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E "Dievas ir Tėvyne" 

Garbinga ok. Lietuvos 
mokytoja 

Tam tikra mokytojų dalis ryžosi bet kokia kaina ginti savo pasaulėžiūrą 

Mus pasiekė ok. Lietuvoje po-
grindy leidžiamo "Dievas ir Tė
vynė" 5-sis numeris. Data: 1977. 
60 psl. Dedame ištrauką iš 
straipsnio, pavadinto 

GARBINGA MOKYTOJA 

1977 sausio 28 Šiauliuose že
mės kelionę užbaigė (infarktas) 
mokytoja Regina Proscevičiūtė. 
Tai viena iš nedaugelio lietuvių 
mokytojų, kurie nepa'sant klas
tingos okupantų politikos, išliko 
lietuviais ir tikrais katalikais li
gi mirties... Mokytojas — žmo
gaus dvasinių vertybių ir visos 
tautos dorovės kūrėjas, todėl oku
pantas nė vienai kitai profesijai 
neskiria tiek daug dėmesio, kiek 
mokytojams... 

Nors visi lietuviai mokytojai 
ir mokiniai turėjo vieningai pa
sipriešinti krašto rusinimui ir 
brukamam ateizmui, tačiau mū
sų tautiečiai neparodė tokios 
aukštos kultūros ir tautinės vie
nybės. Dalis mokytojų perėjo i 
bedievių "kadrus" ir ėmė pulti 
savo bendradarbius. Taip pačių 
lietuvių rankomis, ypač per mo
kyklas okupantas pradėjo griauti 
ir tebegriauna lietuvių tautą ir 
tikėjimą. Kita mokytojų dalis iš 
baimės pasidarė abejinga ir tau
tai, ir religijai — "nebesikišo į 
politiką" ir žiūrėjo tik savo ma
terialinės gerovės. Tretieji pasi
ryžo prisitaikyti prie sąlygų: jei 
jau valdžia juos verčia, būti ge
rais komunistais, bet pasilikti ti
kinčiais. Todėl ir jie vertė ir te-
beverčia mokinius stoti į bedie
viškas organizacijas, "varo" ate

istinę propagandą, mokytojų ir 
mokinių akyse apsimeta esą uo
lūs bedieviai, nors retkarčiais 
slaptai aplanko bažnyčią, atlieka 
išpažintį... 

Ir tik pati mažiausioji lietuvių 
mokytojų dalis ryžosi bet kokia 
kaina ginti savo pasaulėžiūrą. 
Ne visi jie dabar dirba mokyk
lose. Vienus iš darbo atleido pats 
okupantas, kiti patys buvo pri
versti palikti mėgiamą darbą, 
treti, tokia buvo a.a. mokytoja 
Regina Prorcevičiūtė, pavyzdingu 
gyvenimu ir ypatingai sąžinin
gu, kruopščiu darbu atsargiai ir 
kantriai mokė savo mokinius 
mylėti Dievą ir Tėvynę, o savo 
aukšta dvasine kultūra pralenk
ti pavergėjus. 

Gimė Regina 1919 Šeduvoje. 
Baigė Šiaulių mokytojų seminari
ją, mokytojavo daugiausia taip 
pat Šiaulių mokyklose. Labai mė
go muziką, net pati kūrė daine
les vaikams, vadovavo jaunes
niojo mokyklinio amžiaus cho
rams... Jos mokiniai savo moky
toją mylėjo, gerbė, jos klausyda
vo, gerai mokėsi... Tačiau esmi
nis mokytojos Reginos bruožas: 
\i buvo giliai tikinti katalikė ir 
ėjo tiesiu keliu, neveidmainiavo, 
nekeitė "kailio"... Kai daug mo
kytojų, ateistų gąsdinami, nusto
jo lankyti bažnyčią, mokytoja 
Regina ne tik ją lankė, bet dar 
ypatingai domėjosi religija, pa
maldomis. Dar jaunutė būdama, 
prašydavo kunigų leisti nusira
šyti pamokslus, girdėtus Šiaulių 
jėzuitų bažnyčioje (dabar ši baž
nyčia pavers'a sporto klubu). 

Žinoma, dėl persekiojimo ji 

kartu su kitais Bažnyčios ištiki
mais mokytojais perėjo į kata- Į 
kombinį gyvenimą, kad čekis
tams ir jų pakalikams nekristų į 
akis, šv. mišių klausyti vykdavo 
į tolimesnes bažnyčias. 

Kai ateistai prievarta reikala
vo, kad mokytojai skleistų anti
religinę propagandą mokiniams 
ir jų tėvams, mokytoja Regina 
nė karto, net jei pamokoje vizi
tatoriai sėdėjo, nepasakė nė vie
no žodžio prieš religiją. Ir nors 
mokyklos vadovybė, įtardama, 
kad mokytoja religinga, vertė ją 
ruošti bei skaityti antireligines 
paskaitas, referatus, ji jų įvai
riausiomis dingstimis neskaitė, 
neruošė. 

Mokytoja Regina lengviau, 
negu daugelis kitų, galėjo turė
ti tą "šiltą vietelę", tačiau netu
rėjo net padoraus buto — gy
veno visiškai neapkūrenamame 
kambarėlyje. Mat, Reginos tėvą 
Šeduvoje dar 1919 metais sušau
dė vokiečiai už tai, kad jis rėmė 
bolševikus, suorganizavęs komu
nistišką mitingą. Ir nors Regina 
tėvo neprisiminė, bet jo revoliu
cinė praeitis (komunistams žmo
gaus biografiniai duomenys —I 
viskas) būtų padėjuri jai aukš
tai pakilti karjeros laiptais. Ta
čiau Reginos tikėjimas buvo toks 
stiprus, jog susidėti su ateistais 
ji negalėjo. 

Jei visi mokytojai būtų tokie, 
Lietuva klestėtų ir persekiojimo 
laikais. Mokiniai taip pat būtų 
religingi, nes matytų jų gražų pa
vyzdį, ir niekas jiems neišplėštų 
tikėjimo! 

DISIDENTĄ VADINA "IŠDAVIKU" 

Lietuvis žvejys prie Baltijos jūros 

Mirė Feliksas 
Kriaučiūnas 

Chicaga. — Feliksas Kriaučiū
nas (Phil Krause), krepšinio žai
dėjas, padėjęs ir Lietuvai du kar
tus iš eilės būti Europos čempio
nu, spalio 28 mirė Chicagoje. 
Kriaučiūnas, gimęs ir užaugęs j 
Amerikoj, iškilo vienu žymiausiu 
krepšinio žaidėju. 1937 nuvyko į 
Lietuvą ten buvo paskirtas Lietu
vos krepšinio rinktinės kapitonu 
Ir treneriu, ir tais metais Lietuva 
tapo Europos meisteriu. Meisteriu 
buvo ir antrą kartą iš eilės 1939 
metais. II pasaulinio karo metu F. 
Kriaučiūnas grįžo į Ameriką ir 
dirbo Chicagos policijos mokyk
loj. 

Pritaria kanalo 
sutarčiai 

Washingtonas. — Katalikai, 
protestantai ir žydai remia Pana
mos kanalo sutarties ratifikavimą, 
rašo "Chicago Sun-Times". Su
mini visų protestantų Bažnyčias, 
2ydų komitetą ir Katalikų konfe
renciją. 

Singapūras. — Du vietnamie- P 
ČJaj užvaldė keleivinį Vietnamo u 
lėktuvą ir jį nusivarė į Singapū
rą. Išlipę paprašė politinio azy-
lio. Smuiicesnių žinių ir ką su pi- » ^ 
ratais darys Singapūras, nepra-1 * 

Paslaptingi pasienio 
tuneliai 

Tokijo. —Neseniai Kiniją ap
lankiusiems japonams buvc paro
dyti jų legendomis virstą pože
miniai tuneliai. Tunelių esma ne 
vien po dideliais miestais, bet ir 
toli nuo jų. "Asahi" koresponden
tas lankėsi vienam tokiam tune
lių, ir jam šeimininkai sakė, jog 
tas tunelis neilgas, "tik" 115 my
lių. Esą pas juos tunelių Sinkian-
go provincijoj, pasieny, trigubai 
ilgesnių, ir tie tuneliai turi slap
tų išėjimų, apie kuriuos nieko ne
žino tie, kurie labai norėtų žino
ti. Laikraščio bendradarbis norė
jo konors daugiau sužinoti, kam 
tie tuneliai tarnauja, kur jie ve
da, bet jam buvo paaiškinta, jog 
tai didelė paslaptis. 

Nufotografuotas 
Marso menulio 

paviršius 

Pasadena, Cal. — Viking 2 
erdvėlaivis pirmą kartą nufotog
rafavo ir atsiuntė ryškią Marso 
mėnulio, vadinamo Deimos, nuo
trauką. Visų nustebimui, Deimos 
paviršius labai lygus. Spėjama, 
kad jis padengtas dulkėmis. Nu
fotografuotas iš 50 mylių atstu
mo. 

Marsas turi ir antrą satelitą 
Phobos. Apie jį smulkesnių ži
nių neturima. 

Deimos aplink Marsą sukasi 
6,000 mylių nuotoly, yra nuo 8 
iki 10 mylių diametre. Phobos 
nuo Marso tik 1,500 mylių. 

Rumunų himnas be Mokiniai demonstravo 
už mokykla. 

Toledo, Ohio. — Kai dėl pini
gų stokos teko uždaryti Rogers 
aukštesniąją mokyklą, mokiniai 
nesidžiaugė, kaip kas mano, bet 
priešingai, surengė gedulo eiseną, 
persirišę juodais kaspinais. 

sovietu "pagarbinimo" 

Bukareštas. — Rumunijos par
lamentas priėmė naują himną, 
kuriame buvo išleisti žodžiai apie 
sovietų '"išlaisvinimą". Nauja mu
zika Cipriano Porumbescu,19 am
žiaus kompozitoriau: įkvėpimą ga
vusio iš liaudies melodijų ir istori
jos. Himnas, anksčiau žinomas, 
kaip "Trispalvės daina", sukurtas 
1880. Rumunijos tautinė vėliava 
ir yra trijų spalvų: raudona, gel
tona ir mėlyna. 

Toji daina po II pasaulinio ka
ro buvo draudžiama dainuoti, 
nujaučiant, kad ji labai patriotinė 
ir gali nepatikti sovietams. 

Surado Hitlerio sūnų 

Londonas. — "Sunday Times" 
rašo, kad Vakarų Vokietijos isto
rikas dr. Werri3r Maser sutiko 
Hitlerio sūnų. Jis vadinasi Jean 
Lorret, yra 59 metų, vedęs, turi 
devynis vaikus, gyvena šiaurinėj 
Prancūzijoj, netoli Vokietijos sie
nos. Maser ji užtiko prieš dvejus 
metus, be: nieko neskelbė, kol 
nebuvo šimtą procentų tikras. 
Hitleris jo motiną sutiko I pasau
linio karo mot'!, vokiečių kariuo
menėj tarnaudamas grandiniu. 

Pagrečiui du atominiai 
sprcgimai 

Uppsala. — Sovietai Sibire, Se-
miplatinsko apylinkėse, išsprogdi-Į \ 
no du .pagrečiui atominius užtai
sus. Švedų Seisrrologinis institutas 
tokius sprogd:rimus, ka: vienas 
po kito sekė tik 7 su puse sekun
džių skirtumu užregistravo pir
mą karta-

Stockholrnav — Švedijos jūrų 
administracija -ako, kad rusai su-

Baltijos jūros šva-
Sovietų tanklaivis 

..ų į pietus nuo 
Stockholmo prakiuro ir nuskendo, 
papylęs 1,600 ~>nų naftos. Jūros 

ivarinimą atlieka 

Mokykla turės būti uždaryta 
iki sausio 3. Padėtį galės išgel
bėti tik miestiečiai, jei sutiks tam 
reikalui prisiimti naujus mokes
čius. 

NAitouduo mesimas icalkur Sibiro plotuoM 

Leis daugiau įsivežti 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai nubalsavo Amerikos pilie
čiams, grįžtantiems iš užsienio, 
įsivežti be muito prekių iki 250 
dolerių, vietoj dabar leidžiamų 
tik 100 dol. Nutarimas dar nėra 
įstatymu, kol nepraėjo kitas ins
tancija:. 

San Salvador. — Kavos plan-
tac jų darbininkai, reikalauda
mi didesnių atlyginimų, Hrla 
Hula, sostinės parke, surengė 
demonstraciją. Policija, sakoma, 
besigindama nuo darbininkų, du 
jų nušovė, kelis peršovė. 

tiko apmokėti 
rinimo išlaidą 
Tsesis 30 m\ 

Maskva. — Jim Gallagher, ne
seniai paikirtas į Maskvą "Chica
go Tribūne" korespondentas, pla
čiau rašo, kad sovietų žinių 
agentūra Tass piktai atsiliepė apie 
žydų disidentą Anatolį Ščaranskf. 
Tass jį pavadino "išdaviku" ir 
pridėjo: "Jis bus nubaustas aukš
čiausia pagal įstatymus bausme". 

Toks Tasso komentatoriaus 
Viktoro Vladimirovo išankstinis 
pasmerkimas nieko gero nežada, 
ir 29 metų amžiaus ŠČaranski, 
kompiuterių operavimo specialis
tas, bus greit teisiamas, ir jam 
gresia mirties bausmė. Primetami 
tokie kaitinimai: organizavo pa
stangas išardyti sovietų — Ameri 
kos prekybinius ryšius, Vakarams 
skleisdamas prasimanymus apie 
realią sovietų .padėtį. 

Ščaranski buvo suimtas kovo 
15. Konkretūs kaltinimai tik da
bar paskelbti. { nemalonę pateko 
po to, kai padavė pareiškimą 
emigruoti į Izraelį. Kitų disidentų 
informacijomis, jam ruošiama by
la už "valstybės išdavimą". Jis va
dovavo vienai Maskvos grupei 
Helsinkio susitarimams sekti ir 
domėjosi žmogaus teisių pažeidi
mais. 

Teismas ir kaltinimai Ščarans-
kiui numatyti nepatogiai patiems 
sovietams laiku, tuo metu, kai 
Belgrade kaip tik tokie veiksmai 

peržiūrinėjami. Vakariečiai sako, 
jcfg Belgrade tai bus pasmerkta ir 
prisidės prie didesnio santykių 
įtempimo tarp Rytų ir Vakarų, 
Valstybės departamentas taip pat 
dar birželio mėnesį atkreipė so
vietų dėmesį, kad Ščaranski šioje 
šalyje žinomas ir laikomas la
bai gerbiamu asmeniu už jo drąsą 
ginti žmogaus teises. 

Tasso komentaruose buvo irgi 
pastebėta, kad dėl Ščaranskio 
"pradėjo šūkauti" ir Vakarai, bet 
tas jų "riksmas neturi prasmės, 
jokios įtakos sovietų teisingumai 
neturės". Ščaranskio draugai sa
ko, kad jis užsienio laikraštinin
kus tik informavo apie sovietų 
nusikaltimus humaniškumui, ir 
tai jau labai didelis ''nusikalti
mas". 

Susitarė uždrausti 
cheminius ginklus 

Geneva. — Amerika ir Sovie
tų Sąjunga susitarė dėl cheminių 
ginklų uždraudimo. Sutarties teks
tas netrukus bus parengtas. Ame
rikos ambasadorius Adrian Fi-
sher ir sovietų amb. Viktor Li-
chačev sutarė susitikti sausio 10 
ir išsiaiškinti sutarties smulkme
nas. 

Mirė kan. Paulius Juknevičius 

Chicago, III. — Spalio 29 d. ry
te rastas savo bute staigiai miręs 
a. a. kan. Paulius Juknevičius, il
gai dirbęs Nekalto Prasidėjimo 
liet. par. bažnyčioje Chicagoje ir 
pastaruoju metu išėjęs į pensiją. 

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
vasario 11d. Glemzinų km., Lu-
cino apskr., Latvijoje, augęs Pa
nevėžyje ir baigęs Panevėžio gim
naziją. Baigęs Kauno kunigų se
minariją, kunigu įšventintas 1930 
m. birželio 14 d. Vikaravoje Uk
mergėje, Vandžiogaloje, buvo 
Kauno III gimnazijos ir Šv. Luko 
ligoninės kapelionas, vėliau se
minarijos ūkio reikalų vedėjas, 
pirmininkavo kurčių - nebylių 
draugijai, kuri laikė jiems specia
lų institutą. Vokietijoje gyveno 
Berlyne, Miunchene ir Felbache 
prie Stuttgarto, kur buvo stovyk
los kapelionas ir vadovavo lietu
vių vyskupų (su Amerikos vysku
pų pagalba) įsteigtai religinių 
knygų Lux leidyklai. Vokietijoje 
dar buvo Skaučių seserijos dv. va
dovas, 1949 m. atvyko į JAV ir 
kurį laiką dirbo Peorijos vysku

pijoje, o paskiau prcl. D. Moze-
rio pakviestas, daugelį metų 
Brighton Parko lietuvių parapi
joje iki išėjimo į pensiją. 1948 m. 
arkiv. J. Skvirecko pakeltas gar
bės kanauninku. 

Velionis pasižymėjo uolumu, 
administraciniais sugebėjimais ir 
gražiu sugyvenimu su parapie-
čiais, bendradarbiais ir savo vir
šininkais. 

ir pakrančių 
švedai. 

Sovietų erdvėlaivis Sojuz 25 pakili
mo metu. Erdvėlaivio misija, kaip 
žinome, nepasisekė, eru erdvių labo
ratorija kotnopaatai nugmijiingft 

Seni ir nauji sūkiai 

Maskva. — Artėjant spalio re
voliucijos šventei, paskelbti šū
kiai, kurie turės būti nesami gat
vėse. Paprastai visada tie patys 
ar panašūs, kartojami net ir anti-
sovietiniai: "Sveikiname kalėji
muose ir kankyklose vargstančius 
narsius kovotojus už tautų laisvę, 
demokratiją..." 

Iš naujų paminėtini: "Atkakliai 
kovokite už visišką Izraelio agre
sijos padarinių likvidavimą", 
"Karštai sveikiname Kipro liau
dį... ginančią nepriklausomybę 
nuo imperialistų kėslų", ir kt. 

New Delhi. — Buvusi premjerė 
Indira Gandhi vienoj pietinėj In
dijos provincijoj važiavo automo
biliu ir buvo apmėtyta akmeni-

j mi:. Ją išgelbėjo nuo didesnio už-
i puolimo tik policija. 

Teleskopas satelitams 
sekti 

Rabatas. — Maroko karalius 
Hassan II davė leidimą Amerikai 
įrengti superteleskopą padangių 
satelitams sekti. Karo aviacija 
nori įrengti dar keturiose kitose 
pasaulio vietose tokius teleskopus. 

KAJJEND0BIU8 

Spalio 31: Volfgangas, Liucilė. 
Mastautas, T.imiiė. 

Lapkri'io 1: Visų šventųjų 
šventė; Licinijus, Kirenija; Gy-
dautas, Vaiva. 

Saulė teka 6:20, leidžias 4:48. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, po piet ga
limai lietus, apie 60 laipsnių. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
LOS ANGELES LIETUVIAI 

ORGANIZUOJA LIETUVIŠKAS 
KAPINES 

Ligi šiol Los Angeles lietuviai 
daugiausia laidojosi šv. Kryžiaus 
kapinėse, plačiai išzisklaidant 
ten po didžiulius plotus. Tos ka
pinės yra labai ioli nuo savos pa
rapijos su gana nepatogiu miesto 
gatvėmis nuvažiavimu, o palai
dotųjų lankymas yra beveik visai 
neįmanomas. Visai netoli savos 
lietuvių bažnyčios yra gražios ir 
labai meniškai įrengtos kapinės, 
su aukštai virš viso miesto iškel
tu, ištisą parą iliuminuotu kry
žiumi ir įspūdingais religiniais 
•Paskutinės vakarienės, Kalvarijos 
ir Prisikėlimo sceniškais sean
sais, rodomais kas kelintą valan
dą. Šiose kapinėse lietuviai gauna 
atskirą sekciją, kurią numatoma 
atžymėti artimu lietuvio širdžiai 
paženklinimu. Jau yra susidariu
si grupė arti 100 žmonių.Kiti, no
rintieji prisidėti, turėtų tą pada
ryti artimiausiu laiku, nes paskir
ta vieta ilgai negali laukti. Rei
kalus tvarko skulptorius Pranas 
Gasparonis. 

L. Žilevičiūtė, H . Bajelis, J. Ged-
miritas ir Pr. Gustas. 

J .Kp . 

AMERIKIEČIU TEISININKU 
LEIDINYS APIE LIETUVIUS 

ADVOKATUS 

Apie "Californijos advokatų 
lietuvių sąjungos'' susitikimą su 
lietuvių visuomene plačiai rašė 
"Draugo' ' korespondentas 
(Draugas, Nr. 243). 

Apie tą pat lietuvių advokatų 
simpoziumą plačiai ir įdomiai ra
šo stambiausias ir seniausias 
(90 metų) Californijos teisininkų 
dienraštis "The Los Angeles Dai
ly Journal'>, spalio 17 d. 

Leidinio korespondentas Louis 
Sanchez, skiltyje "L.A. Lithua-
nians unite to Provide Legal Ser
vice", apžvelgia simpoziumo te
mas, plačiai garsina lietuvių ad
vokatų organizacinę veiklą, ypa
tingai akcentuodamas, kad "The 
Ascociation of Li thuanian - Ame
rican Attorneys" talkins savo 

tautiečiams, teisinius" reikalus be
sprendžiant. Įsteigiama "legali-
nė klinika", kurios kasmėnesi
niais patarnavimais (30 min.) 
galės naudotis lietuvių kilmės as
menys. Pažymima, kad Los An
geles rajone priskaitoma iki 
20,000 lietuvių. Lietuviai advoka
tai kalba lietuviškai ir gerai pa
žįsta . specifines lietuvių proble
mas. '• % t. 

Draugijai vadovauja G. J. 
Gliaudys ir pareigūnai yra 
Charles Kairys, Nijolė V. Trečio
kas ir Thomas Mažeika. Susisiek
ti su draugija duotas pirmininko 
telefonas 974-5925. (D.K.) 

PAVYKĘS PIKNIKAS 

Lietuvos Dukterų dr-jos Los 
Angeles skyrius, spalio 16 d. 
ruoštas piknikas praėjo su pasi
sekimu. Graži I. Luther sody
ba, geras maistas draug prisi
dėjo prie geros nuotaikos ir pik
niko pasisekimo. 

Lietuvos Dukterys, įsikūru
sios tik prieš keletą metų, jau 
spėjo įsigyti Los Angeles lietu
vių pagarbą už jų atliktus arti
mo meilės darbus. V. Ir i . 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gardner, M?.ss. 

. 
'TAMOŠIUS BEKĖPLJRIS 

RADUO VALANDĖLĖS 
BALIUJE 

Tradicinis rudens Los Angeles 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

NAUJA VYCIL VALDYBA 

Vyčių 10 kr* brinko naują 
valdybą 1978 met = -ns. Pirm. W i -
limas Višniausk. >. vicepirm. 
Howard Beauder . kas. Nellie 
Melaika, prot. raš:. Kazys Ge-
naitis, fin. sekr. Lc mard Davido-
nis, dvasios vada^ kun. Justinas 
Steponaitis. Nau;,. nare priimta 
Mikalina Marsh. Kazys Genaitis 
yra išrinktas Naudosios Anglijos 
trečiu vieepdrmini:;ku. 

Nariai dalyva\ visuotiname 
seime Providence. R.L, apskričio 
seime Bridgeporte. Conn. 

MIRTYS 

— Aa. Emilija Yakubėnaitė 
Backholm mirė smaukusi 67 m. 
amžiaus. Paliko vyrą ir brolį. 
Buvo malonaus b Tuo. Tėvai bu
vo kilę "nuo Biržų. 

— A.a. Emilija Slakytė Šimė-
nienė mirė sulau įsi 81 metus. 
Paliko duktė ČicMija Orre, sū
nus Juozas, a'nūkai lr brolis. Bu

vo malonaus būdo. Kilusi nuo 
Biržų. 

— A.s. Franciška Baltakienė 
mirė sulaukusi 81 m. Gimusi 

1 Troškūnų parapijoje. Jauna liku
si našle išaugino dvi dukras bei 
2 sūnus. Gražiai palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. 

— A.a. Joseph Panevežis mirė 
sulaukęs vos 40 m. Nuliūdime 
liko motina Konstancija Lapėnai-
tė, brolis Gediminas, seserys Al
bina Kalanta, Ann Morse ir 
Betty. Motina gražiai palaidojo 
sūnų. Gedulo pietūs buvo Lietu
vių namuose. 

TRUMPAI 

— Lietuvių klubas surengė pie
tus su šokiais spalio 12 d. savo 
klubo patalpose. Dalyvavo daug 

— Elena Mačionytė Sargotle-
nė išėjo pensijon po 33 metų. Dir
bo vietinėj High Šąhool vyriau
sia sekretore. Ta proga "Gardner 
News" laikraštis įsidėjo ilgą 
straipsnį ir nuotrauką. Straipsnis 
buvo gražiai parašytas. Mažai ka
da lietuviai mūsų mieste gau
na tiek reklamos. 

Koresp, 

VLADAS RAMOJUS 

BAIGTAS DIDELIS DARBAS 

86 m. amžiaus sulaukęs lietu-
radijo valandėlės balius šįmet i vių mu^kos prof. Juozas Žilevi-
buvo suroštas spalio 15 d. para- i čius d&i .ebėra darbingas ir kūry-
pijos salėj. Sceninė dalis šį kartą | bingas. Trečiadienio, spalio 19 d., 
buvo visai originali. Vietoj voka
linės ar muzikinės programos, 

;, kaip dažniausiai būna, šiuokart 
buvo kitaip: eilės-monologai, 
kupletai, baletai. Dėmesio punk
tu buvo aktoriaus Juozo Kaributo 

• pasirodymas, šiltai sutiktas pub-
'', likos. Jfsa: šiemet švenčia -50 me-
- tą savo teatrinės veiklos sukaktį. 
•• Lietuvoje pradėjęs nuo vaidiai- [ 
- rrrų kluonuose, TtHau pasiekė 
. Valstybės teatro sceną. Dėl bolše-^j 

. vikinės okupacijos palikęs Lietu
vą 1944 m., ruošė vaidinimus, re
žisavo ir pats vaidino tremties 
stovyklose Vokietijoj. Persikėlęs 

"•• į JAV veikė Rochestery, paskui 
persikėlė į Los Angeles. Čia dirbo 
Hollyvvoode ir buvo plačiai įsi
traukęs į lietuviškąją teatrinę bei 
visuomeninę veiklą. Savo veiklos 
sukakties proga aktorius yra para
šęs knygą "Teatrinio vargo ke-

, liais", gausiai iliustruotą, spaus
dinamą Romoj ir netrukus ji pa
sirodys knygų rinkoje. 

šaunių moterų, kurios kovoja 
prieš vargą, atseit, stengiasi pa
dėti tiems lietuviams, kurie reika
lingi pagalbos. Prieš pradedant 
vakarienę, buvo supažindinta su 
naujuoju draugijos kapelionu 
kun. A. Saulaičių, .mirusiojo 
draugijos steigėjo ir ilgamečio jos 
kapeliono kun. dr. p . Gurecko 
įpėdiniu. Pradėdamas naujos -tar
nybos etapą kovoję pr'eš, vargą,, 
naujasis. kapelionas invokącijdje 
kai bėjo r ' ' . . . 

"Dieve, mūsų Tėve, mus kvie
ti atsiliepti.į Tavo meilingą žo 
dį kasdieniniame gyvenime,, y.pa 

vakare Amerikos Lietuvių bib 
liotekos knygų leidyklos kamba
ryje Jaunimo centre įvyko savo
tiška mažo masto šventė. Tą va
karą prof. J. Žilevičius su sekreto
rėmis I. Šereiiene, D. Gierštikie-
ne rr R. Smoltnskiene leidyklai 
įteikė milžiniškos apimties vei
kalo "Amerikos lietuvių muzika, 
teatras ir šoki?'' rankraštį su gau
sybe istoriniu nuotraukų. Lei
dyklos valdybai bei tarybai atsto
vavo prof: J. Puzinas, kun. A Ke-
zys, S. Girnius, J. Karvelis, skulpt. 
P. Aleksa ir dail. V. Lukas. Svečių 
tarpe dalyvavo jėzuitų provinci-
olas kun. L. Zaremba ir kiti. 

Įteikęs' rankraštį prof. J. Žile
vičius ilgesniame žodyje papasa
kojo veikalo turinį, kuri greičiau
sia sudarys du tomai, nes vien 
biografijų yra per 400, atskleidė j į K I e o p i e t ė i r tosfkurios įtikėju-
eilę spalvingu _ pnsiminimų s s i o $ t a l k i n Q $ t a l a m s j u d a r . 
Amerikos lietuvių muzikų ir te- b u o s e . L i d j j a < p ^ T a b i t a ) P e r _ 
atralų gyvenimo,, is.. buvusiųjų ^ I f m & s ų Xm^ -gyvenime 

te. 1952 m. pinruj .kartą susitikau 
ir kaunietį N. B^ršteiną, lietu
viams, pardavinėjantį- kaklaraiš- ~ 
čius ir kitokias smulkesnes pre- PUŠIS SENOVĖS 
kes. Dar taip neseniai su žmona TERMOMETRAS 
išėję iš nacių lagerio ir atvykę į 
laisvą ir visokių ateities galimy- Naujosios Zelandijos uni-
bių pilną Amerika, pradėjo pir- versiteto mokslininkai ištyrė de-
muosius žingsnius prekyboje. Iivu t e r i<> •" vandenilio kiekį Ha
lai ne kur kitur, bet pagrindinai miltone augančios pušies Pinus 
lietuvių tarpe. Lietuviai savąjį radia ta celiuliozėje. Nusta ty ta , 
kaunietį palaikė, urieš 15 m., t. k a d dueterio ir vandenilio kon-
y. 1962 m., jis atidarė puikų kai- centracijos santykis priklauso 
lių saloną Chicag >s vidurmiesty- n u o temperatūros, kurioje susi
ję, kur jo klientu daugumą sn- d a r ė medžio metinė rievė. Ma
daro taip pat lietuviai Todėl ne- n o m a > k a d temperatūra turi jta-
nuostąbu, kad atsidėkodami lie- k o s celiuliozės biosintezei 
tuviams už para--ą prekyboje,' T o k i u b ū d u galima nus ta ty t i 

ĮBuršteinai nuolat ianko lietuvis- praeityje buvusias temperatū 

THE UTTTCANIAN wbRLD-WIDE DAILY 
Secoad class postage paid at Chicago Dl. Published dail; 
ezcept Sundays, Legal Holidays. days after Christmas 

and Easter by che lithuanian Catholic Press Society. 

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

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

Nuo 5. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
„ i .metams- 6 mėn. 3 m£n. ' 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
Šeštadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto 

• 
TeL PR 8-3229. 

0R. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
SJnfieriJa Ir moterų Hgoa 
Ginekologine Chirurgija 

6148 80. PoJaald Eoad (Crawford 

TeL ofiso fr boto; OLynipic 2-41* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHTKURGAS 

1443 So. 50th A ve* Cicero 
Kasdien .-3 vai. Ir 6-8 vai ra*. 

iSskyrua trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet 

N TeL REliance 5-1811 
OR. VVALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) .1 
3925 West 59th Streev 

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. Tr 
ftfedkml BaUding). TeL LU 5-6446 penktad. nuo 12-4 vai. popiet tr '„-% 
Priima ligoniu* pagal .usltarima. Ival- v a k - ^ ^ l r S e š t a d " ^ J a r y t a 

Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUKIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medical Cento 
81S9 So. Kedzie Avenoe 

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

SeAtad. nuo 1 iki t vai 
Pagal susitarimą. 

Ofiso tetof. Va 6-2676 
Reztt. teL WAJbroob 5-5(Ml> 

kiis renginius h \\ '• riomii progo-
m:s aukoja dovana-. Tik paklaus
kime, kas is lietuvių nepažįsta 
Sofijos ir _Norn>į to Buršteinų? 

tingai tarnyba artimuL. Senajam j h kai Lietuvos dukterų baliuje 
Įstatyme mums rodai pavyzdį tų į 25 metų susipažinimo sukakties 
moterų, kurios giliai pasitikėjo j proga su N . Buršteinų nuošir-
Tavimi ir buvo ištikimos Tavo | džiai pasikalbėjo-n, jo paklausau, 
tautai: Rūta, Debora, Estere, Ja-j ar kun. J. Prur^kis, rengdamasis 
dita. Naujajame Įstatyme mws I rašyti knygą, šu ? :etuvoje gyvenu-
kviečia sekti Tavo Sūnų.ir. mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų moterys, 

sių žydų liudr; nais' apie lietu
vius, nesikreipė i jį. "Taip", atsa-

kur'os jautė Tavo veikimą ir Tavo j kė Buršteinas, "tik visa bėda. kad 
žodžio galią: Mergelė Marija, Ei-i kun. J. Prunski- minutės draugas: 
zbieta, Marija Magdalietė, Mari-

T v - i _ . L ,-,.•< i da:'nų švenčių ir t. t. Visi susi-i , . . - . - " , . » , 
J. Kanta tas , buvęs labai akty- r i n k u s i .. ^ ^ . ^ f } ffl , mes matome: tą pati pavyzdy Ma-
.c ^^.n/^o ,, ,.,o,,^»^,^«,»,^, „„.i, i ' : rija reckauska:te, Motina Marųa vus scenos ir visuomeninėj veik

loj, kurį laiką buvo lyg ir '"apri
męs" ir štai šiam radijo valan
dėlės baliui aktorius vėl atėjo į 
sceną. Šiuo kartu jis atliko veiks
mą, kur turėtų dalyvauti penki 
asmenys. Tono moduliacijomis 
jįs vaidino vienas už penkis. At
liko seniau Lietuvoje išgarsėju
sią Kazio Binkio, sakytum, "hu
moristinę poemą" Tamošius Be-

: rija recKausKa:te, Motina Manja 
c,ąus atmintimi ir jo pasakojimų ; Kaupahė> B a r b o r a žagaritfe, Mo-
lakumu ir spalvingumu. Ba.gda-; t | n a .fi ^ ^ $įhho mMa_ 
mas žodį, prof. J 2.1ev,c,us deko-; k n v g ė s autQT^ N i j o ^ S a d G n a i t ė 
jo Lietuvių enciklopedijos le.de- j -r y { s o s įį k u r k ) S m u m & k a l b a 
jui J. Kapočiui, pries eilę metų į K r o n i k o s p u s l a p i u o s e . Suteik lie-
paskatmusiam rinkti medžiagą,: t u y e { m o t J n a f j ė g ų %juū T a v o 
dėkojo kun. A. Kearai, kuns pra-1 p E Ž a d a i s > d u o t a ? s t f e r n s > k u r i e T a . 
se veikalą rasyU ir pažadėjo is-; v i m f p a s i r i k { . Suteik lai rvžfo ir 
leisti, ypač dėkojo lietuviams ,e-! diąsQS a u k l ė j i m e - p a g a r b o s ' ^ 0 -
zuitams, kurių globoje ir pašto- • m e n i n ė j veMo] d o s n u m o n u o š i r , 

kepuris. Aktorius ją jau Lietuvoje \ Į * ? £ * ? ? * ^ ^ , d e ! džioj šalpoj. Teikis pasilikti su K J ų ' ' 1 kojo ir Dievui uz sveikatą. Malo-1 
buvo išmokęs. Ji gana ilga, tada 
ji ėjo per eilę numerių laikraš- j 
čių atkarpose, ir buvo žmonių la
bai mėgiama. 

• . . , *• • - _.. . i mumis ir būti mūsų tarpe savo 
nu pastebėti, kad prof. J. Žilevi-1 § v D v a s i a 5 k u r i u g d o i r s k a t l n a 
čiui. kurio regėjimas jau totaliai 
nusilpęs, rašant milžinišką vei-

_ kalą, nuoširdžiai talkininkavo jo 
Po to scenon išėjo -kitas, taip Į ištikimos sekretorės I. Šereliene, 

pat pajėgiąs a t m i n t a i išmokti' D. Gierštikienė ir R. Smolinskie-
jcilometrinio ilgumo eiles - mono j nė. 
logus. tai Jonas Janušauskas. Ka- Veikalo leidėjų vardu prof. J. 
dangi tai humoristiniai dalykai, j Žilevičiui už pranešimą ir supa I SVeČių būryje, be kitų, "sutikau 
tad ir ilgesni sakymai atrodė Į žindinimą su naujai parašyto i \r nuolatinį 'lietuviškų renginių 
trumpais. Ramoną Alseikaitė gy-j dokumentinio veikalo turiniu pa-: lankytoją ir rėmėją Normaną 
yai ir gracingai pašoko porą^ da- j dėkojo prof. J. Puzinas, o mes, lie- j Buršteiną. besišnekučiuojantį 

artimo meilės darbus. 

NEBŪKIM MINUTĖS 
DRAUGAIS 

I Lietuvos Dukterų draugijos 
balių atsilankiusiame gausiame 

lykų iš vengriškų šokių "čerdaš" 
Pabaigai aukščiau minėti akto
riai, pritariant Vladui Giliui su 
akordeonu, padainavo linksmų 
kupletų iš vietinio gyvenimo — , 
apie bernelį su mergelę, arba kaip į 
nei žemei nedrebant išbyra kai i 

i u u a e>«a u i M ) i , n į jai iruuvb. aar 1 
kieno langų stiklai ir kt. Vakaro; n e ž i n i a . be t yIS bus tokio pat for-j 
programą pravedė D. Tumėnai- j m a t o j r ^ ^ k a j p » p a l i k c ^ ' 
te.Po to buvo meniškai ir skaniai f y } š k ė s n a m u s " . k a i p "Pennylva-

tiAišk^s knygos ir kūrybos mylė- j s u naujuoju Lietuvos Dukterų 
tojai, su nuostaba džiaugiamės j draugijos kapelionu kun. A Sau-
86 m. amžiaus sulaukusio prof. J. | laįčiu ir mirusiojo draugijos stei-
Zilevičiaus darbštumu ir kūrybin- \ gėjo bei kapeliono kun. dr. F. Gu-
gumu bei sugebėjimu suorgani-j- r e cko sesute dr. O. Bakartiene, o 
zuoti talkininkų štabą. . j čia pat aplinkui sukiojosi'dratigi-

Kada šis veikalas pasirodys, dari jo j valdybos narės * N. Vengrie-
r. ~> ._ .- ^ j Cjyį^uskien^ Q Braz

as norėjau su uo ilgiau ir pla
čiau išs kalbėti tuo reikalu, o jis 
pabėgo..." 

S 0 P H I E B A R Č U S 
R A D I J O Š E D I O S V A L A N D O S 
_.Viso»..prQgTamo8i.ii JKTJPA. -._ 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — šeštadienį ir 

sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 
Telef.: HFmiock 4-2423 

1490 A. M. 
7159 S. MAPI.r^VOOD AVE. 

CHICAGO a x . 60629 

r a s 0, 1 C. tikslumu. j m 

A A t t t t H l t t l l l l M M M U I I f 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telet — 337-1285 

AKIŲ LIGOS • CHmjRGUA 
Ofisas: 

700 Nortt BDcbigao, Sirite 409 
Valandos pagal susitarimą 

0r. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

28S8 W. SSrd St. 
Oitrflįg, 10. MC29 

TeL47M4» 
Valandos pagal rjsitarima 

A d v o k a t a i ' 

CHARLES P. K AL ! * •««.«. - oiw»7s 
I I S I V V I I I I S M. W.M. EISIN-EISINAS 

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

DR. PETCR T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2434 We«t 71st Street 
VAit: pirm., antr., ketv. Ir peakt. 
1.00 - 6:00 TaL popiet, treč lr SeSt 
tik ausitarua. ' 7 

Dr. Ant. Rudoko kaMneta petimi 

DR. EDMUND E. CIARA 
C PTOMETRISTAS 

2709 West Slst Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai. pagal snsltarimą: plrmad 
ketv. l-'4 lr 7-9: antrad v peakt 
10-4: lefttad. 10-* vai. 

^ 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGfi 
KCDIKH IR VAIKŲ U G O S 

SPKCIAJJSTĖ 
MIDiCAL Bl'ILDfNG 

7156 Soutb Western Aveone. 
I Valandos: Kasdien nuo 10 *al. ryta 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezM. 2SS-M1S 

I ! 1 ._ 
Ofs. HE 4-1818; Rez. PB 6^90! 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st: Street 

(71-os lr Campbell Are. Ifunip—; 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrad. lr 
p enk tad 3 iki 7 v. p. p. Tik susttarna 

O P T I C A L S T U O I O 
VIOLETA RAROSAPTft 

7051 so. Washtenaw. TeL 778-«76t 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji 

receptu*. 
Didelis akinio rėmų pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr.. penki 10-6:10 
Ketr. 1-8 v. vak: SeSt. 10-4 T. p-. » 

Trečiadieniai* uždaryta. 

Ofs. teL 735-4477: Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHTRURGft 
Specialybe — Servų lr 

Emocinei Ilgos 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

•44* So. PnlaskJ Road 
•mlandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS' 

Uvrr; LIGOS — CHTRCRGMA 
Ofisai: 

111 No. WABASH ATS. ' / 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal suartama*. 

DR. FRANKPLECKAS 
(Kalba l i e t u v i a i ) -
OPTOMETRISTAS 

TlkrtaM akte. Pritaiko aktatm ir 
"eoatact tmm*& — — -

2818 W. 71st SL — Tel. 737-51« — — sol* w . J ISI »». — Tel. 737-5141 
O f teL 776->5162* t e z 7 8 7 - 5 0 4 7 AKUŠERIJA IR MOTERŲ U G O S Vai pagal susitarimą Cždaryta t r ^ 
2849 W. 63rd St., CMoagev Itt j GINEKOLOGtNfi CHIRURGUA I * 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai vak. Trečiadieniais uždaryta* 
SeStad atdara pusę dienos 

Mes duodame įvairius teisinius 
patarimus 

!iiHiiuifHiiiiiiiiini<ii!iiiiiiiiiHmHiiiiittiiiiiifiiiiiinimimimiiiHniiitiininiiiiHiiii 
G Y V E N K I T E Š I L T A I 

-XFM!,,a<1 A!R CHiMK? 

'<\ r — r , : •-" -•-,: :—r-i- JTtfrrJ 

paruoštais valgiais vaišės. Šiam 
daug pasidarbavo darbščiosios 
radijo valandėlės parengimu tal
kininkes. Balius praėjo linksmoj 
r.'-Gtsikoj, b r a u k ę s ip:e pora, i 

nijos angliakasiij Lietuva"'. 

diiūnienė, gal šimtinę dolerių 
Įvairiems laimėjimams šalpos ba
liuje paaukojusi S. Vakselienė ir 
kitos. Susitikus su Normanu 
Buršteinų. prisiminė praeitis, gy-

Įsidėkite antras fieaninins langus ir įsiRykite geriausią nešiojama 
karstu vandenin olektrnį WINTERTHERMM apšildymą. ^ 7 ^ 

Ti gaUte ijunctj bet kuriam kambaryje. Vanduo yra hermetiškai 
uždarytas ir niekad nereikia papildyti Termostatas yra {dėtas. Tyfai 
veikia. Pasiruoškite B anksto visokiems netikėtumams. 

K O S T A S B U T K U S 
Skambint TT«-2781 — Kalbėti aagtiSmi tarp 8 v. r. ir 8 v. v. 
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Komunistine Coijji 

IBM) DRAUGU VAKARU EUROPOJE 
Tie, kurie atidžiai seka šian- kelionės metu minėti asmenys tu-

djeniiiį komunistinės Kinijos gy- rėjo ilgesnius pokalbius su aukš-
venimą, tvirtina, kad dabartiniai taisiais komunistinės Kinijos va-
krašto valdytojai pamažu daro dais, generolais, komunistų par-
esminius pakeitimus tiek krašto tijos vadovais. Viena proga šiuos 
viduje, tiek santykiuose su užsie- vokiečių generolus Hua Kuo — 
niais. Po Mao mirties įvykusi ne- feng pristatė pačiam Kinijos ko-
išvengiama valdžios krizė pasi- munistų partijos politiniam biu-
baigė po to, kai jo vietoje įsitvir- rui. 
tino nauji vadai — Hua Kuo — 
feng ir Teng Ksiao — ping. Tai 
"naujų pažiūrų" žmonės, dau
giau liberalai kaip konservatoriai, 
nevengia naujovių ir reformų. 
Tiesa, ši valdžia turi nemažą 

Niekada kom. Kinijos vadai ne
kreipė tiek daug dėmesio užsie-
čiams, kaip šiems vokiečiams. 
Niekas iš užsienio svečių ligšiol 
nesisvečiavo kiniečų kariuome-

konservakka7Tusi teikusiTkot n ė s ***£". "į?*? ^ ^ hu' 
vo nuvežti i Kinijos kanuome-

BELGRADO KONFERENCIJOS 
PARAŠTĖJE 

Lyginamos neiUygintos nuomroei 

munistų opoziciją, bet ji nebe
santi pavojinga, nes dabartinius 
vadovus ypatingai remia kariš
k ia i 

Vakarų Vokietijos spauda, ku
ri yra apie dabartini Kinijos gyve
nimą geriau informuota, kaip ki
tų kraštų laikraščiai, tvirtina, 
kad reikią laukti reformų ypač 
ūkinėje ir militarinėje srityse. 

nės Vl-osios divizijos būstinę. O 
ši divizija, kaip žinia, laikoma 
prie Sovietų sienos. Tientsno sri
tyje generolai svečiavosi kinie
čių karinės aviacijos bazėje. Pa
tenkintas nuoširdžiu priėmimu 
žinomas Vak. Vokietijos lakū
nas Woemer šia proga pasakė: 
*'Aš jaučiuosi kaip pilotas pilotų 
tarpe". Vokiečių kariškiams bu
vę parodyti h* pajūrio gynybos 
įrengimai prie Wangpoo, o taip 
pat garsiosios požeminės slėptu
vės Pekine, požeminių tunelių 
sistema Vidurinėje Mongolijoje. 

Vokiečiai turėjo progos matyti 
ir kiniečių karinius pratimus. 
Vienas vokiečių generolas pasa
kė: "Aš labai norėčiau, kad ma
no kareiviai vokiečiai taip gerai 
šaudytų, kaip šaudo kiniečiai". 

Kiniečiai buvę ir kitur vokie
čiams labai atviri. Jie parodė sa
vo fabrikų įrengimus, komunas, 

Kinija nuo seniausių amžių 
žinoma kaip konservatyviškiau-
sias ir tuo pačiu kaip nepaslan
kiausias bet kurioms reformoms 
kraštas. Tam yra priežasčių. Iš
judinti 800 milijonų žmonių ma
sę nėra lengva ir iš viso, pasak pa
čių kiniečių vadų, "nėra ko sku
bėti". 'Kinija kantri ir galinti lauk
ti tūkstančius metų. Kinijai ne
są reikalo bijoti priešo užpuoli
mo, nes niekas pasaulyje nega
lįs įstengti užimti ir valdyti šim
tus milijonų. 

Žinoma, tai tradicinis aiškini
mas. Tačiau iš tiesų kiniečių universitetus, darbininkų gyvena-
vadai puikiai žino, iš kur jiems muosius butus, muziejus. Pagaliau 
gresia pavojus ir kaip reikia jam patenkinę vokiečių norą, parody-
ruoštis. Niekur neslepiama, kad darni tai, ko kitiems užsienie-
didžiausias ir gal vienintelis prie- čiams nerodo: savo mirusio vado 
šas esąs Rusija, Sovietų Sąjunga. Mao gimtąjį namą ir jo mauzo-

Taigi Kinija, kaip ir kiti pa- lieju... Pokalbiuose netrūkę k hu-
saulio kraštai, ieško draugų bei moro, kai krikščionis demokra-
sąjungininkų. Jau kuris laikas k!- tas, švabiškos kilmės ekskursijos 
mečiai domisi JAV-bėmis. Iš abie- vadovas, Krašto apsaugos vice-
jų pusių buvo dedamos pastan- ministeris Woemer paklausęs: 
gos suartėti. Cia prisimintini "Kaip skamba kinietiškai "Gruess 
Amerikos vadų vizitai komunisti- Gott" (krikščioniškas vokiečių 
nėję Kinijoje, prezidentų ir Vals- bavarų pasisveikinimas), 
tybės sekretorių bei jų palydo
vų kelionės; pasikeista specialio
mis nuolatinėmis politinėmis, 
tačiau formalūs diplomatiniai san 
tykiai, įskaitant pasikeitimą am
basadoriais, dar neįvyko. Tam yra 
visa eilė priežasčių, kurias ne
lengva įspręstL Ypač sunkiai 
sprendžiamas Tautinės Kinijos 
klausimas. Kinijai nepatinka ir 
JAV - Sovietų draugystė. Nusivy
lusi Amerikos vadais, Kom. Kinija 
bando ieškoti draugų Europoje. 

Blegrado konferencija, kurioje 
dalyvauja visų 35 valstybių, prieš 
porą metų pasirašiusių Baigia
mąjį aktą Helsinkyje, prasidėjo 
gana ramia atmosfera, daug ra
mesne, negu buvo praėjusią va
sarą paruošiamoje konferencijo
je tame pačiame Belgrade. Kon
ferencijos dalyvius pasveikino Ju
goslavijos prezidentas Tito, ap
gailestaudamas, kad esą kai ku
rių abejonių dėl taikymo Helsin
kio nutarimų, kad ir toliau vyks
ta apsiginklavimo lenktynės, ku
rios ne tik gilina nesutarimus, 
bet ir graso prarasti kontrolę. Ti
to pareiškė, kad ''kiekvienas Hel
sinkio susitarimų punktas turi 
būti apsvarstytas atvirai ir loja
liai". Jis pripažino, kad nors yra 
pasiekta svarbių rezultatų, ta
čiau pastarieji dveji metai paro
dė, kad dar yra dalykų, priešingų 
susitarimams, ypač karinio sau
gumo srityje. 

Pirmasis konferencijos posėdis 
baigtas perskaičius JT sekreto
riaus VvVidheimo raštą, kuriame 
apgailestaujama, kad Belgrado 
konferencijoje dalyvaujančios 
valstybės 80 proc. išlaidų skiria 
apsiginklavimo reikalams ir di
džiosios valstybės ne tik nesuma
žino savo ginklų arsenalų, bet 
dar juos padidino, patobulino 
tiek, kad ginklavimosi lenktynių 
neįmanoma sulaikyti. 

Balsai iš Maskvos 

Konferencijos išvakarėse Sov. 
Sąjungos partijos organas "Prav-
da" paskelbė Jury Michailovo 
straipsnį, kuriame tvirtinama, 
kad Sov. Sąjunga yra ipasiryžusi 
Belgrade svarstyti bet kokią prob
lemą, bet drauge įspėja, kad Hel
sinkio konferencijos sprendimai 

neturi virsti polemikos ir klaidin- Į mą", prasydama nelaikyti žmo
gų aiškinimų objekto. J gaus teisių "krašto vidaus reika-

Kitas balsas iš Maskvos yra jau, lu". Prie atsišaukimo pridėtas ir 
kitokio turinic. Nobelio premi- Sacharovo atviras laiškas, kuria-
jos laureatas Andrėj Sacharovas me Belgrado konferencijos daly-
pasiuntė atsišaukimą j Vakarus, J viai yra prašomi nekapituliuoti 

totalitarizmui, ir atskira telegra
ma, kurioje Sovietų akademikas 

įspėdamas, kad jų atstovai gintų 
žmogaus teisių principus prieš 
tuos, kurie juos laužo. Tebesitę
siantis žmogaus teisių pažeidi
mas Sov. Sąjungoje yra įrodymas, 
kaip sovietinė valdžia neboja 
Helsinkyje paskelbtų principų. 
"Ar Vakarai, sako Sacharovas 
savo atsišaukime, yra pasiryžę 
ginti tuos kilnius principus, kurie 
yra gyvybinės reikšmės? Mes gy
vename istorinėje epochoje, ku
rioje išlaikymas laisvės, minties, 
žmogaus teisių principų yra abso
liučiai būtinas. Kapituliavimas 
totalitarizmui, netekimas laisvės 
yra ekonominis ir moralinis smu
kimas". 

Prie Sacharovo atsišaukimo 
pridėtas dvidešimties žymių po
litinių kalinių sąrašas ir nurodo
ma smulkiai, kaip yra pažeidžia
mos žmogaus teisės, jų tarpe apri
bojimas judėjimo savo krašte, iš
siuntimas iš savo krašto ir baudi
mas už religijos išpažinimą. 

Paklaustas vieno žurnalisto, Sa
charovas Maskvoje pareiškė, kad 
jis yra susirūpinęs disidentinio 
sąjūdžio silpnėjimu ir apriboji
mu jo veiklos, vis stiprėjant re
presijų priemonėms. "Daugelis 
aktyviųjų disidentų, aiškino Sa
charovas, yra kalėjime, arba tar
dymo stadijoje, yra sekami, tar
domi arba staiga gauna "leidi
mą" (niekad neprašytą) išvykti 
visam laikui į užsienį". 

Be Sacharovo, į Belgrado ats
tovus kreipėsi ir "Grupė, saugo
janti Helsinkio nutarimų vykdy-

Prieš penkerius metus pasira
šyta komunistinės Kinijos ir Va
karų Vokietijos bendravimo su-

Pokalbių metu kiniečių va
dai neslėpę, kad jie norį gauti 
Vakarų kraštų ir ypač Vakarų 
Vokietijos technologinę pagalbą 
savo kariuc.nenės, žemės ūkio, 
pramonės ir įvairių mokslo šakų 
modernizavimui. Taip pat kinie
čiai neslėpę, kad jie tikrai norį Va 
karuose gauti pirktis moderniš
kų ginklų. Šia proga pažymėti
na, kad tuo ©ačiū metu ginklų 
pirkimo reikalu Prancūzijoje lan
kėsi spėriau kom. Kinijos delega
cija. 

Vokiečių spauda skelbia ir vo-

smerkia Sovietų valdžios kai kam 
taikomą namų kalėjimą ir nelei
dimą norintiems išvykti į užsienį. 

Prabyla "didieji" 
Kai kieno lauktas Belgrado 

konferencijoje Vakarų ir Rytų su
sikirtimas dėl žmogaus teisių pa
žeidimo neįvyko. Kalbėjusieji bu
vo atsargūs, kad perdaug neuž
pykintų Sovietų, tačiau pasaulio 
opinijos akivaizdoje, kai visur 
linksniuojamas žmogaus teisių 
pažeidimas komunistiniuose 
kraštuose, negalėjo šio klausi
mo visiškai nutylėti. Todėl, nors 
ir su baltomis pirštinėmis, nors 
po švelniu šydu, vis tik šį opų 
klausimą paminėjo. Jungt. Ame- j 
rikos Valstybių ambasadorius Ar-
thur Goldbergas savo kalboje pa
brėžė, kad žmogaus teisių klausi
mas yra esminis, kuris skaldo 
Europą. Jis aiškiai papeikė repre
sijų priemones, taikomas komu
nistiniuose kraštuose individams 
ir tam tikroms asmenų grupėms. 
Jis perskaitė konkretų ir doku
mentuotą sąrašą Helsinkio nu
tarimų pažeidimo, nors susilaikė 
pasakyti aiškiai, kur tie pažeidi
mai vykdomi. Esą, JAV nesiekia 
susikirtimo, o tik atviro ir nuo
širdaus išsikalbėjimo. 

Sov. Sąjungos delegatas July 
Vorontsovas atmetė vakariečių 
kaltinimus, nes Sov. Sąjungoje 
žmogaus teisės ir pagrindinės lais 
vės yra ne tik pripažintos, bet ir 
saugojamos įstatymais. "Socialis
tinė sistema, kalbėjo Vorontso
vas, garantuota kuo plačiausias 

Į teises ir laisves. Yra faktas,, kad 
j mūsų krašte nėra bedarbių ir 

kad piliečiai turi veltui gydymą 
ir mokslą visose kategorijose". 

Spalio 6 d. posėdyje kalbėjo 
Prancūzijos delegacijos pirminin
kas senatorius Andrė Bettencour-
tas. Jis tuoj pabrėžė, kad konfe-

į rencijos uždavinys "skirtumus 
I švelninti, o ne aštrinti". Esą, 

Toliau dar pabrėžė, kad kiekvie
nos valstybės pareiga respektuoti 
žmogaus teises ir pagrindines į 
laisves yra ne tik valstybių įsipa
reigojimas prieš savo piliečius, 
bet ir prieš visą tarptautinę bend
ruomenę. 

Švedijos delegacijos pirminin-1 
kas Leif Leilandas savo kalboje 
iškėlė nesąmonę siekti pastovios 
taikos, paremtos "teroro pusiaus
vyra". Jis primine, kad Švedijoje 
kilo susijaudinimas, kai sužinota 
''niekinimai ir persekiojimai kai 
kuriuose kraštuose tų asmenų, 
kurio nori laisvai pareikšti savo! 
nuomonę, praktikuoti javo reli
giją, laisvai kalbėti politiniais ir 
kitais klausimais. Švedija neatsisa 
kys teisės kelti kitų dėmesį aoie 
žmogaus teisių pažeidimus, ji ne
skaito, kad tai yra įsikišimas į ki
to krašto vidaus reikalus. Baigia
mas Helsinkio aktas suteikia pa
grindą tokiam elgesiui". 

Kalba ir mažieji 

Kiniečiai džiūgauja po to, kai po 
Mao mirties įvykusių nesutarimų 
paskelbti nauji vadai ir krašte at-
sirado ramybė 

visa, kas yra šiame klausime es
minio. Milijonai tikinčiųjų (kata
likų, pravoslavų, protestantų, žy
dų, musulmonų ir kitų konfesijų), 

San Marino valstybėlės atstovė 
Maria Antonietta Bonelli pasi
džiaugė, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci
ja pagaliau sulygino visų didelių 
ir mažų valstybių teises ir leido 
mažosioms valstybėms prisidėti 
prie tarptautinių klausimų spren 
dimo. 

Vatikano valstybės delegaci
jos narys mons. Silvestrini savo 
ilgoje kalboje paaiškino, kodėl 
Vatikanas domėjosi ir dalyvavo 
Helsinkio konferencijoje. Vatika
nas Helsinkio konferenciją verti
no, kaip taikos stiprinimo prie
monių, valstybių taikingo sugyve
nimo ženklą. Tai rodo Baigiamo
jo akto punktai. Ir šiandien jis 
suirūpinęs, kad Helsinkio nutari
mai būtų pilnai įvykdyti. Vatika
no misija yra padėti paskirų as
menų egzistencijai, tiek sujun
giant išskirtas šeimas, tiek suda
rant sąlygas asmenybės vysty
muisi, turint pilnas žmogaus tei
ses. 

Visai natūralu, kad Vatikanas 
pirmoje vietoje stato religinės lais 
vės klausimą, nepamiridamas ir 
kitų laisvių, nes jos tarp savęs yra 
susijusios ir sudaro pagrindą as
menybės tobulumui. Religija api
ma visą žmogų, ir žmogus nega
li pilnai reikštis, neturėdamas 
kitų laisvių. 

Vatikanas nori paremti visa: 
iniciatyvas žmogaus laisvių ap
saugojimui, tačiau pirmoje vieto
je kelia religijos laisvę. Priminęs, 
kaip Helsinkio konferencijoje vi
sos valstybės pritarė Vatikano pa
siūlymui ir į nutarimų eilę įjungė 

j Prancūzija labai vertina pagrin- ir religijos laisvės reikalą, Baigia 
j dines žmogaus teises. "Nėra mū- mojo akto 7 punktas sako, kad 
sų tihslas, kalbėjo Bettenrourtas, "dalyvaujančios valtybės pripa-

tartis. Nuo to laiko buvo pasikei- kiečių kariškių pokalbius su Ki 
čiama delegacijomis, turistinėmis nijos vadais kitomis temomis, 
kelionėmis, formaliais ir nefor- ypač liečiančiomis santykius su 
maliais vizitais. Komunistinės Sovietų Sąjunga. Kiniečiai neslė-
Kinijos vadai yra ne kartą viešai pe savo priešingo prieš Sovietus 
pareiškę, kad Vokietija niekada nusistatymo. Jie patvirtinę senąją 
nebuvusi ir dabar nesanti Kini- savo tezę, kad III pasaulinis ka-
jai priešas ir kad abiejų šalių ras esąs neišvengiamas, tačiau jis 
santykiai visą laiką buvę šilti, galėsiąs įvykti ne dabar, bet po 
Užmegzti prekybiniai ryšiai, pa- 6 — 10 ar daugiau metų. Kini-
sikeičiama kai kuriomis prekėmis, jos dalyvavimas kare prieš Sovie-

Tačau pastaruoju metu įvyko tus taip pat būsiąs neišvengiamas, 
ir svarbesnių dalykų: komunisti- Sugrįžusių iš kelionės po Kini-
nę Kiniją aplankė vakarinių vo- ją vokiečių delegatų pareiški-
kiečių kariškių grupė. Delegaci- mai spaudai buvo kuklūs, nes jais 
jos narių tarpe buvo keturių nenorėjo gadinti oficialiai savo 
žvaigždžių generolas Trettner gerų santykių su Sovietais. Ta-
(iki 1966 m. V. Vokietijos ka- črau trumpuose pokalbiuose ne-
riuomenės generalinis inspekto- slėpė, kad būsiąs ir toliau tęsia-
rius), Graf Kielmansegg (iki mas abiejų kraštų tautų ir armi-
1968 m. NATO karinių pajėgų jų bendravimas. Galimas da-
vidurinėje Europoje vadas) ir lykas, kad vakariniai vokiečiai 
kontradmirolas Poser (ligi 1973 duos Kinijai technologinę pagal-
m. NATO saugumo organizaci- bą, patentus ir patarimus, o taip 
jos šefas). pat ginklus ar jų pavyzdžius, o 

* kiniečiai mainais suteiksią vo-
Aštuoniolika dienų trukusios kiečiams taip labai reikalingų 

pę savo priešingo prieš Sovietus pramonės žaliavų. b. kv. 

Komunistinės Kinijos vuca: 

vesti polemiką ar ką nors kaltin
ti, tačiau tas principas, kad ne
reikia kištis į kito krašto reikalus, 
neturi būti priedanga, po kuria 
norima išvengti Helsinkio kon
ferencijos nutarimų vykdymo". 

žįsta ir resoektuoja individo lais
vę išpažinti ir praktikuoti savo 
tikėjimą tiek atskirai, tiek bend
rai su kitais, turėti savo religiją 
pagal savo sąžinę". Tai trum
pa aiški formulė, kuri išreiškia 

esantieji visuose Europos kraš
tuose, pasijuto suprasti, ginami. 

Vatikanas atidžiai sekė, kaip 
bus vykdomas toks nutarimas. 
Kiek liečia katalikų Bažnyčią, pa
stebėta kai kurių posityvių reiš
kinių: palengvėjimas vyskupams 
atvykti į Romą ad limina, leidi
mas dalyvauti vienuoliams savo 
kapitulose ir kituose religiniuo
se susirinkimuose, leidimas vys
kupams, kunigams ir grupėms ti
kinčiųjų atvykti i Romą. į Šven
tuosius metus, į Philadelphijos 
Eucharistinį kongresą ir kit. 

Paminėjęs dar ir kitas mažes
nės apimties "lengvatas", mons. 
Serafini savo kalbą taip tęsė: 
'"Religinės laisvės klausimas lieka 
dar sunkus, jautrus ir sudėtingas. 
Dėlto nuolat girdėti kartais la-

! bai sielvartingų balsų apie truk-
Į dymus, sunkumus dėl to, kad kai 

kuriuose kraštuose dar toli iki 
normalaus ir pakankamai lais
vo gyvenimo. Ypatingai nusis
kundžiama dėl daromų sunkeny
bių praktikuoti religiją, auklėti 
religiškai jaunimą, apribojama 
formacija kandidatų j dvasininkų 
luomą, kliudoma vyskupų ir ku
nigų pastorarinė veikla. Be M, 
yra ir kitų atvirų žaisdų, kurias 
reikėtų gydyi ir pašalinti. 

Katalikų Bažnyčiai yra skau
dus faktas, kad tam tikros rytų 
apeigų tikinčiųjų bendruomenės, 
žydėjusios savo religiniu gyveni
mu ir daugelio amžių tradicijo-
mi:, naujose pokarinėse sociali
nėse ir politinėse sąlygose neturi 
teisėtos civilinės egzistencijas. 
Faktas juo labiau skaudus, ksi 
paliečiamas centrinis religijos 
laisvės punktas, — "išpažinti sa
vo tikėjimą pagal savo sąžinę". 

Supran'ama, kad Vatikanas 
jaučia pareigą rūpintis konkre
čiomis problemomis, kurios lio-
či katalikų Bažnyčią, tęsiant abi
šalius kontaktus, kurie pastarai-

(Nukelta į 5 pusi) 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

21 
Tvirtėjo noras aukotis Dievo ir žmonių tarnybai. 

Pradėjo priprasti gyventi aukos dvasia kiekvienos die-

jomis stengėsi geriau pasiruošti mintimis ir širdimis, j Tai kelias išsilaisvinimo iš pagrindinių stabdžių, aie-
Toms ypatingoms rekolekcijoms būdavo parenkami kiant tobulėjimo ir atsidedant Dievo garbei ir artimo 
geriausieji dvasios vadai. Jei kam sieloje rusena dar tarnybai. Tie t rys įždai yra didžioji auka permaldavi-

nuolat puola, ir geras pavyzdys koka abejojimas, neaiškumai ar šaltumas —viskas tu
ri dingti. Kaip gerai paruoštas automobilio vairuotojas, 
taip ir jie turi gerai žinoti, kur važiuoja ir kaip elgtis 
visokiuose eismo atvejuose. 

Rekolekcijas vesti ėmėsi iš Amerikos sugrįžęs 

mo už tuos, kurie 
jiems — savitvardos, artimo meiles. 

Po tokio paruošimo arkivyskupas pats priėmė lai
kinus pasižadėjimus parapijos bažnyčioje per Žolinės 
sumą iš tų, kurie tuo laiku užbaigė novicijatą. Kiti 

nos gyvenime, visuose savo aplinkos reikaluose, ir tas kun Vaitkevičius. Jis yra vienas iš tų, "šarvuotų i atnaujino savo įžadus antriems metame, dar kiti — 
jam teikė naujo malonumo. Jis gyveno ateitimi ir tai) mokslu įstabiu", Maironio žodžiais tariant- Atrodo, jis 

TYRĖ TRIUKŠMO IR 
ALKOHOLIO POVEIKI 

Anglijos technikos kolegijos 
darbuotojai ištyrė triukšmo ir al
koholio poveiki žmogaus darbin
gumui. Grupė savanorių pralei
do specialiose kamerose 2 vaL 
Pumoj* kameroje, eunt 100 db 

triukšmui, buvo sprendžiami tie 
patys galvosūkiai, savonoriams 
išgėrus po 200 gr degtinės. Abiem 
atvejais darbingumas buvo vie
nodas — tik 10 proc, palyginus 
su trečiosios kontrolinės kameros 
žmonių darbingumu, kur buvo 
dirbama sąlyginėje tyloje. 

- t» 

aiškiai savo ateičiai uoliai ruošėsi Paliktą pasauli pra< 
dėjo pamiršti ir juo nesidomėti. 

Kai net Kalėdoms daugiau iš jo laiškų namiškiai 
nebesulaukė, sesuo visų vardu parašė jautrų laišką, 
kaip jie visi pasigedo jo prie Kūčio stalo, kai t visi tik 
apie jį kalbėjo, ir norėtų sužinoti daugiau, ka:p jis gy
vena ir jaučiasi. Tuomet jis parašė plačiau apie savo 
gyvenimą ir ateities planus ir daug apie naujai Atpras
tą Dievo pasaulj ir žmonių gyvenimą. 

Atėjus vasarai, sugrįžo j savo motinišką namą 
vyresnieji studentai: būrelis iš Romos, didesnis būrys 
iš Kauno. Kai kuriems iš jų vienuolyno arkivyskupas 
suteiks kunigystes šventimus, kitiems —mažesniuo
sius šventimus. Rudeniop prie grjžtančiųjų tolimes-
nioms studijoms prisijungs būrelis naujų. 

Sukvipo sodo takai naujų gėlių kvepėjimu. Gamta 
— pilna grožio ir derliaus. Agurkų, pamidonj ir Idtų 
daržo gėrybių atsirado tiek daug, kad buvo prisotin
ta miesto žmonių paklausa ir kainos krito Tuomet 
broliai sodininkai pasuko daugiau naujojo derliaus sa
viesiems. Vakarienės metu jau pasirodydavo agurkai 
su medum, ką tik iš savų avilių iškoptų. 

Artėjo didžioji ir paskutinioji vasaros švente — 
Marijos Dangun Paėmimo, vadinama 2oline. <ada tė
vynės šventovės skesdavo gėlėse ir žmonių pagarboje. 

turėjo daug ir apaštališkos ugnies, jei palikęs patogią 
profesoriaus vietą, atsidėjo misijų ir šiaip tiesioginės 
sielovados darbams. Jis atrodė savo fizinės ir psichi
nės jėgos viršūnėje. 

Kalbėjo, kaip iš rašto, su mokslininko aiškia ir 
įrodančia metodika, nuodugniai ir įtikinančiai palies
damas visus pagrindinius tikėjimo ir žmogaus gyveni
mo klausimus. Buvo matyti, kad tie visi keliami klau
simai yra jo daug kartų permąstyti, geriausios min
tys u- išvados didžiųjų praeities mąstytojų surinktos, 
peržiūrėtos ir moderniai pateiiaos. Kalbėjo iš širdies, 
uždegančiai, nes buvo pats tuo giliai persiėmęs. 

Kalbėdamas apie Kristaus kančios didumą, jis pri
minė naujus psichologų prodinėjimus: didesnis supra
timas kenčiančio didina jo kančią. Kristus turėjo die
višką žinojimą visko, kas yra buvę praeity, kas dabar 
ir visą ateitį. Rabinai stebėjosi, besiginčydami su Kris
tumi, iš kur jis taip žino, tų dalykų visiškai nestudija
vęs. Savo kančioje Kristus turėjo pilną vaizdą visų 
žmonių elgesio ir jų nuotaikas savo Sutvėrėjui, jo 
kančios prasme už juos... 

Jis nuodugniai palietė ir jų daromus vienuoliškus 
įžadus skaistumo, neturto ir klusnumo pagal Evange
lijos patarimą. Tai yra tos sritys, kur žmogus labiau-
šiai puola, ii kur kyla tiek daug visokio blogio. Tik vi-

Cia dar daužiau: visuuoliia, aštuonių ditnu raktleJu** aišku aualaratiau aaliMa siMneiaidnati sms to *»**—«* 

tretiems, kiti padarė amžinuosius įžadus. 
Visi maldomis stiprino įžadus darančius, o pada

rius ėjo jų sveikinti. Ypač daug širdies parodė brolis 
Kazimierus. Jis jaučiasi pilnai integruotas toje orga
nizacijoje — jaučiasi atsakingas net už kiekvieną jos 
narį. 

Jis ypatingai domisi tais, kurie yra pakeliui į ku
nigystę. Jis tiesiog virpa džiaugsmu, kad iš jų vėl bus 
naujas Dievo apaštalas, jo malonių tarpininkas. Užti
kęs kur sode besimokantį, su meile paglamonėja, pa
drąsina, kad laikas bėga taip greitai —netrukus ir jis 
bus naujas kunigas. Tačiau kiek susirūpinimo atsiran
da, kai kartais j is pastebi kad kuris nusikirpo plaukus 
ne trumpai, bet apsikirpo kavalieriškai. "Jo galvoje — 
jau svetimi vėjai. Tur būt, jo pašaukimas yra jau pa
vojuje? Kaip j am padėti — gal reikėtų pakalbėti su 
vyresniuoju?" 

Kazimieras yra atkilęs iš Vilniaus. Be galo darbš
tus ir karštai religingas žmogus. Jis ten nuo pat jau
nystės priklausė slaptai apaštalaujančiai brolijai, kai 
rusai naikino vienuolynus ir neleido naujiems stoti 
Juos užtiko ten, kai šios vienuolijos atnaujintojas bu
vo paskirtas Vilniaus vyskupu. Tuomet jie įstojo į jo 
kongregaciją. Kurie jų buvo lietuviškos kilmės, tuos 
atsiuntė į Marijampolę, o lenkus perkėlė j jo kongrega
cijos lenkišką provinciją 
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MUŠU KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. moję. Šventasis prieš daugiau 

kaip 100 metų buvo šv. Alfonso 
parapijos klebonu i r to je baž
nyčioje konsekruotas vyskupu. 

— Spalio 7 d. Mar t ins West 
salėje buvo surengtas "Dinner 

svetainės D a n c e " pasilinksminimas, atne
šęs 400 dol. pelno parapi jos 
naudai. 

— Šiuo metu, t . y. nuo rug
sėjo 18 d., per tvarkyta pamaldų 
tvarka taip, kad parap inės mo
kyklos mokiniai da lyvauja ne 
8:30 vai. lietuviškose mišiose, 
kaip iki šiol buvo. bet 10 vaL 
amerikoniškose mišiose. Taip 
padaryta dėl to, kad mokykloje 

g i l s i m e ; lietuvių mokinių j a u beveik nė-
' ra . ir nėra tikslo verst i ameri
kiečius mokinius klausyt i j iems 
Tesuprantama lietuvių kalba 
mišių. Tokiu būdu 8:30 vaL mi
šios lieka vien tik lietuviams. 
Kad jos neišnyktų, reikia, kad 
visi Baltimores lietuviai j a s re
guliariai lankytų, užimtų prie-

.kines vietas bažnyčioje, o ne Spalio 9 d. Baltimores menoi - , .. . . . . . . 
t^Zš«ZL , , „ , Q , * „ . > ~ ^ «<TU~ i užpakalines a r kur uz piliorių, 

kaip dabar daroma, i r aktyviai 
dalyvautų mišiose, gars ia i ir 
drąsiai atsakinėdami dalyviams 
skirtas maldų vietas. I š parapi
jos vadovybės pageidautina at
sisakyti angliškų pamokslų ir 
pranešimų pe r lietuviškas mi
šias. Juk visi šias mišias lan
kantieji lietuviškai sup ran ta , i r 
jiems nėra reikalo dviejų pa
mokslų klausyt i 

— Per visą vasarą parapijos 
kunigams padėjo, pavaduoda
mas juos atostogų metu, i r da
bar padeda kun. An tanas Gra
žulis iš Niagara Falls, N . Y. 
Taip pa t patalkininkauja i r bu
vęs klebonas, dabar emeri tas 
prel. L. Mendelis. 

— Šiuo metu vyks ta kalėdo
jimas — parapiečių lankymas. 

mui i St. Petersburg, FU. Ap
reiškimo parapija vėl neteko vie
nų savo ilgaritečfų i? nuoŠirdziti. 
parapiečių. 

KR. 

— Mąstymas, Jau** nesibai
gia veikimu, y r a nedaug kas, o 
veikfthas, ktrris nekyla iš mąs
tymo, y r a iš viso niekis. 

Georgės Bernsuos 

sac 

ATVYKSTA NEW YOEKO 
"PEKKCNAS" 

LB apylinkės valdyba lapkri 
čio 19 d., šeštadienj 7:30 vai. v. 
didžiojoj Lietuvių 
salėj rengia tradicinį rudens 
koncertą. Programai pakvies
t a s New Yorko vyrų choras 
"Perkūnas", diriguojamas Vy
tauto Daugirdo. Choro valdy
bos pirmininkas yra Antanas 
Razgaitis. 

Pirmoj programos daiy cho
ras padainuos liaudies dainų 
ir lietuvių kompozitorių kuri 
nių, antrojoj daly 
choro ir solistų ištraukas iš 
"Auksinės dienos" operetės. 

Šiuo koncertu bus paminėta 
LB apylinkės įsikūrimo Balti-
morėje 25 metų sukaktis. 

LIAUDIES MENO DIENA 
MENO GALERIJOJ 

alio ! 
galerijoje, vadinamoje "The 
Baltimore Museum of Art", 
įvyko Liaudies meno diena, kur 
savo tautinį meną demonstravo 
estai, suomiai, vokiečiai, lietu
viai, indai, japonai, lenkai ir uk
rainiečiai. 

Lietuvius atstovavo dail. A 
K. Grintalis su savo medžio 
drožiniais, skulptūromis i r ke
ramika. J o padarytas 15 pėdų 
kryžius, kuris jau žinomas 
Baltimorėj iš ankstyvesnių va
saros festivalių, buvo pastaty
tas garbingoje vietoje — gale
rijos pagrindiniame vestibiuly
je. Prie jo įvyko kai kurių'tau
tybių meniniai pasirodymai. Jų 
tarpe ir lietuvių "Dainos"' vyrų 
choro, kuris, kun. A. Drangi-
r iui diriguojant, sudainavo ke
letą lietuviškų dainų. 

Vakare televizijos 13-ta sto
tis plačiai paminėjo visą įvykį. 
Įdomu, kad iš mėnesinių pasi
rodymų tik dainuojantis "Dai- , .. .. 

,, ? v £•, : lietuvius, išsibarsčiusius po pla-nos choras buvo nufilmuotas.;,,_ „~Z- ^_ -» ,.*L 
O toliau, rodant įvairių tautybių 
rankdarbių montažą, lietuvių i 
choro "Gaudžia trimitai" suda- R r o o k l v n N Y 

Parapijos kunigai visada palai
kė tą gražią lietuvišką tradici
ją, ją tęsia i r toliau. Klebo
nas kun. A. Dranginis lanko 

| čią Baltimores metropoliją. 
Virbelis 

rė puikų muzikinį foną. 

ŽYGIO I WASHINGTONA 
APYSKAITA 

Spalio 7 d. vakare L. svetai
nės klevo kambary paskutini 
kar tą susirinko Baltimores žy 

PARAPIEČIŲ SUSITIKIMAS 

Apreiškimo parapiečiai suor
ganizavo metinį susitikimą — po
būvi. Neseniai buvo 60 metų pa
rapijos gyvavimo jsukaktis. Šiemet 

po \ Washirigtoną komite te P Ia tesnis susitikimas suorganžzuo-
suvesti atlikto darbo rezultatus, ' t a s s P a I i o 3 0 d- § i s parengimas 
sudaryti apyskaitą. [organizuojamas pagerbti vyres-

Baltimoriečiai į rugsėjo 24 d. n i u o s i u s Popieč ius , kurie dau-
demonstracijas Washingtone g ' a u k a i P 6 0 mety* v e i k ė > a u k o " 
važiavo penkiais autobusais, lOSI l r a u k o J ° s a v o . P^api ia i . 
apie 250 asmenų. Šeštą autobu- ^ c ^ š yra plikę pirmūnų, to-
są pripildė estai. d ė l " ž p e M a i p ^ a r pagerb-

T T . . .. . . . . , , tini ir jvertintini. 
L z kelionę autobusais daly- r* . . . . . , . . 

., . . , . . _ •; Pietų metu vvresnieji pagerbti 
viams nereikėjo mokėti, nes Šv. i, r> n •' i « J z J . . ,. ' ,. ! kun. Prano Raugalo padėkos zo-
Alfonso parapija. LB apvlin-i w- i* • T r> i • 

, , , V- I -. . .. ! 'žiu, o aktonus Juozas Bulevi-
kes valdvba. Liet. Organizacijų': - _ - . ., - -v, 

f. . . . . -lus visus nuteikė savo meniską 

taryba. Lietuvių svetainės b-vė 
ir Lietuvių legiono 154 postas 
užpirko autobusus. 

Aukų lapais žygio tikslam? 
surinkta 605 dol. aukų (jeigu 
priskaityti anksčiau minėtų or
ganizacijų i r estų kolonijos au
kas už autobusus, tai iš visc 
Baltimore bus surinkusi 1,025 
dol.). Žygio organizavimas pa
reikalavo išlaidų. Jų susidarė 
186 dol. Be to. žygio komitetas 
nutarė paskirti 100 dol. auką 
Radijo valandėlei už jos reikš
mingą šios idėjos rėmimą. Tad 
likęs pelnas 318 doL pasiųsta 
Žygio į Washingtoną egzekuty-
viniam komitetui Chicagoje. 

Baltimores žygio komitetą su
darė visų organizacijų atstovai. 
Komiteto pirm. buvo Balys Bra
zauskas, iždininkė Aldona Bu
čienė. 

SV. ALFONSO PARAPIJOS 
ŽINIOS 

— Birželio rxnecį lietuvių 
!<Ičbor.a£ lair.. Aztaruu. Dras.gi-
7-is drauge su prel. Liudviku 
Mendeliu dalyvavo šv. Neuma-

alba. Visiems sugiedama ilgiau-
ių metų, prisegama pagarbos gė-
ė. Vyresniųjų vardu tarė žodį 
°etras Montvila. Kad daugiau ga-
ėrų parapiečiai įsijungti ir bend-
auti, todėl buvo surengti šo-
:iai ir jauniesiems. 

Komiteto pirmininkas Alfon
sas Samusis rūpestingai sielojosi, 
o su juo dirbo Marytė Shalins. 
kuri platino bilietus ir aukojo 
šiam parengimui, stalų papuoši
mui, laimėjimų suorganizavimui, 
Elena Mickeliunienė surengė vai
šes ir aukojo savo darbą ir val
gius, talkino Irena Fairbanks. 
Matas Simonaitis. Alė Žukienė, 
Viktoras Ralys, Vida Simonaitie-
nė. Petras Sandaravičius, Juozas 

Bulevičius, Walter Sidas ir kiti. 
NOVENA 

Novenos Mišios už vėles pra
vedamos lapkričio mėnesį Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj. Tikin
tieji maldomis ir pamaldomis 
nuirusiuosius orisimir^. Vėliniu iš-
v^jurėse, lapkričio I d. 

ISSJK£L£ 
Antanas ir Zuzana Mažeikai 

A. A. 

KAN. PAULIUS JUKNEVIČIUS 
Mirė spalio 29 d., 1977 m., 10:35 vaL ryto, sulaukęs 73 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Kazimieras Ju>-ioievisz, 

jo žmona Ona. sesuo Pranciška, jos vyras Kazimieras Fedo^ 
rovies. Lietuvoje liko sesuo Viktorija, jos vyras Stanislovas 
Garbasevičius, ir kiti giminės, draugai "ir pažįstami. 

Priklausė prie daugelio katalikų organizacijų ir klubų. 
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį nuo 7 iki 10 vai vak. ir 

antradienį nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. Gaidas-Da:mid ko
plyčioje. 4330 So. California Avenue, o nuo 8 vai. iki 10:30 
vai. vak. Nekalto Prasidėjimo švč. Mergelės Marijos bažny
čioje. Brighton Parke. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, lapkričio 2 d. iš bažrvčios po 
gedulingų pamaldų, kurios įvyks 10:30 vai. ryto, bus nulydė
tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir parapi-
jonus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

• / 
Nuliūdę: Brolis, švogerka, sesuo, švogeris ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid — TeL 523-0440 

A. A. 

P H I L K R A U S E 
(Penshruotas Chicago Policijos Saržantas) 

Gyveno 8054 So. Fairfield Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 28 d.. 1977 m. 9:26 vaL vakare, sulaukės 66 

metų amžiaus. Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Susan (Ragauskaitė), 

sesuo Harriet Pier. broiis Edvvard (Moose) Krause ir jo žmo
na Elzbieta, brolvaikis Kun. Edwardas Krause. uošvis Charles 
Ragauskas, daug pusseserų, pusbrolių, anūkų, proarūkų ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Dariaus-Girėno Amerikos Legijoc. posto, 
buvęs Gimimo Panelės švč. parapijos Šv. Vardo dr-jc- pirm., 
Lietuvos Vytis, Cardinal Mundelein Kolumbos Vyčių kuopos 
ir daug organizacijų policininkams. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6*45 South. 
VVestern Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadieni, lapkričio 2 d. 
iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimirr > Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje vyks ged ingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sesuo, švogeris, brolis, aošvis ir bror-
vaikis bei kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. 737->y>00. 

A. f A. 
Agronamas Aleksandra Gaška 

r. . Gyveno _5154,§o. .Cajiforn^. Av£Bųę..Ch.«:.agp. Dinp&,.. 
Mirė spalio 29 d.,' 1977 m., 1:00 vaL popiet. 
Gimė Lietuvoje. Žeimelio valsčiuje. Šiaulių apskr., Dir-

žių kaime Amerikoje išgyveno 27 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emilija (Mielytė), sū

nus Remigijus, žmona Vida: duktė Vida Bandis ir jos vyras 
Juozas: sūnus Aleksandras ir jo žmona Jean: Lietuvoje: sūnus 
Kęstutis ir jo žmona Regina; duktė Dalė Beržinskienė ir jos 
vyras Gediminas: anūkai Gintautas, Indre, Gilius? Gaškai ir 
Ieva Gaškaitė: Eglė ir Andrius Beržinskai: Teodora Lapinskienė 
ir jos vyras Juozas su šeima; brolis Antanas ir jo žmona 
Emilija: švogerka Liucija Paulavičienė ir jos vyras Sergėjus: 
pusseserės. Pusbroliai Amerikoje, Kanadoje, Prancūzijoje. Ru
sijoje ir Lietuvoje. 

Priklausė BALFui. Agronomų sąjungai. Lietuvių Ben
druomenei (Gage Park). ir Liet. Pensininkų sąjungai. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-JEvans koplyčioje. 6845 South 
VVestern Avenue, nuo 5 vai. popiet. Laidotuvės įvyks antrad.. 
lapkr. 1 d. iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėtas J. Gimimo 
Švč Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas t Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gumines, draugus ir r>ažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys sūnūs ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Mažeika ir Sūnūs —• Tel. 737-8600. 

C L A S S I Fl E D GU IDE 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 
• » • » • * ' • • • • • • • — • • • • • • mm m m m i 

Pompano Beach, Floridoje, atos-
togautojams išnuomojami miegami 

1 kambariai. Skambint 3Ū5 - 943-9735. 
Išnuom. Brighton Pke. 5 kamb. bu
tas suaugusiems. Jokių gv'Vuliukų. 

Skambint LA 3-3758 

• = • = * = « 
M I S G E L L A N E J O C S 

iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiHMiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
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 T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. 69th S t , teL T76-1486 
iiiiiiniiiHiiiiniiimiiiiUMtmituiiiiiniiui 
'iiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiimtiiiiiiimiii 

SIUNTINIAI | LIETUVI 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4669 Archer A ve. 
Chicago, m . 60632, te le t 927-5986 
Hiiniiiiinmiitiiimimim»m»»""""» 

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiifiiiiiimiiii 
NAMU APŠILDYMAS 

Taisau senos Ir sodedn natHos pe-
! fiios. Pigiai Lšvalan taipgi alyvinius ir 
i perdirbu dčl duju. įdedu vaudens &H-
j i > t u n « . KreipUa — 

A. BANYS — TeL 447-8896 
:iiiiiiiiiiiiinmmiiiiiminmiiHtHiiiiHiii 
iiiiiiiitfi:ifiiiitfiiiiiffnifttiiiiiiiiimiiiim 

M O V I N G 
SER2NAS perkrausto baldus hr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 
flIlIllIlIllIllililllilIliiiliiliUlllllillUlHMK 

oooooooooooooooooooooooooc 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Radijo Valanda Jau S5 m. tarnauja 
vew Jetsej, 5>ew Vork ir OuuaneOcut 

IiecuTiam^t 
Kaa SeStadlenį nuo 4 Iki 5 vaL pople* 
i3 WEVD Stoties New Yorke 1110 
kiL, AM tr 97.S> meg. FM) . 

Direkt. — Dr. SdkBbna J. 
14«7 Force Drtre 

Moontamaide, X. J. O70M 
TeL 232-5505 (oode) 801). 

Kviečiame taip pat klausytUi Lde-
tuviSkų kultūrinių valandn anglį} kal
ba 15 Seton Hali Universiteto radijo 
rtoties (New Jersey WSOTJ, 89.5 meg. 
PM). Ptrmad. 7:«o-8:80 vaL vakaro 

(Vadovauja prot. t. Štokas) 
ooooooooeoooooooooooooooof 

iiHHiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitmm 

"MŪSŲ ŠOKIAI". 
Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutu (antroji laida) 1975 

! metate Chicagoje. 
Gaunama DRAUGE, 4540 

iWe«t 63rd Street, Cnicago, D-
; tinois 00629. Kaina $4.00. Ufaa-
įkant pridėti 21 centą ut per-
i cun tima. Tllinoie gyventojai mo-
11» 5% avafcMgi 
HiiiiiiiiiiiifiTfiiiifiiiiiiiiifiiiiiiminnintr 

; MIIMMUIIIIMlIflIMlIHItlimimUHItniHi! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAlflUS 

Plauname lr vašknojame 
viso rušia grindis. 

i. BtTBNTS — TeL B E 7-5168 
iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiini 

B E A L 
• • • « • • • » • 

E S T A I S 

6200 S. TROY 
Atdaras apžiūrėjimm Šiandien nuo 

12 iki 3 vai. popiet ir seknad. nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

9 kamb. mūr. Tinka giminingom 
šeimom gyventi. 4 miegami, 2*/2 vo
nios. Ąžuolo grindys h- durys. Vieta 
raštinei rūsy, su atskiru įėjimu. 2 
maš. mūr. garažas. Daug priedu. Bro
keriai kviečiami 

T H E B E A L ESTATE CO. 
6417 West 63rd Street 

586 - 5940 
5 8 5 - 6 7 7 1 

PUIKIAME MIAMI BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentą namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
Virt 25% ant investmenta {mokėti 
$45.000. Rašyti: P.O. Bos 14404, N. 
Palm Beach, Florida 33406, U.S.A. 

Labai erdvas 2-jn aukštų mūrinis 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai. 2 maš. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras namas, dar geresnes pajamos. 
3 butai ir biznis. Brighton Pke. Pa
skubėkite. 

S I M A I T I S R E A I T T 
Insurance — Incorae Tas 

2951 ^v.63rd Street — 436-7878 

HELP WANTED - VTBAI 

Sign Shop Manager 
The manager of our Commercial Sign 
Dept k retiring. We are seeking his 
replacement. Requirements are a 
a complete knowiedge of the com
mercial sign business and the ability 
to contact customers to offer sound 
advice & costs. 

Ali replies will be conhdentiaL-
ARROW SIGN CO. INC, 

L. Scadron — TeL 722-1111 

INJECTION 
MOLMJtSG FORUMAS 

SmalLinjeetion moldJng ehop. With 
nKiig&ug and supervison. esper'-ee. 
Take over sbift from 12^0 ioS'idO. 
Salary oommensurate vrith ezper'ce 
and escellent benefita, 

For appointmeirt eaU &S9-1400 
EąriMl OpDortunity Empioyer J&./T. 

M. L. S. 
MABQUETTE PABKE EB 

PIETVAKARIUOSE 
lar ime 

Budraitis Really Go. 
DBAŪKHAI IV AIEIU BOAITj 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksune nuonizmikna. 

«4S W. 63rd 8t* teL 767 

gera vieta. 

PACKAGE EZPKESS AGENOT 
MABUA NOREUOENB 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TAbiU pageidaujamos ftctm raSlea 

prekės. Maistas 16 Barono* saadeing. 
2AOR W. «9 St.. Chicafro, HL 40S9t 

TEh. — WA a-27S7 

IMKITE Et BAIMES 
Tvirtas 2-įų batų mfiro 

atskiri Šildymai, ammimnn 
Didelio garažas. Labai 
$31,900. 

Didelis mfiro bangalow ant plataus 
sklypą Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00. 

10 batą tvarkingas muro namas, 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų bota, gelsvo plytų, 18 me> 
tų modernus namas h ekstra didelis 
muro garažas. įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų, -Greit galima užimti-—-
vertas. $60,000." . . . 

ntniriu prekybai, i estei aus! ar ofi
sui, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42,900. 

Grąžas platus sklypas lr garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjai. 

Valdis Real Estete 
2625 Vtef7f$t Street 

Tel 737-7200 ar 737-8584 

EXPEEIEN"CED MIG AND TIG 
WELDERS AND LNSPECTOBS 

For l s t Skift 
Apply employment office: 

EAGLE SHEET METAL MFG. Co, 

6228 Howard. Uties, fllmsin 

VYRAI m MOTEBV8 

Cleaning Supervisor 
FOR OFFICE BUILOINGS 

Afteraoon and evening hours. Mušt 
knov/ every pfcase of cleaning, in» 
cluding rug shampooing. £xpertenced 
applicants will be considered. Start-
ing wage $225,00 per week with in-
creases. 
GORDO.V H. MYLĖS & ASSOC 

121 So. Wilkie Road 
Arlington Heighte, Illinois 

PHONE - 23H6M 

RESTAURArfT HELP 
Locai restaurant (Elmhurst, UI) 

needs Janitors, Waitresses, Bos 
Boys and Cooks. FuH and part 
time. Ca'J 

TeL — 279-9975 

Viena iš įdomiausiu šiais metais išėjusiu knygų | 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS i 

10% — 2«<& — i»% pigiau mokėsit 
už apdraada nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 K W«wt t5«h S«rc«t 

Chicago, nunois 
TeL — GA 4_8«64 

tc kP.iAniącijos ifikilmėfid &o-:į&kete nuolatiniam ap$igp«xu>i 

Knyga yra jdomi jau vien tuo. kad yra parašyta Lietuvoje Lr 
išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geležinės uždangos. 

Šalia to, ši knyga apibūdina vieną iš spalvingiausiu Lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo dattg įtakos visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Ijcavoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtie- komunistų 
kalėjime, jo kovos už Metcvio teises Vilniaus ari^-s 'rjpijoje prie? 
aejtikimai Žemas lertkirino pastangas Soje knys į e j r y l s doku
mentuota realžarre. 

Kcyja yra 245 pal, tiebavtų krScKionių demokratų leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kietais viriieiiais kaiaiio^ 7 do*i. 

• 
> • 

• 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiifiiiiiiHiininNiiiiii 
I v.-, iriu prekių pasirinkimas aebran-

sri.ii ii tnūso <<andelio. 
f O S M O S PARCEI^I F. V PBESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
H M S. Hal«*ed S*., (*hk»go. IB. SftfaM 

2.V>1 W. «»th St_ Chicago. ML 84MŽS 
Totff.: »2S-2T37 — 2V»-*S2fl 

niIflMtlIlMIlIMIIIMIlHIliniUlIflUIIMIUHIU 

M. A. $ I M K U S 
XOTABT FtBLJC 

IVOOME TAX SEBTH7E 
4259 So. Mapiewood, teL 254-7490 

Taip pat daromi VERTOtAL 
GTMnciTJ liSkvlettmal. pilAaml 

PIUETYBfiS PRAŠYMAI lr 
kitokio blankai. 

CARETAKEK COCPLE VVANTED 
Kale & female for Konvay Center4 
rm. apartment m bidg. pius wages. 
Apply by appUcation or eaU for av 
tbrmation. — NQRWAY CENTER 
23S9 Na Kedzie, Chicago, m. 40647 
RU 04496 er CA 7-97S8 

EXPERIENGED 
GO 0 K S 

DISHWASHERS 
BUSS ERS 

nu 0R PART TIME " 

Serai igansiiestauraiTl 
€480 G0LF ROJO), 
KILĘS, ILLINOIS 

PHONE — 9654844 
Bąnal Opporttmity Empioyer M./F. 

VFANTED — 

M H M H 
XABQUETTE PABKE 

12 metų mūras, 3 miegamieji. V/z 
vonios, gražiai įruoštas rūsys, caru 
šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Vaunr plrUinas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Ta i 

Notar iate — Vertfanai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

•456 So, Kedrie Ava. — 7784MS 

EXFEBB2fCED TYPBST 
8:90 to 4:30 

Company beoefits. Pree parking 
EDWARD HaC'HEB CO. 

2118 S. WabasJi Ave. 

D S M E S I O 

m 

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

Apdraustas perferaostyassi 
l'.-zirt^Į atties^ 

TeL — S76-1S82 arta 
S76-5M6 

»•»•»> < n n i 
Apsimoka akeibtto diea. DRAUGE, 

Į 

i res Įx cZzO^'^isl tiaitoraus Ha" 
t ^ ž c £ec^s* i t t* taelbtatą la i -
noa yra 

\ iZliLVn, KORTELIU REIKALU 
Vizitinių kortelių oau cio jimas yra 

graios paprotys. Biznieriai jas pla-
aai naudoja. Bet anka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizt> 
tinęs korteles. 

Kreipkitės jį "Draugo" admima-
tracają visais panšiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mo. 

T A U T V I L Ą 
Juozo Krafikausko 

Tai yra knyga apie Smogų, ku
ris savo tėvynėje yra laikomas 
prieše. 

ApUaka jute*. ZcjEa£s.;-.Ž6 Seu 
kcvieaSs- Žais* — 4 dol 

bmptifm 
mm 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

T R U M P A I 
• 

— Lapkričio 5 d. Rochesterio 
Lietuvių Bendruomenės choras 
ruošia mišraus choro dainų kon
certą. Į koncertą yra kviečiami 
atsilankyti visi Rochesterio ir 
apylinkių lietuviai ir svečiai. 

— Koncerto repertuare yra 
dauguma dainų, kurios bus 
dainuojamos ateinančių metų 
dainų šventėje. 

— Choro dirigentas Jonas Ado
maitis, akompanuoja Kęstutis 

Saladžius. Pranešėja Izabelė 
Žmuidzinienė. Koncerto pradžia 
7 vai. v. 555 Hudson Ave., Lie

tuvių salėje. Po programos šo
kiai grojant Melo-tons muzikan
tams. Veiks bufetas, bus dova
nų. 

— Šiais metais lituanistinėje 
mokykloje mokosi 32 mokiniai. 
Vietoje pasitraukusių mokytojų 
B. Petrausko ir Kęst. Saladžiaus, 
moko Gailė Tamošiūnaitė, Da
rius Kašinskas ir Rimvydas Ta
mošiūnas. Tėvų komiteto pirmi-

Hartford, Conn. 
STRAZDŲ IŠLEISTUVĖS 

Iš Hartfordo j Floridą išva
žiuoja Strazdų šeima. Kadan
gi Zizmas Strazdas yra daug 
nusipelnęs visuomeniniame dar
be, tai jam, jo žmonai ir sūnui 

LB ATSTOVE VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

spalio 15 d. Hartfordo L. A. P. i . . . _ , . . ,_ _ . , f , , . . ,. ; . .! reikalams Patricia M. Danen 

• papildomos informacinės me
džiagos, liečiančios N. Sadūnai-

Siekdama betarpiškai patirti j Helsinkio sutarimuose esąs tau- ! ' ę ' V i ^ t o r ą P e t k ų ' A n t J " * * 
apie Belgrado konferencijos j tų laisvo apsisprendimo kiausi- į £ Z ^ ^ ' ' ' l " 
eigą ir pažinti JAV delegacijos j mas Belgrado konferencijoje iš 
narių nuotaikas, spalio 18 d.įviso bus keliamas. 
JAV LB Visuomeninių reikalų i I Aušros Zerr užklausimą, ar 
tarybos pirmininkė Aušra Ma-|JAV delegacijos narių vieši pa-
č'ulaitytė- Zerr Valstybės depar j reiškimai, kad iš Belgrado kon-
tamente pasimatė su Valstybės Į ferencijos daug nesitikima, ne
sekretoriaus padėjėja žmogaus I pakenkia galimumui gauti tei-
teisėms ir humanitariniams giamesnių rezultatu, atsakė, 

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. spalio mėn. 31 d. 

klubo salėje lietuvių visuomenė 
nurengė puikias išleistuves. 

Zigmas Strazdas yra gimęs 
1910 m. Telšiuose, Žemaitijos 
sostinėje. Ten jis lankė pradi
nę mokyklą ir gimnaziją, iš ku
rios perėjo į mokytoju semina- j kusio pokalbio 

i r ' jog Sovietai yra pripratę prie 
jos skyriaus patarėju Clifford amerikiečių asmeninių nuomo-
Brody. Abu dalyvavo Belgra
do konferencijos posėdžiuose ir 
laikinai sugrįžo į JAV-bes. 

nių reiškimo ir į tai žiūri, kaip 
daugiau į diplomatinę taktiką 
apsisaugoti save nuo kritikos 

. dėl galimų nepasisekimų. So-
-kaip pusvalandi tru-j ^ ^ ^ nerviškumą rodo 

daugiausia kongr. Dante B metu įsitikino, I 

sių asmenų žmogiškųjų tei
sių paneigimą specifiškai Bel
grado konferencijoje prisiminti 
Aušra Zerr taip pat lankėsi sen. 
Edward W. Brooke ir sen. Hen
ry J. Heiz įstaigose, kur specia
liai kėlė intervencijų Petkaus 
ir Terlecko reikalais klausimus. 
Abu šie senatoriai kartu su sen. 
H. A. Williams ir sen, H. H. 
Humphrey yra įnešę rezoliuciją 
(Sen. Conc. Res. nr. 54), kurio
je abu lietuviai disidentai yra 
minimi, Sovietai smerkiami ir 
JAV-bės raginamos jų ir kitų 
minėtų disidentų klausimą kelti 

riją, kurią baigė Plungėje 1931 i kad ambasadoriaus Arthur į F a s c e l l surinktai dokument inei ' B e l g r a d ? k o n f e r e n c i JoJc- Taip 
m. Tačiau mokytojauti jam ne 
teko, nes baigęs karo mokyklą, 
pradėjo karinę tarnybą. 

Goldbergo vadovaujama JAV i m e d ž i a g a i ž m o gaus teisių pažei-: p a t - A u š r a l ^ asmeniškai 
delegacija yra užėmusi žmogaus j d i m ų a t ž v i ] g i U j n o r s o f i c i a i i a i ^pap raš ius , sen. Hemz yra pa-
teisių klausimais žymiai tvirtės- b a n d o n e p r i d u o t i jai dėmesio. " 

Būdamas 7-tame pėstininkų nę poziciją, negu planuota am- F a k I a u s u s k o d ė i armėnai žy-
žemaičių kunigaikščio Butagei-: basador. W. Shererio vadovavi- d a i i r R y t ų vo]dečiai sėkmin-
džio pulke Tauragėje, vedė Mar-į mo metu. JAV yra pasiryžusios g i a u i š v v ~ k s t a į Vakarus už pa
tą Domalakaitę, su kuria juo- į nesiriboti konferencijoje bendro fcaltiečius ar ukrainiečius, tiesio-
du susilaukė dviejų sūnų, Arū-1 pobūdžio debatais, bet uždarose g i n i o a t s a k v m o nesulaukta. 
no ir Voldemaro. [sesijose kels Sovietų ir jų sate- P a t a r t a b Q t i i š t ve rm; , ^^ gįe-

1949 m. Strazdų šeima atsi- litų specifinius nusižengimus k i m u o s e disidentams padėti. 
kėlė į JAV ir apsigyveno Hart- Helsinkyje pasirašytam aktui. Valstybės departamento ats-
fordo priemiestyje, mažame. Kokie specifiniai pavyzdžiai bus tovams'buvo įteikta naujausios 
"VVethersf ieldo istoriniame mie- parinkti iškelti konferencijoje,' 
stelyje. Čia Zigmas Strazdas šiuo metu dar nėra nuspręsta. 

siuntęs Brežnevui laišką Terlec-
kio ir Petkaus arešto reikalu. 

A. Gč. 

— Lengva pasiekti viską, ko 
nori, su sąlyga, jei iš pradžių 
moki apsieiti be dalykų, kurių 
negali pasiekti. 

Elbert Hubbard 

Mylimai mamytei 

URŠULEI JOTEIKIENEI 
Brazilijoje mirus, jos dukrai ONUTEI KULIEŠIENEI 
ir žentui VINCUI Amerikoje. VYRUI ir dukroms 
JULIJAI, ANGELEI ir VANDAI, sūnums STASIUI ir 
MARIUI Brazilijoje reiškiame gilią užuojautą. 

Stase ir Kazys 
Irena ir Ksaveras 
Zita ir Jonas Adickai 

ninkas yra Vaidis Draugelis, mo- įsijungė į didelę organizacinę Pagal P. Darien, teigiamai ver-
kyklos vedėjas Bronius Kroky: 

— PLJ Rochesterio skyrius sa
vomis jėgomis baigia atsinaujin
ti buvusį seserų pranciškiečių, 
parapijos mokytojų, vienuolyną. 
Sudarytas komitetas iš visų or-

Iveiklą: Tėvynės Mylėtojų drau- tintinas ambasadoriaus Gold-
'giją, Balfą, Altą, Lituanistinės, bergo parinkimas JAV delega-
mokyklos tėvų komitetą. Frede-1 ei jai vadovauti. Asmens su ža-

i riko Sabonio Postą, eidamas noma pavarde JAV-ėms labai 
; čia įvairias pareigas. Buvo Pet- reikėję. Labai abejotina, kad 
! ro Jurgėlos vadovaujamo Legi-
jjono nariu, inspektoriaus pa-ganizacijų atstovų. Skautų atei , . . . _, 

tininkų, sporto ir kitų, kuriam r e i S o s e - . v Zenonas, Jonas Bernotas, Zita 
vadovauja Juozas Laukaitis, Jr. P a s k u i *> ^P 6 8 0 ™ b u v 0 J* D a P k i e Q e " 
Taunimas, talkos būdu, išsidažė t&&** Connecticuto. Baltieciųj a s t r a z d a s p a d ė k o j o 
namą iš lauko ir vidaus. Dabar j komitetas ir Connecticuto Pa- i ^ ^ ^ gn^Ja y ^ s į ^ 
nori gauti baldų, kad ir naudo-1 v e r ^ u J u teutu k o m i t e t a s , ku- i P r i m i n ė > k a d tie k a I b ė t o j a i g a l 
tų, vidaus įrengimams. Jaunimas riuose J i s e i l^ m e t u vadovavo. j fa. d a u g p a g a k . 
šias patalpas žada naudoti savo 
susirinkimams, posėdžiams, repe
ticijoms. 

Gavęs JAV pilietybę, jis įsto- d i r b o v f e a o m e n m į d a r b ^ 
jo i respubbkonų partiją, ku- ^ . Q n e g k f c k v f e n a g 
rioje, ypač pnes rinkimus, daug t u r f į j į 
pasidarbuodavo. Pastaruoju me- j 

— Lapkričio 20 d. sekmadienį tu buvo Connecticuto Respubli- Sekmadienį dar "Tėvynės 
įvyksta Šv. Jurgio lietuvių para 
prįos metinis bazaras. Tuojau po 
pamaldų bus galima salėse pasi
vaišinti gerais pietumis ir daly
vauti žaidimuose —laimėjimuo-

konų tautybių komiteto vice-. Garsų" lietuvių radijo vaL ve-
pirm. j dejas Alg. Dragunevičius iš 

Už pasidarbavimą respubliko-1 užrašytos magnetofoninės juos-
nų partijai Zigmas Strazdas bu- teles Zitos Dapkienės ir Zigmo 
vo apdovanotas specialiu "Ser- Strazdo kalbas perdavė radijo 

se, kurių visas pelnas eis parapi--. vice Avard", o iš Washingtono, bangomis. 
jos salės atnaujinimui. Visi bus i š respublikonų tautybių štabo, 
patenkinti ir laimingi šiomis žai- g a v o sveikinimo ir padėkos te-
dynėmis, kurie ateis į bazarą iegramą su gerais linkėjimais 
pilnomis kišenėmis. Kas ateis sėkmingam darbui Floridoje. 
pilnomis kišenėmis pinigų, tas 1 9 6 3 m . Zigmas Strazdas bu-
išeis su glėbiais laimėjimų. Į šį v o įsijungęs į amerikiečių orga

nizaciją "Civitan", kurioje jis 
buvo net prezidentu ir Lieute-
nant Governor.:, 

bazarą ateina ir tie lietuviai ku
rie fį jį ateidavo ir prieš 50 me
tų. Atsiminkime lapkričio 20 d. 
. }**, Spalio} 10 -4- .^Rochest«*yje 
mirė Juozas Sedliekas. Velionis 
buvo malonaus charakterio as
muo. Sąmoningais lietuviais iš

augino dukterį Birutę Litvinienę, 

s" Bet ilgiausiai Z. Strazdas dir
bo Lietuvių "bendruomenėje. 

Telydi šį jų persikėlimą į 
raują gyvenamąją vietą Flori
doje geriausia sėkmė. 

Jonas Bernotas 

ŠACHMATAI 
— 0r. V. V. PaZčutteskas, IL 

Nuo pat įsikūrimo apylinkės tsikvalifikavo-ir -dabar rungiasi 
valdyboje pirmininku ir su na- dviejose pasaulio koresponden-
ža pertrauka LB apygardos vai- c i n h * šachmatų pirmenybių 

kuri yra gimnazijos mokytoja ir d y b o j e . g i u o m e t u jis yra Ame- baigose (individualinių ir ko-
sūnų Romą, kuris yra advokatas 
Juozas Sedliekas buvo aktyvus 
lietuviškoje patrijotinėje veiklo-

rikos LB tarybos narys. mandimų, žaisdamas JAV eki
pos eilėse). Tai vienas didžiau-

Marta Strazdienė taip pat sjų šio meto mūsų šachmatų pa 
je. Priklausė Liet Bendruomenei, I ruošėsi mokytojos darbui, bet siekimų! 
Rsmovėnams, Šv. Vardo draugi-1 vėliau perėjo į teismo tarnybą, i Į Europos korespondencinių 
jai. Buvo Lietuvių fondo narys. į būdama teismo sekretore. Hart- pirmenybių baigmę įkelta Sovie 
Taip pat jis buvo labai gabus I forde M. Strazdienė įsijungė į tų S-gos rinktinė, kurios eilėse 
techniškiems medžio ir metalo į Moterų s-gą, o Wethersfielde laidė- ir žais du Lietuvos žaidi-
darbams ir daugeliui lietuvių jis — į "Garden club", kur dirbo; kai: tm Vladas Mikėnas (Vil-
šioje srityje pagelbėjo, kurie jo 
dabar pasiges. Liko našlė Juzė 
Sedlickienė. 

Koresp 

BELGRADE... 

(Atkelta iš 3 psL) 

šiais metais suintensyvėjo kaip 
tik Helsinkio konferencijos suda
rytos atmosferos dėka. 

Tebūnie leista tikėtis, kad "Hel
sinkio dvasia" palaipsniui bres ir 
bus pripažinti nauji laisvių plo
tai, ypač kad bus garantuota es
minės sąlygos religiniam milijo
nų tikinčiųjų ir jų bendruomenių 
dvasiniam gyvenimui". 

Baigdamas savo kalbą mons. 
Silvestrini pabrėžė, kad neturi
ma minties šiais reikalavimais 
daryti Šaltojo karo įtampos. De
legacija tikisi, kad visos valsty
bės konkrečiais faktais įgyven
dins kilnios principus, paskelbtus 
ir- pasirašytus Helsinkio konfe
rencijoje :r patenkir^ troškintus, 
>wje yra gavybines ir pirmaei-

rvairiose pareigose. I nius) — ketvirtoje lentoje ir A. 
Abu sūnūs yra sukūrę šei-. Uogelė (Šiauliai) — dvyliktoje 

mas. Arūnas gyvena Bostono lentoje. Pusbaigmyje Mikėnas 
apylinkėje ir augina du sūnų pelnė 3V£ tš., o Uogelė 4% taš-
rr dukrą, jaunesnysis Voldema- ko iš 6 galimų. 
ras augina vieną dukrą ir gy
vena Floridoje. 

Matome kokia plati Zigmo 
Strazdo visuomeninė veikla. 
Todėl lietuvių visuomenė su
kvietė gausų, apie 100 žmonių 
būrį jiems pagerbti ir išleisti. 

Banketą — išleistuves orga
nizavo ir pravedė "Tėvynės 
Garsų" pranešėja Zita Dapkienė. 

Kalbėjo, sveikino ir daug lai
mės linkėjo kun. Juozas Matu-

— ŠA Lietuvių šachmatų 
pirmenybės (lapkričio 12-13 d. 
Kultūros židiny) būtų pačios 
stipriausios, jei pajėgtume su
traukti į jas mūsų geriausias 
šachmatų jėgas: iš Kanados — 
R. Vaičaitį, P. Vaitonį, L 2alį, 
iš Chieagos — dr. Palčiauską, 
P. Tautvaišą, A. Zujų ir kitus: į 
Bostono, Baltimorės, N. Yorko, 
Philadelphijos ir kitų miestų I 
saidikus. Darykime kas įmano- ! I 

tis. Albina Lipčienė. LB apygar- j „ ^ ^ suvažiuotų kuo dau-
dos pirmininkė, Stepas Zabulis,; c j a u pajėgiųjų vyrų ir jaunių! 
LB Hartfordo apylinkės pirmi
ninkas, Ona Jusinienė, Strazdų 
sponsorė, dr. Petras Vileišis, 
Petras Simanauskas, Ramovė-
nų pirm.. Ada Ustjanauskienė, 
Moterų federacijos. Hartfordo 
klubo pins., Stasys Bcitauokas, 
T A t , V - ' V J - , T-;—— « , . — . - » - -
X ^ * J ^ . ^ . J ^ - « * * J V J •^•^^ i , . . U ^ U M M M ) 

Ramanauskas Zis^ae St^poza-
Iej reikšmes. įJM. i viciua, Adoįfa» Deikis. Vaclovas 

BEVERLY Hn,LS OftLlNYCIA 
Tekt : PR JMMWS ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Ger.e Drishių Irratitavė 

IHE BAISY KSOBS 
0Q1Z Soctiwo&t SM7. Ctti Law= 

— C-t.& visAz prcjOT^s — 

DEŠIMTUS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. , 

S T A S Y S P I E T U Š K A 
Š. m. lapkričio mėn. 1 d. sueina dešimt metų. 

nuo mūsų mylimo tėvo ir uošvio mirties. 
Už jo sielą bus laikomos šv. Mišios lapkričio 

mėn. 5 d. 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus, prisi

minti jį savo rualdose. 

Nuliūdę: 
Duktė IRENA ir VYTAS RADŽIAI 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1977 m. spalio 28 d., tragiškai žuvo. sulaukęs 20 m. amž., 
mūsų mylimas sūnus, brolis ir anūkas 

A- A. 

RIČARDAS JUŠKUS 
Gyveno 8405 South Lawler Avenue, Burbank,' Illinois. 
Gimė Chicago, niinois. 
Pasiliko didėliame nuliūdime tėvai Irena ir Vytas, brolis 

Viktoras, močiutė Magdalena Snarskiene, dėdės: Juozas Snars-
kis. Alfonsas Snarskis su žmona Palmira ir šeima, Jonas Snars-
kis su žmona Dana ir šeima. Bernardas Juškus su žmona Seve
riną, tetos: Birutė Kačiukas su vyru Jonu ir šeima, Zolda 
Snarskytė, tėvo dėdė Stasys Juškus ir Lietuvoje teta Regina 
Baturienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 31 d. iš ko
plyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėtas į gvč. Mergelės Marijos 
parap. bažnyčią kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nnliodę: Tėvai, brolis, močiute ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, telef. 476-2345. 

A. t A. STANLEY BUKAS -BUKAUSKAS 
Gyveno 6935 S. Talman Ave., Ohicago, Illinois. 
Mirė spal. 28 d., 1977 m.. 8:30 v, vak., sulaukęs 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Šeduvoje. Amerikoje išgyveno 68 m. 
Psailiko dideliame nuliūdime duktė Sandra Carnahan. žen

tas Claude. 2 anūkai VVilliam Loll su žmona Song ir Patricia 
Allen su vyru Niek, 3 proanūkai Kris, Amy ir Nikki. artimi 
draugai Valerija ir Edvacdas Točilauskai, Lietuvoje brolis An
tanas Bukauską? su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė McKinley American Legion Post No. 231 ir Sv. 
Vardo dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 
71st St. Laidotuvės įvyks pirmad., spal. 31 d. i i koplyčios 11 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioj" įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Laidotuvių oirekt. Dona £ A Petitu* — TeL 476-2345. 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

PETKUS 
MARQUfcTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S.W7 SO. LITCANICA AVE. Tel. YArds 7 S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2314 W. 2Srd P l J l f E Tet. VIrtfnia 7-6671 
2424 W. «9th STREET TeU REpoUic 7-1213 
11029 Souttarest Uigfatray, Palos HilK nil . Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

434S SO. CALIFORNIA AVE. "DPI LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO SOtfa Avet, CICERO. ILL. Tel OUymplc 2-1003 

-
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pftnaSIficis, 1077 m. spaSb men. SI cL 

X Laimos Lapinskienės lėliu 
į teatre spektaklis Cievelande 
įvyks sekmadienį, lapkričio 6 d. 

i Rengia Moterų sąjunga. 
x l i e t . agronomų s-ca spa

lio 31 d. 7 vai. vak. Mažeikos -
! Evans koplyčioje rengia atsi-
l sveikinimą su a. a. agr. Alek-

X Plunksnos slapyvardžiu sandru Gaška, 
pasirašęs autorius atsiuntė nau-J x ^ D f e I n u n k f l i a o m o X s l e i . 
ją kūrirų "Draugo romano kon
kursui, kuriam kūrinius įteikti 
paskutinė data yra lapkričio 1 

i x 
vių ateitininkų kuopos nariai 
dalyvaus Vėlinių eisenoje ir šv. 
Mišiose už mirusiuosius Svč. M. d. (pašto antspaudas) Tuoj po M G i m i m o ^ { ^ ^ ^ 

lapkričio 1 d. jury komisija pra
dės kūrinius skaityti. Komisija 
šiemet yra Chicagoje. 

X Sol. Soma Mastaenė lap
kričio 6 d. dainuoja Toronte, 
arkhrysk. J. Matulaičio minė-

vakare. trečiadienį, lapkričio 2 
d., 7 vaL vak. Nariai renkasi 
C:30 v. vak. mokyklos priean
gyje. 

X švč. M- M. Gimimo parapi
jos šv. Vardo draugijos vyrų 
bendros šv. Mišios bus lapkri
čio 6 d. 

x Aleksandras Kadžius, Bal-

jime. 
X R e l Dalia Mackianenė, 

kurios vadovaujamas Los An-
Želes Dramoe sambūris pereitą t imore7 \ lD71tooma7"kul tūr i 
savaite suvaidino rašyt Birutės ^ ^ ^ ^ , e „ 
Pūkelevičiutės veikalą "Paiki- TH„ K ^ ^ , ^ tnv ,OT1 „- MA„ntk 
mąM, pereitą sekmadienį dalyva
vo kun. Bruno Markaičio muzi
kiniame kūrinyje "Pilnatyje" 
(kompozicija pagal Bernardo 
Brazdžionio žodžius). Viešnia 
i i Los Angeles pereitą šeštadie
n į lydima dail. M Stankūnie-

rių lietuviškų knygų už didesnę 
rūmą ir dar atsiuntė 15 dole
rių auką knygų leidimui sti
printi. Nuoširdžiai dėkojame. 

Pedagoginio lituanistikos instituto studentai ir lektoriai, pradėję naujuosius 1977-78 mokslo metus, prie 
Jaunimo centro. Stovi (iš k.): Romas Kinka, Aleks^n dras Dundulis (direktorius), Vincentas Liulevičius, 
Aldona Šimaitienė, Elena Songinienė, Br. Juodelis, VI Uja Kerelytė, Jonas Gaižutis, Ignas Serapinas ir Kleo
pas Girvilas Nuotr. Lino Meilaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KOMPIUTERIŲ 

PROFESLJONALAI 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE j DID2. BRITANIJOJ 

— Valentina Misiūnaitė, Det- — Liet. socialdemokratai D . 
roito visuomenininko ir Lietu-. Britam joje šiais metais savo 
viškų Melodijų radijo valandė- į metiniam suvažiavimui susirin-
lės redaktoriaus Alberto ir Ele- j ko Pellshille, kur dar prieš pir-
nos Misiūnų duktė, baigusi imą pasaulinį karą veikė tuo 
aukštuosius moks'us prekybos į pat vardu organizacija. 1907 
srityje ir dirbusi General Mo- m. spalio mėn,, t. y. lygiai prieš 
tors Korporacijos, Cadilac divi- \ 70 metų ten buvo pradėtas leis-
zijoje Detroite, už sumanumą ir j ti "Rankpelnis", kuris per ke-
darbštumą buvo paaukštinta liolika metų skleidė demokrati-
tarnyboje ir perkelta į Phila- j nio socializmo idėjas. Laikraš-
delphiją, kur eis Cadilac kom- tį skaitė lietuviai angliakasiai 
panijos atstovės pareigas Phila- į Škotijoje ir bendraminčiai kd-
delph'jos rajone. Valentina | tur. Po antro pasaulinio karo, 
Misiūnaitė naujas pareigas pe
rėmė spalio 17 d. Malonu, kad 
jaunieji lietuviai profesionalai 
yra sumanūs ir darbštūs. Va
lentina Misiūnaitė yra baigusi 
Detroito "Aušros" lituanistinę 

socialdemokratai vėl atgijo. Da-
bar Škotijoje gyvena ir dirba 
gražus būrelis naujosios emi
gracijos lietuvių, kurie priklau
so organizacijai. Jiems vado
vauja A. Jovaras, J. Bliūdžiua 

mokyklą ir gražiai kalba lietu- i ir J. Venskūnas. Suvažiavę i š 

nės, aplankė "Draugo** redakci-! gų už didesnę pinigų sumą ir 
ją u* pasidalino mintimis apie i tuo parėmė mūsų knygos leidi-
kultūrinę veiklą Kalifornijoje, j nx> darbą. 

Spalio 26 d. Jaunimo centre 
buvo susirinkę lietuviai, kom
piuterių - informacijos techno
logijos srities profesionalai. Šis 

Marija Vasiliauskienė, ži- p i r m a s tokio pobūdžio susibūri
mas buvo skirtas susipažini
mui ir pageidautinos veiklos 
aptarimui. 

visos D. Britanijos, socialde
mokratai išklausė centro komi
teto pranešimo, kurį padarė 
pirm. K. Tamošiūnas, ižd. V . 
Matūza ir sekr. J. Vilčinskas. 

loma torontiškė, nusipirko 
"Drauge" įvairių lietuvivkų kny-

X Cicero miesto ugniagesių 
viršininkas maršalas yra lietu
vių kilmės Ben Naurich. š į ru
denį dalyvavo ir LB apyl. su
ruoštame baliuje. 

X J. Mažeika iš Hot Springs, 
Ark., įsigijo "Drauge" Pr. Nau
jokaičio "Lietuvių literatūros 
istorijos" tris paskutinius to
mus (I tomas jau išparduotas). 

X A. a. PreL Mykolo Krupa
vičiaus ir visų Chicagos Krikš
čionių Demokratų skyriaus mi
rusių narių prisiminimas įvyks 
Visų šventųjų dieną, lapkričio 
mėn. 1 d.. 6 vai. 30 mm. vaka
re. Tėvų Marijonų koplyčioje; 
šventomis Mišiomis ir po jų su-! 
sirinkiine vienuolyno s^Jėje, 
6336 So. Kilbourn Ave. Visi 
krikščionys demokratai bei 
bendraminčiai kviečiami daly- i 
vauti. Kviečia skyriaus vaklvba. 

v*-.w,'"»vv -. * • / • • / , • « , - ; ? • / , ' ; • 

viškai. 
jauni vyrai ir atsargoje turi rasti galimybių radijo ir TV _ cievelando, jo apylinkių 
pakankamą skaičių atsarginiu i programose, būsimą oratoriją1^ n e t t o l i m e s n i ų vietų'lietuvių 
žaidėjų. Lituanica visą vasarą, išgarsinti. j miĄmi^mml D a i n a v o s gas-
džiugino Marąuette Parko apy-| Vėliau buvo pakviestas orga-' t r o l ė m i s m m u z i k i n i u v e i k a l u 

linkę gražiomis žaidynėmis, į nizuoti muzikos programas Ka- "Kūlgrinda" tikrai džiuginantis. I Pastarasis kalbėjo apie Soc In-
Uformjos Mokslo ir pramonės Bilietai sparčiai perkami dažnai j ternacionalo kongresą 1976 m. 
muziejuj. Ten rado talentingų a e ^ s a u het i r ^ ^ d r a u . Genevoje, kur buvo paliestas 
berniukų chorą, kuris per vieną ^„^ kitataučiams. Muzika ir dabar aktualus klausimas — 
repeticiją įstengia išmokti nau- š o k i s ^ visų kalbomis kalba.l Žmogaus teisės komunistų val-
ją kūrinį. Su jais dirbo ir dar Bilietų kreiptis į R. Tatarūm'e- j domuose kraštuose. Išdiskuta-
turi naujų planų. į n e j t e l 531.5924 ir į J. Malskįjvus praėjusiųjų metų veiklą, 

"Aš būčiau labai laimingas, t e l 4S6-9165, o taip pat ir į ki- i suvažiavimas perinko orgaaiza-
: : g ^ :r ::: ^ paramos,'jei su savo muzika būčiau ga- t u s L B Clevelando apyl. valdy-jcijos vadovybę: pirm. K. Ta-

bos narius. | mošiūnas, vicepirm. A. Pupelis, 
sporto reikmenys, teisėjų hono- Lietuvos išgarsinimo, kad la- __ Lietuvių Kultūros fondo sekr. J. Vilčinskas, n sekr. & 
rarai u- kitos. Klubo vadovybė biau atsiskleisų Lietuvos didin- parengimų komitetas pasėdžia- Lauruvėnas, ižd. V. Motuzą, 
pasiryžusi sutelkti lėšų. Tam ga praeitis ir lietuvio širdies v o s p a i i o 1 2 d . Kultūros Židi-! Ryšininku Škotijoje lieka A-
tikslui lapkričio 26 d. Šaulių na- gilumas", kalbėjo kun. Br. Mar- n y . P o s ė d v pirmininkavo paren- Jovaras. Revizijos komisiją su

lai ir ateityje gal kokioms nors! ^ ^ J S & ^ ^ S ^ J S . ' ^ ^ " ~ ^ ^ ^ ^ ^ m ų k o m i t e t ° P * m i n i n k a s A - i d a r o ^ p - M * > H k « ir L. Pu-
" > vjjr. • x__ P™*" vakariene, žymiųjų spora- gyvenau ne be pagrindo." Balsys, sekretoriavo Irena Ba- ras 

Toliau buvo pavaizduota (iš naitienė. Posėdy dalyvavo K. 

kurias susirinkdavo iki 500 žiū
rovų. Paskutinėse žaidynėse, 
nors oras buvo nepalankus, su
sirinko daugiau kaip 300 žiū
rovų. Visuomenė mūsų sporti
ninkus remia gausiai lankyda-

Susipažinime dalyvavo 12 as- , m a žsddyneSj tet ^ ^ reika. 
menų, kurie nutarė vel susi-
rinkti antradienį lapkričio 2 9 . ^ ^ n e m ^ kelionės, įėjęs kaip nors prisidėti prie į , Iriu 
d. vakare po darbo valandų j c ^ ^ ™ t _ „ t K A J * . 1 — i J * Z « :_*__ , „ „ *\_ 
kur nors miesto centre. Pokal
biuose buvo parodytas didelis 
susidomėjimas šioje srityje dir
bančių lietuvių profesinei veik-

organizacinems grupėms. ninku pagerbimas, sen. F . Sa-
Pobūvio iniciatorius yra Mo- L ^ , ^ ^ ^ į į į ^ ^ ^ ^ ^ k o m p ^ ^ ^ ^ M. Hivečkienė. J. 

destas Jakaitis. Per palyginus stipendiją, paskirtą Lituanicosį« 0 kūriniai: "Vilniaus varpų Lukošienė E. Mickeliūnienė, K. 
trumpą laiką M. Jakaitis yra Žaidėjui Audriui Krygeriui stu- kantata" — žodžiai K. Bradū- Norvilą, V. Padvarietis. K. Vai-
sudaręs daugiau kaip 30 asmenų j dijoms baigti. Bus dovanų pa-1 n o , sol. A. Brazis ir sol. Pr. nius, A. Vakselis, J. Vytuvienė, 
sąrašą, iš kurių 12 dalyvavo S skirstymas ir pereinamos tau-1 Bičkienė 
f irmajame susirinkime. Turint j rės įteikimas. Šokiams gros L. 
galvoje, kad M. Jakaitis net j Bichnevičiaus orkestras. Klu

su operos choru; M. Žukauskienė. Liet. Kultū-

0KUP. LIETUVOJE 
— Juozapavo buv. dvaro par

kas, kaip rašo "Valstiečių laik
raštis'*, priklausąs Mitkaičių 
kolchozui, esąs labai apleistas. 
"Šalia esančios kolūkio fermos 

Sol. Pr. Ragienė dainuos Lietuvių 
televizijos ruošiamame parengime 
laj-kriėio 13 d. Jaunimo centre Chi
cagoje 

gyvenančių, reikia spėlioti, kad 
šioje profesijoje dirbančių tu
rime net kelis šimtus, š iuo 
metu besivystančio vieneto vei
kla ribosis Chicagos apylinkė
mis. 

Visi lietuviai ir lietuvių kil
mės asmenys, dirbantieji kom-

gyventojai gano gyvulius, sėja 
miežius". 

X Stasys Kungys Novato,. 
(pr.) Calif., džiaugiasi tikslia ir grei- j pi^erių - informacijos technolo-

ta 'Draugo" informacija. Šia gijos sritvje yra kviečiami įsi-
ninkė nusimananti apie mais"S p r

f
0 g a* ^ ^ ^ P ™ 6 " ****- P l ė š a n t savo adresą 

ir kita darbininkė tortų kepėju m t ą p n d e j ° l 0 d ° l e n ų a U k ą * fr t e I e f o n ^ M - J ^ i č i u i , darbo-

X Reflcannga virtuvei darbi-

"Sing with Joy" — kalėdinė ros Fondo rudeninis balius bus 
giesmė mišriam chorui, su or- lapkričio 19 d., šeštadienį, K. parką niokoja, o jame įsikūrę 

nebandė pasiekti Chacagoje ne- baa banketą nori atžymėti kul- kestrais ir New York filharmo- židiny. Parengimo tikslas su-
tūringai, su vaišėmis ir šokiais, Į nijos, "Kalėdų poema", "Posū- telk i lėšų Kultūros Židinio iš-
Kvieciami Chicagos Uetuviai šį. kis į trečiąjį šimtmetį", "Mira- laikymui. 
kartą ne į sporto aikštes, bet į žas" (pianmui), "Žvakių Šokis", i _ Xew Yorko Altos posėdy 
šaulių namus pabuvoti drauge! Vakaronės dalyviai su dideliu ilgametis Altos narys adv. Ste-
su mūsų jaunimu, pasigėrėti' dėmesiu sekė šias kompozicijas, ponas Briedis pakeltas garbes 
t ituanicos laimėjimais ir arčiau gėrėdamiesi komp. Br. Markai- rariu. Lietuvos nepriklausomy-
pažinti mūsų sportuojantį jau- čio kūrybos įvairumu ir skam- bės šventės minėjimas rengia-

D u m u - mas vasario 19 d. Jau užimta 
Kun. A. Kezys padėkojo kom- Kultūros Židinio salė. Šių metų 

pozitoriui už turiningą vakaro- Altai vadovaus tautininkų ats-
nę. J. Pr. tovas. 

Teirautis tel. 925-1533 (ak.) 
X Cicero Medžiotojų ir Žve

jų "Ešerys" Įdubas ruošia tra
dicinį rudens balių lapkr. 5 d.. 
šeštad., 7 v 
jie, 1434 S. 
Bilietus galima užsisakyti p. j Mike. Visiems dėkojame. 

tuo gražiai parėmė dienraščio vietės telefonu 325-2102 
ieidimo darbą. Nuoširdžiai dė
kojame. 

x Po du doleriu aukojo: Cipr. 
v., Veteranų salė- Barkauskas, A. K. Grina, Pet-. 
49 Court, Cicero.; ras Litvinas: 1 dol. — John 

A. D. 

UTTANICOS FLTBOLO 

J. Kaunas mmą. 
VAKABON* S U 

KOMP. BR. MARKAICIl 
Vakaronė su kun. Br. Markai-

čiu buvo spalio 29 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Kviesdamas jį 

j kalbėti, kun. A. Kezys pažymė-

— Apie Biržuvėnų bov. 
parką "Valstiečių laikraštis" M* 
taip rašo: "Biržuvėnų parkas 
išsidėstęs labai gražioje vietoje, 
tačiau koks gali būti jame poil
sis, jei Luokės tarybinis ūkis 
čia augina kiaules ir veršius, 
parke įkurti sandėliai ir gara
žai?' i ? " 

j jo, kad komp. Br. Msrkaitis da-
KLUBAS BAIGĖ ŽAIDYNES | bar daugiau laiko praleidžia Ka

lifornijoje. Bendradarbiauja su 

DIANA ALGMLNAS-ALGMINIENE— 
2YMIŲJŲ MOTERŲ ELLESE 

kurie dirba su specialaus auk-
Lituanicog futbolo klubas 1 

spalio 23 d. Marąuette Parko 
Bikulčio svetainėje. Auka 8 doL, x Avkų ^ p e n k i s d o l e r m s sporto aikštėje baigė vasaros 

(pr.) atsiuntė: 
X Už a. a. Jnstmą Skurvy-

šv. Mišios bus atnašauja
mos lapkričio 3 d., 7:30 vai. ry
to T. Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čiame visus prietelhis dalyvauti. 

Duktė su šeima 

mė neblogai šypsojosi, nes di- | ^ ^ m muzikos kuri. 
- - - : ; ^ v u U d m ė ^ o J ^ k u r i e b w o inatnunentalis-

tų ir dainininkų atlikti keliuose 
desnę dalį rungtynių laimėjo. 
Paskutines trejas futbolo rung
tynes Marąuette Parko aikš
tėje mūsų sportininkai, kietai 

Alfonsas Lukas, Detroit, 
Vladas Paalksnis. Chicago, 
Stp. Surkus, VV'orcester. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x UDETUVIŲ FONDO 2-rojo 
.milijono vajaus proga sekantys 

'P r - ' ; asmenys aukojo: 300 dol. a. a. 
x Išnuomojamas butas vie- Stanislova ir Stefaniją Žukus 

nai moteriai, pirmame aukšte,; jamžino jų duktė Jadvyga Gau-
tfos 8prmgs, Arkansas. Dėl in-1 dušienė. Po 200 doL — dr. 
formacijų skambint Chicagoje Konstantinas Jablonskis ir Budy j norėdami vieni ir kiti žūtbūt lai- į 

Kalifornijos berniukų choru, ku
ris atliks jo sukurtą "Kalėdų 
šventę" gruodžio koncerte per 

sezono pirmenybių rungtynių j K p A C radijo ^ j ^ ^ ^ 
ratą. šią vasarą Lituanicai l a i - , m i e s t e < K o m p M a r k a i t i s yra 

koncertuose. 
Savo kalboje komp. Markai-

kovodami, su žymia persvara ] ^ ^ ^ m u z i k o 9 reikšmę. g i uo 
laimėjo. Paskutines rungtynes 
Lituanica su "Slovaks" koman- į 
da laimėjo 4:1. Jauni vyrai j 
narsiai kovojo, bet mandagiai. 

metu JAV jaunimą daugiau for
muoja "rock" muzika, negu mo
kykla, net negu bažnyčia. Žmo» 

VOKIETIJOJE 
— Sol. R. Daunoras, po sėk

mingų gastrolių Amerikoj i r 
Kanadoj, grįžo į Stuttg&rtą, 
kur yra apsistojęs studijoms. 
Visur, kur R. Daunorui teko Įėjimo reikalingais vaikais, ruoš-; , . .. . — . _„ , . . f . ,. . dainuoti, koncertuose buvo pildama taip pat specialius senu- . 7 . — . - _ zl • 1 1• *- . . i r.os sales. Toronte jo koncertą narus ir tokių vaikų tėvams. , . ^ • »« o •• J - \ „ , ^̂  T • uzrase | video juostą ir vėlias 

Be to, ji dėsto Wnght Junior . ^ č te]evMj^ 
kolegijoje ir yra mokomojo r ^ ^ ^ ^ R . D a u n o r u i t ^ 
personalo narė George R. Le- , . .. T , _ „ , mmi_^ 
Zs institute Oak Brook kur č*mnoU Um **&*» Wilsbire wis mstitute uak Krook kur p b e l l ^ ^ k m . ^ 
ruošiami pareigūnai specialių , , . - , , 

& "*- v "* ko yra dainavęs ir Vaclovas vaikų namams. ^ „ _T ,. . . TV . . . . . . . , , Daunoras, gastroliavęs Ameri-Diana Algmmiene pnklauso In- . • 
ternational Transactional Ana-

AUSTRALIJOJE 

po 7 v. v. t e i 436-2794. (pr.) 

X Leokadijos Braidienės Ca-
tertng Service. Paruošiame sve
čių stalą su betuviškais ir euro-
pietiškais valgiais. Pristatome į 
ftamua Padavėjos pagal parei
kalavimą. Susitarimui skambin
ti: 773-2030, 71»t St. Delicates-
«en arba 925-0003 arba 
925-1533, Braždienė** Swan-
son's, 2502 W. 6Srd Str. (pr.) 

x Bekoiekdjoa moterims š. 
KL įvyks lapkričio 4-6 d. Cen-
acle vienuolyne Chicagoje. Jas 
praves kun. A. Saulaitis, SJ. 
Užsirašjli: dr. Jonė Meškaus
kienė, 6623 S. Francisco, teL 
776-880L (pr.) 

X Isškome lietuviškai talhan-
fio "retaiJ sale»n pardavėjo dirb
ti pilną laiką kilimų krautuvėje. 
Patyrimas pageidaujamas bet 
nebūtinas, Brighton Parke. 

Joseph; po 100 dol. — dr. To- mėti. Lituanica tarp šešių fut-
mas ir Rita Kisieliai, Linas bolo komandų išsikovojo 2-rą 
Rimkus, chemijos daktarė Dana vietą. 
Žukaitė-Rossi, Jonas ir Natalija Į Dabartinė Lituanicos koman-
VazneliaL (pr.) da yra pajėgi ir gera, žaidžia 

lysis Association and the Chica
go T. R. Institute, National As- .. . 

Šiuo metu, kada vyksta pa- i sociation for School Psycholo-' ~ , e ^H "v™ 1 * . . 
r'*;;"^, • - " A v i e n a "^ ruošiamieji darbai Mokslo ir kū- \ gists, associate member of Ame- socialines globos draugija savo 
Z i ^ ^ S S ^ ^ m e ^ " ^ ^ «mpoziumui, su džiaugs- rican Psychological Association V e i k l o S ^ a b n n C ^ ^ a t ^ 
giau įmh logiškiems argumen- * » . * . . . , mejo jubiliejine vakariene ir 
tams, bet >-ra kita didelė dalis mnpasiUkome pranešimą, kad. ir nare Illinois Psychoiogical £ J ^ ^ ^ 
labiau veikiama emocijų, čia ™ * w h o o f American Wo- Association. 

""-" — žymiųjų Amerikos 
men7 

Šiais metais ji yra paskirta . yra muzikos ypatinga paskirtis, 
- •J - - •• *«f̂  •• • -i«~ moterų tarpe yra u- lietuvaitė j , «• . , . 

didžioji jėga. Tas h* JI ir palen- ^ ^ * v J j dar eiti virsimnkes ir koordi 
kė eiti muzikos kompozitoriaus, gminas. Inatorės pareigas Township, pri 

j keliu. įsitraukti į muzikinę kū-i Baigusi Blinois universitete žiūrėdama ir ruošdama progra 
! rybą padėjo įvairios progos psichologiją, ji tęsė studijas De mas specialaus auklėjimo reika 
: 1&67 m. New Torke ruošiant Paul universitete, gaudama ma- lingiems vaikams. 
Į bendrą koncertą buvo pakvies- gistro laipsnį. Po to atlikusi kli-
1 tas atstovauti katalikas Carne- Tukinės psichologijos praktikos 
gie Hali programoj. Tai buvo darbus (intership) Dlinois val-
paskatinimas. Po koncerto buvo stijos mergaičių lavinimosi mo-
pakviestas Baltimorės slmfoni- kyk!oje, Geneva, DL, pradėjo 

• niam orkesirui parašyti kūrinį, dirbti kaip mokyklos psichologė 
1969 metais Loyolos univ. pre- vaikų s'ūdiju įstaigoje, Chica-

j zidentas pakvietė sukurti 100 goję. O nuo 1966 metų buvo 
I m. sukakti.s iškilmėms. Pasi- pakviesta ir pradėjo dirbti kaip 
I rinko oratoriją, kuri palaipsniui mokyklos psichologė Proviso 
j išaugo į didesnį, kūrinį "šimtas Special Education skyriuje. 
į saulių" su miSriu choru, kvar- 1970 m. buvo paskirta eiti psi-
i te^u, nonetu. ba>tu 

"New Digest Interaatto-
antikomunistinio žurnalo 

i naujas numeris jau išspausdin-
| tas. Redaguoja: J, Kedys, J. 
Veteikis, P. Lindsaar. Pateikta 
nemaža žinių iš okup. Lietuvos 
gj'venimo. atspausdintas sąra-

Turėdama daug pareigų, ji šas lietuvių, laikomų Sovietų ka-
yra kviečiama su moksliniais Įėjimuose. 
pranešimais įvairiuose psicholo- j , 
gų suvažiavimuose — semina- Dianos Algminienes tėvai EUa 
ruose. ir inž. Valerijonas Radys gyve-

Jaunystės dienomis ji buvo na Beverly Shores ir yra veik-
akt>-vi skautė, yra skautė aka- lūs visuomeniniame - kultūrinia-

Skambint 523-1£1& 
galfas suvažiavimo prezidiv V. r J"".i> 

(ak,).lda» Korzonas ir dr. Al, .Ni*-/.^ &*J. Leocaa E^zku^^^as 
-'rv-r.At-- B-un:r:-

ciemikė ir studijuodama Illinois me gyvenime. 
universitete laimėjo mergaičių j „ . . . . . . . ,_, 
grožio konkursą. f D , a n . ° S l a i m e J i m a « ~ P * ^ ' 

i mas 1 žymiųjų Amerikos moterų 
Jos vyras prof. Arvydas Alg-' eiles, džiugina lietuvius. Visa 

Reikėjo chologijos skyriaus viršininkės minas dėsto meną, yra žymus tai atsiekusiai jauname amžhi-
nugalėti ei q\inker>bių rasti, pareigas, kur ruošiami psicholo- dalininkas, dalyvavęs eilėje pa- je, mes sveikiname ir didifoo-
kas sukur frAtiuf. gauti lei- pai ir kur jie atlieka interną. rodų, ir jo individuali paroda jamėa žymiąja lietuvaite, esan-
dimą bažnyčioje religiniam «io- Šiose paregese ji taip pat pa- rengiama Čiurlionio galerijoje, čia žymiųjų "Who's Who" tarpe. 
k;ui, pat-:»^4 publiką. Pavyko,;uofaa mokytojus pa.cho*cgu3, ^ruPUžio mėoeaį. j V y l 


