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Maskvos triukšmas del Bražinskų 
Bet tarptautinio įsipareigojimo, kad butų gražinami oro piratai, sovietai nenori prisi
minti 

Maskva. — Vakar dienos: 
"Monitor" įdėjo platų straipsnį 
apie sovietų pakartotinus reika
lavimus išduoti Bražinskus. 
Laikraščio korespondentas Da-
vid Willis sako, jog sovietų poli
tinis pragmatizmas nori užsitik
rinti, kad bus jiems grąžinami 
visi oro piratų nukreipti lėktuvai 
ir oiratai, bet tarptautinio įsipa
reigojimo, kad tas būtų daroma 
pasauliniu mastu, nenori prisi
imti. Neprisiima, nenorėdami 
nustumti politinių sąjungininkų 
arabų kraštuore ir Trečiajam 
pasauly. 

Antiamerik [etiškos kampani
jos viršūne buvo spalio 25 
"Pravdos" kaltinimas Amerikai 
"begėdiška hipokritika". Ameri
ka esą remianti tarp'autinę akci
ją prieš teroristus, bet atsisako 
grąžinti du lietuvius, nukreipu
sius lėktuvą prieš septynerius me
tus. Laikraštis sako, tas reikalas 
yra daug komplikuotesnis, negu 
sovietai mano. 

Baltieji rūmai aiškina, kad 
Bražinskams nebuvo duotas po
litinis azylis, o bylą aiškina Na
tūralizacijos tarnyba, ir tie vy
rai negalės čia pasilikti. Kur jie 

E vyskupu smodo 

turėtų būti deportuoti, neaišku. 
Vakariečių aiškinimu, sovietų su
sirūpinimas lėktuvų grobikais kol 
kas neišeina iš savo interesų ri
bų. Kai irgi prieš septynerius me
tus sovietų remiami Palestinos 
Išlaisvinimo organizacijos nariai 
nukreipė tris didžiuosius lėktu
vus į Ammaną, sovietai nei pirš
to napajudino, kad PLO baigtų 
aną dramą. 

Neseniai sovietai kritikavo 
Švediją ir Vakarų Vokietiją, kai 
jos negrąžino oro piratų. Sovie
tai sako, kad gegužės 26 vienas 
rusas pabėgo į Stockholmą, o 
spalio 11 čekoslovakas į V. Vo
kietiją. Sovietai tik norėtų suda
ryti dvipusį susitarimą išduoti 
oro piratus, kaip turi sudariusi 
su Suomija. Pagal tą sutartį 
suomiai praėjusią vasarą turėjo 
grąžinti du pabėgėlius. Su Ame
rika tokios sutarties nėra. 

Reikalas su dviem lietuviais, 
vakariečių aiškinimu, iliustruoja, 
kaip sovietai sugeba atkreipti ir 
panaudoti pasaulio spaudos dė
mesį savo interesams. Spalio 24 
buvo sušaukta spaudos konferen
cija, kurioj lietuvių nukreipto 
lėktuvo įgula, profesinių sąjung-

gų atstovas, du civilinės aviaci
jos atstovai ir Aerofloto stuvar-
dezė reikalavo greičiau grąžinti 
anuos du vyrus. 

Toliau parašyta mums žino
ma procedūra, kai Amerikos teis
mas vienu metu buvo nutaręs 
Bražinskus deportuoti į Lietuvą, 
bet Amerika okupacijos ir inkor
poracijos į Sov. Sąjungą nėra 
pripažinusi, o Lietuvos atstovybė 
(laikrašty '"Embassy") VVashing-
*one jiems nedavė pasų. Pradėti 
žygiai juos išsiųti atgal į Vene-
cuelą, iš kur jie ir atvyko, rašo 
Will:s. 

SOY. SĄJUNGOJE LAUKIA 
RELIGINES LAISVES 

Didžiausias krikščionybės ir kiekvienos religijos 
priešas yra žmogaus teisių paneigimas 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Cia ukrainiečių arkivyskupas 

Hermaniuk Pasaulio vyskupų si
nodo nariam priminė rusų rašy
tojo Aleksandro Solženicino ir j 
mokslininko Andriejaus Sacharo
vo, ukrainiečių Valentino Mo-
roz ir Leonido Pljušč liudijimą. 
Atskirai jis paminėjo visame pa
saulyje plačiai žinomą Lietuvos 
katalikų memorandumą, kurį pa
sirašė 17,054 asmens. Šio spalio 
mėnesio pradžioje Paryžiaus 
dienraštis "Le Figaro" paskelbė 
keturių tūkstančių krikščionių 
motinų iš 139 Sovietų Sąjungos 
miestų pasirašytą atvirą laišką, 
kuriuo jos kreipiasi į Sovietų Są
jungos ir viso pasaulio valstybių 
yriausybes, reikalaudamos savo 
vaikam laisvės pažinti religiją ir 
gyventi pagal savo krikščioniš
kus įsitikinimus. 

"Katalikų pasaulis turėtų iš
girsti šių savo brolių, pa tekusių 
dvasinės mirties pavojun, pagal
bos šauksmą. Katekizmuose bei 
religijos pamokore vaikai ir jau
nimas turėtų būti supažindinti 
su šia padėtimi. Kiekvienas 
krikščionis turėtų giliai įsisąmo

ninti, kad pagrindinių žmogaus 
teisių, ypač religinės laisvės, gy
nimas yra jo religinė pareiga. 
Kiekvienas pakrikštytas žmogus, 
kiekvienas sąmoningas krikščio
nis turi jausti pilną atsakomybę 
už žmogaus teisių bei laisvių ap
saugojimą pasaulyje", tęsė Her
maniuk. 

Baigdamas arkivyskupas sino
dui pasiūlė: 

1. Mūsų laikų katekizmuose iš
kelti kiekvieno krikščionio parei- į 
gą aktyviai ginti pagrindines! 
žmogaus teises, ypač jo religinę 
laisvę. Krikščionio atsakomybė 
už žmogaus teisių apsaugojimą 
yra neatskiriama nuo Dievo ir 
artimo meilės. 

2. Paveikti viešąją laisvojo pa
saulio opiniją, kad suaugę krikš
čionys drauge su visais geros va
lios žmonėmis visomis teisėtomis 
priemonėmis kovotų už žmogaus 
teisių bei laisvių apsaugojimą, 
šiam tikslui panaudodami spau
dą ir savo kraštų vyriausybių 
įtaką. 

3. Šią žmogaus teisių apsaugo
jimo akciją sujungti šv. Petro 
įpėdinio, Romos popiežiaus va
dovybėje. 

Jovanka — antroji 
Čiang Čing? 

Belgradas. — Užsienio diplo
matai Belgrade buvo nustebinti 
Tito žmonos tardymu. Jovanka, 
buvusi partizanė, Tito neatski
riama ginklo draugė, staiga ne
malonėj. Jos likimą kai kas jau 
lygina su Mao Tse-tungo žrno-
20&Cu^££i££ likimu. 

Nežino, kur dėti kojas 

Washingtonas. — Baltieji rū
mai gauna daug laiškų. Ne visi 
yra palankūs. Daug laiškų atei
na dėl visokių bėdų — energi
jos krizės. Panamos kanalo, tak
sų, bet už -vis daugiausia pyks
tama, kai prezidento štabo na
riai dažnai matomi laikraščiuo
se užkeltomis ant stalų kojomis 

"Nesimaisykite į 
Afrikos reikalus" 

Chartoum. — Sudano prezi
dentas Jaafar Numeiry pasiūlė 
Sovietų Sąjungai nesimaišyti į 
Afrikos vidaus reikalus. "Sovie
tų buvimas neturi jokios ideolo
ginės reikšmės Afrikoj. Noras 
maišytis yra brutalus bandymas 
primesti svetimą valią. Sovietų 
Sąjungai ir jos sąjungininkams 
sakome aiškiai: rankas toliau 
nuo Afrikos ir sulaikykite sovie
tų ginklų siuntimą. Mūsų konti
nentas reikalingas traktorių ,bet 
ne raketų ir tankų", sakė Nu
meiry Sudano parlamente. 

Negamintu neutrono 
bombos, jeu. 

Washingtonas. — Amerika 
gali ir negaminti neutrono bom
bos, jos nelaikytų nei Europoje, 
jei pavyktų su Rytų bloku susi
tarti dėl kariuomenės sumažini
mo Centrinėj Europoj. Tokį pa
siūlymą davė V. Vokietija. Vals
tybės departamente sakoma, kad 
tada sovietai turėtų atitraukti 
65,000 karių iš Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos ar Lenkijos. 

Libane 
Beirutas. — Pietiniam Liba

ne keturi palestiniečių miesteliai 
buvo apšaudomi šešias valan
das. Šaudė krikščionys libanie
čiai ir izraelitai, bet nei Libano 
vyriausybės organai, nei vakarie
čiai to nepatvirtino, tik skundė
si palestiniečiai ir kairiojo spar
no muzulmonai. 

LENKU DISIDENTU MANIFESTAS 
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Vel krete 
Sacharovo butą 

Maskva. — Andre! Sacharov 
pasiskundė, kad jo butas buvoi 
iškratytas, "greičiausiai" sovietų į 
milicijos. Durų užraktas buvo! 
išlaužtas, butas sujauktas. Visi 
stalčiai ir dėžutės iškratyti, daik
tai sumesti ant grindų. Tas pats 
ir su sukabinėtais drabužiais. Kai 
nieko nėra paimta, aišku, kad 
tai nebuvo vagių darbas. 

Neatsisako 
automatines 
transmisijos 

Detroitas. — Gazolino taupy
mo sumetimai^ salima pirkti au
tomobilius su rankine "over-
drive" transmisija. Būtų sutaupy
ta apie 15 proc. skysto kuro, bet 
automobilistai. įpratę prie pato
gios automatinės transmisijos, 
grįžti prie rankinės nenori, nuo 
taupymo atsisako, pranešama iš 
automobilių sostinės. 

Washin:rtonas. — Atstovų rū
mai galutinai priėmė įstatymo 
projektą pasikeisti kaliniais su 
Meksika. Prezidento parašas bus 
garantuotas, todėl manoma, jog 
pasikeitimas bus galimas dar 
prieš Kalėdas. 

Nauji bandymai 
satelitams numušti 

Washingtona.s. — Pentagonas 
sako, kad sovietai ruošiasi nau
jiems bandymams numušti pa
dangių satelitą. Ccsmos 909 vėl 
buvo iškeltas praėjusią savaitę. 
Kai tokį satelitą iššovė gegužės 
mėnesį, po kurio laiko jie palei
do Cocunos 910, turėjusį sunai
kinti Cosmos 909, bet bandymas 
nepasisekė. Dabar reikia laukti, 
kad bus vėl paleistas Cosmos 
910. 

Grobia kareivius 
ir meluoja 

Saoul. — Siaurės Korėja pa
grobė du pietų Korėjos kareivius 
ir pasiskardeno, kad jie pabėgo, 
sako Jungtinių Tautų komanda. 
Komanda pareikalavo greit su
šaukti Karinės paliaubų komisi
jos posėdį Panmunjone ir susitik
ti su Siaurės Korėjos atstovais. 
Jau išaiškinta, kad Šiaurės Korė
jos kareiviai (peržengė demarka
cijos liniją ir pagrobė kareivius. 

Paryžius. — Prancūzų polici
jos žiniomis, vakarų vokiečių ieš
komi teroristai prieš kelias savai
tes buvo pastebėti rytinėj Pran
cūzijoj. 

Varšuva. •— Praėjusią savaitę 
Varšuvoj pasirodė pogrindy iš
leistas ir 1,000 egz. išspausdin
tas naujas žurnalo "Glos" (Bal
sas) numeris, rašo "Time" ma
gazinas No\v Yorke. Žurnalas bu
vo išgraibstytas ir bus, kaip ir 
kiti pogrindiniai leidiniai, biblio
grafinė retenybė. Svarbiausia, 
kas tame numery buvo, tai šalia 
kitų straipsnių septyniuose pusla
piuose išspausdintas manifestas. 
Manifestas bus vienas pačių svar
biausių dokumentų Rytų Europo
je nuo 1956, kai buvo kilusi vos 
ne visuotinė revoliucija. 

"Demokratinio sąjūdžio mani
festas*', taip jis pavadintas, ata
kuoja dabartinę Lenkijos ekonomi 
nę dezorganizaciją, nebuvimą 
autoriteto ir visuomenės susiskal
dymą. Priežastimi laikoma, kad 
viena maža dalis elito uzurpavo 
piliečių teises, o kita apvogė tau
tą. Aiškiai nesakoma, kas ir be to 
žinoma, kad tie uzurpatoriai yra 
komunistų partija, o vagys — 
Sovietų Sąjunga. 

Reikalaujama atstatyti "suve
renines ir demokratines teises, 
tikėjimo, minties, žodžio, infor
macijos, susirinkimų ir darbo lais
ves", įsakmiai pabrėžiama, kad 
išplėšta teisė streikuoti, ne
leidžiama laisvų darbininkų su
sivienijimų, reikalaujama panai
kinti spaudos cenzūrą ir pakeisti 
rinkimų sistemą. 

Tokiu laisvių dažnai reikalau
jama ir atviruose disidentų inte
lektualų pareiškimuose, bet 
''Glos " atspausdintam einama 
daug toliau, čia jau yra pasiprie

šinimas dabartiniam režimui. Jis 
skiriasi ir nuo ankstesnių žmo
gaus teisių reikalavimų ir prie
kaištų, kad nevykdomi veikiantie
ji įstatymai 

Manifestas nėra anoniminis. Ji 
pasirašė 110 lenkų. Iš jų yra ir 
Darbininkams ginti komiteto 23 
nariai. Komitetas paskutiniuoju 
metu pasivadino Apsigynimo są
jūdžiu. Tarp kitų žinomų intelek
tualų, pasirašiusių manifestą, pa
minėtini tokie vardai kaip istori
kai Jan Josef Lipski ir Adam Mi-
chnik, sociologas Jacek Kuron ir 
grupė amnestuotų darbininkų. 

Partijos aparatui ir pačiam še
fui Edwardui Gierek manifesto 
paskelbimas yra labai nemalo
nus, bet nemanoma, kad valdžia 
imtųsi prieš juos represijų, ypač 
žinant, kad gruodžio mėnesį Var
šuvą lankys prezidentas Carteris. 

Lauktina S. Sąjungos 
krizes 

VVashingtonas. — Amerikos 
žvalgybos oficialūs asmenys pri
vačiai kalbėdami pranašauja di
desnio masto politinę krizę So
vietų Sąjungoje. Per ateinančius 
penkerius metus reikės laukti ne 
ekonominio kilimo, bet didesnio 
smukimo, nes naftos ištekliai pas 
juos mažėja. Tai viena, antra 
priežastimi bus valdžioje esan
čiu asmenų per daug senas am
žius C'U.S.Nevvs"). 
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Radome, Lenkijoj, eilutė prie krautuves 

Pic-ų pacifiko romantika 
rifas 

Borą Borą saia lit ir.i.- aplink žiedu aupąs koralų kilmes paimėml? apaugęs 

Sirijos kaltinimai 
Irakui 

Beirutas. — Sirijos užsienio 
reikalų ministeris Abdel Kha-
ddam kaltina Iraką noru jį nu
žudyti. Prieš porą dienų Jungti
niam Arabų Emirate jis buvo pa
sikėsinimo taikiniu, bet peršau
tas buvo tik Emirato vieeminis-
teris. Yra įrodymų, kad atenta-
tininkas atvyko iš Bagdado, Ira
ko sostinės. 

Iš ok. Lietuvos išvyko 
S. Kudirkos dėde 

Roma. — Šiomis dienomis lėk
tuvu iš Lietuvos per Maskvą į 
Romą atvyko Jonas Kudirka su 
žmona. Kudirka yra Simo Kudir
kos motinos brolis, taip pat gi
męs Amerikoj. 

Maskva. — Ketvirtadalis visų 
sovietų gamybos Žiguli ir Lados 
automobilių, apie 345,000, eks
portuojama i užsienį ir parduo
dama -ik už ketvirtadalį kainos, 
rašo užsienio spauda. Taip daro
ma ne dėl pertekliaus automo
bilių, bet norint gauti užsienio 

i yaiiu'.oj i: dėl propagandos. 

Amnesty kaltinimas 
R, Vokietijai 

Londonas. — Tarptautinė Am
nesty International organizacija, 
kuriai paskirta Nobelio taikos 
premija, paskelbė naują raportą 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Rytų Vokietijoj. Raporte pažy
mima, kad kai kurių R. Vokie
tijos baudžiamojo kodekso nuos
tatų vykdymas nesiderina su Vi
suotinės žmogaus teisių deklara
cijos nuostatais ir tarptautinės 
pilietinių ir politinių teisių Kon
vencijos straipsniais. R. Vokieri-
joj keli tūkstančiai žmonių yra 
kalinami vien dėl savo politinių 
įsitikinimų, o daugelis kitų, kad 
be valdžios leidimo bandė iŠ Ry
tų Vokietijos išvykti i Vakarus, 

KAIJCVDORTCS 

Spalio 27: Gaudijonas, Kriste-
ta, Vytautas. Ilutė. 

Spalio 28: Simas, Tadas, Anas
tazija, Gaudrimas, Agilė. 

Saulė teka 7:15, leidžias 5:53. 
OfiAS 

Daugiausia saulėta ir šilčiau, 
apie 72 laipsniai 
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Botaguoja FĮmUija Pakahnškiene. Baakrašaoa siusti adreso: 
E. Pakalniškienė, 5*48 S. Arteaia* Ava., Ciaeage, m. 606S9 

Telefonas FB 6-6489 

VIDURIO — CENTRO APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
ir praturtinti savo bibliote-Lietuvos vyčių Vidurio — cent

ro apygardos seimelis įvyko Day-
tone spalio 1 d. po pietų Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Apygardos 
pirmininkė Eleonora Siužienė pa
prašė apygardos dvasios vadą ku
nigą Vaclovą Katarskį atidaryti 
seimelį malda. Mary Lucas, Day-
tono 96 kuopos pirmininkė, pa
sveikino delegatus. Kun. V. Ka-
tarslas nuoširdžiai pasveikino vi
sus susirinkusius. Seimelio sekre
torė Veronika Olor perskaitė pro- \ 
tokolą praeito seimelio, kuris bu
vo Clevelande gegužės 21 d. Val
dybos ir kuopų pranešimų ne
buvo. 

Ponia Sophie Zager iš 79 Det
roito kuopos perskaitė laišką iš 
"Draugo" redakcijos, kuriame pra
šoma kiek galima daugiau žinių 
apie vyčių kuopas siųsti vyčių 
veiklos skyriui "Drauge". Visos 
korespondencijos bus mielai pri
imtos ir išverstos į lietuvių kal
bą. 

Pirmininkė Eleonora Siužienė 
perdavė Loretos Stųkienės sveiki
nimus ir padėką už sveikinimo te
legramą ir linkėjimus jos pager
bimo dieną. 

Iždininkė Mildred Chinik at
siuntė pranešimą, kuris parodo, 
kad apygardos kasoje gegužės mė
nesį buvo 364.1S dol. 

Pirmininkė Eleonora Siužienė 
pranešė, kad Vidurio —centro 
apygardoje yra Id.kųppų ir 493 
nariai. Yra dvi senjorų kuopos 
su 46 nariais ir viena jaunųjų 
kuopa* 

Perskaitytas centro valdybos 
III vicepirmininko Joe White laiš
kas, kuriame jis prašo, kad Vidu
rio — centro apygarda išsirinktų 
trečią vicepirmininką ir organi
zuotų senjorų kuopas. Po disku
sijų buvo nutarta, kad mūsų 
apygardoje nereikia ardyti kuopų, 
nes dauguma iš mūsų yra sen
jorai. Perskaitytas Garbės narių 
komiteto sekretorės Phylis Gren-
dal laiškas. Mūsų apygarda buvo 
prašiusi pakelti į garbes narius 
Antaną Dainių, Petronėlę Žilins
kaitę — Alexander ir Mykolą 
Petkų, (miręs). Laiške sako, kad 
prašymas svarstomas. Perskaity
tas "Vyčio" redaktorės L. Stųkie
nės laiškas. Ji prašo dėti į "Vytį" 
kalėdinius sveikinimus. Apygarda 
nutarė užsakyti ketvirtą dalį pus
lapio už 15 dol. 

Pirmininkė pareiškė, kad vyčių 
kuopos retai temato savo centro 
valdybas pirmininką. Gal būtų 
naudinga, kad pirmininkas apsi 
lankytų nors .apygardos seime
liuose. Ji siūlė Šaukti tris centro 
valdybos posėdžius metuose, o 
ketvirto posėdžio išlaidas panau
doti pasiuntimui centro valdybos 
pirmininko i apskričių seimelius. 
Buvo nutarta šį pasiūlymą priim
ti 1978 m. gegužės seimelyje, kaip 
rezoliuciją ateinančiam seimui. 

96 kuopos Rir-Jahj komiteto 
pirmininkė Pranciška Petkuvie-
nė pasiūlė sumažinti taškų skai
čių už lankymąsi kuopos susirin
kimuose. Nutarta pasiūlymą ap
svarstyti susirinkimuose ir praneš
ti centrinio Ritualų komiteto pir
mininkui, kad būtų galima kita
me seime pasiūlyti pakeitimą. 

Dabar penki apygardos nariai 
yra centro valdyboje: Aldona Ry-
an — Kultūros komiteto pirmi
ninkė. Pranciška Petkuvienė ir 
Sophie Zager — Ritualų komite
te, Stasys Vaitkus — Garbės na
rių komitete ir Karolis Mačiuta 
iždo globėju. Aldona Ryan pra
nešė, kad centro valdyba pasky
rė kiekvienai apygardai po šim
tą dolerių įsigyti knygom*. Jį . ra 
gino kuopas panaudoti tuos pini

gus 
kas. 

Petras Luiza pranešė, kad jis 
ir keletas kitų apygardos narių 
buvo nuvažiavę į VVashingtoną į šmant svečius 
rugsėjo mėnesį, į Pabaltijo lais
vės žygį. 

Buvo pasiūlyta organizacijos 
nariams nelietuviams, jei jie pa
kelti į m ar IV laipsnį, suteikti 
teisę balsuoti apygardos ir meti
niuose seimuose. Pasiūlymas pri
imtas, ir valdyba toliau rūpinsis jo 
pravėdinau. 

Buvo pasiūlyta ir priimta kas
met šaukti du apygardos suvažia-j 
vimus. Pirmą — gegužės mėnesį' 
kartu su kėgliavimo turnyru, o 
antrą —paskutinį savaitgalį rug
sėjo mėnesio, kartu su apygardos 
kelione į šventas vietas .Antrojo 
susirinkimo metu turi būti apygar 
dos valdybos rinkimai. 

Sekė valdybos rinkimai. Sekan
tieji asmenys buvo išrinkti į val
dybą: kun. Vaclovas Katarskis — 
dvasios vadas, Aldona Ryan — 
pirmininkė, Ruth Grasha — 1 -
ma vicepirmininkė, Ada Sinlavitz 
— 2-ra vicepirmininkė, Eloise 
Berczelly — protokolų sekretorė, 
Frank Zager — iždininkas, Vic-
tor August ir M. Smailis — iždo 
globėjai, Bertha Janus — Kata
likiškos veiklos komiteto pirmi
ninkė, Petras Luiza — Lietuvos 
reikalų ' komiteto pirmininkas, 
Kellie Arunski — Ritualų komi
teto pirmininkė, Eleonora Mantz 
— išgarsinimo tvarkytoja ir "Vy
čio'' korespondentė, Mary Lucos 

—kultūros komiteto pirmininkė 
ir Andrew Rozger — tvarkos pri
žiūrėtojas. 

Kitas Vidurio - centro apygar
dos susirinkimas bus 1978 m. ge
gužės mėnesi, Detroite. Šeiminin
kaus 102 kuopa. 

Pirmininkė Eleonora Siužienė 
paprašė Juozą Sadauską užbaig
ti seimelį malda. Po to visi sugie
dojo vyčių himną. 

Veronika Omlor 

j Hoiimo baznyčioie per roislas v& 
mirusius vyčius. Prieš akis yra 
"Lietuvos atsiminimų" banketas, 
ir Šv. Kazimiero minėjimas, visur 
choras turės dalyvauti. 

Valdyba prisiminė ir 1979 me
tus. Chicagoje tada vyks vyčių sei 
mas. Prieš keletą metų choras 

! tarėjo sunkiai dirbti, pasiruošti 
seimo programai, darbo bus ir 
dabar. 

Choras yra vieningas, turi ge
rą ir rūpestingą pirmininkę, kaip 
motina choristams. Turi ir gerą, 
nuoširdų tėvą — faustą Strolią. 
Tad kodėl nedainuoti, kodėl ne
būti linksmiems? 

Laike posėdžio valdybos na
riai buvo pavaišinti. Birutė Pum
putienė padėjo pirmininkei vai-

Ji ir pasiūlymų 
daug įnešė dėl choro veiklos. Yra 
jaunutė, ką tik baiguv universi
tetą. Valdyba linki jai tęsti stu
dijas toliau, siekiant aukštesnio 
mokslo laipsnio. 

Tas pirmasis valdybos posėdis 
tęsėsi tris valandas. ..E. P. 

' ot?smrip*eš. ?*da *v»sfr<yjyt: su vi
siškai nauja dainų programa. 
Pradžia 7:30 vai. v. Chorui diri
guoja jų ilgametis vadovas jonas 
Adomaitis, choro pirm. Pr. Pui
dokas. Reikia tikėtis, kad Ro-
chesterio ir apylinkės lietuviai 

MUSŲ kolonijose 
Rochester, N. Y. 

MIRĖ JUOZAS SEDLICKAS 

Spalio 6 d., po <unkios ir ilgos | nepamirš lapkričio mėn. 5 d. v 

112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

ligos, mirė -Juozai Sedlickas, pa 
likdamas žmoną luzę, dukterį 
mokt. Birutę Lit\ inienę ir sūnų 
adv. dr. Romą Sedlicką, o taip 
pat liko giliam liūdesy ir visa vie
los lietuvių visuomenė. A.a. Juo
zas ir Juzė Sedlicką: su dviem ma
žamečiais vaikais Amerikon atvy
ko 1949 metais ir čia sunkiai dirb
dami išmoksimo savo abu vaikus, 
o ir patys buvo gražiai įsikūrę. 
Deja, Juozui tek: išsisikirti dėl 
sunkios ir ilgos vėžio ligos. Jis 
mirė sulaukęs 73 metus. Tai bu
vo ramaus, draugiško ir sugyve
namo būdo tautietis. Ne tik prik
lausė daugeliui lietuvių organi
zacijų, bet buvo ir didelis jų rė
mėjas, nuoširdus lietuviškos kny
gos ir spaudos bičiulis, ilgametis 
•lietuvių karių Ramovė valdybos 
narys. Dėl to ir io laidotuvėse, 
nors ir buvo darbo diena, bet re 

kare gausiai atsilankyti į choro 
dainų ir šokių vakarą. 

— Parapijos pietūs ir bazaras 
lapkričio 20 d., sekmadienį, pra
džia 12 vai. 

—Labiausiai perkainos kny
gos: Vladas Juodeika, Didžioji i-
liuzija. Marksizmas teorijoj ir 
praktikoj, Pr. Čepėnas, Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija I d., M 
Slavėnienė, Pat inas sesers atsimi
nimuose, K Bradūnas, Alkana 
kelionė, eilėraščiai, Pr. Naujokai
tis, Lietuvių literatūros istorija, 4 
knygos. Šias i r visas kitas Ifetu-
vių kalba knygas ir plokšteles 
galima įsigyti spaudos kioske, ku
ris yra šv. Jurgio rietuvių para
pijos žemutinėje salėje. Atdaras 
sekmadieniais nuo 10:30 vai r. 
iki 12:30 vai. p .p . sb. 

Rugsėjo 20 d. Marąuette Par- j t a ?,S t ? f i e č į d a l > ^ " * ' -— Bažnyčioje so.o giedojo sol. vo. ko parapuos salėje Chicagoie bu-} . . . •, ~ , ,. . ,, 
, , n ^ ' -_I_J • M Vlada Sabaliene. Kapuose atsis-

vo 112 kuopos susirinkimas. Ne- . . . . , ,, r , . . 

VYČIU CHORO POSĖDIS 

buvo gausus, bet visų nuotai
ka buvo puiki. 

J susirinkimą neatvyko kuopos 
pirmininkas A Mockus —jis 
lanko vakarais profesinę mokyk
lą. Neatėjo ir dvasios vadas kan. 
V. Zakarauskas — išvažiavęs atos
togų. Pirmininko pareigas ėjo A. 
Zakarka, o dvasios vado — para
pijos klebonas kun. Antanas Za
karauskas. 

Kun. A. Zakarauskas džiaugėsi, 
kad 112 kuopa veikia jo vadovau
jamos parapijos ribose. Džiaugė
si pasisekusiais Šiluvos atlaidais. 
Šioje parapijoje vyks ir vyskupo 
Vincento Brizgio 50-ties metų ku
nigystės jubiliejus. Džiaugėsi, kad 
vyčiai jungiasi į parapijos veiklą. 

Iždininkė Alicija Cekanor visa
da tvarkingai veda kuopos kasą. 
Nėra didelė ji, bet artėja kuopos 
parengimai, iš kurių tikimasi tu
rėti įplaukų. Šį vakarą buvo nu
tarta pasiųsti kalėdinį sveikinimą 
į "Vytį". Bus įvairūs bažnytiniai 
ir tautiniai minėjimai, kurie parei
kalaus vieno kito dolerio. Ir vi
sos išlaidos, kaip ir pajamos per 
Alicijos rankas pereis. 

Susirašinėjimo sekretorė Ber
nardina Rogers kiekvieną mėnesį 
turi išsiuntinėti nariams pakvie
timus į susirinkimą. Tame pa
čiame kvietime ji primena artė
jančius kuopos įvykius. Darbas ir 
jos yra nemažas ir svarbus. 

j Estei le Rogers pristatė dvi vieš-

veikinimo Kalbą pasage icun. 
Justinas Vaškys. Buvo kilęs nuo 
Žiežmarių; Lietuvos nepriklauso
mybės laikais tarnavo Lietuvos 
pasienio apsaugoje, buvo baigęs 
Lietuvos kariuomenės sanitarų 
mokyklą. Ilsėkis, Juozai, toli nuo 
savo tėvynės, kurios Tu taip il
gėjais. 

TRUMPAI 

— Jau kuris lakas dėl širdies 
sutrikimo serga .solistas Leonas 
Baltrus. Linkim? greito pa
sveikimo. 

— Lietuvių b-nės choro kon
certas ir šokių vakaras lapkričio 
5 d., šeštadienio, -akare. Choras 
po vasaros atostogų yra gerokai 

Dr. J O M S G. RYU-BYLAIT1S 
GALVOS A STUBURO LIGOS 

2858 W. OrdSL 
CUcagn, OL N O 

T«L 47M4J8 
Valandos pagal naitarfaną 

A d v o k a t a i 

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

Of. t e t 776-5162; ras. 737-60*7 
2649 W. 68rd S*., Chkaga, BL 

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

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame {vairius tnistpJas 

patarimu*. 

THE LTIHUANIAN WOKLD-WIDE DAILY 
dsas postage psid st Cktesgo, DL PuMkked dnfly 

ezcept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 
and Easter by the TithiUHtian Oathclic Press Sotiety. 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. D61 įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 6 mėn. 3 mėn, 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur JA.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9-00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centu; 
jožtadioninis su priedu 25 rentai. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

TeLPB M229 

M . AMU BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 83rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir bato; OLympio 8-4151 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IMS So. 50th Avei, Cicerą 

Kaadlen 1-1 vai Ir 8-8 vai. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniai* 12 Ui 4 vai-popiet. 

DR. K. 6. DALUKAS 
M Minija tr motoru Ilgo* 
Ginekologine Chirurgija 

6448 Be. FtaJaakt Road (Crawford 
Hedfcsl Bufldmg). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

J d sMatHHrpU, skambinti 374-8004. 

D U VL RLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

lfar«iie*S« Medlcal Cento 
SISS so . Kedzie Avenue Į 
ptrmad.. antrad. ir ketvlrtad. : 

TeL EEttaace 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 50th Street 

VaL: plnnad., antrad.. ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popl-t Ir Z-t 
vaL vak. Treč. Ir Seštad. uždaryta. 

VaL 
« iki 7:49 vai. vakaro, 

flefttad. nuo 1 Iki S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2470 
WAlbrook &-S048 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 
BtDIKIŲ IK V AIR t 11GOS 

SPECIAUSTE 
M E D I C A I J BCTLDtSG 

T15« Sootti VCestern Aveane. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Oftoo toL RE 7-1168; resid. 3SS-M1S 

FLORIDA 
St F i m s m s t 

THE FAR60 MOTEL 
16619 Cmt Botdevard 

parapijos banketai Vyčių choro 
Šokiai bus sausio 2 i d. Pakšto sve
tainėje. Dainų šventė ateinan
čiais metais bus Toronte. 

Po susirinkimo buvo valdybos 
rinkimai. Išrinkti: pirmininkas 
— Albertas Zakarka, vicepirmi
ninkas — Albertas Dagis, proto- . M o į į * * » g* Pat Gulf of Me-
, , , . • r< i . AT. . •. snco kranto pačiam centre Treasure 
kolų sekretore Sophie Niemins-

St. Petersborg, Florida 33796 
TeL (813) 

Spalio 6 d. naujoji C h i c a g o s Į ^ ^ a t ė j u s i a s pasiklausyti, kaip 
vyčių choro valdyba prmm 
Estellės Rogers bute sušaukė po
sėdį. Dalyvavo visi valdybos na
riai, išskyrus iždininką Juozą 
Jušką. 

Posėdžiui pirmininkavo Estel-
le Rogers. sekretoriavo Loreta 
Grigaliūnienė, ką tik grįžusi iš 
atostogų. Posėdis buvc jaukus. 
Šeimyniškas. Kiekvienas valdy

ki bos narys pateikė savo pasiūly
mus. 

Chicagos vyčių choras dainuo
ja tik lietuvių liaudies melodijo
mis sukurta? dainas. To jis ir to
liau laikysis. Ne todėl, kad ne
būtų pajėgus kitką dainuoti, bet 
todėl, kad nori būti tikrai lietu
viškas, kad išsaugoti nuri mūsų 
brangias lietuviškas dainas ir 
nuolat priminti jas svetur išsi
blaškiusiems lietuviams. 

Pirmasis valdybos rūpestis — 
sutelkti pinigų choro išlaikymui. 
Tam reikalui yra **'ioš'3mas va
karas sausio 21 d. B Pakšto sve
tainėje. Lietuvių visuomenė su
pranta vyčius ir mielai ateina 
pas juos. Vakaro rengimui vado
vaus Jonas Aukščiūnas. Jis jau 
kelinti metai iš eilės fa^ pareigas 
su malonumu apsiima. Programą 
atliks pats vyčių choras. Kai ku
rios darnos bu? atliekamos solo. 
Turime gražių balsu, kodėl ne
parodyti juos visuomenei? 

Tartasi buvo ir dėl kalėdinės 
programos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje Tartasi buvo ir dėl 
kelionės 4 .Torontą,.k&: bus .ten 
dainų šventė Tartasi ir dėl gie-

vyksta vyčių susirinkimai. Ta i 
Irena Martin ir P. Ciapienė. Gal 
ateityje turėsime jas savo tarpe, 
kaipo organizacijos nares. Pri
statė Estelle ir naują nari Pau
lių Binkų. Pasveikinome jį ir 
priėmėme į savo tarpą. 

Tur būt pirmą kartą per dau
gelį metų neatėjo į susirinkimą 
kasininkė Monika Kasper. Neatė
jo dėl ligos. 

Šokių rengėjos, J. Zakarkienė 
ir G. Mockųvienė, apsikrovusios 
darbais. Po poros savaičių salė 
siūbuos, pripildyta lietuviais. Ten 
vyks seniai laukiami 112 kuopos 
rudeniniai šokiai. Šokių metu 
bus dovanų paskirstymas. Jos pel
nas skiriamas salės skoloms ma
žinti. Spalio 22 d. Zakarkų na
muose buvo Haloween balius. 
Gruodžio 2 d. Milijonierių klube 
ruošiamos kalėdinės vaišės. 

Pranešimus apie seimą darė 
Edvardas Krivickas ir Sophie Nie-
minski. 1979 metais vyčių seimą 
turėsime Chicagoje. Šv. Kazimie
ro šventės rengimui vadovauti 
sutiko A ir G. Mockai. Mišios 
bus Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

P. Binkus kalbėio apie busimas 
demonstracijas Washingtone. Au
tobusai esą nusamdyti žmonėms 
iŠ Chicagos 

Išklausyti buvo ir kiti praneši
mai. Spalio 23-čią Lietuvių Tau
tiniuose namuose ruoŠrami. šv . 
Kazimiero kapinių sklypu savi
ninkų pietūs. Lapkričio 13 d. bos 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo 

ki, finansų sekretorė —Alicija 
Cekanor, kasininkė — Monika 
Kasper, susirašinėjimų sekretorė 
— Bernardina Rogers. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Albertas Ceka
nor ir Paulius Binkus. Tvarkda
riais — Louis Rogers ir Edvar
das Krivickas. Naująją valdybą 
prisaikdins ateinančio mėnesio su
sirinkime. 

Vaišes paruošė G. Mockuvie-
nė ir J. ZakarkJenė. Įdomu buvo 
klausytis Sophie Nieminski pa
sakojimo apie atostogas, praleistas 
Aliaskoje. E. P . 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuuwiHtnmmnnwtn 

V A L O M E 
KILIMUS m BALDOS 

Measaase ir vaškuojame 
visu rčšiu grindis. 

i. BUBNYS — TeL R E 7-5168 
IHUimnilHUHIlIlIlIUIHIIIUIIHIIIIIIIIIIII 

Island. 
Gražiausias pajurys, miegami 

kambariai, kambariai su virtuvėm 
ir apartmentai, spalvotos televtsi-
jos, aplinkui restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 
teniso aikštės, bsiny8ce, krautu
ves ir 1.1 
Savininkai lietuviai maloniai kvie

čia visus apsilankyti. 

Tet. ofiso HE 4-5849, rez. S88-22SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VAJU: pirm., antr., ketr. Ir peakt. 
1 : 0 0 - 5 : 0 0 vai. popiet, trec Ir teftt 
tik aasitara& 

Dr. A n t Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMKJND L CIARA 
CPTOMETTRISTAS 

Zm West SUt Street 
TeL— GB 8-2400 

V * l : pagal susitarimą: ptrmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 
IS-4: šefttad. 10-S v a i 

M. TOM4T7; Bes. 246-2888 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHJRURGB 
SpedalyM — Herraj ST 

»o% — se#, — s e * _ 
ai apdranda nuo ugnies Ir 
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3 2 0 8 ^ VVest SStn Street 

Chteago, nilnote 
TeL — GA 4-S«S4 

PACKAGE F.\PRESS AGE>'CV 
MARU A NOBEIKIENft 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
Labai pageidauJaniOB geros rošlea 

pnkea. Bfatetan & Europos sandčHą. 
W. 40 St.. OMoago, m. 40620 

TEXu — WA 6-2787 

llUIIUIIttlI 
Įvairiu 

glai & vni 
C0SM08 

GBAWFORD MEDK3AL BUIUDUTO 
•440 8 a Pokukl Road 

valandoa pagal susitarimą. 

Ofs. HE 4-1818; Bes. PB 0-8081 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-OG tr Campbell ATO. Vanip—) 
Vai.: ptrmad., antrad.. ketvlrad. Ir 
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susitama. 

O P T I C 1 L 8 T T J B I O 
VIOLETA KAR08AJT9 

7051 So. Washtenaw. TeL 77S-S7SS 
Pritaikomi akiniai pagal STdrtoJo 

receptus. 
Didelis akinių rOma paslrlnklmaa 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:10 
Ketr. 1-8 v. rak. &4t 10-4 T. p. p 

TrečladleniaJe uždaryta. 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTC LKKM — CUIBCIBGUA 

Ortai: 
111 So. WABASH ATB. 

4S00 VO. CENTRAL A V & 
Valandos pagal 

teL— GI 8-8878 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

ABTJfiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

Kedtie Ave. WA S-2670 

DR. FRANK PLEDKAS 
(Kalba Uetaviakal) 
OPTOMETRISTA8 

8613 W. 71s» 8 t — TeL 7S7-5148 
VaL pagal «u»1*arlmv Uždaryta 

SIUNTIMAI | UCTUV« 
SS S. Hateted « . , CMrapjov m . SM 
LIOI W. SOOt 9L, Chicago, HL OOl 

3S33 S. Halssed 84., 
2501 W. SOth 9L, 

Telef.: t*S-*7S7 — 
IIIIIIIIIIIIHII 
IMIUllllHlUltltMMIIM9MBMnBMMHBl 

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

MAR^̂ JETTE AUTO CL1NIC 
W U | So. CaHfonipm Ave, — T«t 

Užsienio ir Amerikos vaUxuatoUaL 

Taae up ir vėsinims* (ATR CXHOTT10KIN&) 
STABDŽIAI 6 mteetią «r 6,000 « a y * | 
o i musų dsrbą (poisisyiMSi). Atdsrs, mm 7 • . 
fkl 10 v a i vikaro. Savininkas 

DR. A. D. DLEVEDKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tol — KE 848*3 
Specislybė Akių ligos 

3337 Wert 138rd Street 
VslandoB pagal susitarimą. 

Ofiso teL — PB 8-3280 
DR. IANINA JAKiEVIčIUS 

J O K B A 
V A I K Ų L I G O S 

3333 West SSrd Street 
VtomtA-, antrad.. ketvlrtad. Ir peakt 
nuo 11 lkl ! n l Ir nuo S lkl t vaL 
vak. jufttad. ano 1 iki 4 TP\. 

DR. LEPUS SEIDUTIS 
INKSTV, PŪSLES IR 

FROSTATO CHIRURGIJA 
2059 W. SSrd Street 

Vol antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv. nuo 5-7 vakaro 

Ofiso teL 776-2889, retJd. 433-3843 

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

Aorcsas 4285 W. SSrd Stroe* 
Ofkn t eM. R E ft-4410 

8ss38sos0joa tsM. QR e-osit 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:06 l į i 3:00 vaL popiet 

F 0 7-9398, Bes. GA 3-7218 

DR. I . JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

8344 West SSrd 8treot 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
D3BRMATOLOGUA — 

CHIRURGIJA 
• 3 4 No. Westors Ave—s 
Tai stsatomo 12 ralaadų 

b* tafto teL 882-1381 
DR. FENO, VYT. KAUNU 

BBNDROJI HBDICINA 

10-12 Ir 4-7 

DR. ¥YT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHRURGAS 
Bendra praktika ir moterį) Ilgos 
Otlsati iv rea. 1463 W. SOSi St, 

TtiL PRaspeot S-1SSS 
Ofkn TSL: pirm., antr., treft. k 

peakt. ano *-4 TSX tr 4-1 • . v o k 
iatt. 1-4 p. p- ir ktta laika 
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Meniškumas, 

GYVENIMAS IR TEMOS 
Kalbėdamas apie vieną romaną 

**Tėviškės Žiburiuose" kritikas 
P. Naujokaits pastebėjo: "Įsikū
rimo problemos, neįprastas dar
bas fabrikuose mūsų išeivijos li
teratūroje jau yra smulkiai per
maltos, nutrintos, nuzulintos. Ką 
nors naujo čia pasakyti labai 
sunku. Pvz. fabriko darbą auto
mobilių gamykloje jau yra gerai 
atvaizdavęs V. Alantas". Žodžiu, 
recenzentas priekaištauja, kad 
mūsų įsikūrimo tema jau daug 
buvo rašyta ir todėl nebeįdomu. 

Sutinkant su kitomis minėtos 
recenzento mintimis negalima 
sutikti, kad apie mūsų išeivijos 
įsikūrimą jau pakankamai prira
šyta, kad tema nuzulinta. Ma
nytume, kad rašyta labai ne
daug, o antrą tema nesprendžia 
kūrinio gerumo. Juk daug kas 
rašė ir teberašo apie meilę ir 
mirtį, o tie dalykai vis tiek tebė
ra visų kartojami. Vargu kas iš 
svetimųjų apie pirmuosius žings
nius Amerikoje parašys, o mūsų 
pirmieji žingsniai šiame krašte 
buvo reikšmingi ne tik mums, 
bet ir visai aplinkai, kur mes įsi
kūrėme. Tūkstančiams žmonių 
su aukštuoju, bet dažnai nepri
taikomu mokslu įsikurti proble
ma nebuvo jau taip paprasta, kad 
galėtume ją užmiršti. 

Be abejo, pats reikalas liestų 
daugiau tik negausų lietuvių ra
šytojų būrelį, tačiau tam tikra 
prasme liečia ir skaitytoją, kuris 
nauja knyga dar domisi ir kuris 
apsprendžia knygos pasisekimą. 

Pastebėta, kad nepaisant vie
nokių ar kitokių įtaigojimų, skai
tytojas labiausiai mėgsta šian
dienine tematika sukurtus vei
kalus. Skaito istorinus romanus, 
atsiminimus, bet šiaip ar taip di
džiausio pasisekimo sulaukė tos 
knygos, kurios lietė dabartį ar ne-

~-toiimą istoriją, nepriklausonrybės 
paskutiniuosius metus, partizanų 
kovų aprašymus. Amerikiečiai 
jau yra pastebėję, kad žmogus 
labai nori žinoti tai ką jis ir taip 
febai gerai žino. Žiemos metu, 

. kada visi jaučia šaltį, laikraščiai 
uždeda didžiules antraštes, kad 
labai šalta. 

Lietuvis skaitytojas nori, kad 
būtų vaizduojamas gyvenimas 
knygoje toks, kuriame jis pats da
lyvauja. Žinoma, nebūtina į tai 
kreipti dėmesį, bet viena aišku, 
kad šiandieninį gyvenimą reikia 
vaizduoti. Kas parašys apie tūks
tančius mūsų intelektualų, kurie 
be jokios patirties ėjo į fabrikus. 
Gal ir nėra reikšminga apraši
nėti, kaip jis suko varžtus ar šla
vė, bet yra labai svarbu, kaip 
jis tai išgyveno, kaip jis jautėsi 
degraduotas, kaip sugebėjo pa
sikeitimo metu nepalūžti, o jei 
palūžo, tai koks to palūžimo 
laipsnis. Kiekvieno lietuvio, pa
galiau net ir ūkininko patekimas 
į fabriką yra atskira tema, todėl 
apie įsikūrimo, apie pergyvenimo 
ir persilaužimo laikotarpį mes 
permaža prikūrėme grožinės li
teratūros kūrinių ir jų jau vargu 
ar beparašysime. 

* 

Ne tik nepritaikomų profesijų 
inteligentai susidūrė su įvairiais 
sunkumais, susidūrė su sunku
mais patekę į savo profesiją inži

nieriai, chemikai ir gydytojai. 
Nebuvo jie jau taip išskėstomis 
rankomis visur priimti. Gydyto
jai turėjo laikyti egzaminus ir 
gana sunkius, ir inžinieriai turė
jo savo darbu išsikovoti geresnes 
pozicijas, nors dažnai jie buvo 
neabejotinai gabesni už savo vir
šininkus. Ne retai viršininkai 
pasinaudodavo, o ir dabar pasi
naudoja savo pavaldinių pasieki
mais savo karjerai sustiprinti Ne 
retu atveju ant išradimų deda
mas ir viršininko vardas, kuris 
beveik nieko prie to patento ne
prisidėjo. Ne maža vargo turėjo 
mūsų gydytojai, nors ir gerai ži
nodami savo specialybę, ir ne-
perstipriai šio krašto kalbą. Daug 
jie turėjo pergyventi, norėdami 
įsitvirtinti savo profesijoj. Pana
šių atvejų buvo ir kitose profesi
jose ir amatuose. Visa tai tebe
laukia mūsų plunksnos, ir neat
rodo, kad kada besulauks, kaip 
maža tesulaukė grožinės literatū
ros mūsų senųjų ateivių įsikūrimo 
ir vargo metai. 

Todėl teigti, kad viso tos te
matikos yra permaltos, yra gero
kai perdrąsu. Pagaliau, jei kas ir 
pasikartotų, tai nieko bloga to
dėl, kad kiekvienas rašytojas vis 
kitaip savo užsibrėžtą tematiką 
sprendžia. 

Daugeliui atrodo, kad ipas 
mus per daug buvo rašoma apie 
lietuvių pasitraukimą nuo fron
to. Tiesa, buvo viena kita knyga, 
bet kai dabar žiūri, tai labai ne
daug Rašė apie tai Landsbergis, 
Pukelevičiūtė ir Katiliškis ir dar 
vienas kitas, tačiau tos knygos 
geros ir iš viso j u ta tema nėra 
per daug 

* 
Neseniai prancūzas rašytojas 

Jean-Paul Sartre, paklaustas, ar 
jis manąs, kad jo knygos bus 
skaitomos už trijų šimtų metų, 
atsakė, kad jo tai nedomina, bet 
jo nuomone ateities generacijos 
žmonės dar labiau bus vienas ki
tam atviri. Tai reiškia, kad ro
manai dar labiau bus intymesni 
ir todėl susidomėjimas praeities 
knygomis dar labiau sumažės. O 
šiaip jau romano amžius yra a-
pie keturiasdešimt metų. Per tą 
laiką daugiau knygų išeina iš 
mados, o antra, tuo pačiu metu 
auga kiti rašytojai, rašą knygas 
pagal to meto literatūros reika
lavimus. Ir pasisekimą gali kaip 
tik ilgiau išlaikyti tie kūriniai, 
kurie turi daugiau pažintinės 
Teikšmės, kurie atspindi to laiko
tarpio buitinius bruožus. Juk Up-
ton Sinclair parašė per šešiasde
šimt romanų, tačiau net ir ame
rikiečių tarpe jo romanas 
"Džiunglės" yra dar ir Šiandien 
šiek tiek prisimenamas. 

Daug mūsų romanų jau už
miršta, nors tepraėjo tik ketvir
tis šimto metų, o tie, kurie turi 
pažinties reikšmės, dokumenti
niai romanai, galės ilgiau išsilai
kyti negu kiti, kad ir neblogai, 
daugiau teoretiškom temom su
kurti kūriniai, pvz. apie tabletes 
ar narkotikus. Ta prasme mūsų 
istorinės , partizaninės ir dabar
ties gyvenimo temos tebėra gy
vos ir aktualios. Dabartis ir nese
noji praeitis tebėra neatskleista 
ir nereikia bijoti ją liesti. 

Al. B. 

PLANINGAS IR NEPLANINGAS OKIS 
Nepriklausomos ir okupuotos Lietuvos duomenys 

KOMENTUOJA VATIKANO 
ATSTOVO KALBA 

Apaštalų Sosto atstovo prela
to Silvestrini Belgrado konfe
rencijoje pasakytoji kalba rado 
platų atgarsį pasaulio politi
niuose sluoksniuose ir spaudoje. 
Prelatas Silvestrini didžiausią 
savo kalbos dalj paskyrė žmo
gaus teisių problemai, išryškin
damas Apaštalų Sosto nusista
tymą šiuo svarbiu klausimu. 
Didieji Vakarų laikraščiai ypač 
atkreipia savo skaitytojų dėme
sį į tą kalbos vietą, kurioje 
Apaštalų Sosto atstovas nuro
dė, tos pagrindinės žmogaus 
laisvės yra nedalomos ir todėl 
religinės laisvė? apsaugojimas 
yra neatskiriamai susimes «u 
visu k:tq pagnndimu žįsogaaB 

laisvių užtikrinimu. Religinės 
laisvės iš viso negali būti ten, 
— pažymėjo prelatas Silvestri
ni. kur žmonėm yra atimtos ir 
visos kitos pagrindinės laisvės. 
Religinis tikėjimas apima visą 
žmogaus egzistenciją, todėl tei
sė išpažinti savo religinius įsi
tikinimus, privalo būti saugoja
ma drauge su visomis kitomis 
jo asmenybę ugdančiomis pa
grindinėmis pilietinėmis, politi
nėmis, socialinėmis bei kultūri
nėmis teisėmis. ReUginė laisvė 
apima visą žmogų. Dėl to jr 
negali pilnai pasireikšti, jei vi
sos kitos pagrindinės žmogaus 
laisvės yra užslopintos. 

Sovietinėj spaudoj nepailsta
mai moksliškai" skambinama, 
kad neprikl. Lietuvos ūkis buvęs 
gaivališkas, atseit, neplaningas, 
tai žmonėms nieko gero jis ir ne
galėjo duoti. Na, Markso pasaka, 
kad tik jo ekonomika moksliška, 
visiems žinoma. Taip pat žinoma 
kad tik planingi ūkiai nusipla-
nuoja. "Ūkinis planavimas tėra 
geras tik tol, kol skaitomasi su 
žinomomis jo silpnybėmis. Ūki
niai planai ir pramatymai nepa
seka dėl didelės biurokratijos 
(kairė nežino, ką daro dešinė) ir 
dėl psichologinės žmonių reakci
jos pasiūlai ir paklausai negali
mo apskaičiavimo. 

Štai, šiuo metu ok. Lietuvoj 
krautuvėse trūksta pieno, kai jo 
gamyba toliau esanti didelė. Ang
lijos darbininkai nuolat streikuo
ja prieš suvalstybintas įmones, 
atseit, prieš tokias, kurių savinin
kai yra jie patys. 

Pluoštas pavyzdžią iš "Lietuvos 
pramonė iJrisosocialistinių laiko-
tarpių,\ 1976. 

Joje net jų akademikas ir eko
nomikos profesorių profesorius K. 
Meškauskas įsakytas "moksliš
kai" plūstis. 'Lupdamos iš varto
tojų aukštas kainas, akcinės 
bendrovės gaudavo didžiulį pel
ną." "Monopoliniuose susivieni
jimuose svarbią vietą užėmė užsie
nio kapitalas." 

Pradėkime su tomis baisiomis 
akcinėmis bendrovėmis. 1937 jų 
buvo iš viso 149. Tais metais 
jos visos turėjo 15,038,000 lt. gry
no pelno. Pastarajin pelnan įei
na "Maisto" ir "Lietuvos Cuk
raus" bendrovių pelnai. 

Akademikui dar baisiai nepa
tinka gerai veikusios "Pienocent
ro" ir "Lietūkio" ne akcinės 
bendrovės. Pirmosios gr. pelnas 
1937 buvo 292,900 lt, kai parda
vimai siekė 65.730,000 lt, o ant
rojo — 776,800 ir 72,360,000 lt. 
Tų bendrovių atitinkami 1938 
skaičiai buvo tokie: "Pienocent

r o " — 255,900 ir 76,920.000 lt, 
o "Lietūkio" — 957,500 ir 
113,908.900 l t 

Kaip matote, pardavimams ky
lant, pelnai neskubėjo kilti, nes 
pelnų maksimavizavimo tikslo 
nė bute nebuvo. Tai buvo prie
šinga ūkinei politikai apskritai. 
Mažesnieji pirkliai dažnai veikė 
priešingai, bet nė vienai iŠ ne-
prkl. Lietuvos pačių didžiųjų 
bendrovių plėšikavimo nei iŠ to
lo primesti negalima. 

Tą patį galima pasakyti ir apie 
"Taupomąsias valstybės kasas". 
1937 jų gr. pelnas buvo 1,234,100 
lt, o indėliai siekė 60,116,600 lt., 
kai 1938 pelnas buvo 1,253,100 
l t , o indėliai — 69,455,300 l t 

LEONARDA* DARGIS 

O kokio "mažumo" yra 
"Liaudies Respublikos"'pelnai 

Dėl jų nekaltiname nei akade
miko, nei kitų gausiai tituluotų 
ir medaliuotų, bet mažos galios 
ūkinių vadovų- Jiems ir mums 
aišku, kad jie priklauso nuo di
desnio vieneto — "liaudies im
perijos". 

Visų ok. Lietuvos įmonių ir or
ganizacijų pelnas 1974 buvo 
1,284,000,000 rb. Be to, tais pa
čiais metais valstybė dar pasiėmė 
928,300,000 rb. apyvartos mokes
čių, kurie įėjo į prekių kainas, ir 
194,900,000 rb. pajamų mokesčių 
iš gyventojų. Palyginkite visus 
šiuos dar nepilnus pelnus su vi
sais tais pačiai? metais visų krau
tuvių, įskaitant visuomeninį mai
tinimą, 2,836,200,000rb. pardavi
mais ir turėsite pelnų didumo 
skirtumus. 

Kokio dydžio gi buvo toks sva
rus tas užsieninis kapitalas? Visų 
akc bendrovių visoks savas kapi
talas 1937 buvo 290..589,940 l t 
dydžio. Be to, 1937 "Žemės Ban
kas" jau buvo išleidęs įkaito pas
kolos lakštų 74,002,100 lt. sumai, 
vadinasi, akc.bendrovės iš viso tu
rėjo 364,592,040 l t kapitalo. Už
sienis į šiokias bendroves 1937 
buvo įdėjęs 51,972.200 l t kapita
lo arba 14.25 proc. visų tokių 
bendrovių kapitalo. Užsieninis 
kapitalas anuometinei Lietuvai 
niekad pavojingas nebuvo. Už
sienis neskubėjo investuoti Lie
tuvoj, o ir Lietuva nesiveržė to
kios užsieninės pagalbos šauktis. 

O dabartinis ok. Lietuvos ūki
nis išaugimas, iš kurio lietuviai 
tik trupinius tegauna, neatėjo 
iš "broliškų" Rusijos ar kitų "res
publikų", o grynai lietuvio pra
kaitu, darbo tvarkingumu ir na
šumu pasiektas. 

Pilnumo labui pakalbėkime 
apie Lietuvos valstybines skolas 

1932 Lietuvos užsieninės sko
los siekė 150,5 mil. lt. o 1937 
— 78,5 mil. Užsieninės skolos su
mažėjo dėl atmokėjimų, o dau
giausia dėl dolerio nuvertinimo, 
nes dauguma tokių paskolų bu
vo pasirašytos JAV doleriais. Ver
tingiausia jų Lietuvos Laisvės pa
skola, duota JAV lietuvių 1920 ir 
1921 sunkiais Lietuvai metais gy
vais pinigais. Jos dydis — 18,-
646,820 lt. Atskaičius išlaidas, 
Lietuva gavo 17,291,270 lt. 

Didžiausia Lietuvos užsieninė 
paskola atėjc iš JAV, kurios dy
dis 1924 nustatytas 60 mil. lt. Ši 
paskola gauta daiktais iš JAV 

kariuomenės tiekimo likučių Pran
cūzijoje ir iš American Relief 
adm. Daiktų tarpe buvo ir reika
lingų trūkstamų reikmenų, tačiau 
lygiagrečiai gauta ir nereikalin
gų bei suvanotų negalimų naudo
ti gėrybių. Labai gera ir laiku 
gauta I. Kreugerio degtukų bend
rovės 45 mil. lt. paskola. Jos dėka 
pastatydinta didelė popieriaus ga
mykla Petrašiūnuose, o 40 mil. 
sunaudoti žemės ūkiui remti. 

Lietuvos mokėjimų balansai 
dar mums atidengia didžiausią 
užsieninių pinigų šaltinį — už
sienio atskirus lietuvius, daugiau
sia iš JAV, kurie giminėms ir ar
timiesiems tiek daug pagalbos 
siųsdavo, kad visi užsieniniai in
vestavimai ir paskolos nublanks
ta, pasidaro nereikšmingomis. 
Nuo 1924 iki 1939 galo šiuo ke
liu tik gyvais pinigais gautos pa
galbos priskaičiavau per 440 mil. 
lt. Gausūs daiktiniai siuntiniai, 
deja, statistikos visai nebuvo ap
skaičiuojami. 

ŽVAIGŽDE 13 PRAMONES MIESTO 
lietuvio sportininko keliat į tisot Amerikos oaibe . 

EDDIE GOLD 
Tai antrasis vieno iš dien
raščio "Chicago Sun-Ti-
mes" sporto redaktorių 
Eddie Gold straipsn's, pa
rašytas specialiai "Drau
gui". Vertė VI. Būtėnas 

Didžiausias "ąuaterbacko" po
zicijoje žaidėjas Amerikos profe
sionalų futbolo istorijoje buvo 
nedidelis blondinas jaunuolis su 
trumpai nukirptais plaukais ir vi
liojančiomis mėlynomis akimis. 
Jo pavardė Johhny Unitas (Jonas 
Junaitis. Vert). 

Jonas gimė Pittsburghe lietu
vių tėvų šeimoje. Būdamas ket
verių metų, neteko tėvo. Motina 
perėmė tėvo turėtą anglių išve-
vežiojimo biznį, kad galėtų išau
ginti Joną ir kitus tris brolius. 
Xors su bizniu motinai ir nepasi
sekė, bet ji nepasidavė. Nuėjo va
lyti raštinių Pittsburgho vidur
iu iestyi e. Už naktį gaudavo po 
tris dolerius atlyginimo. To neuž
teko keturiems vaikams augant 
Po naktinio valymo darbo ji sku
bėdavo į restoraną, kur buvo pa
davėja, ir dar po kelias valandas 
dirbdavo kepykloje. Jonas turėjo 
vyresnio amžiaus dėdę, kuris jį 
prižiūrėdavo, kai motina dirbda 
vo. 

— Los Angeles įmonė Cyber-
tek Computer Products duoda 
premiją 500 dol. kiekvienam 
savo tarnautojui, kuris bent 1 
m. mes rūkvti. 

Altos suvaiaavimo išvakarėse atstovų ir svečių priėmime (iš kairės): 
dr. J. Meškauskas, dr. K. Bobelis, kun. A- Stasys ir dr. L. Kriaučeliūnas 

Nuotr. V. Noreikos 

Jauno Jono didžiausia meilė 
buvo futbolas. Lankydamas Justin 
aukštesniąją mokyklą, jis jau žai
dė ąuarterbacko pozicijoje. Bai
gus gimnaz'ją Jono svarbiausia 
svajonė buvo Notre Dame uni
versitetas su visoje Amerikoje gar
sia futbolo komanda. Bet kadan
gi Jonas tesvėrė 138 svarus, uni
versiteto sporto vadovybė jo kar
jerai ir ateičiai vilties neturėjo. 
Tada Jonas Įstojo į Louisville uni
versitetą ir jį ba'gė jau sverdamas 
190 svarų. Pittsburgho Steelers 
profesionalų futbolo komanda 
Joną priėmė kaip kandidatą, bet 
prieš prasidedant reguliariam se
zonui vėl jį paleido. Tada Jonas 
dirbo kaip iŠvežiotojas prie kelių 
statybos ir gaudavo 100 dol. al
gos savaitei. 

Šalia fizinio darbo Jonas žaidė 
ųuarterbacko pozicijoje vienoje 
mėgėjų komandoje Pittsburgho 
apylinkėse ir už rungtynes gau
davo po 6 dol. atlyginimo. Vaka
rais ištvermingai rašė laiškus 
įvairių profes'onalų futbolo ko
mandų vadovybėms, turėdamas 
viltį, kad gal kuri nors komanda 
juo susidomės. 

Atėjo 1956 m. ir Jonas vis tebe
laukė. Žiemos metu Jono namuo
se suskambėjo telefonas. Jam 
skambino Don Kellett, Baltimo-
rės profesionalu futbolo koman
dos pareigūnas. Don Kellett klau
sė, ar Jonas norėtų pabandyti 
laimę Baltimorės komandoje. 

Tas paskambinimas kainavo vos 
80 centų, bet už tai ateityje Bal
timorės komanda gavo didžiausią 
atlyginimą, kokio niekad nesiti
kėjo. 

Jonas Unitas prisistatė Balti
morės komandai 1956 m. vasarą. 
Komandos treneris Weeb Ew-
banks stebėjosi, kad nedidelis lie
tuvis į treniruotes atvykdavo 
anksti ryt* Ir aikštės neapleisda-
vo iki vakaro. Todėl treneris greit 
Joną paskyrė nuolatinio ąuarter-
becko George Shaw pavaduoto
ju. 

Jonas pirmą kartą susilaukė pro
gos viešai pasirodyti, kai George 
Shaw susižeidė koją. Tai įvyko 
1956 m. spalio 21 d. Chicagoje 
rungtynėse prieš Chcagos Bears. 
Nors Baltimorės komanda ir pra
laimėjo rezultatu 58 — 27, bet tai 
buvo neeilinis Jono Unito pasiro
dymas, nes jis kamuolį puikiai 
svaidė ir to išdavoje Baltimorės 
komanda sugebėjo pasiekti 36 
vardų rezultatą. 

Baigiantis tų metų sezonui, Jo
nas jau laimėjo sau nuolatinę 
ąuarterbacko poziciją. Žiūrovų 
lūpose pasigirdo samprotavimai: 
"Jis yra vienintelis ąuarterbac-
kas galintis žiūrėti į vieną pusę, o 
sviedinį mesti į kitą". 

1958 m. paskutinį sekmadienį 
Nevv Yorke, 64,185 žiūrovų ste
bint, vyko rungtynės dėl visos 
Amerikos čempionato. Reguliarus 
laikas ba'gėsi lygiomis — 17 — 

T 7. Rungtynių pratęsime Jonas 
Unitas padarė tokį nuostabų ėji
mą, kuris atnešė Baltimorės ko
mandai laimėjimą 23 — 17 ir 
kartu pergalės taurę. Jonas tada 
buvo pripažintas kaip geriausias 
ąuarterbackas Amerikos profe
siniame futbole. 

1959 m. Baltimorės Colts vėl 
laimėjo visos Amerikos čempio
natą, Jono Unito pasiekti rekor
dai augo ir 1962 m. jis pasitrau
kė iš profesionalinio futbolo žai
dėjų eilių, palikęs tokius rekor
dus, kuriuos nelengva bus kitiems 
pralenkti. 

Tok'ą garbę Amerikos profe
sionalų futbolo istorijoje pasiekė 
nedidelis blondinas lietuvis su vi
liojančiomis mėlynomis akimis: 
"It vvill take a great ųuarterback 
to come close to Unitas. He is 
the measuring stiek for all quar-
terbacks". 

į Vertėjo pastaba: Iru. R. Česo-
I n "s ir kiti baltimoriečiai, gerai pa
žinę Joną Unitą, pasakojo, kad 
Jonas, kai tik turi progos, visada 
atvyksta Mišioms į lietuvių Sv. 
Alfonso bažnyčią Baltimorėje, 
taip pat mėgsta mūsų tautinius 
šokius, tik kviečiamas niekad nei
na į pirmąsias vietas, 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

18 
Netrukus atėjo ir arkangelų šventė, kuri čia buvo 

reikšmingai švenčiama. Ypatingai buvo melstasi į ar-
kangelą Mykolą, kalbant popiežiaus Leono XIII mal
dą, sudarytą po to, kai popiežius vizijoje pamatęs, ko
kią baisią kovą arkangelas Mykolas vėl turės su šėto
nu — šį kartą dėl Bažnyčios ateities. Šios prasmingos 
šventės metu per rytines pamaldas koplyčioje Karuža, 
balta kamža pasipuošęs ir su žvake rankoje, artinosi 
prie altoriaus būrelyje kitų, kurie iškilmingai buvo pri
imti ir palaiminti novicijato vienuoliškam gyvenimui. 

Šventės pabaigoje prieš vakarines pamaldas kop
lyčioje buvo iškilminga konferencija. Pats tėvas Pijus 
ilgai kalbėjo, nuolat cituodamas Šventą Raštą, kad šėto
nas visą laiką veikia, net patį Kristų bandė gundyti. 
Jis veikia ne tik j asmenišką žmogaus gyvenimą, bet 
ir visuomeniškai, valstybiškai ir kitais būdais 
prieš Dievą. 2monės pamažu pasiskirsto už Dievą arba 
prieš Dievą. Mes esame apsisprendę būti Dievo ištiki
mųjų pusėje — vis kilti j Dievą ir kitus kelti. Palikti 
viską dėl didesnės Dievo tarnybos. Dievas saviesiems 
yra maloningas. Kristus yra aiškiai pasakęs, kad 
"kiekvienas, kuris palieka namus, ar brolius, ar seseris. 

Karuža dar nebuvo girdėjęs taip kalbant. Kiek
vieną vakarą jis atidžiai išklausydavo magistrėlio kon
ferencijas ir jau vienas trumpas mėnesines rekolekci
jas yra turėjęs. Ten tiek daug gražių minčių, kaip 
dvasinį gyvenimą vesti, kaip pasiekti daugiau gyvo ti
kėjimo, kaip suartėti su Dievu. Tačiau jos būdavo pa
teikiamos taip subtiliai, paliekant pačiam apsispręsti. 
Karuža mąstydavo, kad ir pats Dievas gal yra per
daug subtilus, neužmetantis, taip kantriai ir laisvai 
leidžiąs žmonėms pasirinkti, daryti gera ar bloga ir 
kad Dievo tiesiog reikia ieškoti ir melstis, kol su juo 
glaudžiau suartėji. Tokiomis sąlygomis šėtonas ir pa
simaišo su savais pasiūlymais. Betgi į tėvo Pijaus va-
dovaujanas gretas, gal būt, jam bus sunkiau įsibrauti. 

Gyvenimas skleidėsi Karužai vis įdomesnis. Jis do
mėjosi viskuo —idėjomis ir jmonėmis. Su visais jau 
buvo pažįstamas. Apie kai kuriuos norėtų daugiau ži
noti, tačiau jie tokie nuošalūs ir nuolankūs, kad jie 
praeina kaip ir nepastebėti. Toks nežinomas jam ir gal 
visiems buvo ir magistrėlis. 

Tačiau tėvas Pijus buvo tiesiog legendinis. Žmonių 
buvo vadinamas auksaburniu dėl jo nuostabių pa
mokslų. Labai vyriškas ir griežtas, tačiau ir labai my
linčia širdį turėjo. Savo konferencijose nuolat karto
davo šv. Pauliaus laišką korintiečiams apie meilę, kur 
ten meilė yra iškeliama aukščiau visko. 

Lietuvos nepriklausomybės kovų metu buvo de-

— Tauto* griovimas praside
da TOS isomu, lacaoge. , 

ar tėvą, a r motiną, ar moterį, ar vaikus, ar dirvas dėl' 
mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gy-Į vinto pėstininkų pulko kapelionas ir, gyvendamas 
venimą". ! prie vienuolyno Marijampolėje, suartėjo ir vėliau įsto-

Jis kalbėjo, kaip tikras vadas: parodė tikrn padėtį! jo i tą vienuolyną. Tokį senyvą paskyrė karišku ka-
ir pavojus, jų siekiamus tikslus ir užtikrino laimėjimą. peUbnu dėl to, kad jis jau turėjęs karišką patyrimą — 
Kalbėjo su tokiu pakiliu gomuriniu balsu, giliai įsitiki-i kunigų seminariją pradėjo, atlikęs karinę prievolę ru-
nes ir karatai liudijantis, lyg pats angelas, ^oiradesisu kariuomenių. K;-tr--h<".nu '••• -A H m as. buvęs tikra stip

rybė ir paguoda, culkui asa^s pa-oj^ la.'.ka.:.*. 

Įstojus į vienuolyną, netrukus jį išsiuntė į Ameri
ką misijoms vesti. Jis, kaip šventas Paulius, kurio žo
džius jis nuolat cituodavo, buvo pasiryžęs visur ke
liauti. Buvo girdėjęs, kad jo kai kurie buvę mokslo 
draugai ten klaidina savuosius. 

Jautriai atsisveikino su visais vienuolyne ir lei
dosi į tolimą kelionę. Brolis ūkininkas pakinkė geriau
sius arklius vežti jį į Vilkaviškio stotį. Tuo laiku į 
Marijampolę buvo dar tebestatomas geležinkelis. 

Jį palydėti sėdosi kun. Dvaranauskas. Jis, buvęs 
Seinų Kunigų seminarijos profesorius ir regensas 
(inspektorius), jaučia pareigą jį pagloboti ir tvarkin
gai išleisti. Vienuolių tarpe tuščios kalbos nėra — va
žiavo Pijus susmąstęs, savo veiklą planuodamas. 

Kun. Dvaranauskas buvo lieknas ir silpnos povy
zos žmogus, tačiau patvarus, intelektualus ir didelės 
tvarkos žmogus. Buvo pratęs, kad jį visi gerbtų, ta
čiau ir jis buvo pagarbus ir didelio takto. Pravažiuo
jant per Vilkaviškį, jis priminė, kad gal bus neman
dagu neužsukti pas Vilkaviškio kleboną — jis toks 
geras iš seminarijos laikų. 

Užsuko, o tas džiaugsmingai sutiko abu. Minutės 
lekia sekundėmis tarp senų draugų. Rodos, neilgai ten 
užtruko. Brolis ūkininkas baido greičiau arklius — dar 
keli kilometrai iki stoties. Važiuoja pro Vilkaviškio 
kareivinių miestą. Pijus žvelgia į raudonus kareivinių 
mūrus: mintyse kyla prisiminimai jo tarnybų — ka
riu, o vėliau kapelionu. 

Jau iš tolo pamatė, kad tarptautinis traukinys J 
Berlyną stovi geležinkelio stotyje. Brolis ūkininkas 
baido arklius dar smarkiau. Traukinys sušvilpė spie
giančiai ir gailiai. Išspjovė didžiuli kamuolį dūmų ir 
puku-puku-puku lėtai pradėjo judėti. Arkliai via dar bė
go pilnu šuoliu, mėgindami pasivyti. 

žmonių tarr>& 
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KONCERTAS IR ŠOKIAI 

MERGAIČIŲ C H O R O VEIKLA i iistai ir choras su šokėjų grupe. 

Užsiregistravusiu į mergaičių 
chorą jau yra ipakankamas skai
čius, kuris siekia per trisdešimt. 
Toks mergaičių choras gali duoti 
vilties, jog minėjimams ir sukak
t ims nereiks ieškoti iš toli, nes 
užteks ir savųjų. Taip pat jaunų 
mergaičių choras Detroito kultū
riniame gyvenime bent dalinai 
galės užpildyti visą laiką besitę
siantį chorinės veiklos nuosmukį. 
T o galima tikėtis ir laukti tik su 
sąlyga, jeigu teisingai bus supras 
tas ir praktiškai įrodytas repeti
cijų lankymas. 

Mergaičių choras yra pakvies
tas dainuoti lapkričio 13 d. Tarp
tautiniame Institute, 1978 m. 
Vasario minėjime ir 1978 m. ba-

1 Šitas užplanavimas bus įvykdytas, 
jei jaunimas paklus reikalavi
m a m s ir nepabijos darbo. Artė
janti Dainų šventė ipareikalaus į 
pridėtinių darbo valandų, kuriai 
pasiruošti teks repetuoti ir gegu
žės ir birželio mėn. iki pat dainų 
šventės. 

Suorganizuotas iš vyresnių 
mergaičių vokalinis vienetas yra 
ruošiamas mažesnių minėj imų iri 
banketų meninėms programoms, 
o kartais gali prireikti ir pava
žiuoti toliau. 

JAV Lietuvių jaunimo sąjun-, 
! gos Detroito skyrius vėl ruo

šia koncertą. Šį kartą kviečiame 
visus pasiklausyti Violetos Ra
kauskaitės pramoginių dainų. 
Koncertas įvyks šeštadienį, lap
kričio 5 d., Dievo Apvaizdos Kul
tūriniame centre. Programoje: 
vynas ir sūrio užkandžiai - 7 vai., 
koncertas — 8 vai. ir šokiai po 
koncerto. Šokiams gros Rimo Kas 
pūčio "Romantika". 

Violeta Abariutė 

ATVYKSTA POETAS 
A N T . GUSTAITIS 

" la i sv in imo kova vedama žmo
gaus teisių ir tautų laisvės gyni
mo frontuose. Ši kova sutinka 
daug kliūčių, traks ilgesni laiką, 
kol Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma valstybė. Moralinė jė
ga nugalės Sovietų militarinę ga
lybę. 

Apgaule ir melu Lietuva buvo. 
okupuota ir inkorporuota į Sovie
tų Sąjungą. Okupantas niekina, 
griauna ir slepia visa, kas laisvos 
ir nepriklausomos valstybės buvo 
sukurta. Okupacija surijo daug 
aukų, daug išvežta Sibiran, ka
lėjimuose mirė ar Rusijoje dingo. 
Vl iko tikslas yra šias visas skriau
das kelti aikšėn. Visiems tiems 
darbams reikia lėšų. Jis baigia 
šiaip: "Mieli klausytojai, šau-

C L A S S I F I E D G U I D E 
lfISCT!ZJLA^EtHJS 
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Mergaičių choro numatytos 
veiklos aprašymas tebūna priim
tas dėmesin mergaičių choro na
rių tėvų, nuo kurių daug priklau
so geras repeticijų lankymas ar-landžio mėn. pats choras ruošia, 

pavasarinį dainų vakarą, kurį at-į b a nuolatinis jų praleidinėjimas 
liks mergaičių choras, mergaičių j be svarbios priežasties. T ė v a m s 
vokalinis vienetas, instrumentą- i žinotina, kad gerai nepasiruošu-

Artėjame prie literatūrinės po
pietės ir Tautos fondui lėšų tel
kimo vajaus. T a proga matysime 
ir girdėsime poetą Antaną Gus
taitį. Kviečiame gausiai dalyvau
ti ir pasigėrėti jo nauja kūryba. 
Jo gilus žodis paliečia ir jaunimą 
ir senimą. Programai vadovaus 
rašytojas Balys Gražulis. 

Tautos Fondo vajaus proga 
verta prisiminti prel. Jono Balkū-
no, buvusio Tautos fondo pirmi-

Iš Dievo Apvaizdos parapijos baliaus. Matyti A. Miciūnas, D. Miciūnier.ė, A. Duobienė. E. Skiotys, Z. Skio-
tienė ir J. Duoba Nuotr. J. Urbono 

kiuosi į jus: savo aukomis padėki
te Tautos Fondui finansuoti V l i 
ko darbus. Doleriai yra mūsų š o 
viniai kovoje su okupantu... T e i 
sė ir teisingumas yra mūsų šydas 
prieš priešą. Kiekvienas lietuvis 
yra kovos fronto karys. Būkime 
vieningi ir dosnūs". Dalyvaukime 
visi lapkr. 6 d. Kultūros centre. 

Kultūros klubas sudaro sąlygas j 
dalyvauti kultūriniame parengi
me ir kartu prisidėt: prie Lietu
vos laisvinimo darbo. Aukos T a u 
tos fondui atleidžiamos nuo pa
jamų mokesč ia 

A Musteikis 

G O L F O NAUJIENOS 

Spalio 2 d. įvykusiom žaidy
nėm baigėsi Detroito Sporto k l u 
bo "Kovas" golfo sekcijos sezo
nas. 

Pirmą vietą laimėjo Algis B a 
nys, antrą — Alfonsas Velavi-
čius ir trečią — Arvydas Kava
liauskas. Šių pirmų trijų vietų lai
mėtojai bus apdovanoti taurėmis 
D.S.K. "Kovas" rengiamame tra
diciniame vakare, kuris įvyks šią 
žiemą. 

Praėjusio sezono žaidynėse iš 
viso dalyvavo 29 žaidėjai, tik gai-

(Nukel ta t 5 IMISD 

D E M £ S I 0 
P r i i m t u g lobos reikalingą s e 

nuką. Dėl at lyginimo sus i tars i 
me. Skambinkite Telef. —-E 

7 3 7 - 8 3 7 5 

uniiiHiniiiHiiniHQinnnimiininiiniiiD 
TELEVIZ IJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S * V 
Pardavimas ir Taisomas 

2346 W . 69th S t , teL 7 7 6 - 1 4 8 6 
imiiifiiiiiimifiitiiuiHiiiiiiiMiiiifiiiiiitii 

B E A L I S T i T E 
»a» • • m—— • mimimm • • — — a M a į ^ į 

6200 S. TROY 
Atdaras apžiūrėjimui šiandien nuo 

12 iki 3 vai. popiet ir sekmad. nuo 1 
Ori 4 vai. popiet. 

9 kamb. mor. Tinka giminingom 
šeimom gyventi. 4 miegami, 2į£ vo
nios. Ąžuolo grindys ir durys. Vieta 
raštinei rūsy, su atskiru įėjimu. 2 
mas. mūr. garažas. Daug priedu. Bro
keriai kviečiami. 

T H E R E A L 
6417 VVest 

E S T A T E CO. 
63rd S t r e e t 

586 - 5940 
5 8 5 - 6 7 7 1 

WiiHHiimwimritinmnnimwwintiwri 
SIUNTINIAI Į LIETUVI 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4668 Aiefcar A«s> 
Clticego m. 68832, fcefcfc 9*1 

B E A L E S T A T E 

n u n r n >9pfuig3 
St- James of the Sag 

W I L L O W T R A I L S 
A P A R T M E N I S 

tiiiiiiiiiiitimtiiiimitiimtiiiiiuiiiiiiiiiiii 
Ih i i i l iHf l t l I l I l I l I l I l IU I I I I I I I I IMIHMI l I l I lH! 

HAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau aeaas Ir 

Staa. ingiai išvaltto taipgi alyvinius ir 
penUrtm d§l dnfet. Įdedu — j j į į fi*> 
iytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — TeL 447-8866 
UIIHIIHimiI 

Mi!iifnm!iitimiHit!inuuiniHtiuniims i 
NERINGA RESTAURANT 
Very elean and popular restaurant 
iocated in southwest aide of Chica-
go. Includes restaurant, 3 bedrm. 
brick home with full basement. 
CaU today f or list of eauipment, 

$59.900.00 

SIRLES — 448-6666 
l l l I l l IH i l i i lH I I I IH I iH IUI I I I l lMI l l I l I lhHlHi 

Live-in kag-size 1 & S Bdrm. Apts. 
Forest Preserve & Natcre TraOt Out» 
side yeur door! 

Beautiful views, quick access to 
Stevenson & Tri State. 

Appiiances. air cond., carpeting, 
disposals, swimming pool, playground 
and eztra waBc-in storage space. 

1 Bedroom From $220.00 
3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAD 
{South Side 1 Blk, West of 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 pja, 

Sunday 11 to 6 p.m. 
CALL: 83S4585 

Mimtiiti:timtmi 
M O V I N G 

SERfiNAS perkranato baldus Ir 
kitas daiktus. Ir te toH miesto lei
dimai ir oflna apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 
niItllHlilHIIIIIIIIIUIIIiUIIIIIIIIIIIIIMUUII 

P U I K I A M E MIAMl B F A C H 
R A J O N E 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
Vk* 25% ant investmento. įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos 14494, H. 
Pala Beacn, Florida 33498, C S A . 

W A S T E D - VYBA1 

ELECTROMrC TECHMICUM 
Openmg in Chicago f or 2 tecas in 
field service. We offer an ezcellent 
benef it package and pay sckedule. 
If yon have an electronic education 
and wisfa to jom a company on the 
movė call ne at — 

622-7112 
TELEL\rTO&KAPH COBP. 

Equal Oppportumtr JSmjūoyei MJTf. 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens} 

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir j , 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po 5 
vai. vak. 

SERAFINAS — 778-8205 

Lasai erdvas 2-įų aukštų 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 mas. garažai. Marquette 
Pke. 

š!ff£r3Mf3^8MMBl 

APSIPIRKITE DABAR! 
MKCHIGAN OBUOLIAI 

JOMTHRN ar RED G0LD bušelis $ 5 - 9 5 
CORTLAND. RED DELICIOUS. WINESAP. 
RED ROME, RUSSET ir IDA RED bušelis $ 6 - 9 5 
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
GOLDEfl DELICIOUS $4.95 

reg . S6-95 

Platinkite "Drauge JJ 

H E L P ffilfllv T f R A I 

No. 1 RAUDONOS BULVES 
NO. 1 IDAHO BULVES 
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI 
ŽEMINIAI SVOGŪNAI 
ŽAU PIPIRAI 
BOSC KRIAUŠES 
RAUDONOS ii ŽALIOS VYNUOGES 
ACORN SQUASH 
'TAFIT* OBUOLIAI 
APPLE CIDER — OBUOLIŲ SUNKA 

100 sv. $ 6 - 5 0 
100 sv. $ 1 1 . 9 5 

sv. 3 c-
50 sv. $4.95 

sv. 2 9 c. 
4 sv. $1.00 
sv. 4 9 c-

sv. 3 c-
(3 dėžutėj) 3 9 c. 

galionas $1-79 

MACHINISTS— 
S&C ELECTRIC 

VVAS B0RN AND 
RAISED IN CHICAG0 
and vve're going to stay 

Didžiausias pasirinkimas Ghicagoje 
40 tonu Hallovveen pumpkins - dynu 

EGG STORE 
DABAR TIK ŠIUO ADRESU 

6190 Archer Aveiuie, Chicago Tel. 284-8704 
VALANDOS: S vaL ryto Bd g vai. vsk. — pinn&dtaiio Hd posktadienio. 

8:00 vsL ryto Od 6:00 vsL vakaro ieštsdienisia. 
0:00 vai. ryto iki 4:00 vai. popiet ukmadieaiafe. 

I 
We're committed to Chicago — and we just won't movė to the 
suburbs! We're expandmg our facilities rigbt here, in a modern 
induetrial park aetdaag. on the far North Side of Chicago... now 
we need exper!enced machioista who wouldn't have to spend 
vaiuabie hours. ased up in ezpressway traffic to join us. 
• High wages + incentives + overtime. 
• Advenoement opportunities. 
• Job security — S&C h a s a 35 y e a r s of n o layof f s . 
• Christmas 5h.utdown p lūs 9 hol idays. 
• 2 w e e k s vacation after 1 year. 
• Year ly cash awards f o r seniority f or 3 or more y e a r e 

of service. 
• Regular performance reviews. 
• Pol ly paid longterm disabflity. 
• Life insurauce eąual t o 2l/2 t i m e s annual base r a t e . 
• Ful ly paid. hospitalization and surgical insuranoe f o r 

y o u and vaur dependents. 
• Ful ly paid pension program, 
• Ebocelent 'be low cost" meals in a modern cafeteria. 
• Free off-Street parking. 

S&C B3ectric Company offers all these things and more. If you 
would likę tn know more aboutf S&C and the opportunities 
available to you, come in and see us anytime. Apply to Person-
neL E<vening nd Saturday interviews arranged. CaU 33S>10O0 

Female applicants are eneoaraged to appry. 

Geras namas, dar geresnes pajamos. 
butai ir biznis. Brighion Pke. Pa

skubėkite. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — lacome Tas 

2951 *v.63rd Stoeet — 48G-79J8 

M. L. S. 
HABOUlgrĮE PARKE 

PIETVAKARIUOSE 

Turima 

WAJNTED — MOTERTa 

M 0 U S C K E E P E R 
Plea8ant energetic woaiaa wanted 
to live in beautiful home with 
young North Shore family. Child 
care, housekeeping duties — light 
cooking, own room, bath, T. V. 
Mušt speak some English. 5 dsys. 

Phsse — 328-5662 

Reikalinga moteris prižiūrėti 1]Ą 
metu mergaitę 3 dienas savaitėj, 
ne savaitgaliais, Newton apylinkė
je, nuo lapkr. 7 d. Rekomendacijos 
reikalingos. Skambint 9294)798 

— » 

Budraitis Realty Co. 
OKAFT-tMAI JVAIBIC BTATŲ 

B U T Ų N r OMA V I M A S 
Parinksime nuonuninkuS. 

424S W. 63rd S t , tai 7OT-

IMKITE BE BAIMK 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
' • • • • • • • • • • • • • • • » • I H M U I I 

Fmmano Beach, Floridoje, atos
togautojams išnuomojant miogpTn^ 
kamsariai. Skambint 9K - 943-9785, 

IstSHIFT 
Muhi-I>ril] P r e s s .Harhinivts \*\m<Ą\ P r e s s >Iaohinists 

2ndSHIFT 
10% pfemi-um 

VGUing Marninists, Chucking >l ar h i nfctv. Tool /Die Biaker 
Mušt be fully ezperienced and be abie to aet up and operate 
plūs have a stable work record. 

Tvirtas 2-}fj snt<Į 
atskiri šildymai, ahuninum 
Didelis garažas. Labai gers vieta. 
$31.900. 

tnaaa vaurty isiiiĮĮSioir anz punHim 
sktypo. Gazo Šildymas. Moivjiiette 
Pke. S2S.75fJ.00. 

» bstsr uarklagas mfiss muuss. 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar-
quette Pke. Pinigingam pilkėjui kai-
oa — tai atradimas. 

Dviefų botą, getsvų prytų, 18 me
tų modernua namas ir ekstra didelis 
muro garažas, {rengtas, bevelk tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galhna uMnrtt — f 
•ertas $60.000. 

St/ato pnkybsV restoranai sr sB* 
sui, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marųuette Pke. $42,900. 

Gražus piatas skrysaa Ir earažaa 
Siarąuetts Pke Vertingas pirkėjui 

1 Valdis Rea) Estete 
2625West7ltfSfreef 

Tei 737.7200 ar 737-8534 

Zšnuozc 4 kamb. butas 
Brighton Parke 

SS8-71S8 

Bcuom. 5 kamb. (2 mieg.) apSild. 
butas Martfnette Parke, Saaugu-
siems. Jokių gyvuliukų. Užstatas 
reikahngas Užimti galima nuo 
lapkr. 1-oe d. Skambint 582-8873 
— — — — — II . 

Urnom. mieg. kambarys ss stakt* . 
ra tualetu h* prausykla. Atskiras 
įėjimas. Galima naudotis virtuve. 
Manmetts Pke. Skambint 778-3703 

« » M > > t n t M M i r rs 
( Į S I G Y K I T E D A B A B 

immm 

Popylar Lilhuanin 
Recipes 

m 
• : • ' 

S&C ELECTRIC COMPANY 
« i f t Nora* BUae Beofevs** 

Chksffs, ffimota 60826 
m * r> 

M. A. š I M r Į S 
jrOTART PfBMC 

INOOMF, TAX SERV1CK 
429B So, Maple^reed, teL 2S4-74B9 

Tfilp p«t daromi \"ERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pihiomi 

PILIETTRfiS TRAŠTMA1 ir 
kitokia bbinksi. 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

Šiom dienom Draugo spsustuvi 
MWdo septmtą madų sies puslls 
rios virimo knygos. J. Daužvanhe-
s ė vėl patikslino Ir pagražino Vą 
būda naujate paruoAimsia 

Tai p s l — • dovana saujom 
žmonom s r maržtom. Daugelis ap-
dovsoojs kttstsuems Sipažiftdisp 
darni juos su Betsvisku maistą h* 
vnimu. fti knyga y t s sukėlusi Is-
bsf daug pasisekimo dptnrhj u* ki-
•atanrtų darbo *\*&rm» tr 

9fARQTJETTB PARKE 
ti metų maras. 3 miegarmeji, V/2 

vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
5ildjTnaa, savin, apleidžia miestą 

BDTC NTXMLWTMAS 
Namo pirkimą* — Parrtavuna* 

Drsadimai _ Income Tax 
S»otan.iiA«» —. VerfinvM 

BELL RBALTV 
J. S A C I V I 6 I T 8 

5 4 s i orv %*tjss Avs. «a IfR-StS 
"•"n - tiiMI' i * '•"•- ^"""'t 

Knyga vrs kaN»i nražiai W*ts tt 
tu spalvotom** lirji«rae»jomis. La
bai patogi r a r t o į m A 

TiskiskvkMv r«A^,« 

DBATOAA. K S T M asytsss 

į Kstns $4flft PridėMta 30 eestns 
pssto ismadoms. Oltnots gyvento-
įsi prtsskit* k) «»rtų makračisms, 

• • ! 

rVfslcsite "tVattgą*. duokite 

jį kitJOBs pufnskaitytk --. -

http://S2S.75fJ.00


DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psLj . 

la, kad nemaža jų dalis dalyva
vo nedideliam ža idž iu skaičiu
je. Ateinančiais metais kviečia
me visus kuo gausiausiai įsijung
ti į šį sveiką, gražioje gamtoje ir 
malonioje draugystėje vykstantį 
sportą. Mes mielai priimsime eks
pertus, pradedančius, jaunus ir 
senus. 

Darbo dienos savaigalyje Chi 
cagoje, įvykusiose &ALPASS me
tinėse žaidynėse dalyvavo 10 Det 
roito žaidėjų. Komandinėse rung 
tynėse iš 8 komandų laimėjome 
5-tą vietą. Asmeninėse rungtynė
se paminėtina A. Velavičiaus I-
-mą vieta ir J. Jarulaičio H- vieta 
senjorų klasėje. 

Kas liečia ateinančių metų se
zoną, norim priminti visiems a-
įpie ateinančiais metais įvykstan
čias Pasaulio Lietuvių dienas To 
ronte, kurių metu įvyks ir 1978 
m. ŠALFASS golfo žaidynės. Šiuo 
laiku golfo žaidynėms yra numa
tytos liepos 1 ir 2 dienos. 

Ateinančios žiemos proga l in
kime visiems goifininkams poil
sio bet ir žiūrėkite, kad golfo 
lazdos nesurūdytų. 

V.P. 

KUN. ALFONSAS BABONAS 
ATŠVENTĖ 50 METŲ 

GIMIMO SUKAKTI 

Spalio 16 d. Adelės Poderienės 
namuose St. Butkaus šaulių kuo
pos valdyba, dalyvaujant sve
čiams ir kunigams Viktorui Kriš-
aunevičiui, Kazimierui Simaičiui 
ir Domininkui Lengvinui pami
nėjo kuopos kapeliono kun. Al
fonso Babono 50 metų gimimo 
sukaktį. Susėdus prie vaisių stalų, 
uždegus lietuviškų spalvų 6 žva
kes, kuopos pirm. V. Tamošiū
nas trumpu žodžiu atidaręs po
būvį, tolimesniam minėjimui ves 
ti pakvietė Stefą Kaunelienę. T u 
riningą^ maldą prieš valgį sukal
bėjo kun. Viktoras Kriščiūnevi-
čius. Pakeltos šampano taurės ir{ 
jubiliatui sugiedota Ilgiausių me
tų. Stefa Kaunelienė sveikinda
ma jubiliatą savo žodyje pateikė 
gražių minčių iš lietuviškų para
pijų gyvenimo. Jos pasakyti žo
džiai buvo visų šiltai sutikti. E-
milija Kutkienė ir Lidija Minge-1 
lienė dalyvių vardu jubiliatui į-
terkė dovaną —medyje išpiaus-
tytą vaidilą. Sugiedota Valio, va
lio! Sukakties proga jubiliatą svei 
kino: kun. Domininkas Lengvi
nas, Vytautas Katkus, Juozas 
Briedis ir Vincas Tamošiūnas. 
Anelė ŽSedienė padeklamavo Ais
čio eilėraštį "Šilainė". 

Kun. Alfonsas Babonas padėko
jęs už sveikinimus ir dovanas pa-

fonsas Babonas buvo perkeltas į 
anglų parapiją. 

Kun. Alfonsas Babonas nors 
dirba ir anglų parapijoje North-
villėje, bet jis nepamiršta lietu
vių. Yra St. Butkaus šaulių kuo
pos kapelionas, lanko lietuviškus 
renginius, prenumeruoja ir skai
to lietuviškus laikraščius ir apie 
lietuviškos parapijos gavimą tuo 
tarpu nesvajoja. 

A Gr. 

A. A. EMILUOS GEPNflfiENB NETEKUS 

DALYVAVO SPORTO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME 

Spalio 15—16 d. Clevelande į-
vyko ŠALPAS (Šiaurės Amerikos 
Lietuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos) suvažiavimas. Iš 
Detroito jame dalyvavo ir Det- j 
roito sporto klubą Kovą atstova
vo: Vytas Rugienius, Algis Rugie
nius, Vladas Simutis ir Jonas Ur
bonas. Suvažiavime daugiausia 
dėmesio buvo skirta kitais me
tais Toronte įvykstančiam Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių pra-

"vedimui bei kitiems jų reikalams. 

Š. m, spalio 15 d. supylėme 
dar vieną kapą, abibėrėme aša
romis ir gėlių puokštėmis. Dar 
viena lietuviška širdis nustojo 
plakti, dar vienos rožiniu api
pintos rankos rado prieglobsti 
pas Aukščiausiąjį. 

A. a. Emilija Gepnerienė per 
daug jau staigiai i r netikėtai 
mus paliko. Nei šeima, nei a r - j 
timieji negalėjo to tikėtis. Tiki 
prieš savaitę laiminga grįžo 
aplankius brolį seserį ir jų šei
mas, o už savaitės jau buvo 
kars te . 

Velionė gimė prieš 60 metų 
bačiaus šeimoje Šakiuose, Au
go tėvų, keturių sesučių ir bro
lio šeimoje. Nuo pa t jaunystės 
mėgo dainą, visiems buvo ma
loni, linksma ir nuoširdi Vos 
būdama 14 m. nuvažiavus į 
Klaipėdą. įsijungė į visus mu
zikinius vienetus, nes daina 
Jai buvo jos silpnybė. Klaipė
doje susipažino su Jurgiu Gep-
neriu, ten ištekėjo ir su juo 
išgyveno iki paskutinės šios 

Antras svarbus įvykis sporto, žemiškos minutės. Karui pra-
sąjungos istorijoje, tai suvažiavi
mas vienbalsiai priėmė PLB kvie-

sidėjus visa šeima pasitraukė 
į Vokietiją ir apsigyveno Spak-

timą. Sporto sąjungai įsijungti į kenbergo stovykloje. Ten vėl 
PLB-ės organizacinius 
kaip PLB-ės dalis. 

rėmus, 

A. a. Emilija Gepnerienė 
palydovu Jurgiu. Sunku įver
tinti jų skausmą netekus žmo
nos, motinos, močiutes ir uoš
vės. A. a. Emilija turėjo labai 
daug draugų, kurie visi ją pa
lydėjo į amžino poilsio vietą ir 
apibėrė kars tą gėlėmis. 

Laidotuvių metu ir ansam
bliečiai parodė didelį nuoširdu
mą. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Brighton Parke jaudi
nančiai giedojo gedulo mišias. 
Dirigavo muz. A. Jurgutis , var-
gonais palydėjo muz. F. Stro-
lia. Mieli solistai Margari ta ir 
Vaclovas Momkai jaudino visus 
solo giesmėmis. Bendrai daina-
viečiai ir solistai buvo lyg bro
liai ir seserys skaudžios nelai-

nenuilstamai visur dirbo ir pa
dėjo, kai tik reikėjo pagalbos. 

1950 m. atkeliavo Amerikon, I m e s m e t u -
gyveno Torrington, Conn., k u r ' J i išėjo nebesugrįžtamai. Jos 
kiekvieną šeštadienį pasiauko- nebesugrįžimo pasigi-s sesuo 
jus veždavo savo dukras į Wa- Chicagoje, brolis ir sesuo Lie-
terburio lituanistinę mokyklą,; tuvoje ir visi artimieji bei drau-
kad tik būtų geros lietuvaitės \ gai. Pasigesime jos š\ psnio, ge-
ir mylėtų Lietuvą, taip, kaip ją; ros nuotaikos ir šiltos rankos. 

CHICAC0S 
ŽINIOS 

APKLAUSIA 
APIE UŽKANDŽIUS 

Chicagoje pravedami apklau
sinėjimai apie mokyklų užkan
džių tvarkymą. Tai sudaro 4 
bil. dol. išlaidų. Suvažiavo apie 
100 maitinimo ekspertų ir tėvu, 
nurodinėdami užkandžių trūku
mus. Nusiskundžiama, kad 
užkandžiams parenkami ma
žiau maistingi dalykai. 

ZUL.T7 KAKALIUS 

Zulų karalius Goodwili Zwe-
lethini su karaliene savo poves
tuvinėje kelionėje atvyko trečia
dienį į Chicagą. Ketvirtadie
nio vakare Ritz-Carlton vieš
buty bus j iems priėmimas. Chi-
cagoj viešės 3 dienas. 

GINKLAI TR NARKOTIKAI 

Darant kratą krautuvėje 1947 į 
W. Chicago Ave., Chicagoj, ras
ta heroino, kokaino, marihua
nos už milijoną dolerių ir dar 
12 šaunamų ginklų. Areštuotas 
A. Perez, 54 m., ir jo sūnus 
Pedro, 30 m 

BRANGSTA 

Darbo stat is t ikos biuro žinio
mis, pragyvenimas Chicagoje 
rugsėjo mėnesį pabrango septy
nis dešimtadalius procento. 

DRAUGAS. keWrfadiems ? 1977 m. mėn. 27 d. 

A. T A. ANTHONY F. GILIS 
Gyveno Chicago, Blinois. 
Mirė spalio 25 d., 1977. 5-30 vai. vak.. subukęs 72 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Žagarės parapijoje. Amerikoje išgyveno 

70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Julia Stalega. pussesere 

Estelle Gabel su vyru Arnold ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje. 3319 S. Lituanica Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad.. spalio 29 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapiios bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: ?į*suo ir pusseserė. 
Laki. direkt. Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1138 

j i pati . Vėliau atsidūrė su šei
ma Chicagoje. Buvusi a. a. Ste
po Sodeikos ilgametė daininin-

Slegianti svetimo krašto žeme
lė, tenebūna Tau, Emilija, sun
ki. Ant tavo kars to apibėrę 

kė nuo Klaipėdos laikų, t u o j ' gimtinės žemelės, Tavo pačios 
įstojo j Dainavos ansamblio gre- atvežtos, liūdim ir tariam Tau 
tas, įjungdama ir abi save duk- iki pasimatymo. 

Dariaus Girėno klubo 25 nu sukak
ties minėjime Detroite. Kalba klu
bo pirm. Edv. Milkauskas 

Nuotr. J. Gaižučio 

SATRAIČIU IŠLEISTUVĖS 

Spalio pradžioje su Detroitu 
atsisveikino Albinas ir Eugenija 
Šatraičiai. Detroite gyveno nuo 
1949 metų gegužės mėn. 

Pradžioje Albinui teko kurį 
laiką praktiškai padirbėti įvairio 
se elektriškų aparatų remonto 
dirbtuvėse elektriku. 1955 metais 
buvo priimtas į General Motors 
pagrindines - centrines inžineri-

skaitė porą pasakėlių žemaitis- jos įstaigas kaip elektrotechnikas 
kai: vieną kaip medžiotojai antis inžinierius projektuoti fabri-
šaudė ir kitą kaip čigonas įsibro- kams elektros energijos perdavi-
vė į ūkininko kamarą. Kun. Al- į mą ir paskirstymą, 
fonsas Babonas savo žodyje pasą- 1973 m. lapkričio 1 d. sulau
kė, kad jo pastangomis yra gauti j kęs 65 m. isejo į pensiją. Perei-
ir pasiųsti Lietuvių fondui 4,000 i tais metais abu su žmona važia 
dol., o dėl linkėjimų kitus 50 
metų išbūti liet par. taip pa
sakė: Aš gal nepadaryčiau tiek 
naudos dirbdamas lietuviškoje 
parapijoje, kiek aš padarau dirb
damas anglų parapijoje. Visiem 
sakau, kad esu lietuvis ir visi tai 
žino. Vaikai domisi Lietuva ir aš 
jiems aiškinu, kur Lietuva yra, 
mokau juos kaip parašyti lietu
viškai Lietuva ir šiaip įvairių ži
nių suteikiu apie Lietuvą. 

Kun. Alfonsas Babonas yra gi
męs 1927 m. rugsėjo 6 d. Rasei
niuose. Jo tėvai Jonas ir Stefani
ja Babonai. Baigęs gimnazijos 
mokslą Romoje, rtafrjoje, įstojo į 
šv. Kazimiero kolegiją ir 1955 m. 
pradėjo studrjuoti Lateranų uni
versitete filosofiją ir teologiją, 
kur gavo Licenciate of Theology 
laipsnį. Kunigų įšventintas 1962 
m. gruodžio 22 d. 

1964 m. atvyko i Ameriką ir 
kaip kunigas įsijungė dirbti ang
liakasiu, apgyventuose rajonuose 
lietuviškose parapijose Pennsyl-
vanijoje: (New) Pnfladelphia, 
£astown ir Minersville. B 

vo į Floridą tik "apsidairyti". 
Šių metų rugsėjo 24 d. vedus sū
nui Arvydui, Satraičiai nutarė 
nuolatiniam apsigyvenimui iš
vykti į St. Petersburgą. Fla. 

Nelengva buvo Šatriečių drau
gams skirtis. Yapč balfininkams 
sunku buvo išleisti Eugeniją, ku
ri ne kartą talkino aukas renkant. 
Išleistuvių vakarienė spalio 2 d. 
buvo suorganizuota Ražauskų na 
muose. Dalyvavo didelis būrys 
Satraičių draugų. Vakaras praėjo 
nuotaikingai. Svečių vaišinime 
sumaniai talkino Jurgis Ri 
binskas. Buvo pasakyta kalbų, 
padaryta nuotraukų. Pagrindinę 
atsisveikinimo kalbą pasakė Van
da Balynienė. Visi linkėjo laimin 
gai įsikurti Floridoje. 

R. Ražauskienė 

— JAV 7 2 % šeimų gyvena 
nuosavuose namuose. 26% gy
vena privačiuose namuose iė-
nuomuotuose butuose. 2% šei
mų gyvena valdžios pastatytose 

ras . Tam vienetui priklausė 
daugelį metų. 

Velionė buvo šeimos širdis. 
Viską pašventė tik šeimai. Ypač 
labai gražiai sutiko su savo 
dukrom Irena ir Julija i r be 
galo mylėjo savo dukraites. 
Dukroms mama buvo. kaip ge
riausia draugė iš pa t mažens, 
todėl netikėta mirtis skaudžiai 
j a s palietė. 

Labai gražiai i r krikščioniš
kai sugyveno su savo gyvenimo 

Miisu kolonijose 
Hartford, Conn. 

TAISOSI "DRAUGO" 
PRISTATYMAS 

Kaip jau esu rašęs, "Draugo" 
pristatymas New Britaine, Hart
forde ir kitur šiose apylinkėse la
bai "šlubuodavo"': kartais gau
davome po 3-4, kartais už kelių 
dienų vieną, kartais, du, kartais 
koks vienas "margaryčių" atbėg
davo iš antros praėjusios savai
tės, o kartais tris —keturias die
nas visai "Draugo" nebūdavo. 

Teiraudavomės pašte, sakydavo 
ir jie nieko nežiną, spėdavo, kad 
paštą veža į Springfieldą, o iš ten 
grąžinamas ir skirstoma. Nei su
prasti jų aiškinimų nebuvo gali
ma. 

Bet dabar jau pora savaičių ėmė 
ir pagerėjo. Atrodo, jau gauname 
neva reguliariai: pav., pirmadie
nį gauname penktadienio ir šeš
tadienio, šeštadienį — tai tre
čiadienio ir ketvirtadienio, o ko
kį trečiadienį — tai pirmadie
nio ir antradienio. Kartais ir ki
taip, bet jau, atrodo, netoli 'ide
alios" tvarkos. Tik, baisu, kad ir 
vėl "nesušlubuotų". 

Būtų gera, kad ir iš kitų vieto
vių kas nors apie Draugo prista
tymą parašytų. Juk tai įdomu. 

Jonas Bernotas 

au 
A i 

Svetima žemelė tebūna Tau 
lengva, Brangi EmiLja. IRI 

Mylimai mamytei 

REVERLY HILLS GĖLINYČIA 
Telef.: PK 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 
Tel. 499-1318 

— Gėlės visoms progoms — 

A. t A. EMILIJAI GEPNERIENĖ! mirus, 
gilaus skausmo prislėgtoms jos dukterims, buv. mūsa lituanis
tinės mokyklos mokinėms. JULIJAI IZOKAITIENEI su vyru 
ir IRENAI MEILEI sn vyru ir ju dukrelėms, mūsų lituanisti
nės mokyklos mokinėms VIKTORIJAI ir LINAI reiškiame gi-
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

BRIGHTON PARKO LITUANISTINES MOKYKLOS 
VEDĖJA. MOKYTOJAI, MOKSLO DRAUGAI IR 
TĖVŲ KOMITETAS 

Pranešamt d raugams i r pažįstamiems, k a d 1977 m. 
spalio 21 d..Australijoje. Melbourne-Altonoje. mirė mū
sų mylimas vyras, t ėvas ir senelis 

A. t A. DR. VALTERIS DID2YS 
i>uvc> palaidotas spalio mėn, 25-tą dieną. 

Paliko nuliūdime duktė Rūta Didžytė-Vasauskienė ir 
anūkai Kęstutis ir Mindaugas Vasauskai, gyv. DLuiois. 
Australijoje: žmona Liuda, duktė Ieva Didžytė-Arienė ir 
sūnus Martynas su šeimomis. 

SUDEGĖ 

Padary ta apie i . 3 miL dolerių ten'. patalpose. 35?e asmenų nėra _ - _ 
buvo atkeltas į Detroitą ir paskir- lankę aukštesniųjų mokyklų, j nuostolių sudegus Calusofit P i r : 

tas Dievo Apvaizdos parapijos vi- t o k * pat skaičius y ra baigę ko miesto garažui, gaiare sunai-
«anx. Uetuvifto* parapijose pa- ?uks:csmąją m o k y k i (High k:r^.r.t ir gemalai mašinų. Ita
liškam tik po vieną kunigą, Al- School ' . r-.amaa padegimas. 

PA DĖKA 
Mūsų mielai dukrelei 

A. t A. Jolitai M. Paikutei 
tragiškai mirus 1977 m. rujrpiūčio 7d. 

Dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutlru patarnavimą 
ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. A. Zakarauskui ir kan. 
Vaclovui Zakarauskui už gedulingas pamaldas ir palydėjimą i 
Šv. Kazimiero kapines. 

Dėkojame 3«1. Danutei Stankaitytei už °^-smes bažnyčioje, 
taip pat vargonininkui už vargonavimą. Dėkojame mokytojai 
p. Pėteraitienei už gražų atsisveikinimo žodį. Dėkojame visiems 
prisiuntusiems 2e!ių ir pareiškusiems užuojautą mūsų kimai bei 
giminėms šioje liūdesio valandoje. Taip pat visiems, kurie ap
lankė mūsų dukrelę atsisveikinti, visiems užprašiusiems šv. Mi-
Mas. 

Dėkojame laid. direkt. Mažeikai-Evans už gražų patarna
vimą. 

Ačiū visiems tikrai nuoširdžiai. 

Tėvai Stasė tr Raimunda* H & a i 
broliai Rolandas ir Viktoras 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
MARQU£TTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠOKUS 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
MIO So, 501h Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AI&ATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3S07 SO. UTUANICA AVE. Tel YArds 7-3401 

~STEP0NAŠC. LACK (UCKAVVIČŽ) IrŠ0N0$~~ 
2314 W. 2Srd PLACE Tet \ Irsinia 7-6671 
2424 W. 69th STREET T-l REpublic 7-1213 
11029 Souttmest Higbway, Palos H11K EDI. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA AVE. XeL LAf&yetto S-3ffT2 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSS1 SO. HALSTED STREET t«L YArds 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

3319 SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-99 
| J | | M^^^^M_ Į 

VASAITIS- BUTKUS 

1440 SO. 50th AV«L, CfCERO, TLL TeL OLynpfe 3-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. spalio mėiL 27 d. 

I x Visi s tudentę ateitininkų są-
; jungos suvažiavimo dalyviai 
kviečiami smagiai praleisti šio 
penktadienio, spalio 28 d., va
karą pas Stončius, 7143 S. Ham-
lin Ave. Pradžia 7 vaL vak. 

X Dr. R. J . Sklrys laiške, 
kurį išspausdino "Chicago Tri
būne", primena, kad turi būti 
rašoma ne Wilno, o Vilnius, ir 
kad šis miestas y ra ne Lenki
joje, kaip buvo pažymėta skel
biant Nobelio laureato dr. A. 
Schalley gimimo vieta, o yra 
Lietuvos sostinė. 

x Laima Lapinskienė su sū
numi Aru, talkinant Ror. Thelo 
spalio 29 d. 10 vai. r. Daley ko
legijos auditorijoje, 7500 So. 
Pulaski. Chicagoje, turės lėlių 
teatro programą. 

X Uršulė Kvietkauskienė, gy
venanti 7256 So. Sacramento, 
yra susirgusi ir paguldyta Šv. 

X D r . Jono Basanavičiaus 
gyvenimas ir darbai, tęsiant jo 
50 metų sukakties minėjimų 
ciklą, bus ati t inkamai, net 
dviemis moksliškomis paskaito
mis apžvelgti Lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumo metu. 
Lapkričio 24 d. 2:45 vai. p. p . 
Istorijos sekcijos paskaitų ci
kle Jaunimo centre paskaitą 
t ema "Kaip t r y s kar tos verti
no J . Basanavičių" skaitys iš 
Philadelphijos atvykęs prof. 
d r . V. Maciūnas, o lapkričio 26 
d. 1:15 vai. p . p. prof. J . Pu 
zinas skai tys paskaitą "J . Ba-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Spalio 21 d. Marąuette Par
ko parapijos salėje įvyko gau
saus namų savininkų susirinki
mas, kurį pradėjo pirm. J. Ba
cevičius, pasakydamas kalbą 
apie Marąuette Parko apylin
kės rūpesčius. Jonas Stonkus 

ri finansuoti l ietuviai J i s p r a i ė | 1 7 d. J i s y ra senose centrinės 
susirinkusius prisidėti pr ie i bibliotekos patalpose 68 E. Wa-
"Kronikų" leidimo. Kelta įvai-; sh ington St. Pata lpos dabar 
rių klausimų ir pasidalinta I gražiai atremontuotos. Teat ro 
apylinkės rūpesčiais. 

J . Kaunas 

VAIKŲ NAMELIAI 
DIRBA 

Rugsėjo 8 d. prasidėjo moks-

salėj telpa 300 žmonių. P e r 
' a t i da rymą šioje salėje ištisą 
| dieną vyko įvairi p rograma. 
Lietuviams ski r tas laikas buvo 
7:30 vai. vak. 

Programą pradėjo Emilija 
perskaitė protokolą, kuris p n - ^ m e t a i K r i į į u č e l i ū l i ų v a r d o Fakštaitė-Sakadolskienė, paaiš-
imtas. Priimti į draugiją 3 nau- M o n t e g a o r . V a i k ų nameliuose, k indama apie Lietuvą, mūsų 
ji nariai. Pranešimus padarė tur int tik rytinę pamainą. Gai- dainas, muziką, muzikos instru-

ūrys Chicagos mergaičių dalyvaus Chicagos . j j S J ? 5 ^ * 8 ^ ^ f S t a ^ | l a . žiūrėti į mažėjantį vaikučių mentus ir šokius. Tautinių šo-
dienose ateinantį savaitgalį Navy Pier patalpose. Nuotraukose matyti: _ f ^ j _ ^ r ^ ^ e . „ f . ™ ™«?,^"' skaičių, ypač kada kitos tokios kių grupė "Žilvitis" gyvai pašo-
tautybių atstovės, po susitikimo su miesto meru Mkhael Biland c. Pir- į pasakodami apie vaikų važioji- n ^ ^ j y ^ niekur nėra. 
mcji iš kairės yra arabų atstove, toliau lietuvaite Daiva Balzaraitė, ša- Į mą į kitas mokyklas. J - B a c e " ! Auklėtojos: Janina Juknevičie- jė lę" i r "Žekelį". "Audėjėlę" 

ko linksmą 'Gyvatarą", "Audė-

lia Slovakijos, Kroatijos, Graikijos ir kitų tautybių atstovės vičius, pasisakydamas prieš vai- nė, mokyklos vedėja, i r Dana daina palydėjo V. Stankienė. B . 

rijos nagrinėjimai 
sanavičiaus lietuvių kilmės teo- j Kryžiaus ligoninėje, 330 kam

bary. Ligonė pamažu sveiksta,\ 
bet turės da r ilgiau gydytis. 

X "Draugo" romano jury 
komisiją šiemet sudaro rašyto-

X D. L. K. Algirdas, jo as
muo ir nuveikti darbai bus 
moksliškai apžvelgti Lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu jį ati t inkamai iškeliant ir 
prisimenant 600 metų mirties 

x Inž. Viktoras K. Naudžius, 
dčkodamas "Draugui" už gerą 
informaciją, siųsdamas prenu
meratos mokestį, atsiuntė ir 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Dr. P . Kaufmanas, Dur
nam. NC, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 7 dolerių au
ką. Ačiū. 

x J. ir D. Gilvydžiai, Frank-jai ir l i teratūros kritikai is 
Chicagos: Povilas Gaučys, Čes-1 ^ ^ į atnaujindami prenū-

,-„ l o V a s < ^ * v i a » , D a l i a . K ^ ; m e r a t ą , parėmė savo dienraštį. 
* . . ', , , * ^"«<=> m e n e > p r a n a s Razminas ir Juo- ~.. . 
sukaktį . Is Cleveiando atvvkęs TOo av,n„s;« Trr,™™™ ;+0?L~H ; u e K U 1 " 
žinomai istorikas prof. J. J a k i - j ^ t T l t a v r a " E me^u X ^ a t s h m t ė : 5 d ° L ~ 
t a s lapkričio 26 d. 1 - 3 vai. po I ^ 1 ^ * I H e n a B a n e v i č i u s • W - H a r t f o r -

, .. . :. i lapkričio 1 d. | ~ 0 * , T p o * - . ; - ;* 
pietų istorijos sekcijos paskaitų x ^ D e I p h i „ e Grigas, šv . į p ^ L t L i T x r l 
cikle skai tys Jaunimo cent re ; R . . *L vie rUouios P h U a d d p ^ S - A č m ' 
įdomią oaskaitą tema: "Algirdo J ^ S L J T S ? B ^ S T S X * * > L M G i m i m ° ^ ^ 
ii Didžiosios Lietuvos kunigaikš. ^ L T „2L14 Th^vn lt '' p i j ° S * ' • • " • • * Mtorių PUO" 
Maskva". žymeniu už gerą darbą pastora-1 

veik- : jos salėje. 

kųvažiojimą, siūlė jungtis su :
 š i l i m a i t i e n ė > p a d ė j ė j a j ^ ^ 3 P a k š t a s , L. Bichnevišius ir V. 

X Cicero Sv. Antano parapi- N 9 \ H A fĮ5*?1**^*^ ^ r i S U vaikučius pagal tradicinį Mon- Vai tkus rageliais pagrojo : "Sių 
joj šį sekmadienį 9 vaL r. 39 P ™ 1 * ^ 23 pietvakarių namų t e g s o r i m e t o d ą lietuvių kalboje, naktel i" , "Dainą be žodžių" i r 
vaikučiai priims pirmą komu-18 aYu u n k T* draugijos- ! Vaikai y ra supažindinami s u "Birbynių polką". E . Pakš ta i -
niją. „ l ^ ^ I P 1 " ^ ^ ^ J ^ l * * * * * * lietuviškais papročiais tei - Sakadolskienei, Rūta i Pakš -

x Stasė Semėnienė papasa 
kos apie Tolimuosius Ry tus L. 

salėje. 
ta skaidrėmis 
viešnios. 

X Kr . Donelaičio Lituanisti 

tautos dai 
nius, ka ip kūrėjas bus iškeltas f L e m o n t o ' i t u a n i s t i n ę ' m o k y k l ą ' j t e n i s an&V kalba, nr. 7, spalio 
šio sekmadienio koncerte užbai-i Taj o ir R. Cepeliai S. ir L. m e n e s l ° da**. j au išėjo iš spau-
giant Jaunimo centro 20 m. su-į Krutuliai, A. ir D. Liaugaudai, d o s - KaiP ankstyvesniuose, taip 
kakt ies minėjimus. Koncerte R . ir L . Mačiuuai, J. ir D. Ni-
bus at l ikt i B. Brazdžionio kuri- j cholson, V. ir D. Trumpjonai i r 
niai, kur iems muziką parašė A . ir R. Žvinakiai. 
komp. B . Markaitis, SJ . taip pa t Į 
ka i kuriuos jo eilėraščius in-

sustabdyta Marąuette Parko ^ rrioį^nd s k a i t y t i fr ^ ^ tai tei i r Alvydei Ei tutyte i prisi-
_ ._ , _ apylinkėje pigių butų statyba. ^ ^ ^ m o k y t J u k n e v i c i e . i u n g u s . m kanklėmis atl iko 

l t federacijos* susirinkime šį < S ^ S S t v ^ k T S T n ė s P a r u ° š t o m lietuviškom vaiz- "Saulelė raudona", " K u r lygios, 

sekmadienį,Jsoalio 30 d., 2 ^ Į S į ^ E ^ S S ' . * * * » » ^ ^ ^ ^ " " * " " * * 
p. p. Uetuvių Tautinių namų r e i k i a p i n i g ų advokatų samdy-j NameUų valdybą sudaro Aud-

Paska:ta bus paįvairin- j m u L susirinkimas vienbalsiai ronė Greinerienė — pirmininkė, 
. - . T * -r p^j^are prisidėti pr ie bylos ui* Dana Šilimaitienė — vicepirmi-

vedimo, samdyti advokatą ir ninkė, Marytė Gaižutienė — iž- k o " į r i ^ "g o k i U 8 " .~ 'Oze l į ' ' ^ Jonke 
prisidėti finansiniai. Tuo klau-; dininkė, Vanda Rauckinienė — i ; „ ir «.f „„^vt ini" nnir;ei va 

nėse mokyklos? veikia silpnai simu teigiamai pasisakė A. Ba- sekretorė, Liudas Volotka — 
arba visai lietuviškai nekalban-! rakauskas, J . Skeivys, J. Stcn- ūkvedys, Milda Jakšt ienė — 
čių mokinių klasė. Mokyklos [ kus ir kiti. Pasisakyta prieš korespondentė ir Dalia Janušie- i ^ " s t e l m o k a r 
vadovybė kviečia visus tėvelius, ' maršuotojus. Nu ta r t a laikytis nė — parengimų vadovė. Ame- * *" r " 
lrurie pageidautų, kad jų vaiku-! vieningai vieni kitiems padėti ir rikos Lietuvių Montessori d rau-
čiai geriau pramoktų lietuvių iš apylinkės nebėgti. J . Ston- gijos direktoriai y ra Bronius 
kalbą, registruoti juos į šią kla- kus ir Br . Andriukaitis pasisa-; Gaižutis, William Greiner, Vida į į j į Z ^ B i c h n e v i č i ų I r V a i t k ų I r 
EC šeštadieniais nuo 9 vai. ryto kė. kad ši apylinkė pradeda at- j Jesewitz, Gražina Karsienė, I r e - k i a u s y t i s j„ melodingos ragelių 
iki 1 vai. p. p.. McKay mokyk-! sigautl Remontuojami ir g r a - | n a Markvaldienė, Vanda Rauc- ^ „ ^ t , ^ Raeeliu ir kanklių 

. . , ^ ,. . r ^ T- mūsų širdž'ai miela, o 
(pr.) . , krautuves ir brangsta namai, rone Tamulienė ir Liudas Vo- iZvetimtavLČi3ims k a ž k a s ^ n a u . 

lygios lankos". "Pasva r s tyk 
uncela" buvo ragelių, kanklių 
ir solo junginys. Solo dainavo 
V. Stankienė. 

Pabaigai "Žilvitis" dar pašo-
I 

lį" i r "Landytinį". Grupei va
dovauja V. Stankienė ir A. Ma
žeikienė. Šokiams grojo Ąžuo-

tkas. 
Jaunimą dažniau matome pa

s i rodant įvairiomis progomis, 
be t t ikra i y r a džiugu matyt i B . 

x Poe tas Bernardas Braz- ii c įnėje ligonių priežiūros veuc-i . i n j * v«*1- H- t —i^*^* imjiv.yii.-aiga.utt. XVCIUUULUUJ<UIU U g i a - i u a iii<nu.v<xiv*iciic, »«xiivi«, *v»u^- m u z i k o s Ragelių ir kank l i . 
oiionis, anlras is po Maironio la-i i 0 j e

 x "Bridges", JAV Lietuvių, 1 ^ patalpose, 6901 S. Fairfield žinami dideli pastatai , biznio kinienė, Dana Šilimaitienė, Aud- ., ^ * 
biausiai pamėgtas tautos dai-1 x Naujos šeimos įsijungė į Bendruomenės leidžiamas biule- j Ave. . . . - - . . . - . - - m Z - K a 

x I o . j u - - « ^ . . _ . . i ^ j T a i giedrios prošvaistės. Adol- lotka. J a u pra^io treji metai , kai _ _ * _ m*7T. ' į Z . „ . 

X Laimos Rastenyės - La-
"" į pinskienės lėliu teatro spektak 

ir šiame numery duodama daug 
žmių iš lietuvių gyvenimo, ypač 
daug surinkta informacijos 
apie čia gimusius lietuvius ir 
jų veiklą. Taip pat paminėta 

te rpre tuos aktoriai, atvykę S I ; , ^ ._ -TZZ^Z^ "t)mmMt, arkiv. Jurgio Matulaičio gimimo 
Los Aneeles kar tu su solistais,1 '1! R * ' ZaTS Z ^ S S n Š i m t ° m e t ų ***** k a d a p i e 

_ ' 29 a.) 10 vai. ryto Dalev \arclo . . . T . . •» - - -• • -
pianiste ir komp. Br. Markaiau . . . '. . - . ^ T ' R~ • ?>„ ši z>Tnų Lietuvos arkivyskupą, 

kolegijos auditorijoj. 6, ir Pu- k a n d i d a t ^ | p a l a i m m t u o s i u s ži-
x Rožė Dauksha, nuoširdi laski gatvių kampe. Spektaklis n o t ^ B e t u v i ų s p a n d o g neskai-

"Draugo" skaitytoja New Yor-1 visiems 

mirė a. a. inž. Kazimieras Du
bauskas. Už ;o sielą šv. Mišios 
bus atnašaujamos spalio 28 d., 
penktadienį, 8:30 vai. r y t o T. 
Jėzuitų koplyčioje. Prašome gi

jo, nepaprasto. Už populiarini-
fas Šimkus kvietė draugijos na- Spalio 6 d. vakare įvyko t ė v i } ' ^ m Q s ų tautinių muzikos in 
rius į banketą, kuris įvyks spa- susirinkimas, kuriame mokyt . 
lio 29 d. parapijos salėje. Jis J . Juknevičienė supažindino juos 
lyg ir pasiguodė dėl draugijos su Montessori metodu, medžia-
narių mažo domėjimosi savi- g a ir jų prasme. Ruošiantis 

^ines, draug .- pažįstemtis ^ < ^ ^ J o s Parengitnais, iš tarptautinei parodai Navy P i e r 
pasimelsti už a. a. Kazimiero i S * « * « a s o M t i leių apykn- 3palio 2 9 - ^ 0 d., valdyba t a r t . 
s i e^ S f t s u o , kes apsaugai. A. Regis kvietė jo posėdį spaUo 20 d. Kaip i r 

- I į susirinkusius dalyvauti vėlinių kitais metais Kriaučeliūnų va r -

ke, y r a nuolatinė dienraščio rė- ' x Lemonto lituanistinės mo-
mėja. Šiomis dienomis ji at- k y k k ) s tbvų k o r a i t e t a s a a i s 
siuntė malonų laišką, išreiškė m o k s , 0 m e U U j a u t u r ė j o k e l i g 

tantieji Amerikos lietuviai, 

X Kun. Antanas Sabas, Sud-
bury, Ont., Kanadoje, yra nuo
latinis "Draugo" rėmėjas, pasitenkinimą dienraščiu ir pr i - :

 TOsėdžius Eea= s^-arsUtas ir l a t l m S UrZUg° r e m e J a s ' ^ 
dėjo didesnę auką. Dėkojame. I ̂ m S T i f i Qfwf rfri ^ £ \ Z d a b a r - atnaujindamas prenume-J° priimtas 16,900 dol. metinis biu- ^ ^ 2Q d o l e r i ų a u k ą 

X Muz. Aloyzas Jurgut is spe-1 džetas. Mokestis uz patalpas: J i g s k e l b i a m a s G a r b ė s p r e R U . 
Už paramą dėko-

— "Baltic News" leidinio pas
kutiniame 

barte. 

s t rumentų jiems garbė ir padė
ka . Kultūros centre buvo a t 
l ik ta t ikrai kul tūr inga progra
ma . Dalyvis 

MOKESČIAI m GAZOLINĄ 

cialiai sukūrė lietuvišką fantą- yra smarkiai pakilęs, tad mo
ži ją Lietuvių Televizijos rengia- kyklai reikės dėti daug pastan-; 
mam koncertui lapkričio 13 d. gų sukelti reikalingas lėšas.! 
Jaun imo centre. Šį kūrinį atliks Posėdžiuose išklausyti mokyk-

meratorium. 
iame. 

x Downers Grove parduoda-
lietuvių styginis ansamblis, los direktorės Laimos Tr inku- |mas 3-jų miegamų "bi-level" 

Chicagos regionalinio susisie-
įskilmėse, kurios bus šv. Kaži- do Montessori Vaikų nameliai k i m o vadovybė nori uždėti 5 % 
miero Uetuvių kapinėse spalio tu rės savo tradicinį pyragų i š - mokesčių už gazoliną ir surink-
30 d. 12 vai. Kun. K Kuzmins- pardavimą, š iam užsimojimui ^ g g u m ^ panaudoti susisieki-

ku^imame numeryje teisingai kas kalbėjo apie "L. K B. Kro- daug padeda su savo produk- j m u i . Tačiau iškelta byla įrody-
pristatoma Nijolė Sadūnaitė. nikos" leidimą. "Kronikos" da- ta is Antanas Mackevičius, !

 t j kad tokie mokesčiai priešin-
Leidinį periodiškai leidžia HEL- ba r yra verčiamos į angių kai- Brighton Parko kepyklos savi- J konstitucijai Byla gaU už 
LP - Pahaltiečių draugija Ho- bą, leidėju sutiko būti Lojolos ninkas. Jo penki vaikai yra ba i - s i t ę 3 t i a p i e pusant ro mėnesio. 
K""""' universitetas, bet išleidimą tu- gę šią mokyklėlę. Valdyba d a r 

diskutavo ateityje ruošiamus, iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiisiliiilliUlUllllllii!. 
parengimus sutelkti lėšų Vaikų A d v o k a f a s j 0 N A S 6 I B A I T I S 
namebų išlaikymui. J . IS ARTI IR TOLI 

KANAD01E 
— Antanas Šileika, buvęs Š. 

tikimasi, dalyvaus PLB pirm 
Br Nainys, Vliko pirm. dr. K. J. j 
Valiūnas, JAV L B pirm. A. Ge-

LIETUVTŲ PROGRAMA 
KULTŪROS CENTRO 

ATIDARYME 

624 So. Kedzie A\-eaue 
Tel. 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 

Chicagos miesto Kultūros dir iguojant muzikui Faustui nienės ir Jūratės Jakaitienės stiliaus namas ant didelio skly- Amerikos Lietuvių studentų są- g J A y L g tarvbos — R 
Stroliai. Koncertmeisteris y ra pranešimai apie einamas pro- po. Centr. vėsinimas. 2 maš . : j B y , p i • m ^ **?-* jg^^ Mtos p m J ^ K ! centro a t idarymas įvyko spalio ,m, „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , „ , „ . 

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

smuikininkas Povilas Matiukas. gramas, naudojamus vadovėlius. garažas. Aptvertas kiemas, taut. šokiu grupėje "Gintaras1 

Komp. A. Ju rgu t i s aranžavo ke- ; ir kt. Mokykloje veikia vaikų į 65,900 dol. J ū r a Gvidienė, bro-
letą vokalinių kūrinių, kurie 
ta ip p a t bus atlikti šiame kon
certe, (p r . ) . 

X Komp. Bruno Markaičio 
kūriniu koncertas "Pilnatis , , 

įvyks spalio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet Jaunimo centre. 
Bilietai Marginiuose ir Vazne-
lio prekybos namuose. (pr . ) . 

X Ieškome lietuviškai kalban
čio " re ta i l sa les" pardavėjo dirb-

(sk.). darželis, 8 pradžios mokyklos 
skyriai, 4 gimnaziios klasės i r 
dvi specialios klasės. Mokosi 
123 mokiniai iš 64 šeimų, dir- • Į ^ ^ g y t y j e lapkričio 5 d. 
ba 18 mokytojų. | f i e a s m e n y s . Birutė CipUjaus-

X Marquette Parko Lietuviu! kaitė, Joseph Martinavičius, 

ker , 852-9817. 

x Lietuviu Fondo vajaus 
proga po 100 dol. aukojo ir da-

konsulas dr . Bobelis, gen. 
ir skautų veikloje, redagavęs ž n m i d z i n a s , 
dvejus metai "Tėviškės 2ibu-{ 
riuose" jaunimo puslapį. 1976 m.! ~ S ^ 1 * ^ ' O n t daugkultū-| 
Toronto ar .versitete baigė an- r ė s organizacijos vadovybė, J 
jAų kalbos bei l i teratūros stu- k u r i * ^ " ^ "" l^tuvių atstovas, ' 
dijas bakalauro laipsniu geriau- ; " S u d b u r y H i ? h " Cimnazijos pa-i 
šiais pažvrrūais. Š. m. rugsėjo ^V0** surengė įvairių tautybių; 

j e rovMj .^ iu ; , o ^ ^ . ^ ^ . u u ^ ! • - P 9 . . ° ; . arbatėlę ir tautinių drabužių pa
namų savininkų dr-jos tradici-1 Marija Nelsas, Veronika K r a - ! 1 6 d. isv%,o i Paryžių gilinti f. . "į t n i 151S.« 
ras rudens K a r i e t a s ^ y k s spa-1 n e w d d . Nijolė ir Vladas Užu-1 P r ^ c ^ ^ I b o s studijų Allian- r o d ^ Lietuvių moterų tautiniai 

ti pilną laiką kilimų krautuvėje. Gros A. Stelmoko orkestras . 1 

lio 29 d., šeštadienį. 7:30 vai.!baliai. įnašus padidinti ir infor- C e F r a ™aise insti tute 
vak. parapijos salėje, 6820 So. j macijos galima gauti L. F. ras^ 
Washtenaw Ave. Meninę da l į l tmėje 2422 W. Marąuette Kd., 
atliks sesučių Drūtyčių t r io . | Chicago, DL (pr .) . 

x A. a. Antano Pabedinsko 
P a t y r i m a s pageidaujamas bet Bus patiektas geriausias virėjos į ^ ^ m e t ų mirtieB „&&&» 
nebūtinas. Brighton Parke. 
Skambint 523-1616. (sk . ) . 

X NAMAMS f 'IRhTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2215 
Weet Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 ft»r> 

Kurauskienės veiks; maistas, v e « » | i n ė t i ^ yDMM ^ ^ s i e l ą 

nebrangus atgaivos baras, l a i - | b u 8 a t n a š a u j a m o s T . Marijonų 
mės šulinys ir t. t. Rengėjai | k o p l y č i o j e s p a ] i o 30 d . . 11 vai. 
kviečia visus gausiai dalyvauti, j M a l o n i a j p r a š o m a d r a u g u s i r 

Bilietų bus galima gauti ir pr ie L ^st&mxiB prisiminti jį savo 
i^mo- ^ > « j maldose. (pr .) . 

x Dar yra rietu j mot. reko-

drabužiai i r kepiniai visiems la-! 
bai patiko. Talka prisidėjo: J J 

— Kanados L B 25-riq metų Labuckienė, S. Petrėnienė, A.^ 
veiklos sukaktis bus paminėta Albrechtienė, A. Liaudinskienė,'' 
specialiu h^nketu spaUo 30 d.,i j . Gatautienė, S. Semežienė, D. 
6 vai. vak. L. namuose KLB ta
rybos suvažiavime ir bankete, 

lekcijas lapkričio 4—6 d. Pra -
x Vėlinės Šv. Kazimiero Lie

tuvių kapinėse bus apvaikščio 
Bideda penktadienį. 7 vai. vak. Į , a m o s s e k m a d i e i 4 3 p a l i o 3 0 ^ 

Rekolekcijų ved. | * 

\ X A D A S VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 

šv. Mišiomis. 
! kun. A. Saulaitis 

ną, 12 vai. prie Steigėjų pa
prašo visas m i n k i 0 Programoje mirusiųjų 

dalyves turėti šv. Rasto Nau-; p a g e r b l m a S i vėlinių liepsnos 
jąjį Testamentą. Registruotis: ^ ^ ^ ^ p r i e a r t o j ų k a p ų , 
dr. Jonė Meškauskienė, te l . ' 

Romane aprašoma Dzūkijot- j 776-9801 
part izanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais Jtrauk 
ta į U.S. Kongreso biblioteka 
Kaina $7.00 

(pr.) ; dvasiškio maldos, pasauliečio 

Užsakymus siųsti 'Draugo' 
adresu Illinois valstijos gyveo 
tojai prideda 5% mokesčių. 

R. Kusinskytės, J . Petrėnaitė. 

AUSTRALIJOJE 1 

1 žodis, dalyvių giesmės. Vytau-
X Korp: Neo-Lithuania o r - ! t o Didžiojo šaulių rinktinė da-

kestras. vadovaujamas Algio ;lyvaus garbės sargyboje. Ben-
Modesto, išleido naują plokšte- j druomenės pasauliečių komite-j sileika, buvęs siau 
lę "Tik Tau Vienai", kurios pri- ; t a s ir Sklypų savininkų draugi- ! Amerikos L tuvių studentų sąj 
j-tatvmas įvj-ks š. m. lapkričio ja kviečia visuomenę skaitlin- 8°8 pn*n- ninlBBS ba%i Toro 
mėn. 12 d.. Tautiniuose namuo-igai dalyvauti tradicinėse VėU- . *****?"** 
se, per Korporacijos metinę nių iškilmėse ir aplankyti mini 

m į šventę. ^gr.y,Įsiuosias. (? n- x 

turos studija ir išv>ko 
gilinu • —- /..-i'.'.K^ stadijų 
A — 1 ̂  .caise issUfite 

— A. a. Stasys Brazas mirė 
spalio 13 d., sulaukęs 65 metų 
amžiaus, tik ką išėjęs pensijon. 
Kilimo žagariškis. Buvo veik
lus lietuviškame gyvenime, tu
rėjo gražų baisą, gerai grojo 
vargonais. Palaidotas Spring-
vale kapinėse. 

— A. a. Henrikas Luckas mi
rė spalio 19 d. Geeionge, širdies 
sn^ūgrio ištiktas. Paiaidotas 
EaKtern kapinėse. 

— A. a. dr. V. Didžys mirė 
Fp^lio 21 d. MflVv-'umr' šliaukęs 
S-) rv.ftų amžiaus. Palaidotas 
spalio 24 d. 

— A. a. .Antanas Vilkinąs, 
.- žinomas brisbaruetis. mirė rug-
0 sėjo 27 d., sulaukęs 73 metų, 

širdies smūgio ištiktas. Buvo 
1 gimęs 1903. XI. 1. Kurtuvėnuo

se, Lietuvoje buyo mokytojas. 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės — XI. 2 d. 
Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra (fidžtofi rimties Šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta ) tuos, kurie, ii sio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlimų dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos Sv. Mttk» ir vakarais giedami gedulingi miš
parai ui bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus jsijungti J Šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Mariau Fatbers, OM S*. KUbonrs Ave, Chicago, UI. 6M2f 

' 6ia proga prašau prisiminti f*ų man brangių mirusiųjų sielas: 

I 
Mano vardas h* pavardė 

Adresas 

. Pridedu auka bendr. Sv. Mišioms $_ 
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