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Kinijos kantrybė su 
Amerika baigiasi 

'Mes nenorime būti korta prieš Rusiją' 

Šanchajus. — Carl Rovvan, 
'Chicago Daily Nevvs" kolum-
nistas, neseniai rašė, kad nebū
tų nieko nuostabaus, jei Kinija 
imtųsi dramatiškos akcijos, no
rėdama įtikinti Carterio ad
ministraciją, jog toks diplomati
nis neryžtumas negali ilgai tęs
tis. Jau yra aišku, kad Pekinas 
i§ Washingtono atšauks Huan-
gą Čen, Ryšių įstaigos vadovą, ir 
kitu nepakeis. Tai bus pade
monstravimas didelio nepasiten
kinimo dėl nenoro nutraukti dip
lomatinius santykius su Taivva-

Hua Kuo-Heng ir kiti, sėdį viršų- Užsienio reikalų ministerijoj 
nėse, aiškina tokį Amerikos ne-'jam buvo pasakyta, kad jau Ni-
ryžtumą ir jos slaptus politinius 
tikslus: Amerika tik žaidžia, ir 

xono ir Kissingerio pradėta poli 
tika prieš penkerius metus buvo į 

Kinija jai yra korta prieš sovie- 'daugiau kaip manevras Kiniją 
tus. Nieko daugiau. Kinai jam panaudoti savo tikslams prieš 
pasakoję, ko dar kitiems nėra sa
kę, net ne; sekretoriui Cyrus 
Vancei, kai jis ten lankėsi prieš 
penkias savaites. Jie aiškiai iš
dėstė, kad kantrybė su Amerika 
baigiasi, ir ta proga nori tai pa
sakyti visiems amerikiečiams. 

Dar ne viskas: koresponden
tui atrodo, jog kinai ir grasina jė-

Rusiją. 

Nenori būti 
marksistais 

Roma Italijos Komunistų 
kad nu ir delsimo užmegzti pilnus g ą panaudoti prieš Taiwaną,įPartiJos įstatuose pasaxyta: 

santykius su Pekinu. n o r s j0ks vakarietis tuo dar neno- n a"aJ privalo vadovautis mark-
Korespondentas viešėjo Kini- ri tikėti. Kinija pasiryžusi saVo!s izm°- len in izm<> principais. Da-

joj šešiolika dienų, susitiko irjekonomiią pastatyti ant kojų,;Jar partijos; 
plačiai išsikalbėjo su kai kuriais 
politinio biuro ir centro komite
to nariais. Jam paaiškėjo, kaip 

apsiginkluoti atominiais gink- | b a r d o pareiškė spaudai, kad tas 
lais, ir tada tikrai galėtų surizi-'P31 

kuoti karu prieš Taiwaną. 

KAI KOMUNIKACIJOS PRIEMONES 
TARNAUJA BLOGIUI 
Lenkijos vyskupu atsišaukimas 

Varšuva. — Lenkijos katalikų]mos totalistinės diktatūros su-
vyskupai bendru ganytojišku {stiprinimui ir kultūrinio teroro 
laišku atkreipė tikinčiųjų ir aps- įvykdymui. Socialinės komunika-
krimi krašto visuomenės dėmesį! ei jos priemonėmis skleidžiamas 
į patvojus, kuriuos sukelia sočia-j melas, kuriuo siekiama pateisin-
linės komunikacijos priemonių 
piktnaudoj-imas. Laiškas buvo 
paskelbtas socialinės komunika
cijos tautinės dienos Lenkijoje 
proga ir buvo perskaitytas viso
se bažnyčiose. Vyskupai su ap
gailestavimu konstatuoja, kad 
socialinės komunikacijos priemo
nės Lenkijoje yra dažnai panau
dojamos piktiem tikslam, tuo bū
du padarant sunkiai bepataiso-
mą dvasinę, moralinę ir medžia
ginę žalą ne tiktai pavieniam 
asmenim, bet ir visai žmonių 
bendruomenei. 

Socialinės komunikacijos prie
monių pagalba propaguojami jo
kios moralines vertės neturintys 

Belgradas ir žmogaus 
teisės 

Belgradas. — 35-ių valstybių Į rimų su sovietais, nenori pablo-
konferencija prasidėjo įspėjimais, I ginti SALT derybų ir pasitarimų 

Rudenėjančiam miške 

jog lenktyniavimu ginkluotis tai
kos nebus galima išlaikyti, prie
šingai, didėja karo grėsmė. Nors 
pasaulis ir tikėjosi, kad didžiau
sias dėmesys konferencijoj bus 

Vienoje dėl kariuomenės suma
žinimo Vidurinėje Europoje. Ki
tomis žiniomis, prezidentas Car-
teris nuo savo reikalavimų paju
dinti žmogaus teises neatsisako. 

žmogaus teisių gynimui, bet iš į ir tai bus padaryta konferencijoj 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos de 
legatų pareiškimų aiškėja, kad 
jie tuo reikalu susilaikys nuo di
desnių dispuų, praneša AP. 

A'idaromoj kalboj Tito minė
jo tik apgailėtinas ginklavimosi 
varžybas. Kurt VValdheim, Jung
tinių Tautų gen. sekretorius, 
skundėsi nebuvimu pažangos 
ginklų apribojimo ir nusiginkla
vimo derybose, o ginklų sandė
liai ne tuštėja, bet pilnėja. 

Žmogaus teisių klausimas ta
čiau bent kiek iškilo jau pirmoj 
sesijoj, kai rumunų delegatas V. 
Lipatti Vakarams prikišo jų riks
mą dėl neleidimo emigruoti. 
**Nieko daugiau tuo nenorima 
pasiekti, kaip iš Rytų Europos 
išvilioti intelektualus", sakė ru
munas. 

Kitaip sakė olandų delegatas 
Jo van der Walde: represinės i 
priemonės, įkalinimas tebevarto
jama ir dabar pr'eŠ tuos, kurie; 
nieko daugiau nėra padarę blo- j 
go, kajp tik reikalavo, kad būtų j 
vykdomas Helsinkio aktas. 

Norvegijos atstovas išdėstė sa-| 
vo šalies bendrą nuomonę apie 
žmogaus teisių nepaisymą. Pana
šiai atsiliepė ir Šveicarija, nusi-
skųsdama, kad nepadaryta veik 
jok.'os pažangos žinių ir idėjų pa
sikeitime tarp Rytų ir Vakarų. 

Pirmą konferencijos dieną kal
bėjo ir Švedijos atstovas. Jis irgi 
pasigedo "Helsinkio dvasios" ir 
pakritikavo Rytų Europą dėl 1 
Žmogaus teisių nepaisymo. Sovie
tų delegatas žadėjo kalbėti šian- j 
dien. 

Alice Siegert, "Chicago Tri-i 
bune" korespondentė, sako, kad | 
tų šalių delegatų pareiškimas ji 
nepatogią padėtį pastatė Ameri-1 
V<-»€ H*»1<»v»ri?A kiirifK vadrr-as 
Arthui Goiaber? nenori susidū-

džiūvusi šaka, kuri turėsianti bū
ti pašalinta. Iš komunistinio 
žodyno jau išbraukta "proleta-
rato diktatūros" sąvoka, taip tu
rės būti užmirštas ir įsipareigoji
mas aklai sekti marksizmu-leni-
nizmu. Partija einanti nauju eu
rokomunizmo keliu, bando su
derinti komunizmo principus su 
tikros demokratijos tradicijomis 
ir nėra ko laikytis pasenusių te
orijų. 

Atsistatydino japonių 
ministeris 

Tokijo. — Japonijos teisingu
mo ministeris Hajima Fukada 
(negiminė premjerui), protestuo
damas dėl vyriausybės nenoro 
reikalauti, kad Alžirija išduotų 
penkis oro piratus, atsista'ydino. 
Fukuda taip pat priešinosi ir še
šių teroristų kalinių atidavimui. 

Maskva. — Yra žinoma, jog j Varšuva —"Trybuna Ludu" 
ryžium su Belgrado konferenci- j r ^ į ad kitais metais į sovie-
ja daugely koncentracijos stovyk- L, erdvėlaivi bus priimti kosmo-
lų pradėtas bado streikas. Prie; n a u t a i i r g sąjungininkų — Len-

vėliau. 
Konferencijoje dalyvauja apir 

500 delega'ų. 

Senatas prieš 
prezidentę 

Brežnevas kritikuoja 
Vakarus 

ti pagrindinių žmogaus asmens 
teisių grubius pažeidimus. 

Kovojama prieš Dievą, tikėji
mą. Bažnyčią, prieš visa, kas ti
kintiesiems yra brangu ir artima 
Katalikų Bažnyčia negali likti 
abejinga, kai tokiu būdu skau
džiai pažeidžiamas žmogaus oru
mas, kai paniekinami švenčiau-
sieji žmogaus įsitikinimai, kai su
krečiama žmogaus sąžinė ir ar
doma visuomenės santarvė. Ka
talikų Bažnyčia negali likti abe
jinga, kai žmonėms jėga bruka
mas ateizmas, ugdoma neapykan
ta tikėjimui ir kataiikų Bažny
čiai, kai neleidžiama tėvam re
liginiai auklėti savo vaikus, ug-

gyvenimo įpročiai, dirbtinai kurs- dyti šėmoje savas moralines ir 
tomi zemiausieji žmogaus ins
tinktai, naikinami vaikų ir jau
nimo doroviniai principai, patei
sinami politinio smurto ir prie
vartos veiksmai, ugdoma klasių 
neapykanta. Dar blogiau: komu
nikacijos priemonės panaudoja-

Washhtgtonas. — Senatas 50: j Maskva. —Sovietų Aukščiau-
.46 balsų dauguma nutarė nuim-| šioji taryba pradėjo keturių die-
ti natūralių duju kontrolę. Taiinų posėdžius, 1,500 delegatų tu

jų prisidėjo disidentai ir religinės 
grupės, sakoma Maskvoje 

kijos, Čekoslovakijos ir Rytų Vo
kietijos. 

reiškia, kad pakili ;'ų kainos. įsta
tymo projektas prieštarauja Ats
tovų rūmų nubalsavimui ir yra 
mūgis prezidentu: Carteriui. Pre

zidentas žadėjo įstatymą vetuoti. 

Ukrainiečiu katalikų 
nepasitenkinimas 

Vatikanas. — United Press In
ternational pranešė apie ukrai
niečių katalikų nepasitenkinimą 
Vatikano politika, dialogu su So
vietų Sąjunga. Iš to dialogo Va
tikanas dar nieko nelaimėjo, prie
šingai, sovietai naudojasi tyla ir 
siekia visai sunaikinti Ukrainos 
Bažnyčią. Tokį >areiškimą pa
darė Pasaulinis <rainiečių pat
riarchalinis susivienijimas Vati
kane, kai ten lar-ėsi apie 1,000 
ukrainiečių, su važiavusių pa
gerbti kardinolą 'osyf Slipyj, 85 
metų, švenčiant; 60 kunigystės 
metų sukaktį. 

Ukrainiečiai ^'atestuoja taip 
pat. kad Paulius M. atsisako kar-

rės vienbalsiai patvirtinti konsti 
tuciją ir išklausyti daugybę kal
bų. Atidarymo dieną kalbėjo Brež
nevas ir pakritikavo Vakarus dėl 
jų reikalavimų gerbti žmogaus 
teises. Sakė jis: "Vakarų teisės tik 
garnatuoja milijonams būti be
darbiais ir sirgti, kai tenai gydy
mas nežmoniškai brangus". 

Užsienio diplomatai salėje pa
stebėjo ir Nikalojų Podgomy, bu
vusį prezidiumo pirmininką, ku
rį pašalino Brežnevas, pats užim
damas jo vietą. 

Maskva. — Vasily Kuznecov, 
vienas svarbiausių sovietų diplo
matų, skrajojantis ambasadorius, 
65 metų, buvo priimtas į politi
nio biuro kandidatus, vadinas pa
kely į politini biurą, svarbiausią 
valdžios postą. Manoma, kad jis 
kada nors perims ir užsienio rei
kalų ministerio pareigas, kai pa
sitrauks Gromyko, 68 metų. 

Kuznecov gerai pažįsta Ame
rikos gyvenimą. Savo laiku, su 
Amerika pasikeičiant darbinin-

dinolą Slipyj pr-ažinti patriar- k a i s specialistais, jis dirbo Fordo 
chu. Pagal Rytu ^eigų tradicijas » ~~ " ~ ' 

Hlygsta. Ukrai-jo pozicija tam 
niečių atstovai T 

prasti, kad jie g 
Romos Bažnyčio 

proga leido su-
atsiskirti nuo 

Sovietu satelitai 
satelitams naikinti 

Carnegie Kasyklų mokyklą Pitts-
burghe. 

Ir traukiniams 
"greitkeliai" 

Carteris lanke lūšnyna 

New Yorkas. — Vakar buvo vi
siems labai netikėta staigmena, 
kai j Nevv Yorko lūšnyną, Bron-
xo pietinę dalį, atvyko preziden
tas Carteris, lydimas miesto me-
•o Beame. 

Niekur nepritampa 

Milwaukee. — James Groppi, 
buvęs kontroversinis kunigas, pa
garsėjęs demonstracijų organiza
torius, dabar ekskunigis, paprašė 
episkopalų Bažnyčios jį priimti ir 
palikti kunigu, bet episkopalų 
vyskupas Charles Gaskell jo pra
šymą atmetė. 

Pabėgo Ugandos 
karininkai 

Nairobi — Keturi Ugandos 
karininkai, kuriems grėsė mirties 
bausmė, sugebėjo pabėgti iš ka
lėjimo ir atsirado Kenijoje. 

kultūmes vertybes. 
Lenkų vyskupai ragina tikin

čiuosius protestuoti, kai per ra
diją ar televiziją, teatruose ar 
kinofilmuose niekinamas tikėji
mas, išjuokiami krikščioniškieji 
papročiai. Vyskupai, galop, reika
lauja, kad -vardan teisingumo ir 
rų***?* Utefjbis;: | | 3 & £ & % 
socialinės lygybės, ir katalikų 
Bažnyčiai būtų grąžinta teisė ne
varžomai pasinaudoti visomis so-
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Kardinolas Stefan Wyszyn8ki, Len
kijos primas 

dalinės komunikacijos priemo
nėmis. 

Taip skundžiasi Lenkijos vys
kupai. Lenkijoj, kaip žinome, ka
talikai turi daugiau laisvės ne
gu Lietuvoje. Ok. Lietuvoje nebū
tų salima net tokio laiško baž
nyčiose paskaityti. 

Beigraao aut*v - .r - •-» 

Washingtor>3>. — Gynybos 
sekretorius Ha:- i Brown pasa
kė, kad soviete u turi priemo
nes sunaikinti \merikos padan
gių satelitus. .Amerika dar tik,, 
planuoja tokį .: litą priešų sa
telitams naikimi. 

Nevv Yorkav — Izraelio užsie
nio reikalų isteris Moshe 
Dayan po susitikinio su Carteriu 
ir sekretorium Vance pareiškė, 
kad jis priima .Vnerikos planą ir 
procedūrą, kur: i galins sušaukti 
Genevos konferenciją. 

VVashingtoms. — Senato ko
misijoj Panamos kanalo reikalu 
liudijo sen. Robert Dole ir pa
siūlė sutarties vksta kiek pakeis
ti, nes dabaruie sedakciįa kai 

Roma. — Italai iš Romos pa
leido pirmąjį eksperimentinį trau
kini, einanti 200 kilometrų (apie 
120 mylių) per valandą greičiu. 
Kol kas tokiems traukiniams 
trūksta atitinkamų geležinkelių, 

bus pakloti nauji bėgiai, 
traukiniai galės eiti iki 250 ki
lometrų greičiu. 

"Greitkeliai" traukiniams tie
siami dar Vakarų Vokietijoj ir 
Prancūzijoj. Prancūzai suplana
vo po penkerių metų pastatyti 
naują tokį kelią tarp Paryžiaus ir 
Lijono, kuriuo galės elektriniai 
traukiniai lėkti 300 kilometrų 
per valandą. Dar vėliau greito
siomis linijomis norima sujungti 
pagrindinius Prancūzijos, V. Vo
kietijos ir Italijos geležinkelius, 
kam nepriimtina. 

Katalikų misionieriai Ugandoje 

Oro piratams — 
mirties bausme 

Paryžius. — Prancūzų laikraš
tis 'France-Soir" siūlo oro pira
tams taikinti mirties baT'mię. Ki
to kelio naujiems tos rūšies nusi
kaltimams nėra* 

KAJLFZTOOBIIJS 

Spalio 6: Brunonas, Karitina, 
Palemonas, Gildą. 

Spalio 7: Augustas, Reparata, 
Mažrimas, Gaiva. 

Saulė teka 6:51. leidžias 6:26. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, vėsoka, 
i apie 58 laipsniai. 

file:///merikos


tmmmmmm ^ ^ ^ ^ ^ w ^ w ^ 

• 

9 DRAUGAS- ketvirtadienis. 1977 m. spaHo men. 6 d 

£LII18irW<D8 

Emilija Pakalniškienė. Rankraščiui* siasti adresą: 
E. Pakalniškienė. 9948 SL Artesian Ave., CTrieago, UL 80639 

PIRMININKO PRANEŠIMAS 64-jame SEIME 
Lietuvos vyčių organizacija 

yra gyva, sveika ir didėja. Daug 
gražaus darbo įdėjo į ją dabarti
nė centro valdyba. 

Dvasios vadas kun. Antanas 
Jurgelaitis parašė eilę religinių 
straipsnių j "Vyti", buvo įstatų 
keitimo komiteto pirmininkas, 

to sąrašą^ Juodu ieško vietos 65-
jam seimui. 

Teisinis patarėjas Antanas J. 
Young dalyvavo trijuose centro 
valdybos posėdžiuose ir pasirūpi
no visais organizacijos teisiniais 
klausimais. A. J. Young paaukojo 
700 dolerių "Šiluvos Dievo Mo-

64-tojo seimo rengimo komiteto j "nos" knygelės išleidimui 
darbų derintojas, aplankė apy
gardas ir kuopas ir dalyvavo jų 
suruoštose šventėse,, sudarė sei 
mo planavimo metmenis, paruo
šė seimo liturginę knygelę ir da
lyvavo visuose centro valdybos-
posėdžiuose. 

Pirmininkas Antanas M. Mi-
ner paruošė dienotvarkes visiems 
centro valdybos posėdžiams ir 
trijuose jų pats dalyvavo. Atsto
vavo centro valdybą asmeniškai, 
kuomet tik galėjo, ir patvarkė, 
kad kiti asmenys atstovautų cen
tro valdybą arba pasiųstų sveiki
nimus paštu. Jis taip pat pala'kė 
artimus santykius su kitomis lie
tuvių organizacijomis, paskyrė 
f i ų atstovus į Pabaltiečių 

ogaus teisių masini mitingą, 
Casirūp'no, kad būtų pagaminta 
nauja centro valdybos vėliava, 

padėjo paruošti Vyčių vadovą, 
palaikė glaudžius 'ryšitis ir dažnai 
tarėsi suf^kitais centre vald$b$s 

nariais, Įvykdė centro valdybos 
Ir 63-čiojo seimo nutarimus, įne
šė įstatų keitimo pasiūlymus 
svarstyti 64-jame seime. 

Pirmoji vicepirmininkė Ann 
Mąrie KasseI dalyvavo visuose 
centro valdybos, posėdžiuose, ra-
se' į kiekvieną "Vyčio" numerį, 
palaikė ryšį su kitais nariais, kai
po vyčių atstovė dalyvavo ALT-
os suvažiavime ir. Pabaltiečių 
Žmogaus teisių masiniame mi
tinge. M. Kasdienė taip pat suor
ganizavo jaunučių kuopą Chi
cagoje ir buvo jų patarėja. Ji taip 
pat stengėsi įkurti jaunučių kud 
pas kituose miestuose. Mes da
bar turime dešimtį jaunučių 
kuopų 

Vyčio" redaktorė Loreta Stu-
kienė dalyvavo trijuose centro 
valdybos posėdžiuose, ir kalbėjo 
arba skaidres apie Lietuvą rodė 
Kearney, Washingtono. Nevvarko 
miestuose ir Atlanto Pakrančių 
apygardos subuvimuose. Išleista 
dešimt "Vyčio" numerių. Prie 
jos redakcijos kolektyvo prisidėjo 
Pilypas ir Marija SkabeikiaL Ka
lėdiniai skelbimai davė 1100 do
lerių pelno. Labai trūksta straips
nių, rašytų lietuvių kalba. 

Kultūros komiteto pirmininkė 
Aldona Ryan dalyvavo trijuose 
centro valdybos posėdžiuose, daž
nai rašė į "Vytį", pasiuntė kuo
poms nurodymus Kaip daryti Ka
lėdų eglutės papuošalus iš šiau
dų ir išplatino 40 knygų "For-
ty Years of Darkness". Sidney 
Rotary klube, Ohio valstijoje, ji 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. Kiek 
ji padarė, būtų sunku viską su
minėti. • 

Ritualų komiteto p r rmininkė 
Bertha Janus dalyvavo dviejuose 
posėdžiuose, ir visoms kuopoms 
pasiuntė pertvarkytas pakėlimo 
taisykles. Ritualų komitetas pa
kėlė 39 vyčius į pirmą laipsnį, 
61 į antrą. 20 į trečią ir 15 į ket
virtą. I ketvirtą laipsnį pakėlimo 
apeigos bus atliktos seimo metu . 

Stipendijų komiteto pirminin
kas Valteris Svekla pranešė, kad 
stipendija Rosemary Klatt jau iš
mokėta. Kuopoms buvo pr imin
ta, kad pasiūlytų kandidatą šie
metinei stipendijai. Buvo gauta 
daug prašymų. 

Garbės narių komiteto pirmi
ninkė Eleonora Laurln praneša, 
kad šiame seime į organizacijos 

liios apygarcfos suvažiavimuose' 
ir visur pabrėžė archyvo svarbą. 
Jis yra gavęs naujos medžiagos 
archyvui ir parodys ią šiame sei
me. Jis ragina kuopas rinkti savo 
veiklos istorijos medžiagą. Jis dar 
niekur negauna 1922jr 1923 tfVy-
čio" numerių. 

Illinois — Indianos apygardo-i 
je kiekvieną metų ketvirtį būna , 
susirinkimas geriau administruo
jamas Vyčiu namas, veikia dvi 
jaunučių kuopos, yra puikus vy

čių choras, leidžiamas apygar
dos biuletenis. Buvo suruoštas 
"Lietuvos atsiminimų" banketas, 
Šv. Kazimiero šventė, mirusių 
vyčių minėjimas, golfo žaidynės, 
dalyvauta Pavergtų Taurų para
de, buvo susirinkimas lietuvių 
kalbos reikalu, aktyviai dalyvau
ta Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos jubiliejuje ir suorgani
zuotas Vidurio — Vakarų kėg
li avimo turnyras. Apygardoje yra 
septynios kuopos su 425 nariais. 

Atlanto Pakrančių apygardo
je yra 18 suaugusių ir 4 jaunu
čių kuopos. Narių iš. viso yra 
777. Buvo trys apygardos, suva
žiavimai ir 6 valdybos" posėdžiai, 

Kotryna Kuraitytė^Paliokaitiene iš Fantanos. Calif.. buvo atvykusi 
i Chicagą, į dėdes I*an Kuraičio laidotuves. Ta proga ji vyčių choro pir
mininkei Estelle R gers įteikė 200 dolerių auką ir džiaugiasi, kad cho
ras gali puikiai dainuoti, nes jo įdainuota plokštelė esanti graži. Palin
kėjo dar daug tox.j gražių plokštelių išleisti 

HJJK0IS--INDIANOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
Rugsėjo 12 d. vakare į Vyčių 

salę Chicagoje susirinko 36, 112, 
82 ir senjorų vvčių- kuopų na
riai dalyvauti Illinois — India
nos apygardos suvažiavime. Su
važiavimas prasi;ėjo pusę devy
nių ir baigėsi vienuoliktą valan 
dą. Jį. pradėjo gražia lietuviška 

dvasios vadas. 

.adą tarti žodį 

leidžiamas biuletenis ir nemažai . , 
dirbama pavergtos Lietuvos rei-! f a l d a / p y g a r d o 

kalu. Buvo suruoštas Loretos Stu- Apygaidos pirm. Algirdas Brazis 
i • • , . » , . 'paprašė dvasios 
kienes pagorbimas, ekskursija i v . 
Washingtoną aplankyti Lietuvos -
Atstovybę, pranciškonų vienuo
lyną ir Šiluvos Dievo Motinos 

Kun. A. Zakarauskas yra di
džiausios Chicagoje lietuvių pa-

koplyčią. Apygardos p ' rmininkas ' rapijos klebonas. Šiluvos atlaidai 
siūlo dėti pastangas suorganizuo-1 sutraukę daug žmonių. Organi-
ti daugiau kuopų Pennsylvani- 'žarijos su vėliavomis dalyvavu-
joje. I šios atla'dų procesijoje, vyčiai . . . . . . . 

Naujosios Anglijos apygarda ' ta ip pat dalyvavę. Dvasios vadas. Dievulis siuntė jai kryzeų, myl 
turėjo du suvažiavimus, mišias " g i n o vyčius bažnytinėse šven- į 
per televiziją, kultūrinį festivalį, tėse dalyvauti ta gausiau 
Šv. Kazimiero šventės minėjimą, 

dė kaip bitelė, kuri stengiasi dau
giau medaus iš dobilų ir gėlių 
surinkti. Važ ąvo į Kenoshą, 
Waukeganą, Raciną, užmezgė 
pažintis su lietuviais. Tarėsi su 
jais, kaip įsteigti vyčių kuopas. 
Darbas pradėtas, bet reikia ir to
liau palaikyti ryšius, kol bus su
darytos naujų kuopų valdybos. 
Suradus: geradarių, kurie pasky
rė pinigines dovanas daugiausiai 
naujų narių prirašiusiam asme
niui. 36 kuopos veikla nenuken
tėjo, kai jos pirmininkė važinėjo 
organizacijos reikalais. Buvo ir 
gegužinė suorgarrzuota, ir ruo
šiami šokiai Dariaus ir Girėno 
salėie. Sabina turi didelę šeimą, 

Še'mos gegužinę ir vyčių rekolek
cijas. ' . 

Iš viso to matosi, kad praeitųjų 
metų bėgyje Lietuvos vyčių or
ganizacijoj veikla buvo gyva ir 
sėkminga. 

Antanas M. Miner 

(Iš anglų kalbos vertė 
A. Pakalniškis) 

IŠPARDAVIMAS CHICAGOJE 

Šį šeštadienį, spalio 8-tą d., Vy
čių- salėje, 2455 West 47th Street, 
bus vartotų daiktų išpardavimas. 
Lie tuvai yra kviečiami ateiti ką 
nors nusipirkti, tuomi padėti 
užbaigti vyčiams išmokėti salės 
skolas. 

šiai, nes tik taip galima pritrauk
ti žmones į savo organizaciją. Bu
vusi pas jį naujų narių verbavi
mo komiteto piro-iininkė S. Klatt, 
ir jis leidęs parapijos salėje ir baž
nyčios prieangy c- iškabinti ragi
nimus stoti į vyčių eiles. Ir para-
p'jos biuleteniuose bus skelbiami 
vyčių organizacijos parengimai 
ar minėjimai. Vyčiai rūpinasi pa
rapija, padeda jai, remia bažny
čią. Pirmininkas padėkojo kun. 
A Zakarauskui už dvasinę globą, 
rag'no vyčius vadovautis dvasios 
vado patarimais. 

Visa siela atsidavusi organiza
cijai, 38 kuopos ir naujų narių 
verbavimo komiteto pirmininkė 
Sabina Klatt ilgai pasakojo savo 
rūpesčius. Kada kiti leido vasarą 
ramiai ilsėdamiesi, Sabina skrai-

liko nedarbingas. 
(Bus daugiau) 

operacijos 
A. P . 

0r. Jonas S. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Chkago, 111. 6 0 d 

Tel. 476-340* 
Valandoj pagal r įsitarimą 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K AL 
t A S S O C I A T E S 

Of. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Chicago, Dl 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

Sestad atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisimus 

patarimus. 

Antrasis vicepirmininkas Pily- ? a r b ė s n a " u s b u s P a e i t a s Laury-
pas Skabeikis dalyvavo trijuose 
centro valdybos posėdžiuose, pa
dėjo įsikurti naujoms vyčių kuo
poms arba atgaivinti prisnūdu-
snjjų ve'klą, pasiuntė daug laiš 
kų narių skaičiaus ir kuopų 
veiklos reikalu, parašė keletą 
straipsnių į "Vytį" ir pravedė 
naujų narių verbavimo vajų. 

Trečiasis vicepirmininkas Juo
zas J. White dalyvavo keturiuose 
centro valdybos posėdžiuose, krei
pėsi į visas senjorų kuopas ir pa-
sisulė joms padėti, dalyvavo įvai
riuose parapijos, vyčių kuopos ir 
bendrai lietuvių renginiuose sa
vajame mieste. White sako, kad 
mes turime šešias senjorų kuopas 
SU 23.1 nariu iš viso. Nė vienos 
senjorų kuopos nėra Atlanto Pa
krančių apygardoje. 

Protokolų sekretorė Ona H. 
Bęnder dalyvavo visuose centro 
valdybos posėdžiuose. Centro val
dybos posėdžių protokolų nuo
rašus ji pasiuntė visiems cent
ro valdybos nariams, garbės na
riams ir buvusiems organizacijos 
pirmininkams, ji -taip pat atliko 
susirašinėjimą, kai buvo paprašy
ta centro valdybos arba pirmi
ninko. 

Iždo globėjais buvo Karolis 
Mačiutas ir Vytautas Radzivanas. 
Karolis Mačiutas dalyvavo trijuo
se posėdžiuose. Vytautas dalyva
vo dviejuose- Abudu patikrino 
knygei Washing!pne ir rado jas 

tvarkoje Juodu taip pai sudarė 
Lietuvos vyčių organizacijos tur-

r.as Janonis. 
Lietuvių kalbos komiteto pir 

mininkas Juozas Bulevičius pra
neša, kad susirinkimas lietuvių 
kalbos rekalu buvo praeitą rude
nį Chicagoje. Galimas dalykas, 
kad ateityje susidomėjimas lietu
vių kalba padidės, ir "Vytyje" 
bus daugiau lietuviškų straips
nių. 

Archyvo globėjas Longinas 
Švelnis dalyvavo trijuose centro 
valdybos posėdžiuose, padėjo per
tvarkyti organizacijos įstatus, at
stovavo vyčius "Juodųjų Birželio 
dienų" minėjime Šv. Petro baž
nyčioje, dalyvavo Naujosios Ang-

FLORIDA 
SL Petersbsrg 

THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard 

Treasure Island, 
SL Petersburg, Florida 33706 

TeL (813) 300-0878 
Motelis yra prie pat Gulf of Me-

Jtico kranto pačiam centre Treasure 
Island. 

Gražiausias pajūrys, miegami 
kambariai, kambariai su virtuvėm 
ir apartmentai. spalvotos televizi
jos, aplinkui restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 
teniso aikštes, bažnyčios, krautu
ves ir L L 

Savininkai lietuviai maloniai kvie
čia visus apsilankyti. 

Alfonsas ir Terese Žetertavieiai 

A P S I P I R K I T E DABAR! 
TENDER BRUSSI1 SPR0DTS 
U. S. No. 1 IDJLH0 BULVES 
ŽIEMINIAI SVOGŪNAI 

4sv. $1.00 
100 sv. $ 1 2 - 5 0 

50 sv. $4.95 

O B U O L I A I 
IONATHAN ar McINTOSH 
RED DELICIOUS, GOLDEN DELICI0ŪS. 
RED ROME, WHiESAP ar RED G0LD bušelis $ 6 ^ 

bušelis $5-95 

ŽALI PIPIRAI svaras c. 
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI 50 sv. dėže $3-98 
U. S. No. 1 WISCONSIN BALTOS BULVES 

10 svarų maišelis 
MELL0W CRISPBACON - LAŠINUKAI sv. 9 9 c. 

(ne daugiau 3-ju svaru) 

• 

EGG STORE 
DABAR TIK 8IUO ADRESU 

6190 Archer Arame, Chicago Tel. 284-8704 

THE LITHLANIAN WOKLD-WTDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago 111. Published daily 
except Sundaya, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Litbuanian Catholic Press Society. 
Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, 

Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $28.00 
Foreign opuntries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pre
numeratas nesivmčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus i i jo mokesti atžymima iki kada 
yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokami B anksto 

Chicago, Cook 
ir Kanadoje 
Kitur J.A.V. 
Užsienyje ~ 
Savaitinis 

apskr. 

. , Į 

.. M ^̂__ — 

metams 

. $3000 
28.00 

- 31.00 
„ 20.00 

6 mėn. 

$17.00 
16.00 
19.00 
13.00 

3 mėn 

$12.00 
11.00 
13.00 
7.00 

* Redakcija dirba kasdien 
&30 — 4.30, šeštadieniais 
&30 — 12.-00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo &30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 
MODOM 

TeLPB 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
2858 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery Ilgo* 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pnlasld Road (Crawford 
Medkal Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso Ir bato; OLympic 2-4151 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

144S So. 50th Ave* Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai vaa, 

išskyrus trediadienhis 
Šeštadieniais 12 Iki 4 va) popiet. 

I ei neatsiliepia skambinti S7 4-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medtcal Cente* 
6132 So. Kedzle Avenue 

Vai.: plrmad.. antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai, vakaro 

Sestad. nuo 1 'ki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2A70 
RezkL tel. UAlbrook 5-4048 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West ? l s t Street 
VAI*: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00-6:00 v a i popiet, trec Ir Seat 
tik susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perime 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą: plrmad. ti 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. u penkt 
\0-4: Sestad. 10-8 vai. 

TeL KEliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketrirtad. 1» 
per.ktad. nuo 12-4 vai. popiet ir o-S 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHlRURGfi 
EfDIKTV <R VAIKŲ UGOS 

SPFCIAUSTK 
MfsTHCAL BUILDING 

7156 South Westero Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. tyft 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. K E 7-11*8; rezkt 2SP-2Plt 

Ots. teL 735-4477: Re*. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHtRURGfi 
Specialybe — Servo Ir 

Emocines ligos 
CRAWFORD MEDICAL BTJ11DDIO 

«44t So. Pulaski Road 
valandos pagal susitarimą 

BestVL teL — GI 8-0873 ~ 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA m MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA V2670 
Valandos pacal snsItarUna. Jet ae-

•tsUlepia skambinti: MI S-OOOl. 

DR. A. B. 6LEYECKAS | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL - BE S-58»3 
Specialybe Akhj ligos 

3907 West lOSrd StreM 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKSEVI6IUS 

J O S i A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 We»t 6Srd Street 
t-.nnad.. antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo S Iki * vai 

. vak. Sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

OfS PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 vFest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ots. HE 4-1818; Rec PR 6-980! 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West Tlst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kanapas) 
Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrad. lt 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T C O I O 
VIOLETA KAROSAITfi 

70S1 So. Wasbtenaw. TeL 77S-S7M 
Pritaikomi akiniai pagal srdjrtoja 

receptus. 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 2824422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ UGOS — CH1BI RG1JA 
Ofisai: 

111 \ « . WABASH AVE. 
4200 NO. CEVTRAli AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikriniu akla. Pritaiko sassstM » 
"Cttotact lerttef" 

2618 W. 71st St, — Tel. 737-5141 
Vai pagal susitarimą Uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Stnses 

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

Ofiso teL 776-2880, resid. 446-5545 

VALANDOS: 9 vmL ryto tU 8 vaL vak. — f. rmAdienlo iki penktadienio 
8:00 vaL ryto Iki 6.00 vai u i a m seitadieniais. 
8:00 vai. ryto Iki 460 vaL pop*>t sekmadieoiais. 

. . . . . 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGU A — 

CHIRURGIJA 
BĮ4 No. vfeateni Avettoe 
1602 No. WeaterB Aveone 
Tel. atsakoma 12 valandų 

480-4441 — 561-4605 

įstaigos tr boto teL 632 -1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 S. 46th Cootk. Ckwro 

ĮO-U ir 4-? 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G V O V T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oftm telef. RE &-44I0 

Rezklencijoe telef. GR S-OS11 
Vai. plrmad.. antrad., ketvlrtad. k 

pe&ktad. nuo 1 Iki t vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJ! 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir res. 2S53 W. Stth B*. 

TeL PRnapect 8-1223 
Ofiso vai.: pirm., antr., treS b 

penkt. nuo 2-4 vai. tr t I f 
Sėst. 2-4 p. p. Ir kitu laiku 

Oflao tel. H E 4-S12S, oama OI S-SIW 

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

2464 West TUt Street 
Vai.: pirm-, antrad.. ketv. tr penktad. 
2-6 Ir «-7 — 11 anksto susltarun 

TeLoflso PB 6-6446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
3107 We*t 71st Street 

V.iando^: l-« vai popiet. 
Tr+t. ir sp*tad pagal susitarimą 

Ofiso teL 586-3166: namų 6364866 
DR. PETRAS 2LI0DA 

GYDYTOJAS m CHIRURGAI" 
6234 S. Narragsvisett Ave, 

Vai pirm. antr. ketv ir penkt: !• ' 
Oattadieessls rmgai 



n 
Ne ekonominių, bet 

KULTŪRINIŲ PASIEKIMU VERTINIMAS 
Koks bebūtų komunistinio žmonių, (domu tai, kad prie visų 

pasaulio menininkas, rašytojas yra ir gimimo ar keliais atvejais Į 
ar solistas, dailininkas ar instru- ir mirties datos, kad visi aptaria-1 
mentalistas, nepaisant, kaip savo mi-be jokio antikomunistinio nu- I 
tėvynėje jis būtų iškeltas, vistiek siteikimo, visi aptariami konkre-
nori būti įvertintas Vakaruose, čiai ir dalykiškai, kaip ir tinka 
Jie visi labai gerai žino, kad Sov. laisvojo pasaulio literatūros kriti-
Rusijoje ir jos užgrobtuose kraš- kui. Naujokaitis visus vertina ne 
tuose gali būti daug geriau įver- iš kokio partinio, bet iš grynai j 
tintas poetas, rašąs apie '"liaudies literatūrinio taško. Ir tenka pa
la imėjimus", negu poetas, rašąs sckyti. kad^ jis tai atlieka gana 
abstrakčiomis temomis. Gavę teisingai. Pabrėždamas, kad toks Į 
Lenino ar kokią kitą premiją me- s r kitoks poetas yra daugiau pla- { 
nininkai, išgarbinti, įvertinti ir katinis, komunistinės sistemos 
pervertinti, nėra tikri ir pamąsto, rėmėjas, besistengiąs laikytis par-
o kaip ten Vakaruose jo menas tinių literatūros normų, veikalo 
būtų aptartas, kur menas nepri- autorius tai padarė ne iš anti-
klauso nuo politruko bizūno komunistinio nusiteikimo, bet i 
švilpesio. Lenino premiją gavęs apsvarstęs ir pailiustruodamas iš-1 
Avyžius nepaprastai supyko, kai traukomis. Pvz., rašydamas apie 
Vakaruose buvo nelabai palan- Justiną Marcinkevičių taip apta
kiai aptartas. Be abejo, Lietuvoj ria apysaką "Pušis, kuri juokėsi", 
tokiam kritikui apšviesti šauktų- "Vidinio monologo forma apysa-
si čekisto pagalbos, bet Vakaruo- koje atskleidžiama jauno daili-
se esančių kritikų negalima iš- ninko išpažintis, jo ideologiniai 
mesti iš postų ar kitaip nubaus- apmąstymai gyvenimo ir meno 
ti. Pavergtojo pasaulio meninin- prasmės klausimais. Tuose ap-
kas trokšta įvertinimo iš lais- mąstymuose perkainuojamos bu
vo žmogaus. To trokšta net ir ne vusios vertybės ir daromos išva-
menininkai, net ir nati Sov. Ru- dos, kad istorijos ratas pasisuko 
sija. besididžiuojanti, kai ją Va 
kara i už ką nor s pagir ia . 

PASMERKS ABOBTVS *" 

Žmogaus gyvybę gerbiančių 
gydytojų pasaulinės sąjungos 
atstovai, susirinkę Šveicarijos 
sostinėje Berne, atkreipė pasau
lio vyriausybių ir viešosios nuo
monės dėmesį į kenksminga? 
aborto pasekmes moterų sveika-

žmonių *»*• Žmogaus gyvybę gerbiančių 
kenčia Sovietų Sąjungos darbų § ^ 5 ^ ^ sąjungai priklauso 
stovyklose, psichiatrinėse ligoni-1 daugiau kaip 100.000 nanų 22-
nėse ir plačiose Sibiro žemėse. I r ' J*<** pasaulio kraštuose. Atši
ltai už tą, kad jie norėjo norma- į Saukime į viso pasaulio kraš tų 
jlių laisvių, kurias mes laikome į vyriausybes sąjungos atstovai 
i savaime suprantamu dalyku, ku- Į pažymi, kad medikų pravesti ty-
'riomis kasdien naudodamiesi mes rinėjimai be jokios išimties pa

tvirtino abortų kenksmingumą 

fPakeisti butą ten reikia leidimo. 
Pakeisti darbą reikia valstybės 
rašto, o už religijos praktikavi
mą ir vaikų tikybinį mokymą ri
zikuojama netekti visko — n u o 
savo vaikų laikymo pas save iki 
laisvės netekimo. Mes visi žn<>-
me, kas įvyksta su žmonėmis, ku 
rie pareiškia kitokias nuomones. 
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Neseniai išėjo ketvirtasis P. 
Naujokaičio Lietuvių literatūros 
tomas. Jame autorius, šalia lietu
vių rašytojų, aptaria ir pavergtos 
Lietuvos rašytojus. Ir tenka pasa
kyti — tai padaro gana kruopš
čiai, gerai susipažinęs su paverg
tos Lietuvos kūrėjais. Ankstyves
niuose tomuose yra minėjęs ir ki
tus pavergtoj Lietuvoj gyvenan
čius vyresniuosius autorius, ap
tardamas gana objektyviai ir ko
munizmui nuėjusius tarnauti po
etus ir rašytojus, iškeldamas, 
kiek jie nusipelnę tikrajai litera
tūrai ir kiek jie padėjo tėvynės 
okupantui. Tačiau šiame tome 
išimtinai vertinama jau paverg
toj Lietuvoj išaugusi kūrėjų 
karta. Daugumas išeivijos žmo
nių šios kartos kūrėjų tikriausiai 
nežino. Be abejo, vieno ar kito 
kūrinį bus matę periodikoj, kitą 
autorių gal ir asmeniškai bus su
sitikę, daugelis bus girdėję pagal 
jų žodžius sukurtų dainų, bet 
šiaip tas literatūros pasaulis bus 
gana neryškus. 

Dar prieš pradėdamas nagrinė
ti kūrybą, P. Naujokaitis parašė 
Įvadą apie pokario lietuvių litera
tūrą, iš kurio matyt i sunkus ra
šytojų kelias. Minima, kad buvo 
ištremti ar kalinti Miškinis, Bo
ruta, Jakubėnas, Inčiura, Lukaus-
kaUė ir kiti. Iš gerai paruošto 
įvado matyti, kiek buvo išleista 
senųjų autorių kūrinių, kas buvo 

baramas ir kas turėjo prisipažinti 
klydęs. Nors įvadas gana įdomus, 
tačiau lygiai įdomūs yra kiekvie
no kūrėjo detalesni aptarimai, 
pradedant Aleksiu Cburginu, gi
musiu 1913 m., ir baigiant Vik
torija Daujotyte, gimusia 1945 m. 

socialistinės santvarkos ir mate
rialistinės dialektikos kryptimi**. 
0 štai dabar Tomas Venclova 
teigia: "Justinas Marcinkevičius 
parašė apysaką "Pušis, kuri juo
kėsi", valdžios rūpesčiu išverstą 
1 daugelį kalbų, kurioje smer
kiančiu tonu vaizduojamas opo
zicinio vilniečių jaunimo būrelis. 
Apysakos gale sakoma, kad užė
jęs audringas lietus nuplaus nuo 
žemės šiukšles ir tarybinis gy
venimas pasidarys visai šviesus". 

Žodžiu, T. Venclova patvirtino 
tai, tik daug kiečiau, ką taip 
įžvalgiai ir kondensuotai savo 
aptarime atliko P. Naujokaitis. 

JAV DELEGACIJA BELGRADE 
Seto. R. Dole pareiškimas Washingtone 

Daugiau ar mažiau recenzijų, 
rašytų Vakaruose apie jų knygas, 
yra matę pavergtos Lietuvos ra
šytojai. Vis kas nors jiems paro
dydavo jų vertinimus, o net ir 
vertimus" į anglų kalbą. Tačiau 
šitiek rašytojų aptarta vienoje 
vietoje tėra tik pirmą kartą ir 
gal ilgai reiks laukti, kol vėl bus 
tai galima pakartoti Vakaruose. 
Be abejo, pavergtos Lietuvos ra
šytojai tai supranta ir mačiusie
ji yra nustebinti tuo Pr. Naujo
kaičio objektyvumu, ramumu ir 
žinojimu. Šimtus autorių apta
riant reikėjo susipažinti ne tik 
su jų biografijom, ne tik su dau
gybe jų išleistų knygų, bet ir per
skaityti. P. Naujokaitis atliko ge
rą darbą ne tik kiek tai liečia 
mus, ne tik kiek liečia visą Lie
tuvos istoriją, bet ir suteikė pro
gą Lietuvos rašytojam pamatyti 
ir save vakarietiškame veidrody. 
Bent tiems, kurie turės progos į 
tai žvilgterėti. Kai pavergtos Lie
tuvos žmonės skundžiasi, kad 
mes dažnai juokiamės iš jų soc-
lenktynių, pravaikštų ir kolchozi
nio biurokratizmo, jie dabar ga
lės pamatyti, kad mes mokame 

Pabaltiečių demonstracijose Į 
VVashingtone, D.C., sen. Robert 
Dole pasakė įsidėmėtiną kalbą. 
Jis atkreipė dėmesį į demonstra
cijos plakatus, pažymėdamas, kad 
jie gerai parodo, koks vergijos gy
venimas yra Pabaltijo valstybė
se. "Kaip narys Helsinkio komi
sijos aš noriu pasakyti, kad di
džiuojuosi galėdamas šiandien 
čia būti ir atkreipti dėmesį į žmo
gaus teisių pažeidimus, kurie 
vyksta Pabaltijo valstybėse nuo 
pat to laiko, kai Sovietų Sąjun
gos daliniai įžygiavo į jūsų kraš
tus daugiau kaip prieš 30 metų, 
ir tai nežiūrint sudarytų tarptau
tinių sutarčių. 

Maskva įjungė Pabaltijo valsty
bes į Sovietų Sąjungą ir reikia 
pasakyti, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės niekada nepripažino 
šios neteisėtos inkorporacijos i r 
mes privalome niekada nepripažin 
ti ir ateityje. 

Labai svarbu nefalsifikuoti 
Helsinkio konferencijos atsiradi
mo. Gali šiandien atrodyti keis
ta, bet Sovietų Sąjunga buvo tas 
kraštas, kuris perdėtai stūmė, kad 
ta konferencija įvyktų. Maskva 
norėjo susilaukti savo pokarinių 
ribų pripažinimo be formalios 
taikos konferencijos, kurioje 
jiems būtų tekę atsakyti dėl ne
teisėtai pagrobtų kraštų. Slap
tas ir gėdingas Molotovo ir Ri
bentropo 1940 m. susitarimas lė
mė Pabaltijo tautų likimą. T a 
čiau aš noriu jums priminti Hel

sinkio susitarimų septintą ir aš-:pas Pabaltijo valstybėms ten turi 
tuntą principą, kurie skelbia, kad 
visos tautos visada turi teisę ir 
pilną laisvę, kada ir kaip tik no
ri, spręsti savo vidini ir išorinį 
politinį statusą, be jokio užsienio 
kraštų kišimosi, ir turi teisę kaip 
tik patys nori siekti savo politi
nio, ekonominio, socialinio ir 
kultūrinio vystymesi. Tas ypatin
gas principas, pirmojo susitarimo 
skyriaus aštuntasis principas, su
silaukė per maža.: dėmesio iš 
Valstybės departamento ir iš ofi
cialių delegacijų pusės. Dėl šios 
priežasties aš ir pasiūliau senato 
rezoliuciją 224, kuri reikalauja 
JAV delegaciją Belgrade išryš
kinti visuotinę svarbą gerbti veiks
mingą galimyby naudotis lygio
mis teisėmis ir laisvu apsispren
dimu visoms tautoms, vystant 
draugiškus ryšius t a rp savęs ir 
tarp visų valstybių. 

Mes kalbame apie žmogaus 
teises, individo teises, o kaip gi 
apie tautų teises? Kaip narys ko
misijos, kuri vyksti į Belgradą, 
aš galiu jums pažadėti vieną da
lyką: aš kreipsiuosi į tos delegaci
jos savo kolega s iškelti šitą klau
simą ir išryškinu n e dviprasmiš
kais žodžiais Bv'.grade. Tos dele
gacijos nariai yra protingi vyrai 
ir protingos mo'-'rys. Mes neturi
me partinių skirtumų ir partinių 
siekimų. Jeigu Sovietų Sąjunga 
panorės šią konferenciją padary
ti taikos konferencijos pakaitalu, 
tai laisvo apsiorendimo princi-

|ir užmirštame apie jas. i 
Mūsų spauda vis gausiau spaus

dina žinias apie Sovietų daro
mus teisių pažeidimus. Nema
nau, kad Sovietų Sąjunga pilna. 

: supranta, kodėl mes taip susirū-
ip'nę žmogaus teisėmis, kode" mes 
tam skiriame tiek įsipareigojimo. 
Amerika visada buvo susirūpinu-

jsi žmogaus teisėmis, o dabar kas
kart daugiau ir daugiau žmonių 
laisvajame pasaulyje jungiasi, kel
dami balsą susirūpinę šiuo reika
lu. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo Helsinkio konferen
cijos baigiamasis aktas mums su
teikė politinį ir teisinį pagrindą 
siekti žmogaus teisių santykiuo
se su Sovietų Sąjunga ir su kitais 
Varšuvos pakto krantais. 

Prieš Belgrado pasikalbėjimus 
spauda paskelbė apie didėjantį di-

būti diskutuojamas. 
Jau beveik 33 metai nuo tos 

dienos, kai estai, latviai ir lietu
viai darė desperatiškas pastan- »<*«"»» persekiojimą Rusijoje ir 
gas pabėgti iš savo krašto arte- F - \ , 
jančių sovietinių įgulų akivaiz
doje Sinau, kad jūs savo stiprio
se bendruomenėse minite tą da
tą maldomis ir budėjimais. Taigi, 
labai prasminga, kad mes šian
dien čia susirinkome. Kai mes 
stovime prieš Abraomo Linkolno 
statulą, tinka, kad mes prisimin
tume jo žodžius. Tebūnie leista 
man suminėti bent kai kuriuos iš 
jų. Visi mes pasisakome už lais
vę, tačiau, naudodami tuos pa 

gimdymo amž u je esančių mote
rų sveikatai. Abor tas neišspren
džia nėščių moterų psichologinių 
prob'emų. Ne abortu, o sociali
nio teisingumo priemonėmis, 
nėščių moterų psichologinę įtani 
pą iššaukiančių priežasčių išaiš
kinimu tegalima išspręsti tiek 
motinos, tiek d a r negimusio vai
ko problemas. Silpnos, savęs ap
ginti negalinčios, d a r negimu
sios būtybės nužudymas ne tik 
nepatarnauja žmonijos pažan
gai ir nepadeda išspręsti sociali
nių problemų, bet, priešingai, 
y ra diskriminacinis, savivališkas 
i r ant idemokrat iškas smurto 
veiksmas. Tikroji pažanga yra 
kur iama ne gyvybės žudymu, 
bet motinos ir vaiko apsaugoji
mu. 

TfcVŲ PAREIGOS 

Wloclaweko vyskupas Zarem-
mes girdėjome apie Petkaus ir Da, Lenkijoje, ganytojiniame 
Terlecko areštus Vilniuje. Dabar1 ^ j ^ ^ „ g ^ v o perskaitytas 
pagal vieną pranešimą KGB sie-1 v i s o s e vyskupijos bažnyčiose, 
kė paveikti antisovietinius estus, j p r į m e n a tėvų pareigą rūpintis 
net ir sudaryti apgaulingą žmo
gaus teisių sąjūdį, finansuojamą 
KGB, negailint tam nė pusės mi
lijono dolerių. Tačiau ta taktika 
neturi nukreipti JAV delegacijos 
nuo jos tvirto ir nesvyruojančio 
susirūpinimo Belgrado konferen-
cijoj, ypač, kad mes tuo reikalu 

čius žodžius, mes ne visi tą patį nesame vieni. Ir mūsų delegaci-
suprantame. Kai kuriems laisvė 
reiškia galimybę elgtis kaip jam 
patinka pačiam, taipgi ir su savo 
darbo vaisiais. Kitiems tas pats 
žodis reiškia laisvę kai kuriems 
žmonėms elgtis kaip jiems patin
ka su kitais žmonėmis ir su jų 
darbo vaisiais. Cia ir yra skirtu
mas tarp dabarties JAV ir Sovie
tų Sąjungos. Mums laisvė reiš
kia galimybę tęsti gyvenimą pa
gal savo pasirinktą profesiją, pa
gal mūsų savą gyvenimo būdą, 
iaisvę pasirinkti miestą ar kraštą, 
kur norima gyventi, laisvę emi
gruoti kitur, jei to norime... 

Bet jūs ir aš gerai žinome, jūs 
(net geriau žinote už mane, kad ne 
toks gyvenimas yra Pabaltijo 
valstybėse, Ukrainoje ar bet ku
rioje Sovietų Sąjungos dalyje. 

ja jokiu būdu neturi sudaryti įspū
džio, kad mūsų susidomėjimas 
žmogaus teisėmis nepastovus — 
tai iškyląs, tai sumažėjas. 

Užbaigsiu, kaip ir pradėjau, 
sakydamas, kad aš turiu svarbią 
progą ir aukštą privilegiją atsto
vauti ne tik šiems šiandiena., bet 
kiekvienam pasaulio laisvajam 
žmogui kaip vienas iš narių de
legacijos, kuri spalio ir lapkričio 
mėnesiais bus Belgrade. Aš dary
siu viską, ką tik galiu, tvirtai sto
vėti ant žmogaus teisių pagrin
do ir iškelti laisvo apsisprendimo 
teises Pabaltijo valstybėms. T u 
rės būti pilnas išdiskutavimas šių 
punktų ir Helsinkio komisijos su
rinktų faktų apie Sovietų Są-

savo vaikų religiniu auklėjimu. 
Vyskupas ragina tėvus glau
džiai bendradarbiaut i su kate
kizmo mokytojais, padedant 
jiem perteikti vaikam pagrindi
nes tikėjimo tiesas i r ugdyti jau
nojoje kartoje krikščioniškosios 
dorovės supratimą. Ne tik vys
kupai ir kunigai, bet T W Bažny
čios nariai, taigi i r tėvai, y ra 
gavę iš paties Dievo teisę ir pa
reigą perteikti krikščioniškojo 
tikėjimo turtą . Visi tad tu r i rū
pintis vaikų i r jaunosios ka r tos 
religiniu auklėjimu, ypač dabar
tiniais laikais, kai visas gyveni
mas y r a užkrečiamas praktiniu 
materializmu. Seimą, pažymi 
vyskupas, yra pirmoji krikščio
niškojo auklėjimo mokykla. 

po, kas yra dokumentuota Sovietų 
dominuojamose Pabaltijo valsty
bėse. 

Šiandieną, kai aš stoviu prieš* 
laisvę mylinčius žmones, atstovau
jančius milijonams ir milijonams 

jungos daromus stiprius pažeidi- žmonių visame pasaulyje, aš pa
muš laisvo apsisprendimo princi- sižadu, kad mes būsime tvirti'*. 

gana objektyviai vertinti ir tai, 
IŠ viso tas skyrius užima be- ką jie sunkiose sąlygose yra pa

veik pustrečio šimto puslapių ir sieke, 
iame aptariama apie pora šimtų AL B. 

Spaudoj ir gyvenime 

. PROTAS NESITRAUKIA PENSIJON 
Kaip per šešias savaites ameri- I savo interesus. Jie praranda nežy-

kiečiui įmanoma praturtinti savo Į miai tempu. Taip. Bet jis parode, 
asmenini žodyną. Įdomiai pavyz- į jog proto gabumas mąstyti ir kur-
džiais moko dr. Wi!fred Funk kny- j ti. išskyrus ligą, su tavimi esti iki 
gutėie 'W*ords of Power'\ kurią • 90 metų amžiaus ir po to. Tavo kū-
yra išleidusi Pocket Books. Inc.. 
leidykla New Yorke. Autorius sako. 
jog žmojrus. persokes 25 metus, tu
ri jau 95 procentus savo nusistoju
sio žodyno, o paskui per gyvenimą 
tik 5 procentus beįgyja. jeigu nebe-
deda jokių pastangų tam žodynui 
praturtinti. O pasistengti čia atvi
ras kelias ne tik jaunystėje, bet net 
ir gilios senatvės sulaukus. 

Dr W. Funk tarp kitko taip ra
šo: "Jeigu esi jaunas, tatai tau bus 
lengva atlikti. Tačiau neduok am
žiaus kaip pasiteisinimo. Tu gali 
mokyti seną šunj naujų triukų. Tai 
mokslinis atradimas. padarytas 
dr. Irving Lorsre puikaus Columbia 
aniversiteto psichologo. Eile bandy
mų jis yra įrodęs, kad senesni žmo
nes nieko reprara.ida protiniame 
»r* --'r- palaikys aktyvuis 

nas sensta, kaip dr. Lorge sako. 
bet ne tavo protas, jei rūpinies jį 
naudoti. Protas niekad neatsista
tydina ! 

Yra daugybė dramatiškų pavyz
džių istorijoje, kurie nurodo šitą 
faktą. Rodinas. skulptorius, atliko 
kai kuriuos puikiausius savo dar
bus po 70 metų. Michelangelo buvo 
70 metų. kada tapė freskas Siksto 
koplyčioje. Verdi sukompanavo 
"Otelio" operą, turėdamas 75 me
tus, o "Falstaff'. turėdamas 80 
metų. Taip pat Anatole France 80 
metų ir Thomas Hardy 88 metų 
buvo pilname uteraturinės kūrybos 
klestėjime, ogi 98 metų Ticianas 
tapė "Lepanto mūšį". Iš tikrųjų 5 
procentai is visų genijaus darbų 
buvo padaryti po ^ metu smž'.v;:. 
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"Daktare , noriu jus nustebinti" , atsakė jis. 
"Ar jums teko jo va lgy t i ? " 
"Taip. Kai ji suvalgiau, šeimininkė mane paklausė; 

kaip patiko valgis? Atsakiau, kad buvo labai *-tanus, 
tik nežinau, ką valgiau?" Ji, a trodė, buvo labai paten
kinta, kad man jos paruoštas valgis patiko ir n m t a i 
paaiškino. "Ponas, jūs valgėt kapotą keptą žiurkę. 
Mūsų žiurkės todėl yra skanios, kad jos maitinasi ge
riausiais ryžiais." 

"Daktare , manau j ū s gali te įsivaizduoti, <iip a š 
jaučiausi suvalgęs žiurkę!" 

"Ponas Espozito, gal ji t ik juokais pasakė, k a d 
jūs suvalgėt žiurkę". 

"Ne", daktare. Vėliau sužinojau, kad i r kiti ka
reiviai buvo ūkininkų pavaišinti tuo pačiu delikatesu, 
nes kapota žiurkė yra vietnamiečių skanėstas." 

"Ponas Espozito, o kaip a t rodo žmonės?" 
"Vyrai ypatingu grožiu nepasižymi, bet yra d a u g 

gražių moterų. Moterų groži dar labiau paryškiafl jų 
rūbai, kurie vadinasi "Oa dai" Tai yra labai -- vinga 
tunika ir vienos spalvos kelnės. T irdka stačiu -alnie-
rium, ilgom rankovėm ir šonuose iki talijos p- -kelta. 
Didelės šiaudinės akrvbėlės dengia įa tamsiai uleus. 

"Taip, daktare", pasakė j is . "Aš įsidėmiu tiktai baugu darosi. Koks bus mano nau jas gyvenimas? 
tai , kas gražu". I Nežinia..." 

Padėkojau ligoniui už tokį įdomų pasikalbėjimą ir \ "Bet, ponas Espozito, j u k j ū s buvote kelis k a r t u s 
palinkėjau jam gerai praleisti likusias ligoninės die- išėjęs savaitgaliui iš ligoninės ir nepabūgote. Kodėl 
nas ." į dabar staiga išsigandote?" paklausė direktorius. 

"Dr. David, bet ta i buvo tik savaitgaliai, o dabar 
Buvo giedri 1968 metų lapkričio 10 diena. Gamta išeinu visam gyvenimui", 

palaipsniui ruošėsi žiemos miegui. Tylūs ir susimąstė Į "Mes visi j u m s linkim drąsiai žengti į gyvenimą ir 
stovėjo ligoninės parko medžiai. Jų lapai neteko savo ' nepalūžti. Mūsų a tmintyse visados švitės jūsų mielas, 

gero ir tauraus jaunuolio veidas. Sudiev", pasakė di
rektorius. 

Kojų apavas yra s a n d a i s *-.;-;»• Laikosi am 
raištelio t a rp didžiojo ir antrojo piršto pagalb? 
sius -Mn-.n.tjs ^\':'xr\v . T H ^ ' : 7,nv>:\t-

"Pon-:s K-p'.z;*' . 1r.3-.ai] KH<1 J 
stabus moterų rū- .* * T••<!•' neaM 
minėt ir panelės Alex suknelę, tars 

l vilkėjo." 

žalumo ir nusidažė įvairiausiomis spalvomis. Atrodė, 
lyg dailininkas buvo užpylęs an t jų savo dažus. Liūd
nai krito ant žemės jų pageltę lapeliai. Darželyje nulin
ko galvutės paskutiniųjų žiedų. Vorai ištiesė savo šil
kinius tinklus. Nutilo paukščių giesmės. Virš ligoni
nės stogo girksėdainos skrido į pietus laukinės žąsys. 
Jo s pamažu kilo vis aukštyn ir aukštyn. Jų klegesys 
palengva silpnėjo ir pagaliau visskai nutiko. 

Iš ligoninės skalbyklos kaminų, kaip strauso 
plunsknos, veržėsi balti garai . Palaipsniui jie kilo 
aukščiau ir aukščiau, kol pagaliau paskendo žydria
me danguje. 

Raminančiai ošė Atlantas . Jo putojančios bangos 
atsimušė į krantus ir suskilo į nesuskaitomą daugybę 
smulkių, saulėj žibančių lašelių. 

Tą gražią rudens dieną plačiai atsidarė stiklinės 
ligoninės durys. Pro j as išėjo 19 metų jaunuolis. Li
goninės direktorius dr. David ir visi, kurie prisidėjo 
prie jo sėkmingos ^habilitacijos, lydėjo jį. 

"Ponas Espozito. kokia y ra jūsų savijauta, aplei
džiant lijroninę?" paklausė direktorius. 

"Labai savotiška", atsakė jis. "Man liūdna ir links-
•ų t iki ma ir gaila, palikti ligoninę. Juk ligoninė yra atskiras 
Pana- Į pasaulis, o a i Ba pr i lydau lygiai devyniua mėnesius. 

v- Į įoee." į j į buvo pasidariusi mano antrais namais. Joje visi mes 
•Š^TC -->ai pa-! buvome draugai, r.-s- nv,is ju:.c-- *as pats .įkimas. M»-s 
; <u.. - atsi-į turėjome b* ndr 1 kalbą, oendrus rūpesčius. Ir mus vie-
jua išl i -damaįHą nuo kito sk;r-; til kelių pėdų atstumas. Išeiti į 

' komplikuotą. ?A*tų ir n«u*m*'.u';M-uxLt . ^ u l j a x « G*-I 

"Esu labai susi jaudinęs", t a r ė Espozito", ir net 
nerandu tinkamų žodžių išreikšti savo dėkingumą vi
siems, kurie padėjo man mano sunkiose valandose. Tik 
jūsų visų dėka a š nepalūžau ir t ikiu į geresnį rytojų. 
Dieve. siųsk žemėn taiką. Tešviečia saulė amžinos tai
kos. Likit sveiki!" 

"Ponas Espozito. neužmirškit parašyt i , kaip j u m s 
toliau gyvenime seksis", paprašiau ligonį. 

"Daktare, mielai tai padarysiu", slėpdamas savo 
susijaudinimą a t sakė jis. Draugiškai visiems nusi
šypsojęs, jis sėdo prie vairo. Alex. visa nušvitusi, sė
dėjo prie jo šono. Mama, smagiai nusiteikusi, atsisėdo 
užpakalyje jų. Motoras subirzgė. Automobilis prava
žiavo pro ligoninės vartus. Pasuko į kairę pusę i r dingo 
mums iš akių. 

Ponas Espozito išlaikė žodį. Per paskutinius a š 
tuonerius metus jis vis parašo. Per tą laiką j is baigė 
psichologiją, o Alex socialinius mokslus. Abu j au įsi
gijo ir magistro laipsnius. Jau keturi metai, kai j ie 
yra vedę. Dabar augina trejų metų sūnelį ir vienerių 
metų dukrelę. Abu jie dirba toj pačioj valstybinėj li
goninėj. Mama gyvena su ja i s ir auklėja anūkus. 

Daug ligonių praleidau per savo ilgus metus 
dirbdama Rehabilitacijos skyriuj*. Daug jų buvo sėk
mingai rehabilituotų. Tačiau Espozito buvo kažkas ne
paprasto. Todėl jis labiausiai ir įstrigo į mano atmintį, 

(Pabaiga) 
• 
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MŪSŲ kolonijose 
Kearny, N. J. 

T R U M P A I 

LIETUVIŲ SOKT'-LISTC 
SįJWGOS RINKIMAI 

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
g o s Centro valdyba, baigiantis 
j o s kadencijai, skelbia naujos 
Centro valdybos, Kontrolės ko
mis i jos . Garbės teismo ir Dauž-
vardžio Fondo valdybos rinki-

CL A S S I Fl ED G U I D E 
*fISCELLA_VEOLH 

— Marija ir Juozas Mėlyniai 
] savo vasaros poilsio atostogas lei
do savo dukters Danutės ir s ū - i m u s . Rinkimams pravesti Cen-

įnaus Juozo šeimose, Long Island, j t r o va ldybos yra išrinkta N o -
N.Y. Beto, M. Mėlynienė pabu- į minacrjų - rinkimų komisija, 
vojo ir Kennebunkporte, tėvų į k u r i a sudaro Pranas Garšva, 
pranciškonų įdomioje vasarvietė- į P e t r a s Petrut i s ir Juozas To
je rr po to dar gražiame Cape j l iušis. 
Ox3 pajūryje. Gerai pailsėjo. Pagal {status kandidatai s iū-

— Dr. Stasys Skripkus lankėsi lomi i š vieno skyriaus ar vienos j 
Europoje. ': v ie toves kiekvienam rinktinam 

iiuiiiiiiiiiHiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiinimiHiiiti 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
senų namų pataisymus. 

PETRAUSKAS 
coNSTmcnoN COMPANY 

TeL — M7 7564 
Skambint po 6 v&L vakaro 

UUlIlUlilIlUUIlliUlilIilIlIiltlilllillUlIlltt 

B I A L E . . S I A T B 
• • • » » • » » • • • • • • « • • • • » • i • i 

MQr. bungak>w — 3 dideli miega
mi, salkmas (židinys), valgomasis, 
iVi vonios, išbaigtas rūsys su bara 
Ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. 2 vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, getą vieta. 

Puiki proga — griežles išdirbinių 
krautuve (hardware) su namu. Rei
kia skubiai pcrduou. Labas peiniagaa 

I 

himua. 
I 

vasaros 
Priėmime JAV kongreso rūmuose Baltijos tautų demonstracijų metu 
kongr, J. Blanchard ir ruošimo kom. pirm. VBcL Nakas 

Nuotr J. Urbono 

a ir Jonas Kiaušai Į poetui : Centro valdybai bent 7 
atostogas 

Taisau amas tr 
praleido į kandidatai, Kontrolės komisijai į * ' * * * fc 

HAMŲ APŠILDYMAS 
•odedn 

- S I M A I T I S H E A L f Y 
Insarance — Ineume Taa 

2951 W. 6Srd Street — 436-7878 
perdirbu dfcJ duja- Įdeda 

Kennebunkporte, gražioje tėvų 5 kandidatai ir Garbes teismui aM/tuvu* -±*-M*m 
pranoiškonų vasarvietėje ir pas — 5 kandidata i Daužvardžio 

TĖVU KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

— LB Detroito apylinkės "Ži
burio" lituanistinių mokyklų tė
vų komiteto informacinis susirin
kimas yra saukiamas spalio 15 d. 
9 va], ryto. Kultūros centre, 

MOKYKLOS BALIUS 

Tėvų komiteto rengiamas Ži
burio lituanistinių mokyklų ba
lius Įvyks spalio 29 d. Kultūros 
centre. Publika laukiama nuo 7 
vai. vakaro. Viena valanda lai
ko yr skirta kokteiliams. Nuo 9 
valandos prasidės programa. Ją 
atliks Cleveiando mergaičių an
samblis "Nerija". \'ad>,\ė Rita 
Čyvaitė. Po programos veiks šiltų 
valgių bufetas. Bus galima laimė-

Philadelphia, Pa. 

— Lietuvių Katalikų bendruo
menės centras Keamy, N.J. turi 

nuvykti Chicagon. Rugsėjo 2 5 d. 
Oną ir Jurgį Šinkūnus ir mane 
su žmonele Vladas Paalksnis pa
vežiojo Chicagoje. Pirma užsuko
me į Sv- Kazimiero lietuvių kapi
nes. Kapinės kaip ir visos kapines. I s a v ° nuosavus namus, kur yra sa-
Gal tik vienas paminklas savo i'ės susirinkimams, pasilinksmini-
konstrukciia ir išdirbiniu iš v i s ų ^ ™ i r kitokiems subuvimams, 
kitų skriasi, tai prel. Mykolo Valdybą sudaro: pirm. H. Przy-
KrupaviČiaus paminklas. Tokioj chocki, vicepirm. 
paminklo IcaninA^p Ičitn T^ra ! e K r ' i' Me.yms, 

Fondo valdybai siūlomi kandi
datai iŠ Chicagos — bent 7 
k a n d i d a t a i 

Kandidatai raštu, pr ie kurio 
turi būti pridėtas ir kandidato 
sut ik imo dalyvauti rinkimuose 
raštas , turi būti pasiųsti iki 

I spalio 11 d. Shio adresu: LŽS 
1 Rinkimų Komisija. P. Petrut is , 

gavusi s:ipendiją išvyko studi- \ % j ^ r g ^ 2 4 2 2 W . Mar-
juoti toliau muziką ir dainavimą. q u e t t e R±f C M g ų o , HL 60629. 

L . 1 S ? " r t l S l ^ 1 ^ ° f M U S 1 C -1 Gtevusi kandidatų sąrašus su 
sut ikimo raštais , Rinkinių komi
sija tuojau išsiuntinės laiškus 
v i s iems Žurnalistų Sąjungos na-

dukros Rūtos šeimą VVindsor 
Locks, Conn. 

— Leonardas Kiaušas š.m. pa
vasarį baigė Upsala Coiiege, E. 
Orange, N.J., ir gavo teipsnį B. 
of Art. Dabar, toliau tęsia studi
jas Fairleigh Dickenson Univer 
sity, Rutherford, N.J. 

— Solistė Angelė Kiaulaitė 

A. BANY3 — teL 447 M. L S. 
PIETVAKASICOSE 

PACKAGE EXPRFSS AGEXCT 
MARIJA V O R H K f f i N f 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rffiMes • 

prekfe- Maistas & Europot. autdHfeįu D R A U D I M A I Į V A I R I U B C A I T 
260* W. 69 St., Chicago, m . 60829 •"»--»* "•*• *-^* *• ^**««v — v 

Budraitis Realty Co. 
TEL. — WA 5-2787 

kapinėse Kito nėra. 
Užsukome ir į Tautines kapines. 
Čia atokiau nuo kitų stovi gra
žus, buvusiam Lietuvos preziden
tui dr. Kaziui Grmiui pastatytas 
paminklas. Užėjome vieną pa
minklą savo konstrukcija ir iš
dirbiniu kitokį kaip kiti. 
Priėjęs prie paminklos skaitau 
užrašą: Walter Rask - Rasciaus-

ižd. A. Tomkus, 

ti du meninius paveikslus (mūsų į kas. Prieinu prie jį fotografuo-
dailininkių darbai) 
liedą. 

ir gintarini 

Šokiams gros Neol i tuanų or
kestras. Įėjimas suaugusiems 5 
dol., o studentams ir pensinin
kams — 3 dol. 

JŪROS ŠAULIU IŠVYKA 

Detroito jūros šaulių Švyturio 

jančio žmogaus ir klausiu: — A 
tai bus čia tas pats Walter Rask-
Rasčiauskas, kuris turi American 
Travel Service Bureau? — Taip, 
aš pats ir esu. Tai kodėl gyvas 
būdamas pasistatei tokį gražų 
paminklą? — O kas ten žino, 
kaip bus kai numirsiu, gal tada 
niekas nepastatys paminklo. Tu-

finansų tvarkytojas C. Alicks ir 
maršalka V. Jasonis. Pusmetinia
me narių susirinkime valdyba 
pranešė, kad pusmetį baigė su 
pelnu, ko kitais metais nebūda
vo. Valdyba labai stengiasi ir 
įdeda daug pastangų, kad veiki
mas duotų pozityvų stovi, nors 
finansiniu atžvilgiu dabar biznis 
yra nelengva gerai ves t i 

J * . 

riams, kurių adresai b u s žinomi 
(negavę balsavimo lapelio gal i 
kreipt is minėtu adresu, praneš
dami savo naują adresą ir pa
prašydami balsavimo lapel io) . 

Balsavimai turi būti atlikti 
iki 1977 m. lapkričio 15 dienos. 
Komisija, suskaičiusi balsus, 
tuojau spaudoje praneš naujus 
Lietuvių žurnal istų Sąjungos 
pareigūnus, kurie susitars s u 
senąja valdyba dėl pareigų per
ė m i m o datos . 

Nominacija - Rinkimą 
Komisija 

iiiiiinitiiiiiiiiiiimiiiiniiiimiiiiiiiniNiii 
M o v i N G 

ŠERĖNAS perkransto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toK miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8863 
iHmilitmiMšimiiltlIlIilIlfiiiiliiliHHiifi 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime rmominmku*. 

i248 W. 63rd S i , tai. 7 6 7 - 0 6 0 * 

10% — 
oi apdraod* 
Uito PM 

FRAKU Z I P O L I S 
saOšį* Wart K H S Atropt 

Cbicmgru lliiaote 
1H.— G, A 4-«o»4 

kuoDa spalio 9 d. organizuoja j n u pinigų ir pasistačiau. VValter 
rudeninę išvyką į "Pilėnų" sto- į R a s k P 1 ^ paminklo mus nuro

vęs, muziejų :r su savo žmonele 
pavaišinęs, nuvežė mus į namus. 

Iš laikraščių ir skleidžiamų ži 
nių Marąuette Parke net bijojau 
iš autobuso išlipti. O čia vaikš
čiojant juodžių visai nematyti . 
Gal vienas kitas. 

A. Grinius 

1 1 1 * 1 ++*WW-9* M » » » « « > M M < 

P L U M B I N G 
Vonių, Tirtu ves sinkų, ir vandens 

šildytuvą specialistai Virtuves ir 
voafea kabinetai. Keramikos ir k t 

Giaas blocka. Snkos 
isvaksni elektra. Krdptia 

7 iki 8 vai. ryto a r t e po 5 va i 

8HBAPINAS — 776-0205 

vykią. Bus maisto ir pramogų. 
Su šia išvyka sezono stovyklavi
mas Pilėnuose baigiamas. Šiuo 
metu "Pilėnuose'' kyla dar vie
nas pastatas. 

SUKAKTYS 

tografuoja ir atsisveikinę palie- j 
kame jį toliau prie savo pamink
lo, j 

Vladas Paalksnis užvežė ir į sa-1 
vo namus. Pasirodo, kad Vladas Į 
Paalksnis yra gabus ir nag'ngas; 

Dievo Apvaizdos Parapijos 
KONCERTAS IR BALIUS 

nilUIIIIIIIII!IHIII|->;MISl!r,tUMH!UimiUl 

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

Apdraustas perkraustymaa 
Įvairių ats tumą 

Tei . — 376-1882 a r i n 
S36-5996 

niiiiiintiiHiitmniiifiiimuHiiiiumifnif 

iiiimniiniiiiiiiimHiiiMiiHfitHiitmimtt 
SIŪirniflM | LIFTUV? 

ii kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Av& 
Chicaeo, m 0MS2, tdef. 927-59S© 
UHIIIIIIIinillHIIIIIHI 

II apartnents — Excellent condi-
tion. N*r. 61st & edzie. 

2 f!at brxk — Many ertras. 53rd 
8c. Kedzie 

Near S4a» & Kedzie — 3 bėdrm. 
brick. Rempdoled kltchen. Extraa 
gaj-.r- Furnisbed apc fcr related 
living. 

COCO RE.U.TY 
5646 S. Kedzie Ave. 

47W»00 

VYRAI 1B MOTEBY8 

Pea^amlm poiai nemokamas batas 
už lengvą darbą. Reikalinga kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. Bridgeporiė. 

Skambint 664-422S 

BOELF "mSSSS —" S S B S 
REIKALINGA ŠElMTsINKE — ir 

prižiūrėt 6-rių ir 2-jų metu vaikučius. 
Gyvent vietoje arba ateinanti. Glen 
EHyn zpyt Puikus atlyginimas- Re
komendacijos reikalingos. Kalbėt nors 
kiek angliškai. Skambint 440-2239. 

WOMEN 
SEEStED A r ONCE 

FOE. 
GENERAL FACTORY WORK 

GOOD RATES — Steady work 
(mušt speak Englisb) 

W B A P - O N COMPANY 
341 W . S u p e n o r Street 

Call Mr. Irwin — 
8 2 2 - 0 4 5 0 

FOR WORKEVO WOMAN 

Dependable woman needed. General 
housework. One day per week. 
Steady. In Skokie. UL Good pay. Re-
ferences. Some English. Evenings & 
wėekends call 0 » 4-9054. 

Parduodamas namas didelei šeimai 
— 4 ar 5 miegamieji, 2 pilnos vo
nios, 2 maš. garsias. Arti susisieki
mo. Marąuette Pke. 

Skambint 776-8S23 

žmogus. Savo garaže turi įsiren- ! ] 
— LB Detroito apylinkė buvo, ges dirbtuvėlę ir, sūnaus Stasio i 

įsteigta 1953 m. Balandžio 12 d. 
ir jos pirmuoju pirmininku buvo 
Stasys Simoliūnas. Apylinkės val
dybą 25 m. sukaktį atžymės atei
nančiais motais. 

— Dariaus ir 
formaliai įsteigtas 1953 m. rug
pjūčio mėn. 9 d., savo organiza
vimą pradėjęs 1952 m., 25 m. su
kaktį švenčia šiais metais. Spa
lio 15 d. Lietuvių namuose Da
riaus ir Girėno klubas rengia su
kaktuvinį balių. Meninę progra
mą atliks solistas Algirdas Brazis. 
Šokiams gros Rimo Kaspučio or
kestras "Romantika". Klubui va
dovauja Edvardas Milkauskas. 
Šia proga Išleistas sukaktuvinis 
leidinys, kurį redagavo žurn. An 
tanas Grinius. Leidiniui viršelį 
piešė Vytautas Ogilvis. 

JAUNA PORA 

— Rugsėjo 24 d. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje lietuviška šei
ma sukūrė Danutė Valytė ir Ar
vydas šatrai ti s. Abu yra baigę 
Wayne universitetą ir dirba savo 
profesijose. Jaunosios tėveliai yra 
Ona ir Vytautas Valiai, o jauno
jo Eugenija ir Albinas Šatraičiai. 
Jaunasis yra buvęs jūrų skautas. 
Karinę tarnybą atliko JAV lai
vyne. Jaunoji kurį laiką taip pat 
buvo skaute. Jaunieji povestuvi
nei kelionei išvyko i Havajus. 

S. G-kas 

U 2 NEGYVĄ MEŠKĄ SICLO 
32,000 D O L . 

Mano viešnagė Chicagpj 

padedamas, dirba įvairius iš me
džio išdirbinius: kėdutes kojoms! 
pasidėti, garsiakalbiams įdėti dė- ; 

žutes, gražias gėlėms pastatyti 
i lentynėles. Abu su sūnumi yra 

Girėno klubas! medžiotojai ir meškeriotojai. 

ITžvedė ir į savo muziejų. Ir ko 
čia nėra? Žuvų, paukščių ir gy
vuliu iškamšomis apkabintos sie
nos. Ant grindų antys, žąsys, fa-
zanai, pelkių vištos, paprastos j 
stirnos, baltos stirnos, baltas avi-! 
nas, Aliaskos meška, juoda meš- Į 
ka, vilkas, ruda meška ir t t 
Sunku juos visus ir aprašyti. Ant 
briedžio ragų uždėtas storokas 
stiklas ir padarytas įdomus sta
las. Ant stalo daug albumų su 
medžioklės ir meškeriojimo įvy
kių nuotraukomis. Baltąją meš
ką sūnus Stasys nužovė Aliasko
je 1970 metais iš lėktuvo, kuris 
yra specaliai samdomas medžio
toju. Jos apdirbimas ir atgabeni- J 
mas su medžiojimo išlaidomis su
darė apie 7,000 dol. Tai graži 

OOSMOS PABOEUS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

«SS3 Bu Hahted < . O J o « p > . a * « * « 
ssei w . m st , chfcMgo. m. senas 

l e M . M&-a7S7 — » t MM 
t. Vi 

HARQUĖTTE PARKE 

12 metą miras, 3 miegamieji, 1% 
vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
šildymas, sav. apleidžia 
(#195). 

BUTV NUOMAVIMAS 
Stoną pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Drsadimai — Income Tas 

Jiotartaias — Vertimai 

BELL REALTY 
JL B A C E V I Č I U S 

MS8 Sa, Kedzie Ave. — 778-2233 

SEvVTVG MACHEVE OPERATORS 
AND FACTORY VVORK 

Must be f ast 
Mušt speak and read EftgfsS 

• 

NAMAI PERKAM! GERAI 

TELEVIZIJOS 
M I 6 L I R A S TV 

9palvo*o« s Pmpraatoa. Radijai 
Stereolr Oro VtmhtbvnA 
M I G L I N A S T ? 
Patdarimea Ir T ih j inee 

2846 W. iftitti s t , tN. 77S-14M 
IIIIKMIlHMIlIllflUIIHtlirauaaHMHMm 

Oidete a6ft» isungakrv ant piataus 
gklypo. Gazu ftUdymas. Marąuette 

i Pkcu J2S.75O.00 

spie $22j000 metmių pajamų, naujas 
į stogą*, gazu lildymas ir elektra. Mar-
,quette F*e. Pinigingam pirkėjui kai-

s — tai tik atradimą*. 

Dalyvauja solistė CHA PUUiKONIEIIK 
Akompanuoja pianiste &MEUL KAULMYT! 

Šeštadienį, spalio tnen, S d. 1977 m. 
7 vaL vakare Kultūros Centre 

Šokiams gros ROfO K A S P U Č I O Jtomani i ka- orkestras. 

S ta lus užsisak>-ti p a s Vytautą Petru l į 
skambinti te le fonu 

Hmiintifiiimiiiiimtiiit 
VALO 
KILIMUS IR I U D U 
H — M Ir vaflkaajMM 

vtm i U | grt»dl» 
s. BTUNTO — Tti mm 7-im 

MtttlHIItlttlIlUIIMItMNMMMIlMMMMM 

D«Mq butu. gab«Q piytu, M 
t% maėtnam aaum ir ekstra didelis 
muro garažas, {reogtas, beveik tr©-
&taa butas, graZiam beismonte, daug 
kitų priedų. Gratt galima užtinti — 

$60,000. 

OL'AUIY SAMPLE 
2750 West SStii Street Tei. 247-5686 

H U WANTS3> - VTKA1 ' 

itHiftmHfiMiH!iiw:it!mtiutni?t«i!HUtt 

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Openingrs a\-ailabl« fof Packacu»S 
Line & Shop Mechanics. 3—5 years 
eipcrieace on higJi speed pacfcaging' 
egutpmeat, or similiar experience In 
•VCeldtnic & Ptpe Fitting. Must pro-
vide own hand tools. Starting wage 
$5.62 per hour, plūs excellept bea. 
efit. packago. Call personnei dept 

for iaterview. 

2 4 7 - 5 8 0 0 

BEST FOODS 
2816 So. Kilboutn Ave. 

Chicago, Hlinots 
An EtįiiA: oppor*unlty «cpicyer 

MimtHiititiiMUHttmnumiiiiiiimtHHini 
E3LTTBlI»rCED E O © Y S U N 

NEI2DED A T O N C E 
Good workinc conditions. Must 
h a v e own tools . 
FaUSTON A I T O KKBC TLDER8 
3 8 0 9 N o . f-astou, tet. 1^3^660 

RETIRED M i W 
Work ck»e to home. Part tfine jairf-
torial job. Must speak some Engfah. 
Reply in person. 

MAJRVEL ELECTRIC CORP. 
3425 N. .Ashland 

KAIPSUDAR0M1 
TESTAMENTAI 

pnkjtHd, rastnraaal ar oO-
I mA, dktois patogus namas ant pla-
) taus sklypo Marquette Pke. S4Z900. 

Gražia pUdar sldypaa Ir 
Marujuette Pka. Vertingas pirkSful 

fUDIS REAL ĮSTATE 
2823 t^eal 71*t fceat 

TeL 737-7206 arta 737-8534 

suma. Šia meška susidomėjimas U M M H M M M I I 
yra didelis. Pirkliai už ją siūlo 5 
32,000 dol. Vienas bankas norėjo § 
išnuomoti ir stikliniame garde1 

ją pastatyti banko patalpose ir 
už tai siūlė į mėnesį nuomos 300 
dol. Sūnus nenori. Jis nori šią 
mešką turėti namuose kaip ir vi
sus kitus. Ar jų muziejus yra 
galimas ir visiems kitiems apžiū
rėti nepaklausiau. Tą galima pa
daryti jiems paskambinus telefo
nu 767-7287. Jie gyvena 4625 S. 
Keating Ave. Chicago, K- VIa-

r«*,v 

MARQUB1TB AUTO CUNIC 
e S 6 5 - » So. C a M t a a t o A m — TeL 471-02S3 

• 4 7 6 4 8 7 2 
U M e n i o Ir AiH6tft<» tartomoboiai. 

Tune u p ir n e n u i m t a (ATB, CX3N1MTICXING> 
STABDŽIAI 6 mdnetf^ ar 6.000 Wį :irar.L;,a 
ož 1DŪM4 <1iu-ba \paxMimyrmm) A.*6*n >. v rv 4 ^ 
'jti 10 vai. vakaro. EfevtuJDJua Norta- ' .• Langy* 

Dkd.Ma. 

Testamentai sa tecatlikoinis 
formomis bef affdavltils 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentu reikalingumas ir ją galia 
La nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
Teikiančius įstatymus, bet ir Vo
kietijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

<7*invna "nRArGE" 
5 B.v» V ^ '—«n — o» m PBos 

• n > ' * < l . į r t ' - V -t t '•'••m* 

A, Š I M K U S 
tSOOMB TAS SFHVICl! 

4259 So. MkR»««'>o4, teL 254-7480 
Taip pat daromi VEKTISiAJ. 
OlMXNfC taiur^^aiai, plldoad 
puujkrrTHCfi P R A A T H A I ir 

( 9 I O T K I T C D A B A I 

RUnois 

Kartais susidaro ir man progafdaa Paalkaunig, aprodea dirbttt-l| 
= .or 

H: 
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-HinMtiuiiiiititiiiuiftiunitniiiiiiHMiiif 
THE F0RTY YEARS 

OF OARKVF. SS 
ParaSė l>r Joe?as Vatsoars 

^ t e iasortnn* 'd«ruv-ų kovot cistos 
l saghj kalbą iSvertė 

( M i 12 * » -i "*• *•-' — O 
B )deml kirv|pi *, •.-..« a>'A\~-CV 

iumiMiuwun!w :tiiimiiin 

M A I N T E N A N C E 
M A C H I N I S T 

Metai Pabncating Company has 
opening for person with Manufac-
turmg Maintenance Shop Experi-
ence Bhieprint reading mnrired. 
High school or technical schoo) 
cernficaie helpful. Good starting 
rate, full benefits inetuding Profit 
Sharing. 

For Information or lntervlew Cafl-

6 8 1 . 1 8 8 0 

ELKAY 
MftRUFACTUftlrfG C0, 

2700 S6. I m Ave, 
Broadview, Illinois 

B N I J O M D J A M A — FOR BMNT 
* • • • • ' • • • - • • • ! • • . • • • • • • . 

lAHuotn. 4 kamb. botaa tu tm 
į vyresnio amž. dn-bac^iac; vyrui 

oa ;angininkui. Brig«r"rt.-. apyi 
jikamn-at nuo S iki 9 v. ry*o arta 
TIUO ft uc lf -n^. - ak •**.. 176-0206 

I —— • 1 - - n . tm 

lAnurnn i karrV. 4trrsa *£ BU£f) 
vjLQ^uslain£ — •t/tut'.mo ^ ^ ^ n . ^ 
arba jauzA «edriaiv oorsj. Brifs* 
toc Parše. S i i ^ ^ t <SZ'7^2St 
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VILNIAUS DIENA 

Vilniaus Krašto Lietuvių są 
jungos Chicagos skyriaus ruo-

baigusiems pažangiems studentinėms. Buvo nemažai klausi 
tui-tei, tuo paskatinant ir atei- mų, j kuriuos prelegentė atsa-

\ J-- - SI • •, m l , . , . . ., j . . . . ' minti, kad nėra dar per vėlu sa- boję išbuvęs 
tyje studijuoti lituanistiką. Dėllkinėjo, suteikdama įvairiausius 

vaduoja — R. Arayif Ir V. Ja-
kaitytė. Dainų ir tautinių šokių 
mokytoja R. Šoliūnaitė. Bibliote
ką tvarko Onutė Fielding. 

Norime visiems tėveliams pri 

PAKALBTO 
UGNIAGESIŲ VADĄ 

vo vaikus užregistruoti į litua-
.. . ....*. ,. kandidato ar kandidatės ir dėl.paaiškinimus ir patarimus. -t. _ . , , 
siama tradicine Vilniaus diena * . . * . . • • J u- '• n i s t a n e s mokyklas. 
prasidės šių metų spalio 9 d., 
sekmadienį Jaunimo centre 11 v. 
ryto iškilmingomis pamaldomis 
Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą sakys 
kun. Jonas Borevičrus. Pamal-

kitų sąlygų bus tariamasi su 
Lit. instituto vadovybe. Šiems 
nutarimams susirinkimas mie
lai pritarė. 

Artimiausias didesnis šiais 
metais renginys numatomas 

i •> -*i Padėkos dienos proga suruošti 
dų metu giedos sol. Genovaitė . . „. 

narėms ir jų svečiams vaišes Mažeikienė, vargonais pritariant 
muzikui Manigirdui Motekai-
čhii. 

Po pamaldų prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių ko
voje dėl Vilniaus. Aukurą už
degs centro valdybos narys 
spaudos reikalams Valer. Šim
kus. Žodį tars teisininkas Jo
nas Jasaitis. Apeigoms prie 
paminklo vadovaus Andrius 
Juškevičius. 

Po apeigų Jaunimo centre 
kamb. 203, "Varpo" redaktorius 
teisininkas Antanas Kučys kal
bės apie Vilnių. Bus parodytas 
filmas "Žygis į Vilnių". 

Patrijotinė lietuvių visuomenė 
ir V.K.L. s-gos Chicagos sky
riaus nariai kviečiami daly
vauti pamaldose, apeigose ir 
paskaitoje. Valdyba 

LFB CHICAGOS SAMBŪRIO 
IŠVYKA 

su kalakutiena. 
Artėjant Lietuvių Moterų fe

deracijos 30-ties metų įsikūri
mo sukakčiai, centro valdyba 
pageidauja, kad kiekvienas klu
bas paminėtų šią svarbią su
kaktį savo vietovėse. Tas rei-

Susirinkimas praėjo darbinga 
nuotaika, užbaigtas tradicine 
kavute ir pyragaičiais. O. R. 

LEMONTO LIT. MOKYKLA 

Lemonto Maironio l i t mokyk
la pradėjo 1977-78 mokslo me
tus rugsėjo 10 d. Malonu praneš 

Chicagos ugniagesių bataliono 
vadas P. R. Bute, 61 m . tarny-

33 m., dabar at
leistas, nes negyvena Chicago-
je. Jo metinis atiyghiimas buvo 
29,532 doL 

LIETUVIŲ GYNĖJAS 

Senatoriui Ch. Percv Chica-

NUVE2TI AUTOMOBILIAI 

Ulinois apeliacinis teismas nu
sprendė, kad firmos, kurios į oje antradienio vakare 
nuveža Salin automobilius, pa- j suruoštas pagerbimas. Kalbėjo 
statytus ant svetimo ploto, dr. H. Kissingeris. Sen. Percy 

ti, kad užsiregistravo nemažai į Paskui negali reikalauti mokės-; gerai gina Lietuvos reikalus 
naujų mokinių. Rugsėjo 17 d. į č l ° atsiimant automobilį, jei jis Washingtone. tMėl pagerbime 
kun. A. Kezys atnašavo šv. M i - , b u v o P e r v e ž t a s *» savininko]dalyvavo grupė sėtuvių, jų tar-

DRAUGAS. KeMrfočBenig, TSTT m. spalio m?n. 6 d. 

Mokslo ir jaunystes bičiuliui 

J O N U I I V A S A U S K U I , 
jo dukrai ir sūnui, amžinon ramybėn išlydėjusiems 
žmoną ir motiną, PAJAUTA, nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Alekse Vaškelio ir 
Vytaute Volerto šeimos 

šias, kuriose dalyvavo visi moki
niai, mokytojai ir daug tėvelių] 
bei svečių. j 

Mokykloje veikia darželis, aš-! 

sutikimo. pe ir Altos vadovybės nariai. 

kalas buvo apytikriai svarsto- m o n i p r a d ž i o s m okykloe sky-
mas, bet nei data, nei progra- j ̂  k e t u r i o s gimnazijos klasės 
ma dar nebuvo nustatyta. l i r ^ specialios klasės (mažai 

Etninių grupių organizacijos|kalbantiems lietuviškai). Taip 
"Vista" vadovybė buvo suruošu-1 pat vyksta dainų ir tautinių šo-
si pietus tautybių atstovams kių pamokos. 
pabendrauti. Kiekviena etninė , , , , , , - , . _ * . T m_-

n* t m « A a b i * h" Mokyklos direktorė — L. Tnn 
~ . , . . *. . r . ," kūnienė, vicedirektorė J. Jakai-
< ^ T S ^ £ v 11Btala tienė. Mokykloje dėsto mokyto-
puošė LMF Chicagos klubo pa
dovanotas raguolis. Iš visų tau
tybes reprezentuojančių keps-
niu rengėjųi vadovybės buvo * j į £ — ^ į ' Į ^ j į j ^ y l 
ekirtas kaip idonuausias k e p s - , ^ _ Z u b i n i e n ė ^ 
nys. betuvių stato puošmena - _ Baršketytė, 6-tam sk 
raguolis, kuns buvo i * d o y a n o - į _ g j į į į į 7Jtua s k . _ 
Thompsonui. Gubernatorius at-

jai: daržely — E. Paulikienė, 1-
mam sk. — J. Penčylienė, 2-
tram sk. — V. Marchertienė, 3-

Jaunesniųjų—L. Jasaitienė, pa-

BEVERLY HIULS GELINYCIA 
2443 WEST «3rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbe * 

Gene Drishia krautuve. 
THE DA1SY STORE 

MI8 Southwest Hwy. Oafc Lawn 
TeL 409-1318 

Gėles visoms progoms 

ii 

Skausmo prislėgtus 

ALGIRDĄ JONI ir jo artimuosius, 
mirus jauniausiai seseriai, PAJAUTAI IYAlAUSKir-
1®, užjaučia 

Kazys GaspKėnas 
Antanas iileika ir 
Vytautas Volertas sa seimą 

DANA CICfiNAS 
PALEVIČICT* 

Gyveno Bervyc, Illinois. 
***** ^J«lio 5 d, tBfT7. 2:30 vai. ryto, sulaukus 40 m. am± 
Gim* Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko did*»itame nuliūdime vyras Edvardag, duktė Diana, 

sftnna Rimantas, n»otina Vilė Patevičierie. brolia Vyta*, uokvį 
Elena Cicėnienė, svainis Antanas Cicėnas su šeima. Lietuvoje 
brolis Zenona*, kiti tr.minės .ira^gai ir paijstami. 

Kū-'.aa riaiar«0(ii Vfcsaius Butkus koplyčioje. 1446 South 
V) A ve Cicero. 

Laidr.-uv^ :v-.kn penk'-iri., spalio 7 d ii koplyčios 8:30 
vai. ryto tma aUydAU , žv Aji'-i. • pamį IJ.»R t^./.->'ią *.,r: r 
I vyks gedulingos pamaldos u± 
nuiydeU į ftv Kazimiero betimi; icapinea 

Nuoairdiiaa k^ie/iame \nati«; gimmea, draugus ir paĄnu 
mus dalyvauti Uoae laidotuvėse. 

NvlrMe: VyTaa, dnktA, MbiOA. mottim Ir kltj glmlnM. 
Laid. dirakt. Vaaaltia-Butkua, tei OL 2-W& 

G. Rei-
. „ . i , inytė, 5-tai ir 6-tai klasėms — B. 

Sekmadienį, spalio 2 d., L * - « u n t t mūsų ktabui p a ^ h p s U į ^ j ^ į . ^ Kašubienė, 7-
tuvių fronto bičiulių Chica««i te^J, k u n P * ™ * ^ P^*! toj ir &-toj klasėj 3. Ivanauskas 
sambūris turėjo išvyka - m* ^ f ^ i n t a m e . Tose ^ - l ^ j ^ ^ . ^ i & ] i o a e k l ^ . 
rinkimą už miesto, Beverly Sho- sese dalyvavo A^ Rmuenė xr khi-, v y r e s n i ^ _ u Braunienė. 
res, Ind Bičiuliai ir jų šeimos °ui atstovavo M. Marcinkienė, 
buvo inž. K. Račiūno ir kitų bi- Tolimesnėje programoje buvo 
čiulių, tenai gyvenančių, sve- A. Rimienės paskaita. Ji pla
čiai. Oras buvo labai nepalan- čiai supažindino nares su sočia-
kus, šaltas, bet suvažiavo ne- liniais reikalais, liečiančiais vy-
mažas būrys. Išvyka praėjo resnio amžiaus asmenis: apie 
kiek kitoj atmosferoj, nei buvo socialinį draudimą, federalinės 
planuota, nes tik iš vakaro su- civilines tarnybas, institucijas 
žinota, kad mirė a. a. Aldona h- kt. Davė statistinių duome* 
Sodonienė, viena iŠ sambūrio nų, paaiškino apie "Vištos" dar-
narių, ir buvo atsisakyta nuo bą, Medicare ir kitus patarna-
linksmosios dalies. vimus vyresnio amžiaus žmo-

Susirinkime pagrindinį pra
nešimą padarė LFB centro val
dybos pirmininkas inž. J. Ar
dys. Kalbėdamas apie buvusią 
praėjusią vasarą Dainavoj poil
sio ir studijų savaitę, ypač iš
kėlė St. Barzduko aktualios 
paskaitos mintis apie mūsų vi
suomenėje nesusipratimų ir irz
lumo priežastis. Kalbėtojo ma
nymu, tai yra senatvės, pavar
gimo, nekantrumo ir išsisėmimo 
požymys. Jaunojoj kartoj to 
visai nėra. Džiaugėsi tada pre
legentas, kad Fronto bičiulių 
tarpe tokio erzelio yra mažiau 
negu kur kitur, ir tai rodo, kad 
bičiuliai tebėra nuolat atsinau
jinanti organizacija ir turi 
aukštesnių tikslų, negu kiršinti 
vieną lietuvių visuomenės dalį 
prieš kitą. 

Po Ardžio įdomaus praneši
mo buvo ir gyvos diskusijos. 
Jose dalyvavo A. Grinoevičienė, 
V. Baleišytė, S t Džiugas, inž. 
V. Naudžius, inž. K Račiūnas, 
dr. J. Kižys ir k t 

POATOSTOOLNTS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo narių susirinki
mas įvyko rugsėjo 25 d Tauti
niuose namuose. Pirm. M Mar
cinkienė, pasveikinusi gausiai 
susirinkusias nares, kvietė vėl i 
aktyviai jungtis į naujo sezo
no darbus. Ji pranešė, kad ato
stogų metu gautas pluoštas 
laiškų, iš kurių matyti, kad 
Klubo veikla domimasi ir tiki 
m&si vienokios ar kitokios pa
ramos bei talkos. Pranešė, kad 
buvo paskirta iš klubo kasos 
100 dol. Lietuvių Jaunimo są
jungos telkimo komitetui, ruo
šiančiam žmogaus teisių Žygi 
Wa8bingtone rugsėjo 24 d. 
Taip pat klubo vardu įteikta 
100 dol. auka Amerikos Lietu
vių bibliotekos naujai leidyklai 
ir įstota J jos ninų eiles. Val
dyba nutarė, kad bus skinama 
didesnė premija šiais moksle 
metetf Utuanartlkos institutą 

kuriam lietuviui 

JONUI ČELKIUI 
m i r u s , 

jo sūnų FETRA, mūsų bendradarbi nuo-
v a v * 

uzjaucs 
BARTKUS AND ASSOCIATES, INC., 
LIETUVIAI BENDRADARBIAI: 
A. E. Bartkus, S. Antanaitis, N. Carter, 
F. Daukus L Jok u bausk as, J. Jurkūnas, 
A. Jurkūnas, A. Malko, J. Fetkūnas, 
A. Rimas, G. Stulpinas, J. Vadopatas, 
M. Valiukėnas ir R. žemaitaitis 

A. t A. ALDONAI SODONIENĖ! mirus, 
jos vyrą MARIJŲ, sūnus ARŪNĄ, GIEDRIŲ ir ALGIR
DĄ bei kitus gimines giliai užjaučiame ir kartu liū-
d'me. 

Stasys ir Regina Prkūnai 
Justinas ir Regina Pikūnai 

Mielam prieteliui 

A. t A. JUOZUI SEDLICKUI mirus, 
skausmo prislėgtą žmoną JUZEFĄ, dukrą BIRUTĘ LIT-
VINIENĘ su šf ma ir sūnų ROMANĄ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu iūdime. 

Janimi Ir JOMA Račkauskai 
AJSdJft Rfifytt 

Mano buvusiai .mokiniai 

A. i A. ALDONAI SODOMiENEI, 
per anksti pa'ikua šį pasaulį, jos VYRĄ, sfGNUS, motiną 
p. STEPAJTIFN'Ę, KROLĮ, SESERĮ su šeimomis ir vi
sus gimines šir ;:ngai užjaučiu. 

Stasė J&kubonJenė 

A. t A. JONUI RAMANAUSKUI 
tragiškai žuvų- Australijoje, seserį ONUTĘ DIRGELIE 
NĘ su šeima užjaučiame ir kartu liūdime, 

Dana, Andrius ir Viktoras Barauskai 
hmJfija. ir Stasys Gnrisi 

A f A. 

V I N C U I Š A R K A I m i r u s , 
žmonai p. VACLAVAL. dukterims IZOLX)AI ir NIJOLEI 
s'.j ' . ' . -.Aiūt: r-Li^ir-Uią užuojauta 

^tav ir 4ona« GtidsnskiaJ 

A. t A. JONUI RAMANAUSKUI 
tragiškai žuvus Australijoje, seserį ONUTĘ DIRGELIE-
N Ę su seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Juzė Usefienė 

Juzė ir Cari Kramer 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wast 7i St Tai. GRovehilI 6-2345-6 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Htrmfaet Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tet. 737-8600 
TeL 737-8601 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS BfODEBNlftKOS KOPLYČIOS 

2533 « M 71 St TtL GRavenh i 11 6-2345-6 
I4I0 S* 50tti Avt̂  Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKsTt ACTOMOBILIABS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UetirriĮ UidotoviĮ Diroktoriy Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S9f7 90. UTt?AXfCA AVE. Tei YArfc 7-S401 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) ir S0N0S 
2S14 W. » r d PLACE Tet. \ fr^inia 7-0871 
2434 W. 6Sth STREXT Tei. REpablic 7-1213 
11829 SoaU*ww* HlR*w«y PmkM ffilK UH. TeL 974-4410 

PETRAS BIUJONAS 
4M8 SaCAUPOBNIA AVE. JA LAfajette 5*002 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. RALSTED STBEET TeL YAnk 7-1*11 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1S SO. LTITAMCA AVE. TeL YArds 7-1158-39 

^ VASAITIS-SUTKUS 

1444) SO SOtb \ X T , (ICVSUi (II TeL OLynpfe X-l*tS 

• 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. spalio mėn. 6 X Čiurlionio Galerijoj, Jau
nimo centre, spalio 14—23 die-

x Cicero š v . Vardo dr-jos n 0 m i * Jvyks <taejų žymių Chl-I 
nariai dalyvauja šv. Mišiose f a « ° 3 J ™ * daummkių Upybos j 

i sekmadienį spalio 9 <L, 7:30 i r 8 U * m o P " « į - ^ l d a J H 
'vai. rvto. t e r s ° r e y™ b a iS»«i tapybą; 

x Vincas Rėme iki s, būdamas 
jurbarkietis, šiuo metu gyvenąs 
Libertyville, I1L, pirmasis įsira-

Chicagos meno institute ir tu-j 
rėjusi 13 individualių parodų. 
Jos darbų yra Chicagos ir Flo-

Sė į Jurbarko monografijos lei-i™*08 * * " £ ? J ? " " C * 
"Dra^g.- atkarpoje sian- « J » su atitinkama auka. H i L ^ ^ j S r S L S S 
^;_: J _ i^ a < ; „ harlcn Trmn^rr-afHa "Miimi Tiir- ] ^ ^ l " 1 ^ - J 1 aUOZia S ta* iemiS 

naudodama įvairias medžią-
a. a. L o o j L. 

braižą "Moteris su baltu cha- i Antano Giedriaus 
Paprockaitės - Šimaitienės apy- barkas", paruošta *•££*£ ^ ^ ^ a u d l m u & , 

x Klemensas Galiūną*. San-
latu". Rytoj pradėsime spaus- ^ kelių pagelbininkų, jau ren-
dinti Z. Stabinkalnio "Tam karna "Draugo- spaustuvėje. 
gyvenimo ir mirties". X Cicero Liet. Namų savinin

kų susirinkimas įvyks spalio 11 
x Dr. Leonardas ir Zita Si- d., antradienį, 7:30 vai. vak. 

mučiai išvyko į Stravanger ir parapijos mažojoj salėj. Pas-
Oslo, Norvegijoj, dalyvau i se- kaitą skaitys chem. dr. Pranas 
minaruose. kuriuo uor^a iiza Budininkas apie er'vių apgy 
vo HLnois valstijos sąjunga vendinimą Visi kvieč'ami atsi-
tvarkjti ir pritūrėti pamoku lankyti. Įėjimas laisvas. 
eigai. Jiems ĮiŲilirf. Norve- x KuXL ^ j Montvilas pa- į j0j , • - u grupių veiklą, 
gijos karališka mokslo ministe- sveiko ^ s u n k i o s š į r d e s ope-, Tarp išvardintų įvairių parti-1 
rija. Po seminarų Šjnučiai dar ^ 1 ^ tačiau gydytojas už-! jos pareigūnų yra ir čikagiškių 

ta Barbara, Calif., nuoširdus; 
"Draugo" skaitytojas ir ben 

idarbis, a ahintė 20 dolerių 90kmkmt Baltijos tautų demonstracijų metu Washingtone Matyti 
cu*ą savo dienraščiui stiprinti., j A V LB pirm. A. Gečys, kotngr. Lucien N. Nedzi ir Rimas Čeaonia 
Valonai dėkojame. 

v Respublikonų partijos 
tau*inėm grupėm skirtam biu
leteny rugsėjo mėn. numery 
yra platesnis straipsnis apie 
tai, kad reik'a suaktyvinti par-

NAUJA LIETUVIŠKA 5EIMA MARQUETTE PARKE 
1977 m. liepos 23 d. Chicago- boję, Chicagoje suorganizavęs 

je naują lietuvišką seimą su- ir sėkmingai pravedęs daugelį 
kūrė Ramunė Žiupsnytė ir Aru-(sporto švenčių ir varžybų jau
nas Dagys. Jų sutuoktuves j nimui bei sportininkams. Ir 
Švč. M Marijos Gimimo bai- dabar daug dirba su tinklinio 
nyčioje palaimino kun. Zaka- komandomis. Yra buvęs LB 
rauskas ir kun. S. Neimanas. Vidurio Vakarų apygardos val-

Jaunuosius lydėjo 5 poros: dyboje ir kitur. Žiupsniams 
Rimas DagyB ir Rasa Žiupsny padėjo vaišes ruošti jaunojo 
tė, Algis Varnas ir Giedrė Če-i tėvai Aldona ir Jonas Dagiai, 
paitytė, Silvija Alenskaitė ir užauginę ir į aukštuosius moks-
Ritas Žiupsnys, Lilė Mikaitienė his išleidę savo du sūnus, 
ir Hermanas Mikaitis, Dolores; Vaišėse dalyvavo daug čika-
Lenz ir Wayne Žage. Gėles ir gi§kių ir giminių iš kitų mies-
žiedus rie?ė jau oaios mažame- t. bei Karados. Ypatingai daug 
ciai gminaičiai Birutė Saka- t u vo sportininkų: Neries klube 
laite, Jūratė Sakalaitė, Brett valdyba, krepšininkai, golfe 
Childress ir Brian Childress. kubas ir kiti. Iš toliausiai bu-
Daug giminių, draugų ir pažįs- vo atvykęs Vokietijos Lietuvių 
tarnų buvo bažnyčioje, kurioje Bend.uomenės krašto valdybos 
gražiai duetą giedojo jaunosios pinnininkas Juozas Sabas su 
tetos Elena Blandytė ir Ona žmona Vida ir šeima. Links-

I Jameikienė. mas vaišes pravedė Vytautas 
vus lieluvižkoje bendruomenė-! Vakare visi susirinko kartu Kamantas. šokiams nuotai-
je. Prieš 15 metų persikėlė į ; p u jaunaisiais pasidžiaugti sau- kingai grojo Korp! Neo-Ii-
Californiją. Liūdesyje ilko z m o - ; n i o s e vaišėse S t Nicholas para- thuania orkestras. 

Nuotr. J. Urbono 

IS AR fl IR TOLI 
I. A. VALSTYBĖS? 

— I JAV LB Visuom. reikalų 
mano aplankyti Olandiją, D a n i - : ^ ^ j a m ^ , į^j* mi-. veikėju Jono Talandžio ir Casi-1 taryba ateina Washingtcne ve>-i ^ ^ \ ^ ^ ^ ° ^ n i o s e vaišėse S t Nicholas para- thuania orkestras. 
ją ir kitus kraštus. Z. Šimu-'Kiias_ J i s Paskirtas i šv. Pran- « Z o w r » « r * k kiančiu svetimu valstybių a m - C T - T _ _ T S ^ - J S ^ T i n j o s salėje. Puikias vaišes su-1 jaunoji Ramune Žiupsnytė mir Okso pavardės. 

•lienė; 1 dol. 
jame. ' • 

X Jonas Kelertas, Brook-
field Dl., atvykęs į "Draugą"; 

ją ir kitus kraštus. Z. Š i m u - ; , . ^ J i s p askirtas į šv. Pran-
tienė yra Midlothian apylinkės c i s k a u s Ksavero parapiją, 607 
pradinių mokyklų vadovo pade- S y c a m o r e St.. Cicinnati, Ohio 
jėja, o dr. Leonardas Šimutis 45202. 
— muzikos profesorius Chicago: 

valstybiniame universitete. x UThe So»**y ***** Dea-
ler" laikraštis Clevelande rug-

x Pirmasis šių metų Chica-.sėjo 25 d. laidoje išspausdino fidd.nL. atvykęs į "Draugą" I ^ ^ J ^ i V T 1 ***• l a p k r i č i ° 5 *" š e š t a d i e n ^ P e , o Zigmas plakai žinomas laipsnį iš fizinio auklėjimo sri-
gos studentų ateitininkų drau-, ilgesnį straipsnį apie muz. Alo- nusipirko visus keturis Prano [ - * « * " ? « ^ „ ^ „ J ^ i Ramada Inn South 3600-^34th ^ ^ A m e r i k o ; j e k a i p v ^ iš t ieT Ramunė, kaip ir jos tėvas. 

, a s ^ , , ,, ; r ^ , ^ na Jadvyga Rinkevičienė, bro-! m o š ė jaunosios tėvai Žibutė ir Dagi enė yra gimusi Chicagoje. 
V J ^ S S ? ^ l l £ K £ Š ^ M % 2 t i ^ ? S f £ £ S f t ^ F " ^ ^ ^ žiupsniai, gerai pa- baisisi Marijos aukšteSąją 

" " - ^ viet Occupied Lithuania". Dė-1 ~ F ^ ^ t S f ^ S T ^ " ; **** ^ ^ "tuanistlnių mo- dabar baigianti studijas Chica-
kojančių tarpe vra Šveicarijos g - f ^ ^ Į L S T ^ ^ ^ M ^ k o m i t e t u o s e ' veikia skau- g 0 State Colege, iš kur netru-
ambasados ir Popuasų Naujo- i S S S fcS?? ~ 5 * ^ * 1 « « "" ™**rų organizacijų tar- kus gaus Bachelor of Science 

govės susirinkimas bus penkta-1 yzo Jurgučio šeimos tragediją, Naujokaičio "Lietuvių literatu-1 ^ atstovas praneša • smer-
dienį, spalio 7 d 7:30 vai. vak. i kada prie didžiausių pastangų ros istorijos" tomus ir tuo pa- l a a ^ ^ ^ f " 8 teisių paneigimą, 
pas Saliklius, 6720 So. Maple-; negali šsima susijungti, nes rėmė lietuviškosios knygos lei- nesvarbu, kur jis vyktų . 
wood Avenue. f žmonai Marijai ir dukrai Dai- dimo darbus. Šio veikalo pri- — Da*1- Vladas Žilius spalio 

I nai neduoda leidimo išvykti, statymas Chicagos lietuvių vi- 14—21 d. dalyvauja Waslungto-
x Išvyko į Egiptą. Vykdant S t r a i p s n i 8 į d ė t a s ryšium gu suomenei ruošiamas spalio 15; ne Arts Club of Washington 

plačios apimties mokslinių ži- į W a s h i n g t o n e įvykusiom demon- d. Jaunimo centre. Ruošia lei-i (Kipiinger Editors Building) 
nių ir technologijos pasikeiti- Į ^ ^ j ^ m kur kalbėjo Ohio sen. dejas — JAV Lie t Bendruo- tapybos ir grafikos parodo 
mo programą tarp JAV ir Egip- į H c w a r d Metzenbaum Laikraš-1 nienės Kultūros taryba. Darbai eksponuojami iš Norte 
to, dr. Vytautas Klemas u ž s i e - ! ^ g g ^ g f t į ^ p a t i r ^^.l x «Chicago Tribane" i š - T . Dodge koiekcij<«. Taip pat 
mo reikalų departamento smn- Į toriaug n u o t r a u k ą kalbančio' spausdino kun. J. Prunskic laiš- dalyvauja Cremona konferenci-
«MM» m Miiriiiniiliį * * ^ Į A į l 0 i B | b j * q j | metu Washing-1 ką, kuriame primenama, kad M skirtoj šiandieninio nonkon-

St. So. Armond salėje. 

MOt. 8MTA1H0J 
r— Išeivijos sukaktis. Epalio 

1 d. Lietuvių :n:tituta3 Skotįjo
ję uošia nauja-ic-s išeivijos D 

cija vakar išvyko j Egiptą. Ke 
lionės tikslas yra patirti ir įver
tinti, kas mokslinėje srityje yra 
daroma ir atsiekta Egipte ir Į 
rekomenduoti JAV vyriausybei; 
reikiamą paramą. Iū-me Moks- j 
lo ir kūrybos simpoziume dr. 
V. Klemas organizuoja ir vado
vauja griežtųjų mokslų, tech
nologijos ir architektūros pro
gramai. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (pr.) 

ritanijoje 30 metų sukakties 

Darbai eksponuojami iš Nortea ; ''J1™*-
0 « W . LIETUVOJE 

— Mirė Elena Andrasiūnienė, 
buv. Rietavo vidurinės mokyklos Vietnamas, Džibuti priimti j formistinio meno apžvalgai. Į 

Jungtines Tautas. Europos » k v i e č i a m i d s j ^ L iškelia-, ^ į ^ p , ^ , ^ 
kontinente liko viešpatauti ko-, ^ * Sovietų Sąjungos. ' docentas, buvęs Muzikos konser-
lonializmas. Lietuva, Latvija, I — Lietuvos vyčių \ i d . Atlanto 
Estija turėtų būti laisvos ir apskrities metinis susirinkimas j 
priimtos į Jungtines Tautas. 1 vyks spalio 16 d. Sopulingosios 

Alė Koyelsitis, Oufport. D i e v o Motinos parapijoj, Kear-

įvatorijos katedros vedėjas. Bu
vo gimęs 1903 m. Žagarėje, 1928 
m. baigė Klaipėdos muzikos mo
kyklos fogoto klasę, 1933-1948 
m. Kauno konservatorijos dės
tytojas. Pokario metais dirbo 

X Visi kviečiami dalvvauti I f D-" ° h i o ) - k a l b a Washingtone de- dienotvarkę, registruoja daly-

Fla. pratęsė dienraščio prenu- r y . N - J- *&** ** vai. Pamoks-
meratą visiems metams ir įtei- I a **kys ^ ^ K Pngevičiua 
kė didesnę auką jam stiprinti. Posėdžiai prasidės 2 vaL po pie- t e a t r e ^ m u z i k o g m o k y k l o s e , !§. 
Dėkojame. j tų. Programoj pramatoma svar- ^ ^ m ^ 

* : - - ^ ' trmaentalistį. 

AUSTRAUJOJE 
— Dailininkas Juozas Baukos 

vis laoiau garsėja Melbourne. 
Jo dailės darbų paroda ruošia
ma lapkričio pabaigoje. Išstatys 
30 kūrinių — grafikos, akvare-

X Dr. Jonės Meškauskienės. išklausyti delegatų i š vyčių sei-
rūpesčiu jau keleri metai lap- m o pranešimo ir išrinkti naują 
kričio pirmą savaitgalį Cenacle valdybą. 
namuose Chicagoje rengiamos; _ D r . Garsas Palys, anks-
moterims rekolekcijos lietuvių tiaXi gyvenęs New Yorke, atli-
kalba. Kasmet ji parūpina re- k o k e tverių metų praktiką 

Senatorius Howard M Metzenbaum į kolekcijų vadovus, sutvarko George Washington hgoninėj ; 

puotoje Prie Gintaro Jūros, ku
rią Nerijos Jūrų skaučių tuntas 
ruošia spaL 8 d., 7:30 v. v., Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą atliks Antras 
Kaimas, o po skanios vakarie
nės šokiam gros Neo-Iithuanr? 
orkestras. Rezervacijoms tei. 
438-3729. (pr.). 

x Juozas K'počlus, Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos savi
ninkas, šiuo metu lankosi Chi
cagoje ir apsistojęs pas Birut? 
ir Leoną Pabedinskus. Kas 
norėtų užsisakyti enciklopediją 
Lituanica arba kitus leidyklos 
leidinius, prašome skambin t e i 
858-3837. (ak.). 

X Lietuviu Operos rnuti«-inis 
balius šiais metais įvyksta lap
kričio 19 d., 7:30 vai. vak., Tau
tinių namų salėje. Baliaus metu 
bus atlikta speciali meninė pro
grama ir Įvyks didysis 5 lai
mingųjų bilietų traukimas. Jei 
laimingieji bus baliuje, jiems 
ten pat bus įteiktos laimėtosios 
sumos. Operos baliui vadovau-

monstracijų metu 
Nuotr. K. Čikoto 

X Cicero L. B. vakaras • ba
lius, rengiamas spalio 8 d., bus Į 
pradedamas 7:30 vai. vak. va
kariene, punktualiai, nes pro-

ves. Šiemet moterims rekolek 
cijos bus lapkričio 4—6 d 
Joms vadovaus kun. Antanas 
Saulaitis. 

darbščiausių ir rūpestingiausių yra aktyvi sportininkė, labai 
lietuvių sportiriiiikų vadovų, gerai pasireiškusi tinklinio ko-
buvęs ŠALFASS centro valdy mandose. šiuo metu dirba se-

kr^ore. 
Tp.unvis A-ūnas Dagys taip 

pat gimęs Chicagoje ir baigęs 
Harper a^.kštesn'ą^ą mokyklą. 
Jis studijavo Dlinois universi
tete matematiką ir yra gavęs 
bakalauro ir magistro laipsnius. 
Šiuo metu baigia ruoštis dokto
ratui ir neužilgo gaus daktaro 
laipsnį. Dėsto matematiką St. 
Xavier kolegijoje, yra aktyvus 
sportininkas, pasireiškęs krep-
šinyje ir golfe. 

Ši nauja susipratusi lietuviš
ka šeima apsigyveno lietuvių 
rajone Marquette Parke, kad 
galėtų ir toliau artimai gyven
ti ir bendrauti su lietuviais. 
Tai sveikintinas ir gražus pa-

Ramunė (žiupsnytė) ir Arūnas ^ y * d a u ^ e l ' u i ^ ^tuviškų 
Dagiai šeimų. Koresp. 

CHICAGOS 2INIOS 
ATVYKS MONDALE 

lės ir aliejinės tapybos darbų. 
— Melboumo parapijos litua-

tis ir privačia praktika 
X Jaunimo centre vėl prasi- j shingtono mieste, 

dės įvairūs meno kursai. Dail.) _ A . a Vladas Rinkevičius 
žuvo rugsėjo 22 d. Los Ange
les, Calif., palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse. Važiuodamas 

graznos atlikėjai turės išvykti į \ Povilas Kaupas praves paišy-
kitą renginį. Valdyba j bos — tapybos kursą. 

( P r ) * x Piūties ir padėkos diena 
X Dariaus - Girėno Lituanis-' buvo atšvęsta pereitą sekmadie-ji darbą, automobiliui išklydus i š 

tinės mokvklos rudens baltas Inį Lietuvių evangelikų liutero-' greitkelio, a. a Vladas žuvo. 
įvyks spalio 15 d.. Jaunimo \ nų "Tėviškės" parapijoje. Pa-1 Rinkevičius buvo 51 metų, ki-
centre, 7:30 v. v. Staliukus re
zervuoti telef. 737-8871 arba 
687-9226. (pr.). 

VALGIŲ KO.ViURSAS 

Vietose, kur perisininkai Chi- Kolumbo dienos parade spalio 
cagoje papigintai gauna pietus. 10 d. 1 vai. p. p. dalyvaus iš 
bus pravestas valgių gaminimo VVashingtono atvykęs viceprezi-

nistinė sekmadieninė* mokykla |konkursas, kuriame galės daly- dentas Mondale. 

.., . ŠALPOS VAGYS 
darbų konkursą, kurį pravedė * invalidai. Konkursas vyks 

nuo spalio 17 iki spalio 21 d. į Harvey priemiesty įsteigtas 
specialus teismas, kuris spren-

KATALIKŲ MOKYKLOSE j , ^ b y l a s ry^um m apgaule 
Šiais mokslo metaia Chicagos šalpoje. Susidarė ten apie 300 

katalikų mokyklose yra 205.604 <**"! bylų. 

Washington, D. C. Čia jis spe
cializavosi psichiatrijos srity 
Šiuo metu. šalia kitų pareigų 

j ligoninėse ir pan., pradėjo vers- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y a u t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 

mokytoja Dona Sadauskaitė. 
— Hobartc ruošiama Austra

lijos lietuvių sporto šventė, kuri 
įvyks gruodžio pabaigoje. 

KANADOJE 
— \ l m i a u s diena ir dr. J. Ba

sanavičiaus 50 m. sukakties mi 
rengimą ruošė Moterų draugi- j į & Kauno. Paskutiniu metu ^m^ Kanadoje bus spalio 22 
j a vaišes gausiai parėmė ū k i - , ^ 1 ^ savo krautuvę Simi^Val-jd Hamiltone. Paskaitą skaitys 
ninkas Jurgis Bendikas. 

x 200 Lietuviškų margučių 
kolekciją matysite atsilankę į | evangelikų liuteronų "Tėviškes 

' parapijos darbuotoja, sunkia, 
susižeidė ir guli Christ Kommu-
nity bgoninėje. 

ley, Calif. netoli Los Angeles | p r o f > ^ M u s t e i k i a a Buffalo, o 

AnėH^kienė *krw. b i I m i e S t a n g e S n į l — 2 ^ v e n o meninę programos dalį atliks Ane ftesKiene, akt>*vi net. rne v p i„r i fjp oh^n ir buvo aktv-: T,. ,. . ,^T un - r ou%° a K - mergaičių trio "Vasaros garsai" 

tautodailės parodą, kuri bus 
spalio 7—9 d. buv. ttiirlionio 
galerijoj, Jaunimo centro ma
žojoj salėj. Nepraleiskite pro
gos pamatyti reto įdomumo 
parodą. (pr.). 

x Inž. Vytautas P. Vidugiris, 
veiklus skautų ir LB veikėjas. 
Palos Verdes. 

iš Toronto. 

— Dailininkės 
Stoačiatės 

auklėtiniai, taigi 3 % mažiau 
negu praeitais mokslo metais. 
Ir miesto mokyklose jaučiamas 
vaikų mažėjimas. 

ŠV. KSAVERO KOLEGIJOJE 

Aštunti metai iš eilės Šv. 

ifornijoje I - \" • " Kuolienės grafikos ko ir būrelis lietuvių. 
Pranas Baltuotus, LaSal- j siųsdamas "Draugui" p r e n u . ' I darbu paroda įvyks spalio 22-23 

PENSININKAMS 
Vyresniems kaip 55 m. am

žiaus Chicagos parkų būstinėse 
organizuojami visokie užsiėmi
mai: šachmatai, šaškės, kortos, 
kėglinimas, rankdarbiai, dramos 

Ksavero kolegijoje didėja stu- * š o k i « pamokos, diskusijos, 
dentų skaičius, šiemet kolegija j Paskaitos, gimtadienių šven 
turi 1,802 studentus. Kolegija 

Danguolės yra Chicagos pietuose- Ją lan-

x Remkime Lietuvių fondo 

le, Kanadoje, žinomas dailinin-; meratą. pridėjo 22 doL auką 
kas. yra geras "Draugo" rėmė- Spaudos paramai. V. Vidug'ri 
jas. Ir dabar, atnaujindamas skelbiame "Draugo' 

d. Prisikėlimo Parodų salėje. 

— Dr. Juozo Girniaus "Prano 

ŠAUDĖ I AUTOMOBJUTS 

Areštuotas J. Rudeli, 21 m, iš 

timai. 

MOKSLAS SUAUGUSIEMS 
Chicagos miesto kolegijos'nuo 

spalio 3 d. South Shore centre 
(buvusiame South Shore Coun-
try klube) organizuoja pamokas 

garbės Dovydaičio" monografijos su- Homevvood, ir M. boviak, 20 m a p i e a l K o b o l i 2 m ą > m o k v f r a n k 

augimą ir būkime jo nariais, prenumeratą, atsiuntė didesnę prenumeratoriumi ir už auką tiktuvės įvyks spalio 23 d.. Ren- & Glemvood, kurie šaudydami d a r b i , 4 ^ | u g d ė 3 t o m i k i t i ^ 
Siu metu v\-ksta naujų narių auką. Ačiū širdingai dėkojame. gia ateitininką sendraugiai. išdaužė 75 automobilių langU3 l y k a i 

i vajus, o vajaus užbaigtuvės - « ^ ^ _ _ „ mose niesčiuose Jų • 
įvjk8 lapkričio 5 d. Jaunimo 

. . , centre. Nauj) nariai ar nariai ia op. vald. vicepirm. Vaclovas' . . . . . _ -"Z i L i -^ padidinę savo jnasą i L fondą Momkus. Stalus ir vietas pra-i"_ \ .... ^ * , , , , ^ f gauna 2 bihetiis ir dalyvaus šome užsisakyti, paskambinus 
jo telefonu: 925-6193. Jis su
teiks ir visas kitas baliaus in
formacijas. Kviečiame Jus savo 
dalyvavimu prisidėti prie nau
jos optros pastatymo išlaidų 

pokylyje kaip svečiai. Infor-j 
macija ir bilietai gaunami L F.! 
rastinėje 2422 W. Marąuette 
Rd.. Chicago. 111. (pr.). j 

X Dviračių vajus įvyks spa-' 
sumažinimo. Kartu nuoširdžiai ho 9 d., sekmadienį. 12 vai. die-
prašome tų, kurie turi gavę ar ną Marquette Parke prie Da-
įsigiję laimėjimų knygutes, jų riaus-Girėno paminklo. Visi 
šakneles jau dabar grąžinti Ope- prašomi dalyvauti — ar su dvi-
rai. Visi padėkime išlaikyti račių ar gu auka. Aukos bus 
savo operą! (pr.). (perduotos lituanistinėms mo> 

jkyklom*. v(pr.). 

Į rastas išgertas alkoholio, š.\I.PO-; PTKTNAID3JLMAS 
b^te'is. Nutrauktas šelpimas 1,740 

AREŠTAI AUTOBUSUOSE ^ ^ s gyventojų, kai buvo ras
ta, kad jie yra valdžios įstaigų 

Kovodama prieš nusikalti- tarnau ojai. Mokėjimai jiems 
mus, Chicagos policijos va dovy- nutraukti vasarą, sutaupant 4,4 
bė paleido į autobusus 30 per* n ^ doL 
drengusių polic'ninkų — Vyrų 
ir moterų. Nuo rugpiūčio IS iinilfliiiiHiiiiiiimiiMiMiiiiitiititiinu n 

I S ' ! g y i 4
1
 d / e • a r e š t a I < ; *^»katt$ JONAS GIBAITIS 

I apie 500 žmomų, daugiausia dėl 
I triukšmavimo, rūkymo, bet 51 

Buvusių Lietuvos policijos tarnautojų "Kn\ . s ' klubo ir jų šeimos nariai atšventė ] 
tinę šventę — Angelų Sargų dieną. 8v. Mišią* chicagos liet. jėzuitų koplyčioje fttiaJU 
pnv\-u*u- '**< Ciiū. L. ZartBi>a 

areštuotas už rimtesnius nusi
kaltimus: vagystę, ginklų nešio
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