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m varnu Nr. 34 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Žinios iš vyskupijų 
Telšiai. Tikintieji Šeduikis ir Į chuliganizmu. Mums, paparas-

Dargužaitė 1977 ir 1978 m. pra- čiausiai, nesuprantama, kaip to-
džioje kreipėsi į Telšių vykdomą- kiu darbu gali užsiimti aukščiau-
jį komitetą, partijos komitetą, 
respublikines įstaigas su įvairiais 
pareiškimais dėl koplytstulpių 
statybos. Į daugelį pareiškimų 
valdžios įstaigos visiškai neatsa
kė. Vietoje to Telšių rajono val
džia 1978 m. balandžio 24 d. nu
griovė Šeduikio koplytstulpį. Gru
pė tikinčiųjų kreipėsi i aukščiau
sią TSRS valdžią su šitokiu pro
testu: 

TSKP CK Generaliniam Sek
retoriui L Brežnevui. Nuorašai: 
LKP Centro Komitetui 

Telšių raj. vykdomajam ko
mitetui. 
1978 m. gegužės mėn. 

Telšių m. katalikų 
Protestas 

Mes, žemiau pasirašę Telšių 
m. gyventojai, esame labai įskau
dinti Te1 šių raj. vadovų elge
siu. J'e veikia visos tarybų val
džios, tuo pačiu ir Jūsų drg. Brež
nevai, vardu ir savo- elgesiu daro 
gedą tarybų valdžiai. 

S. m. balandžio 20 d. buvo pri
imta ir įsigaliojo naujoji LTSR 
Konstitucija, pabrėžusi lyg;as visų 
piliečių teises, be abejo, tuo pa
čiu* tikinčiųjų ir netikinčiųjų 
lygybę. Praėfo vos kelios dienos ir, 
tarsi apsakydama į tas garanti
jas, balandžio 24 d. Telšių raj. 
valdžia nugriovė menišką kop
lytstulpį, pastatytą prie namo, ku
riame gyvena kunigas ir vargoni
ninkas. Praėjusių metų "Švytu
rio" 12 numeryje rašytojas Pet
kevičius kryžių ir koplytstulpių 
griovimą vadina vandalizmu, 

sia rajono valdžia — Tarybų 
valdžios atstovai. Rajono vykdo
mas komitetas yra priėmęs spren
dimą nugriauti panašų koplyt
stulpį net kapinėse, pastatytą pil. 
Dargužaitės ant artimųjų kapo. 

Telšių raj. valdžia imasi net 
aiškiai diskriminacinių priemo
nių tikinčiųjų atžvilgiu. Kad ti
kintieji negalėtų Kalėdoms įsigy
ti eglučių, Telšių raj. vykdoma
sis komitetas leidžia jas pardavi
nėti tik nuo gruodžio 26 d. Šito
kią nenormalią praktiką kritika
vo 1977 m. "Švyturys" 10-me nu
meryje ir 1977 m. gruodžio 25 d. 
LKP CK organas "Tiesa". Tel
šiuose tikintieji, atidirbę darbo 
dieną, važiuoja į kitus rajonus 
nusipirkti eglučių (kituose rajo
nuose, pvz., Šiauliuose eglutės 
pardavinėjamos nuo gruodžio 19 
d.). Tikintieji sugaišta daug lai
ko ir pasidaro daug išlaidų. 

Mes savo kruopščiu darbu iš-Į 
laikome visas tarybų valdžios ad- Į 
ministracines įstaigas, o tos įs-Į 
taigos savo potvarkiais sudaro Į 
mums bereikalingų išlaidų, sun
kumų, atima mūsų brangų lai-1 
ką. 

Telšių mokyklose masiškai tar
domi į bažnyčią einą moksleiviai. 
1977 m. gruodžio 12 - 16 d. III 
ir rV vidurinėse mokyklose buvo 
tardomi tikintieji moksleiviai, iš
kviečiami net iš pamokų. To
mis dienomis kai kurios pamokos 
buvo trumpinamos arba iš viso 
neįvyko. 

(Bus daugiau) 

SSSfe 
Iš Kinijos ateina žinios apie varžybas partijos viršūnėse. Vyriausia 

Kinijos valdžia j ra šių dviejų vyrų rankose. Partijos pkmininkas ir vy
riausybės premjeras yra Hua Kuo-feng, 57 m., tačiau vyriausybei va
dovauja mažo ūgio, "jau kelis kart iš partijos vadovybės pašalintas, 
Teng Hsiao-ping. Jis neigia gandus apie nesutarimus Kinijos valdžioje, 
bet pripažįsta, kad buvęs pirmininkas Mao yra padaręs klaidų. Teng 
pareiškė galėjęs būti premjeru, tačiau jis esąs per senas — 73 m. O del 
nesutarimų, tai ir Marksas su Engelsu jų turėję. 

Uganda skundžiasi 
Jungt, Tautoms 

Nairobi. — Uganda, kurios ka
rinės jėgos buvo užpuolusios kai
myninę Tanzaniją ir okupavu
sios nemažą žemės plotą, dabar 
skundžiasi Jungtinėse Tautose, 
kad Tanzanija puola Ugandą ir 
jau okupavo MutukuSą miestą. 
Nepatvirtintomis žiniomis iš 
Kampalos, Ugandos sostinės, tan-
zaniečiai įsibrovė jau 20 mylių 
į Ugandą. 

Kenijos žiniomis, Tanzani ja 
pasiuntė į mūšio lauką 10,000 
kareivių, stiprias artilerijos jė
gas ir nesulaikomai žygiuoja pir
myn. 

Ugandos sostinėje atidaryta So
vietų Sąjungos fotografu paro
da, minint 61 m. revoliucijos su
kaktį. Parodoje išstatyti ir lietu
vių: Sutkaus, Žebrausko, Ruiko 
ir Baranausko darbai. Ugandie-
čiai labai domisi foto paroda. 

Iranas uždraudė 
procesijas 

Teheranas. — Irano karinė 
valdžia uždraudė religines proce
sijas per ateinantį gruodžio mė
nesį. Paprastai, religingi musul
monai visą mėnesį švenčia Mo-
jarram šventes, o gruodžio M 
d. išeina į gatves ir save plak
dami mini pranašo Muhammedo 
anūko Hosseino nužudymą 641 

Ištremtas musulmonų šiitų 

Vokietijos plieno 
darbininkų streikas 

Bona, — Vakarų Vokietijoje (lyvavimo įmonių vadovybėse. U-

m 

ATŠAUKĖ IŠ BUKAREŠTO 
AMBASADORIUS 

Prancūzų laikraštis 
apie ok. Lietuvą 

Viena. »— Jugclavijos žinių: 
agentūra paskelbė, kad V a r š » ; : 
vos sutarties valstybės atšaukė iš j 
Rumunijos savo ambasadorius.! 
Lapkričio 27 d. ambasadoriai iš
skrido lėktuvais. Sovietų ambasa
dorius buvo išvykęs į Maskvą 
anksčiau dalyvauti komunistų 
partijos centro komiteto plenu
me. 

Ambasadorių atšaukimas sieja
mas su susikirtimais Varšuvos 
pakto valstybių vadų konferenci
joje, kur Rumunijos prez. Ceau-

sescu atsisakė pasirašyti Kiniją 
pasmerkiantį pareiškimą, atsisa
kė padidinti Varšuvos pakto gy
nybai skiriamą biudžetą, net 
nesutiko prisidėti prie Egipto — 
Izraelio derybas smerkiančios de
klaracijos ir pasisakė prieš rezo
liuciją, kurioje labai giriamas 
Vietnamas. Toks nepriklausomas 
Rumunijos elgesys laikomas ne
mažu plyšiu Varšuvos pakto or
ganizacijoje. 

sektos vadas Khomeini įsakė vi 
šiems ruošti gatvėse protesto de
monstracijas prieš šachą. Val
džia tačiau paskelbė, kad visi, 
kurie demonstruos, bus "be pa
sigailėjimo" baudžiami. 

Žada priimti 
bėgių 

antradienį prasidėjo pirmas per 
50 metų plieno darbininkų strei
kas, palietęs 37,000 darbininkų 
aštuoniose liejyklose. Plieno uni
ja reikalauja sumažinti darbo sa
vaitę iki 35 valandų. Vadovybė 
pagrasino uždaryti penktadienį 
dar 8 plieno įmones su 28,900 
darbininkų. Ilgesnis streikas ga
lėtų paliesti apie 200,000 darbi
ninkų. 

Amerikos ekonomistai jau se
niai stebi Vakarų Vokietijos eko
nomiką. Per paskutinį dešimtmetį 
vokiečių markės vertė tarptauti
nėje rinkoje labai pakilo. Kai 
1968 m. markė buvo verta 25 
Amerikos centus, šiandien už mar 
kę mokama 52 centai. Amerikie
čių kareivių šeimos V. Vokietijo
je negali suvesti galo su galu, 
pragyvenimo išlaidos labai paki-

Trečiojo šių metų ketvirčio 
Amerikos: biznio statistika paro
dė, kad didieji Amerikos bankai 
padidino savo pajamas ir pelnus 
ne tik dėl palūkanų pakėlimo, 
bet ir uždarbiaudami užsienio va
liutos transakcijose. Amerikos va
liutos biržose prekiavimas vokie
čių markėmis sudarė 27 nuošim
čius visos prekybos. Kyla įtarimas, 
kad dėl šitokių transakcijų nu
kentėjo dolerio vertė. 

Vokiečių tarpe vyrauja nepa-

nijos net kreipėsi į Aukščiausią 
V. Vokietijos konstitucinį teismą. 
Nors socialistų valdžios pravesti 
bendro vadovavimo įstatymai 
jau 1976 m įpareigojo įmones 
įsileisti į tarybas darbininkus, iš 
500 didžiųjų bendrovių dar 100 
neturi nė vieno darbininkų ats
tovo. Šie ginčai paskatino uni
jas pasitraukti iš savanoriško 
bendradarbiavimo su įmonių va
dovybių ir vyriausybės atstovais 
bendros akcijos konferencijose 
Vokietija, palyginti su kitomis 
pramonės valstybėmis, nebuvo 
kankinama streikų, tačiau dabar 
padėtis gali pasikeisti. Plieno įmo
nės atsisakė mažinti darbo va
landų skaičių, bet pasiūlė padi
dinti atostogas iki šešių savaičių 
per metus (nuo trijų iki devy
nių dienų daugiau, negu dabar
tinės atostogos). 

Gvajanoj žuvo 
JAV "disidentai" 
Maskva. — Sovietų Pravda, 

rašydama apie masines savižu
dybes Gvajanoje, pripažįsta, kad 
"liaudies šventyklos'' sektos na
riai buvo "religiniai fanatikai, 
krimiraalinis elementas ir kitokie 
neprisitarkėliai", tačiau jų dau
guma buvusi "disidentai, kurie 

savo įsitikinimų ir veiksmų 
prasta inftiaefjos baimė. Vokie-1 t a p o nepriimtini JAV valdžiai", 
čiai jokiu būdu neišrinktų val
džion tokių politikų, kurie leis
tų infliacijai taip augti, kaip ji 
a u ? a Amerikoje. Prie Vokietijos 

w " ^ " * ~ f f"" 7 . I ekonominio pastovumo nemažai 
Kuala Luanpur. — Vietnamie-1 risidėj-0 darbininkų produktin-

čiai pabėgėliai Malaizijos stovyk- ^ ^ k i l i m a s > Ynr\s vidutiniškai 

Lietuvos katalikai džiaugiasi 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
išrinkimu, — tokia antrašte tri
jų skilčių straipsnį paskelbė įta
kingiausias Prancūzijos dienraš
tis "Le Monde". Laikraščio kores
pondentas Daniel Vernet, kuris 
yra gerai susipažinęs su Lietuvos 
problemomis, tuoj po naujo po
piežiaus išrinkimo lankėsi Vil
niuje ir Kaune, siekdamas betar
piškai patirti Lietuvos katalikų 
įspūdžius apie naują Šventąjį Tė
vą. Nors Lietuvos laikraščiai po
piežiaus Wojtylos išrinkimą te
paminėjo keliomis eilutėmis, ra
šo korespondentas, lietuvių kata
likų sluoksniuoe aiškiai pastebi
mas pasitenkinimas šiuo įvykiu. 
Mes džiaugiamės naujuoju popie
žium, pareiškė prancūzų kores
pondentui vienas lietuvis kuni
gas, nes esame tikri, kad jis bus 
arčiau mūsų. Juk Vilnius ir Kro
kuva amžių bėgyje buvo glau
džiai tarpusavyje susirišę. (Tei-
sa, tarp lietuvių ir lenkų praei
tyje buvo nesklandumų, bet šian
dien tai nėra aktualu). Esame 
tikri, kad naujasis popiežius, kal
bėjo lietuvis kunigas, rūpinsis 
mūsų reikalais, mum padės. 

Naujo popiežiaus pontifikato 
pradžios dieną, sekmadienį, rašo 
dienraščio Le Monde korespon
dentas, dar atidarytos Vilniaus 
bažnyčios buvo ypač pilnos tikin
čiųjų. Viena moteris prie bažny
čios išdidžiai laikė iškėlusi nau
jo popiežiaus spalvotą nuotrau

ką, greičiausiai gautą iŠ kaimy
ninio krašto. Vakarų Lietuvos gy
ventojai, rašo korespondentas, 
galėjo net tiesioginiai sekti per 
lenkų televiziją naujo popiežiaus 
pontifikato pradžios iškilmes. 

Dienraščio Le Monde kores
pondentas straipsnyje suglaustai 
primena dabartinę religinę padė
tį Lietuvoje. Pažymėjęs, kad dau
giau negu 85-ki procentai lietu
vių yra katalikai, prancūzas žur
nalistas paneigia oficialiosios pro
pagandos tvirtinimą, esą tikėji
mą teišpažįsta tik senos moterys. 
Bažnyčiose, rašo krespondentas, 
yra daug jaunų žmonių, didelę 
tikinčiųjų dalį sudaro vyrai. Tie
sa, toliau rašo korespondentas, 
katalikų padėtis Lietuvoje nėra 

lose džiaugsmingai sutiko žinią 
iš Amerikos, kad per ateinančias 
tris savaites Amerika įsileis 2,000 
pabėgėlių. JAV teisingumo depar
tamentas paskelbė, kad valsty
bės prokuroras Griffin Bell pra
šys kongreso leidimo įsileisti iki 
gegužės mėn. dar 22,500 pabėgė
lių šalia normalios 25,000 meti
nės kvotos. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

lengva. Pusė visų krašto bažny
čių pokario metais buvo uždary
tos: Vilniuje, pavyzdžiui, iš bu
vusių trisdešimties bažnyčių, tik 
aštuonios tėra atidarytos kultui. 
Provincijoje padėtis dar sunkes
nė. Trūksta kunigų, vienintelė 
dar tebeveikianti Kauno Kunigų 
Seminarija nėra pajėgi užpildyti 
senstančių kunigų eiles. Nuo ka
ro pabaigos, Lietuvoje nebuvo 
pastatyta nė viena nauja bažny
čia, išskyrus Klaipėdos bažnyčią, 
kuri, tačiau, yra paversta kon
certų sale. Vaikų katekizacija 
griežtai draudžiama. Vyskupijų 
teisinė padėtis taip pat yra su
dėtinga, rašo dienraščio Le Mon
de korespondentas, primindamas, 
jog vyskupas Julijonas Steponavi-

Irano musulmonų religinis vadas 
Khomeini (juodu turbanu) su pa
lydovu Paryžiuje. Nors ištremtas 
Khomeini jau 16 metų gyvena už-
sieniuose, jo vis dar klauso Irano i 
gyventojai, šacho priešai. 

čius jau nuo 1960-ųjų metų yra | 
ištremtas iš Vilniaus arkivyskupi-1 
jos. Tokia yra Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėtis, išrinkus nau
jąjį popiežių, rašo baigdamas Le 
Monde korespondentas, primin
damas, kad Šventasis Tėvas Jo
nas Paulius H-sis keliom dienom 
praėjus po išrinkimo priėmė Ro
moje tuo metu besilankančius du 
lietuvius vyskupus: Kauno vys
kupą koadjutorių Liudą Povilonį 
ir Panevėžio vyskupijos apaštali
nį administratorių vyskupą Ro
mualdą Krikščiūną. 

Jtakingasis Prancūzijo? dien
raštis Le Monde jau nebe pirmą 
kartą paskelbia informacinį 
straipsnį apie Lietuvą. 

— Bengalijos vyriausybė at
šaukė politinių partijų draudimą 
ir paskelbė, kad ateityje' visos 
partijos, įskaitant ir komunistų, 
kuri buvo uždrausta, galės veik
ti be jokių apribojimų. 

— Etiopijos ambasadorius 
Mengiste Desta Kenijoje paskel
bė, kad Etiopijos jėgos visiškai 
sunaikino sukilėlių eritrėjiečių jė
gas ir atsiėmė Keren miestą. Erit
rėja, buvusi Italijos kolonija, jau 
daug metų veda nepriklausomy
bės kovas prieš Etiopiją. 

— Šiandien Hanojuje laidoja
mas vienime'is Vietnamo katali
kų kardinolas Joseph Trin Nhu 
Khuen. Jis mirė pirmadienį nuo 
plaučių uždegimo, vos dvi savai
tes prieš savo 80 gimtadienį. Ko
munistams užėmus Vietnamo 
šiaurines provincijas, milijonai 
katalikų pabėgo į Pietų Vietna
mą, tačiau velionis, tuometinis 
Hanojaus arkivyskupas, liko 
šiaurėje. Kardinolu jis paskirtas 
popiežiaus Pauliaus VI-jo 1976 
m. 

— Pennsylvanijos greitkeliuo
se dar septyni sunkvežimiai nu
kentėjo nuo" šūvių. Streikuoja 
unijoms nepriklausą plieno vai
ruotojai, o unijos nariai kai kur 
atsisako vežti plieną, nes bijo nu
kentėti nuo streikuojančių. 

— Rytų Jeruzalėje buvo rasta 
ir policijos išardyta bomba. 

— Didelė kinų minia demonst
ravo Pekine. Dalyviai reikalavo 
platesnių laisvių, protestavo 
prieš "feodalinę diktatūrą", pra
neša japonų žinių agentūra. 

— Popiežius Jonas Paul ius II-
-sis priėmė trijų Amerikos vysku
pų pasitraukimo pareiškimus. 
Vyskupai Richard Ackerman iš 
Cobington, Ky. ir Joseph Pemi -
cone, New Yorko pagalbinis vys
kupas, pasitraukė dėl senyvo am
žiaus. Nežinia, kodėl pasitraukė 
Rochesterio vyskupas Joseph 
Lloyd Hogan, 62 m. 

—Egiptas ruošia naują tai
kos su Izraeliu sutarties tekstą, 
kuris gali derybas užvilkinti. N a u 
jas tekstas bus įteiktas preziden
tui Carteriui penktadienį atvyks
tančio premjero Mustafa Khalil. 

— New Yorke žydų organiza
cija surengė pagerbimą žurnalis
tams Walter Cronki te , John 
Chancellor ir Barbarai Walters . 
Pagerbime dalyvavo Egipto ir 
Izraelio ambasadoriai Wash ing-
tone bei buvęs valst. sekretorius 
Kissingeris. 

— AP žinių agentūra paskelbė, 
kad iš Panamos gautos žinios, 
jog Nikaragvos sukilėliai daug 
ginklų gauna iš Kubos. Apie tai 
išsitaręs Panamos valdžiai arti
mas asmuo, diktatoriaus Torr i -
jos brolis. 

siekia po 5.5 nuoš. per metus, 
kada Amerikoje jis didėja 2.8 
nuoš. 

Vokietijos užsienio prekybos 
balansas daug geresnis, negu 
Amerikos. Vokietija pasiekė pa
lankesnį balansą net prekyboje 
su naftą gaminančiomis valsty
bėmis. Eksporto srityje kiekvie
nam vokiečiui 1977 m. teko 
2,099 dol. vertės eksportų, kada 
amerikiečiui tais pačiais metais 
eksportų suma siekė 558 dol. 
Greičiau kilo vokiečių darbinin
kų perkamoji galia. 

Pirmą kartą Amerikos valsty
bės iždas nutarė pasiskolinti Va
karų Vokietijos valiutos rinkoje 
1.3-1.6 bil. dolerių vertės markių. 
Ta i daroma doleriui stiprinti. 
Gruodžio mėn. viduryje bus pa
skelbti vadinami "Carter Bonds". 
Markėmis Amerika skolinsis apie 
3 bilijonus "deutschemarkių". 

Plieno streikas Vokietijoje ki
lo dėl prasidėjusių ginčų su darb
daviais dėl darbininkų lygaus da-

Paskyre naują 
užsienio ministrą 

Paryžius. — Prancūzijos prezi 
dentas nutarė paskirti naują už
sienio reikalų ministrą Jean Fran-
cois Poncet, kuris buvo preziden
to kanceliarijos viršininkas ir ar
t imas bičiulis. Laukiama, kad 
naujas ministras pasuks Pran
cūzijos politiką nuo degolinio izo
liavimosi ir ieškos bendradarbia
vimo su Amerikos, V. Vokietijos 
vyriausybėmis. 

Žiaurus karo 
veiksmai Afrikoje 

Dar Es Salaaan. — Tanzanijos 
kariuomenė, atsiėmusi iš Ugan
dos pasienio kaimą, rado ten 
daug išžudytų vietinių gyvento
jų. Daug jų, užpakalyje surišto
mis rankomis, buvo pakarti a n t 
medžių šakų. Prezidento Amino 
kareiviai labai žiauriai žudę vie
tinius, plėšę jų namus ir prie
vartavę moteris. Uganda sakosi 
pasitraukusi iš visų Tanzanijos 
plotų, tačiau Tanzanija tvirtina 
atsiėmusi tik pusę. 

Pakilo kainos, 
kyla pajamos 

Washingtonas. —JAV darbo 
departamentas antradienį paskel
bė, kad infliacija Amerikoje spa
lio mėn. siekė 0.8 nuoš. Kartu 
buvo pasiektas kainų padvigubė
jimas. Kas prieš 11 metų, 1967 
m., kainavo 100 dol. tai šie
met ta pati prekė ar patarnavi
mai kainavo jau 200 dol. 

Neseniai buvo skelbiami įmo
nių pelnai ir pajamos per tre
čiąjį šių metų ketvirtį. Spalio 30 
d. Newsweek paskelbtoje lentelė
je matosi, kad korporacijų paja
mos šiais infliacijos kilimo me
rais gerokai pakilo: Republk 
Steel pajamos per tris mėnesius 
pakilo 206 nuoš., Merrill Lynch 

—192 nuoš., Reynolds Metals 
— 145 nuoš., Hilton Hotels * • 
79 nuoš., American Airlines — 
71 nuoš., Du Pont — 45 nuoš. 
Kitų bendrovių pajamos ir pel
nai kilo mažesniais tempais, ta
čiau lentelėje mažiausias pakili
mas siekia 11 nuoš. 

—Sen. Charles Percy daly
vauja Sudane vykstančioje Ame-
rikos-Afrikos konferencijoje. Jis 
pareiškė nuomonę, kad bus ne
įmanoma didesnė Amerikos pa
rama užsienio šalims dėl ekono
minių sunkumų namie. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 30 d.: Andriejus Ap., 
Justina, Saugardas, Linksmuolė. 

Gruodžio 1 d.: Eligijus, Na ta 
lija, Butigeidis, Giedrūnė. 

Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:22. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimais, 
temperatūra dieną 30 1., naktį 15 
laipsnių. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m, lapkričio mėn. 30 

JbBBHFSrVOO 

Emilija 
3948 & Ave. . Ckimgr*, 

siųsti adresą 
OL 60632 

VEIKU ILUNOIS-INDIANA APYGARDA 
Chicagos jaunučiai yra pirmo-Illinois-Indianos apygardos vei 

kimo centras yra Chicagoje. A-
pygarda susideda iš septynių 
kuopų, kurių skaičiuje viena 
senjorų ir dvi jaunučių. Narių a-
pygardoje iš viso yra apie 450. 

36 kuopa yra Chicagos Brigh-
ton Parko dalyje. Jos pirmininkė 
yra Sabina Klatt, o dvasios vadas 
— kun. Fabijonas Kereilis. 82 
kuopa yra Gary mieste. Jos pir
mininkė yra Mildred Jagiella, o 
dvasios vadas — kun. Ignas Ur
bonas. 112 kuopa yra Chicagos 
Marąuette Parko dalyje. Pirmi
ninkas Albertas Zakarka, dva
sios vadas — kanauninkas Vac
lovas Zakarauskas. Senjorų kuo
pos pirmininkas yra Juozas Lau
rinaitis, dvasios vadas — kun. 
Petras Cinikas. Chicagos jaunu
čių kuopos pirmininkas yra Ro
bertas Zapolis. 36-112 jaunučių 
kuopos pirmininkas yra Jonas Po 
vilas Kilkus, dvasios vadas -
kun. Tomas Kasputis. 

5 kuopa Chicagos šiaurinėje 
dalyje nebeveikia, kadangi pra
nyko Šv. Mykolo parapija. Bet 
tos kuopos nariai da'.yvauja apy
gardos veikloje ir chore. 

Keturis kartus per metus šau-

je eilėje tautinių šokių grupė, 
atstovaujanti vyčius įvairiuose 
lietuvių ir kitataučių parengi
muose. Kiekvienais metais per 
"Ch.-istmas Around the World"> 

programą Moksle ir Pramo
nės muziejuje, kai yra lietuvi, ms 
skirta diena, ta grupė suvaidina 
generalinės konsulės Juzės Dauž-
vardienės parašytą vaidinimą. 
Pranas Zapolis yra tos grupės pa
tarėjas ir instruktorius. 

36-112 jaunučiai, nepe seniau
siai susiorganizavę, susirenka 
kaną per mėnesį. Jų globėja yra 
Ann Marie Kassel. Jie užsiima vi
sokiais kultūringais darbais ir 
dalyvavo dainų šventėje Toron
te. 

Senjorų kuopos nariai yra veik
liausi apygardoje ir padeda rū
pintis vyčių namo reikalais. Jie 
yra geri patarėjai vyčiams ir kuo
poms. Kiekvienais metais suruo
šia lietuviškas Kūčias Chicagoje. 

Vyčių chorui vadovauja jo pir
mininkė Estelle Rogers ir muzi
kas Faustas Strolia. Choras pats 
išsilaiko jau 18 metų. Pasirody
damas lietuvių ir amerikiečių pa
rengimuose, Lietuvių televizijoje 

Lapkričio 9 d. Detro i to Lie tuv ių namuose , min in t Lie tuvos kariuomenės 60 m. ats ikūrimo šventę, klausy
m a i su įdomumu s e k a S t a s i o Jokūbaičio iš Toronto p įskaitą. Nuotr . K- Sragausko 

THE U T H I A M A . V \VORLD-WIDF. DAILY 
Second class postage paid ai Chicagc, III. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after 'Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

Subschption Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3500. Foreign 
countries. $37.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J.A.V 35.00 
Kanadoje U S A 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 $15.00 
18.00 13.00 
19.00 15.00 
20.00 15.00 
15.00 9.00 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lapkričio 19 d. buvo atšvęsta 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
60 metų sukaktis.Mišias Šv. An
tano parapijos bažnyčioje už 
savanorius, karius, partizanus ir 
šaulius atnašavo klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis. I bažnyčią 
buvo įneštos 7 vėliavos: Ameri
kos, Lietuvos, LKK savanorių, St. 
Butkaus šaulių kuopos, Jūrų 
šaulių "Švyturio'" kuopos, Da
riaus - Girėno klubo ir Baltijos 
tunto skautų. Vėliavų įnešimui 
vadovavo Jūrų šaulių "Švyturio" 
kuopos pirm. A!f. Šukys. Pranui 
Zarankai vadovaujant, buvo šv. 
Mišių metu giedama, o pabaigoj 

sugiedota "Apsaugok aukščiau-j 
šias". Iškilmingas minėjimas j -
vyko Lietuvių namuose. Minėji
mą pradėjo, svečius pasveikino 
ir šventės proga žodį tarė Alf. 
Šukys. Buvo pagerbti šventėje e-
santieji LKK savanoriai: K. 
Daugvydas, St. Šimoliūnas, K. 
Spakauskas, B. Tatarūnas, dr. V. 
Misiulis T. Čiunka ir Klaipėdos 
k a š t o vaduotojai: V. Tamošiū
nas, P. Bliūdžius ir J. Augaitis. i 
LK Birutės draugijos Detroito sk. 
pirmininkė K. Daugvydienė ir 
Jūrų šaulių "Švyturio" kuopos 
moterų sekcijos vadovė A. Šukie
nė juos papuošė lietuviškomis 
žvaigždelėmis. 

kiami apygardos susirinkimai. Jei-i I r minėjimuose, kelia jis Lietu-
reikia, prieš susirinkimą yra vai- : v o s ^ V organizacijos vardą.. 
dybos posėdis. Apygarda remia | 
kitas lietuvių organizacijas ir lie- j 
tuviškus laikraščius bei radijo 
valandas. Ši parama reiškiasi pa
skirų vyčių darbais, metinė
mis a-ukomis, skelbimais ir kito
kiu dalyvavimu jų veikloje. 

Apygardos valdybą sudarė: 
kun. Antanas Zakarauskas - dva 
šios vadas, Algirdas Brazis - val
dybos pirmininkas, Pranas Zapo
lis — apygardos pirmininkas, A. 
M. Kassel, Sabina Klatt ir Juozas 
Laurinaitis - vicepirmininkai, Ire
na Sankutė ir Mildred Jagiella -
sekretorės, Emilija Petraitienė -
iždininkė, Vincas Samoška ir 
Haris Petraitis — iždo globėjai, 
Jeronimas Jankus, Eduardas Kri
vickas, Antanas Sereika ir Anta
nas Jonutis — tvarkos prižiūrė
tojai. 

Nelaimė ištiko apygardą — mi
rė Adelina Jasaitienė. Ji buvo vie 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos 50 m. jubiliejaus proga 
bažnyčioje buvo sukurtas kalėdi
nis filmas ir parodytas žmonėms 
per Lietuvių televiziją. Praeitais 
metais choras dalyvavo. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
"Septynių paskutinių žodžių" 
koncerte lietuvių jėzuitų centre, 
Šv. Pranciškaus Seserų metiniame 
bankete ir penktoje lietuvių dai
nų šventėje Toronte. 

Pakėlimus tvarko Rūta Dagie
nė. I pirmą laipsnį buvo pakelta 
14 vyčių, į antrą vienas, f trečią 
du ir į ketvirtą vienas. Į trečią 
laipsnį pakėlimo apeigos buvo 
atliktos per Šv_ Kazimiero šventę. 

Illinois - Indianos apygarda 
jaučia, jog svarbu yra rašyti spau 
doje apie vyčių veiklą, kad žmo
nės turėtų gerą vaizdą, apie vy
čius. Rašoma yra apie jų veikimą 

Mišios už mirusiu^ vyčius ir jų 
šeimas, kiekvienais metais laiko
mos, buvo lapkričio mėn. Cent
ro valdybos pirmininkas Anta
nas Miner dalyvavo jose, tad Chi 
cagos vyčiai turėjo progos susi
tikti su juo ir pasikalbėti. 

Vyčiai dalyvavo golfo dieno
je, kartu su Lietuvių Prekybos rū
mų nariais. Tos organizacijos pir 
mininku yra vytis Vincas Samoš
ka. Per pavergtų tautų minėjimą 
vyčiai su vėliavomis dalyvavo 
Chicago Daley Piliečių centre. 
Dalyvavo ir Vidurio - Vakarų 
kėgliavimo tu rnyre Detroite. 

Vyčiai turi savo atstovus Ro
mos Katalikų federacijoje ir A-
merikos lietuvių taryboje, kaip 
numatyta organizacijos įstatuo
se. 112 vyčių kuopos narys d r. Le
onas Kriaučeliūnas yra Amerikos 
lietuvių tarybos vicepirmininkas 
valdyboje, o Ann Marie Kas.se! ir 

Irena Sankutė yra tarybos nariai. 
Keletas vyčių įeina į Chicagos 
Lietuvių tarybą. 

Ateinančiais metais vyčių sei
mas bus Chicagoje. Jau užsakytas 
Radisson Chicago viešbutis, esąs 
netoli miesto centro. Seimas bus 
rugpiūčio mėn. 15-19 dienomis. 

Illinois - Indianos apygarda to
liau tęsia savo veiklą. Dirba jos 
komitetai, organizuojami yra 
pramoginiai ir religiniai parengi
mai, palaikomas ryšys su visuo
mene, per spaudą supažindinami 
žmonės su vyčių veikla, choras 
ir tautinių šokių grupė populiari
na lietuvišką kultūrą. Vyčiai turi 
gerą vardą Chicagoje ir netoli
moje nuo jos Indianoje. 

Tokį pranešimą apie IUnois -
Indianos apygardos veikla praei
tame Lietuvos vyčių seime pada
rė apygardos sekretorė Irena San
kutė. į lietuvių kalbą jį išvertė 
Aleksandras Pakalniškis Sr. 

Kariuomenės Šventei pritaikin
tą paskaitą skaitė Vlado Putvio 
Šaulių kuopos pirm. Toronte, Sta
sys Jokūbaitis. Prelegento žo
džiais Lietuvos kariuomenės 
šventė mums esanti tokia pat 
brangi kaip ir Vasario l6-ji, nes 
nepriklausomybei atkurti reikėjo 
karių. 

Lietuvos nepriklausomybės ak
tas buvo paskelbtas 1918 m va
sario 16 d. Vilniuje. Tačiau mū
sų vyriausybė Vilniuje neilgai te
buvo, priešui spaudžiant, turėjo 
trauktis iš Vilniaus į Kauną. 
1918 m. lapkričio 23 d. buvo iš
leistas pirmas Lietuvos kariuome
nei įsakymas. Į prelegento paskai 
tą buvo įvesti ir du eilėraščiai, 
kuriuos padeklamavo A. Dargytė 
— Byszkievviecz ir A. Jucienė. 

Istorikas Jonas Švoba kalbėjo 
apie gen. Povilą Plechavičių ir 
jo žymesnius darbus, pranešda
mas, kad yra parašyta jo mono
grafijos knyga ir ją galima gauti 
pas P. Plechavičiaus seserį P. Ba-
landienę. 

Meninėje dalyje pasirodė To
ronto Lietuvių namų moterų dai
nos vienetas "Antroji jaunystė", 
kurią sudarė: V. Siminkevičienė, 
A. Jankaitienė, A. Jucienė, A. 
Skilandžiūnienė, L. Mačionienė, 
A. Dargytė - Byszkiewicz, akom-
paniatorius Jonas Govėdas. 

Jos padainavo: Ilgesio daina, 
Ateisiu, Leiskite į tėvynę, Kur ly
gios lankos, Leidos saulė, Kai a-
teis pavasaris ir bisui Širdies dai
na. Visos dainos gražiai skambė
jo, aplodismentai ilgai aidėjo sa
lėje, po kiekvienos dainos. Nerei
kia ir to pamiršti, kad prie pasise-

• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta t vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. * mų nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais ^ skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. , bimų kainos prisiunčiamos gavus 

jv prašymą. 

kimo prisidėjo ir Lietuvių namų 1 birutininkės vad. K. Daugvydie-
salė su savo labai gera akustika, nės ir St. Butkaus šaulės, vado-

Alfa Šukys visiems padėkojęs į vaujamos moterų sekcijos vado-
pakvietė kavutei. Birutininkių 
d-jos Detroito sk. pirmininkė K. 
Daugvydienė ir Jūrų šaulių "Švy
turio" kuopos motery sekcijos va
dovė A. Šukienė daininkėms ir 
Jonui Govėdui prisegė gėles. 

Kavute ir pyragaičiais rūpinosi 

vės A. Poderienės. 

Paminėjimą surengė bendro
mis jėgomis savanoriai, ramovė-
nai, šaulių kuopos ir birutinin
kės. 

(Nukelta \ 4 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford) 
Medical Boilding) TeL L U 5-6446! 
Je i neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avinu. . 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
t:00 . 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

dienraštyje "Drauge", vyčių skv-
na is apvgardos sekretorių, ir bu- • • i • J „ I •„ • -c^-M 

nuje, kūno reda.<tore yra bmili-vo labai aktyvi apygardos veiklo
je. 

Kiti apygardos veiklos vado
vai, jau nebe rinkti o valdybos 
paskirti, yra šie: Cecilia Matui -
Lietuvos reikalų, Monika Kasper 
— lietuviškos kultūros, Rūta Da
gienė - apeigų, Estelle Rogers -
choro pi minmkė ir spaudos rei
kalų tvarkytoja, Pranas Zapolis -
tautinių šokių grupės vadovas, 
Eleonore Laurin - pinigų mokslo 
stipendijoms teikėja, Vincas Sa
moška —visuomeninės veiklos 
vadovą*, Irena Sankutė — kores
pondentė į "Vytį", Emilija Pa
kalniškienė - korespondentė Lie
tuviškiems laikraščiams, Geral-
dina Mockuvienė - apygardos 
biuletenio redaktorė, ir Valerija 
ir Juozas Stanaičiai — biuletenio 
leidėjai. 

Vyčių namą Chicagoje tvarko 
rinkti globėjai, kuriems pirminin 
kauja Aleksandras Mockus, o iž
dininku yra Albertas Zakarka. 
Tiesioginiu namo vedėju yra Kle
mentas Vidžius. Globėjai du kar
tu metuose suruošia vartotų daik
tų išpardavimą, o senjorai, Juo
zo Laurinaičio vadovaujami, su
ruošė banketą. Visų tų parengi
mų pelną-, eina namo skoloms 
mokėti. 

Sabina Klatt vadovauja naujy 
narių verbavimui, kuris bus už
baigtas rudenį. Nors ryšiai už
megzti su Kenosha, Racine ir Ci 
cero lietuviais, nieko konkretaus 
dar nepasiekta. 

ja Pakalniškienė, rašoma ir į ang
liškus Amerikos laikraščius, pra-

i nešimai siunčiami "Vyčiui", ir 
leidžiamas yra apygardos biu
letenis "The Trumpet". • Estelle 
Rogers tvarko vyčių dalyvavimą 
kitų organizacijų parengimuo
se. 

Veikia Lietuviškos Kultūros, 
Stipendijų ir Visuomeninių rei
kalų komitetai. Dėl įvairių prie
žasčių, Lietuvos reikalų komite
tas šiais metais neveikė taip ge
rai, kaip praeitais. Šis trūkumas 
bus atitaisytas ateinančiais me
tais. 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo diena buvo paminėta 
"Lietuvos atsiminimų" banketu. 
Jo suruošimui vadovavo Irena 
Sankutė. Žmonių dalyvavo dau
giau kaip 500. Bankete buvo pa
gerbtas Algirdas Brazis, už jo į-
našą lietuvių kultūrai, atliekamą 
per lietuvišką dainą, ir už veiklą 
lietuviškose organizacijose. 

Šv. Kazimiero šventę suruošė 
112 kuopa Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijoje. Priešpie-
č:ai buvo vyčių namuere. Buvo 
pakėlimai ir pagerbti Aleksand
ras Mockus ir Juozas Laurinaitis ; 

už jų nenuilstamą rūpestį vyčių 
namais. 

Apygardos gegužinė buvo lie
pos 4 d. vyčių namuose ir sodne. 
Ji pasisekė, daug žmonių susirin
ko. Viską tvarkė Vincas Samoš
ka. 

B A L T I C H O L I D A Y S 
C O M E TO L I T H U A N I A I N 1979 

JOM US AND FUUFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES 
C O C T 

O T I E S AND NIGHTS 
Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3 

Mosconr 2 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Moscow 2, Copenftagen 1 

Vilnius 5. Moscow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Mo9cow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Moscow 2. Copenhagen 1 

Vilnius 5, Moseow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3 
Copenhagen 1 

Vilnius S, Riga 3, Leningrad 3, 
Moscow 2, Copenhagen 1 

Vilnius, 5, Rome 5, Moscow 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
Moscow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, Moscov. 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

T0URS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAY TRIP TO TRAKAI 

C0NTACT: JONAS ADOMĖNAS 

Tour Manager 

DEPART 
Dec. 22 

March 5 

March 22 

April 12 

April 23 

May 3 

May 14 

May 24 

J une 14 

June 26 

July 4 

July 24 

Aug. 8 

Aug. 21 

Sept. 6 

Sept. 20 

Oct. 15 

RETURN 
Jan. 5 

March 15 

March 31 

April 21 

May 3 

May 12 

May 24 

June 2 

June 23 

July 10 

July 19 

Aug. 7 

Aug. 24 

Sept. 5 

Sept. 15 

Sept. 29 

Oct. 25 

GBOUP 30 G. L T. 
$104f.00 (APEX FARE) 

$771.90 

$848,96 

P M 
pn 
$84f.M 

$849.00 

$899.00 

$899.00 

$1249.00 

$1199.00 

$1249.00 

$1199.00 

$1249.00 

$849.00 

$849.00 

$779.90 

$849.00 

$899.00 

$999.00 

$999.00 

$899.00 

#^W»tW 

(Group 30 f are) 

(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 

(Super apesc fare) 

(Super apex fare) 

(Super apex fare) 

(Super apex fare) 

(Group 30 fare) 

$899.00 

$849.00 

TRANS INTERMATIONAL T0URS, LTD. 
535 Fiffh AVMUM 

New York, N. Y. 10017 
212—607-7257 

Group 30 fare raust have 30 or more participartts 

TeL ofiso ir bo to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51s t Street 
T*L — G B 6-2400 

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

TeL BEUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas 

3925 W e s t 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. . Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA I R CHIRURGE 

SpecialybS — JJernj ir 
Kmocines ligos. 

CRAWPDRD MEDICAL B U K . 
6449 So. P a t e š k i B o a d 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS E t CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 West 103rd Street 
Valandos paga l susitarimą 

Ofiso tel. — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

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

Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ota. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 

Valandos p a g a l susi tarimą 

1002 N. Westem A v e , Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t . , Palos Heigjhts 
TeL S61-073O 

Valandos p a g a l susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKIV IK VAIKŲ LIGOS 

SįPKCIAi.ISTĖ 
MEDICAL BinLDTNfi 

» 0 0 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. noplet. 
Ofs. te l 737-1168, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė v idaus l igos 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ 1,I«OS — CH1RI-RG1.IA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Va'.andoa pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
Contact lenseB" 

2618 W. 7 l s t St. — TU. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Tždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

įstaigos ir b a t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tti Ooart, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Uskyrus tr<* l r ieStad 

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

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Otttn telef. R E 5-4410 

Retldencijos telef. OR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 Ugi 3 v. popiet pagai^ąusitarimą. 
Ofiso teLHF, 4-212S. N a m , GI 8-61»5 

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

2454 W e s t 71st Street 
Vai.: pirm , antrad . ketv. ir penktad 

2-5 tr 6-7 — « anksto susitarus. 

TeL of iso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 We*t 71st Street 
Valandos: l-« vai. popiet 

Treč. tr testad. pagal suntarlma. 

Ofs. tel. 586-S106; narna 881-3772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
6745 We*t 63rd Street 

Vai . : pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Rusas vis tiek yra 

LYGESNIS UŽ LYGIUS 
Rašytojas George Orwell savo 

knygoje Gyvulių farma mini, Gali kai kam atrodyti, kad lie-
kad visi gyvuliai lygūs, bet ru- tuvių kova prieš carą juk šiaip 
siškasis kuilys yra vis tiek lyges- ar taip turi patikti komunistinei 
nis už lygiuosius. Tai reiškia, kad Maskvai. Bet taip atrodo tik iš 
ir kaip okupantas rusas kalbėtų a- paviršiaus. Praktiškai visa, kas 
pie lygybę, apie visų tautų bro- tik liečia kovą prieš carą, net jei 
lystę, apie vieną daugybės tautų ir pačių lietuvių komunistų vei-
šeimą, visada rusas bus pirmoje kėjų atlikta, yra smerkiama. Jau 
vietoje, nes jis yra kraštus paver- prieš kiek laiko literatūros istori-
gcs, ne kad juos padarytų lai- kas dr. V. Maciūnas atskleidė, 
mingais, bet kad juos išnaudotų kad pavergtoje Lietuvoj išleistuo-
savo imperijai stiprinti. se lietuvių komunistų veikėjo V. 
^ Nereikia manyti , kad komunis- Kapsuko raštuose nėra tų vietų, 

tinė Rusija jau atsižadėjo kolo- kuriose jis pasisako prieš carą ir 
nializavimo ir rusinimo politikos, lietuvių okupaciją. Iš Kapsuko 
Taip nėra ir tai gali kas nori pa- raštų išmesti tokie Kapsuko pasi
stebėti ne tik nesigilindamas į lakymai: "Pasibaigus 1863 m. 
mokyklų programas ar istorinius maištui, gudų valdžia nuspren-
vadcvėlius, bet ir iš paviršiaus dė apmaskolint mūsų kraštą. Kad 
stebėdamas pavergtus kraštus ar lengviau tas jai eitų, tūkstančius 
skaitydamas pavergtųjų kraštų lietuvių ištrėmė į Siberiją ir Gu-
laikraščius. Visa, kas buvo kada diją, o į jų vietą atgabeno kelis 
nors pasakyta prieš rusus, jau y-
ra bloga, lygiai taip pat bloga kai 
pasisakoma dabar . Ruso nusi
kaltimai yra vienokie, o pabal-
tiečio kitokie. Tiesa visada bus ru
so pusėje, nes jo negalima ap- tikėjimo, uždraudė bažnyčia; 

KAIP JAV REMIA TERORĄ AFRIKOJE 
Amerikos mokesčių mokėtojų doleriai pasiekia teroro vadus 

E pirmo žvilgsnio teigimas, 
kad "Amerika remia prokomu
nistinius teroristus Afrikoje ar ki
tuose Šios planetos kampuose", 
atrodytų neįtikėtinas ir sunkiai 
suvokiamas ne tik išprususiam 
inteligentui, bet ir dar labiau ei
liniam šio krašto gyventojui. 

Sakydamas "eiliniam", turiu 
galvoje tuos milijonus piliečių, 
kurie neatliko savo pilietinės pa
reigos per pastaruosius rinkimus 
XI. 7, nes, jeigu jiems rūpėtų šio 
krašto 

BR. AUŠROTAS 

ganizacija" angliškame sutrum
pinime vadinama SWAPO 
(South West African Peoples Or-
ganization). Pastarajai vadovau
ja individas, žinomas Sam Nujo-
ma vardu. Jo vadovaujama orga
nizacija stengiasi ginkluotu per
versmu perimti Nambiją savo 
žinion (Past.: Namibija - Pietva
karių Afrikos teritorija anksčiau 
Vokietijai priklausiusi kolonija, 

reikalai, tai jie išrinktų į Dabar ją kontroliuoja Pietinės Af-

šimtus maskolių šeimynų. ...Mas
kolius — ateivius padarė ponais 
mūsų krašto, o lietuvius jų ber
nais, lietuviams - katalikams 

tokius savo atstovus, kurie ne
leistų jų pačių, tų eilinių piliečių, 
sunkiai uždirbtus centus švais
tyti teroristinių organizacijų rė
mimui per tokią gal tik komu
nistams reikalingą JT organiza
ciją. 

Bet ne apie šiuos opius šio 
krašto reikalus čia noriu rašyti. 
Paliksiu tai ateičiai. Šiandien 
man tenka supažindinti su neį-

; tikėtinomis suktybėmis, kaip a-ne.eido net išpažinti huosai savo . . v «TT -n » 
pie tai rašo Human Events sa-

kaltinti buržuaziniu na:ionaliz- statyt, savaip Dievą garbint, va
rnu. Rusas yra laikomas, kaip jau ru pradėjo versti į provoslaviją... 
ne kartą pavergtoj Lietuvoj bu- Pagaliau uždraudė lietuviams sa
vo išsireikšta, vyresnis brolis, tu- vaip ką spausdinti ir ėmė brukne 
ris teisę jaunesniems broliams brukti jiems savo graždanką. Bet 
rka!bti nugaras. 

Rodos, komunizmas kovojo 
prieš c?rą, pri?š žandarus, prieš 
gubernatorius ir generolus, nu
žudė carą, nukankino tūkstan
čius rusų karininkų, todėl, jei 
prieš juos kovojo ir lietuviai, tu
rėtu būti skaitoma už gera. Bet 
taip nėra. Ir šiandien komunisti
nis okupantas negali atleisti Kra
žių miestelio žmonėms, kovoju
siems prieš kazokus, uždarančius 
bažnyčią. Tiena, pavergtos Lietu
vos enciklopedijoj minima, kad 
buvo kovota su žanda-ais atvy
kusiais uždaryti bažnyčios, ta-

nežiūrint ant viso darbštu
mo, maskolių valdžios ir jos a-
paštalų, nepasisekė apmaskolin-
ti lietuvių. Stipriausias faktorius 
iš lietuvių pusės buvo tikėjimas-" 
Taip Kapsukas rašė "Varpo" 
žurnale. Ir mums įdomu, kad 
niekas per tą šimtmetį nepasikei
tė, kad tebėra tie patys persekio
jimai ir dabartiniai muravjova: 
nė kiek nėra geresni už carinius. 

Nors V. Kapsuko vardu oku
pantas pavadino Vilniaus uni
versitetą ir Marijampolės mies
tą, cituotus Kapsuko žodžius iš 
jo raštų išbarukė, nes nors tai ir 
labai nemoksliška, bet labai 

čiau daug daugiau rašoma apie naudinga Maskvai. Kaip matome, 
liaudies norą po pirmojo pašau- niekas nepasikeitė ir maskolius 
linio karo sudaryti tarybinę vai- t e b ė r a t(>ks pat kaip buvo, toks 
džią. Kražių skerdynės komunis- P a t kokį jį vaizdavo dabar komu-
tams patinka, nes čia buvo nori- n i s t l ' garbinamas V. Kapsukas, 
ma sunaikinti tuos, kurie gina sa- * 
vo tėvynę ir savo bažnyčias. Kaip 
seniau, kurie gynė Kražių bažny 
čią, buvo naikinami, taip dabar, 
kurie gina bažnyčias Lietuvoje, 
taip pat baudžiamai, taisiami ir 
tremiami, nes vis tai yra prieš 
rusiška. Caras buvo nuverstas, 
bet rusinimo politika liko. 

Spalio 15 d. "Tiesoje" plačiai 
aprašyta Armėnijos respublikos 
150 metų sukaktis nuo įsijungi
mo į Rusiją. Baltijos tautos, sa
koma įsijungė į Rusiją tik antro
jo pasaulinio karo metu, tai Ar
mėnija įsijungė jau prieš pusant
ro šimto metų, kada dar nebuvo 
jokio komunizmo. Tai buvo prie 
caro, bet komunistams caro pri
jungimo politika tokia pat malo-

Sov. Rusija, kaip ir anksčiau 
tebevykdo rusinimo politiką, a-
not Kaps-uko maskolius yra pir
moj vietoj, rusai kaip ir anksčiau 
neleidžia statyti bažnyčių, nelei
džia spausdinti knygų, neleidžia 
mokyti jaunimo tikėjimo, perse
kioja mokytojus, einančius į baž
nyčią, taip pat uždarinėja mal
dos namus. Visa tebėra taip kaip 
buvo prie caro, nes kitaip ir ne
gali būti, nes Sov. Rusija tebe
vykdo carų politiką. Jeigu ekono
minėje srityje pasiekta kiek lai
mėjimų, tai kultūrinėje plotmėj 
laisvių beveik nėra, visa tempia
ma pagal Maskvos kurpalių. 

Kaip carą garbino, taip vėliau 
ni, kaip ir dabartinė "išvadavi- garbino Staliną ir dabar Brežne-
mo" politika. Ir tose iškilmėse vą. Niekas ir čia nepasikeitė, 
Jerevane visi konstatavo didelę nes liaudis verčiama šlovinti sa-
meilę Maskvai, esą: "darbo vo tironą visais laikais. Ir taip y-
žmonės turi būti auklėjami bro- ra todėl, kad tęsiama rusinimo 
liškos TSRS tautų draugystės ir užkariavimo politika. Tebėra 
dvasia". Toliau: "Rytinės Arme- tie pa tys muravjovai ir tie patys 
ni jos-susijungimas su Rusija buvo sibirai. Visa tai primename 
lemiamas veiksnys, gelbstint ar- tiems, kurie komunizme įžiūri 
menų tautą nuo svetimšalių kažkokį palengvėjimą. Komuniz-
antplūdžių". Žodžiu, lygiai tie mas skelbia lygybę, bet faktai ro-
patys sakiniai, kai kalbama apie do, kad ir prie caro ir dabar te-
Lietuvos pavergimą. "Gelbėjo" bėra tas pats, kad jokios lygybės 
caras, dabar "gelbėti" raudonasis nėra, kad kolonistas rusas yra ly-
caras, nes visa tai tarnauja Mask- gesnis už lygiuosius, 
vos kolonistinei politikai. Al. B. 

vaitraštis savo X. 14 laidoje, 
"kaip JAV mokesčių mokėtojų do
leriai, patekę į JT organizacijos 
sąskaitas, yra permetami į va
dovaujančių teroristų kišenes Art. 
Rytuose ar Afrikoje. 

JAI vaidmuo 

Šias suktybes iškasė ir dienos 
švieson iškėlė Washingtone vei
kiantis "Institute of American 
Relations — Amerikos santykių 
institutas" ar angliškame su
trumpinime IAR, kurį taip ir va
dinsiu. Taigi IAR tyrinėtojai gvil 
dena JAV užsienio problemas. Ir 
jų didžiam bei nemaloniam nu
stebimui paaiškėjo, kad marksis
tų vadovaujami teroristai yra ap
mokami iš JAV iždo į JT sumo
kamų metinių duoklių organiza
cijai išlaikyti. IAR ypač domėjosi 
"Pietvakarių Afrikos liaudies or-

Yra žinomas nederlandų susitari
mas per 4 mėnesius, kada krašte 
gėlės neauga, importuoti gėles iš 
Izraelio. 

Kadangi lietaus Izraelyje nedaug, 
pradėtas augalų ir vaismedžių lais
tymas. Prieš 10 metų šią techniką 
skaitė dar nepatikima. Dabar ji 
pradėta visur pritaikyti. Ant dykų 
šlaitų prie San Diego, Pietų Kali
fornijoje, prieš 8 metus šiuo būdu 
pradėta augmti avokadus. 

Daliel Hillel yra įsitikinęs, kad 
Izraelio sukurta technologija bus 
naudinga Egiptui, kur 29% žemės 
ploto aplaistymo būdu bus galima 
padaryti naudingu žemės ūkiui. 

Apie šią puikią žemės ūkio revo
liuciją Sociologijos Institute Briu
selyje buvo suruošta studijų die
na. Paskaitas skaitė specialistai iš 
2ydų Jeruzalės universiteto. Tarp 
jų ir Danie! Hillet. A. T. 

rikos respuplika). S. Nujoma jau 
daug kartų važinėjo į Maskvą, Ha
vaną Kuboje ir Rytų Vokietiją. 
Tvirtinama, kad visuose šiuose 
kraštuose jis gavęs sukilimams 
vykdyti stamią ginklų ir finan
sišką paramą. 

Namibija komunistams 

Apie savo tikslus Namibijos te
ritorijoje S. Nujoma yra visiškai 
aiškiai pasisakęs: "Mes stengia
mės užimti Namibiją to krašto 
žmonėms. Mums (SWAPO) vi
siškai nesvarbi daugumos nuo
monė, mes nekovojame dėl to, 
kad įsigytume kieno nors pasiti
kėjimą. Mes esame revoliucionie
riai." 

Niekam ne paslaptis, kad 
SWAPO apmokymo ir tiekimo 
stovyklos yra komunistų kontro
liuojamoje Angoloje ir kad jas 
komunistai kontroliuoja, tai vė
liau užimtoje Namibijos teritori
joje bus įvestas ir toks režimas. 
Tai yra visiškai aišku. 

Iš Angolos bazių SWAPO 
"laisvintojai" įvykdė daug tero
ristinių užpuolimų į tas laisvina
mas žemes. IAR yra surinkusi 
tikslius duomenis kiek SWAPO 
žmogžudiškų puolimų Namibijos 
teritorijos buvo įvykdyta nuo 
1978 m. pradžios: kiek įvykdyta 
bombinių atentatų, kiek žmonių 
nužudyta, kiek sužalota (tyčio
mis), paliekant luošais visam gy-

• • 

venimui. Labai dažnai po tokių 
"karžygiškų iškylų" jų herojai į-
vykio vietose palikdavo sovietinius 
ar Rytų bloko tautų gamintus 
ginklus ir kitus daiktinius įro
dymus. 

]T, kaip terorizmo priedanga 

Nekreipdama dėmesio į įrody
mus, kad SWAPO yra marksisti
nė - komunistinė organizacija ar 
partija, J T pasirinko pastarąją, 
kaip atstovaujančią visai kovo
jančiai už Namibijos nepriklau
somybę grupei. JT vadovybei yra 
puikiai žinoma, kad dar yra ir ki
tų grupuočių, vedančių kovą už 
tos buvusios kolonijos nepriklau
somybę. JT visuotinis susirinki
mas vienoje savo rezoliucijų pa
sirinko SWAPO, "kaip vadovau
jančią Namibijos ginkluotam iš
laisvinimui". Taigi JT visiškai 
nekreipia jokio dėmesio į kitas 
Namibijoje veikiančias organiza
cijas, kovojančias už nepriklauso-

Urano ieškojimo darbai Schwartzwaldo kalnuose, Vakarų Vokietijoje. 
Uraną vokiečiai naudoja branduolinės energijos gamybai. 

Stambios sumos teroristams Taip pat kiek mažesnės sumos 
'po dešimtis ir kelis šimtus tūks-

Straipsnyje teigiama, kad JT tančių dolerių buvę nusiųsta 
persiunčia pinigus SWRPO cent- SWAPO dispozicijon iš tokių JT 
rams per labai sudėtingą agen- p a gelbinių " organizacijų, kaip 
tūrinį tinklą, kai tik pinigai pa- "UNICEF, UNESCO bei JT 
siekia JT čekių siuntas (vos iš-; Maisto ir žemės ūkio padalinių.. ' 
siuntus juos iš JAV iždo.). IAR 
raporte nurodoma, kad prie JT i Mano minimame "American 
veikia šios Namibijai remti agen- į Relations" leidinyje rašoma ir 

mybės atstatymą ir nuo P. Afri-|tūros: 1. Namibijos JT komisija, i klausiama, "kaip JT gali išskirti 
kos respublikos globos atsikraty-12. Namibijos JT taryba ir 3. pT j vieną grupę vienodai :.<s 
mo. 

(Past.: kurie yra specialiai su
kombinuoti JT etatams išpūsti ir 
tuo būdu melžti JAV iždą — 
Aut.) Amerikos pinigai yra siun
čiami SWAPO finansuoti. Taip 
pvz. tos sumos yra skiriamos 
"techniškai paramai,, apmoky-

SWAPO priešai kalinami 

Štai keletas faktų, kaip apie po
litinę kovą Namibijoje yra rašo
ma "American Relations" prane
šimuose. 

"Nujoma politinis varžovas 
Andreas Čipanga su kitais vie
nuolika buvusių SWAPO vadų 
buvo įkalinti Tanzanijos ir Zam
bijos valdose, kad jie nesu
taria su Nujoma. Ir tik įsikišus į 
šį reikalą kitoms Afrikos vieny
bės vyriausybėms, A. Čipanga ir jo 
pasekėjai buvo paleisti į laisvę. 
Dabar jie yra Londone ir laukia 
progos sugrįžti į Namibiją, kur 
netrukus įvyks rinkimai. 

Kitos nepriklausomųjų juodųjų 
grupės vadas Klemens Kapuuo 
buvo teroristų užmuštas š.m. ko- vėliau nusiųsta tam pačiam ms-
vo mėnesį. Uitutui. 

Namibijos fondas (Namibijos ins- i nusistačiusių asmenų ir tik jiems 
titutas). Daug kam nežinomame i vieniems pavesti "visą laisvinimo 
pranešime išskaičiuojama, kaip j b l z n l 
per išvardintus JT 

Tik viena S W A P O gau-
kūriniusl- n a finansišką ir kitą paramą. To 

dėl šioje byloje JT yra užėmusi 
visiškai neteisingą poziciją Nami 
bijos išlaisvinimo reikaluose. 

Tiesioginis teroro rėmimas 

"Nesuprantama, kaip J T gali 
pinigus rinkti is savo n a n ų ir 

"papildymai, taip I s i l ? s t i i u o s t o k i a i Z™?*1' k u r i s k e l " 
pat tam tikra dalis yra siunčia- i b i a s i> k a d ^ ^ t e r o r a - N e t , r * * 

pat metu, kai kiti JT nariai yra 
sutarę Namibijoje pradėti nepri-

ma grynais pinigais. Nėra jokios 
abejonės, kad šios priemonės ir 
gryni pinigai yra naudingi tero
ristams vykdant ginkluotą kovą", 
rašoma raporte. Dokumentais y-
ra įrodyta, kad 3,750.000 dol. bu
vo nusiųsta Namibijos institutui 
iš JT tautų pažangai remti lėšų. 
Dar papildomai 846,549 dol. kiek 

Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijos dalyvavusiųjų viena dalis posėdžių salėje Washingtone. 
Nuotr. Jono Urbono 

klausomą gyvenimą 
kratinių pagrindų", 
porte. 

ant demo-
rašoma ra-

Ir tęsiama: "Nors J T giriasi, 
kad į Namibiją siunčiami pinigai 
ir priemonės turi tarnaut i huma
nitariniams reikalams, bet kas pa 
tikrins SWAPO buhalteriją ir su
žinos, ar tie pinigai buvo išleisti 
teroristams maitinti ir ginkluoti 
ar kuriems kitiems neaiškiems 
tikslams". 

Tiesa, kas gali patikrinti, kur 
tos sumos išleidžiamos? O SWA 
PO vadovybė ne tokia jau kvai
lutė, kad leistųsi savo knygas tik
rinti. Mes iš II-jo pasaulinio ka
ro patyrimo žinome, kad tie iš 
UNROS dėžių pagalbos pinigai 
dažniausiai dingdavo adminis
tratorių giliose kišenėse. O tuo
met dar šiokia tokia tvarka buvo. 
Dabar kaip toje patarlėje, "palie
tą pieną visos katės laka"... 

Spaudoj ir gyrenime 

DYKUMAS PAVERČIA DARŽAIS 

LANGAS | SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 

drėkstų koją ar žandą. Nuo trenksmo išsuktų iš kelio, i jo tik į priekį — po avarijos jis tapo a t sa rgus . 

Izraelis parodė, kaip dykynės bei 
dykumos žemę paruošti daržovėms 
auginti. Tai pasakė žemės fizikos 
mokytojas Daniel Hillel, kilęs iš 
JAV-bių, gyvenantis dabar Jeruza
lėje. Sis kraštas per 30 metų savo 
žemės ūkio gymybą sugebėjo padi
dinti, pakelti aštuonis kartus, nu
galėdamas didžiulius sunkumus, 
žydai, kurie atvažiuodavo j Izraelį, 
buvo miestų gyventojai, ne žem
dirbiai. 

Daugiau negu pusė ateivių buvo 
iš atsilikusių Afrikos ir Azijos sri
čių. Žemės technologija atėjo iš 
drėgnu sričių Europos ir siaurės 
Amerikos, kur ir saulėtose žemės 

ūkio srityse nebuvo vandens trūku
mo. Izraelyje tačiau trūksta van
dens, jis brangus ir reikėjo išrasti 
"naują" technologiją. Tai buvo 
laistymas. Be to ten gyveno ir ara
bai, kurie dar tebevartojo biblinius 
žemės ūkio metodus. 

Izraelyje, pagal Daniel Hillėtą, 
yra sukurta žemės ūkio technolo
gija, kuri ateityje pasauliniu mas
tu taps pagrindine pagausėjusių 
gyventojų maistui aprūpinti. Da
bar Izraelyje jau tiek pasiekta, kad 
per metus gaunama trys pamido-

21 derliai, ir kad galima aprūpinti 
uropą vaisiais ir gėlėmis per tuos 

sezonus, kada mes jų čia neturime. 

Andrius sėdėjo mašinoj, laukdamas, kol ji sušils. 
Lauke, blaškydamas kai kur baltuojančias snaiges, 
pūtė šaltas vėjas. Šaltis skverbėsi j kūną, primindamas 
ilgą, šaltą ir liesą žiemą. Matėsi, kaip šaligatviu ėjo 
žmonės su pirkiniais, stoviniavo prie vitrinų. Bet jis 
nieko sau nepirko, tik bilietą į Naujų Metų komediją. 
Buvo pašėlusiai liūdna ir pikta. Drebėdamas, jis pasis
ta tė apykaklę, kažko laukė, ir tai, ką jautė šiuo metu, 
jam priminė beveik visus metus. 

Nieko gero jam neatsitiko. Nieko jis nesitikėjo. 
Laikas bergždžiai slinko, artėjo Nauji, gal geresni, 
Metai, nes šie vieni iš blogiausių. Tokių dar neturėjo, 
ir tokie gal jau nepasikartos. 

Sėdėdamas vartė iš bibliotekos paimtą knygą ir 
klausėsi sukultos, bet pataisytos masinos ūžimo. 
Nuobodžiaudamas įsiklausė j motoro diržo paslaptin
gus cyptelėjimus, trumpus sudejavimus, bet masina 
veikė gerai. Avarija jį daug ko išmokė ir, aišku, ji tik
riausiai galėjo baigtis kitaip. Lenkiant lėtą, vėžlišką 
sedaną galėjo pasielgti gal ir išmintingiau. Dėl prieša
ky atlekiančios mašinos galėjo nuspręsti, kad nepra
lenks. Galėjo pasparsti stabdžius, kad atsiliktų ir 
grįžtų į vietą, iš kur pradėjo lenkimą. Bet jei vieta 
grįžtant buvo jau užimta? Prieš jį lekiant "plentų 
baubui" ar grįžti buvo įmanoma? Ir štai gal jis pasi
renka kitokią nelaimę? 

Sedano nepralenkus gal kas trenktų tada iš už
pakalio į bagažinę? Galva atsimuštų į vairą. Jis įsi-

ir a r taip geriau? An t žvyro sunkiai manevruotų, ak
menukai tarškėtų į mašinos sienas ir griovyje jis sus
totų. Žandas nuo trenksmo gal išsikreiptų, kraujuotų. 
Įdrėksta ausim gal negirdėtų... Po šimts! Kas dar atsi
t ik tų? 

Veržli, kvaila j ėga jį vertė skubėti. 

Stebėdamas gan įsitempęs automobilių manevrus , j is 
vis įsmeigdavo akis veidrodėlin. Atrodė, k a d mėlyna 
mašina dingo. Užpakaly atsirado kita — bal ta . Baltoji 
pralenkė ir mėlyna vėl pasirodė. Moteris jaunuoliui 
kažką rodė atidariusi pirkinio dėžę. Jei t a i buvo Dora 
— ji labai pasikeitus, j is mąstė. Aišku, j a u metai , 

Kažką greičiau norėjo įrodyti. Be reikalo visa tai | kaip jis jos nematė, bet dabar galėjo ją visai ramiai 
darė. Nuo šio įpratimo reikėjo atprasti. 

Lėčiau, lėčiau, niekas nepabėgs, dabar save vertė, 
nors kažkas dar vis stūmė, kažkas spaudė skubėti. 
Protas skubėjo, kad ko neužmirštų, kol nedarbas pri
vertė jį pristoti. 

Jis jau aptingo, judesiai sulėtėjo ir pasidarė jau 
lėtu važiuotoju. Mėgavosi kiekviena maža ekskursija, 
net kelis kvartalus dėl pieno a r cigarečių. 

Kaip visa pasikeitė. 
Ir šįkart, važiuodamas namo, jis atsargiai vaira

vo ir dar atsargiau pristojo prieš raudoną šviesą. Už
pakaly atsirado kita, mėlyna mašina. Atrodė, tas pats 
bedarbių eilėj stovėjęs vyrukas su pilku kostiumu jo
je sėdėjo ir, pasukdamas vis galvą, su kažkuo šnekėjo. 
Po žalios šviesos Andrius suktelėjo dešinėn. Veidrodė
ly matėsi, kad ir mėlyna mašina pasuko jo keliu. Pil
kas kostiumas vis juokavo su kažkuo, atidengdamas 
sveikus baltus dantis . 

Andrius kiek sulėtino, ta i vėl paskubino, bet mė
lyna mašina neatsiliko. Įsižiūrėjus, nebuvo abejonės: 
tai eilėj stovėjęs vyras , šnekėdamas jis kartais ran
ka pabrėždavo, tai vėl žiūrėjo į priekį. Šalia jo sėdėjo, 
atrodė, moteris. Sesuo? Žmona? Mergina? Tikriausiai, 
žmona. Argumentuodamas vyras viena ranka jai mo
sikavo. 

Ji sėdėjo šešėlyje. Vienu momentu apšviesta ji 

stebėti, mėginti pilnai atpažinti, nes pr ieky j o niekas 
nevažiavo. 

Moteris jaunuoliui vis rodė pirkinį. T u r bū t , gat
vėje ji apsipirkinėjo, kai šis su juo bedarbių eilėj sto
viniavo? Tarsi po čekio j is būtų be rūpesčių, jaunuol is 
staiga atlošė galvą ir nusijuokė. Moteris čiauškėjo — 
jie abu atrodė laimingi. Graži, jauna porelė, j a m a t ro 
dė, bet to suprasti negalėjo. Dorai jis išleido šimtus, 
tūkstančius, apvilko ją, aprūpino menkniekiais, ge
riausiu butu, bet niekad taip linksma nebuvo. Gal jau-
nuouis ją tokia padarė? Dora gal galų gale myii? 

Priešaky geltona šviesa keitėsi į raudoną. 
Jis sustabdė mašiną laiku, o jaunuolio buvo jo 

užpakaly. Veidrodėlyje matėsi laiminga pora. Mergi
na tikrai panaši į Dorą. bet po ilgų metų t a r s i pasikei
tus. Gal tai ir nebuvo Dora, tik vaizduotes ir vilties 
košmaras. Jis pakratė galvą. Tikėjo, kad t a i ji , kad 
vaizduotė neapgauna. Geidė, kad šviesa ilgai nepasi
keistų, visa tęstųsi be galo. Jei ta i jo iliuzija, j i buvo 
maloni. 

Bedarbystės metais j is kiek atsileido, pailsėjo, net 
aptingo. Protas tarsi susilpnėjo. Darbo į tampos, spar 
tos nespaudžiamas, nukeliaudavo į ne t ikė tas būsenas . 
Jis išlepo, išsikrovė, ta rs i niekad nebūtų išsi tempęs, 
nebūtų dirbęs išsijuosęs, nelakstęs i r neplušęs. J o 
smegenys buvo aktyvūs, pasiruošę tiksliai, g re i ta i re-

pasuko galvą ir lengvai prisiglaudė prie vairuotojo aguoti darbo ir net poilsio metu. Gi po ilgos pe r t r au -
peties. Dabar plaukus ir veidą pamatęs, Andrius sten-! kos pasidarė lėtas, silpnai reaguojantis, mint i s neorga-
gėsi geriau įsižiūrėti. Profilyje buvo kažkas pažįsta- nizuojantis, senas žmogus. Komplikuoti k lausimai iš-
mo. Moters veidas buvo rausvas, profilis, kaip Doros. 
Ne. Negali būti, ne. J is kratėsi tos minties. I r vėl žiūrė-

semdavo. 
(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 30 

I 

13 trijų parapijų baliaus Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre. Nuotraukoje dalis baliaus 
dalyvių. Priekyje: G Urbonienė, A. Rugienius, dr. V. Majauskas, J. Damušienė, dr. A. Darnusis, P. Petru
ševičienė. V. Petruševičius, L. Rugienienė, G. Gobienė ir V. Majauskienė. Nuotr. Jono Urbono 

DETROITO 2LNIOS 
(Atkel ta i š 2 pal.) 

SUSIRINKIMAS 

SLA 352 kuopos metinis ir la
bai svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d. 12 vai. Lietuvių 
namuose. Susirinkime bus renka
ma 1979 metams nauja kuopos 
valdyba ir atlikta nominacija į 
SLA pildomąją tarybą. Susirin
kimas svarbus ir visi nariai pra
šomi jame dalyvauti. Po susirin
kimo kavutė. Joks mokestis nebus 
imamas. 

LAUKIAMA NAUJO 
KLEBONO 

paruoštų vaišių su daugeliu kal
bėjosi ir fotografavosi. Visi daly
viai laisvai galėjo apžiūrėti du 
pagrindinius Baltųjų Rūmu aukš 
tus. 

Apygardos suvažiavimas 

Į Michigano apygardos suva
žiavimą, kurį šaukia Michigano 
apygardos valdyba, iš Detroito a-
pylinkės, be apylinkės valdy
bos narių, pagal pereito metinio 
apylinkės .susirinkimo nutarimą,, 
dalyvaus 25 apylinkės valdybos a u f *n° 4 d u k

J
r a i

1 

MŪSŲ kolonijose 
Kenosha, Wisc. 
A . A TEKLĖ BALČAITIENĖ 

Š.m. lapkričio 7 d. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu Teklė Balčai-
tienė, 91 m. amžiaus. Velionė 
buvo gimusi 1877 m. Klovainiuo
se, Šiaulių apskr. Atvykusi 1905 
m. į JAV įsikūrė Kenoshoje. Čia 
gyvendama dirbo įvairioje dar
bovietėse fizinį pripuolamą dar
bą. 1909 m. sukūrė šeimą, už-

Grand Rapids, Mich. 

PADĖKA 
Noriu padėkoti visiems rengė

jams ir taip skaitlingai dalyvavu
siems svečiams, kurie prisiminė 
mano 70 metų amžiaus ir kelioli
kos metų lietuviškos veiklos su
kaktį šiame krašte. 

Visi džiaugiamės savo tarpe tu
rėdami mūsų parapijos asist. gerb. 
kun. A. Trešką — nuolatinį lietu
viškų Mišių laikytoją, pasiaukoju
sią vargonininkę A. Kamsickaitę ir 
kartu Neprikl. Lietuvos savano-
rius-kūrėjus J. Petrauską su J. Jo
naičiu. Ypatingai dėkoju šio pami
nėjimo k-to pirm. J. Bartaškai ir 
nariams: N. Baniukaitienei, A. Lu-
koševičiūtei. V. Jonaičiui ir K. 
Stepšiui. Nuoširdus ačiū Kauno 
Un-to studijų kolegai ir tos pa
čios korporacijos nariui teisininkui 
K. Stepšiui už jo gražią mano šei
mos ir mano veiklos įvertinimo ap
žvalginę kalbą. Gili 

C L A S S I F I E D G U I D E 
N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 ui.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

HISCELLANEOUS 

Ji buvo darbšti, energinga, 

Šv. Antano parapijos klebo' 
nas kun. Kazimieras Simaitis 
lapkričio 19 d. mišių gale per
skaitė Jono Kriščiūno reportažą 
apie šią parapiją ir perskaitęs 
pranešė, kad nuo naujų metų iš
einąs į pensiją ir jo administra
vimo paskutinė diena yra gruo
džio 30-ji. Kas bus naujas kleobo-
nas jis tuo tarpu nežinąs. 

IŠVYKO Į H O T SPRINGS 

Veronika ir Jonas Pleskai lapk
ričio pradžioje apleido Detroitą ir 
nuolatiniam gyvenimui persikė
lė į Hot Springs, Ark. 

A. Gr. 

IŠ B E N D R U O M E N Ė S 
GYVENIMO 

Detroitiečiai Baltuosiuose 
rūmuose 

1978 m. lapkričio 18 ir 19 die
nomis VVashingtone, D.C. , įvyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
VlII-sios tarybos trečioji sesija, 
kurioje dalyvavo detroitiečiai JA 
V. LB Tarybos nariai Algis Ru
gienius ir Vytautas Kutkus, Mi
chigano apygardos pirm. Jurgis 
Mikaila, centrinės apyl. pirm. Jo
nas Urbonas ir svečiai — Viole
ta Abariūtė, Algimantas Astašai-
tis, O n a ir Jurgis Ribinskai. Liu
da Rugienienė ir Gražina Urbo
nienė. 

Po sesijos 1978 m. lapkričio 20 
d. 1:00 vai. po pietų visi aukščiau 
minėti asmenys, prie jų prisijun
gus Gintei Damušytei, dalyvavo 
prezidentienės Rosalyn Carter 
priėmime Baltuosiuose Rūmuose. 
Prieš priėmimą, kuriame dalyva
vo apie 250 asmenų, kalbėjo pre
zidento asistento pavaduotojas 
Mike Chanan ir valstybės saugu
mo reikalams prezidento patarė
jas Zbigniew Brzezinski. 

Prezidentienė Rosalyn Carter 
su kievienu asmeniškai pasisvei
kino, o po to prie Baltųjų Rūmų 

rinkti atstovai ir kontrolės komi
sijos pirmininkas. 

Taipgi susirinkime dalyvauja 
visi Michigano apygardos valdy
bos ir kontrolės komisijos nariai. 

Grand Rapids apylinkės valdy-, 
ba, kontrolės kom. pirm. ir a t s t o - i v o gyvenimą palaike glaudžius 
vai irgi atvyksta į suvažiavimą, j ^ ' ^ s u - r a v o g»*»n«nis * a r t I " 

Suvažiavimo darbotvarkėje y-1 m a i s Lietuvoje, 
ra apygardos valdybos praneši- į Antram pasauliniam karui pa-

'. mai bei jos rinkimai. [sibaigus, gyvai atjautė ir skau-

jautrios širdies, stiprios valios mo
teris. Priklausė religinėms draugi
joms ir šalpos organizacijoms. 
Jos gyvenimo kelrodžiu buvo Die
vas, tėvynė, artimas. Ji vfsą sa- Į zijos posmu 

Jonaitytei ir O 

Suvažiavimas įvyks 1978 m. 
3 d., sekmadienį 2:00 

Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre. 

! gruodžio 
vai 

VIENYBĖS KELIU 

pa
yra 

Detroito skautės ir skautai 
tyrę, kad mūsų kolonijoje 
rengiamas antras viešas Vasario 
Šešioliktos minėjimas, apgailes
tauja šį skaudų įvykį ir susirūpi
nę klausia: 'Kur einama? Kur nu
eisim? 

Kaip šventas ir vienas yra Ne
priklausomybės atkūrimo aktas, 
taip šventa ir viena 
tradicinė šio Akto 61 
skelbimo minėjimo diena, kuri li
gi šiol per visus tėvynės lais\ės 
ir vergovės metus mus stiprinda
vo ir apjungdavo vienam tikslui. 

D e f o i t o skautija, kaip jauni
mo organizacija, negali pritarti 
drumstimui ir skaldymui ruo
šiant antrąjį Vasario 16-tos mi
nėjimą. 

ižiai pergyveno Lietuvą ištikusią 
nelaimę. Patyrusi apie pabėgusių 
nuo bolševikų teroro lietuvių 
sunkią padėtį, nedelsdama ėmė 
rinkti palaikius drabužius ir siųs
ti į Vokietiją. Kelioms šeimoms 
parūpino įvažiavimo dokumen
tus. Atvykusius šelpė daiktais, 
padėjo įsikurti, surasti darbo. 
Šelpė misionierius. Talkininkavo 
Balfui. Suvalkų trikampyje Lietu
viams siųsdavo siuntinius, taip 
pat giminėms Lietuvoje. 

Pati gyveno neturtingai. Pasku
tinius kelius metus ligų ir senat-

turi likti j vės negalavimų prispausta, gyve 
metų pa-

namuose. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis Šv. Jurgio kapi
nėse, dalyvaujant giminėms 
draugams. 

Daugelis mūsų su meile ir dė
kingumu prisimenam a.a. Teklę 
Balčaitienę kaip jautrios širdies 
moterį-

klauso šių organizacijų atstovams: I 
LB apl. vald. narei L. Treškaitei! 
perdavusiai valdybos vardu linkė-' 
jimus, LKMS 42-os kp. pirm. J. į 
Puodžiūnienei už prisiminimus ir ; 
linkėjimus, bei tos kp. garbes j 
pirm. M. Medelinskienei už sveiki- ; 
nimus, K. Čepučiui. ramovėnų var
du, tarus ilgesnį žodį apie liet. 
veiklos pasisekimo pagrindus, ir 
prieteliui J. Bartaškai perdavu
siam linkėjimus nuo SLA 42-os 
kuopos. Dėkui liaudies meno kūrė
jai U. Astrienei už jos šiaudinu
kais sukurtą gražią sukakties em
blemą. Žinoma, esu nepaprastai dė
kingas visiems prisidėjusiems t • •-
čiams ir tiems, kurie negalėjo 
vykti, bet visi kartu įgijo ir skyiė 
man labai prasmingą dovaną: pui
kiai įrėmuotą didelį paveikslą su 
išausta Vytimi, tautiniais orna
mentais bei išaustu Maironio poe-

ir tai įteikusioms S 
Treškaitei bei gė

lėmis apdovanojusiai mažytei Ing
ridai Astraitei. Gilus ačiū S. ir V. 
Stroliams už jų svetingumą ir erd
vias patalpas ir šeimininkių vado- \ 
vėms A. Lukoševičiūtei, N. Baniu- ' 
kaitienei iri kitoms ponioms už su- j 
kaktuvinį tortą, raguotį ir kit. | 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiimiiimuiiiiiii 
P L U M B I N G 

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos :r kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 
padėka pri- i tlllllllliaillllllllllllllflllllllllllllllllllllllli 

iiiiitimiiimimiiiiiiimmiiiiimiimiiiiiii 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
• 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

i im i i i i i i i i i i ' 
v> oebr&n-

B E A L E S T A I E 

65I0S.WASHTENAW 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 

6 kamb. (S mieg.) mūro bungakm. 

Pilnas rūsys. Mūro garažas. Tik 
$35,900.00. 

BUDRAITIS REALTY 
Skambini 767-0600 

LEMONT, ILLINOIS 
Gražus 3-jų miegamų mfir. bi-levei 
namas sa 2' ? maš. prijungtu gara
žu. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min. iki 
1-55 kelio, arti IC traukinio ir au
tobusų. Apie $70,000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987 

Namas — Svajone: t butai, 4 ro-
l taos, centraJinii šaldymas, atomini 

slėptuve. X auto gar&ias. > balko
nai. Patio. Marąuette Parko centre. 

iHii i i i i i i i imii i i i imii iM 
įvairiu prekių p&slrii 

iriai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRES6 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
3333 S. Uaisted St., Cbicago, 111. 6060.-
JūOl \V. 69 tb St., Cbicago, I U. 60«2S 

Telet.: 923-2737 — 254-3320 
Vytautas Valau tinas 

illllllllllllllllllllllllllJIIIIIHlUiuili.iiiiiiii 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT 

Vic. 51st & Maplewood 5 rm. apt. 
$17000 mon. Security dep. re-
ąuired. Call after 6 p. m. 

Tet — 476-7570 

IŠNUOM. apsild. 4 kambarių 
butas Marąuette Parke. 

Skambinti — 434-7174 

For Reat — Marąuette Pk. Large 
4 rm. apt. Carpeting, stove, refrig. 
$195.00 mon. 778-3935 

Išnuom. Marąuette Pke. apšildo
mas 5 kamb. butas. $250.00 mėn. 
Teirautis po 6 v. v. tel. 434-3095 

Išnuom. bl/2 kamb. (3 mieg.) bu
tas antrame aukšte — 7300 South 
Mozart St. Naujai dekoruotas. Ki
limai, šaldytuvas. $250.00 i mėn. 
Susitarimui skambinti po 5 vai. 
vak. tel. 434-1144. 

P A B D A V I M l l 

Mūr. bungakm. 
tlai užlaikyta* 

Namas ir < 
hiznis. S80.000. 

S miegami 
$34.000. 

Ora-

Mūr. 
apie 200 svečių. 
SS5.000. 

Didele taverna. aalC 
2 butai po 6 kamb. 

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

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Džiugu buvo matvti iš toli atvyku- " „ ~ 7 „ ~ 
S1as čepučiu. Lekučių, Antano ] , , , , » A S ^ » » S » » ^ » V » » ^ ' » 
Astro ir kitas šeimas. Toks prisimi
nimais pasidalinimas tarp senųjų 
lietuvių ir tremtinių šeimų bent 
dviejų kartų tikrai yra gražus vie
nybes įrodymas mūsų tarpe dėl 
kurios aš daug gyvenime rūpinau
si ir dirbau. 

Nuoširdžiai dėkingas 

PACRAGE KAPRKSS AGKNCY 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūaieo 

IM-ekės. Maistas iš Kuropoa sandeliu. 
2608 W. C9 St., Cbicago, I1L 0O629. 

TEL. — WA 5-2787 
IIIIIIIMIIIUIIIIIIHMUIIIIIilIlIHIlIlIlimiil 

K Balys 
(pr . ) . 

ir 

Visi vieningai pirmyn už mū
sų tėvynę Lietuvą! 

ps. Dalia Gilvydienė, 
Gabijos tunto tuntininkė, 

s. fil. Jonas Asminas. 
Baltijos tunto tuntininkas, 

ps. fil. Jurgis Jurgutis, 
Akademinio Skautų sąjūdžio 

Detroito skyriaus pirmininkas 

PARODA 

Primename, kad Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros cent
re 1978 m. gruodžio 9 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. bus paroda, 
kurią atvežė Danutė Žilevičienė. | 

— Daug kalbama apie švieti
mą ir pageidaujama daugiau 

, šviesos. D ieve mielas , ką padės no miesto išlaikomuose senelių j a . . « - , 
ta visa šviesa, jei žmones arba 
iš viso neturi akių, arba, jei tu
ri, tai sąmoningai užsimerkia. 

G. K. Lichtenbergas 

luiiiumiiuimmtiiiiutinimiiimiiiuiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
Tebūna jai amžinas poilsis. 

Kenošiečiai 

— Žmogaus protas yra vers
mė visokių minčių, kurios pas
kui patekusios į minias pasklin
da į platųjį pasaulį ir ima žmo
niją valdyti. 

Ark. J. Matulaitis 

Tai bus Lietuvoje dailininkų gra
fikos, keramikos, medžio droži
nių, akvarelės, temperos ir vitra-1 
žų darbai. Matysime Genovaitės 
Sabaliauskaitės gintarinius pa-! 
puošalus ir Agnės Bartienės aus- Į 
tas dzūkiškas lovatieses. 

Vytautas Kutkus I 

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. po
piet iŠ WKVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. A.M ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97 9 meg. FM. 

Dirv-kt. I>r. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drive 

Moantainside, X. J. 07092 
Tei. 232-5565 (code) 20« 

Kriečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali T'niversiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 meg 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. 4. Stukas) 

immiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimmimmm 

tiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiniiiiiinii, 
M O V I N G 

SJBRĖN'AS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

M . — \VA 5-8063 
iiiiimiiiiimmimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiHii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
uz apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
.1208*4 Weet 95th Street 

Cbicago, nunois 
Telef. <;A 4-8«54 

IHIIIIIIIIIimilIflIlIlIlllilliiiiiiiiiin,,!,,,,!! 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arcier Ave, 
Chicago, m. 60632, telef. <H>7-5080 
timillllllllllllllllHIIIH Illllllllliniiilli 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindi*. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
lllllllllllllllllllillliiiiiiiuillllll UIIIIIII 

JAV sen Robert P. Grifin lankėsi Detroito lietuvių kultūros centre. Cia jis matjrti su Žiburio aukšt. litu
anistinės mokyklos mokiniais. Kairėje mokytoja Aldona Milmantienė. Nuotr. J. Urbono 

' i i i u i t i iM i i n i nu t i i i i i n i n i i i i iH i i f i i i i i i u i i i 

T R Y S D R A M O S 
Anato l i jaus Kair io dramų 
r inkinys v i enoje knygoje 

1. R Ū T E L E , 4 v . drama 

2. ŠAUT * S RŪMAI, 4 v. dra
ma 

3. ŽMOGUS IR TILTAI , 3 v. 
d r a m a 

Rinkinys dedikuotas nepri
k lausomybės 6 0 m. sukakčiai 
paminėti . 

Kaina s u pers iunt imu $6.55 

U ž s i s a k y t i : 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

flMUIIIUIIIIIIIIIilUlUIIIIIUIIUlIliUUIUUIl 

0 GERIAUSIA CIA 
Modernus 2-jų aukštu mūro namas. 

Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų aukštų 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 maro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 West 71si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

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

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

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Parduodamas moderniškas kailinis 
(rabbit) paltas, naujas, tik išpa
kuotas — dėl skubaus išvažiavimo 
į Floridą. Nebrangiai. 

Skambint 778-4690 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiuiuuuifiNniimiiiiuiiuuiiuiUHii 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita Sc-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato. 180 psl.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus s ;ųsti : Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 
60629. 

fiiminuiHiiiiimiiiiiimmuiuiimuiiiiH 

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

iiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiniiiiiiiiimiiiimiiiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

IIIIHIIIIIUIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUiUUl 

miiimiiiimimiiiimnmmiimiimimiii 
T E L E V I Z I J O S 

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 
iiimiiiiimmmiiiiiiiiiiiuiiiimiimmiiu 
imiiiimmiiimimmiMiimmmimniiiii 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PUBIilC 

i senyn; TAS SERVICE 
42M So. MapfcffOOd, tel. S * - 7 « 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
IIHIUlUIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIUUUIUIltlUIIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiiiMiiii 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
124a novelių. Ii jų trys buvo pre
mijuota. Gražiai išleista. 304 pusi.. 
1977 as. Viršelis dail. Giedras Tre
čiokaitės. Kaina ra persiuntimu 
».30. Užsakymui austi: 

DRAUGAS, 
m. 

M f . I M Street, 

i i i i i i i i i i i iHiMii i i i i i imniMMii iHi int iMii i i i 

m 
MARQUETTE PARK 

C kamb. mūrinis. Gazu šildymas, 
maš. mūr. garažas. Arti 66-os 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Smaų pirkimai — Pardavimai 

Taa 
Notarlatae — Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzfe Av. — 778-223S 

Apsimoka skelbtis disa DRAUGI. 

nes jis plačiausiai įkaitomas tts-

tuvlų dienraštis, gi skelbimu kai-

aoa yra rlaiems prieinamoa. 
— ^ : r = = — ^> U 

iiiiMiiiiuiuiiiiiiiiiiimmiiuiiiiiiiiiiinuK 

Marian shrines of the 
Amerik3s 

Paraše TK»s Narbutas 

{domi knyga anglų kalba, ver
sta is lietuviško leidinio, kuria rei
kėtų kiekvienam perskaityti. 

Atsekant Marijos kultą nuo pir
mų misionierių, čia aprašomos 
svarbiausio* Pietų, Centro ir Siau
rės Amerikos ir Marijos švento-

Knygoje gausu Iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Wasbingtone pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
šventoves bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas. 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, kai 
na $3 50. 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50 

niinoia State gyventojai prie kai 
nos turi pridėti 5% mokesčių. 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 
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Neparašę testamento, nusikalstame savo tautai 
Dar keli žodžiai 

Žumbakio iškeltas 
apie Povilo viai, neturį čia artimų giminių 
mintis tes- ir neparašę pilnai "tvarkingo tes-'; SeJa 

I Lietuvių advokatų, gerai reikalą \ DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. lapkričio raėn. 30 d. 
suprantančių ir čia mokslus 

; baigusiųjų, skaičius vis dau-

Prie a. a. dr. Albino Liaubos naujai pašventinto paminklo Cincinnati. 
Iš kairės : sūnūs Rimas ir Algis, sesuo Eugenija Aželienė, dr. Antanas 
Aželis, žmona Janina, duktė Aldona ir Leonas Aželis. 

MŪSŲ 
Cincinnati, Ohio 

KOLONIJOSE 
A. A. DR. ALBINO LIAUBOS 
PAMINKLO ŠVENTINIMAS 

jos narių užmojį paremti auka. 
25 dol. paskyrė iš 5 pridėjo vie
nas aukotojas. 

Šalia bekrintančiųjų paskuti
niųjų rudens lapų Šiemet Spring 
Grove kapinėse, Cincinnati, 
Ohio, pakilo gražus raudono gra
nito paminklas dr. Albino Liau
bos amžino poilsio vieetai atžymė
ti. Paminklą su lietuviškais moty
vais suprojektavo duktė Aldona ir 
Michael Daly. Paties paminklo 
šventinimo apeigas atliko kun. 
J. J. Peters (Petravičius), daly
vaujant a. a. Albino šeimos na
riams, giminėms ir gražiai gru
pei jo draugų iš Cincinnati apy
linkės. 

Šia proga buvo suruoštas susi-1 lanko 
tikimas Liaubų namuose paminė- Į kinių. 

Grakštus Grandinėlės jauni
mas, vadovaujamas nepavargs
tančių vadovų Sagių, pradžiu
gins tolimosios Australijos lie
tuvius tautiniais šokiais. 

AUROROS 
VIEŠOSIOS MOKYKLOS 

tamentų ir palikimų pašnekesy
je Lemonte. Advokatas- sumi
nėjo keletą statistinių duome
nų, apie kuriuos retai pagalvo-
jam ir kurių skaičiai dalyvius 
stebina. 

Apskaičiuojama, kad kasmet 
milijonai dolerių lietuvių paliki
mų nueina į Sovietų S-gą arba 
čionykščios valdžios rankas. O 
visas mūsų rinkliavas ir fondus 
sudėjus, surenkama į metus vos 
dešimtimis, o gal šimtą kitą 
tūkstančių. Tad atrodo, kad dėl 
neapdairumo dešimteriopai su
dedam priešui, negu savie-1 
šiems. 

Mirusiam neturint artimų gi-į 
minių ir neparašius testamente: 
palikimo paskirstymo, rusų : 

pastangomis atsiranda tolimų Į 
giminaičių iš okup. Lietuvos. į 
Po ankstyvesniojo teisėjo Doug- i 
las sprendimo, dabar užtenka i 
tolimojo giminaičio parašo, kad 
būtų perduotas palikimas So
vietų advokatų "globai", mokes
čiams ir dalinimui. 

Žmogaus palikimas dažniau
siai prašoka šimtą tūkstančių, su į 
dėjus namą, automobilį, ap- Į 
draudas ir panašiai. Ne lietu
viams arba nelietuvių reikalams i 
atitenka palikimai ir tų, kurie \ 
net Lietuvoje neturi giminių. J 

tamento, išstato pavojun savo' ^ pagalvokim, kiek lietu-
palikimui patekti į Sovietų ran- i v i § k a v e ;ki a galėtų būti susti-

printa, jeigu metinės įplaukos kas, ir vien 
ma tautos 
viams. 

tai jau nusikalsta-
reikalams ir lietu-

Testamentą sudaryti nesunku 

jbent padvigubėtų ar patrigu-
į betų. A. 

Vietos dienraštis, leidžiamas 
Copley spaudos, "Beacon News" 
paskelbė, kad rytinė ir vakari
nė viešoji aukštesnioji mokykla \ Nepalikus testamento ir nepasi 
pradėjo su mažesniu mokinių 
skaičiumi. Kiekviena neteko 
po 250 mokinių. Abi mokyklas 

po kelis tūkstančius mo-

pali-

ti penkerių metų dr. Albino i 
Liaubos mirties sukakčiai. D.R; 
Liaubos mirties sukakčiai. Dr. j 
Albinas savo kilme buvo klaipė-j 
dietis. Karo audrų nublokštas ii 
Vokietiją, 1947 m. baigė Hanove- j 
rio universitetą su vet. med. dak-' 
taro laipsniu. I JAV atvyko 1949, j 
o nuo 1961 ligi savo mirties jis į 
dirbo kaip vet. med. .vyresnysis1 

direktorių*JAV mė%fe~inspek«i-
. . . i 

jos skvnuje. Cincinnati lietuvių kolonija į į ; a n u o s a v y b i ų savininkų. 
**1^*Kp**G^r^]k\m(jk^ kasmetiniai biudžetai 

Laikraštis rašo, rasinis maišy
mas neturėjo įtakos, nes abi 
mokyklas lanko visų rasių mo
kiniai. Kartais pasitaiko šiek 
tiek trinties, bet nėra esminė. 

Tačiau mokyklos didina pa
status, jas remontuoja, pirki
nėją vis daugiau susisiekimo ir 
sporto - priemonių. Įvedinėja 
naujas- pamokas, kurių tėvai 
nepageidauja. Tai pareikalau
ja vis naujų išlaidų, kurias ren

is 

buvo vienas iš Lietuvos vyčių 
-Cincinnati kuopos kūrėjų — at
gaivintojų. Jis visuomet dalyvavo 
lietuviškoje veikloje ir duodavo 
ne tik savo šeimai, bet ir visiems 
kitiems inspiracijų ir paskatini
mą. Albino Liaubos pėdsakas dar 
yra labai aiškiai matomas ir po 
penkerių metų Cincinnati. Jo lie
tuvišką dvasia tebetęsia jo žmo
na, sūnūs ir duktė. Jie visuomet, 
kada tik gali, prisideda prie lietu
viškos veiklos, o su jais yra ir Al
binas dvasioje, tikrai su džiaugs-

auga, darosi žmonėms nepake
liami. 

Gana daug namų savininkų 
pardavinėja namus ir keliasi į 
užmiesčio miestelius ir kaimus, 
kur mažesni mokesčiai ir mažes
nės mokyklos. Ir jose nedės
toma žmonėms nepageidauja
mų dalykų. 

Ypač pastebima vakarinėje 
miesto dalyje, kur rasinio klau
simo nėra. Į išsikėlusių vie
tas daugiausia atsikelia iš tų 

B. Jablonskis 

mu ir pasididžiavimu žvelgda- i ^etų, kur maišosi įvairios rasės 
mas į juos iš amžinybės. Jo kapas j I g t e n ]^& baltieji 
gražioje Spring Grove kapinių' 
kalvoje, dvelkia ramybe ir visa 
aplinka byloja poilsį, kurį Albi-
nas prieš 5 metus pasiekė. 

F J. Vaidila į 

rodžius artimam giminei, 
kimas nueina valdžiai. 

Be testamento, jeigu ir būna I 
giminių, jie praranda nemažą j 
palikimo dalį dėl mirusio ne-; 
tvarkingumo. Tuojau priside-
da teismo administratoriaus I 
mokestis, o jeigu giminės susi-į 
kivirčįja, tai bylinėjimasis gali 
ir beveik visą palikimą nunešti. į 
Testamento sudarymo kaina —Į 
tai mažmožis, palyginus su šio
mis išlaidomis. 

Neišskirtinos iš atsakingumo 
ir jaunosios šeimos. Jų didžiau
sias lobis — tai vaikai. Vi
siems tinka pramatyti ir palik
ti instrukcijas jų užaugimui ne
laimės atveju. 

Dar įdomus paminėtinas fak
tas, kad žydai savo palikimuo
se palieka po 10% savo orga
nizacijoms. Ta mintis aišku ne 
nauja. Nuo senų laikų žmonės j 
palikdavo sau mieloms ir jų sie- į 
kius atitinkančioms instituci-! 
joms. Sąmoninga būtų ir mums Į 
lietuviams įgyvendinti šį pap- S 
rotį. Į 

Padarius išvadas iš advoka-j 
to pateiktų duomenų, manytu-!' 
me, kad visi, pasiekę suaugu
sio žmogaus amžiaus, turėtų 
tvarkingumo ir savisaugos dėlei 
sudaryti testamentus. O lietu-

Aurora, I1L, 
AUKOS LB ŠVIETIMO 

REIKALAMS 

LB lietuviškoms mokykloms 
palaikyti Auroros apylinkė pa
skyrė iš kasos 50 dol. LB švie
timo tarybai, o 25 dol. Lemonto 
lietuviškai mokyklai, kurią lan
ko apylinkės narių vaikai. 

Dar keli tautiečiai, kurie 
vertina lietuviškų mokyklų nau
dą, paaukojo 45 dolerius, švie
timo tarybai nusiųsta iš viso 
70 dolerių. 

Apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja tautiečiams, kurie 
paskiria auką LB kultūros ir 
švietimo reikalams. 

GRANDIN&L&S KELIONĖ 
Šaunioji mūsų tautinių šokių 

puoselėtoja Clevelando Grandi
nėlė keliauja į Australiją. To
kiam šokėjų, muzikantų ir va
dovų skaičiui kelionė reikalau
ja daug išlaidų, kurių dalį ap
moka šokėjų tėvai, o kitus ban
do įvairiais keliais surinkti. 
• * LB Auroros apylinkė pasiry
žo Grandinėlės vadovą Ragį ir 

Muzikui, dainininkui 
A. + A. 

A N T A N U I N A K U i m i r u s , 
jo liūdinčiai žmonai ONAI ir GIMINĖMS reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Mathikai 

IZSSVA 

i 

Ką tik išėjo i i spaudos 

"THE VI0LATI0NS 0F HUNAM RIGHTS IN 
S0VIET 0CCUPIED UTHUANIA" 

AReportior 1977 
— Bdited by — 

DR. THOMAS REMETKIS 
Didelio formato. Išleido The Litiauanian American Com-

munity 1978. Kaina su persiuntimu $5.48. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chica,, J, IU. 60629 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

FILOMENA OGINTIEN6 
Gyveno French Township, Detroit Beach, Monroe, Michigan. 

• Mirė lapkr. 28 d., 1978. sulaukus 54 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Palukone prie Skuodo miestelio. 
Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, mamyte Ona Gu

dienė, seserys Ada Telyčėnienė Detroite, Ona Laurinavičienė Aust
ralijoje, Julė ir Kazė Lietuvoje, sūnėnas Edvardas Telyčėnas su sū
num ir dukterėčios Irena ir Vilija Telyčėnaitės. 

Priklausė Detroito Lietuvių Namų draugijai ir Dariaus ir Girėno 
klubui. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 2 vai. popiet Vai. S. Bauža 
koplyčioje, 1930 — 25th Street, Detroit, Michigan. 

Lankymo valandos ketvirtadienį nuo 2 iki 9 vai. vak., penktadie
nį nuo 12 iki 9 vai. vak. ir Rožinis penktadienį 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštad, gruodžio 2 d. Iš koplyčios 9:30 vai 
ryto bus atlydėta į šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, mama, sesutės, dukterėčios ir sūnėnas. 
Laid. direktorė Yolanda Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275 

A. t A. PETRAS MOCKAITIS 
Gyveno Chicago. Illinois. Bridgeporto apyl. 
Mirė lapkr. 27 d., 1978. 2 vai. ryto, sulaukęs 79 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kazlų Rūdos valsč . Kazliškių kaime. 
Amerikoje išgyveno 22 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Gražina, žentas John 

Miller, 2 anūkai Kastytis su žmona Andrea ir Linas ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo Savanoris-Kūr ėjas ir Lietuvos policijos tar
nautojas. 

Kūnas pašarvotas Phillips Labanauskas koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 30 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Tomas J. Labanauskas, tel. YA 7-3401. 

A.f A. 

L I U D V I K A I J A S E N I E N E I 
iškeliavus amžinybėn, 

jos dukterį, mūsų tautiniu šokių grupes va
dovę Nijolę Pupienę, anūkę, grupės narę, 
Nerį, žentą Antaną PupiiĮ ir p. Kazį Jaseną 
nuoširdžiai užjaučiame ir esame kartu su 
jumis šioje liūdesio valandoje. 

* SUKTINIO ŠOKĖJAI 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus. 
Ateitininkų Federacijos Vadą 

Dr. P. KISIELIŲ, ŠEIMA ir GIMINES 
nuoširdžiai užjaučia 

Clevelando Ateitininkai 

Mielai motinai tėvynėje iškeliavus amžinybėn, 
dukrą, 

PONIS SOFIJA PUMPUTIENE su šeima ir 
sūnus p. VLADS ir p. KAZIMIERA SKRIPKUS 

nuoširdžiai užjaučiame. 
Kostas Varekojis 
Milda ir Stasys Varekoįai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
į | Q & Laidotuvių Direktoriai 
K g g į s 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
" + 
• • • 

r 
^JįjįpĮ Trys Moderniškos Koplyčios 
: + : Ji Mašinoms Vieta 

JvSEK Tel. 737-8600 
cMįTfc Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A,f A, OLGA CHEKAN 
ZAREMBAITĖ 

Gyveno 6739 S. Maplewood Avenue. Chicago. Illinois. 
Mirė lapkr. 26 d., 1978, 10 vai. vak., sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Theodora Vertelis, 3 dukte

rėčios Esreile Sikes su vyru Joseph, Annette Young su vyru Ed-
ward, ir Bertha Blucis, dukterėčios duktė Karyn Wheeler ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Eastem Star — Frances Waiard Chapter No. 433. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 3 vai. popiet Mažeikos-Evans koply
čioje, 6845 S. Westem Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 2 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, dukterėčios ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. RE 7-8600 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACK AWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI ACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREFT Tel. REpublic 7-1213 

1102<J Southvvest Highvvay. Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
331o SO. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th \\t.. (KF.RO. II.I Tel. OLympic 2-1003 

. . • • - * • — • -



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 30 

x K. A. lietuvninkai, "Nida" 
Delicatessen savininkai, 2617 W. 
71st St., Chicagoje, įteikė 
"Draugui' 20 dolerių auką. 
Dėkojame. 

x Julius Jodelė, Culver City, 
Calif., pasveikino "Draugo" 
darbuotojus, atsiuntė garbės 
prenumeratoriaus mokestį — 50 
dolerių ir palinkėjo visiems lai
mingų 1979 metų. Labai ačiū. 

x A. V. Lukas, žinomas to
rontiškis, išvyko į Pampano 
Beach, Floridon. Pakeisdamas 
adresą, atsiuntė 8 dolerių auką. 
Floridoje išbus ligi gegužės 
mėnesio, po to vėl grįš Kana-
don. 

X C. A. Kueėnas. Palos Ver-
des Estados. Calif., prie prenu
meratos mokesčio pridėjo dides
nę auką. Ačiū. 

x Juozas Naikelis, Omaha. 
Nebr.. užsisakė "Drauge" lie
tuviškų knygų ir atsiuntė auką. 
Dėkojame. 

x Agota šuopienė, Chicago. 
UI., žinoma visuomenės veikėja, 
parėmė mūsų spaudos darbus 
auka. Ačiū. 

X "Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti buv. Lietu
vos kriminalinės policijos tar
nautojo Stasio Trinkos atsimi
nimus. Šinadien pradedame 
spuasdinti Petro Melniko roma
ną "Langas j saulėleidį". 

X PLB valdybos raštinė 
Jaunimo centre Chicagoje ati
daryta kasdien darbo dienomis 
nuo 8:30 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų ir vakarais nuo 6 vai. iki 
9 vai. Raštinėje atliekami PLB 
valdybos darbai, tvarkoma ko
respondencija, čia dirba Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kongreso 
finansų komitetas, tvarkoma 
"Pasaulio lietuvio" administra
cija ir kiti LB reikalai. 

x "Draugo" skaitytojas iš 
Kanados, užsimokėdamas už 
kalėdines korteles, tarp kitko 
rašo: "'Draugas' yra tikrai ge-j x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
riausias laisvojo pasaulio lietu-!— Dr. Z. Danilevičius, Ant. Ši-
vių dienraštis. Kiekviename nu-įleika; po 3 dol. _ dr. Leonas 
meryje gražūs vedamieji straips-! P. gulas. P. Skablauskas. Vi
niai. Nuolatos džiaugiuosi ži-| šiems dėkojame, 
niomis iš pavergtos tėvynės: tai 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika", tai straipsniai iš 
"Aušros". "Draugas" taipgi 
pralenkia kitus lietuviškus laik
raščius aiškiu raidynu ir gra
žiomis nuotraukomis. Dėkingas 
nuolatinis "Draugo" skaityto
jas". Ta proga jis pridėjo ir 
100 dol. auką. Už tokią auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

x "Chicago Tribūne" lapkri
čio 29 d. išspausdino kun. J. 
Prunskio laišką, kuriame rašo
ma, kad Jungtinių Tautų saugu
mo taryba pagrasino Pietų Af
rikai sankcijomis, jei neleis 
Pietvakarių Afrikoj pravesti 
rinkimų JT kontrolėje, ir klau
sia, kada bus pareikalauta, kad I Angele Jadviršienė ir Sofija Peter-
Lietuvoj įvyktų rinkimai Jungt. soniehė, žinomos Brighton Parko 
Tautų kontrolėj. 

x Kun. Juozas Venckus, SJ, 
ilgesni laiką pavadavęs kunigus 
lietuvių parapijose Atlanto pa
kraštyje, šiuo metu jau grįžo į 

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijoje Washingtone, D. C . komisija svarsto švietimo reikalus. Iš 
I kairės: A. Gailiušis. A. Masionis, B. Juodelis, viešnia mokytoja iš Hartfordo, J. Kapočius. PLB pirm. V. 
i Kamantas, kun. J. Borevičius ir V. Soliūnas. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

lietuvių visuomenės darbuotojos, 
priima svečius tautodailės, dailės 
ir foto darbų parodos atidarymo 
metu Jaunimo centre. 

Nuotr. P. Malėtos 

! KARIUOMENĖS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Lietuvos kariuomenės atkū-
• rimo 60 m. sukakties minėji-
; mas Chicagoj pradėtas koncer
tu - baliumi Tautiniuose namuo-

,se, lapkričio 25 d. Minėjimą 
' ruošė savanoriai, ramovėnai, 
šauliai ir birutininkės. Buvo 
sudaryta rengimo komisija, į 

įkuria įėjo: J. Tamulis, A. Ur-
Įbonas, A. Juškevičius, J. Bag-
! džius, K. Leonaitienė, V. Kuli
kauskienė, V. Išganaitis, S. Ce-
cevičienė, S. Vengianskas, A. 
Anulienė, K. Milkovaitis ir A. 
Ašoklis. 

S. Vengianskas suredagavo 
leidinį su gausiomis iliustracijo
mis iš Lietuvos kariuomenės ir 
šaulių veiklos. Leidinys bus is
torinis albumas. 

Šeštadienio banketą atidarė 
komiteto pirm. A. Juškevičius. 
Po vakarienės svečiai turėjo 
progą pasidžiaugti solistų Mar
garitos ir Vaclovo Momkų dai
nomis. Pradžioj salistas Vaclo
vas Momkus priminė, kad jie 
daina perteiks savo sveikini
mus sukaktuvėse. Solistai pro
gramą pradėjo A. Bražinsko 
duetu Banguok vandenyne. Sol. 
M. Momkienė padainavo St. 
Gailevičiaus Juokdarys mėnulis 
ir ariją iš Donizetti Meilės elek
syro. Sol. V. Momkus padai
navo St. Šimkaus Oi, kas? ir 
Gasparo dainą iš Planąuette ope-

X Ona Mironatte, Chicago. 
Chicagą ir įsijungė i bendra lė-1™ . . . , ,° .f • . , "'-t pareme mūsų spaudos dar-

ų ,V l „ą" bus 10 dol. auka. Labai ačiū. 
x Sv. Kazimiero seserų re-į 

mėjų susirinkimas ir bunko žai- x Aukų atsiuntė: po 6 dol. 
dimai įvyks šį sekmadienį švč.j— Uršulė Zinkus. J. Daugėlie-
M. Marijos Gimimo parapijos | "ė: 4 dol. — Julius Živatkaus-
salėje. Įkas,; po 3 dol. — Kazys Salys, 

X Pranė Balandienė. Warren,iSt- Skiris, kun. R. K. Baitch, 
Mich.. artėjančių švenčių p r o - ; J o n a s Prunskis, E. Sakalas, V. 
ga maloniu laiškeliu pasveikino! Žmuidzinas. J. Cechanavičius, 
visus "Draugo" darbuotojus, i B Staniškis, V. Bulota. Z. Kra-
palinkėjo sėkmės, laimingų 1979i sauskas, dr. V. Leknius. Vi-
metų ir atsiuntė 20 dolerių a u - ' s i e m s maloniai dėkojame, 
ką. Už viską nuoširdžiai dė-j x Vacys Urbonas, St. Peters-
kojame. * g B e a c h > m^ padėkojo 

x Martynas Darkmtas, Le-1 "Draugui" už gerą informaci-
mont, m aukojo 10 dolerių, j j ą i r a t s i u n t ė 1 5 d o l e r i a u k 
Labai ačiū. A č i ū _ 

X Poetas Bernardas Braz
džionis atvyksta iš Californijos 
dalyvauti jo lyrikos ir dr. Juo
zo Briedžio kompozicijų rengia
mame koncerte gruodžio 10 d., 
sekmdaienį, 3 vai. p. p. Jauni
mo centre. (pr). 

x 1979 m. kelionių f Vilnių 
tvarkaraštis paruoštas. Marins 
Kiela — (312) 737-1717. (sk.). 

X Audronė šimaitytė, Terra 
9 Srudio savininkė, ruošia prieš
kalėdinę keramikos darbų paro
dą — gruodžio 1 d.. 7 iki 10 v. 
vak.; gruodžio 2—3 d. nuo 11 v. 
r. iki 6 vai. vak. Daug naujų 
darbų, daug gražių dovanų Ka
lėdų proga. Adresas: 2951 W. 
63 St., telef. 925-4949. (sk.) 

"DRAUGUI'' reikalingas darbi
ninkas (ne pilną laiką) palai
kyti švarą spaustuvėje ir raš
tinėse. Taip pat atlikti ir ki
tus įvairius dnrbus. 

Skambinti; 5*5-9500 

x MIAMT BEACH, FLORI
DA, Jazbučiu Motelyje, 8910 
Collins Ave., žemos vasaros kai
nos iki gruodžio mėn. 15 d. 
Dviems asmenims savaitė nuo 
$70.00. Skambinti vakarais tel. 
(305) 865-2678. Okeanas ir 

jpliaža8 čia pat. (sk.) 

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
rdk, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 

j — INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 291S West 63rd 
S t , Chicago, DL TeL 4S6-43S7. 

(flk.). 

x Datl. A. Petrikonio pa
veikslai vėl gaunami Chicagoje. 
Pasirinkimas didelis ir įvairus, 
kainos neaukštos. Išstatyti 
Terroje, 3237 W. 63 St , Chi
cago, m.. 60629, tel. 434-4660. 

(sk>. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
aoricfcrJri m>okriimais ir priei
namais nuošimčiais 
Mutual FederaI Savings. 2212 
" • * • ^ " m a k Road - Telef 
VI 7-7747. <* . ) 

x Adolfas Vasiulis Man-
chester, Mich., atsiuntė auką. 

i Ačiū. 
x Aukų po 5 dolerius at-

i siuntė: 
Pranas Šapalas, Lemont, 
Bronė A. Kovienė, Chicago, 
Kazys Jasėnas, Deltona, Fla., 
Čes. Ramanauskas, Chicago, 
Alf. Nakas, Birmingham, 
Em. Grušienė, St. Petersburg, 
Jonas Pečkaitis, Merrillville. 
Labai ačiū. 
x Helen Wegner, Rochester. 

j N. Y., uoli skaitytoja, atsiuntė 
| "Draugui" ilgą ir labai malonų 
1 laišką, kuriame džiaugiasi page-
; rėjusia sveikata ir savo dienraš-
i čiu. Kartu atsiuntė 10 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Po 5 dolerius aukojo: 
P. Misevičius, Toronto, 
Kazys Linkus, Miami Beach. 
A. Kripas. Chicago, 
Eugenija Pakulienė, Reho-

both, 
H. Urnežas. Fox Lake, 
Dr. Ad. Šležas, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Seimo banketas. Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

| miteto seimas posėdžiaus Chica
goje. Seimui pagerbti Pick-Con-
gress viešbutyje (520 S. Michi-
gan Ave.), 1978 m. gruodžio 
9 d. 7 vai. vak., rengiamas ban
ketas. Rengėjai: Seimui rengti 
komitetas, sudarytas iš Chica
goje gyvenančių VTikinių gru
pių atstovų. Banketo meninę 
programą — Žodžio ir muzikos 
pynę — atliks Laima Rasteny
tė ir Darius Lapinskas. 

Chicagos ir jos apylinkių lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
šiame bankete gausiai dalyvauti. 
Bilietai gaunami: pas B. Sko-
rupskienę (tel. 863-4236), — M. 
Pranevičių (tel. 735-7107). F. 
Mackevičienę (tel. 815 — 838-
7555) ir pas kiekvieną kitą ren
gimo komiteto narį. (pr.). 

ros Kornevilio varpai. Progra
ma buvo užbaigta J. Tallat-
Kelpšos duetu Oi, Berneli vien
tury. 

Publika sekė visus sudominu
sią programą, golistus palydė
dama plojimais. Solistus for
tepijonu palydėjo muz. A. Jur
gutis. 

Susirinkusieji galėjo dar pasi
šokti, grojant A. Markausko 
orkestrui. 

Pagrindinis kariuomenės su
kakties minėjimas įvyko sek
madienį. Jėzuitų koplyčioje šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. J. Borevičius. Pa
maldose giedojo sol. Margarita 
ir Vacys Momkai. Vargonais 
grojo muz. M. Motekaitis. 

Prie Laisvės kovų paminklo 
aukurą uždegė pik. J. Švedas, 
lydimas šaulių S. Cecevičienės ir 
E. Gabrienės. Vainiką padėjo 
E. Vengianskas, asistuojamas 
Z. Juškevičienės ir V. Kulikaus
kienės. Antrą vainiką padėjo 
pik. Variakojo vaikaičiai Rena
ta ir Jonas Mindaugas Variako-
jai. Žuvusius jautriai priminė 
sav.-kūrėjas J. Tamulis. Apei
gas pravedė Juškevičius. 

Akademinę dalį salėje atidarė 
A. Juškevičius. Pakvietus gar
bės prezidiumą ir įnešus vėlia
vas, vadovaujant sol. M. Mom-
kienei. sugiedoti JAV ir lietu-
vos himnai. Invokaciją sukal
bėjo kun. J. Borevičius. Kūrė
jams - savanoriams birutinin
kės prisegė gėles su tautiniu 
kaspinėliu. Sveikinimo kalbas 
pasakė gen. kons, J. Daužvar-
dienė, K. Šidlauskas, K. Lau
kaitis ir kit. E. Vengianskas 
perskaitė sveikinimus raštu min. 
St. Lozoraičio, vysk. V. Brizgio, 
Liet. atst. dr. St. Bačkio, Vliko 
pirm. J. K. Valiūno, dr. K. Bo
belio ir kt. Paskaitoje inž. V. 
Adamkus vaizdžiai iškėlė sava
norių, karių, šaulių svarbą ir 
nuopelnus. 

Meninę dalį atliko Chicagos 
Lietuvių operos vyrų choras, 
vadovaujamas muz. A. Gečo. 

J . Pr. 

MARQUETTE PARKO 
NIDOJE 

Marąuette Parkas yra vieto
vė, linksniuojama didžiosios 
amerikiečių spaudos ir televizi
jos. Už šios kolonijos lietuviš
ką veidą daug kovota. lietu-', 
viams ginti šią vietovę yra rim
to pagrindo. Marąuette Parko 
gatvėse yra daug prekybų, res
toranų. Parama, Rūta, Palan
ga, Tulpė, Ramunė, Žemaitija, 
Gintaras, Nemunas, Neringa, 
Nida. Vardai liudija, kad šioje 
kolonijoje vyksta gyvas judėji

mas, kad lietuviai patarnauja 
lietuviams, kad lietuviai čia eko
nomiškai neblogai verčiasi. 

Lietuviškus restoranus dažnai 
net amerikiečių reporteriai užsi
mena savoje spaudoje. Nuo se
niai čia buvo Palanga, Rūta, 
Tulpė, Neringa, Ramunė — res
toranai, pasižymėję gera maisto 
kokybe, sveiku maistu. Į jų 
gretas praėjusią vasarą įsi
rikiavo dar vienas lietuviškas 
restoranas — Nida, kurio savi
ninkai Adelė ir Kazys Lietuv
ninkai. 

Adelė Lietuvninkienė nenaujo-
kė šiame versle. Ji puiki šei
mininkė. Dar ankstyvesniais 
metais namuose kepdavo labai 
skanius tortus ir dažnai šeimi
ninkaudavo didžiuosiuose lietu
vių parengimuose, gamindama 
skanų maistą. 1975 m. jie buvo 
išnuomavę Neringos restoraną, 
kurį sėkmingai ir pavyzdingai 
tvarkė apie porą metų. Praė
jusią vasarą nusipirko nuosa
vus namus ir ten įrengė delika
tesų krautuvę ir nedidelį, bet 
labai jaukų restoraną, kuriame 
tėra tik šešiolika sėdimų vietų. 

Krautuvėje vietos pakanka, 
bet restorane stokojame, kalbė
jo A. Lietuvninkienė. Dažnai 
mūsų klijentai priversti laukti 
sėdimų vietų. Stebiuosi jų kan
trybe. Bet drauge ir esu dė
kinga, kad jie savo kantrybę 
išbando, žadame restorano pa
talpas didinti. Krautuvėje tu
rime įvairių, mūsų pačių gami
nių: pyragaičių, pyragų, tortų, 
lašiniuočių, žuvies ir mėsos 
įvairiausių gaminių. Taikomės 
prie klijentų skonio ir reikala
vimų. Taip pat paruošiame ir 
švenčių stalui įvairų maistą, kai 
gauname užsakymus. Ir parodė 
įvairius gaminius savininkė 
Adelė lietuvninkienė. 

Verčiamės neblogai ir su res
toranu. Stengiamės maistą ga
minti gerą ir skoningą. Turime 
gerų atsiliepimų iš savo klijen
tų pusės. 

Į delikatesų krautuvę renkasi 
vienas po kito klijentai. Tuo 
tarpu apmetu žvilgsniu šią nau
ją vietą. Visur pavyzdinga 
švara. Gražus maisto produk
tų išdėstymas. 

— Čia gausu restoranų, ar ne-
sipykstate su kitais savo kai
mynais? — pasiteirauju. 

Šeiniininkė plačiai nusišyp
sojo. "Marąuette Parke tiek 
daug vietos, kad visiems visko 
užtenka. Su savo kaimynais la
bai gražiai sutariame. Pavydėti 
kitam sėkmės — nežmoniška. 
Tik gera širdimi ir nuoširdžiu 
bendravimu lietuviai gali išsi
laikyti bizniuose". 

Nidoje buvo gyvas judėjimas. 

Dr. Edvardas I. Domanskis 
— plastinis chirurgas 
Praktikuojančių lietuvių gy

dytojų specialistų šeima šiomis 
dienomis padidėjo nauju nariu. 
Dr. Edvardas J. Domanskis. ne
seniai grįžęs i š Amerikos ka
riuomenės, atidarė estetinės 
chirurgijos kabinetą, Newport 
Beach, 1441 Avocado Ave. (sui-
te 307), Kalifornijoje. Naujasis 
chirurgas jau turėjo keletą ope
racijų savo kabinete. 

Dr. Edvardas J. Domanskis, 
dr. Alinos ir inž. Vandelino Do-
manskių sūnus, gimė Vokieti
joje 1945 metais. Pradžios ir 
vidurines mokyklas baigė Chi
cagoje. Bakalauro laipsnį iš 
biologijos įsigijo Loyolos uni
versitete, o medicinos mokslus 
išėjo Illinois universitete, kurį 
baigė 1971 metais. Interno ir 
bendrosios chirurgijos stažą at
liko Kalifornijos universiteto Ir
vine ir Santa Barbara ligoninė
se. Ten apsisprendė speciali
zuotis plastinėje chirurgijoje, 

Ir. 

Dr. Edv. J. Domanskis 
kurios programą sėkmingai bai
gė San Francisco medicinos 
centre 1976 metais. Ten jis bu
vo pašauktas atlikti karinės 
gydytojo prievolės Jungtinių 
Amerikos Valstybių ginkluotose 
pajėgose. Dvejus metus dirbo 
Vakarų Vokietijoje, Landstuh-
le amerikiečių karinėje ligoninė
je, kaip vienas iš dviejų Ameri
kos kariuomenės Europoje plas
tinių chirurgų. Eidamas savo 
tiesiogines pareigas, dr. Do
manskis tuo pat metu išlaikė 
American Board of Plastic and 
Reconstructive Surgery egzami
nus, tapdamas oficialiai pripa
žintu plastiniu chirurgu. 

Atlikęs karinę prievolę majo
ro laipsniu dr. Edvardas Do
manskis praėjusią vasarą trum
pą laiką pabuvojo pas tėvus ir 
neseniai persikėlė į Kaliforniją 
atidaryti savo kabinetą. 

Dr. Edvardas Domanskis yra 
draugiškas, labai maolnaus bū
do asmuo. Laisvai kalba lietu
viškai. Yra Lietuvių fondo na
rys. Savo pasirinktą specialy
bę labai mėgsta, atidžiai seka 
naujausią medicinos pažangą 
plastinėje chirurgijoje. Šiam 
daug žadančiam lietuviui gydy
tojui tenka palinkėti šviesiau
sios ateities. ( j . I.). 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

DOKUMENTINIS FILMAS 

Field muziejus gruodžio 2 ir 
3d. 1:30 vai rodys filmą apie 

ekspediciją į Galapagos salas. 
Ekspedicijos dalyvis Loren 
Woods kartu skaitys paskaitą. 
Įėjimas nemokamas. 

INVALIDŲ GARBĖS LENTA 

Chicagoje įvedama invalidų 
garbės lenta. Mero konferenci
jų salėj bus pagerbti 5 labiau
siai pasižymėję šio miesto vyrai 
ir moterys invalidai. 

ŽEMĖLAPIŲ PARODA 

JAV žemėlapių nuo 1769 m. 
iki dabar paroda vyksta Chica
gos istorinės draugijos rūmuo
se, Clark gatvė ir North Ave. 
Baigsis gruodžio 17 d. 

VYRIAUSIAS TEISĖJAS 

Nauju Cook apskr. apylinkės 
teismo vyriausiu teisėju išrink
tas H. G. Comerford vieton J. 
Boyle, kurio balsuotojai ne
patvirtino lapkričio 7 d. rinki
muose. 

BAUS DĖL ŽENKLŲ 

Automobilių savininkai, kurie 
nėra įsigiję naujų miesto ženk
lų automobiliams, policijos bus 
ieškomi ir baudžiami. 

BUVO DAUG GOLFININKŲ 

Chicagos parkų distriktas 
turi penkis golfų laukus, kuriuo
se šių metų sezone žaidė 
152,375 žmonės, sumokėdami 
miestui 652,917 dolerių. 

COLORADO UPĖ 

Pavojingos kelionės filmas 
Colorado upe bus rodomas šeš
tadienį, gruodžio 2 d., 2 vai. p. 
p. Istorikų dr-jos rūmuose 
Clark ir North Ave., Chicagoje. 

PLEČIASI WALGREEN 

Walgreen bendrovė plečia sa
vo vaistinių tinklą. Numato 
1979 m. atidaryti 36 naujas 
parduotuves JAV-se. 

Moterys ir vyrai kalakutinei 
rinkosi skanėstus. O Nidos pa
tarnautojos tokios malonios ir 
mielos. J. JanušaitLs 

Korp! Neo-Iithuania lapkr. 11 d LTN patalpose Chiiagoje atšventė 56 metų korporacijos įsikūrimo su
kaktį. Nuotraukoje dr. Leono Kriaučeliūno svečių stalas iškilmėse. Iš k.: D, Gradinskienė, dr. L. Kriauče-

j liūnas, B. Jasaitienė, J. Gradinskaa, T. Paruliene." prof B. Vitkus, I. Kriaučeliūnienė ir J. Jasaitis. 
Nuotr. V, A. Račkausko 

•tiiiiiiiiiifiimiiiiiiiiiii 

Paiki dovana — bet kuri* 
proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 

LAIDA 
Suredagavo 

Juoaplna Dnažvardleu* 

si«m dienom Draugo spaustuvė 
tileido septintą laidą Šio* poplia-
rioa virimo knygos. J. Daužvardie-
oė vėl patikslino ir pagražino iU 
laida naujais paruotlmaia 

Tai geriami* dovana naujom 
fenonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius •upažindin-
damj juos su lietuviiku maistą Ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietom ir organiza 
cijoae 

Knyga yra labai graliai |rttta b 
•u spalvotomis iiiustraciV>tnis La
bai patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. C3rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
niinois gyventojai pridėkite 20 

centų mokesčiams. 

•tiuiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiaiiHMiniiimiNi 

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiniiiiiiiiiiiniii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ apraioraa dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygaje: 

"MARUOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ji dėt Jdo. 
mių vietovių aprašymo ir dėl los 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
pal. - kaina $3.00 Galima ją įsigyti 
"Drauge**. 
miiimmiiiiiiiiiiiiiiiimmtiiiiiiiiiimiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedsie Avenue 

TeJ. - T76-1K5 
Chicago, Illinois 60629 

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


