 

matyti ir tas, kas apsilanko pa
vergtoj Lietuvoj. 

* 

Suprantama, šių žodžių Lietuvos 
lietuviai neskaitys arba jei skai-

kad sūnųl H Siyr7g7į in tų7ku" ? s t a i . s u l a b 5 i retom/s * ? £ 5 
santams niekas nepasakė. Visus į * £ P a s a k ^ t u ™ e : Te if ! ' 
tuos lituanistinius ir istorinius kad htuanistinių mokyklų moks-
raštus klastodami komunistai l a s b a ,« i a s .1 s u l9fT

 m e U* n b a H 
niekina Vakarų pasaulio litua- nesusipratimas. Nesąmone, kad 
nistinius mokslus. t a i s m e!a . i s D e t u v a t a *° , š l a f f * 

ir su džiaugsmu įsijungė, kad ir 
"Literatūra ir menas" rugsėjo tarybinės armijos padedama, į 

23 d. paskelbė Jono Aničo straips- Sov. Rusiją, 
nį, kuriame štai ką. tvirti- Gaila kaip nori sovietiniai po
ną: "Lietuviškieji baltistai nema- litrukai iškreipti savo spaudoje 
žai rašo Lietuvos istorijos ir da- vakariečių pasisakymus, gali 
barties klausimais. Visi jų rasi- teigti, kad nepriklausomoj Lie 
niai be išimties skirti feodalinei tuvoj buvo vergija, bet tai nepa-
ir buržuazinei Lietuvai idealizuo- keis lituanistinių mokyklų kurso 
ti, tarybinei socialistinei sant- laisvuose Vakaruose, 
varkai Lietuvoje šmeižti, lietuvių Kalbos gal ir mažiau išmoksta-
tautą priešpastatyti rusams ir ki- ma Vakaruose negu Lietuvoj, ta-
toms tarybinėms tautoms". Laik- čiau čia niekas neskelbia melo, 
rastis rašo, kad "istorinį lietuvių kad lietuvis labai norėjo būti 
tautos posūkį 1940 m. nulėmė Maskvos pavergtas ir kad jis da-
krašto darbo žmonių valia ir pra- bar jos grandinėse labai laimin-
siveržusi jų ryžtinga revoliucinė gas. Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

TARPTAUTINIS KULTŪRINIS LAIMĖJIMAS 

eina atskiru pavadinimu. Pirmas 
tomas, kuria nauja laida išėjo šie
met, pavadintas: "The First Six 
Hundred Years". Tai kūrinys Jean 
Danielou ir Henri Marou. Pradžioje 
jame lygiagreta duodama politine 
ir religinė chronologija nuo Kris
taus gimimo iki 604 m. Pirmoj da
ly J. Danielou dėsto pirmųjų 
krikščionybės trijų šimtmečių isto
riją, gilindamasis į krikščionybę 
žydų tarpe, jos plitimą Romos im
perijoje, krikščioniškų bendruome
nių augimą įvairiose vietose ir 
įvairiuose laikotarpiuose. 

Antroje dalyje H. Marrou patei
kia istorinius duomenis nuo didžių
jų krikščionybės persekiojimų iki 
viduramžių pradžios. Išryškinami 
ir krikščionių laimėjimai, herezijų 
klystkeliai. Bažnyčios tėvų amžius, 
skilimas tarp Vakarų krikščiony
bės, susirinkimai, vienuolijų sąjū
džiai, barbarų invazija. Duodama 
16 žemėlapių. Kiekvienam klausi
mui paduodama plati bibliografija. 

Antrasis tomas pavadintas "The 
Middle Ages". Jo autoriai: prof. D. 
Knowles ir D. Obolensky. Turi 
XXVI ir 519 psl. Tai suglausta 
Rytų ir Vakarų krikščionybės is
torija, apimanti beveik devynis 
šimtmečius (1604-1600). Platus 

dėmesys Romos ir Bizantijos krikš
čionybei, informuojant apie bažny
tinės teisės ir teologijos vystymąsi 
bei krikščioniškos kultūros augi
mą, šiame tome paminima ir Lie
tuva, kalbant apie Pabaltijo kraštų 
įsijungimą į krikščionybę, kovas su 
teutonų ordinu, prūsų sukilimus. 

Neseniai išėjo paskutinis — 
penktas tomas, pavadintas The 
Church in a Secular Society", ap
imąs Bažnyčios istoriją nuo 1848 
m. iki mūsų laikų, šį tomą paruošė 
belgų istorikas prof. R. Aubert, 
talkinamas penkių kitų mokslinin
kų. Cia Įeina įdomūs laikotarpiai: 
Leonas xm, Europos revoliucijos 
1848 m., liberalizmo iškilimas, ka
talikų akcija, socialinė krikščiony
bė. Cia nagrinėjama modernizmo 
krizė, krikščionybės augimas D. 
Britanijoje, Australijoj, Kanadoj, 
JAV-se, Lotynų Amerikoj, misijų 
kraštuose. Specialus dėmesys at
kreipiamas į rytų Bažnyčias ir ap
tariamas pusės šimtmečio laikotar
pis, privedęs prie Vatikano II su
važiavimo. 

Šioje serijoje tik šie trys tomai 
ir išėję anglų kalba, m ir IV to
mas peržiūrimi ir paruošiami ang
lų vertimui. '• P*« 

čia stovi antroje vietoje. Flori
doje dar ir todėl pigiau gyventi, 
kad šios valstijos gyventojai dar 
ir dabar nemoka valstijos paja
mų mokesčių. Tuo tarpu beveik 
visose 50 valstijų visi gyvieji mo
ka aukštesnius ar žemesnius tu
rimų pajamų mokesčius savo vals
tijos iždui (NE IRS-Internal Re-
venue Service). 

Pabrėžtina, kad beveik visos 
"Saulės juostos" valstijos, kaip 
Alabama, Arizona, Arkansas, Ca-
lifomija, Florida, Georgia, Ha-
waii, Lousiana, Mississippi, New 
Mexico, North Carolina, South 
Carolina ir Texas, asmenims iš
ėjusiems į pensiją teikia vieno
kias ar kitokias lengvatas. 

Suprantama, kad kiekvienas 
asmuo, persikėlęs iš vienos vals
tijos į kitą, pirmoje eilėje turi jo
je įsiteisinti ir tik po to ieškoti 
jam galimos suteikti paramos. 

Juostoje sveikesnis gyvenimas 

Žmogaus kūnas savo funkci
jas tinkamiausiai vykdo, kai tem
peratūra siekis 66 —F. ir paly
ginamoji oro drėgmė yra 55 
laips. arba kai temperatūros — 
drėirmės derinys yra 72 (iš 100 
galimų) 

Būtų idealu, kad dar pūstų 
švelnus vėjelis ir šviestų saulu
tė. Na, ir kur gi kitur, jeigu ne 
"Saulės juostos" valstijose šias 
pageidautinas klimatines sąlygas 
mirtingasis, kad ir neturtingas 
žmogelis, galėtų susirasti? 

Netenka aiškinti, kad geras kli
matas palankiai veikia ne tik į 
žmogaus kūną, bet ir į kišenę. 
Švelnus klimatas palankiai vei
kia ir į žmogaus psichologiją. 
Žinokime, kad staigūs oro pasi
keitimai nepalankiai veikia į šir
dį, kūno temperatūrą, šlapumą 
bei metabolinį procesą. 

veikią į visą žmogaus nervinęj mėsa. Daugiau duonos prade-
sistemą. Kaip daugelis gal ir ži- t a vartoti vystantis civilizacijai, 
no, šiaurėje daug daugiau žmo
nių serga kvėpavimo organų su
trikimais, daug dažniau negu 
pietuose. 

augant miestams. Daugelis is
torinių duomenų rodo, kad Eu
ropoje raugintą duoną žmonės 
kepti pradėjo maždaug apie 

Statistikos biuro nustatyta,; gimtą metų prieš mūsų erą. 
kad JAV apie 50 nuoš. žmonių i Taigi juodos duonos, kurią žmo-
daugiau miršta žiemą, t.y. šiau
riniuose plotuose, negu pietuose. 
Yra pastebėta, kad tokios ligos, 
kaip diabetis, pietuose yra leng
viau kontroliuojamas, negu šiau
rėje. 

Dėl susirūpinimo ir vidinio 
spaudimo (stress) atsirandančios 
ligos kaip ulceris, taip pat kai 

nija dabar valgo, amžius per 
du tūkstančiai metų. 

Dabar pasaulyje grūdų pro
duktų ir duonos gaminių var
tojama įvairiai — nuo 19% iki 
8% bendro maisto produktų 
kiekio. Pavyzdžiui, Artimuo
se Rytuose, Indijoje, Kinijoje, 
Japonijoje ir kitur pagrindinis 

kurios širdies problemos, arteri- j maisto produktas ryžiai. 
jų palaipsnis užkietėjimas taip 
pat būna rečiau sutinkamos šil
tesnio klimato sąlygose. 

Kur geriausiai apsigyventi, tu
rint vienokį ar kitokį kūnišką 
sutrikimą, gal geriausiai kiekvie
nam galėtų patarti jo asmeniš
kas gydytojas. Straipsnyje pateik-

Statistiniai duomenys rodo, kad 
bendrame šių kraštų maisto 
produktų balance ryžiai suda
ro apie 70%, o JAV duonos ir 
kruopų suvartojimas nuo 25% 
—30%, bendro maisto produk
tų kiekio. Europoje duonos 
ir kruopų daugiausia suvalgo 

toje lentelėje nurodoma, kad nuo. įtaiai, graikai, bulgarai ir ju 
šienligės geriausia kurtis Arizo- \ g o g i ^ . gjų kraštų vienas gy 
noje, P. Californijoje, Floridos At-' v ^ ^ a g vidutiniškai suvalgo 
lanto vasarvietėse, Š. Carolinos 
kalnuose, EI Paso, Texas. O leng
vinti kovą su širdies ligomis ir 
arterijų užkietėjimu gal verčiau 
traukti į Floridą, Alabamos pa
jūrį* Mississippi, Louisianą ir Te-
xas. Sergantieji reumatizmu ar 
rtričiu verčiau tesikuria Pietų Ari
zonos ar Naujosios Meksikos že
mėse. O kas negaluoja inkstais 
ar turi kiek bėdų su kepenimis, 
tegul pasižiūri į Louisianos ozo
no juostą. 

Florida — gal geriausia 
Suprantama, kad svarbu prisi

taikyti prie gero klimato. Bet, 
be geriausio klimato, žmogui dar 
trūksta ir socialinio pabendravi
mo. O tokį gal lengviausiai su
sirasti Floridoje, nes čia įvairiose 

iki 800 gramų duonos per parą. 
šiuo metu visame pasaulyje 

kepama apie 2500 duonos rū
šių, šis skaičius vis dar didė
ja. Labiausiai paplitusi rugi
nė duona iš šveistinių ir sijotų 
miltų. JAV daugiausia duonos 
suvartojama kvietinės. 

J. WBL 

vietose jau mes turime gražias 
kolonijas, kuriose visiems yra 
daug vietos ir puikaus oro. Nuo 
Miami paplūdymių ligi Sunny 
Hills ežeringų kalvų, kurie dar 
tik galim stiprinkime lietuviškus 
centrus, iš kurių galėtų švisti 
kultūrinis gyvenimas ir parama 
mūsų lietuviškoms organizaci
joms. 

Kelių tautų jėgomis leidžiama 
nauja katalikų Bažynčios istorija. 
Ji bus penkių tomų, serijiniu var
du: "The Chmti&n Centuries". 
Tai jungtinis parinktų istorikų 
darbas. Redakcinį komitetą suda
ro Nijmegeno univ. istor. prof. J. 
L, Rogier (pirm.), Liuveno univ. 
Bažn. istor. prof. R. Aubert, Cam-
bridge univ. ist. prof. M. D. Kno-
wlea, Nijmegeno univ. viduramžių 
ist. prof. A. G. Weiler, o Vakarų 
pusrutulio konsultantas yra Ame
rikos Katalikų univ. prof. J. T. Bl-
lis. Sio plataus istorijos leidinio 
autoriais pakviesti Belgijos, Angli
jos, Olandijos, Prancūzijos, Vokie
tijos ir išeivijos rusų istorikai. Vei
kalas leidžiamas keturiomis kalbo

mis: olandų, anglų, prancūzų ir 
vokiečių. 

Pagrindinis iio serijinio leidinio 
bruožas, kad kreipiamas ypatingas 
dėmesys į krikščioniškos kultūros 
apraiškas: meną, literatūrą, teolo
giją, krikščionišką filosofiją įvai
riais laikotarpiais, dvasinius polė
kius ir idėjas. Antras bruožas, kad 
čia nenorima duoti kokį apologetinį 
veikalą, teisinant pasitaikiusias baž 
nytines klaidas. Norima tarnauti 
istorinei tiesai, kuri tikintiesiems 
nėra baisi. 

Anglų kalba šią seriją leidžia 
Londone Darton, Longham and 
Todd leidykla, o JAV-se — Paulist 
Press, New Yorke. 

Kiekvienas iios serijos tomas ii-

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

34 
Vieną kartą aš, drauge su dviem mūsų įstaigos 

tarnautojas, norėdami ištirti, ar šuns uoslė yra iš tik
rųjų tiek jautri, kad žmogaus kvapą vieną nuo kito 
atskiria, pakvietėme šuns vadovą policininką Vitkaus
ką, kad drauge su mumis automobiliu nuvažiuotų į 
užmiestį tai ištirti. Nuvažiavus netoli Rekyvos ežero, 
išlipę iš automobilio, visi sustojome į vieną eilę. Aš at
sistojau vidury, o mano du draugai prie šonų. Po to 
šuns vadovui Vitkauskui pasakiau, kad jis šunį Reksą 
nuvestų tolyn, kad jis nematytų, ką darysime. Nu
vedus šunį, aš nuėjau apie 200 žingsnių ir krūmuose 
paslėpiau savo nosinę. Tai padaręs sugrįžau atgal ir 
atsistojau į savo vietą. Po to pakviečiau policininką 
Vitkauską su Reksu, kad mano nosinę surastų. Vit
kauskas, atvedęs Reksą, jam parodė mano pėdsakus 
ir pasakė: "Ieškok". Reksas, pažiūrėjęs jam į akis ir, 
matyt, supratęs, ko iš jo reikalaujama, mano pėdsa
kais nubėgęs į krūmus už kelių minučių atnešė mano 
nosinę. Kai policininkas Vitkauskas pasakė: "Parodyk 
kuris tai padarė". Reksas apuostęs mus visus, priėjęs 
prie manęs pradėjo loti, tuo lyg norėdamas pasakyti, 
kad aš esu tas kaltininkas, kuris paslėpė nosinę. 

Kartą buvo toks atsitikimas, kad Reksas mums 
padarė didelį patarnavimą, apie kurį noriu papasakoti. 

Kiek prisimenu, tai buvo 1927 metais. Šiaulių 

medžiagas. Vedant kvotą paaiškėjo, kad tos medžiagos 
buvo pavogtos Telšių mieste, iš vienos krautuvės. 
Klausinėjamas Jankaitis prisipažino esąs kaltas šioje 

Vitkauskas ir jį nuo Rekso išgelbėjo. Vėliau paaiškėjo, 
kad Kuzminskas pamatęs mus ateinančius, išlindęs 
per langą norėjo pabėgti į durpyną, bet šį kartą jam tai 

vagystėje ir papasakojo, kad vagystę papildė drauge Į padaryti nepasisekė, nes policininkas Vitkauskas pa
su Kuzminsku, gyvenančiu Šiaulių miesto priemiesty 
Pakartuvių kaime, apie 3 km nuo mūsų įstaigos Pada
rius Kuzminsko bute kratą, surasta dalis pavogtų iš 
tos krautuvės medžiagų. Tačiau paties Kuzminsko 
namuose neradome. Norėdami jį surasti kelius kartus, 
su valdininku Plienaičiu buvome nuėję į jo namus, bet 
niekuomet nerasdavome. Kadangi būtinai reikėjo su
rasti Kuzminską, tai mums atsibodo kasdien tiek toli 
vaikščioti. Norėdami sužinoti, kur jis slapstosi, pradė
jom klausinėti jo kaimynus, ar jie nežino, kur įtaria
masis slapstosi. Vienas iš jų man papasakojo, kad 
Kuzminskas iš savo namų nėra niekur pasisalinęs 
ir kad jis slapstosi savo namuose. Tik jo jaunesnis 
brolis, arba sesuo, visuomet stovi prie lango sargyboje 
ir kai tik pamato mus ateinančius, tai savo broliui su
šunka: "Bėk, policininkai ateina". Išgirdęs tai, j is per 
užpakaly namo esantį langą išlindęs pabėga ir pasisle
pia į esantį netoli namo durpyną, kuris buvo apaugęs 
krūmais. 

Gavęs tokią žinią, sugalvojau talkon pasikviesti 
šuns vadovą policininką Vitkauską su Reksu. Tuo 
tikslu, vieną rytą, visi atėjome į Pakartuvių kaimą. 
Tačiau atėjome į jį iš priešingos pusės, kad iš Kuz
minsko namų mūsų niekas negalėtų matyti. Palikęs 
policininką Vitkauską su Reksu stovėti sargyboje prie 
durpyno netoli Kuzminsko namų, aš su valdininku 
Plienaičiu, apsukę ratą, ėjome tuo pačiu keliu, kuriuo 
visuomet eidavom Kuzminsko namų link. Mums ne
priėjus iki Kuzminsko namų apie 50 žingsnių, išgirdo
me Reksą smarkiai lojant ir urzgiant o Kuzminską 
šaukiantį pagalbos, kad šuva jo nesudraskytų, nes 

matęs jį bėgantį, paleidęs nuo grandinėlės Reksą 
ir jam pasakęs: "Sugauk". Reksas tai ir padarė. 

Surastos vogtos medžiagos buvo grąžintos nu
kentėjusiam. Sulaikytus Jankaitį ir Kuzminską patal
pinome į Šiaulių kalėjimą Telšių apylinkės teismo ži
nioje, kuriam buvo perduota tuo reikalu pravesti kvota. 

miesto turgavietėje buvo sulaikytas pilietis Jankaitis, * Reksas buvo jį nutvėręs už kelnių blauzdos ir loda-
pardavinėjęs vyrišku kostiumų ir moteriškų suknelių mas — urgzdamas jį laikė, kol atėjo šuns vadovas 

Būdamas senas, nevesk jaunos žmonos 

Aš kiek prisimenu, tai buvo 1939 metais, buvo 
gautas pranešimas, kad keleiviniam autobusui važiuo
jant iš Kelmės miesto į Šiaulius, pusiaukelyje tarp 
Kelmės ir Šiaulių, važiuojant per mišką, nežinomas 
piktadarys iš pistoleto paleido į autobusą kelius šūvius, 
iš kurių vienas pataikė į langą, kur sėdėjo šoferis. Ta
čiau šoferio ir keleivių nesužeidė. 

Aiškinti šį įvykį į įvykio vietą išvykome keli kri
minalinės policijos valdininkai. Rinkdami žinias, užė
jome pas gyvenanti prie plento vieną ūkininką (Pa
vardės neatsimenu, todėl jį pavadinsiu Jonaičiu). Už
ėję į ūkininko trobą, joje rado-ne jauną, gražią, apie 
22 metų amžiaus merginą. Manydami, kad ji yra to 
ūkininko duktė, užkalbinome. Kadangi ir mes tuo lai
ku buvome dar jauni vyrai, tai su ja pradėjome juo
kauti ir klausinėti, a r ji nežino, kas galėjo nakties me
tu, netoli jų namų apšaudyti autobusą su keleiviais. 
Mums besikalbant, atėjo to ūkio savininkas, apie 60 
metų amžiaus, visai pražilęs ir senas žmogus. Pama
tęs mus besikalbančius su t a mergina, pradėjo lyg 
gaidys apie vištą šokinėti ir sužinojęs, kad mes esame 
policijos valdininkai, pasakė: "Jei turite kokį reikalą 
tai kalbėkit su manim o mano žmoną palikit ramy
bėje". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m- lapkričio mėn. 9 d. 

DETROITO 2INIOS 
(Atkelta iš 2 p«L) 

prašytas jiems parašyti svei
kinimą. 

Sekantis valdybos posėdis 
Sekantis JAV LB Detroito apy

linkės valdybos posėdis bus 1978 
m. lapkričio 29 d. 7 v.v. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. Vytautas Katkus 

NAUJA SPORTO KLUBO 
"KOVAS" VALDYBA IR 

TĖVŲ KOMITETAS 

Spalio 29 d. įvykusiame spor
to klubo Kovo narių ir narių tė
vų susirinkime, šį kartą be dide
lio vargo, išrinkta nauja klubą 
valdyba: Alfonsas Velavičius, Ed
mundas Kasputis, Vytas Petrulis, 
jr., Antanas Paikus, Linas Miku-
lionis ir Rita Matvėkaitė. I tėvų 
komitetą išrinkti: Edvardas Skio-
tys, Algis Rugienius, Vytas Rugie
nius, Juozas Orentas ir Jonas Ur
bonas. 

Atstovais į ŠALFASS (Siaurės 
Amerikos Lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos) suva
žiavimą, kuris įvyks š.m. gruo-į 
džio 2-3 dienomis Clevelande, iš
rinkti: Vytas Rugienius, Rober
tas Janukaitis, Liuda Rugienienė, 
Jonas Urbonas ir valdyba paskirs 
savo tris narius. Be šių sporto są
jungos suvažiavime dalyvaus ir 
sporto sąjungos garbės teismo na
riai: Algis Rugienius, Alfon-

vos sutilpo. Prie visų stalų do
minavo Detroito lietuviai. Grakš
čios, mandagios Windsoro lietu
vaitės nardė tarp stalų, nešioda-
mos vis naujus patiekalus. Mais
tas labai geras ir lietuviško sko
nio. Buvo duodama ir išgerti, bet 
su saiku, tik dėl apetito ir geros 
nuotaikos. Vaišių kaina žema, 
vos septyni doleriai žmogui. Iš 
kur gi pelnas parapijai? Be abe
jo, liūto dalis — iš dvejopų žai
dimu. Fantus, kaip masalą, pa-
rapiečiai suaukojo, o svečiai ver
žėsi būtinai ką nors laimėti. Tarp 
laimėjimų malonus šurmulys, 
juokas, skardžiabalsės šnekos. Kle 
bonas čia vienus, čia kitus pa
šnekina, naujai atvykusius pasi 

Pirmą pranešimą padarys šių 
metų lapkričio 12 d., c kitą vė
liau. Pranešimus paįvairins pa
darytais filiiial? bei atskirais 
vaizdais. 

Pranešimai bus daromi Šv. 
Antano parapijos salėje, sekmadie
ni po i v. .»iisiu apie 41:30 vai. 
įėjimas nemokamas, tačiau aukos 
bus mielai priimamos. Didelė ar 
maža auka padeda organizuoti 
kultūrines programas, nes kiek
vienas parengimas yra susijęs su 

| išlaidomis. 
Kultūros klubas mielai kviečia 

visus dalyvauti įdomiuose pašne
kesiuose. Kaip žinome tolimuose 
kraštuose vyksta žiaurios kovos. 

tinka, išeinantiems dėkoja. Jau-"zksrtu rengiamasi taikai. Tad pa 
kūmas nuo pradžios iki pabaigos. 

Tik vieno dalyko pasigedau — 
nors trumputės, kad ir keliolikos 
minučių kultūrinės programė
lės. Kad ir deklamacijų, ar me-

Sol. G. čapkauskienė dainuoja j niško paskaitymo, ar, kol dar ne-
DetI!0i!? ,_D.ieV<i-A—!^zdoS p a r a p i " j buvo prirūkyta, vienos-kitos orga

nizuotos dainos. VVindsoro lietu-jos penkmečio minėjime. 
Nuotr. J Urbono 

d., vėliavų įnešimui į sceną ir į 
Šv. Antano bažnyčią pamaldoms 
vadovavo Leonardas Šulcas. Man 

viai turi nedaug, bet gražaus, ta
lentingo, veiklaus jaunimo. Vai
šių metu gal jis galėtų pasiro
dyti ne vien du šimtu svečių vai 

aprašant šį minėjimą netyčiomis j gydindamas. Tai ne priekaištas, 
prasileido jo pavardė. 

A. Gr. 

KELIOS VALANDOS SU 
VVINDSORO LIETUVLUS 
Windsore, Kanados (Ontario) 

mieste, kurį nuo Detroito skiria 
plati ir gili Detroito upė, gyvena 
apie 200 mūsų tautiečių. Jie 
yra su.<ūrę tautinę Šv. Kazimiero 

keliolika sas Velavičius ir Ignas Anužis, j Pfrapiją, kunoje^ Keliolika metų 
T k iŠ 11 H Tn ontp i - ks-' K^eDonauja žemaitis Kun. Domi-
5 r» L i •' - , -I ' ninkas Lengvinas. Mažai, kad 

tanciose Pabaltiecių varžybose . ° detroitiečiai bus atstovaujami 
tik plaukikų, kuriems vadovauja 
Antanas Grigaras ir Liudas Mi-
kalionis. 

Sporto klubo treniruotės vyksta 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
jos kultūros centre. Klubas, atsi
dėkodamas parapijai už patalpas, 
paskyrė 300 dol. auką parapijos 
statybos fondui. 

Tuo ir baigėsi kilusi krizė spor-

:r 
gyvai, bendruomenei savo para
piją išlaikyti sunku. Parapijos iž
dui papildyti periodiškai rengia-1 
mos vaišės, į kurias kviečiami Det-
raito lietuviai. Kadangi windsorie- į 
čiai gausiai lanko Detroito lietu- į 
vių renginius, o jų klebonas kun. 
D. Lengvinas dažnai talkina • 
Detroito lietuvių klebonams pa
storacijoj, tad yra visų pažįsta- i 
mas, gerbiamas ir mylimas, Šv 

o tik sugestija ateičiai, kad tokie 
| pobūviai turėtų ir gilesnę pras

mę. 
Alfonsas Nakas 

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI 
Inž. Jurgis Mikaila neseniai 

grįžo iš tolimųjų kraštų — 
Egipto, Sirijos, Jordano, Izraelio 
ir Graikijos —kelionės. Detroito 
Lietuvių Kultūros klubo kviečia
mas sutiko pasidalyti patirtais 

i įspūdžiais, nors ir turi kitų visuo
meninių įsipareigojimų. 

sinaudokime gera proga ir arčiau 
pažinkime krikščionybės lopšį i 
filosofijos bei sporto kraštą. 

A Musteikis 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo • iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM Ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. PM. 

Dlrekt. Dr. Jokūbas J. Stukaa 
1407 Force Drive 

MountainsiUe. X. J. 07092 
Tel. 232-5565 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Liet 
viSkų kultūrinių valandų anglų kal
is Seton Hali Universiteto radijo sto 
ties (N*ew Jersey WSOU. 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 
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Biznieriams apsimoka skelbt:? 
dienraštyje "Drauge" 

C L A S S I Fl E D GU I DE 
R E A L E S 1 A T £ 

OAK UWH BY 0WNER 
12 > r. old brick raised ranch. 

3 bedrms, \]Ą baths, wall to wall 
carptg. Central air-cond. Gas fire-
place. Finished family room & rec. 
rm. with bar. 2 car gar. Gas grill. 
$69,500.00. Call after 5 p. m. 
636-9094 

Parduodamas 4 butu namas Mar-
quette Pke. Naujas garinis boile
ris; nauji elektros laidai, 220 V. 
Garažas. Taip pat parduodamas 
pilnas valgomojo komplektas. 
Skambint PR 6-4644 arba 434-7174 

PALOS H E I G H T S 
Contemporary 4 bedrm. ranch 

for people who need lots of room. 
2,752 sq. ft. Huge finished bsmt. 
includes extra kitchen, 1 bedrm. 
and office. 2 natūrai fireplaces in 
driftwood stone. 13 closets plūs 
attic and shed. Beautif ui setting on 
secluded Cul-de-Sac. Price just re-
duced to $129,000.00. 

REYNOLDS REALTY C0. 
8358 S. Pulaski Rd. — 582-1990 

I E Š K O N U O M O T I 

R E A E E S T A T E 
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Michigan Nuosavybes 
UNION PIER IR APYLINKĖJE 

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

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

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

- 4 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 permodeliuoti — 10 
kamb. namas ant 2/3 akro. $22,000. 

HELP WANTED — VYRAI 

Dėl daugiau informacijų ir susita 
rimui apžiūrėti kreipkitės į Ruth b e r Q & i e a . 
Magdzinski — Realtor 

616 — 469-2181 

WEL0ERS & LAY0UTMEN 
Starting pay $4.00 to $450 per hr., 
depending on experience. Own 
transportation or close to Milwau-
kee Rd. trains. Some English re-
ąuired. Apply in Person. 

NORTH SHORE STEEL CO., INC. 

2101 Railroad Ave., Gleu\iew, IU. 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

JANITORIAL SERVICES 
seeking full or part time 

individuals or couples 
for Woodfield and Schaum-

BUN BALDWIN C0MPANY 
15068 Red Arrow Hwy. 
Lakeside, Mich. 49116 
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Dirbančiai moteriai reikalingas 
3-4 kambarių butas. £ ^mbint 
po 6 vai. vakaro LA 3 ^ 16. 

P A R D A V 1 1 C I 

, , , T . , . • . i i i • Kazimiero parapijos pietuose det-
to klube. Linkiu naujai valdybai,) • i • j i • kurią sudaro jaunimas, ir tėvų I 
komitetui darnaus ir sėkmin
go darbo. 

Jonas Urbonas 
MINĖSIME LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ 
Lapkričio 19 d. Lietuvos ka

riuomenės šventė bus paminėta 
tokia tvarka: 10:30 v. Sv. Anta
no parapijos bažnyčioje už karius 
ir šaulius bus atnašaujamos šv. 
Mišios. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. 

Lietuvių namuose 12rl5 įvyks 
akademija ir meninė da'is. Pa
skaitą skaitys Stasys Jokūbaitis iš 
Toronto. Po paskaitos pasirodys 
Toronto moterų sekstetas, vado
vaujamas Jono Govedo. Jis ir a-
komanuos. Po programos biru-
tietės ir šaulės atsilankiusius pa
vaišins. 

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 

Spalio 29 d. Jūrų šaulių "Švy
turio" stovykloje "Pilėnai" įvyko 
šių metų paskutinis išvažiavimas 
- piknikas. Ir oras gražus buvo 
ir ta pati gamta gražiai pasipuo
šusi. 

Atvykusieji tikrai visi buvo pa
tenkinti ir praleido linksmai ru
dens diena. 

DALYVAVO BALFO XIX 
SEIME 

Balfo direktorė Elzbieta Paura-
zienė, Balfo 76 skyriaus pirmi
ninkė Rožė Ražauskienė, vice
pirmininkė Jūratė Pečiūrienė, VI. 
Staškus, Česys Sadeika ir Anta
nas Grinius spalio 28-29 d. buvo 
nuvykę į Chicagą ir dalyvavę 
Balfo XIX seime. Vladas Staškus 
buvo išrinktas į sekretoriatą, Cė
sys Sadeika į rinkimų k-ją, E. Pau-
razienė perrinkta, o Rožė Ražaus
kienė išrinkta į direkto'ių tary
bą. 

A. Gr. 
PAPILDYMAS 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
dvidešimts metų sukakties minė
jime, kuris įvyko spalio 14 ir 15 

roitiečiai mielai dalyvauja. 
Teko lankytis minimos para

pijos rudenio vaišėse spalio 29 d. 
Jau pamaldų metu mažytė baž
nytėlė buvo perpildyta, o pamal
doms pasibaigus rūsyje žmonės 

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNI\rERSITETAS. Red. P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $13.27 

ANGLŲ NOVELE. Ajaglų rašytojų novelių antalogija. Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46 

LIETUVOS POLICIJA. Įstatymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar su per
siuntimu $6.09 

U ž s a k y m u * s iųst i : 

DRAUGAS 4545 W. 63rd Si , Chicago, III. 60629 

Parduodamas apvaląs klevinis sta
las ir 4 klevinės kėdės, reto grožio 
paveikslas bei kiti daiktai. 

Skambint 778-2433 

N O B I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas. 

M A R Q U E T T E PARK 
4 butu mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metu mūrinis. 5V2 kamb. (3 
m i e g ) . Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymą* 
Draudimai — Income Taz 

Nouriataa — Vertimai 

stalus, kedro skrynias. 
"Oriental" kilimą, už 
kainas. 312-891-3334 

kėdes, t. t., 
prieinamas 

» » £ 

APSIPIRKITE DABAR! 
MIC H I G A N 0 B U 0 L I A I : 

McINTOSH, G0LDEN DELICIOUS bušelis $5-95 
RED DELICIOUS, WINESAP, RED HOME, bus. $6-95 

K U P O N A S 

>*imiiiiiiiiHiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;2iiiiii!iiii!iiiiiiiiiiniiiiiiiifiiig 

I SU ŠIUO K U P O N U I 

1^1.00 NUOLAIDAI 
I Perkant vieną ( I ) bušelį obuoliu. | 
f(iimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i^ 

I Š S I K I R P K I T F, K U P O N Ą 

No. 1 IMH0 BULVES 
BAKER IDAH0 BULVĖS 
ŽIEMINIAI SVOGŪNAI 
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI 
CAULIFL0WER 
POMIDORAI 
SWEET P0TAT0ES ir MORKOS 
RAUDONI BUROKAI 
No. 1 RAUDONOS BULVES 
SVOGŪNŲ LAIŠKAI 
ŽALI PIPIRAI 

50 
50 

100 sv. 1 2 - 5 0 
100 sv. $ 1 1 . 5 0 
sv. maišas $4-50 
sv. maišas $4-95 

sv. 3 9 ct-
3 sv. $1-00 
sv. 1 9 c*-
sv. 1 9 c*-

sv. 8 ct. 
2 ryšuliukai 2 9 c*-

sv 2 9 ct. 

Virtuves ir 

D £ .H E S I O 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai, 
vonios kabinetai 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 
lllllllllflllllfIIIlltlllfItlltlllflltltllllIIIIIIM 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokės i te 
u i apdrauda nuo ugn ie s Ir anfonio-
nilio pas m o s . 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20*K West »Stn Streef 

Chicago. Illinois 
Telef. GA 4-8«54 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av 778-2233 

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

{ National Association of Realtors. 

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

Taip pat žinotina, norintiems per 
•-:•-':~ - s r k t | m u S p i r k t i *** P a r d u o t i . Ju m s Patar" naus ne vienas ar du asmenys, bet 

virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
gų-

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna 
vimą. 

Call betvreen 9 and 5 
4 2 3 - 4 4 4 2 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VVAITRESSES 
WEEKENDS 

C O O K S 
DAYS, EVENINGS AND 

Convenient Hours. Good Salary. 
Excellent Benefits. 
WiHing To Train. 

Apply in Person: 

J C PENNEY 
401 Lincoln Mali, Matteson, IU. 
fllllllllllllllllllllliilllllllllllilllilllllilllliu 

Paieškomas prižiūrėtojas 12 butų 
apartmentinio namo Miami Beach, 
Fla. Gyventi vietoje. Rašyti: P. O. 
Bo\ 14494, N. Palm Beach, Flori
da 33408 n 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

For rent — 3 room heated apt. 
2nd floor 
S. Artesian 

$185.00 per mon. 
927-1094. 

6757 

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

.VOTARY PCBLIC 
INCOME T A I SERVICE 

4291 So. Maptewood, tel. 254-7459 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiii 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

MLSCEULANEOUS 

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«%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 VV. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

.Varnas — Svajotj?: 3 butai, 4 vo
nios, centralinia Saldymas, atominC i 
slėptuve, 3 auto garažas 2 balko- ! 
nal. Patio, Marquette Parko centre, 

Mūr. bumcalow. 3 miegami. 
JMai užlaikytas $34.000. 

Gra-

taverno* -vetalnft. 

DidelS taverna, sal* 
2 butai po 6 kamb 

. 

EGG STORE 
DABAR TIK N U O ADRESU 

6190 Archer Avenue, Chicago Tel. 284-8704 
VALANDOS: 9 vai. ryto rki 8 vai. vak. — pirmadienio iki penktadienio. 

8:00 vai. ryto iki 6:00 vai. vakaro Šeštadieniais. 
9:00 vai. ryto iki 4:00 v a i popiet sekmadieniais. 

IIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIUIIIHililIPiillHllfiH 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiHiir 
iiiiiimiiiiiiimiiiiiiHimiiiimimiiimiiiii 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Cbk»Ko, III. 60682, telef. «r7598ft 
iHiHiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaikuojame 

visu rfiliu grindis. 
4. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iniiiiiiiiiHniHiHiiimiiuimiHiinimiiim 
iimiiiiiifiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiniimniiiiiii 

PACKAGE EXFRES8 AGENCT 
MARIJA NOREIKIENC 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
prrkPs. Mat«»a« I i F.aropoa MadSlia. 
a«o« w. «9 st.. Chicato, m. wn 

TEI^ — WA a-3787 
nilHIIIIIUIIIIIilIinillllllllllllllililIlIilIilIi 

Namas Ir 
t.iznte. $80.000 

Mūr. namas. 
apie 200 svečių 
$85,000. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Taz 

2951 W. 63id St., 436-7878 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso. 

2-jų aukJtu muro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marquette 
Parke. Aukšta kokybe. $50.000.00. 

Grąžos platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Esfafe 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

iiiimmmiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
fvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iimiiiinnniniimmimiiinniiiiiimniiii 
inmimiiimiiiiniiimiiiiiiiiMiimiiimiiit 

Jtairiu prekių pasirinkimas nebran-
ttfai iš mū.<*q sandčlio. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

S333 S. Halsted St.. Chtrago, tū. «0«08 
2.101 W. fl»th St.. ChicaKo. m. 6MM 

Telef.: 925-2737 — 254-3320 

Vytautas Valantinaa 

111 • 11111 r 11111 f 1111111111 it 11111 m 11111111111111 m 

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

Tel. _ WA 5-806S 
iiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinin 

Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE, 

o«a jis plačiausiai skaitoma* lie

tuvių dienrašti*, gi skelbimų kat-

or* yra visiem* prieinamo* 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



I 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Ncw Britain, Coim. 

LIETUVIŲ PARAFUOS 
SAVAITE 

New Britaino lietuvių para
pija per paskutinius tris me
tus su pasisekimu surengdavo 
taip vadinamą Lietuvių naktį -
vakarą. Šiais metais katalikiš-

Brockton, Mass. 
BALFO 72 SKYS, POBŪVIS 

Spalio 28 d. į Sandaros salę 
susirinko nemaža geradarių, 
Balio rėmėjų. 

Valdybos pirm. Jonas šuopys 
prie stalo pakvietė hv. Kazimie
ro liet. parap. kleboną kun. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m- lapkričio mėn. 9 

kos organizacijos, vadovaujant Į Petrą šakalį, kun. A. Jurgelaitį, 

Simas Kudirka aiškina savo nuomonę apie informaciją būreliui, 
klausimus su Pabaltijo kraštais. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St.Petersburg,FIa. 

kuris svarstė informacijos pasikeitimo 

ST PETERSBURGO 
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 

kais reikalais besirūpinanti, Vik-

Apylinkės valdyba spalio 31 
d. sušaukė lietuvių klube apylin
kės narių informacinį susirinki
mą. Pagrindinis darbotvarkės punk 
tas buvo apylinkės valdybos pra
nešimas, kurį atliko jos pirm. A. 
Gruzdys. Jis apžvelgė jau at
liktus darbus ir išvardino ką val
dyba dąr numato daryti. Savo 
pranešime nurodė, kad ryšy su 
birželio įvykių minėjimu, dėl Pet
kaus ir kitų rašyti laiškai, išgau
ta radijo valandėlė. Lietuvių die 
nų proga surinkta aukų 674 dol. į' 
beveik dvigubai daugiau nei bu 
vo paskirta kvota. Suruoštas tau 
tos šventės minėjimas. Pastaruo
ju metu surengtas sol. Ričardo 
Daunoro koncertas, kurio pelnas 
500 dol. (sol. R. Daunoro išlaidos 
čia neįkalkuliuotos, su juo atsis 
kaitys PLJSga) .pasiųsta PLJS 
gos iždininkui. Pranešdamas apie 
šį koncertą, pirm. A. Gruzdys iš 
ryškino Onos Rinkienės nuopel 
nus, kuri ne tik pusantros savai 
tės solistą globojo, bet ir po Flo-

išreiškė j 

parapijos klebonui kun. Jonui 
Rikteraičiui, nutarė surengti 
Lietuvių savaitę. 

Savaitė pradėta spalio 22 d. 
Po lietuviškų šv. Mišių, parapi
jos salėje parapiečiai ir svečiai 
buvo pavaišinti blynais ir ka
vute. O nuo pirmos valandos 
po pietų iki septynių vai. vaka
ro parapijos salėje vyko baza-
ras. Tą dieną oras buvo pui-

iares r visiems kus> * » jaunimas, vadovauja-
padėkojo už atsilankymą, pa-jmas Virginijos Liudžiūtės, tau-
reikšdamas, kad čia susirinkom Į tinius šokius šoko lauke. Pil-
prisiminti ir pagerbti mirusius j nutėlė salė žmonių, bandė ba-

torija Jacobscn. Ji papasakojo sa-! ir čia lietuvių kapuose palaido- j z a T O laimės ratus, norėdami ką 
vo planus ir jau daromus žygius i tus lietuvius: Juozą Papievį, \ n o r s laimėti. Taip pat galėjo 
tarp amerikiečių, ryšium su būsi- Antaną Petraitį, Juozą Zimatra' vaišintis kavute ir užkandėlė-

vičių, Sofiją Dundurienę, Vladą j mis. O vaikučiam buvo suda-
Stoškų ir Oną Rimkienę. Minė- rytas malonumas pasijodinėti ir 

mu Vasario 16 minėjimu. Tuo 
reikalu kalbėjusieji pripažino jos 
nuopelnus, bet iš pasisakymų iš
ryškėjo pagrindinė mintis ir pa
geidavimas, kad būtų kur kas di
desnė nauda, jei ji besidarbuoda
ma, ypač svarbiuosiuose reikaluo-

jimą pravesti pakvietė A. Rugį. 
Jo paprašyti vienos minutės su
sikaupimu pagerbė mirusius. 
Ant kiekvieno mirusio antkapio 

pasivažinėti arkliukais. 

Trečiadienį nuo 7 vai. vakaro 
parapijos salėje suruoštas bin-
go lošimas, žmonių atsilankė 

buvo uždegta žvakutė ir padėta ; d a u Penktadienis buvo skir-
se, kooperuotų su atitinkamais or- g ė U ų . A . Pilipavičiui pakeliant į tes tik v a i k a m s . D i d e s n i & ^ 

kun. Joną Prūsaitį, visų lietu
viškųjų organizacijų didįjį šel
pėją Juozą Kairį ir Laisvės 
Varpo radijo valandos vedėją 
Petrą Viščinį. Prie kitų susėdo 
Brccktono lietuviškoji visuome
nė ir svečiai amerikiečiai, ku
rių daugumą sudarė Juozo Kai
rio "Fitzmaurice Motor Sales" 
— automobilių pardavimo savi
ninko tarnautojai. Pobūvį ati
darė Balfo 72 skyr. pirm. J. 
Šuopys. Invokaciją sukalbėjo 
kleb. kun. P. Šakalys. Pobū-; 
viui vadovavo P. Viščinis. Vai
šes paruošė Ona Eikinienė, 
Stasė Gofensienė ir padavėjo-

1 mis M Jurkštienė ir T. Sisienė. 
1 Klebonas kun. P. Šakalys 
I sveikino veikėjus, Balfą. P. Viš
činis trumpai lietuviams papa
sakojo, kas yra Balfas, jo tiks
lai. Kun. A. Jurgelaitis anglų 
kalba supažindino su Balfu sve
čius amerikiečius. 

Ansamblio režisorę 

ZITA KEVELAITYTĘ-VISOCKIENE. 
jos MOTINAI Lietuvoje mirus, nuoširdžiausiai 
užjaučiame. 

Dainavos Ansamblis 

llllIlMHIIIIIIIIIIIIIIIHIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllllllMIlllii 

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ii kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštais viršeliai $4 .00 , kietais SS 00 

Gaunama _ 
DRAUGAS, 4 5 4 5 W . 63rd St., Ciiicago, I I I . 6062b 

i iniiiiiHiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i iHimiiHiiiiiiiMuiiimtiiiiHiiiiiiiiii i i i i i i i i i iuiiiiiiiiii i i i iH 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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 

ganizuotais lietuvių vienetais, to 
kius renginius ir viešus pasireiš 
kimus planuojančiais. Juk mes esa
me organizuoti, o organizuota jė
ga amerikiečiuose 
efektingesnė nei 
mens ir nesudarytų jokios painia-
os darbe. 

Sumanymuose susirinkimo da
lyviai pasisakė dar ir {vairiais ki
tais klausimais. 

Susirinkimui pirmininkavo apyl. 
pirm. A. Gruzdys, o sekretoriavo 
apylinkės sekretorius S. Vaškys. 

K. Gml 

Palm Beach, Fla. 
GERAI PAVYKUS 
BALFO GEGUŽINĖ 

Mžesni vaikai turėjo visokių pra
mogų ir viskas be mokesčio. 

Šeštadienis buvo skirtas sa-

Lietuvos vėliavą, 
sugiedojo tautos himną. Kun 
A- Senkus atlaikė pamaldas, pa 

. sakė gražų tai dienai skirtą pa- i v a i t ė s ^ ^ 1 ^ . v a k a . 
butų z y m i a i j m o k s l ą i r p a s o t i n o kapus. J L Q ^ ^ ^ ^ s u s i r i n k o 

" Navasaitis stropiai paruostoje j d j m g s v e č i ų ^ b u y 0 p a t i e k t a 

paskaitoje papasakojo, kaip Lie Į y a k a r i e n ė kurios, gražiai 
muzikai grojant, svečiai turėjo tuvoje būdavo švenčiamos vėli 

nės, kaip gražiai ir pagarbiai 
būdavo prisimenami mirusieji, 
reiškė nuoširdų pageidavimą, 
kad vėlinės būtų minimos ir čia 
kiekvienais metais. Lietuvos vė
liavą nuleidžiant, buvo sugie
dota giesmė Marija, Marija. 

LIETUVIŲ KAPŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS 

Po vėlinių minėjimo toje pa
čioje vietoje jvyko Palm Beach 

lietuvių kapų savininkų ir sve
čių susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo P. Mikšys ir sekr. V. 
Mickus. Komiteto pirm. J. Jaku 

progą pasišokti. Buvo ir do
vanų. Parapijai iš tos savaitės 
liks gražių pajamų. Parapietis 

ridą pavežiojo. Už tai išreiškė i p ^ Beach Balfo skyriaus 
jai nuoširdžią padėką, o susirinj valdybos spalio 22 d. surengta 
kimo dalyviai gausiai paplojo. Iš j gegužinė laikoma labai gerai 
numatomų parengimų projek- pavykusią. Esant gražiam orui, 
tuojama suruošti lietuvių klubo atsilankė daug svečit ir iš toli- į bauskas padarė platų praneši-
choro su sol. Gina Čapkauskiene į m esnių apylinkių, ypač Pompa- j mą apie komiteto nuveiktus dar 
koncertą vasario mėn. (tai būtų i n o B e a c n i r Lake Worth. j bus ir tuos darbus, kurie užpla-
bendras su lietuviių klubu paren-Į r! nuoti laukia vykdymo, jei juos 
girnas). Valdyba numačiusi ba-1 J į * * « l š k f J 1 ^ ^ ^ , ^ | sųsMnkimas patvirtins. Susi-

I rinkimas vienbalsiai priėmė ko
miteto pasiūlymą kasmet sau-

_ . s io mėn- atlaikyti šv. Mišias už 
kėmis A Jakubauskiene, A T 

nutarė prieš Velykų šventes su
rengti rekolekcijas. Religinei 
šalpai paskyrė 25 dol. Ir toliau 
lietuviškos pamaldos bus laiko
mos kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienj Šv. Povilo katalikų 
bažnyčioje. P. Mikšys 

Baigus vaišintis, visus links
mai nuteikė "Laimės šulinys", į 
kuiį sudėjo nuoširdūs rėmėjai! 
daug gražių dovanų. Dovanų: 
dalinimą pravedė P. Viščinis: 
su A, Sužiedėliene, J. Suopiu. 

Po linksmos valandėlės pobū-; 
vio vadovas pranešė, kad Juo-! 

zas Kairys ne tik atsivedė gau- '• 
sų būrį svečių, bet ir paaukojo, 
150 dol. Jam padėkota. 

Pirm. J. Suopis padėkojo va-i 
karo rengėjams, aukotojams ir 
j šį pobūvį atsilankiusiems. Po Į 
to buvo šokiai. 

Padėka veikliai Balfo valdy-J 
bai: pirm. Jonui Suopiui, Anta-| 
ninai Sužiedėlienei, Onai Eiki- j 
nienei, Juozui Dabregai, Ignui j 
Leščinskui ir Ant. Jukštui. 

E. Ribokienė 

landžio 11 d. surengti banketą Lie
tuvių fondo naadai, į kurį bus 
kviečiama sol. Pliuškonienė. Bu
vę numatyt? ėm ir kitokių paren 
girnų, bet dėl besikeičiančių prie
žasčių, nuo jų atsisakyta. Pir
mininkas pasidžiaugė, kad bend
ruomenės ruoštieji parengimai — 
koncertai su pirmaeiliais mūsų 
menininkais buvo aukšto lygio ir 
sėkmingi, davusieji akstiną ir ki
toms šios kolonijos organizaci
joms. Baigdamas pranešimą, trum 
pai supažindino dar ir su kai ku
rių Krašto valdybos aplinkraš
čių turiniu. 

Svečiai 
pateiktus skanius, įvairius lie
tuviškus valgius, kuriuos paga 
mino A Biliūnienė su talkinin-

Pili 
pavičiene, J. Šalkauskiene ir Sla 
bokiene. Barą gražiai tvarkė j 
valdybos pirm. V. Biliūnas su! 
A. Šalkausku. Laimės šulinys: 
pasižymėjo labai gražiais, gau
siais ir brangiais fantais, ku
riuos iš aukotojų surinko sekr. 
A. Rugys. Jis su K- Virškuvie-
ne gražiai pravedė jų trauki
mą. Piniginius reikalus tvarkė 
ižd. St Slabokas. 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Po to A. Gruzdys pakvietė LB'visiems dalyviams už atsilanky 

Floridos apygardos pirm. K. Gim
žauską eventualiam jo praneši
mui papildyti ir rūpimais reika
lais pasisakyti. Pastarasis painfor 
mavo apie numatomą lapkričio 
18-19 d. JAV LB tarybos sesiją 
Washingtone, i kurią kvietė, kad. 

mą, visiems aukotojams, virtu 
vės ir baro talkininkams, A. Pa 
žėrienei ir A. Stepanauskienei. 
iškepusiom pyragus ir juos pa-
aukojusiom Baifui, inž. S. Ja-
meikiui už parūpinimą iš bur
mistro leidimą nemokamai nau 

be jo kas nors dar vyktų ir iš! dotis gegužinės vietove, 
apylinkės valdybos. Painformavo gį gegužinė Baifui yra davusi 
susirinkusius ir kitais bendruome 300 dol. pelno, 
iniais reikalais. Tarp kitko pra- Valdyba, būdama dėkinga 
nešė, kad LB krašto valdybai pa spaudai už šios gegužinės pa 
vedus, sudaryta šioje apylinkėje 
JAV LB 9-jai tarybai rinkti vy
riausia rikimų komisija. Be to, 
apygardos valdyba ėmėsi inicia
tyvos ateinančiais metais sureng 
ti Vilniaus universiteto 400 metų 
minėjimą. Tam reikalui jau pa
kviesta iš kompetetingų asmenų 
komisija. Apygardos valdyba nu
mato ateinančiais metais dar su
ruošti vakarą (sudaryta jau ir vai 
dintojų grupė, kurio pelnas būtų 
paskirtas PLJ kongresui remti. 

Šiame susirinkime dalyvavo 
kolonijoj gerai žinoma, lietuviš-

garsinimą, paskyrė po 10 dol. 
Draugui, Darbininkui ir Dirvai. 

Valdyba, pranešdama apie 
šiais metais aukų Baifui rinki
mą nuo lapkričio 10 d. iki gruo 
džio 10 d., maloniai visus prašo 
būti dosniais-

VĖLINES 

Palm Beach lietuvių kapų ko
mitetas lapkričio 2 d. Royal 
Palm Memorial Gardens lietu
vių kapų skyriuje surengė vėli
nių minėjimą. 

Komiteto pirm. J. Jakubaus-

šiuose kapuose palaidotus lietu
vius, po pamaldų surengti reli
ginį koncertą, kviečiant ir kita
taučius. Susirinkimas dauguma! 
balsų (iš 40 sklypų savininkų 6 
susilaikius) priėmė komiteto 
pasiūlymą P.B. lietuvių kapus, 
kaip juridinį asmenį, įamžinti 
Lietuvių fonde. Susirinkimas 
laiko, kad P. B. lietuvių kapų 
komitetas, būdamas LB padali
nys, kasmet turi būti patikrin
tas tos apylinkės kontrolės ko
misijos. 

Susirinkimo pirm. Mikšys vi
sų vardu pareiškė padėką komi 
teto pirm., šių kapų organizato
riui J. Jakubauskui, nariams 
V. Mickui, P. Banienei ir jų tal
kininkams Br Aušrotui ir A 
Biliūnienei už nuveiktus dide
lius ir sunkius darbus šiuos 
kapus organizuojant. Komitetas 
atsistatydino. Susirinkimas vien 
balsiai jį perrinko. Tuo būdu 
dabar komitetą sudaro pirm. 
J. Jakubauskas, sekr. V. Mickus 
ir ižd. P. Banienė. 
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\ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis I 
Į tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
I liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms f 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
| $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. | 

I Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., į 
f Chicago, 111. 60629 f 
fuiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiitmiiuiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHHiiiiiiiiiiiiiiur 

SIIIIIilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilIlIlIlIilIHIlIlIlIlIlIlIlU: 

f Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje | 
| JONAS NARBUTAS f 
| Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 f 
s m.. 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- s 

telkta įdomios Lietuvos sportini 
džiagos ir daugybė nuotraukų. 

gyvenimą liečiančios me- « 

= Užsakymus siųsti: § 
\ Draugas', 4545 W. 63rd St., Chicago, TJ1. 60629. | 
\ Illinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų. = 

riiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiii i i i i i i i iuiiiiuiiimitiiiuiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 

BAŽNYTINIS KOMITETAS 

Spalio 1 d po lietuviškų pa
maldų įvykusiame susirinkime, 
kuriam pirm. Z. Strazdas 
ir sekr. A. Pilipavičienė, išrink
tas vieniems metams naujas 
Palm Beach lietuvių bažnytinis 
komitetas. Komitetas savo po
sėdyje, įvykusiame lapkr. 2 d., 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
V. Biliūnas, nariai P. Balčiūnie
nė ir St. Slabokas. Komitetas 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rašo: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Iietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi 
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr.). 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.). 

Knyga gaunama 
Kaina $3 50. 

'DRAUGE" ir pas platintojus 

C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVL 

«<.•;< 

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 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So . 50th Av., C i c e r o 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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 SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6<?th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A»e.. O C E M , II !.. Tel. OLympic 2-1003 

1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m, lapkričio mėn. 9 

X Solistai Nerija Linkevi
čiūte ir Bernardas Prapuolenis I 
šį šeštadienį dainuoja Newl 
Yorke, Kultūros židinio rudens! 
baliuje. 

x Biržėnų klubo visuotinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 
12 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Liet. Ev. Reformatų parapijos 
salėje (5230 So. Artesian). Bus 
svarstoma klubo veikla, valdy-

x Prel. Ladas Tulaba, Romos 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius, kuris šiuo metu lan
kėsi Bostone, atvyko į Chicagą Į o° s i r revizijos komisijos rinki-
dalyvauti savo giminaičio a. a. 
kun. prof. J. Weisengoffo laido
tuvėse, kurios buvo vakar iš 
Nekalto Prasidėjimo par. bažny
čios. Svečias iš Romos yra ap
sistojęs Marijonų 
prie "Draugo" 

mai ir aptariami tolimesnės 
veiklos reikalai. Visi biržėnai 
kviečiami su šeimomis dalyvau
ti. Po susirinkimo bus kavutė. 

X Regensburgo - Scheinfeldo 
vienuolyne I gimnazi jos buvusių mokyto jų 

ir mokinių suvažiavimas įvyks 
x Sol. Arnoldas Voketaitis lapkričio 25 d. Jaunimo centre, 

šiame Lyric operos sezone Chi-
cagoje dainuoja "La Fanciulla 
del West" ir "Wertherio" pa
statymuose. Jis jau užangažuo-
tas 1979 m. sezonui, kaip vienas 
iš pagrindinių solistų šostako-
vičiaus 13-toj simfonijoj. 

x JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos sesija šaukiama lap
kričio 18 ir 19 dienomis Wa-
shingtone, D. C. Shoreham 
American viešbutyje. Į šią se
siją iš Chicagos vyksta daug 
JAV LB tarybos narių bei sve
čių. 

Chicagoje. Programoje šv. Mi
šios mirusius prisiminti, bendri 
pusryčiai ir atsipažmimo vaka
rienė. Registruotis iki lapkri
čio 18 d. pas Al. Andriušaitytę-
Likanderienę (6556 So. Talman 
Ave., Chicago, DL 60629), teL 
312 — 737-9057. 

X "Encyclopedia Lituanica" 
šeštasis — paskutinis — tomas 
jau baigiamas įrišti ir šiomis 

I dienomis bus pradėtas siuntinėti 
prenumeratoriams. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Vasario 16 gimnazijai remti komitetas Chicagoje. Iš kairės: dr. V. Šaulys, J. Paulėnas, P. Zailskas, A Šle
žienė. I. Sekmokienė. O. Zailskienė, E. Razmienė, K. Avižienis ir D. Bielskus. Nuotr. V. Noreikos 

PRISIMINTA MIRUSI 
DR. ROŽE PAURlTfc-

TUCNIENfi 
1975 m. spalio 18 d. Chicago- i 

je mirė dr. Rožė Paurytė - Ti-i 
jūnienė. Palaidota Šv. Kazimie-} 
ro lietuvių kapinėse. Ji gimė j 
1902 m. Lietuvoje, Butiškių} 
km., Antazavės valsč., Zarasų 
apskr. Vyresnio brolio kun. A. 
Paurio paskatinta ir finansi
niai jam padedant, baigė Kau
ne Vytauto didžiojo universi
tetą, gaudama dantų gydytojos 
diplomą. 

Lietuvoje turėjusi savo dan
tų kabinetą Rokiškyje, Kybar-

' tuose, Vilniuje ir Šiauliuose, o 
pasitraukusi 1944 m. iš Lietu
vos, nors ne savo kabinete, bet i 
pas kitus, dirbo dantų gydyto- i 
ja Seligenstadto mieste. Bet 
1949 m. atvykusi į Chicagą, jos 

X Vaclovas Kleiza, PLB val
dybos vykdomasis vicepirminin
kas, lapkričio 17 d. iš Chicagos 
išvyksta į Europą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir Jauni
mo kongreso reikalais. Lanky
sis Anglijoje, Italijoje ir Vokie-

I S A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

- JAV LB kultūros tarybai 
VOKIETIJOJE 

Algirdui Palavinskui 

planavo Romuvoje įrengti pro
vizorinę spaustuvėlę, ir šį kon-

"!gresui pelningą darbą tęsti, ta-

turėtas Lietuvos universiteto 
diplomas nebuvo pripažintas 
kaip ir visiems dantų gydyto
jams. Dantų gydytojai turėjo 
iš naujo studijuoti ir tada gauti 
diplomą. 

Velionė nesiryžo toliau mo
kytis, bet pasitenkino gavusi 
darbą — pagelbėti dantų gydy
tojui dr. Petrui Atkočiūnui Ci
cero je, turinčiam savo kabine
tą. Jam pagelbėjo iki Viešpats 
pašaukė pas save. Velionė dr. 
Rožė turėjo du brolius ir seserį. 
Ji buvo jauniausia šeimoje. Bet 
josios abu tėvai, broliai ir se
suo anksčiau yra mirę. 

Velionė baigusi universitetą 
ištekėjo už Rokiškio pašto vir
šininko Jono Tijūno. Vyrą per
kėlus į Kybartus, o vėliau į 
Vilnių, o okupacijos metais į 

į Šiaulius, velionė kėlėsi kartu 
su savo įsteigtu dantų kabinetu. 
Jiedu turėjo sūnelį Vytautą, ku
ris mirė būdamas mokyklinio 
amžiaus. 

Velionė dr. Rožė Tijūnienė 
buvo švelnaus būdo, nuoširdi, 
maloni gydytoja. Lietuvoje ne
turtingus pacientus gydė nemo
kamai, šiame krašte velionė 

tijoje, kur susitiks su Europos s a v ° aplinkraštyje rašo: "Šiuoįkako 50 metų. Jis gimė 1928 | č i a u % m k o g u n k u s g . ^ ^ I n e s i g a i l ė j o i r didelėmis 
x Balfo skyrius Palm Beach, į kraštų LB valdybų pirminin-! m e t u ypating* dėmesį reikia j m. spalio 10 d. Babtų valsč., sumo-

Floridoje. dėkodamas "Drau-1 kais, Bendruomenės darbuoto-\ kreipti i krašto valdybos pas-
gui" už gerą informaciją, per į jais ir Jaunimo kongreso komi-ik e l b t a- spaudos platinimo vajų. 
skyriaus darbuotoją Paulių I tetų. Į Chicagą grįš lapkričio K a i P i r ankstesniais metais, 
Mikšį atsiuntė 10 dolerių auką. j 27 dieną. j v a J 1 " vadovauja Valdybos vice-

x A. a. Stepo Vykinto urna I pirmininkas Rimas Česonis. Pa
su palaikais lapkričio 11 d. n į tyrusio ir energingo veikėjo ran-
val. ryto iš Lietuvių Tautinių!k o s e v a J" s turėtų pasisekti, 
namų bus perkelta į Lietuvių | *** J a m reikalinga visų apylin-

, Tautines kapines. Perkėlimas j kiU i r atskirų spaudos darbuo-
j sujungtas su švente Korp! Neo-', toW J*1 J ° ^ platinto jų nuošir 
Lithuania, kurios filisteriu Ste
pas Vykintas buvo. 

X Antosė Blažienė iš Kana
dos užsisakė "Drauge" gerų lie
tuviškų knygų, atnaujino pre-

x Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovės susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d., I M a i 0 n į a i dėkojame. 
7:30 vai. vak. pas R. ir A. Ku-
biliūtes (3106 W. 84 Place). 

X Pranė Pakalkienė, kuri 
dirba "Otis" kompanijos bu-; 
halterijos skyriuje, už pavyz-1 
dingą ir pareigingą darbą buvo 
pagerbta ir apdovanota. Sveiki
no skyrių vedėjai ir preziden-
tas. Ji su vyru Julium gyvena 
Beverly flhores ir kasdien va
žiuoja į Chicagą. 

X Dailiojo skaitymo ir dekla
macijos varžybos įvyksta lap
kričio 12 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Tautiniuose namuose. Da
lyvaus šešios mokyklos. Pagei
dautina, kad varžybų dalyviai 
būtų apsirengę tautiniais dra
bužiais. Visi atsilankiusieji bus 
pavaišinti kavute. 

Jonas Juozevičius. Chicagos lietu-
X Dr. Raimundas Janevičius, j vių jaunimo sąjungos skyriaus pir-

o ne R. Jasinevičius — toks tu-' mininkas. daro pranešimą apie pa
rėjo būti parašas po kliše jo ; ̂ ruošimus Jaunimo kongresui. 

- , , - Nuotr. Lino Meilaus 
gyvenimo ir darbų aprašyme 
lapkričio 6 d. "Draugo" 6 pus- x "Jurgis Matulaitis", St. 
lapyje. Už klaidą atsiprašome. Ylos pernai parašyta ir Kalė-

x L. B. Brighton Parko apvl. d o m s i š l e i s t a kn>'^a a P i e b e a t i " 
ribose gyvenančių daiBninkų' ir f l k a c i J 0 S laukiantį Vilniaus vys-

, ; kūpą ir vizitatorių Lietuvai' yiU Tautiniuose namuose. 
—arkiv. J. Matulaitį, jau baigia- x "Grandies" tautinių šokių 
ma išparduoti. Leidėjos Putna- ansamblio jubiliejinė šventė 
mo seselės dar turi pas save į ruošiama ateinančių metų kovo 
apie 100 egz. Norintieji knygą H dieną, Jaunimo centre, 
gauti gali rašyti Sisters of Im- į X Kristina Novickaitė-Nittka, 
maculate Conception, Putnam. Vilniaus krašto lietuvaitė, pa-

Kviečiame visus di talka. 
knygnešių darbą. Skaitykime 
ir platinkime lietuvišką spau
dą. Jeigu kadaise Lietuvoje 
spaudos platinimo reikalui bu-

atsiuntė didesnę™ naudojamas šūkis: "Tik lau-
auką. Šia proga ji rašo: »No- ! k i n i s žmogus laikraščių neskai-
risi pasakyti, kaip kad Jūs sa-į t o". **» šiandie galėtume saky-

. kote—sunku pensininkams to- | t i : "KAS save lietuviu laiko, 
kią sumą mokėti už p renume- , s a v o spaudą tepalaiko! Tad 
ratą. Gal ir nenorėtum, bet rel-! sukruskime, kad neliktų nė vie-
kia, nes mylime 'Draugą', kuris | n o s šeimos be lietuviškos kny-
mus aplanko, nepaisant blogų ; S o s k laikraščio, 
oro ir pašto patarnavimo sąry-! — D*11- P r - Domšaičio dailės 
gų". A. Blažienę skelbiame; d a r b H paroda. lapkričio 18 d. 
Garbės prenumeratore. Dėko-1 b u s atidaryta Prano Domšaičio, 
•jame. • gimusio Prūsijoje ir mirusio 

X Junjorus Mariją Donskyte ] Pietų Afrikoje (1880-1965), kū-
ir Vytą Paškų Korp! Neo-Li- ! rinių paroda, kuri tęsis iki š. m 

Kauno aps., smulkaus ūkininko 
šeimoje. Mokėsi Babtuose ir 
Kaune. 1947 m., dar prieš įsigy
damas abitūrą, perėjo į moky
tojų seminarijos neakivaizdinį 
skyrių ir gavo mokytojo darbą 
Juodaičiuose, Girkalnio valsč. 
Dirbo dar Betygaloje. 1950 m. 
buvo pašauktas į Raudonąją ar
miją. Nors pateko į labai sun-

į kias klimatines sąlygas (Kura-
Kumio dykumą Turkmėnijoje), 
bet į atsargą išėjo su fizinio 
atsparumo atžymėjimais ir ka
rininko laipsniu. Vėl dirbo mo
kytoju Raseinių apylinkėse, 
dėstė rusų kalbą. Vedė Jur-

priepuolis ir jis iš ligoninės bei \ mis yra parėmusi kultūrinius 
sanatorijos sugrįš tik gruodžio ir visuomeninius darbus. 
mėnesį. Jis yra 41 metų am
žiaus. IV PLJK komitetas da
bar ieško pigios spaustuvės, ku
ri šiuos darbus atliktų. 

AUSTRALIJOJE 

Dr. Petras Atkočiūnas už sa
vo asistentę dr. Rožę spalio 15 
d. užprašė šv. Mišias, kurias 
Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje 
atnašavo kun. J. Vaišnys, SJ. 
Kelias giesmes šv. Mišių metu 

— A. a. A. Gediminas Sodai-! pritariant vargonais muz. M. 
tis, miręs Melbourne spalio 25 j Moteraičiui, pagiedojo sol. G. 
d., palaidotas Springvale kapi-' Mažeikienė, 
nėse. Velionis buvo veiklus lie-i Prie altoriaus buvo pastaty-
tuvių organizacijose, staiga mi-: t a s didelis, dailininko A. Varno 
rė sulaukęs tiktai 54 metų am- j tapytas velionės portretas, 
žiaus. Buvo gimęs Kudirkos Į Po šv. Mišių Jonas Tijūnas 
Naumiestyje, Australijoje vedė į visus paprašė kartu juo paval-
viengungio gyvenimą. Paskuti-1 gyti pietus "Ramunės" valgyk-

gauskaitę.' 1960 m. persikėlė s u j n i u s dvejus metus buvo paraly- \ loję, Marąuette Parke. Čia su-
šeima į Vakarų Vokietiją, ka- žuotas. j Pietų metu prisiminta velionė ir 
dangi žmona turėjo vokiečių 

thuania sueiga lapkričio 5 d. 
pakėlė į senjorus. Korporaci
jos spalvos bus uždėtos Korp! 
Neo-Lithuania šventės metu. 

i kuri įvyks lapkričio 11 d. Lietu-
fotografų meno paroda 
Jaunimo centre nuo lapkričio 22 ! 

d. (treč. prieš Padėkos dieną), 
7:30 vai. vak. iki lapkričio 26 d., j 
sekmad.. 6 vai. vak. Dalyvau
jantieji parodoje informacijai 
skambina Pranui Nedui telef. 
927-5980. (pr.). 

gruodžio 15 d. Parodą ruošia 
Honolulu universitetas ir dar
bai bus išstatyti universiteto 
Meno galerijos patalpose, 
eksponuota 80 kūrinių — 

pilietybę. Atvykęs Vokietijon, 
pasinėrė j lietuvišką gyvenimą. 
Jis ir Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos narys ir 
vienerius metus valdybos narys, 
o nuo pat savo atvykimo jo pa
ties įkurtos Saaro krašto lietu 

— A. a. Mečys Mackevičius, j Rožės draugų bei pažįstamų, 
apie kurio mirtį jau buvome. Pietų metu prisiminto velionė ir 
trumpai pranešę, žuvo auto ne-1 miręs sūnelis. Jonas Tijūnas, 
laimėje spalio 15 d., palikdamas Į jau artėdamas į 80 savo am-
žmoną, sūnų, du brolius su šei- j žiaus metus, labai jautriais žb-
momis. Buvo gimęs Kavarske,! džiais visiems padėkojo. 
mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 
Gyveno Melbourne, kur turėjo 

vių apylinkės pirmininkas. At- ^ o statybos bendrovę. 2uvo 
vykęs Vokietijon, dar nemokė- \ sulaukęs tiktai 53 metų am-

Andrius Laukaitis 

damas vokiečių kalbos, dirbo 
fabrike. 1966-1967 m. buvo lie
tuvių Vasario 16 gimnazijos 

Bus I mokytojas ir berniukų bendra-
alie- bučio vedėjas. Iš čia pasitrau-

jus, akvarelė, pastelė, grafika, 
piešiniai ir siuvinėjimai. 

— Inž. dr. Algirdas Nasvytis, 
automobilio nelaimėje sužeistas 
ir sunkiai sutrenktas, iš Cleve-

ziaus. 

lando Clinic jau grįžo į namus, j d a r b o ^ ^ ^ b a i g e v e r 

kęs, baigė vokiečių aukštesnią
ją pedagogikos mokyklą ir 6 
metus dėstė vokiečių mokyk-į _ s k a u d ž i o s m i r t v 9 n e ^ 
ose. Prieš trejus metus pa-, lesti { retma B r i s b a n ė s l i e t u . 

keitė profesiją - emesi vertėjo ^ ^ o ^ ę . P a s t a r u o j u me-
darbo. Nepasitraukdamas nuo 

— Adelaidės liet. katalikų 
centras įruošė ir atidarė mote-
linio pobūdžio užeigą prava-

— A. a. Konstancija Pilkaus-1 žiuojantiems ir atostogaujan-
kienė, gyvenusi Melbourne, žu-i tiems lietuviams. 
vo auto nelaimėje spalio 28 d., 
sulaukusi 56 metų amžiaus. Pa- j 
laidota Springvale kapinėse lap
kričio 2 dieną. 

x Lituanicos futbolo klubo 
sezono užbaigos balius rengia
mas š. m. lapkričio 25 d.. 7 vai. 
vakare Šaulių namuose, šo
kiams gros "Vytis" orkestras. 
Vietas kviečiama rezervuoti iš 
anksto Lituanicos klube, 2614 
W. 69 Street. (pr.). 

Conn. 06260. "Draugo" knygy- j ruošė Beverly Shores bažnyti- s v e jkti . 
nas taip pat dar gaus apie 10 n* a m chorui lietuviškas kalėdi- j 
egz. šiuo metu knyga ir čia iš-' n?s giesmes, kurios bus gieda-
sibaigusi. \ mos Kalėdų iškilmingose šv 

x "Pasaulio Lietuvio" šių; M l ž i o s e ; 

metų rugsėjo - spalio mėn. dvi-

kur šeimos globoje baigia 
tu mirė ar žuvo automobilio ne-

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

NORI APRIBOTI MOKESČIUS 

gubas numeris jau atspausdin
tas ir pradedamas siuntinėti į 
prenumeratoriams. Suvėlavi- į 
mas įvyko dėl redaktorių pasi-1 

x Andriaus Kuprevičiaus for- keitimo ir spaustuvės techniškų 
tepijono rečitalis įvyks lapkričio kliūčių. Šis numeris skirtas i 
12 d., sekmadienį, 3 vai. popiet Pasaulio Lietuvių dienoms ir Daugumas balsuotojų pasisa-
Jaunimo centre. Programoje: PLB seimui atžymėti. Šio nu-!kė už konstitucinį apribojimą 
Jacho. Beethoveno. Čiurlionio, I merio mecenatas yra PLD ko-; mokesčių ir valdiškų išlaidų. 

Tą pasiūlymą ypač rėmė guber 
x Geno\aitė Mažeikienė, mez-

R e ^ ! z o ^Pranas, dainuos lietuvių bei 

— Simas Laniauskas, akty
vus Clevelando lietuvių organi
zaciniam darbe, spalio 29 d., 
giminių ir artimųjų tarpe, at
šventė 70 m. sukaktį. 

vą demokratą Alex R. Seith. Sa
vaitėmis prieš rinkimus buvo 
duomenų, rodančių, kad Seith 
pirmauja, bet paskutiniu metu 
Percy išvystė savo kampaniją 

i laimėje: a. a. Romas Juozas 
te3ų institutą ir gavo kvahfi- \ J a n k a i t i s J o n a s s t a s i ū l , a s ? 53 
kuoto u- prisaikdinto vertėjo Permi-| 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, riinois 60629 

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

m. amžiaus, Rimantas 
nas, 18 metų amžiaus. 

— Lietuvių skaičius. 1945-1 
1953 m. į Australiją įvažiavo i 
9852 lietuviai. 1975—1976 m. 

' lietuvių oficialiais duomenimis 
i buvo 10.094. Neoficialiais duo-

teises. 
— PLJ kongreso plakato ir 

įvairių ženkliukų projektus ruo
šia Baronaitė iš Miucheno ir 
Romas Kynas iš Miunsterio. 

— Arminas Lipšys, Vokietijos 
LB valdybos narys jaunimo rei
kalams ir IV PLJK komiteto 
narys, Romuvoje vykusios sodoj — R. ir M. Cibai, sydnėjiš-
šventės proga atspausdino 70;kiai verslininkai, "Palangos" 

1 menimis skaičius didesnis ir ga
lįs siekti 15.000. 

Gruodžio. Debussy ir Chopeno; mitetas 
kūriniai. Visi kviečiami atsilan
kyti. Bilietai Vaznelių Gifts 
International prekyboje. 
gia Lietuviai Televizijoje, (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA-

; pasaulinių kompozitorių kūri
nius šį šeštadienį, 7 vai. vak. 
"Aidam?" paremti koncerte. 

SKOLOS duodamos mažais mė- Jaunimo centre. 
pnei-nesiniais įmokėjimais ir 

namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
U'est Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

x Jei SKILANDtlV tau tik 
, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 

Bilietai Mar
giniuose, (pr). 

x Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad Zofija Juodikienė mirė 
Šiauliuose. Palaidota lapkričio 
6 d. Šiaulių kapinėse. Už a. a. 
Zofijos vėlę bu<= laikomos šv. 
Mišios lapkričio 12 d., sekma-

DTTERNATIONAL MEAT; dienį. 10 vai. Tėvų Marijonų ko-1 žastimi. 
MARKET. Medžioklinės dešre-Į plyčioje ir lapkričio 18 d.. 9:40 
lės. kumpiai, aviena, veršiena,; vai. Prisikėlimo parapijos baž-
dešros ir t. t. 2913 West 63rd nyčiojf*. Toronte. Prašome gi-
St . Chicago, m. Tel. 436-4387. minės draugu? ir pažįstamus 

natorius Thompson, kuris lai
mėjo rinkimus. Tačiau pasiū
lymas nuimti mokesčius nuo ve
teranų salių balsuotojų buvo 
atmestas. 

DCMC DETEKTORIAI 

ir nesunkiai laimėjo. Cook apskr. j marškinių su kongreso emble- suvenyrų krautuvės savininkai 

Chicagos apylinkėse dūmų — 
gaisro detektorius gaminanti 
BRK firma sutiko sumokėti 
100.000 dol. pabaudos už tai. 

nepainformavo kad 
bės, jog kai kurie gaisro de
tektoriai gali būti gaisro prie-

PERCY IR DUNNE IŠRINKTI 

Senatorius Charles H. Percy 
ietuvių draugas, laimėjo rinki 

tarybos prezidentas George W. 
Dunne, demokratas, taip pat 
perrinktas. Laimėjo ir šerifas 
Richard J. Elrod, demokratas. 
Cook apskrities pareigūnų rin
kimuose pirmavo demokratai. 
Laimėjo ir Illinois gen. proku
roras Scott. Edv. Derwinski, 
lietuvių reikalų gynėjas, taipgi 
laimėjo rinkimus į kongres-
manus. 

UŽPUOLIKO Mums 
Plėšikas užpuolė J. M. Brow-

vyriausy- Į ną, 34 m., kai jis ėjo namo apie 
1 vai. nakties. Atėmė iš jo 7 
dol. ir auksinį laikrodį. Kai plė
šikas taikstėsi veikti su savo 
revolveriu, užpultasis išsitrau
kęs peilį jį nudūrė ir, parbė
gęs namo. pašaukė policiją. Už
puolėjas L. VVhittmore. 23 m.. 

ma ir įvairių lipinukų maši-' ir lietuvių visuomenės veikėjai, 
noms. Viskas buvo per vieną '•• atšventė savo vedybinio gyve-
dieną išparduota. A. Lipšys inimo 40 metų sukaktį. 

( sk ) . dalyvauti pamaldose. (pr.). [mus. nugalėdama savo vario-1 mirė Henrotin ligoninėje. 

Alkos direktorato nariai apž'ūri naujas statybas. H kairės: S. Miknius, 
prel. P. Juras. dr. A. Stankaitis, J. Vembre. Miknienė. dr. A Matukas. 
ses. Auginta Sereikytė, rangovas R. Parent, A. Mažiulis ir Liet. Kat. 
Mokslų akad. atst prel. V. Balčiūnas Nuotr. dr. J. Kriaučiūno 
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DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ apraSoma dr. J. Vaišnoros. MI(\ 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl jao. 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
tovėmis. Knyga didelio formato, +40 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
-Drauge". 

miMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimuiiiiiiiiiiiiiiini 

liiiiiimiiiiiiiiimffitiiiiiiiiiiiiiiiiimimii! 

S T A S Y S T L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoi 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didefio formato, 180 pai-— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 6Srd St., Chicago, IH. 
60629. 
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