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VYSK. STEPONAVIČIUS ESĄS 
NELOJALUS VYRIAUSYBEI 

6 
197*6 m. pavasarį buvo su- gali būti nė kalbos. Mums rei- (dabar jis jau LKP CK skyriaus 

šaukti į Vilniaus arkivyskupijos kia tokių vyskupų, kurie ne tik vedėjas, tad dabar jo straipsniai 
kuriją minėtos arkivyskupijos Bažnyčios kanonų žiūrėtų..." jau įgytų kitokią vertę). Todėl 
dekanai. Čia įgaliotinis kalbėjo 
apie "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką". Žadėjo ją iššrif-
ruoti ir jos leidėjus skaudžiai 
nubausti. Įgaliotinis pasipikti
nęs, kad "LKB Kronikoje" ra
šoma net apie tokius dalykus, 
kaip Lietuvos gamtos išsaugoji
mą ir tautiškumą. Šie dalykai 

Kaip gero ganytojo pavyzdį pa- jums savo raštą dėl jo straips-
teikė vysk. Krikščiūną. nių reikėjo siųsti tiesiog jam 

Šalčininkuose įgaliotinio refe- Jo straipsniuose yra ir abejoti 
rentas kalbėjo; "Nematyti, kad nų teiginių; dėl jo rašinių ir aš 
vyskupo nusistatymas būtų pa- galėčiau su juo pasiginčyti", 
sikeitęs, nes pareiškimą vyriau- Balsas iš salės: 
sybei parašė prokuroro tonu, Jeigu jis rašo straipsnius laik-
už viską kaltindamas tik vai- raščiuose ir kalbėjo per televi-
džią. Negalima leisti, kad jis ziją, tai tegul jis dabar vieša: 

rupj. Jei vysk. J. Ste- grįžtų į pareigas, nes vėl bus ir Ištaiso savo klaidas. Mums. 
ponavičius nors grįžti į savo pa- daug nemalonumų. Geriau tus, nors mes irgi "privatūs asme 

nys", bet niekas neleidžia laik
raščiuose straipsnius rašyti ar 

reigas, tturjs kai ką padaryti — jei Vilniuje iš vis nebus vysku-
pvz.. uždrausti "LKB Kioniką", po", 
kurioje jis ir pats bendradarbiau 
jąs. Geri kunigai rūpį ir įgalio
tiniui, todėl, jei kas turi kandi
datų į Kunigų seminariją, tepra-
neša arba įga'ictiniui arba Kri
vaičiui (kun. C. Krivaitis — Vil
niaus arklvyskvpijos valdyto
jas) . Jie turį kandidatus ap
svarstyti kartu. 

Be to, įgaliotinis K. Tumėnas 
buvo sukvietęs šių rajonų kuni
gus: kovo 15 d. žalčln-.nkuose. 
kovo 17 d. Švenčionyse, kovo 
24 d. Ignalinoje, kovo 27 d. Vil
niaus rajono, išskyrus Vilniaus 
miesto balandžio 2 d. Trakuose, 
balandžio 7 d. Varėnoje. Vieruo-

Trakuose tvirtino, kad vysku
po grįžimas priklausąs nuo jo 
paties, Vatikano ir raidžios. 
"Reikia, kad vyskupas būtų pla
čių pažiūrų". 

Varėnoje, lyg pasityčiodamas 
g kunigų, įgaliotinis K. Tumė
nas kalbėjo: "Kid vyskupas su-
gr'žtų. kreipkitės pas popiežių. 
Mes vyskupų neskirstome. Juos 
skirsto popiežių0/'. 

Ignalinoje įgaliotinis kalbėjo: 
"Sukvietėme įce duoti atsaky
mą į jūsų du BsreSdmaB. Vie
name jų prašote grąžinti į Vil
nių vysk. J. Steponavič ų. 

Sovietai Ameriką 
tebelaiko priešu 

Maskva apie Jungtines Amerikos Valstybes 

Modernioji 
Lenkijoj 

l l į C.L l i J -Li .Cr .LUXd, baigiama statyti bažnyčia Gdanske, i 

per televiziją kalbėti 
Įgaliotinis: 
...Pas mus neleidžiama steigti 

kokių nors mokyklų, organizuoti 
nelegalių būrelių, ratelii] — taip 
pat ir prie bažnyčių. Religijos 
piliečiai gali mokytis privačiai 
Vaikus gali nan uose mokyti tė
vai, vyresnieji broliai ar sese 
rys. ar kas kitas... 

Balsas iš salės: 
Kaip tėvai ar kas kitas gal' 

vaikus mokyti reiigi'os, je ; 

mums neleidžia spausdinti jo
kios religinės spaudos, net ir 
katekizmo ? 

įgaliotinis V i ž o prie vysk. J. 
Steponavičiaus klausimo. 

Vyskupui Steponavičiui į Vii 

Kas liečia J Steponavičių, tai 
se rajonuose kalbėjo įgaliotinis j ' s ar nerado I endrų kontaktų 
K. Tumėnas, kituose — jo re- su tarybine valdžia, ar nevykdė 
ferentas Rus'anas. Abv aiškiai kai kurių reikalavimų įstatymų n j ų grįžti dirbti" jau sunkiau. 
pasakė, kad kurigų par^išk mas rėmuose... Matyt, jam reikėjo Q k u r ^itur vyskupauti — ta 

smarkiai susipykti su respubli- m a tysime: klausimas nėra am-
kos valdžia, o no vien t"k su Ru- žinąs. 
gieniu, kaip kad jūs rašete savo 

dėl vysk. J. Steponavičiaus grą
žinimo \ Vilniaus arkivyskrpi-
jes apa Itališko jo administrato
riaus postą nebus patcr.kintas, pareiškimo". įgaliotinis prikišo, 
nes vyskupas nepasitaikęs. Jo kad J. Steponavičius parašė val-
nepasitasymo ryškiausias ženk- dž'ai laišką, "kuris pamoko, kur 
i? s esąs pare : :kimas civilinei reikia ir kur nereikia. Jam buvo 
vadžiai, kuris patekęs net į už- dar paaiškinta, kad dabartiniu 
sienį. motu nėra galimybių jam grįžti 

Švenčionyse įgaliotinio K. Tu- .: Vilnių... Aš su juo susitikau 
meno referentą? net kelis kar- ir, manau, dar n kartą susit k-
tus pakartojo, kad vysk. J. Ste- sime. Aš dar netaip seniai šiose 
ponavičius nepriimtinas tarybi- pareigose dirbi:, ir žiūrėsime, 
nei valdžiai. Kunigams prašant koks bus jo elgesys. Ir a i noriu 
paaiškinti, kuo vyskupas nusi- pasižiūrėti, ir jam reikia žiūrėti 
kalto, referentas atsakė: ' 'To aš — jo ateitis nuo jo paties pri-
jums pasakyti negaliu". Kunigai klauso. Jei jis rimtai galvoja a-
įkyriai reika'avc Referentas su- pi- grįžimą, turi keisti savo po-
sinervinęs išsitarė: "Vyskupas, 
valdydamas vyskupiją, žiūrėjo 
tik Bažnyčios kanonų, j valdžios 
įsakymus visiškai nekreipė dė
mesio. Tarybinė valstybė negali 
leisti, kad Bažnyčia būtų tarsi 
valstybė valstybėje. Apie vysk. 
J. Steponavičiaus sugrį>;rmą ne-

zic:jas'\ 
"Jūsų rastas dėl Aničo straips

nių, tai — puoimas prieš vei
kiančius įstatymus ir prieš vals
tybę... Aničas r? še savo straips
nius kaip privatus asmuo — 
Mokslų Akademijos korespon
dentas, o ie kain oficialus asmuo 

Balsas iš salės: 
O kodėl gi vysk. J. Steponavi

čius negali savo pareigų eiti? 
Už kokius nusikaltimus jis bu
vo nubaustas ir iš Vilniaus iš 
tremtas? 

įgaliotinis: 
Jis nėra nubaustas, jis tik iš 

pareigų pašalintas. 
Salėje juokas: 
Argi iš pareigų pašalinimas 

— tai ne bausmė? Paglostymas? 
Įgaliotinis: 
Vyriausybė nutarė, kad ne

leis Steponavičiui dirbti Vilniu
je, nes jis nelojalus tarybinės 
valdžios atžvilgiu. 

Balsas iš salės: 
Konkrečiai, kuo jis nusikalto? 
Įgaliotinis; 
Aš to nežinau. Tada įgalioti 

niu dirbo Rugienis — jį ir klaus
kite. Jis jums išaiškins. Jis jums 
išaiškins (kartejo supykęs). 

Ministerio pirmininko 
susirūpinmas 

OTTAWA. — Kaip prieš ke
letą dienų paskelbė "The Chris-
tian Science Monitor", Kana
dos ministeris Pirmininkas 
P. E. Trudeau pertvarko savo 
kabinetą, kas laikoma drama
tišku veiksmu, norint atstatyti 
krintantį populiarumą. Kaip 
skelbia Galupo instiituto viso 

buvo pasiekę tiktai 1958 m., kai 
parlamento rinkimus pralaimė
jo J. Diefenbakerio vadovauja-
miem konservatoriam. Dėl da-

Nelaime kasyklose 
JOHANNEEBURG, P. Afri

ka. — Mozambiko valstijoj žu-
bartinio liberalų populiarumo v o trys angliakasiai ir 140 nu
kritimo iki 29% spauda pagrin-j w ^gr iauta . Apie Ui pranešė 
dimu kaltininku laiko premjerą i Mozambiko radijas. 
P. E. Trudeau. Kai kurių ko
mentatorių duomenimis, libera
lų branduolį sudaro 30 32 % ka 
nadiečių, konservatorių — 24-
26Te. Esą, liberalų populiaru
mo kritimas iki 29% liudija. 

šios nuomonės tyrimai, pravesti k a d Partijai nugarą pradeda at-
rugpiūčio pirmojoje pusėje, p a . s u k t i i r karščiausi jos rėmėjai. 
brėžia vis didėjantį liberalų ir 
remjero P. E. Trudeau vyriau-1 
sybės populiarumo kritimą. Je i 
gu dabar įvyktų parlamento rin 

Nekels maisto kainu 
kimai, už liberalus balsuotų 
29% kanadiečių, už konservato
rius i~r>, už NDP socialistus 

VARŽUVA. — Lenkijos ko 
munistinė vyriausybė atmetė 
savo planą pakelti maisto pro 

17% ir už kitas politines gru- dūktų kainas. Bus imamasi kitų 
pes — 7%. Tokį rekordinį ėemą priemonių ekonominėms proble-l 
29J& rėmėjų, skaičių liberalai' moraa išspręsti. 

Laivu pabėgo 
31 vietnamietis 

KTTAKVUSHU, Japonija. — 
Iš Vietnamo laivu išbėgęs 31 
pabėgėlis buvo japonų išgelbė
tas Pietų Kinijos jūroje. Kelei
viai laivu plaukė 64 dienas. 
Jiems suteikta teisė Japonijoje 
pasilikti 30 dienų. Visi, kaip 
daugelis pasauly bėglių, nori at
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 

Nuteisė lėktuvo 
grobikus 

KATRAS. — Egiptas nuteisė 
iki gyvos galvos kalėjimo baus
me tris lėktuv*. grobikus, kurl«*« 
rugpiūčio 22 d. bandė nukreipti 
jų norimą kryptimi Egipto lėk
tuvą Boeing 737. Buvo šeši gro 
bikai, ir prokuroras jiems vi
siems reikalavo mirties baus
mės. Lėktuvo 92 keleiviai išliko 
sveiki. Tai pirma tokia byla 
Egipte. 

Nori iškelti lėktuve 

WASHINGTONAS. — Prieš 
kiek laiko JAV kovos lėktuvas 
nukrito nuo JAV lėktuvnešio 
USS Kennedy ir nuskendo Šiau 
rėš Atlante. Laivyno vadovybė 
pasamdė kontraktorius, kurie 
galėtų F-14 lėktuvą iš 1,500 pė 
dų gilumos tarptautiniuose van
denyse, 100 mylių nuo Scopa 
Flow, Škotijoj. Lėktuvas yra 
vienas moderniausių, kainuoja 
20 mil. dol. Lėktuvas nukrito 
NATO manevrų metu, kuriuos 
sekė Sovietų Rusijos laivai, ir 
dabar jie taip pat nori lėktuvą 
iškelti. 

Nauji rūmai Rygos 
bibliotekai 

Stocknofonasj — Jau Latvijos 
nepriklausomybės laika's Vals
tybinės bibliotekos patalpos bu
vo per mažes ir buvo projek
tuojama statyti naują bibliote
kai pastatą. Knygų skaičiui vis 
didėjant (dabar jų daugiau nei 
4 milijonai), 1978 metais bus 
pradėti statyti nauji rūmai. 

Naują pastatą statys Pardau-
gavoje. Užvarų bulvare. Jame 
numatoma suta'pinti iki 6 mili-
onų knygų ir virš 13C0 skaity

tojų įvairiose salėse. 

Eiblioteka bus 14 aukštų. Iš 
abiejų pusių bus pristatyti š>-

Sovietų lėktuvo 
pagrobimas esąs 
CIA nuopelnas 

HAMBURGAS. — Vakarų 
Vokietijos žurnalas "Stern" pa
skelbė, kad Sovietų Rusijos lėk
tuvas MIG-25 atskraidintas į 
Japoniją su Amerikos CIA ži
nia. Apie tai minėtą žurnalą in
formavo vienas Austrijos inži
nierius, dirbąs CIA žinioje. 
"Stern" skelbia, kad Japonijos 
gynybos min. Michita Sakata, 
jau vienuolika dienų prieš lėk
tuvo atskraidinnimą buvo pa
informuotas apie tokį atvejį. 
Austras sako, kad jis Įeit. Be
lenko susitiko viename simpo
ziume Armėnijoje 1974 m., ir 
ČW Belenko buvo prikalbintas j 
atskristi lėktuvu. Belenko buvo 
vienas iš kelių kandidatų. Pažy
mėtina, kad Belenko kalba ge
rai angliškai. 

Maskva. — Tasso bendradar
bis Viktoras Dmitrijevas paskel
bė komunistinėje spaudoje Va
karus, daugiausia JAV, puolan
tį straipsnį "Įtempimo mažini
mas ir kultūriniai mainai". Ta
me straipsnyje, nepaisant, kad 
kalbama apie detentę ar įtem
pimo mažinimą, autorius nepa-

| rodo d desnės draugystės Ame
rikai ir nepagaili piktų kaltini
mų. Straipsnyje, be kittko, ra
šoma: "Apie kokią informaci
jos skleidimo laisvę kapitalisti
niame pasaulyje galima kalbėti, 
jeigu jo du trečdaliai šies srities 
pajėgumų tenka Jungtinėms 
Valstijoms? Šie pajėgumai pla-

I čiai panaudojami propaguoti 
! JAV politikai, amerik etiškam 
! gyvenimo būdui, sk:eisti buržu
azinei ideologijai pasauliniu mas
tu. Pakanka pasakyti, kad kas 
savaitę apie 150 milijonų žmo
nių įvairiose pasaulio šalyse žiū
ri amerikieti!kus filmus: kasdie
ninė JAV televizijos programų 
auditorija už JAV ribų sudaro 
65 milijonus žmonių; 60 procen
tų visų Jungtinėse Valstijose su
kurtų televizijos filmų demon
struojami kitose šalyse. 

Vis kalta*; Pentagonas 

Televizijos ekranas tampa vie
nu iš pagrindinių JAV propa
gandos milijonams žmonių šalti
nių ir užsienyje, panašiai, kaip 
kažkada darė i*" tebedaro Holi-

Rodezijos kanai laidoja vieną iš savo ginklo draugų, nukautų nacionalistų 
partizanų. Vakar sekr. Kissinger kalbėjosi JAV ambasadoj Pietų Afrikoj 
su Rodezijos min. pirm. Ian Smith. 

Bražinskai paleisti 
BOSTONAS. — Pranas i r Al

girdas Bražinskai už nelegalų 
įvažiavimą į Ameriką buvo pa
talpinti į kalėjimą. Jie abu buvo 
paleisti už užstatą, kurį parūpino 
Altą ir Vlikas. 

/ > vau /uj urnos 
• Kanadoj gaminami autoroo 

biliai rodys ne mylias, bet kilo
metrus. Bus pradėti pardavinėti 
nuo sausio 1 d. 

• Patricijos Hearst bylos 
sprendimas už banko apiplėši
mą bus paskelbtas rugsėjo 24 d. 

• Sovietų Rusijos susisieki
mo specialistai lankėsi Chicago-

| je ir čia domėjosi miesto susisie 
i kimu. 

Vaikę maldos 
kelione 

lių aukštų pastatai skaityklom. 
Projekto architektas yra M. Gel- j • Siaurės Korėjos diktato-
zis. (t) riaus Kim Sang žmona siekia, 

Onole. — Opolės vvkupija, 
Lenkijoje, taip pat ir šiais me
tais surengė specialiai vaikam 
skirtą maldingą kelionę j Gorą 
Swietey Marijos šventovę. Mal
dingoje kelionėje dalyvavo ke
lios dešimtys tūkstančių lenkų 
vaikų su savo tėvais. Kalbėda
mas maldininkams surengtose 
pama'dose, Opolės vyskupas pa
galbininkas ragino vaikus uoliai 
mokytis tikėjimo tiesų, o jų tė
vus kvietė sudaryti vaikam krikš 
čionišką aplinką. 

įdomus skelbimas 

vudas. Tačiau, skirtingai nuo 
Holivudo meninių filmų, televi
zija teikia informaciją ir apie J-
vairiausius dabarties įvykius, 
pirmiausia politinius. 

Apie kokią informacijos sklei
dimo laisvę galima kalbėti? Pen
tagonas propagandiniams tiks
lams išleidžia daugiau kaip 40 
milijonų dolerių per metus. Ant
roje septintojo dešimtmečio pu
sėje, JAV karinės žinybos užsa
kymu buvo sukurta parodyta 
šalyje ir užsienyje daugiau kaip 
200 televizijos programų. 

Buržuazijos piršimas 

Prisidengus "laisvu infonna-
cijes skleidimu'*, "laisvais idėjų 
mainais", stengdamasi primesti 
Tarybų Sąjungai ir kitoms so
cializmo šalims buržuazinę ideo
logiją. Kitaip tariant, ir vėl re
gime eilinį mėginimą mainais { 
įtempimo ažinia išsiderėti kaž
kokių privilegijų buržuazinės i-
deologijos eksportui į socializo 
pasaulį". 

Apie nuslėptą Helsinkio dvasią 

"Kaip žinom?. Baigiamojo ak
to tekstas "Pravdos" ir "Izves-
tijų" laikraščiuose buvo išspaus
dintas maždaug 20 milijonų ti
ražu. Paskui tas pats dokumen
tas buvo išleistas atskira bro
šiūra 100 tūkstančių egzemplio
rių tiražu. Baigiamasis aktas iš
spausdintas ir TSRS tautų kal
bomis. Kitose socialistinėse ša
lyse visuomenė taip pat buvo 
plačiai informuota apie Helsin
kio pasitarimo rezultatus. Laik
raštis, specialios brošiūros, tele-
vizij s ir radijo laidos plačiai 
supažindino šių valstybių pilie-
vizijos ir radijo laidos plačiai 
čius su Baigiamojo akto turiniu. 

Vakarų spauda nepatikima 

Visiškai kitoks vaizd?s kapi
talistiniame pasaulyje. Anglijo
je neatsirado ne vieno stambaus 
laikraščio, kuris šį dokumentą 
būtų išspausdinęs visą arba bent 
sutrumpintą. Baigiamojo akto į 
savo laisvą informacijos srautą 
neįtraukė stambiausi JAV, Pran
cūzijos, Italijos, VPR ir kitų Va
karų šalių spaudos organai. Iš
samesnį vaizdą apie Baigiamąjį 
aktą šių šalių skaitytoja; galėjo 
susidaryti tik iš komunistų par
tijų laikraščių. 

Nesunku suprasti, kodėl net 
stambiausi buržuaziniai periodi
niai leidiniai nutylėjo tekstą do
kumento, po kuriuo savo para
šus padėjo 33 Europos valsty
bių, taip pat JAV ir Kanados 
vyriausybių vadovai. Nuo kapi
talistinių šalių žmonių nuslėpę 
tiesą". 

Kaip matome, kalbos apie pa* 
šaulio draugystę ir taiką sati, O 
gyvenimas sar., nes komuniz
mas dar neišsižadėjo užvaldyti 
pasaulį, nepaisant, kiek apie į-
vairias draugystes kalbama. 

Karinių šaudmenų 
JAV tankus. 

pakrovimas į 

š. m. rugpiūčio 15 d. bndoniš-
kio "Observer" laikraštyje rasta 
trumpa žinutė, skelbianti, kad 
BBC ieško lietuviškų žinių klau-

kad vyras pasitrauktų "ir užleis' j sy t oJ°- Reikalaujama, jog kan-
• Amerikoj per 1976 metų I tų vietą sūnui. Apie šias šeimos j ada ta i gerai mokėtų lietuvių ir 

septynis mėnes'us buvo P>45 bom rungtynes dėl valdžios praneša!'' 
bų sprogimai žuvo 32 asmenys Cbicagos Daily News korespon-

1 ir sužeista 145, i dentas i š Tolimųjų Rytų. 
skaitę pasaulio politikoje ir tu
rėtų tobulą klausą. (Elta) 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 20 d.: Eustachijus, 

Pilypą, Stegutas, Julita. 
Rugsėjo 21: Matas, apašt , 

Ifigenija, Kantotas, Viskante. 
Saulė teka 6:34, leidžias 6:54, 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien šalčiau. Temperatūra apie 

j 84 laipsnius. 



DRAUGAS, pirmadienis, i©7$ m. rugsėjo ntfn. 20 d. I misiją ir vis, tai susitikęs asmen3 
• J kai, telefonu ar laiškais ragino 

mrus rašyti apie V-tąją Tautiniu 

JAV LI jesijos metu pi bos pirmi
ninkas Juozas Gaila. Greta sėdi Tarybos prezidiumo pirm. Algis Rugienius. 

šokių šventę. Rašėm išsijuosę, 
savo tematika nusibodusiais ra
šiniais gal kankinom redaktorius 
ir skaitytojus, bet tikslą anksti 
pasiekėm: mėnuo prie? šventę 
buvo viešai paskelbta, kad visi 
bilietai jau ršparchioti. Tą aki
mirką spaudos - informacijos ko
misija savo uJdavinJ jau buvo yl- j 
siŠkai atlikusi. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Palm Beach, Fla. 

T A U T O S ŠVENTE 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

VARDO PASISAVINTI 
NEGALIMA 

Spaudos ir radijo darbuotojų 
sulėkimas, organizuotos Lietu
vių Žurnalistu s-gos centro val
dybos, ivyko šeštadieni, rugsėjo 
4 d. Playhouse salėje. Susirinko 
40 gyvų ir kūrybingų asmenų. 
Salia nemažo būrio Čikagiečių, 
dalyvavo A Laukaitis iŠ Austra
lijos, red. &ern. Brazdžionis iš Ca-
lifomijos, G. KrivickJenė iš W a -
shington, D.C., V. Rastenis ir 
S. Narkeliūnaitė iš New Yorko, 
red. kun. Pr. Gaida iš Toronto 
ir eilė kitų. Pagrindinis kalbėto
jas rašyt. Vyt. Alantas iš Detroi
to metė žvilgsnį į šių dienų mū
sų tautinę bendruomenę ir lietu
vių spaudą. Prelegento žodžiais, 
mūsų dabartinis susiskaldymas 
išeivijoje nėra toks baisus, kokį 
kai kas įsivaizduoja.- Atlikti reikš 
mingi visuomeniniai .ir ypač kū
rybiniai darbai ir—uždaviniai, 
kurių visą eilę prelegentas sumi
nėjo, aiškiai liudija, kad išeivija 
yra gyva. kūrybinga ir tuos at
liekamus uždavinius gyvai jau
čia tauta, likusi namuose. Bet, 
prelegento žodžiais, visgi kai ko 
ir negalima daryti: kai kurie laik
raščiai turėtų sustabdyti plūdimo-
si tona Dries paskirus asmenis ar 

grupes. Kiečiausiai prelegentas 
pasisakė prieš tuos, kurie bando 
pasisavinti kurios nors veikian
čios orgonizacijos vardą. Tiesio
giai paminėjo ir reorganizuotos 
(arba registruotos) Lietuvių Bend 
ruomenės .pavyzdį. "Jei taip to
liau elgsimės**, kalbėjo prelegen
tas, "gal vieną dieną kas nors pa
sisavins ir Alanto ar kurio nors 
kito pavardę..." Aplamai, rašy t 
Vyt. Alanto pranešimas buvo į-
domus bei aktualus ir vėliau iš
šaukė gyvas diskusijas. Spaudos 
ir radijo darbuotojų sulėkimui ne
mažai svorio suteikė jame daly
vavusių visa eilė radaktorių ir ži
nomų plunksnos žmonių. 

Sffeuc.ti ir radiju; ner.;.:>!ko|o 

Organizuojant V-ją Tautinių 
šokių šventę, jos rengėjų komite
to pirm. Br. Juodelis, sakyčiau, 
net prieš porą metų pradėjo rū
pintis "būsimosios šventės orga
nizacinio rato užsuk imu. Svar
biausias uždavinys buvo foente, 
iš anksto gerai išreklamuoti, k : 
žmonės ja susidomėtų, kad pirk
tų bilietus. Todėl nenuosta
bu, kad pirmininkas, pats būda-
~.-K : 'un<<- ;^ žrri:-a_.-. y.: re. rfU-
sia kreipėsi | -pį ūdos ir radijo 
darbuotojus. Sudarė platesnės a-

Nusišluosto ; rafc itą ' - atsi- j 
kvėpę, pradėjom klausinėti vie-l 
nas kito: kaip su b: V ; X I I įa-
vė į Šventę, \ banketą? T. : . , 
ni gavo, kiti ne. I Svęntį ot-.e:^ 
visi gavome kuriame nors pasku
bomis sulipdyti -r. gftrde CV.i.i 
gos Amfiteatre. Bet j banketą nei 
visi. Kažkodėl išskyrė Petru .Į. KJ^- i 
niūną, Pužauską, kai kuriuos -'•--' 
daktorius... Banketo metu buvo) 

--..-.;..; .-'.'.i- '.\i'.'cĄ. -.iėk::a dau- j 
geliui, ypač teisingai bu .o įjįel-j 
ti tautiniu šok!ų mokytojai bei; 
grupių vadovai. Bėt kad bū:u kas 
padėkoję- spaudai ir radijui už j 
tų masių sukvietimą, už , č l i š 
seksiančius šventės aprašymus, 
aš bent neišgirdau. Žinoma, ren 
gėjus ir vadovus spaudė tūkstan
čiai kitų rūpesčių ir ji&rr.- >p.-.-:: . 
bei radijas, jau prieš mėnesi atli
kę savo uždavinį, gal visai išėjo 
iš galvos. T u o tarpu, kai to
kių švenčių rengėjų pirmininkas 
buvo dr. L. Kriaučeliūnas, jo ry
šiai ir santykiai su spaudos bei 
.-J u.". žrr.yr.->rr.:.i DU v;, žymiai ar- i 
timesni, su vienodu reffpektu vi
siems. Nors aš MttriiBteu ir Br. 
Juodelį tikrai ęicoiu. 

i ganė, ilgesniam žiemos laikotar-
į piui sugrįžta j Juno Beach atsi-
I gaivinti sūriame Atlante. Prie 

pat vandenyno ji yra įsigijusi 
Kai daugelis lietuvių būriais. p u i k ! ą rezidenciją. R. Zotovienė,' 

patraukė link Chicagos dalyvau-! gyvendama Floridoje, netik gy
ti tautinių šokių šventėje ir ki- j v a i reiškiasi vietos lietuvių kul
tuose šia proga rengtuose paren- į tūriniame bei visuomeniniame 
pmuose, Pajįa Beach Lietuvių į gyvenime, bet taip pat dalyvau-
ki-iba; į r engė įspūdingą Rugsė- j a įr amerikiečių dailininkų' pasi-
;: S u. — Tautos šventės bend-; rodymuose. Pereitais metais už sa 
rą prisiminimą. Minėjimas į Me- j v o kūrinius ji buvo atžymėta net 

čios atnaujintą iri keliais žymenimis ir vietos meno 
a.ę sutraukė kelias; kritikai atkreipė į ją savo dėme-! 

fe&nSi v>:os lietuvių ir taip ' s į . Šiuo metu dailininkė R, Zo-
pa: dalyvavo ir gausus būrys tovienė yra jau atvykusi į Juno ' 

i - "v • 

p,^:u: 

E i 7.r 

>vec: Lake VVorth 

p 

••< ?reT-.T;' 
:s. 

as^3:ią sKsuė 
s>*s Balčiūnas. K, 
ge.ia,- witrukui:-
samia: nusakė, 
įvykiai vedė 
prie Rugsė'o S d i 
parylkino ':'os ' 
praimę. 

Po minėjimo k'"V r s - i r zz-
:arė savo oryar.iy.- ''•-• r:^z\-"... -
sius reSttlca. Ypatingai plačiai 
b_.c pasikeista mintimis apie 
-V u;.,; v. Metu; sutikimą, kurį ir 
K.z's metais rc-r.?i; Pvm ":,:•-• 
Lietuvių k' b ' , . Visi džiaugėsi, 

Beach ir neabejotinai vėl tuojau ' 
, pradės tęsti kūrybinį darbą, 

eisininkas Sta- Drauge su R. Zotoviene į Ju-J 
bėtojas kiek ii- n o Beach atvyko ir jos dukra j 

i—:.<aitoje jš- Andrėja, kuri pereitais metais čia į 
K'.e istoriniai pasižymėjo kaip iškili lauko te-

etuvi^. tuutą n i s o žaidėja. f-
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gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada skaitytojas yra uiai-
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"Drango" preanemerata mokaoui ii anksto 
metams 6 men. 3 men. 1 men. 
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' f c tūdienę Brooklyn, N. Y. 

h»A pagaiiau k.u--.- valdybai pa-
įįkųii į,vr^ ^rkestrą. Šokiams 

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ 

t,.... 

k-pe!a. k. 
*e oar:ašl 

. mlrkc* 

Šeštadienio rtkabč 
atidarius V-:&

:.- T-u;i 
šventę iški'rr.?.TLi: 
šiems už Lietuvos 
lo Jaunimo etUUfl 
tinių šokių rera:r! 

jticiaiiai: 
* T * 

- ̂  SOiCir ' 

"Suomi;ov 
kuri y.-a grojusi daugely-

parer.rimų ir nuola-
:J- gr\:.:3 vietinian.v ^crr . i , JJ.J-
be. 

^ . . _ .; 
businnKimu. -a r-a i-r.; s. ;•.;..<: 

raidės ir bendrai j j . . " - . . . yo 
aninksrninimas. K. ..r- :•.:.•• o<x 

Apreiškimo parapijos rūpesčiu 
Tautos šventė paminėta rugsėjo 
12 d. Iškilmingose pamaldose) 
Lietuvos ir lietuvių intencija gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas Algirdo Kačanausko, da- Į 
lyvavo organizacijų vėliav 

u suomių stu- j p i e 3 0 0 lietuvių. Pamokslą 
I kė kun. Viktorą 

kuris iškėlė Vytauto Didžiojo as
menybę ir nuopelnus tautai. 

?r:& 2uvu- 1 susirinkimus nuc 
.«:>.ę pamink - ! - *ul:ūr:r.ėmis ; 
soa?.y;e. Tau-
.:. .<omite*oO, 

ateityje narių 
r i pa:vsir:r:-

r , zomis bei 
:asilir.ksminim\ 

. .:.: rr»:i;u rn r ;a : , 
i 

Sekančia dieria. U . . V Š -.'-:-r.-

JTK ir a-

Gidž;ur.as. 

Marija, į 

•o ourria Mi-

valstybei ir si 
maldų buvo i 
Marija ir Lietuv 

Akademija v 
kyklos salėj tuoj 
-i:ir-r" pr.-.g.- = rr.a pracė;r t r ; r : -
pu žodžiu Al: ;nsas Samusis, pa
kviesdamas Sr 
vadovauti proj 
c-\...<:a v^-yHŽr. 

T ei. PK 3-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AJTJŲ AUSŲ, NOSIE? IR 

GERKLfis L:---;-= 

» 5 8 West 6Srd Street 
Valandos pagal Busitarimą 

DR. K, G, BALUKAS 
Akušeri j B u moierv •-**•-
GlnekoioįTi-^ <Jnurorgija 

W4S So. Paia^ki Road (Crawford 
Medkal Buildrag). Tei. LC S-644€ 
Priima ligonius pagal susitarimą 

feJ aeai-dlln>i^. skambinti S74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUCTV IR \TDAVS LIGOS 

Mar-įu«t« Mc<llcai Ceni^ 
61S2 še. S.c-'izle ATenut 

i .'*: 7:80 vai. vaKaro. 
&e£vxd. n JO 1 Iki S vaL 

Pagal ris>ita.-:ai4 
Ofiso t*H»-f. WA 5-2670 

Rezld. teL WAlbrook »-S048 

įstaigos ir bato tei. 652-13*1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1401 S. 49rh Ooart, Clee» 
K&adiea 10-12 ir 4r7 

B»kvra» t n ^ Ir k*kt 

reL ofiso Ir bato: OLympic 2-UM 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave^ Cicere 
iaafllen 1-8 Tai. Ir 8-8 vaL vak 

Uskyrua trečiadienius 
ftefttadlenial* 12 Iki 4 vai popiet 

L - . G ^ .*, . 

Pran»"«r-

.. W . . . 
bei rad 

suvažiavę | tes proga, uz vis 
i- skaudos: tautos laisvę bu-, 

f tuviškos ouvo pakviesti 
gražų pamoks 

.Sr.KVčiau. č:a -buvo susirinku-[Senkus. Maldin:r-. 
c?s vi-

Ą iaisvę 
turėjo ir spaudos bei racijo -aar-

jamaic 

. . • • v i . D . c t : i ; 5 , 

•:•' : . ' ; ia.or.iai 

LIETUVIAI C A L I F O R N I J O J 
GEN. STASIO F BTlTKlO 

SUKAKTIS 

Generolas Stasys rU^tikis rug
sėjo 13 d. atšventė savo 80 me
tų amžiaus sukaktį. Jis gyvena 
netolimoje Šv. Kazimiero parapi
jos aplinkoje ir yra visų losan-
getiškių gerbiamas. Sukakties 
proga gavo daug sveikinimų. 

KALIFORNIJOS LIETUVIU 
C T ; \ : ) P ' . ' O V F ; \ ^ OIEN A 

Ji įvyksta rugsėjo 25 ir 26 die
nomis. 

Dramos sambūrio statoma A. 
Kairio ''Sidabrinė Diena" rugsė
jo 25 d., 7:30 v.v., šeštadienį, 
King Junior High Sebool salėje, 
4201 Fountain Ave., Los Ange
les. 

Aldonos Variakojiertės tapybos 
paroda Liet. tautiniuose namuo
se, 3356 Glendale BĮ., Los An
geles. Atidarymas šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., vaidinimui pasi
baigus. Paroda tęsis ir sekmadie
nį, rugsėjo 26 d. 

Sporto varžybos leStadienį ir 
sekmadieni Marshall High 
School patalpose. Visi kviečiami 
dalyvauti rr paremti L. B. 
veiklą. 

S r R : A BRONIUS POSIUS 

.2$r. Polius, Long Beach, Gal., 
užsinuodijęs konserviniu maistu, 
sunkiai serga Carsm Harbor Ge
neral HospitaL Ligonis yra vi-
siJŽcai paralyžuotas, gali truputi 
pajodinti rankas ir kojas, tačiau 

u .>; 4 kalbą. Šiai nelaimei istiku?. • 
brblio aplankyti is Toronto at- SI" JJ Ausfralifo 
skubėjo sesuo Birutė Daržinskie-[nad< 

nė su savo vyru Petru, kurie ta 
pačia proga, p. Gražinos P 
nės lydimi, aplankė ir parapiją. 

tu ka:p tik susirenkam 
cf.:a*:ą medžiagą a t d -
)^i;jrtii ir !niormacif3". 
ir s:!tai visus čia priė-
a:*:no LB Vidurio Va-
g. va'dyba. vadovauja-

Tą šiltą vakarą 
kavinėje visi su-
,?y-a it i 
įvai; 

kėlė ir pamaldų 
organizuota: peni 
Kos giesmės. 

.?. :.<'»' 

v?3 ca: 

<e ir 

ra rr.; 
3ir"- aar.vius s-

minėi:rr.- pr .šrama. Antanas 
D:-y\-< -šv-- K?.">ft î r%-ŠKi""o Tau 
"> y.t-r.:ės prasrr.:% pr^dets rruo 
1930 m. neprikU..>rmoi Lietu-

taien-
Pušk" 

• 

PETRIKONIAI J Ai 
FLORIDOTE 

: ragas pianistas Vytautą 
rius, kuris jau yra umvLjfUKįt/t 

i pianino muzika JAV, Pietų Ame
rikoj ir Kanadoj. Jis su įsijauti
mu atliko keletą veikalų M.K. 
Čiurlionio, F. Chopin ir L. Van 
Beethoven. Minėjimo dalyviai 

l d N < i : a X 

xeiiais 

arnią liet; 
mat* 
s, Kc-

ių veidų matė 

i -^TT^lP' iona 

Antanas Po:rkonis. išpardavęs 
didesnę aa.: :r.o kūrinių ir net j nuoširdžiai klausėsi ir galingai 

pare-jimais Chicagos plojo, įvertindami jauno muziko 
augų fttRAteiktetfcs, šiomis die-į sugebėjimus. 

nomis č-z^zv s\i rx.r.-a L.JC* Apreiškimo parapijos choras, 
'Ryder' sunkvežimiu atbildėjo į vad. Algirdo Kačanausko, atliko 

Floridą ir pastoviai apsigyveno j giesmių ir lietuviškų dainų prog-
Junc Beach mieste. Petrikoniai 1 ramą. 
Sįpja retoje įsigijo puikų butą Į Kun. Pranas Raugalas, parapi-
dideiiam* pastatą prie pat Juno i jos klebonas, visiems nuoširdžiai 

padėkojo, pažymėdamas, kad Ap 
reiškimo parapija ir toliau rengs 
Tautos šventes, minėjimus, kol 

DR CER5TIS IR 7.TBL*Tf. 
KISONAT 

Nuolat gyveną Australijoje, 
buvo su savo trimis vaikučiais 
atvykę į Los Angeles aplankyti 
savo tėvelių ir uošvių Stropų. Jie 
labai džiaugėsi jų vizitu, o ypa
čiai mažaisiais anūkais. T a pati 
proga buvo išnaudota ir Žibu
tės brolio Kęstučio Stropaus kū
dikio krikštynoms, kuriose Dr. 
Gerutis ir Žibutė Kišonai buvo 
krikšto tėvais. 

PARfcME PERSEKIOJAMA 
BAŽNYČIĄ 

1976 metais Los Angeles ir 
apylinkių lietuviai persekiojamos 
Lietuvos bažnyčios paramai, per 
šv. Kazimiero bažnyčią, strdėjo 
3,443 dol auką. ši visa suma 
persiųsta i centrą. 

MIRĖ J. M A T I j O S A r n S 

Rugsėjo 12 d., Long Beach, 
Gal. ligoninėje, po ilgos ir sun
kios ligos mirė Juozas Matijošai-
tis, sulaukės žilos senatvės. Velio
nis buvo pensininkas, gyveno 
Long Beach, Cal. , priklausyda
mas vietos Lietuvių klubui. BU
TO labai susipratęs lietuvis, pa
triotas rr didelis labdarys. Pro 

•s Tautinių šokių šventė? p e a c h pap^dymio. <\<r< za<;*°-
^viJ AmFi'eatrą, ?ą spė- •:'° ^"a >ka;*.^~ąs g-.ž .-.-: -
k*i s^erikiečių soaudos. •soie F'Ondr:- PetriKonia; nuo 
•dTrjo atstovai ir apibert: y v o b u to verandos jauste jau- tik bus lietuvių, dalyvaujančių 

Tauyrnais. ŽTrioma, klausimai į čia piatųji Atlantą, o tik nusi- šventėse. Rengėjams talkino Lie-
daugiausia lietė ką ' tik įvykusį j I e ^ € 8 ketvirto aukšto žemyn 

uojau pajunta gyvenamosios ap faktą — Taut inių šokių Šventę. 
Vos šiai spaudos konferenecijai 
pasibaigus, inž. V. Adamkus per-
perpildytame Amfiteatre greit 
spėjo susirasti "Draugo" redakto
rių Al. Baroną ir šia skiltį ra
šantį ir pranešti paskutines n a u 
jienas, ką prezidentienė sakė a-
merikiečiams reporteriams, kaip 
ji atsiliepė apie mūsų šventę. 
Kai žinomieji pareigūnai, koks 
šventėje buvo inž. V. Adamkus, 
taip kooperuoja su spauda bei 
radiju, mūsų pranešimai bei 
straipsniai pasidaro lymiai įdo
mesni ir skaitytojų mieliau skai
tomi. 

Si viena kita pastaba, aišku, ne
užtemdo V-sios Tautinių šokių 
šventės didingumo ir jos rengėfų 
didelio pasiaukojimo organizaci
niam šventės darbe. Br. Juodelis, 
jo vadovaujamas komitetas ir ko
misijos padarė viską, ką tik gaJė-
jo. Pagarba jiems, pagarba šokė
jams ir jų mokytojams bei vado
vams, garbė visai mūsų tautinei 
bendruomenei išeivijoje. 

tiarai idiliją rr jos gamtos gro
žį. Visi tikime, kad ši nauja 
gamtos ir žmonių aplinka dar 
labiau sužadins dailininko kūry
binę vaizduotę, paspalvins jo kū
rinius nauiorrv> mirčių varsomis 
ir jis, gyvendamas Floridoje, ap
sivainikuos naujais kūrybiniais 
laimėjimais, kurie netik džiugins 
lietuviškąją ,isuomenę, bet ir iŠ-
neŠ lietuvišką genijų į platesnę 
Šio krašto aplinką. 

D*aiL Petrikonis jau dabar pra
dėjo piešti naujus paveikslus, o 
netnilcus yra sumanęs atidaryti 
nuosavą parodinę. Jis jau yra su- | 
taręs patalpas naujai statomame 
modemiškame prekybos centre, j 
Ten jis trenss darbo studiją ir . 
galeriją. Visi vietos lietuviai ne- ] 
kantraudatrsi laukia, kada bus Į 
aridaryta jo studija ir linki jam 
sėkmingai gyventi ir kurti 

DAIL. R. ZOTOVIENE 

Ringailė Zotoviene, kasmet vai 
saros karščius praleidusi Michi-

tuvių Bendruomenės I apylinkės 
pirm. Vytautas Radzivanas ir 
kultūros vadovas Petras Sanda-
navičius. 

Vaišes po minėjimo surengė 
parapijos renginių komitetas, 
pirm. Marytei Shalins vadovau
j an t Jai talkino eilė moterų. Vi
soms Marytėms jų vardo dienos 
proga buvo padėkota ir sugiedo
ta ilgiausių metų. Minėjime daly
vavo Simas Kudirka su šeima, 
Romas Kezys su vienu sūnumi, 
dr. J. Lenktaitis, muz. Cibas su 
žmona, Antanina Puškoriūtė iŠ 
Clevelando. KR 

IeL R£li&ac> 5-1811 

DR. WALT£R J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad.. ketvlrtad. k 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-1 
vaL vak. šeštad. pagal susitarimą 

o trečiadieniais uidaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
KCDrarę ra VAIKC LIGOS 

SPECLAUSTC 
MEDICAL BCTXDrXG 

7156 South Western Arenos. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL rjtP 

iki i vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezld. 23t-2Slt 
Ofiso HE 4-1818; Rezld. PR t-M<M 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71&t Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad. ketvrtsd. * 
penktad. S iki 7 v. p p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T T J D I O 
VIOLETA RAROSAITE 

Ofs, teL 785-4477, R«x. 246-2839 7 0 S I *>. Washtenaw, teL 778-«W« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj*. 

TeL Ofiso HE 4-5843. rez. 388-22S3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai. pina., ketv. 1 Iki |- v. popiet 

KntrnA.. penktad. 1-S, trefi. tr seetad 

Dr. Ant. Rudoko kafcincts peremf 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

t709 West 51 st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vsl.: p*«a: susitarimą; pirmad. Ir 
setv. 1-4 ir 7-3; antrad. Ir penkt. 
10-4: Šešta. IO-S vul. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR C H m U R G t 

SpecJaifb? — >!rrvn Ir 
Emocinės ll^oc 

CRAWFORD M1J33CAL Bmx.T>"G 
•44» So. Poiaski Roari 

Ts laados pagal susitarimą 

S 0 P H 3 E B A R Č U S 
OAJMJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visai uroĮimus a WOPA 
Listorti teDssi kasoSeo auo pirros-

disaio &d penkt^fienio 12«0 — 
1:00 v*L popiet — A«*ts<S«i tr 
»ekm«rle*4 mo ' 3 0 OrJ 9-̂ 0 VH! 
ryto. 

Ukah n r ^ i r t 4-M1S 
14M A. M. 

rim s<v MArLEwooe AVK. 
CHTCAGO. tLL 9062S 

teL — GI 8-6873 

DR, W. M. EISIH-EISIMAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
GLNEKOLOGLNfi CHIRURGIJA 

6LS2 So, Kedzle Ave. WA 5-26T0 
Valandos p*e*i wj.sita«m». ^ei ne> 
atsiliepta, skambinti M\ 2-»K..MII 

TeL — BE S-3SS3 

DR, A, B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Aidų Ligon 
S907 West l»3M *treet 

VsIajKis pa^al r-sitAri—a 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKšEYIčIUS 
4 O K 4 \ 

V A I K Ų L I G O S 
2G56 We*t ^ H ^rT^et 

PtoTĮsad . «.r;trad., ketrirtad. Ir penkt 
tsiao 12 ik: t f«L Ir nuo 5 iki 8 r»l 

Ofs. PO 7-60on Bes. GA 8-727? 

DR, A, JENK1NS 
GTT-YT^JA-5 ~- "HLRURGAS 

5844 West SSH ?ir«"t 

Valandos pejęai r:xrar^ną 

OR, K. A, JUČAS 
DERMATC LOCIJA — 

CHTR".'^"!.!*. 
100S Vo. Pfi«it«»rTi \*»T,H* 
5214 No. W«*fc»m Avenue 
TeL &tiw.k'>Traa 12 valandų 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5u3«. 
Ketv. 18 v. vak. šešt 10-4 v. p-, j . 

Trečiadieniais uždaryta. '-.; 

Telet. — 282-4421 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTŲ LIGOS — CHIRrRGUft 

Ofisai 
111 NO. WABASB ATE. 

4200 NO. CENTRAL ATU. 
Valandos pagal susitarimą. • " i " 

DR, FRANK RĖČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba Uetuvižkai) 

t618 W. Tlst 8t. — TeL 737-5141 
Tikrins akis. Pritaiko skfcstai kr 

"Contsct tenses" 
7sJ. pagal susitarimą. TJidarrtS trs# 

turi pilną sąmonę ir girdi lutų neparemdavo. 

Kiekvienas turi »vyje neat
rasto criaraktetio kontinentą, 

ji nepraeidavo nė joks gerai dzt~ i LAlmingas. kurs vaidina Kolum
bas, kurj Juozas nepastebėdavo ir į &ą » v o patie« sielai! 

i «s 8tepb» 

0 0 ^ 0 « > 0 < y X > / V N - v į O < V N O ^ > < V V > 0 < X > < V O < » 0 0 0 0 ^ 

FRANK'S TV and RADIO. EMC 
M t a HAL3TED fTREET TEL - CA %-Tm 
1ADUO ER STSREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

PASIUNTIMAS rVATJUAUSIV TZLEVIZUŲ APARATŲ 
trhVKTTtm TILBVTZZJ06 APARATAI 

« « H M I * i m*tm •*«*. 

Apeunoka skelbti* dlen. DRAUGE 

ne* $a r>l»£iaas}&l Rkaitotnas Ue 

*xrnų 'iJesraStla. G: f^eibimą ka! 

į t e * visiems prieituu&cs 
' s j s M B i a a Į s s M i i H M . I I I 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
LVKSTŲ. PCSL8S LR 

PROSTATO CHIRl*RGLJA 
26.56 W. 8Srd 8treet 

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

Ofise teL 77fl-288Q. re*. 440 SMI 

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

Adresas 42o5 W. RSrd Stna i 
Ofi»*o trtet. RE &-4410. 

Rpxk)et>ct3os tele*. GR a-MIT 
7si.: pirmad., antrad.. ketvtitad. k 

p«nktad. nuo 1 lkl S vnl povML 

Ofiso teL HE 4-211S. nairuj GI »-<tM 

DR. Y. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 

2454 W « t TLst Street 
'•'u. pirm., antrad.. kstr. tr rr*"v*M 
2-1 ^ 8 - 7 — M ankirto misitAras. 

• — • — ^ - . 

TeL ofbo PR 8-6448 
DR. F. C, W!NSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHTRURGAfi 
8107 West 71st 8treet 

Valandos; . -« vai popiet. 
Trec. Ir AeSt&d. pagal rjsitariBis, 

Ofiso teL 386-S166; tmmą SS8-4SBS 

DR. PETRAS ZL10BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

82$4 R. .Vsrra«aasett Ave. 
Vai. pinu., antr . kete. \r penkt. t-l 

Sesta^enMs p«S»l Mrtttrtią 
11 •' . . ' i1' • 
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žmonijai nenaudingi -

ATLANTO IR HELSINKIO PAKTAI 
Minint Helsinkio pakto pasi- punktuose įrašyta pagrindinių 

rašymo vienerių metų sukaktį, žmogaus laisvių — minties, sąži-
prisimenamas ir kitas labai svar- nės, religijos, įsitikinimų ir pan. 
bus dokumentas — Atlanto pak- gerbimas, tačiau visiškai nė-
tas arba Atlanto charta. Pašau- ra suminėtos bet kurios sankci-
lio spauda pastato juos greta, iš- jos dėl jų paniekinimo, dėl žmo-
kelia jų geras ir blogas puses ir nių persekiojimo. VI-sis susitari-
prieina nuomonės, kad tiedu mo .punktas, — "nesikišimas į 
paktai, nors būdami visiškai vidaus reikalus" — padaro neį-
priešingo "sukirpimo", niekuo manoma bet kurią kontrolę šiuo 

Komunistines sistemos padariniai 

nepasitarnavo žmonijai. 
* 

Atlanto paktas buvo sudary
tas II pasaulinio karo pradžioje. 
1941 m. rugpiūčio 14 d. New-

klausimu. 
Neseniai iš Sovietų Sąjungos 

ištremtas žinomas disidentų va
das Andriejus Amalrikas jį aps
pitusiems žurnalistams pasakojo, 

foundlando pakrantėje JAV pre- k a d Helsinkio pakto pasirašymas 
zidnetas F.D. Rooseveltas ir Di- SoKK* žmonėms jokių gerovių 
džiosios Britanijos premjeras W. neatnešęs. Amalriko žodžiais, 
Churchillis pasirašė ir paskelbė S * * * įstaigos ir toliau vykdan-
vadinamą Atlanto chartą. Pakte č i o s Prievarta ir toliau truk-
buvo parašyta, kad nei D. Britą- d o m a s užsienio radijas, persekio-
nija, nei JAV-bės, kad ir vesda- i a m i i° klausytojai, neįsileidžia-
moŠ neatlaidu karą, nesiekia ir m a užsienio spauda, vykdoma 
nesieks bet kokio savo teritorijos religinė prispauda. Nesą duome-
padidinimo, o taip pat niekada nu> k a d bu t l* leidžiama norin-
nepritarę bet kokiam kitų padą- t l e m s i š Sovietų Sąjungos įške-
rytam teritoriniam pakeitimui, liauti> neleidžiama susijungti 
jeigu jis nebus rišamas su tautų n e t s u užsienyje gyvenančiais ar

timiausiais giminėmis. 

Nuo 1971 ligi 1974 m. "Xew 
York Times" žinių įstaigos vedė
ju buvo Hedrick Smithas. Jau ke
liaudamas į Maskvą gerai žinojo, 
kad ten visko trūksta, bet nežino
jo, kaip žmonės apsirūpina trūks
tamomis prekėmis. Asmeninius 
patyrimus iš gyvenimo Maskvo
je aprašė "The Russians" knygo
je. 

Nuvykus į Maskvą, reikėjo vai
kus leisti į mokyklą. Pradėjo po 
krautuves 6 skyriaus knygų me
džioklę. Bet pardavėjai visur sa
kė, kad jos jau išparduotos. Vė
liau panūdo 11 metų dukrai nu
pirkti baleto batukus. Nustebo, 
kai balerinų krašte negavo 8 nr. 
batukų. 

Maskviečių garbinamame 
GUM prekybos centre Smithas 
panoro nusipirkti batus. Batų 
yra, bet nėra reikiamo dydžio. 
Rado daug sandėlių ir blogos ko
kybės batų, kurių pardavėjas ne-

Eiles ir kyšiai sovietinėse krautuvėse 
B. JABLONSKIS 

Tas pats Andriejus Amalrikas 
tvirtina, kad nežiūrint Helsinky
je paskelbtų "laisvių", Sovietuose 
tebeveikia kančios koncentraci
jos stovyklos, laisvės mylėtojai 
tebežudomi tose stovyklose, ka
lėjimuose, psichiatrinėse ligoni
nėse. 

Paklaustas, ar galimos Rusijoje 

bos. Tokios dienos, žinoma, gali 
ateiti, bet šiandieną dar jų nėra. 

* 
Taigi nei Atlanto, nei Helsin-

laisvai pareikšta valia. 
Atlanto pakto tekste Įsakmiai 

irašyta, kad kiekviena tauta gali 
pasirinkti tokią savo krašto val
dymo formą, kokia jai bus tin
kama. Kitoje vietoje užsimena
ma, kad turi būti atstatytos su
vereninės teisės tų tautų ir vals
tybių, kurios buvo anksčiau jėga 
pavergtos. 

Atlanto pakte yra ir kitų gra
žių žodžių. Kalbama apie būsimą k o k i o s n o r s reformos, Amalrikas 
taiką, kuri turinti patikrinti a tsakė ', k a d a P i e Jas užsimenama 
kiekvienai tautai laisvai gyventi *ik t a d a ' k a i R u s 5 J a i y,ra s u n k u s 

jos sienose, sumažinti aps'igink- l a i k a i ( P ^ ' ° pasaulinio karo 
lavimą, suteikti kiekvienam metu> i r k a i r e ž i m u I r e l K i a zm°-
krastui laisvą priėjimą prie būti- ! 

niausiu žaliavų. Tarpusavio ne
sutarimams spręsti kraštai netu
ri teisės naudoti jėgos. 

1942.1.1 Atlanto, deklaraciją 
pasirašė dar 25 valstybės. Prie kio chartos pavergtiesiems nieko 
susitarimo prisidėjo ir Sovietų gera neduos. Pirmasis dokumen-
Są junga, tas yra "jau nuskendęs" tame 

* pačiame Atlante ir apie jį, kaip 
Teoretiškai šio pakto žodžiai bereikšmį, nė nekalbama. Hel-

buvo labai gražūs ir daug kas sinkio paktas tebėra gyvas. So-
tikėjo jų nuoširdumu. Tikėjome vietai jį nuolat iškelia, giria jį, 
ir mes, lietuviai. remiasi jo punktais tačiau, dau-

Kentėdami be galo skaudžias gelis jį pasirašusių kraštų tyli, 
sovietinių bolševikų ir vokiškų nes buvo vienos ar kitos pusės iš-
nacių okupacijas, mes manėme, prievartauti. Tie prievartautojai 
kad, bent karo veiksmams pasi- — didžiosios pasaulio valstybės, 
baigus, bus atstatytos pasaulyje O didžiosios valstybės niekada 
Žmonių ir tautų teisės, kad pra- nebuvo nuoširdžiai draugiškos 
radusieji laisvę ją atgaus. Štai mažoms. 
dėl ko lietuvių tauta daugiau "Draugo" dienraščio nuolati-
kaip dešimtį metų (1940-1953) nis ir ilgametis politinis apžval-
intensyviai kariavo pogrindyje, gininkas Gediminas Galva yra pa-
Tie drąsūs mūsų tautos vyrai ir ruošęs spaudai savo vyresniojo 
žudomi manė, kad pasaulyje brolio Emesto Galvanausko at-
berrt kartą atsiras teisybė — bus siminimų rinkinį — 800 pusi. 
įgyvendinta Atlanto pakto dva- knygą. Ernestas 1919-1924 m. 
sia. buvo besikuriančios Lietuvos 

Tačiau, kaip vėliau išaiškėjo, valstybės ministeris pirmininkas, 
Atlanto paktas nebuvo vertas nė užsienio reikalų ir kt. ministerijų 
to gabalo popieriaus, kuriame jis valdytojas. Jam teko eilę metų 
buvo surašytas. Nė viena tauta, vesti įvairias derybas su ano me* 
juo remdamasi, neatgavo laisvės, to Santarvės valstybėmis. Deja 
Atvirkščiai, apie 40,000 Lietu- mūsų didysis valstybininkas 
vos jaunų vyrų žuvo vien todėl, jomis buvo visiškai nusivylęs, 
kad šventai tikėjo Atlanto char- nes, pagal jo žodžius, Santarvės 
tos žodžiais. Tuo tarpu nė vie- valstybės niekada nenorėjusios, 
nam iš Atlanto paktą pasirašiu- kad Lietuva būtų laisva ir nepri-
siųjų kraštų nerūpėjo pavergtųjų klausoma. De jure jos mūsų šalį 
tautų reikalai. Šiandien Atlanto pripažino tik tada, kai joms ne-
charta yra užmiršta, o jeigu ka- bebuvo kas daryti — kai Lietuva 
da ir prisimenama, tai tiktai pati sau nepriklausomybę išsiko-
kaip apgaulingas dokumentas. vojo ir įrodė teisę gerai tvarkytis 

* ir gyventi — 1922 metais. Ame-
F975 metų Helsinkio dokumen- rika buvo viena paskutiniųjų ją 

tas. Sovietų rašeivų paruoštas, pripažinusių. Ir tai ji padarė ne 
yra jau kiek kitokio turinio. Hel- tiek- savo "gera valia", kiek savo 
sinkio paktas nieko nekalba apie piliečių — Amerikos lietuvių 
pavergtas Europos tautas, nuty- spaudžiama. (Milijonų parašų!). 
ii net jų vardus. Tai lyg pamink- Taigi ir dabar nėra daug vil-
linis kryžius Europos tautų ka- čių, kad didžiosios valstybės pa-
pinyne, ant kurio, deja, nesura- dės Lietuvai atsikurti. Kad tai y-
šyta net mirusiųjų vardai. ra tiesa, rodo istorija ir mūsų lai-

Tiesa, Helsinkio paktas kalba kais pasirašyti Atlanto ir Hel-
apie tam tikras laisves jį pasira- sinkio paktai. Lietuva draugų 
šiušioms tautoms, tačiau yra vi- turi ieškoti kitur, ir tai pirmiau-
sišlcas nebylys pavergtiesiems, sia pavergtųjų tautų tarpe. 
Helsinkio pakto kai —kuriuose b. kv. 

(Kritikos), Išleido MacMillano 
leidykla. L. Engei yra tikra te
atro pelė, išskirtinis dramų au
torius ir teatro kūrybos kritikas, 
laimėjęs net tris premijas. Au
torius savo kritikas pradeda Ed
garu Allanu Poe, kurio teatro 
apžvalgos pasirodė apie 1840 m. 
Broadvvay žurnale, o Walto Whit 
mano — Brooklyno Eagle. Tai 
buvę pirmieji ir narsūs kritikai, 
neaplenkę net Shakespearo dra
mų ir tragedijų. Po jų buvę daug 
kitų, iš kurių pasirenka apie 20, 
jų apžvalgas ir kritikas nagrinė 
ja ir vertina. Autorius randa, 
kad Martinas Gottfriedas, laik 
raščio New York Post teatro re
cenzentas ir kritikas, visai neti
kęs. Mini ir daug kitų, kurie ne
są verti kritiko vardo. Geriausias 
iš jų visų esąs Haroldas Clur-
manas, kuris nuolat rašo į The 
Nation. Jis sugebąs surasti tikrą 
dramos meninę vertę ir svorį- Ge 
rai rašą recenzijas ir dramines 
kritikas dar šie autoriai: Alex-
andras Woolcottas (jo geriausia 
recenzija Florencės Reedos The 
Shanghai Gesture), Richardas 
Coe iš Washington Post. Clive 
B a mes iš New York Times ir 
Jay Carras iš Detroit News. 

Lietuviui dramaturgui ir teat
ro kritikui ši knyga būtų įdomi 
tuo, kad į dramos veikalą žiū
rima visai iš kito taško ir iš ki
tokios perspektyvos. Mūsų žy
miausi dramaturgai, aktoriai ir 
kritikai buvo rusų mokyklos auk
lėtiniai. Šios knygos autorius ang
lų teatro įtakoje išaugęs ir su
brendęs. Suprantama, kad bus 
pridėta ir amerikiečių. Tas teat
rinės kūrybos kritikos komplek
sas tuo įdomus ir patrauklus. 

patarė pirkti. Žmona pradėjo po 
didesnes ir mažesnes krautuves 
ieškoti emaliuotų teplano keptu
vių. Ir šių nepatarė pirkti, nes 
jose pagamintas maistas įgyja ne 
malonų skonį, 
plieno ir vario indų visiškai nėra. 

Produkcija ir trūkumai 

Sovietinė produkcija griežtai 
laikosi plano ir nieko nedaro, kas 
jame nenumatyta. Pvz. Lenin
gradas turi daug sniego pašliū
žų, bet jau keli mėnesiai stokoja 
muilo. Ten gyvenanti pažįstama 
šeima bandė visą mėnesį vaikams 
nupirkti smulkių daiktų, bet ne
gavo. Tuo pat metu krautuvėse 
pilna radijo reikmenų. 

Labiausiai trūksta dantims va
lyti pastos, rankšluosčių, spynų, 
siurblių, indų, laidyklių, kili
mų, foto priemonių, automobi
lių ir atsarginių dalių. Kada ko
kios prekės pasirodys, eiliniam 
žmogui sunku nuspėti. Kai jos 
pasirodo, greit išperkamos, nes 
atgabenami maži kiekiai. Tad 
žmonės kasdien laisvalaikį pralei
džia krautuvėse ir ieško naujų 
prekių. Kiekvienas nešiojasi pre
kėms įsidėti priemones — mote
rys krepšius, o vyrai portfelius. 

minučių, o dėl 3 kopūstų galvų I elgiamės, nuo to laiko, kai mark-
iigiau 3 vai. Kartais kopūstai' sizmas įsigalėjo". 

Ranka ranką plauna 

ar bendradarbis bando įsigyti di
desnį kiekį reikalingų prekių, o 
neturi pakankamai pinigų, gau
na iš kitų. Rusai niekad neturi 
tiek pinigų, kiek amerikiečiai, bet 
draugams yra paslaugūs ir dos
nūs. Skolina vienas kitam po 25. 
5 0 ar 100 rub. ligi ateinančio at-

Nerūdyjančio ! lyginimo. Kitas sektinas elgesys — 
pirkti maisto produktus ar kitas 
prekes artimiesiems ir kaimy
nams. Būtų laikoma negražiu 
gestu, jei nenupirktų draugams 
reikalingų arba sunkiai gaunamų 
prekių. Kiekvienas žino kito 
drabužių, batų dydį. Žino ir 
kam ko trūksta. Kai šių prekių 
užtinka, stovi eilėse, nepaisant 
lietaus ar perkūnijos. 

greičiau pasibaigia kaip eilės, nes 
jos nusitęsia iki 1 mylios. Kartą 
Smithas pastebėjo, kai 4 žmonių 
eilė laukė užsisakyti kilimų. Jie 
oraleido 2 dienas ir 2 naktis. 

Ryši palaiko įstaigų tamauto-

Žmonės stoja į eiles net nežino
dami, kas ten bus parduodama. 
Vietą užima keliose eilėse vien 
dėl to, kad greičiau galėtų įsigy
ti prekių. Keliose eilėse paprašo 
ko nors pasaugoti vietą. Stovi to-
je eilėje, kuri greičiau juda. Iš jos • 
eina į kitą panašią eilę. Taip su
taupo laiko ir gauna pageidauja
mų prekių. Kas žino prekės kai
ną, tas iš anksto susimoka už ją 
kasoje ir tuojau gali pasiimti. 

Eilės prie maisto 
Maisto krautuvėje pirkimas tu

rėtų būti lengvesnis. Deja, jis 
yra kur kas painesnis.Pienas, svies 
tas, sūris ir dešra yra skirtinguose 
skyriuose. Kiekviename skyriuje, 

Kyšininkavimas labai paplitęs. 
Pardavėjo mėnesinė alga nuo 80 
iki 120. Mažus atlyginimus pa
pildo iš po prekystalio paslėpto
mis prekėmis. Jas gauna labai pa
tikimi ir anksčiau įdavę kyšį. 60 
rublių vertės lietpaltis parduoda
mas 10 ar 15 rublių brangiau. 

Tokia prekyba tapo mark
sizmo palydovu. Spauda veltai 
mėgina ją sustabdyti piktais 
straipsniai ir pajuokimais. Kroko
dilas, kuris skirtas sovietinio gy
venimo neigiamoms apraiškoms 
pajuokti, kartą paskelbė, kad vie
noje krautuvėje atvežta į odos 
skyrių 500 užsieninių rankinukų 
moterims. Bet 450 jau nupirko 
krautuvės tarnautojai, o 49 pa
slėpti po prekystaliu. Jie bus par
duoti tik iš anksto užsisakiusiams 
ir kyšį davusiems. Bet vienas dar 

kan't- į v r a prekylangyje. Kas nori jį gau
ti, tegul pasiskubina! 

jai. Pietų metu vienas iš jų nu-'reikia stovėti eilėje. Tenka 
perka sau ir kitiems pagrindinius' riai laukti, kol tavo eilė ateis. Lai-
maisto produktus, kad jiems po į mingi tie, kurie žino, kiek kainuo-
darbo nereikėtų grūstis eilėse. Be!ja šie maisto gaminiai. Susimo-
to, kuri nors moteris darbo metu j ka kasai už maisto davinį ir jį: PRIĖMIMAI PAS POPIEŽTC 
iš įstaigos išleidžiama pasižvalgyti| tuojau pat gauna. Bet sunkiausia 
po didžiausias vidurmiesČio krau- gauti blogiausią maistą — sūrį 
tuves. Kai ji aptinka ką gero, tuo-Į— kartu su kitais. Eilės prie sūrio 

ilgos ir lėtai juda. Ir čia žmonės 
kaitalioja vietas, kol apsirūpina 

jau šaukiasi talkininkų. 

Pirkėjų kantrybė 

Be to, kiekvienas pasiima dau
giau pinigų, nes krautuvės ne
pripažįsta kredito kortelių, čekių 
ar paskolų. Galima gauti trum-
palaikiui kreditui tik tas prekes, 
kurios jau pernelyg ilgai guli len
tynose ir jų niekas nebeperka. 

Sistema išugdė tarp 
asmeninę paslaugą. Jei 

žmonių 
draugas 

Stebint Sovietų žmones, atro
do, kad dėl prekių stovėtų ei
lėse ligi pasaulio galo. Kasdieni
nis stovėjimas eilėse juos išmokė 
visokių gudrybių stovėjimo lai
kui sutrumpinti ir greičiau įsigyti 
pageidaujamą prekę. Kas atsitik
tų, jei amerikiečiams tektų kas
dien tiek daug laiko praleisti ei
lėse? 

Sovietų moterys, dirbančios ar 
nedirbančios kasdien eilėse pra
leidžia po 2 vai. Pasitaiko, kad 
dėl 4 ananasų reikia laukti 90 

pienu, sviestu ar dešra. Taip jie 
praeina greičiau. 

Smithas, pasimokęs iŠ 

Popiežius Paulius VII atski
rose privačiose audiencijose 
priėmė Ispanijos užsienio rei
kalų ministrą Aoreja Aguirre 
ir popiežiškąjį legatą 41-jame 
Tarptautiniame Eucharistiniame 

žmo- kongrese, austrahetį kardinolą 
nių, per 22 min. nusipirko pieno, į Robert Knogc Bendroje au-
sviesto, sūrio ir dešros. Pagaliau, diencijoje Vatikane, tarp dau-
džiaugėsi ir jis nugalėjęs mark
sistinę sistemą. 

Lakstymas iš vienos eilės į kitą 
aiškiai atsispindi žmonių veiduo
se. Kiekvienas nori patekti pir
mas į krautuvę. Veidai niūrūs ir 
karingi, lyg į mūšį pasiruošusių 
eiti. Vienas mandagus žilstan
tis literatūros kritikas Smithui pa
aiškino: "Mes daug metų taip 

M. Stonvs " '>r.k- • V I Ų V ; / salė, kurioje buvo pasirašytas gėdingas dokumentas 

gelio tūkstančių tikinčiųjų, 
dalyvavo taip pat amerikietis 
astronautas Stuart Roosa, kurį 
Šventasis Tėvas atskirai pa
sveikino. Astronautas Stuart 
Roosa buvo erdvėlaivio "Apolo
nas 14-ka" įgulos narys, valdęs 
kosminį aparatą orbitoje ap
link mėnulį, kai kiti Apolono 
14-ojo misijos nariai buvo nu
sileidę ant mėnulio paviršiaus. 
Toje audiencijoje taip pat 
buvo grupė jaunų slovakų, 

I kuriuos lydėjo Romoje vei-
! kiančio Šventųjų Kirilo ir Me-
j todijaus vardo instituto vado-
I vai. Paulius VI taip pat ir juos 
atskirai pasveikino. 

JAV dviejų šimtų metų proga 
prezidentas Gcrald R Fordas 
prisiuntė visų užsienio diploma
tinių misijų šefams dovaną, — 
medžio raižinį, pavad ntą "Oat 
of Many — One". Dovaną gavo 
ir Lietuvos atstovybė Washing-
tone. (E.) 

— Dvi priežastys, — taria 
Kohnas. — Praeitą vakarą užsu
ko pas mane kaimynas ir pasa
kė: "Ui, Kohnai, kai ši santvar
ka žlugs, visus komunistus kars, 
ir tokius, kaip tu ir aš, kurie 
prisitarkėm". Užtai aš nenoriu 
laukti, kad tas atsitiktų. Noriu 
išvykti. 

— įtampa yra civilizacijos mo
kestis. 

AUŠRA IŠEINA į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas is okupuotos Lietuvos 

MARU K \TNCEBYT£ 
64 
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Spaudoj ir gyvenime 

KRITIKŲ KRITIKA 
Amerikiečiai turi nedaug kri

tikų, kurie rašo dramos veikalų 
ir teatre vaidinamų dramų ap-
i r d g a s . Dar mažiau ju, yra da

lykiškai sugebančių tokias kriti
kas rašyti. 

Tik dabar išėjo i? spsudos 
ii>hm*rv^ Enjtio I h e Couc»i8unfttym§. 

— Vis dėl to aš jus pažinau, kad ir iš tolo, 
Pasakiau, kad darbo ieškojau. 
— Taip su darbu dabar nelengva. Girdėjau, girdė

jau jūsų tragediją. 
— Kokią tragediją? 
— Kad jūs netekot tėvų, kad iš mokyklos buvot 

pasalinta, kad turėjot prasto darbo imtis. 
— Prastas darbas dar ne tragedija. 
— O dabar ir to paties netekot, — tęsė jis. Bet 

nenusiminkit. Kai reikės, atsiras. 
— Man dabar reikia. 
— O jūs dabar geriau ištekėkite. Nebereikės nė 

darbo ieškoti, — perėjo jis į kitą temą, ir nesupratau 
— šaiposi ar rimtai kalba. 

— O kodėl jūs nevedat, jei patariat ištekėti. 
— Ne taip lengva žmogų surasti, — tarė jis atsi

dusdamas. 
— Be reikalo vaidinat. 
— Rimtai. Gerų merginų dabar iš tūkstančio vie

nos nerasi. Už tat ir vargstu su seseria. 
Atlydėjo beveik iki namų. o paskui prisikabino, 

kad vakare kur nors su juo nueičiau — j kiną ar j ka
vinę. Atsisakiau. 

O praėjus porai dienų, vis tiek nuėjau su juo į pa-

ijenau nebūčiau ėjusi. .Pagalvojau, kad del darbo.' atsisakei tada jo, tik bijodama, kad ištekėjus negalėsi 
Atsiuntė specialiai žmogų su rašteliu. "Norėčiau su gyventi pagal savo tikslą. "Durnele, sako, nežino, kad 
jumis pasikalbėti. Ateikit šiandien penktą valandą prie j aš ją tik dėl to ir branginu. Ir aš nenoriu kaip gyvulys 
mūsų valdybos, aš ten jūsų lauksiu". Pasirašęs Edvar- į gyventi". 
das. Keistas! Aš visai jo vardo nežinau. Jei senukas 
nebūtų pasakęs, kad nuo pono inžinieriaus", nebūčiau 
supratus, kas tas Edvardas. 

— Kodėl jūs mane kvietėte? —klausia nuėjus. 
— Pasiilgau. 
— Kokia čia kalba! 
— Atsidarė piniginę, ištraukė pluoštą banknotų ir 

Na sudiev. 
Virga 

'snrcrn\\ 
1962.IV9. 

Virginija, 

Sausio trisdešimt pirmą, paskutinę mano darbo 
atkišo. O man taip biauru ir kažko baisu pasidarė, dieną, išgirdau, kad ir Dulienė atleidžiama iš darbo. 

O gal jis man tik gero norėjo? Reikėjo nors apie Apie tai aš rašiau dienorašty. Ją atleidžia iŠ darbo! 
darbą pasikalbėti. Bet negalėjau. Palikau jį ir nubėgau." "Žiemos sezonui". Ką reiškia tas žiemos sezonas? Vi-

Už poros dienų vėl ėjau darbo ieškoti ir vėl g r į - s i t rauko pečiais ir nesupranta, kaip gali moterį su 
žau tuščiomis. Ėjau į antrą, trečią, ketvirtą valdy- J dviem vaikais palikti be darbo. Pačią mamaitę ši žinia 
bą, ir visur tas pats: "Jūs iš Antakalnio. 2inom, ži- apstulbino. Netikėdama, kad tai gali būti, nubėgo i 
nom. Ne, darbo nėra". j valdybą. Pasirodo, tiesa. Mamaitė ėmė šaukti, priekaiš-

Norom nenorom supratau, kad valdyboms apie tauti. O ten kiekvienas kaltę stumia nuo savęs. IŠ raš-
mane painformuota. tinės pasiuntė pas pirmininką, pirmininkas -— į kadrų 

Pas Kvozinus aš įpratau kaip girtuoklis į karčia- Į skyrių. Ten kaltina inžinierių. 
Grįžo namo mamaitė baisiausiai nusiminus, išsi

verkus. Išsmaugsianti vaikus ir pati sau galą pasida
rysianti. 

— Nepražūsim. — sakau, — juk mums tik pa
vargti reikės. 

— Jeigu ir numirti reikėtų — kas čia tokio, — ra-

mą 
Kai nėra studentų, kalbamės mudu su Povilu. 

Tikriaus sakant, aš kalbu, o jis klausos. Visa, ką aš 
pasakoju apie savo tikėjimą — apie Dievą, jam atrodo 
nauja, negirdėta. 

Aušra 
Ežerėnai, miai pritarė Ramunė. 

1962.1 V.8.' — Dėl to nemirsi, durne tu, — suniekino ją VI-
AuŠrele, , kintas. — Rusų kareiviai daugiau kaip mėnesį plū-

Neiškenčiau tau neparašius. Jei ne tėtė, Leonas J E S į J ™ 5 n e V a l g * k ° l a m e r i k i e č i a i * ° ***»*> * 
būtų atidume* pas tave. Tavo laišką su dienoraščiais 

je&dtmu j>aa. Jis kbaj džiaugia*, sužinojęs, kad Xu, _^_ iBu» 
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1 DRAUGAS, pirma(£enfs, 19?6 m. rugsėjo merr. 28 d. [ 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. ėjo su gražiu pasisekimu. Mūsų 

kuopa visur aktyviai dalyvavo. 
Sekretorė E. Gorodeckienė prane
šimą papildė. 

Liepos 11 d. Worcesterio mies
tas minėjo JAV 200 metų nepri
klausomybės paskelbimo šventę. 
Kuopa dalyvavo parade su vėlia
vomis. Pirmininkas ypatingą pa- į 
dėką išreiškė sesėms šaulėms už 
jų aktyvų dalyvavimą ir žygia
vimą parade nugalint vasaros 
karštį. Broliai šauliai parade pa
siliko pasyvūs. Jų dalyvavo tik 
keletas. Kuopos vioepirm. K. Pra
puolenis 77 m. amžiaus nešė 
kuopos vėliavą, o narių tarpe tu
rime gana daug jaunų vyrų, ta
čiau jie nesirodė ir neįvertino,kad 
mes turime tikrai jausti pareigą 
ir padėkoti Amerikai už mums 
suteiktą laisvę. Kuopos vieepirm. 
K. Prapuolenis brolius Šaulius iš
barė. Jie tikrai buvo to verti. Se
ses šaules išgyrė. 

Iždininkė F. Spirauskienė pa
teikė finansinį pranešimą. Kuo
pos iždas dėka energingos valdy
bos yra gerame stovyje. Kultū
rinių reikalų vedėjas šaulys V. 
Gedmintas padėkojo spaudos dar-

AKTYVI LIETUVAITE 

Teresė Miliauskaitė yra naujų
jų ateivių Juozo ir Janinos Mi
liauskų duktė. Gimusi Woices-
i»>ry. Lankė Sv. Kazimiero parapi
jos pradžios mokyklą ir Aušros 
Vartų Lituanistinę. Jas baigusi 
įstojo į Švento Vardo aukštesnią
ją mokyklą, kurią baigė šiais me
tais su gerai pažymiais. Visus ke
turis meius priklausė National 
Honor Sociery ir daugeliui įvai
rių sporto ir kitų skyrių rate
liams. Narė St. Šalkauskio moks
leivių ateitininkų kuopos, kurio
je ėjo valdyboje įvairias pareigas. 
Priklausė tautinių lokių sambū
riui "Žaibas". Keletą metų mokė 
religiją Sv. Kazimiero parapijos 
mokykloje tuos vaikus kurie lan
ko viešas mokyklas. Devynis me
tus mokėsi skambinti paininu ir 
yra narė Piano Playing Auditi-
ons. 

Teresė yra gavusi ne tik Mote
rų Sąjungos, bet ir daugiau sti
pendijų. Rugsėjo mėnesio pa
baigoje pradeda tolimesnes stu
dijas Northeastern universitete 
Bostone. Tenka palinkėti ir to
liau Teresei pasilikti gera studen
te ir lietuvaite. 

J. M. 

GRAŽIAI ATŠVĘSTA 
TAUTOS ŠVENTĖ' 

Rugsėjo II d. Maironio Parke 
įvyko dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos susirinkimas. Atidarė 
pirm. A. Zenkus. Visus pasveiki
no susirinkusius po vasaros atos
togų, nors iš tikrųjų ši vasara 
buvo ne atostogų laikas, nes at
likta daug rr svarbių darbų per 
ją. Pirmininkas taip pat priminė, 
kad rugsėjo 8 d. yra Tautos šven
te, todėl šį susirinkimą ir pravesi-
me šventiškoje nuotaikoje, prisi
mindami Tautos šventę. Šiais 
metais daugelis šaulių kuopų į mėtojas g a u s ZVz t^il- dolerių, 
švenčia 5 metų įsikūrimo sukak- j pralaimėjęs — l*/» vdL dol. Tiks 
xį. Gauta daug laiškų iš įvairių Į Ii' mačo d a t a dar nebuvo mista-
kuopų kurios kviečia dalyvauti j tyta. "Boston Herald" TX.9 pa
jų 5 metų sukakčių minėjimuo-1 skelbė, kad Bobby Fišeris j au 
se. Visus pakvietimus patenkin- atvyko iš Ispanijos j Bangkok, 
ti neįmanoma. Susirinkimas nu-

C L A S S I F t E D GU.I..D.E 
JUM. fcU.AiMuU* *» I 

Registracijos italas JAV Liet. Bendruorneaės naujosios tarybos sesijos 
Chicagoje metu. I& k.: Liudas Simaitis, Juozas Gramas ir Petras Indreika. 

Nuotr. Jono Urbono 

xxx>oooooooooooooooooooooo 

TELEVIZIJOS 
M I 6 L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro V e&mtavai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 6»th SU teL 776-1486 
o o o o o o o o o o o < x x x > o o o o < x x K H x y 

buotojų komisijai už jų rūpes
tingai atliktą darbą. Komisiją su
darė kuopos pirm. A. Zenkus, 
sek. E. Gorodeckienė; ir šaulys K. 
Čėsna. Jų atliktu darbu patenkin
ta mūsų rinktinė ir Centrą val
dyba. 

Šaulys V. Pajėda išrinktas vė- i 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Archer Ave, 
Ctaicago. I1L 60682, telef. 927-5986 

i a:. 
liavos nešėju. O . Pajėdienė iš- • 
kėlė mintį, kad sesėms bū tų įves- j i n a 

fti kokie nors kursai — suteikime 

GYVULIO ŽVILGSNIS 

Gamtoje gyvuliai ir žvėrys 
pžima ypatingą vietą. Po žmo
g a u s jie pirmieji seka, jie yra 
tarpininkai tarp žmogaus ir au
galų. Kar ta i s atrodo, kad žmo-
° _ . , . . „ . . Seniausia Lietuvių Radi)o Programa 
gus jaučia kažkokią giminystę N a u i o j 0 j Anglijoj ii stoties WLYN 
SU gyvul ia is , jie j a m arčiau ne- 1360 banga veikia sekmadieniais nuo 
gu akmenys ar ka i kurie auga- I r^° *ki 1:30 vat po pietų — pe< 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda namą: 2 bu
tai 2 krautuves n- ofisas. Puikiam*: 
stovy, puikios pajamos. Apyi. 71-os 
ir Kedzie. Turi kati parduotas. Skam
bini 425-7900, Room 106. 

f^NLOMOJAMA — FOR RENT 
! 

RADfO PROG » : i r t r m 

Erdvu* mūr. 3-ją mieg. bimgakm 
r vakarus nuo Caiifonua ir 62-os. 
Naup aluminum- langai ir garažas. 

\y% atiksio mūrinis. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Taiman. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
tuvc-raiie*" — Ln«<juic T*aj; 

Moteriai reikalingas 3 a r 4 
mažų kamb. butas. Pageidauja
ma 1-me aukšte. Brignton Pke. 
847-4188. 

I&NUOM. 2-jų minamu, batas. 
Apylinkėj 67-oa i r Sacrameato. 
k l a b i n t i po 5 v. vak. 137.-6687 • 

Išnuom. 5 kamb. bu ta s 13 
2-me aukšte. Šilima ir karš ta* 
vaadue. 2 ar S suaugusiems — 
M&rquette Parke. T76-s>(ii 

vėliausių, pasaulinių žinių Gyvulio akiu žvilgsnis daž- d u o d a n f 
. j santrauka ir komentarai, muzika, dai-susnnąstyti, | nos> i r M a g d u t č s pasais g,^ p r o . 

kai kada j i s toks gražus, mielas | gramą veda Steponas J-. ir Valentina 
pirmosios pagalbos. Pabaigoje su-: a i r Q d a B e t pasitaiko žvilgsnių |Minkai. Biznio reikalais kreiptis į 

Balde Florists — gelių bei dovanų sirinkimo šaulys K. Cėsna kalbė- & tolimų, pavojingų 
jo trumpai apie tautos šventę, 
kuri sutampa su Marijos Gimimo 
švente. 

J. M. 

Mšk. 

SKERITJ ĖDRUMAS 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
laimėtojo Danijos dm Larseno, j j į ^ ' g rauž t i medžių žievę 
iš kitų tarpzoninių, anksčiau j - skėriai gal i skris t i laba 

— Bobby Fišerio mačas su 
pasaulio meisteriu A. Karpovu, 
atrodo. įvyks pavasarį ar anks
čiau Maniloje. Lietuvos sporto 
pradininkas St tpas Garbačiaus
kas mums prisiuntė Zuericho 
dienraščio foto iškarpą, vaizduo
jančią Fišerį su savo palydovu 
filipiniečiu Campomanes, besku-
binančius iš Madrido aerodromo 
l Montillę, kad pasimatytų su 
pasaulio meisteriu Karpovu, ku
ris ten žaidė ir laimėjo tarp t , 
šachmatų turnyrą. Carnpoma-
nes teigia, kad nbiejų (Karpovo 
- Fišerio) sutar imas b ivo pasi
rašytas Tokio mieste. Mačo lai-

Skėrių ėdrumas nežmoniš
kas . Jie p e r kokį pusvalandį nu-
ėda didžiulį javų lauko plotą. 
Nuėdę javus , puola žirnius ir 
vynuogynus. O ka i ir to nebūna, 
ėda įvairius krūmus, žilvičių ia-

krautuvę, 502 E. Broaduay, So. Bos
ton, Mass. 02127. Telefonas 268-0489. 
Ten pat gaunamas dienraštis "Drau
gas-" ir didelis pasirinkimas lietuvis-i 
Xų knygų. 

oooooooooooooooooooooooooo 
NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas, {rengiu 

tarė pasiųsti sveikinimus. Asme-
Thailand, o iš ten vyks j Hong 
Kong a r Manilą, kad pasirengtų 

niškai bus dalyvaujama Marty- s būsimam mačui. Sovietų spau-
no Jankaus šaulių kuopos šven
tėje Brocktone ir Simo Kudirkos 
New Yorke. Mūsų kuopa taip 
pat minės tokią sukaktį lap
kričio 27 d. Lietuvių Piliečių 
klube su atitinkama programa. 

Lapkričio 21 d. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Kuopa organizuotai dalyvaus 10 
vai. ryto Šv. Mišiose Sv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. 

Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopa leidžia knygą: "Di
dysis Vyskupas Valančius" ir pra
šo būti knygos mecenatais. Susi
rinkimas nutarė paaukoti 50 dol. 
ir būti garbės prenumeratoriais. 

Pirmininkas trumpai paminė
jo apie įvykusią kultūrinę savaitę 
Kennebunkporte.Maine, kuri pra 

doj jau buvo skelbta, kad Kar
povas mielai suloštų mačą su 
Fišeriu, nes jis pasaulio meiste
rio titulą gavęs be kovoc. Sovie-

vykusių Maniloje, kva^ifikavosi 
Brazilijos dm MecJring. čekas 
dm Hort , su so \ ietų dm Poluga-
ievskiu. 

— Ispanijos ta rp taut in is tu r 
nyras Montnieje greta laimėtojų 
(Karpov 7, amerikiečio Kava-
lek, R. Calvio ir anglo Steen. 
surinkusių po 0V2) kiti rikiavo
si š i taip: Pfleger 5, amerikiet is 
Robert Byme 1V2, Belon 4, D. 
del Corral 3*4, Pomar 3 ir Fra -
gela i y 2 tš . 

— Studentų olimpiadoje, be 
pirmųjų trijų (Sov. S. 2 4 1 " , JAV 
17 ir Kuba I0V2) lĖiti **« rikia
vo š i ta ip: Šveicarija 13M?. Iz
raelis 1214. Lenkija 11 Y?, Bra
zilija 11 ir Venocuela 6V2 taško. 
Sekančias vietas užėmė I r anas , 
Škotija, Kolumbija, Islandija, 
Meksika. I rakas , Costa Rico, 
Puerto Rico, Eąuadoras , Nica-
ragua, Panama. Jamaica ir J a -

pus , ir ga lų gale, viską prariję,; k a m b a r i u f i r i 3 y j ^ ^ 
Į BgmuH, teL 776-0883 po 9 v. vak. 

toli. I >OOOOOOOOOOOOOOCKXK>00<K>OOOC 
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BUDRAITIS REALTY C9. 
PIRKSIT — P5RDU0SI7 

NH0M0SIT 
r/AIHŪS DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 

BALYS Bl3RAfT!S 
4369 Arcber Av, — 254-5531 

135th & Archer Av. — 257-5861 
••anrni.iumntiitfflanfltttattmurrui 

VERTINGU NAMŲ 
GALERIJA 

IK MOT IT. Y>? 

Gen! Gafeteria Work 
FART TIME 

HBOOft T VM. - 18 P.M. 
Soma eoperieace and Engllab 

necessary. 
r 9fea& nnifomaa and beaefttak We 
I oonsider peraona «n Soeiai Secu-

ri^. €&l\ MSSv BBRMAM: 
B<KWee» &-10. A.M. ot 1-2, P. M. 

TJui- o t t5- i i2 l 
*.u Bqii»> Oppor tunlty Brnptoyer 

PHYSICIAN 
MALĖ Ofi FESfALE 

General practiee for elinic. Excel-
Unt salary plūs pereentage. 

Phtme — 869-5443 

Vienutėle ^1-nga » kandMMh» • 
metų raoovo mūro rezidencija, Ir 3 

I š Afrikos jie skrenda j Pales-; oooooooooooooooooooooooooo Į M^ r u 5 te^ . r»« i l l ^9 . ' »^w f i ' 
2 butM moderniai {rengtas — — 

už Keėz e, dallmai pkx>. Viri 54,000 
k a d a vėjas skėrių pulkus nune
š a į jūrą. Tada dauguma jų ten 
ir nuskęsta , bet kai kuriuos vė- j 
j a s per tūks tan t į mylių išneša j 
a n t r ą j ū r o s k ran tą ir t en radę 
kul tūr ingus augalus ima juos 
naikinti. MiSk. 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visq rušin grindis. 

j į . - ^ 

"o" 
ponija. 

bų 
- Studentą šachmatų varžy-
Vilniaus zoninėse. Lietuvos 

tų pažiūra mačo reikalu palanki, į ekipa baigė a n t r a po Leningra^ 
nes sovietų laimėtojas laimėtus I do, vienok sovietų baigminėse 
pinigus (3*4 irjl. doL) jDeštų j Kijeve, Lietuvon s tudenta i liko 
valstybiniam iždui, o pralaimė
jęs vistiek gautų 1*4 dol. i r t i 
tulo neprarastų. 

— BMmeasteris Petrroianas, 
Talis ir Por t lš fVng). pasidaliję 
Šveicarijos tarpzoninėse an t rą 
vietą, rugsėjo 20 Milane pradės 
keturių ra tų tarpusavio rungty
nes, kad paaiškėtų, ka t ras iŠ jų 
atkris, nepatekdamas j kitų me
tų pasaulio kandidatų varžybas, 
nes tik du kvalifikuosis į. t a s 
varžybas. Greta šitų tarpzoninių 

septinti. Laimėjo Leningrado 
studentai. 

— Bostono liettrvJa šachmat i 
ninkų komanda šiemet sustip
rės Metropolitan Chess- L e a g u e 
varžybose, kur ios prasidės spa
lio antroje pusėje, gaudama j sa
vo eiles N. HaL:pshire valst i jos 
vicemeisterį Ričardą Grauslf, a t 
vykstantį i Bostoną studi juot i 
j Nor theas tern universitetą. 

Kazys Merki* 

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y-
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
<aip 

TIKIU DIEVĄ 
Kun. St. Yla 

Joje rasite maldas bet kokia 
gyveninio proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžiu. 

Gale dargi pridėti religinių pa
pročiu aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
•-'ardai k ?kvienai dienai ištisiem 
-net am. 

J- BUBNYS — TeL R E 7-5168 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
• ^ • * » M ^ « » ^ M M » * » » W • • • • • • • • • • 

M O V i H G 
&EK£NAS perkrau-sto baldus ir ki> 
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidi-
oiai ir palna apdraada, 

TELEF. — WA 5-806S 

-A apAraodą 

F R A N K 
Bao agniem Ir 

9 « 0 L I S 

pajamų. Kainuoja $TO,000.0<> 
* bertų mūras prte Marta 

Naujas sazu Mldyrraa, neyja elelrtra. 
S auto maro garažą*. $*4,X>«.*© 

Ant Hickorr kabio prie ąžuolą 11 
mėty 7 kambarių rezidencija ir 3 
auto garažas. Savintafcaa ligonio por-
•1uoda už J62.T00 00. 

Mūrinis - medinis pajamų narna* 
2 butai. Pirkėjui tikraa radusys. Mar-
ąū«*t« Parke. $2».900.o». 

17 metą dideUs, 2 aukšto otūra* 
!r 2 auto tr.flro garažas. "Radiao*** 
Šildymas. Marijuette Parko. 
$38.000.00. 

Plato* Intas arti 9*. KryMane tk-
coainfta. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 W. 71 Street 

TeL 787-7206 arba 737-334 

CTilcago, nilncia 
Telef. OA 4-86S4 BUTŲ NTOHfATUIAS 

NAMU APŠILDYMAS 
. M m senon tr 40dedn nacjua aav 

Ittm. i lgiai •pakai taipgi rnifriaitm 
Ir perdirbu d44 iaja. URTJU raDd«s« 
UMTtoros. KjretpU* — 

A. BANYS — teL 447-8806 

MAKUA NOREUUENfi 
VYTAUTAS 2UKAUSKAS 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

Tax 
Votartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
7 B A C E V I Č I U S 

6458 S*. KftaUb Ave. — T78-S23S 

IIELP WANTED — MOTEBYS 

Lnrc m HOUSEKEEPER 
Own rm. & bath. Two adidts. Top 
aaiar/. Recest refces rcąuired. English 
rsecessary.. JJcSfevreet si'hurfc 

Write c/o AF Bc^ 4S0 
225 TBT. Washingtan St 
Chic^o, ffl. 8C606 

Expei. GIRL-FRir>ftY aeeckd 
To do bookkeeping aad iigbį typ-
iag. Mušt be abie to run office. 
Good aa^iry. 

Contact BICK ABBAMgdN 
MO 6-2480 

MICBOnLM CilMERA 
OPEMTOR 

to work m smaller Loop firm, 
Call MR. SIMON: 
2 2 6 - 1 1 9 9 

WANTED CLEANING WOMAN 
1 or 2 days per week in home near 

M a i a t ar.d Lake Stora, 
CaS LA 5-0065 benveen 10 acd nooit 
HOUSEKEEPER Fuil time for matui3 

j single business man; no childrea or 
pets. Beauti^il Lake Shore Dr. apt., 

| private room & bath. Mušt rnaintaia 
i apt Some light cooking. 236-0160 

M. A. Š I M K U S 
H pTrntjc 

\<r -

meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: S6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks, k r . ) , $8.00 (odos 
v i r i ) . Puiki dovana, gaunama 
Draugą 

Hlinois gyventojai prie knygo> 
kainos turi pridėti 5 proc. mo 

b '<esciams. 

prekės. Maistas tt fioropoe 
vn«$ TIKIU DIEVĄ yre 2eo« w. «»th st., ctuongo n . 

TEl* — WA 4-2787 > • > • • • • « « » • « » « • • • » » « • • « » • y 

*« 
42-5̂ 1 % *fapk»woo<L teL 254-74M 

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

Apdraustas perkraust>inas 
IvaiHijr a ts tumu 

823 WEST 34-th PLACE 
TeL — FRontter 6-1882 

Seeklng intelrigent 
•»cr«tarf. Shortacd 
Mušt show initiativ© ta 
sitaationa, To work for 
manager ot industrial 

anrlSitiotis 

bvtgy work 
markelio* 

eouipment. 
Looatod in McCormick place are 

C s a BARBY 225-8589 

' M U M » M » M » » M M » H 1 

VAINA Real Wate 
Vorintieįi pirkti. ?»rdao*4 ar 

mainyti aam'is. tarpimnkaujame 
Miami Beach, FL Ir CbJcago, fJU 

TU 86th S t , IBami B ^ * , FL 
teL ^803) 864-3586 

NCR 3300 0?Er!ATDf! 
Lite typing. Variety of duties, 

mušt know 10 key addmg machlae. 
Many company beneflts. 

Call Shiiley 842-3000 

^ 

• A 1M ' • i l 1 ! ^ * . ! ! ! ! 

HiKiM )/ h ji m , r , i * 

žmonai KATRIUTEI, dukrai GAJAI, Mikai RONAL
DUI ir sūriui ANTANUI su žmona gyv. Kanadoje. 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Adolfas Ir M&rtta Delta 

£iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniii!tiiiiiiumiimiiiiiiNiiuiiNiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiĮ 
PUIKI DOVANA SVENCIV IR KITOMIS PROGOMS 

I SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO t 
•M •*• 

A N T R A . L A I D A | 
| _ I š l e i d o — | 

UKTVYUJ KUNKJŲ 

HJXP WANTJ» — MALS AND fEMALE 

M«>«euata8 — PreL 
VIENYBft 

flnozaA Karairn** 

' S pardaodama 
•4LU-U^IJU-,. 

3 ^ S? 
AMERIKOS LIFTUVIŲ TARYBA 

Artortoi LEONARDAS SIMUTIS 
Vtikalaa, kuriame paTainhiota t£k*tan£a4 ?eOtėjtj fa- veidu 

r--? -« BiuBtracijoce, apraiytl AmaHicoa Oetnvfų rupesfiu a«ro 
>*- -T-ii-i- 'roerikoa ir tarptautiriiij hryfe-; faaa. SkaJtrdbiiia* 
AflĮ mWĖ m tat>lj, tėvą. dėdę. kainyną ar Sibire kenčiančio 
imlir K- *«a?-* ...eriT'.c -'-*%. 

K »iwan » D R A U G E fma VLT dkr^af »»*rj*a» %rb» .«,„ 

Kaojaata Tirtamcmtin yra oraktMko formato JrtAtaa k*«tal» vlrat- ; 
Halą Vertimas nadarytaa graMa. itetorltj kaitai Vac^oato d*ka la«» • 

prieinama kaina 

Osonan i wDBAOGX>~ k»yxyw 
Katan — fc.OC 

aitoot* gyv-entojal praAomt prtd»tl S0 cwart} fflokMČteiM tt per 
•limHrmi! įkltut «yraf»a.ntteJ1 pridikite ti oeatua). 

.;. p Oerm proga vfaUema \tAgytl NaoJ%g TeotamBstą. Sigsktt aisakyron* | 

D R A U G A S 
4545 Wett 83rd Stree* i 
Chicago, UlineU 60629 

iiiniiniMiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiinitiiiimifotiniiffiiiiHinnnnih-
« t r o i š t a k o j e . 2606 W 

K*JR* t i v i * : 

* fl 

J O l t f US I R C A N A D A 

SQUASH RACOUETS PROFESSiOUAL 
The Royal Gleoora Club urgently rsqutrcs a Stjtiash Raqtiets Profes-

sional to commence work in mid September or October. Tne sacoesfo! 
candidate will administer a totai proj»Tmra ir.cludir.g a full compliment of 
lesnons, ladders amd leaeuea, and will repert to tho 3por£s oirector. The 
Roĵ il Gienora Qub i* a multi-purpose sport aad recreatiGa dub- wilfc 
an active membershrp of lJ5fX) fanulles. The Ciub po?««8ses 4 singles 
squash conrts and 1 doubles squash court amor.g other fadlities rncjudlng 
the worts of Tcnnnis, Racquetban. Har>db»!l. CurliTic, Skating, Badminton, 
Bowlfrrg and Swirrmv,ng. Trre socces.«f(ul cadidate wllj atso.have the opcion 
to instruct Racquetball «nd/or T^nnis o» a fimited basis. Remuneration 
Salary plūs Commission — W6,000 — $20,000. Reply in writing 

••• m "̂Mcfcui-. Bporti . ractoc 

L P N'S 
LPNe — ALL SHTJfTS 

Ask for Director of Nurathg 
Pbow — D \ S-870O 
(Chkago) BR 3-2277 

M » 4 M M » > 
HELP WANTED — VYRAI 

» • » • M > t M » M K M « > » M » t t H 

O f~± V ^ * 

Perskaitę Drtugą", duokite i1 LUi Kinerr: 

r C.&x3!8fi-.3vs{ir>r! • ' -

„dmonfon, ftH?eHa, G-2r«ada 

MACHINIRTS 

L A T H E 0 P E R J I T 0 R 
Mušt be eicpeneiKeci 

Pbow — 72«-87(r2 
Aflfc for Mr. Janek or MT. Rnoarek 

HELP WANTED 
i MY/NIGHT FC»EME» 

For steel wareheu9«, W»ist heve 
' V—danhip ab»lity & machanical bade-

ground. Fiuent Eagiish &. Lithuaniau 
; required. 

TeL 482-7503 

Perskaitę "Drangą'*, duokite 

S Idtiems paj.is,kaitvtL 



I 

ii Metropoliu 

HtftTIMitiJONiNte MIESTO ĮDOMYBĖS 
Ar J5vi<.*; 

, &JBuei 

DR. GR. VALANČIUS 

uenps. Aires ir priemiesčių turėjau progos akis akin matyti 
metropolija pasiekė 10-ties -mil 
jyyentpi^ kaičių, kaip didžiuo-
fąsj,magiau svarbu. Svarbesnis 

f Jį»JitaĮ, kai . l i neseniai turėjo 
eisti iradidnę pirmenybę Sao 

Cayluį galvotrūkčiais augančiam 
Brą^Ujos -urbanizacijos konglo-
S*eratui. .Tokie peraugę, iš visu 
ribų ir plan«u išsiveržę didmies
čiai, paprastai praranda archi-
tęlctunai grožį. Iš tokiu, sako, 
tiKyįenas Londonas tebeturi se
nobinį groiį. -Buenos Aires jį vi
siškai praranda,' N e v Yorkaa lai
kosi vietoje, o Šanchajaus, Teki 
lo, Djakartos, Kalkutos, Sao Pau-

rnMinai grožio niekad ir netu-

• 

ALOST posėdy Avellanedoje 
Cia visas 3 valandas kaip svečias 
dėmesingai išsėdėjau. Kaip kokį 
iišką pristatė mane visiem ir man 
kiekvieną atskirai. Kultūringo 
svetingumo dėmesys tautiečiui, iš 
kito ir tolimo krašto atkeliavu
siam. 

X e visas organizacijas žinau, 
kurioms posėdžio dalyviai at 
stovavo. Atsimenu tik veidus ir 
vardus: pirmininkaujantis Artu
ras- Mičiūdas (Arg. Liet. Org-jų 
ir Spaudos Tarybos p i rm.) , Šalia 
jo tarybos sekr. Leonardas Sruo-

ti kloja pesų tūkstantinei tary
bos bėgamiem nuostoliam deng
ti. Sako, stovėkime bent nulyje ir 
laukime rytojaus. 

Jaunimo kongrese buvę gerų 
ir negerų dalykų. Pirmieji nuty
limi, apie antruosius garsiai kal
bama, ypač po l La Nacion" puo
limų ir priešpuolių. Koks tai kon
sulas kyštelėjęs nosį į jaunimo au
tobusą (sako, Argentinos provin-
cijon grįžtantį) ir matęs jame 
piktinančių dalykų, apie ku
riuos laikraščiui ir parašęs. Po 
posėdžio girdėjau, kad kai kurie 

Lęįįį ne jie visaį apleisti.parkai ir 
b>rie ketvirtadalis neasfaltuotų 
mągįsiralių gaivių su dupbėtu 
akmens skaldos grindiniu ir buv. 
tramvajų- bėgiais, Buenos Aires 
galėtų Jbūti,— kadaise ir buvo — 
labai.gražus miestas. Yra estetinį 
pasigėrėjimą keliančių paskirų 
pastatų {centr. paštas, Colon te
atras, kelios bažnyčios ir palociai), 
bet nėra centrinio, sutelkto ir to
ną duodančio punkto, kokių ran
dame kai kuriuose senuose did
miesčiuose. Buenos Aires neturi 
to, ką pavyzdžiui turi Paryžius 
(Champs Elysee su Etoile ir 
Louvre galais), Viena (ruožas 
nuo rotušės ir universiteto iki 
Karlskirche) ar Venecija (S. 
Marco - Palazzo Duca le Canale 
Grande). Dangoraižių "dėžės" 
visur panašios, grožio jose nerasi. 

Sena ir apšepusi prezidentūra 
(Ružavieji rūmai) , "Plaza de 
Mayo" ir užpakalin nulindusi ka
tedra koncentruoto tono neduo
da, kaip duoda minėtųjų did
miesčių paminėti punktai. Labai 
didelį įspūdį padaro tik mauzo
liejus — koplyčia Argentinos iš
laisvintojui gen. San Martinui 
katedros viduje. Jo išaukštinimui 
teprilygsta tik Napoleonas Pary-* 
žiuje (Dom des Invalides) ir da
linai Mannerheimas specialiose 
Helsinkio kapinėse. 

Užtat Buenos Aires krautuvių, 
komercinės gatvės — be konku
rencijos. Eini, eini jomis (Cordo-
ba, Florida, Corrientes, Maipu, 
Viamonte ir daugybė kitų) į liuk
susu perkrautus langus žvalgyda
masis, pasijunti tartum karatais 
apmaustytas ir įmantriausių žvė
rių kailiais apvilktas staiga pasi
darei. Masės žmonių Floridos 
gatvėje be autovežimių judėji
mo, su liliputinėm, bačkose paso-
dintom palmėm vidury. Kainos 
prašoka ir eleganciją. Bėdnio-
kam tik seilę varvinti ar mažmo
žius pirkinėti namiškiam: ne bet 
kur, o pačioje Floridos gatvėje 
pirkau, "gerų orųv mieste. 

Vaitkevičienė padėjo, Survilie-
nė žadėjo (bet nereikėjo) m a n pa
bandyti nupirkti kokį rankinuką 
ar akmenuką moterim. Visą va
landą svarstė juvelyrininkas ka
ratus (viename grame telpa 5 ka
ratai), bet neįkandau, permenka 
kišenė. 3 — 6 dolerius už vieną 
pliką karatą mokėti nereikia nė 
Argentinon ar Brazilijon karaby-
tis. 

Buenos Aires baltų dangorai
žių virtinės ir žalių parkų gro
žis atsiskleidžia saulėtą dieną pla
čios (45 km.) ir ilgos (240 km.) 
La Platos vandenų fone, ypač iŠ 
didelio aukščio stebint.,Tokia ge
ra proga stebėti buvo propeler — 
lėktuvu skrendant į Montevideo. 
Miestus labai gražina 3 gamtiniai | 
pagelbininkai — vanduo, kalnas! 
ir miškas. Pampos lygumose gu- į 
lintis Buenos Aires teturi tik pir
mąjį pagražintoją. Rio de Janei-j 
ro, greit jį pamatysiu, turi juos! 
visus tris, dėlto pasaulio gražuo
liu ir apšauktas. 

Gana apie daiktus, kalbėkim 
apie žmones. Ne apie Argentinos 
baltarasius vyrus itališkais vei
dais, elegantiškas kelniuotas mo
teris ar pusėtino gražio mergai
tes ( s e n o k a i , nors kelnės do
minuoja, nepalyjrjm ilgesni kaip 
JAV), bet apie savuosius, lietu-
«*<!< Kokw»«o« *ri«tinėl«, v*dus 

jaunuoliai iš tolimiausio konti
nento buvę visiškai netinkami at
stovais būti, padarę nedisciplinuo
tų ir neleistinų išsišokimų. Sa
ko, jie darę neigiamą įtaką visai 
savo grupei, kurios laikysena iš 
viso padariusi disonanso įspūdį. 
Dauguma buvusi be priekaištų, 

I tvarkinga ir padori. Tolimoj per-j 
'• spekt>"voj J. kongresas duosiąs tei-1 
į giamų pasėkų. 
; Mane ypač stebino ir džiugino! 

I tai, kad liet. org-joms vadovauja į 
niekad Lietuvos nematę čia gimę j 

; | — Mičiūdas. Stalioraitis, Burbie-Į 
i nė ir net žilaplaukis veteranas Juk į 
I nevičius. Pastarasis papasakojo! 

M įdomių dalykų. Jis kruopščiai tę-1 

i sia velionio K. Čibiro Lietuvos iri 
jos bylos garsinimą ispaniškai j 
kalbančiųjų tarpe. Pokarinių! 
ateivių Argentinon atvažiavo la- i 
bai nedaug, o ir tie patys kitur iš- i 

Argentinos • važinėjo. Naujo kraujo neįliejo, 
naujos dvasios neatvežė. Verčiasi 
senu palikimu, kuris esąs vertin
gas. 

Pirmieji lietuviai čia atsiradę 
jau prieš 150 metų, kai Čilėje 
pragarsėjo (16 metų buvo Sant-
iago un-to rektorium) Ad. Mic
kevičiaus ir Simano Daukanto 
draugas vilniškių rately Ignas 
Domeika (1801 — 1889). Tuo ir 
vėlesniu metu Argentinon atvy 

suaukojo 3000 tuometinių pesų. 
Kairieji, nubalsavę juos pasiųsti 
komunistinai Kapsuko valdžiai 
Vilniuje, bet Padvalskio vadovau
jami katalikai užprotestavę ir pi
nigai laikyti banke iki 1922 m., 
kol jie "sutirpo" iki 600 anuome
tinių litų. Katalikų laikraštis 
"Švyturys" ėjo iki pat marijonų 
atvykimo (1932—1940) . Padval-
skis, paprastas ir išsilavinęs siu
vėjas, labai daug dirbo ir nusipel
nė. Išaugino didelę gerų lietuvių 
šeimą, 5 sūnus ir 2 dukteris. Da
bar turįs 9 anūkus ir T proanū-
kus. 

Brangiajai Sesei 

Juknevičius davė paskutinf pa- DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. rugsėjo num. 20 d. 
baltiečių biuletenį, ispaniškai 
slebizuosiu grįžęs. Iš Stalioraičio 
gavau SLA metraštį su dedikaci- I 
jos užrašu. SLA namo prižiūrėto- j 
jas Pimpė, Kliauga, Arlauskas \ 
liepė ir antspaudą prispausti, ki- į 
taip aš galįs užmiršti iš ko, kada į 
ir kur gavęs. Prikrovė man lite-, 
ratūros ir "Laiko" žmonės. Sako, i 
švieskis, žinok, ir kitiems papasa-1 
kok, kad ir čia, lietuviais gimę, ; 

nori jais ir būti. 

Bijo kaip kalakutas rasos. 
l i e t . patarlė 

Mielam kolegai, tauriam lietuviui 

A. t A. DR. ROMUI GINIOCIUI mirus, 
liūdinčią ŽMONĄ, DUKRĄ ir S0NŲ bei jų šeimas, 
artimuosius ir gimines giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Irena ir Leonas Kriaučiūnai 

Arturas A. Mičiūdas, 
Liet. Organizacijų ir spaudos ta
rybos pirmininkas , 

ga (liet. verslininkų atst.), Z. 
Juknevičius (Lietuvai Išlaisvinti 
Cen t ro atst. ir "Notkriero de los 
Paisęs Balticos" red.) , O. Kaire-
lienė ir P. Gudelevičius (laikr. 
" L a i k o " a ts t . ) , kun. J. Petraitis ir 
A. Steigvila (Aušr. Var. Mar. par. 
kat. org-jų atst . ) . R. Stalioraitis 
(SLA atst .) , Burbienė (birutiečių 
dr-jos atst .) , Burba, Šiušis, Kl iau- 'ko pabėgėliai iš Vilniaus Choda- j 
ga (kitų liet. org. a t s t . ) . Trylika sevičius, Šlapelis, vėliau aušrinin-j 

kas Višteliauskas ir kiti. Kas tai,', 
kur tai matęs antkapius su lietu- Į 
viškom pavardėm iŠ dar senes- j 
nių, gal Kosciuškos laikų pabė-; 

suskaičiau, bet vieną pavardę už
miršau. 

Posėdis man atskleidė lietu
viškos veiklos būklę labai ryškiai,' 
ypač trijų paskutinių posėdžių 
protokolų perskaitymas, Vasario 
16 minėjimo apyskaita, Jaunimo 
kongreso atgarsiai, senelių židi
nio nuosavybės reikalai, "La Xa-
c ion" laikraščio puolimai, atsaky
mai ir komentarai. 

Vasario 16 nuo ALOST nuoša
liai stovintieji minėję atskirai, 
nuvilioję ir stambesnę jaunimo 
dalį. Reiškia, sutar imo nėra, vie
nybė ardoma. Org-jos turi di
džiulės vertės nejud. turtą, bet ka
sas sutirpdė infliacija. Bankai už 
taup . s-tas moka niekur negirdė
tus 40 proc., bet beverčiu virto 
pats bankinių sąskaitų kapita
las. Gražu buvo žiūrėti, kai pasi
šventėliai Mičiūdas, Sruoga ir ki-

gusių sukilėlių. Ilgametis lietu
viškos spaudos žmogus Juknevi
čius kalba tobulai lietuviškai, i 
silpniau Burbienė, pritrūksta žo-: 
džlų Stalioraitis, o Mičiūdui sun
kus esąs suprasti žurnalas "I Lais
vę", turįs žodyno griebtis. Šiaip 
pašnekesy neatskirs jo nuo to pa
ties žurnalo redaktorių. Tas pat 
su jo žmona, tik dukros turi ak
centą. 

Juknevičius patvirtino ir pa
pildė anądien Padvalskio papasa
kotą Argentinos lietuvių istoriją. 
Pačių pirmųjų lietuvių komu
nistų vadas buvo Andraitis. Jis 
su Padvalskiu r inko aukas nuken
tėjusiems nuo karo šelpti 1919 
metų lietuvių piknike, į kurį jau 
tada susirinko per 200 žmonių ir 

A. t A. DR. ROMO! GINIOCIUI mirus, 
jo žmonai KATRIUTEI, DUKRAI ir SŪNUI, visiem 
giminėms bei artimiesiems reiškiu gilią užuojautą 
ir kartu liūdžiu. 

na C3C1 riSK: 

A. A 

ps. VILIJAI ČEPAITEI - REAGAN, 
buv. LSS Vadijos skaučių lavinimo vadovės, 1976. 9 . 1 1 . 
iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą CHARLES, sūnelį 
JONĄ, motiną, buv. vyr. skautininke LIDIJĄ ČEPIE
NĘ, tėvą, buv. LSS Tarybos pirm., v.s. d r . VYTAUTĄ 
ČEPĄ ir jos broli j r . s. GINTARĄ su šeima giliai už
jaučiame ir kar tu liūdime. 

Chicagos Skautininkin Draugovė 

Chicagos Skautiniuku-kių Ramovė 

A* + A. 
D A N I E L M A Y R 
Gyveno 6540 So. Mozart St., Chicago, I1L 

Staigiai mirė Winona Minn., rugsėjo 14 d., 1976 m., sulaukęs 
24 m. amžiaus. 

Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Clarence, motina Alice 

(Lukas-Kurmauskas), 2 broliai Johnn ir Dean, 3 seserys Charlotte 
ir jos vyras John Hodges, Geraldine, Cynthia ir ios vyras Richard 
Carroll, 2 tetos Josephine Lukas, ir Bernice ir jos vyras Walter Mii-
ler ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 
7l8t Street 

Laidotuvės įvyks antradienį rugsėjo 21 d. ii koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. Ritos parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimirmes, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

• 

Nuliūdę lieka: Tėvai, broliai, seserys, tėtes Ir khi giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald Petkus — Tel. 476-2345. 

A. t A. TERESĖ MICUTIENĖ 
CERSKATTĖ 

Gyveno Waukegan, Illinois. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė rūgs. 17 d., 1976 m. 7 v. vak, su

laukusi 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kamajų mieste. Amerikoje iišigyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Domas, dukterys Jūratė ir 

Birutė, žentas Juozas Baltrušaitis, 3 anūkai: Dalia Mike ir Laura, 
Lietuvoje sesuo Ona Gairukštieaė ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad., nuo 6 vai. vakaro Petroshius 
koplyčioje, 313 — lOth St., No. Chicago-Waukegan. Laidotuves 
įvyks antrad., rugsėjo 21 d. & koplyčios 9 vaL ryto bus atlydėta į 
šv. Baltramiejaus parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Ascension 
kapines, Libertyville. Illinois. 

BKafiEKNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6345 S0. WESTERN JIVENUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIE-CONDmONED KOPLYČIOS 
MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

T K U S 
MARCUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S 0 N U S 

MODERNIŠKOS 

^33 Wes 
KOPLYČIOS: 

III 62345-6 
wnha!i 34108-9 
STATUTI 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Petroshius — Tel. 473-3966. 

! 

t ! i > A . Dr PONU' 0!N!0Č'U! mirus 
vslionies žmonai, kolegei dr, Katriutei, 
dukrai Gajai, anūkui Reniui, sūnui Antanui, 
marčiai Reginai, Lietuvoje gyvenantiems 
tšvyi ir seserims ir kitiems giminėms gilia 

eiikia 

TAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu LaldotuflŲ Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTiMiS M, PHILLIPS 
:-7-S TO"1" 'r ! • I^YMSS LABANAUSKAS 

B07 SO. LmjANlCA AVE. Tel. YArdf 7-3401 
!3H?a 

Lietuvu Dantų Gydytom Sa«uns:a CHicasoje 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
B14 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrgtaia 74B2 
2424 W. »th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11020 Southwest Highway, Palos HiTls, 111. Tel. 9744411 

PETRAS BIELIŪNAS 

v!l*I G I N I O Č I l l 
Mielam prietellui 

A J A n o 
'T '*• " " • 

ta ip netikėtai mirus, velionies žmonai KATRIUTEI, duk
rai GAJAI, anūkui RANTUI, sūnui ANTANUI, marčiai 
REGINAI, Lietuvoje gyvenantiems tėvui ir seserims ir 
kitiems giminėms giliame jų liūdesyje giliausią užuojautą 
reiškia ir kar tu liūdi 

AM tr Adolfu Rcrifalai 

Vita ir AJvydas Ya&a.iaai 

•348 SO. CALIFORMA AVE. 

POVILAS J. RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET 

JURGIS F. RUDMIN 

S21S SO. LITUANTCA AVE 

ŪSAITIS - BUTKUS 

44« SO. SOtta Ave., CICERO, ILL. 

2 
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PASAULINIO BANKO 
KONFERENCIJOJ 

FILIPINUOSE 

Rugsėjo 15 dieną As'ra Mi-
ijchelevičiūtė-Chapin, Broniaus ir 
J Aldonos Michelevičių duktė, iš 
VVashingtono išskrido į Filipinus 

x Marijonų bendradarbių i dalyvauti Pasaulinio banko 
Chicagos apskr. susirinkimas i (World Bank) atstovų konferen-
įvyks šį trečiadieni, rugsėjo cijoje, kuri įvyks Manilos mieste. 
22 d., 7 vai. vakare vienuolyno Į Astra yra to banko štabo tarnau-
svetainėje prie "Draugo". 

X DaU. Vlado Vaičaičio dai
lės darbų apžvalginė paroda 
numatoma surengti Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
gruodžio 10 - 19 dienomis. Pa ro 
dą rengia jurbarkiečiai. 

X Kun. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, lietuviškos Knygos 
klubo vedėjas, išvyko poilsio, į 
savo pareigas gris spalio 7 d. 

x Korporacijų "Fra te rn i t a s 
Utuan ica ' 'ir "Pa t r ia" metinė 
šventė ir sukakties minėjimas 
ruošiamas lapkričio 6 d., Lie
tuvių tautiniuose namuose. 

toja Washingtone ir konferenci
joje dalyvaus kaip "Sočiai direc-
tor." 

Kiekvieneriais metais Pasauli
niam bankui priklausančių vals
tybių atstovai susirenka aptarti 
finansinius, ekonominius ir kitus 
bėgamuosius reikalus, daugiau
sia susijusius su šelpimo bei pa
skolų davimu vadinamiems atsi
likusiems kraštams. Šiuose meti: 
niuose suvažiavimuose paprastai 
dalyvauja Pasauliniam bankui 
priklausančių valstybių finansų 
ministeriai su savo .patarėjais 
ir to banko prezidentas McNa-

— Begina Violeta Balutytė, 
1 čikagiškių Juliaus ir Stasės Ba
lučių duktė, psichologijos moks
lų studentė, lankėsi Valencijoje 
pas savo dėdę ir tetą Mečių ir 

, Vandą Balučius. 
— J . Stankus buvo atvykęs iš 

Los Angeles miesto, Kaliforni
joje ir svečiavosi Misevičių šei
moje. 

— Juozas Menkeliūnas vado
vauja Venecuelos lietuvių kultū
riniam fondui. Neseniai fondas 
premijavo Cereceso lietuviško 
knygyno skai tytojus . 

URUGVAJUJ 
— Jaunimo stovykla vyko 

|Parque de la Plata, Adelės ir 
jGv. Mačanskų vasarvietėje. Da
lyvavo 21 jaunuolis. Stovyklos 
vadovybę sudarė Rasa Šoliū-
naitė, Aldo Meškerevičius, Luis 
Mockevičius, Silvina Šapokaitč 
ir talkininkė Ines Kamandulytė. 

— "Ąžuolyno" ansamblio šo 
metų sukaktį, suruošė asado Mišiomis bažnyčioje, kurių metu ^ ^ L u į s Mockevičius, išvykc 

Hamiltono mergaičių choras Aidas, kuris koncertuos Worcesteryje, Mass., spalio 30 
n,?ie chorą ir busimą parengimą aprašymas buvo "Drauge" rugsėjo 8 d. 

I S A R T I I k TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Magdalena Runkevičienė, 
Philadelphia, Pa., buvo atvyku
si į Los Angeles trumpom atos-

x Skautų,-cių vadovų, s k a u - Į m a r a s u M V 0 § t a b u Jungtinėms ; tcgom ir buvo sustojusi pas sa-
tininkų ir akademines skauti jos, Amerikos Valstybėms šioje kon 

ferencijoje atstovaus finansų sek
retorius Simon su savo patarėjais. 

Tokie Pasaulinio banko meti- i r P a r o d ė *** Angeles žymes-
niai pasitarimai trejus metus iš n e s vietas. 
eilės vyksta VVashingtone, o tik — Marianapolio mokykla, ve-
kas ketvirti metai kokiame nors dama Marijonų vienuolijos 
kitame krašte. Šiemet konferenci- Thompson, Conn.. šiemet šven 
ja įvyksta Maniloje, kur, įskai
tant paruošiamuosius ir baigia-

čia savo gyvavimo 50-ties metų 
jubiliejų. Iškilmėse yra pasiža-

muosius darbus, užsitęs apie tris \ dėję dalyvauti Norvich vysku-
savaites. Filipinų prezidentas Fer-! p a S ) yienuoujos vyriausias vado-
dinando Marcos ir jo žmo- j v a s j ^ j sielski, MIC, buvęs 
na Imelda pakvietė Pasaulini! Marianapolio direktorius kun. 
banką pravesti savo metinę kon- j D . Petraitis, MIC, svečias iš Ro-
ferenciją Maniloje, moderniame! m o s p r o v i n c i o l a s j ^ n . j . D a m . 

darbuotojų grupė pereitą s a 
vaitgalį buvo iš Chicagos į Cle-
velandą nuvykusi i r dalyvavo 
ten suruoštame Clevelando lie
tuviškosios skautijos 25 metų 
sukakties iškilmingame minėji
me. 

X Vilniaus dienos minėjimas 
šiemet ruošiamas spalio 10 die
ną, Jaunimo centre. Jo ruoša 
rūpinasi Vilniaus kraš to lietu
vių sąjungos Chicagos skyriaus 
vadovybė. 

x JAV 200 metų sukakties 
minėjimą ruošia Liet. Bendruo
menės Melrose Parko apylinkė. 
Įvyks spalio 30 d. Eagles salė
j e . 

X Elena Baltrušaitienė k a r t u 
su sūnum Putinu, tarnaujančiu 
karo aviacijos daliniuose i r at
vykusiu į tautinių šokių šventę, 
išvyko aplankyti dukters ir kitų 
giminių į Los Angeles, Calif. 

x Inž. Jurgis Irvis Breivė, 
Korėjos karo veteranas, yra 
sunkiai susirgęs ir gydomas Ka
ro veteranų ligoninėje Huron | Imelda 
St. 333 East, Chicagoj, 905 
kambary. Lankymo laikas nuo 
1 iki 8:30 p.p. 

x Zinaida Vyšniauskienė, 
Malvern, Ohio. siųsdama savo 
auką "Draugui", šitaip r a š o : 
"Siunčiu čekį dienraščiui parem
ti , nes gerai žinau, kad šiuo me- j nieciai ją v 
t u viskas brangsta, ypač popie-j geliu". Konferencijos proga ji y-
rius. Be "Draugo" gyvenimas i ra užplanavusi keletą įdomių kul 
būtų labai vienišas ypač tiem, I tūrinių parengimu, į kuriuos pa-
kurie gyvename toliau nuo di- \ k v i e t ė d a u g e , . iym]ų m e n i n i n k ų 

YEMECUEL0J 

pietus, kuriuose dalyvavo apie pamokslą pasakė kun. Alejan-
150 svečių, daugiausia dalyvavo dro Olschinski, marijonas iš 
buvusieji nariai, kurie a tvyko Lenkijos. Parapijos jaunimas 
su savo šeimomis: vaikais ir palydėjo mišias su giesmėmis. 
anūkais. Buvo labai gražiai 

vo jaunystės draugę Konstanci- p r a l e i s t a s l a i k a g > skambėjo fe. 
j , Ručinskienę, kuri savo seniai t u v i š k o g d a i n o g m v L u g a n o j _ ^ ^ ^ ^ ^ 1 9 m e t ų 

T * * J ? Z 1 Z'™" S 2 ! t f S 2 " " 1 Ž Ž C - t r o p i r - ; j a u n u o l i 8 > ^ ^ lietuviškoje A u g i n t i s grįžo į S. Paulą. 
mininkas su kitais valdybos na- į veikloje, Caracas universitete _ T T a d i c i n ė 0 n Ų š v e n t ė į ^ . 
nais. Susirinkusieji labai gra- j studijuoja inžinerijos mokslus. k o U e parapijos salėje. Ne-
ziai praleido laiką. Daug buvo Į _ mč&rč&s z ^ ^ k ^ k e l e . b t o g T o r o , susirinko ne
lietuviško jaunimo. Pageidau-j ^ m e t ų ^ b a s C o m e r s a ^ ^ ^ ^ ^ R u o § ė ^ 
ta, kad tokie parengimai butų , ^ C r u x ^ e s t o s k y r i a u s vedėjo K a t a l i k i ų Moterų draugija, ku 
dažniau rengiami. 

į Š. Ameriką. "Ąžuolynas" ir 
tėvai surengė j a m puikias dve
jas išleistuves. 

— Kun. J o n a s Giedrys, SJ, 
' grįžo iš Brazilijos, kur jis svei
katos reikalais praleido 4 mėne
sius. Jį pavadavęs kun. P . 

1974 metais įrengtame didžiu
liame pastate, vadinamame "In
ternational Conference Center." 
Sis naujai įrengtas centras yra ne
toli Manilos įlankos, kiek toliau 
nuo miesto, apsuptas gražaus 
25 akrų parko. 1974 metais te 
pasrate įvyko pirmasis didelio 

pareigose, buvo paaukšt in tas rios pirmininke y r a M. Mockevi-
ir paskir tas tos pačios įmonės ^ ; e n e 
centrinės ištaigos nrekvbos skv-

Rasa Šoliūnaitė, išbuvusi 
Rūtenis Kukananza, Onos Urugvajuje 3 mėnesius 

ir Juozo Kukanauzų, žinomų lie
tuvių veikėjų ir vadovų sūnus, 

masto tarptautinis parengimai 
— pasaulio gražuolės rinkimai.) 

Prezidento Marcos 
yra na-ė vadinamo 

set." Ji yra įdomi moteris: mėgs
ta šprotą, gražius rūbu 
r ki'okius pa^il'nkrminimus. I-
naHa yra graži darbšti, ener

ginga ir kieto būdo (kadaise bu
vusi Miss Pfiilljppines). Filipi-

;adina "geležiniu dru-

— A. a. Ona Vaišvilaitė-Tu 
bienė, 70 m. amž., mirė 29 rug-1 centrinės įstaigos prekybos sky-
piūčio Miramar mieste. Buvo riaus vedėju 
kilusi iš Erškėtinės kim, Suba
čiaus valsč., Panevėžio apskr . Į 
Argentiną atvyko 1929 m. Čia 
apsivedė su Anupru Tubiu. Nu
liūdime liko seserys Emilija Ei-
dukonienė su vyru i r Marija 
Zaksienė su šeima bei brolis 
Povilas Vaišvilas su šeima. Pa
laidota Miramar kapinėse. 

— SLA metinė šventė. Susi
vienijimo Liet. Argentinoje 6-sis 
skyrius savo nuosavose patal
pose paminėjo skyriaus 32 me
tų veiklos sukakti. Salė buvo 

kur matėsi 
Altą Gra-

kurių 

Ateitininkų kryžius Dainavoje, pa
statytas 1975 m. jubiliejinės stovyklos 
metu. Nuotr. Jono Urbono 

dėsnių lietuviškų kolonijų". Dė
kojame. 

x Lietuvių fondo valdybos 
posėdis saukiamas rugsėjo 22 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Fondo 
būstinėje. Bus aptar t i vajaus ir 
kiti svarbūs reikalai 

x Juozas Astas, gyv. Hamil
tone, Ont. Kanadoje, svečiuoda
masis Chicagoje aplankė "Drau
gą", apžiūrėjo spaustuvę i r t a 
proga paliko 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Marcelė Tverijonas — Tiš
kevičius, Chicago, m. , pratęsda-
m a "Draugą", įteikė ir auką 
dienraščiui stiprinti. Dėkojame. 

X Aukų "Draugui" a t s iun t i : 
Bronė Peters — 4 dol., Albert 
Brotz — 2 dol., C. Shakis — 1 
dol. Ačiū. 

X Reikalinga lietuvė moteris 
prižiūrėti dvi mergaites (5Į/2 k* 
3 m.) 4 dienas savaitėje Orland 
Parke. Jei yra sunkumų su at
vykimu, galima naudotis atski
ru miegamu ir vonia. Prašome 
skambinti 349-1911. (sk.) 

brauskas, MIC, ir daug kitų 
svečių. Šiuo metu mokyklai va
dovauja kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. Pagrindinę kalbą spalio 10 
d. pasakys dr. Pasąuale Di Pas-
quale, Assumption kolegijos 
rektorius. Jubiliejų rengia A-

: himnų sąjunga ir mokyklos va-
1 dovybė. 

— Lietuvių Katalikų Mokslo' 
: akademijos X-jam suvažiavimui pilnutėlė žmonių, 
rengti komitetas rugsėjo 11 d. svečių iš Bs. Aires, 

[Detroite buvo susirinkęs posė- cia» V i U a R m n i P a I * i š k i t u r -
1 džiui Reginos ir dr. Justino Pi- Po skyriaus pirm. M. Bendins-
kūr.ų namuose. Posėdžiui pir- ko įvado, iždin. V. Sadukas api-
mi.-.inkavo suvažiavimo rengimo budino šios šventės reikšmę ir 
koordinatorius dr. Justinas Pi- perskaitė sveikinimus raš tu . 
kūnas. Supažindinęs su akade- gautus iš "Laiko" redakcijos ir 
mijos pirmininko informacija, lietuvių Aušros Var tų parapi-
pranešė apie suvažiavimo sekei- jos. Po to susirinkusieji buvo 
jų (kurių bus 10) sudarymo paprašyti susikaupimo valandė-
e-gą. Šešioms sekcijoms jau yra le pagerbti skyriaus mirusius 
paskaitininkai, gi likusioms lau- narius. SLA Centro Valdybos 
kiama pakviestųjų sutikimo, vardu sveikino vicepirm. A. Sta-

š i rdūs latvių jausmai Švedijai ir 
TOS valdovams. 

— Kanados radijo CBS ben
drovė išleido latvių muzikos 
plokštelę, kurioje įgroti žinomo 
latvių muziko prof. Talivaldis 
Keninšo muzikos veikalai. Lat-

| vių spauda pažymi, kad tai pir-
metu talkininkavo lietuviškam m a s įvykis latvių muzikos isto-
jaunimui. išvyko atgal į Š. Ame- rijoje, kad Kanados radijas pa-
riką. Jai buvo suruoštas pa- skir tų plokštelę dar tebegyve-
gerbimas — išleistuvės. nančiam latvių muzikui. 

— Kristinai Klimaitei ir dr. — Latvių gimnazija Muens-
Vyt. Bagurskiams gimė dukre- teryje, Vakarų Vokietijos val-
lė. džios įstaigų palaikoma, sėkmin-

_ Montevideo lietuviai turi * * **** s a v o v e i k l a - P e r ^ i t u s 

dvi radijo valandėles - katali- mokslo n e t u s ji užbaigė isleis-
kų ir "Gintaro žemės oanora- d a m a 1 6 abiturientų is vakarų 
mą". Nuo gegužės 15 d. kata- Vokietijos, Švedijos, Kanados ir 
1-kų valandėlė persikėlė į kitą J A V - b u . -
radijo stotį — CX 46 "Radio — Toronto mieste ir apylinkė-
America", kurios laidos yra se šiuo metu gyvena apie 11,000 
geriau girdimos, bet už pusva- latvių. Nereikia stebėtis, kad 
landj reikia mokėtti 30 naujųjų 
pezų. Senojoje stotyje, kuri 
buvo uždaryta, pusvalandis 
kainavo 24 pezus. Išlaidas pa
dengia radijo mėmėjai, prie 
pageidaujamos plokštelių muzi
kos ir sveikinimų pridėdami po 
4—5 pezus. Ta pačia radijo1; 
stotimi naudojasi ir radijo va-1 

VUtė Zubrickaitė, ga^ėjanti lietuvai- j landėlė "Gintaro žemės pano- i 
tė St. Catharines, Ont., mieste, k : r j r a m a » ^ transliuojama kiekvie-
ji 1974 m. buvo išrinkta iškiliąja lie-

dainininkų, šokėjų ir avo draugų Aptar ta pamaldų tvarka, nak- lioraitis ir t a proga SLA C. Vai- t u v a j t e > 0 vėliau ir vynuogių festiva 
iš "jet se*."— A. ūmo akademijos dybos vardu buvo į teikta auka, Ho karalaite. Dabar, minint šio mies-

narių ir svečių priėmimo, banke- viso 10.000 pezų salės elekt- to šimtmečio sukaktį, išleistas spė
to bei io Droerama akademi- ros šviesos pagerinimui. Po to J J s . ^ P į Į " * ^ . "***! a n d 

LO Dei jo programa, aKaaenu . • , : • • , • t - Well in St. Cathennes" Tiražas — 
jos narių leidinių ir dail. Ta-,buvo patiekti asado pie.us. 1 5 0 0 0 A n t v i r š e l l 0 y r a v Z u b r i c . 
mešaičių parodų bei eilė kitų! — K r a i - Antanas Švedas pa- kaitės nuotrauka. 

minėjo auksinę vienuoliško gy- j 
venimo sukaktį. Šv. Kazimiero I 
parapija Rosario mieste turė jo gavo Carabobo universiteto bai-

RaŠyt. Algirdas Landsbergis skaite 
savo kūrybą Kennebunkporte 

R E I K A L I N G A S 
S P E G I A L I S T A S - C 

"Draugui" reikalingas spe-
cialistas-ė, kuris-i moka pa
ruošti raš tus offsetui (stripping 
o r paste-ups). Prašome kreip
t i s į "Draugą". Adresas : 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

x Motinų klubas prie Švč. 
M. Marijos Gimimo par. mo
kyklos rengia subuvimą ir py
ragų išpardavimą rugsėjo 25-26 
d. Sekmadienį tuoj po Mišių 
bug pusryčiai, kuriuos galės visi 
pavalgyti. Pelnas skiriamas mo
kyklai išlaikyti. Šiam parengi
mui vadovauja Nijolė Kaveckie-
nė ir Audronė Tamulienė. 

reikalų. Akademijos suvažiavi
me veiks šios sekcijos: filosofi
jos, architektūros ir meno, gam
tos mokslų ir matematikos, me
dicinos, istorijos, politinių ir so
cialinių mokslų, lietuvių kalbos 
ir kalbotyros, psichologijos i r 
pedagogikos, teologijos, tefefci r 
ekonomijos. Su v -<//• A -•-—>-• bus 
profesorių Antano Salio ir Juo
zo Brazaičio minėjimo akade
mija ir simpoziumas jaunimo 
tema. Kadangi suvažiavimas 
vyks padėkos dienos savaitga
ly, vietinei visuomenei yra gra
ži proga dalyvauti pamaldose, 
paskaitose, parodose, mirusių 
profesorių minėjimo akadeuiijo-

». Vakarės I Jc> simpoziume ir bankete. Aka-
j dėmi jos leidinių parodai vis dar 
laukiama daugiau akademijos 
narių leidinių ir norima nors 10 
dienų prieš suvažiavimą jau tu
rėti De'roite. Posėdis truko 
dvi su puse valandos. Dalyviai 
šeimini ikų buvo labai svetin
gai priimti. (S. O.). 

gražią švente, nes t a proga kun. gimo diplomą ir licenciato laips-
Antanas Švedas mari jonas ir nį iš auklėjimo srities. Rūtenis 
buvęs Š. Amerikos kar iuome-, tuojau gavo tarnybinį paskyri-
nės leitenantas - pulkininkas ' . mą ir pradėjo dėstyti anglų kai
l i pas. karo metu, buvo pagerb- . bą Martino J. Sanabrijos gimna-
tas šios sukakties proga. Šven- zijos vyresniųjų klasių moki-
tės iškilmės prasidėjo Šv. niams. 

ną šeštatdienį nuo 8 v. v. iki 
8:30 v. v. Lietuvių katalikų 
radijo valandėlė transliuojama 
sekmadieniais, 8—8:30 vai. ryto. 

PAS LATVIUS 

latvių kultūrinis ir organizaci
nis gyvenimas čia labai gyvas. 

KELIAS | ALTORIAUS 
GARBI 

J. VAIŠNORA, MiC 

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedarK nuo bylos užvedime 
!953 metais iki šių dienų. 

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuiiato-
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 

— Latviu organizacijos Šve- lengvu planingu žodžiu sugebąs 
dijoje įteikė karalienei Silvijai, tuo reikalu išsamiai informuoti 
jos vestuvių proga, labai gra- skaitytoją. Jis atskleidžia daugu

mai nežinomų faktų, kūnais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į-
vertintu 

žią rankų darbo latvišką vilno
nę skarą — villaine ir dailią si-
dabrinę latvišką segę (sakta) . I v e r t i n t l * tėvų mari nonų pastan-
Kartu buvo įteiktas karalienei « a s s į e k i a n t Bažnyčios nutarimo 

pripažinti ark. Jurgi Matulaiti 
šventuoju. 

ir jos vyrui karaliui Karoliui 
Gustavui specialus sveikinimo 
adresas, kur iame išreikšti nuo-

. U i 

— "Mindaugo" draugija vi- i 
sada ruošdavo pensininkų pie-! 

x Į Sunny Hills, Floridoj, kur tus ?palio 12 d. Dabar panaiki-
auga nauja lietuvių kolonija, nus šventę; pietūs įvyks spalio 
skrisime lapkr. 5 d. Chicagicčiai 10 d. 
kreipkitės pas MariŲ Kielą telef. _ BPH*SO "NVmuno" draogi-
(312).—434-9655. (ak,)., j a , švgedama aąyo zeiklos 67 

JAV LB VTII tarybos jx 
Vileišis, 

itinės komisijos nariai metu. Trečias iš dešinės sėdi komisijos pirm. dr. Petras 
Nortr. J«oo Urbooe 

Leidinėlis lengvai skaitomas; 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo krtna 50 e t , gaunamas 
DRAUGE 

Ill..,ois gyventojai prie knygo* 
kainos prašomi pn«lėti 5 proc. 
mokesčiams. 

Klasikinio mūšy prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
nauja apsakymų knyga — 

vairine "3"Tft nAfPPlv 
' u n u i k j ^ - ; į ., u u ' l t u l j 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
deli pasisekimą. Si laida papildyta 
keliais naujais apsakymais 

Užsakvmus siųsti — DRAUGAS, 
4545 W. 83rd Srreet. Chicaso. III. 60629 

Kaina — $4.00. 168 pusi. Illinejaus 
gyventojai orašomi pridėti 5% (20 

j centų) mokesčiams. 


