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NAUJA TAUTOS FONDO 
VADOVYBE 

Naująją Tautos fondo tarybą 
sudaro: pirmininkas Jurgis Va
laitis, vicepirmininkas Juozas 
Giedraitis, vicepirmininkas Juo
zas Vaičeliunas, sekretorė Romu
alda Šidlauskienė, direktoriai — 
Antanas Firavičius, Ignas Gasi-
liūnas, Kazys Jankūnas, Algis 
Vedeckas. 

Naująją Tautos fondo valdy
bą sudaro: primininkas Ignas Ga-
siliunas, vicepirmininkas atsto
vybių ir įgaliotinių reikalam — 
Juozas Giedraitis, vicepirmininkė 
vajaus reikalam — Jadvyga Vy-
tuvienė, sekretorė — Marija No-
reškienė, iždininkas — Vytautas 
Kulpa, finansų sekretorė — Al
dona Katinienė, narys informaci
jai — kun. dr. Kornelijus Buč-
mys, OFM, narė visuomeniniam 
tyliam — Margarita Samatienė, 
teisinė patarėja — dr. Elena Ar-
manienė. 

Bendram posėdy TF tarybos 
pirmininkas J. Valaitis informa
vo apie Vliko valdybos pirminin
ko dr. KJ. Valiūno ir TF tary
bos pirmininko J. Valaičio pasi
tarimus su Kanados atstovybėm, 
inkorporacijos reikalą, darbo pir
menybes (palikimai, organizaci
nio tinklo plėtimas, statutų sure-
dagavimas bei atspausdinimas) 
k t t . 

Ryškumo dėlei nutatra nuo 
dabar Tautos fondą vadinti Lie
tuvos Išlaisvinimo tautos fondu. 

Valdybos pirmininkas Gasiliū-
nas atkreipė dėmesį į -vykdytiną 
pasiruošimą rudens vajui, kuris 
vyktų lapkričio ir gruodžio mė
nesiais. 

Ilgametis Tautos fondo pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas, įverti
nant jo dvidešimt vienerių metų 
darbą šioj srity, Tautos fondo 
trečio suvažiavimo nutarimu pa
keliąs garbės pirmininku, o ilga
metis TF direktorius Petras Min-
kūnas — garbės nariu. (E.) 

•-'.w..w.' tr^j*^;-;*rs«P'»*,ĮĮĮ^jff-tll*>1''** 

Is vyskupu anodo 

Gali pratęsti ERA 
ratifikavimą 

VVashintonas. — Teisingumo 
departamentas sako, kad Kongre 
sas turi teisę pratęsti duotą ter
miną ratifikuoti ERA, konstituci
nį papildymą apie moterų teises. 
Kongresas, priimdamas tą papil
dymą, buvo davęs ratifikavimo 
terminą — 7 metai. Iki šiol ratifi
kavo 35 valstijos, o reikia 38. Ter
minas baigiasi 1979. 

AMERIKA PASITRAUKĖ IS 
DARBO ORGANIZACIJOS 

JLO nukrypo nuo tikslų, kuriems ji buvo sukuria 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris padarė drąsų žingsnį, 
Amerika pasitraukė iš Tarptau
tinės darbo organizacijos (ILO). 
Tai buvo pirmas Amerikos išsto
jimas iš Jungtinių Tautų sukur
tos organizacijos. Carteris sakė, 
jog ILO nukrypo nuo tikslų, ku
riems ji buvo suorganizuota. Kri
tikai pridėjo: ILO uždavinys bu
vo ^ n t i darbininkų reikalus bet 
kur pasauly, bet ji ilgainiui pa
sidarė sovietų propagandos įran-
khv-

ILO, seniausia J. Tautų agen-
tfcra, labiausiai nukentės finan
siniai. Amerika padengdavo 25 
proc. jos biudžeto, mokėdavo 
kasmet apie 20 mil. dolerių. Pa
sitraukimą labiausiai rėmė orga
nizuota darbininkija — AFL-
-CIO ir darbdaviai. Jei kada ILO 

susitvarkytų, Amerika galės su
grįžti. 

Jungtinių Tautų diplomatų ei
lėse buvo didelis nepasitenkini
mas dėl to žygio. Buvo kas įspėja, 
kad dabar ILO tikrai liks vien so
vietų dominuojama agentūra. JT 
gen. sekretorius Kurt Waldhei-
mas apgailestavo, laikydamas tai 
žingsniu atgal, atsisakymu kolek
tyvinės atsakomybės. 

Tass pasiskubino pakomentuo
ti: Baltųjų rūmų sprendimą nulė
mė "reakcionieriška AFL-CIO va
dovybė, neatstovaujanti darbi
ninkų interesams, pramonininkų 
ir prekybininkų konfederacija ir 
sionistai, keršydami, kad ILO 
dažnai kritikuodavo Izraelį, ir 
(stebėtojų teisėmis) buvo priim
ta Palestinos išlaisvinimo organi
zacija". 

Carteris kritikuoja 
J. Tautas 

Washingtonas. — Prez. Carte
ris pakritikavo Jungtines Tautas. 
JT veikla nepagerino žmo
gaus teisių, priešingai, toji orga
nizacija ėmėsi kontroversinių 
klausimų, pvz. sionizmą lygina 
su rasizmu. 

Sacharoje grobia 
prancūzus 

Paryžius. — Prancūzai mano, 
kad gali prireikti kariniai į:ivelti 
į buvusią Ispanijos Sacharą. Alži-
rijos remiami Polisario partizanai 
puldinėjo ne tik marokiečius ir 
Mauritanijos karius, kurie dabar 
valdo tą teritoriją, bet grobia ten 
įsikūrusius ar dirbančius prancū-
lus. Iki šiol buvo pagrobti ir ne
itai* kur dingo 13 prancūzu/ 

"Concordskio" 
skraidymai 

Alma Ata. — Sovietų TU-144, 
už garsą greitesnis keleivinis lėk
tuvas, dėl savo panašumo neofi
cialiai vadinamas "Concordski", 
pirmą kelionę iš Maskvos į Alma 
Ata, 2,000 mylių kelią atliko per 
nepilnas dvi valandas. Skrido 
aviacijos ekspertai ir vietiniai 
laikraštininkai. Lėktuvo kon
struktorius Aleksander Tupolev 
vėliau rakė, kad lėktuvo išorinės 
sienos nuo trinties į orą buvo 
įkaitusios iki 248 F. laipsnių. 
Keleiviai neslėpė, kad jie nega
lėjo susikalbėti, buvo didelis 
triukšmas. 

New Yorkas. — Pa n Am mil
žiniškas lėktuvas pasiekė naują 
greičio rekordą, kai per abu aši
galius skrisdamas, 26,706 mylių 
kelią, apsuko visą 2emę per 48 
valandas .r J m*n%.:es. 

Kardinolas Slipyj 
apie persekiojimus 

Amerikos vakarai, Colu.cbijos upe, Oregonas 

Paradas tesis ilgai 

Maskva. — Vakariečių kari
ninkų žiniomis, sovietai, minė
dami revoliucijos 60 metų sukak
tį, lapkričio 7 paradą prailgins 
dvigubai. Porą naktų Raudono
joj aikštėj buvo daromos parado 
repeticijos, ir suskaičiuoti 336 
kariniai vežimai. Per porą pasku
tinių metų paraduose buvo pade
monstruota po 151 vežimą. Bus 
parodyti iki šiol niekad nerody
ti T-72 tankai. Tarpkontinenti-
nės raketos, nerodomos nuo 
1975, nebuvo atvežtos nei į re
peticiją. 

Siūlo nutraukti 
atominius 

sprogdinimus 

Maskva. — Brežnevas siūlo nu
traukti bet kokius atominius 
sprogini .įus. Kalbėdamas ko-
munL.ų partijos centro komite
tui, Aukščiausiai tarybai ir Tau
tybių tarybai, sakė, kad sovietai 
pasiruošę sustabdyti atominius 
sprogdinimus ir taikos reikalams 
ore, po vandeniu ir po žeme, jei
gu tą patį padarys ir kiti. Jo kalba 
buvo pradžia bolševikų revoliu
cijos artėjančių metinių minėji
mų. 

New Yorkas. — Jungtinių Tautų 
susirinkime šiandien bus balsuo
jamas pasiūlymas dėl oro piratų. 
Rezoliucijoj numatyta pasmerkti 
žiaurias priemones, naudojamas 
prieš keleivius, įgulą ar lėktuvus. 
Ar ji patenkins Tarptautinę pi
lotų sąjungą, dar nežinoma. 

Washingtonas. —Prez. Carte
ris pasirašė įstatymą, kuriuo nuo 
sausio 1 mažiausias atlyginimas 
turi būti valandai 2.65 dol., kas
met vis keliant, iki 1981 pasieks 
3.35 dol. 

Belgrado konferencijoj 

Goldbergo kaltinimai 
sovietams ir čekams 

Belgradas. — Amerikos amba
sadorius Arthur^/jroldberg, igno
ruodamas sovietų grasinimus dėl 
kritikos nutraukti Belgrado kon
ferenciją, dar kartą aiškiai ir ne
dviprasmiškai pasmerkė Sovietų 
Sąjungą ir Čekoslovakiją. Abi ša
lis pavadino tikruoju vardu. 
'"Sunku rasti bet kokį pateisini
mą dažnų suėmimų ir nuteisimų 
žmonių, kurie tik taikingu būdu 
advokatauja už žmogaus teises. 
Teismai kaip tik ir yra įrody
mą", kad prasilenkiama su fina
linio akto įsipareigojimais". 

Vakariečiai diplomatai paste
bėjo, kad į Goldbergo kalbą so
vietų ambasadorius Juli Voron-
cov atsakė gan švelniai, nieko 
naujo neiškėlė ir negrasino. Da
roma išvada., jog sovietai tik žo

džiais žaidžia, bet nemano pasi
traukti iš konferencijos. 

Vienoj savo ankstesnėj kalboj 
Voron;ov buvo paminėjęs sovie
tų rūpestį diplomatų apsauga. Jo 
žodžiais, rusų diplomatai Wa-
shingtone ir Nevv Yorke jaučiasi 
labai nesaugiai, dažnai būna už
pulti gatvėse ir net Š3udoma į 
jų langus. 

Atsakydamas jam Goldbergas 
pasidžiaugė sovietų susirūpinimu 
diplomatų apsauga, sakydamas, 
kad jis sveikintų Maskvos pastan
gas apsaugoti amerikiečius diplo
matus. 

Užsienio stebėtojai numato, 
kad konferencija iki gruodžio 22 
nesibaigs. Baigsis ne anksčiau, 
kaip vasario vidury. 

Rodezija giriasi 
savo pranašumu 

Salisbury. — Britų lordas Car-
ver, britų patikėtinis pereina
mam laikotarpiui stebėti, atvyko 
į Rodezija. Rodezijos oficialūs as
menys jam pasakė, kad jo misija 
labai sunki, beveik neįmanoma. 
Nei Rodezijos v) riausybė, nei juo
dieji necionalistai netiki, kad bri
tų — amerikiečių planas pasisek
tų. Giriasi balti-, ji, jog Carver tu
rėjo progos pamatyti, kaip atro
do juodieji partizanai ruošiami 
Mozambike, ir kaip gerai paruoš
ti baltieji kareiviai Rodezijoj. 

Rodasgoa kąramu, paruciioaa ofc^gu^ *arųi 

Etiopija pradėjo 
ofenzyvą 

Addis Ababa. — Etiopijos dali
niai Ogaden dykumoje pradėjo 
pirmą po dviejų mėnesių ofenzy
vą. Pranešime sakoma, kad etio
pai apginkluoti neseniai atsiųs
tais sovietų ginklais, ir karių ei
lėse yra kubiečių ir pietų jemenie-
čių. 

Streikuoja Meksikos 
oro 

Meksikos Miestas. — Penkios 
Meksikos oro linijos sustreikavo, 
ir keliolikoj aerodromų įstrigo 
20,000 keleivių, daugiausia ame
rikiečių, negalėdami grįžti. Uni
jos grasina į streiką įtraukti ir ki
tų linijų tarnautojus, orinį susi
siekimą visai sustabdyti. 

Maskva. — Sovietų disidento 
Alekandro Ginzburgo žmona 
buvo pakviesta į Maskvos Lefor-
tovo kalėjimo raštine, ir jai pa
sakyta susiieškoti vyrui ginti ad-
voka'ą. Ji mano, kad teismas bus 
greitai. 

Ginzburgas, Helsinkio žmogau 
teisių grupės narys, buvo suim 
tas vasario mėnesį. . 

Vatikanas. — Praėjusią savai
tę pasibaigusiam Pasauliniam 
vyskupų sinode kalbėjęs ilgame
tis sovietinių kalėjimų kankinys, 
nuoširdus lietuvių bičiulis, uk
rainietis Lvovo arkivyskupas kar
dinolas Josyf Slipyj ilgesniame 
žodyje priminė tuos milijonus 
vaikų ir jaunimo, kuriems komu
nistų valdomuose kraštuose žiau
riausiu būdu trukdoma pažinti 
Kristų ir jo Evangeliją. Tuose 
kraštuose vaikams ir jaunimui 
ne tik draudžiama eiti į bažny
čią, bet jų tėvai ir kunigai per
sekiojami vien už tai, kad sten
giasi jaunajai kartai perduoti ti
kėjimo turtą. 

Šiais laikais, kada tiek daug 
kalbama apie pagrindines žmo
gaus teises, negalima užmiršti 
pačios svarbiausios žmogaus tei
sės ir jo pareigos: pažinti Dievą 
ir išganyti savo sielą. Kardino
las su dėkingumu priminė Vati
kano atstovo prelato Silverstrini 
Belgrado konferencijoje pasaky
tą kalbą, kurioje kaip tik buvo 
reikalaujama susirūpinti religi

nės laisvės ir kitų žmogaus teisių 
apsaugojimu. Kardinolo Slipyj 
įsitikinimu, Pasaulio vyskupų si
nodas ir visas katalikų pasaulis 
turėtų ieškoti vis naujų konkre
čių priemonių padėti dėl tikėjimo 
persekiojamos Bažnyčios tikintie
siems. 
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Kardinolas Jo«yf Sapyj 

4 milijonai doL 
už Caransę 

Vilniaus televizijos 
bokštas 

Amsterdamas. — Olandų ne-
judomojo turto pardavėjas, mili
jonierius Maurits Caransa, pa
grobtas praėjusį .penktadienį, jau 
laisvas. Jo seimo.: draugai sudėjo 
4 milijonus dolerių ir iš teroris
tų išpirko. Aiškėja, kad pagrobi
mas neturėjo jokių politinių mo
tyvų, buvo paprastas banditiz
mas. 

Kinai nepasitiki 
eurokomunizmu 

Paryžius. — France Prers žinių 
agentūra pravedė pasikalbėjimą 
su Kinijos vicepremjeru Teng 
Hsiao-pingu ir užklausė jo nuo
monės apie eurokomunizmą. 
Teng aiškiai pasakė, kad jis jais 
nepasitiki ir nenorėtų komunistų 
matyti valdžioje. Jei Prancūzijos, 
Italijos ar Ispanijos komunistai 
būtų valdžioje, jie vykdytų "su
sitaikymo" su Maskva politiką. 
Tai nebūtų naudinga nei Euro
pai, nei pa£auliui. 

iw,oni* *uu, galvai «aiU 

Vilnius. — Iš vilniškės spau
dos matyti, kad naujojo televi
zijos bokšto Vilniuje, Karolinis-
kių priemiesty, statyboje bokšto 
smailės viršūnė jau pasiekė aukš
ti. Bokštas yra 326 metrų ir 47 
centimetrų. Už Vilniaus bokštą 
yra aukštesni tik Maskvos ir Ki
jevo bokštai. Aplink bokštą že
mėje dabar montuojamas apvalus 
"aukš'ybinis namas". Svers 90 
tonų. Kai bus baigtas, bus už
keltas aukštyn. 

45 milijonai šunų 

New Yorkas. — Praėjusiais me
tais šunims ir katėms maisto 
parduota už 2.6 bil. dolerių. Šie
met suma bus dar didesnė. Prieš 
šešerius metus suma buvo per
pus mažesnė. 

Amerikoj yra 45 milijonai šu
nų ir 25 mil. kačių. 

Pasadena, Cal. — Amerikos 
erdvių tyrinė'ojai susitarė 1983 
iškelti erdvėlaivį, skirtą Saulės 
šiauriniam ir pietiniam ašiga
liams nufotografuoti ir ištirti. 
Ašigalių dar nėra perskridęs joks 
erdvėlaivis. 

Sniegas vakaruose 

Denveris. — Amerikos vaka
ruose iškrito daug sniego. Colo-
rado kalnuo e prisnigo iki 6 in-
čų. Sniego yra Kansas lygumose 
ir Texas vabtijos šiaurėj. 

KAUtYDOBlTS 
Lapkričio 3; Teofilijus, Silvija, 

Austis, šalna. 
Lapkričio 4: Karolis, Modesta, 

Man'vydas, Vaida. 
Saulė teka 6:24, leidžias 4:44. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, lietaus 
galimybė 40 proc., apie 60 laips-

I * « « ^ M ^ ^ 
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VEIKLŪS NEWARKO VYČIAI 
29 Nev/arko vyčių kuopos val-

. . dyba ir nariai yra veiklūs, kuo
pa gausi narių skaičiumi. Ne-
warko vyčiai turi lietuviška, pa-

• rapiją. gražią erdvią bažnyčią, 
• naują didelę salę 'parengimams 

.„ ir energingus dvasios vadus — 
prel. joną Šerną ir kun. VI. Kara-
levičių. Jie labai rūpinasi, kad 

' lietuviškai kalbanti parapija ne-
. išnyktų. 

_ ,'" Vyčiai ruošia pyragų išparda-
... vrrną. Jam paprastai, vadovauja 

energinga vytė Adelė Urbonienė. 
o jai talkininkauja kitos vytės. 
Suaukotus pyragus išpardavinėja 
ir surenka daug pinigų. 

Be to, vytės yra labai geros 
šeimininkės. Pasiskirsčiusios gru
pėmis, po 12 valandos mišių, 
sekmadieniais paruošia pietus ir 
kavutę. Parapiečiai ir iš kitur at
vykę svečiai valgo lietuvišku bū
d u gamintus pietus. 

Dar ruošiami ir kitoki paren
gimai, ir visi pasiseka. Tokius pa
rengimus vyčiai h vytės rengia 
savo lietuviškai parapijai išlai
kyti . 

Žinoma, tokius darbus 29-ta vy
čių kuopa gali atlikti tik dėlto, 
kad turi gabų pirmininką Kazi
mierą Sipailą.Jis moka palaikyti 
'*• 

rysi ir sugyvena su senaisiais ir 
naujaisiais, ateiviais.. Per gražų 
visų vieningumą išaugo vyčių 
kuopa narių skaičiumi, pasidarė 
didelė katalikiška šeima. 

Netvarko vyčiai labai rūpinasi 
savo tėvynės Lietuvos reikalais. 
Visi žino, kas vyksta joje p o to, 
kai 1940 metais Sovietai ją oku
pavo. Dauguma patys savo aki
mis matėme ir pergyvenome tą 
baisią tautos tragediją. Matėme 
terorą, suėmimus pačiomis pirmo
siomis dienomis. Buvo žudomi 
nekalti žmonės. Naktimis iš na
mų paimdavo, neduodami nė ap
sirengti kaip reikiant, nė maisto 
pasiimti. Sugrūsdavo į sunkveži
mius ir veždavo į paruoštą trau
kinį ar kalėjimą. Atskirdavo vy
rus nuo žmonų, vaikus nuo tė
vų. Atimdavo iš žmonių turtą. 
Bažnyčias paversdavo sandė
liais ar komjaunuolių suėjimo sa
lėmis. Tas viskas tebevyksta Lie
tuvoje ir šiandien. Todėl Xewar-
ko vyčiai ruošia Maldos dieną u i 
penekiojamą ir kenčiančia. Lietu
vą. Ji buvo spalio 15 d. Švč. Trejy
bės bažnyčioje. Iškilmingas mi 
šias atnašavo prel. Jonas Šernas 
ir dar du kunigai. 

Vyčių korespondentas 

Iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroite baliaus. Maty ti dalis svečių: Stasiai. Vėlavičiai, Baltrušaitienė, Mi
lerienė. Krakaitis, Kvietys ir Petrulienė Nuotr. J. Urbono 

CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS 

C V . P ' T ^ C ) vyrui senjoru su
sirinkimas buvo spalio 9 d. Lie
tuvių namuose. Nors buvo žino
ma,- kad bus svarbių pranešimų 
ir naujos valdybos perrinkimas, 
ne v ia nariai teatkreipė dėmėsi ir 
gausiau neatsilankė. Susirin
kimą atidarė pirmininkė Marijo
n a Trainauskaitė. maldą sukal
bėjo Marijona Titienė. Valdybos 
dalyvavimą patikrino ir paskuti

nio susirinkimo nutarimus perskai
tė protokolų sekretorė K. Titienė. 

Iždininkas A. Mačiokas patei
kė finansinį pranešimą. Iš jo ma
tėsi, kad kuopos kasa vis mažėja. 
Parengimų komisijos, pranešimą 
padarė K. Petkūnienė ir M. Trai
nauskaitė. Nieko svarbaus iki šiol 
nepadaryta, ruošiasi surengti 
kažką naujo. 

Buvo pranešimas apie Kultū
rinių Darželių sąjungos veiklą. 
Sąjungai priklauso 19 tautų. Vy
čiai senjorai Stasė Sankalaitė, Al
fonsas Mikulskis, M. Trainauskai
tė atstovauja joje Cievelando lie
tuvius. 

* • * 

Buvo pranešimas ir apie Vi
durinių valstijų apygardos seime
lį, kuris įvyko Daytone spalio 1 
— 2 d. Seimelis pravestas suma
niai ir pagirtinai. U ž tai padėka 
priklauso apygardos .pirmininkei 
Služienei ir dvasios vadui kun. V. 
Katarskiui. Pranešėjas J. Sadaus
kas pastebėjo, kad nedaug tokių 
kolonijų tėra, kur vyčiai taip su
tartinai veiktų su savo dvasios va
du, kaip Daytone. Kas ten be-
vyksta. visuotinas seimas ar apy
gardos seimelis, viskas praeina 
puikiai. 

Seimelyje kun. V . Katarsius pa
puošė keletą vyčių ketvirto laips
nio ženklais, bet ir jam pačiam 
ketvirto laipsnio ženklą uždėjo 
Lietuvos vyčių organizacijos gar-

• bes narys Stasys Vaitkus. Buvo 
gražus vaizdas, nes tas viskas įvy-

. ko šv. mišių metu. 
Buvo išrinkta nauja Cievelan

do senjorų kuopos valdyba: pir
mininkas — Antanas Buknis, pro
tokolų sekretorė — Marijona 
Trainauskaitė. finansų sekretorė 
— Stase Szrikzlaiit. :žd:r.:nkas — 
Ar.:ar~: Ma&ckas, i i i o glcVi-
TOJ —* Uršulė Gi ižut iene ;r .Anto-

nas Visockas, parengimų komi
sijos pirmininkė — Kazimiera Pet
kūnienė, korespondentas — Juo
zas Sadauskas. 

Uždarant susirinkimą, maldą 
sukalbėjo Juozas Sadauskas. Buvo 
kavutė ir užkandžiai, ir susirinku
sieji draugiškai pasikalbėjo. 

Senelis 

VYSKUPAS IR VYČIAI 

Kai Naujosios Anglijos lietuvių 
kunigų suvažiavime, kuriame 
dalyvavo 32 asmenys, kunigas 
Jurgelaitis papasakojo apie vyčių 
seimą, vyskupas V. Brizgys nuo
širdžiai ragino lietuvius kunigus 
daugiau jungtis į Lietuvos vyčių 
veiklą, nes yra veikli ir auganti 
lietuvių organizacija. Gentro val
dybos pirmininkas Antanas Mf-
ner vyskupui V. Brizgiui, jo auk
sinio kunigystės jubiliejaus pro
ga, pasiuntė dovaną, bet ji ne
turėjo jokio ryšio su vyskupo kal
ba kunigų susirinkime. 
(E Lietuvos Reikalų biuletenio) 

ILLINOIS — INDIANOS 
APYGARDOS SVEIKINIMAS 

Illinois — Indianos apygarda 
sveikina Ann Marie Kassel, kuri 
buvo vėl išrinkta centro valdybos 
vicepirmininke jaunučių reika
lams. Teresė Strolienė dirbs Sti
pendijų komitete, o Faustas Sto-
lia Lietuvių kalbos išlaikymo ko
mitete. Eleonora Laurin ir toliau 
pasilieka Garbės narių komitete. 
Sveikiname ir Liuciją Kilkuvienę, 
kuri seime buvo pakelta į ketvir
tą vyčių laipsnį. 

(T.) 

VIDURIO — C E N T R O 
APYGARDOJE 

1976-77 metai Vidurio — cent
ro apygardai buvo geri. Kuopos 
labai veikė, ką galima matyti HI 
aprašymų "Vytyje". 

Kadangi Vidurio — centro apy
garda yra labiausiai išsimėčiusi 
ploto atžvilgiu, negu kuri nors ki
ta apygarda, sunkiau yra susi
rinkti ir tinkamai išvystyti veik
lą. Nežiūrint to, visuomet įvyks
ta kėgliavimo turnyras ir "kelio-
n- • šventes vfetas" Visur S»J-
sjrenka daug vyčiu. 2a!:a apy
gardos veiklo;, kuopo; lanko vfe-
a* kitą,!? »«s *?*?**?.* i š a r d ą 

GUSTALTIS ANTANAS 
Į DETROITĄ 

Tol imas ir mielas svečias, gy
vojo gyvenimo faktų paTyškinto-
jas, Antanas Gustaitis atvyksta 
Detroitan ir Kultūros centre pasi
rodys ant scenos su nauja kūryba. 
Gustaitis visada įžiūri gyvenimo 
reiškinius, kurių mes paprastieji 
nematome. Štai kaip jis aptaria 
lietuvius čia ir tėvynėje: 

Kalba broliai, kalba sesė, 
Kalba ne tą patį: 
Viens Vorkutoj vargą tęsė , 
Kits - Las Vegas matė. 

Kultūros klubas maloniai kvie 
čia visus atsilankyti šių metų 
lapkričio 6 d. 12 vai. Kultūros i \p\*l'%„ 

r . .v . . . t V. Memenąs Moterų tinklinio — 
centre u išgirst! poetą Antanai A l d o n a Cerškiene. Lauko teniso 
Gu:taitt. Kiekvienas atsilankęs, _ A ! g j s Barau^^GoUo - Vy
turęs progos išgirsti rašytojo; f a s ^ e t r u t k . & , . , m o _ V k d a s 

šmaikštų žodi. Tautos fondo Ta-Į S i m u t i s _ tfgf^ j 
rybos vice pirm. Juozas Giedrai-

ir Marytė Alkevi'iūtė. Į tėvų ko
mitetą: Rasa ' )rentienė, Stasė 
Matvėkienė, Ar'anas Viskantas, 
Vida Memėniėn.\ Algis Rudis, V. 
Rafguekiėnė ir Edvardas Skiotys. 
Revizijos komisini: Jurgis Jurgutis, 
Jonas Svera" ir Jonas Urbonas. 
Klubo informacijos vadovas — 
Jonas Urbonas. 

Susirinkime daugiausia dėme
sio buvo skirta k'ubo veiklos pa
gyvinimui, geresniam vidiniam 
susitvarkymui ir kitais metais į-
vykstančioms Pasaulio lietuvių 
šproto žaidynėm - Toronte. Klu-
.bo krepšinio sekcijos vadovu yra 
Antanas Racka. tinklinio — Jo
nas Grigaitis, Vyrų tinklinio — 

kurioms sporto 
IUBK jujuiai-1 $ a k o r n s trūksta v.ktijų vadovų, o 

tis supažindins su Tautos Fondo: •„.,.„ j _ : ' _ - . _ . _ . „ \ ___•_ 

28 d., o su H a m i l t o n o ir Cieve
lando dar nėra nustatytos datos. 
Klubo balius yra ruošiamas sau
sio 28 d. Kultūros centre. Sporto 
klubas naudojasi D i e v o Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centru. Parapijos vadovybė pa
geidavo, kad sporto klubas ir or
ganizacijos, besinaudojančios pa 
rapijos patalpomis, prisilaiky
tų nustatyto tvarkaraščio bei 
tvarkos. 

THF UTHUANIAN WOBLD-WIDE DAILY 
^eamd claas poatage paid at Chicago DJ PuBH&hed dafly 
ezcept Sundays. Legal Holidąys. days after Chnstmaa 

and Eaeter bv the lit&uanian Catkolic Press Society. 

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

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

Nuo i. m gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 

metams 6 mėn. 3 mėn. 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kanadoje 33.00 
Kitur JA.V. 31.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centu; 
Šeštadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 

$19.00 
19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
15.00 
13.00 
15.00 
9.00 

TeL P r 8-3229 

0R. ANNA BALIUKAS 
; AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 Wew 6Srd Street 

. Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija t* moterų Ugom 
Ginekologine Chirurgija 

6449 8 0 . PafausU Road (Crswford 

Tei. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-8 va!. Ir «-8 vai 

Hakynm trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3325 West 59th Streei 

( N u k e l t a 

Jonas Urbonas 

į 4 pusi . ) 

veikla. Tai bus gera proga mums 
prisidėti prie Tautos fondo vajaus 
ir palengvinti Vliko darbų finan
savimą. Detroitiečiai buvo ir yra, 
dosnus Lietuvių Fondui. Tad bū
kime dosnūs ir Tautos laisvini
mo fondui. 

A. Mušt. 

R U D E N S FESTIVALIS 

Dievo Apvaizdos parapijos Lie 
tuvos Vyčių 79 kp. rengia "Ru
dens festivalį" sekmadienį, lapk
ričio 13 d.. Kultūros centre. Pra 
sidės tuojau po šv. Mišių ir tęsis 
iki vėlumos. •..'•'• 

kitos dar nėra ->jsai susiorganiza
vusios. Klubo valdyba įsiparei 
gojo tai sutvarkyti. -Kad pagyvin 
tų krepšinio akcijos veiklą ir ge 

Or. Jonas 8. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS Ot STUBURO LIGOS 

2858 W. I3rd Su 
Cbkago, I1L 8 0 8 9 

TeL 478-3468 
Valandos pagal ' įsitarima 

A d v o k a t a i . 

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

_• riau* organizaciška? susitvarkytų, ! O t tel . 776-5162; rez. 737-5047 
lapkričio 3 d. 6:30 vai. v. Kultū
ros centre- yra kviečiamas Det
roito jaunimo, nuo 12-kos iki 18-
-kos, metų sus rinkimas. Bus pa-
sijkirstyia į komandas bei aptar
ta treniruočių reikalai. 

Draugiško> rungtynės su T o 
ronto Aulro- <lubu įvyks sausio 

2649 W. 63rd St. t Chicago, BU 
Darbo va!, nuo 9 iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. atdara pusę dienos 

Mes duodame {vairius teisiniu* 
patarimus. 

REMKTTE "DRAUGĄ* 

Bus gėrimų, -pyragų ir tortų. | j 
Galėsite pasivaisinti ir galėsite 
laimėti. Losimai, kaip ir pereitais 
metais, bus pritaikyti ir jauniems 
ir suaugusiems. . \ 

Ateikite pasivečiuoti ir pasikal
bėti ir parapiečiais iš"Šv. Antano 
ir Šv. Petro parapijų, nes daugu
mas Dievo Apvaizdos parapiečių 
buvo tų parapijų lankytojai. Ra
site senus draugus ir drauges. 

Per tą vakarą bus ir dovanų 
traukimas, vadinama 50-50. Pe
reitais metais laimėtoja gavo ke
turis šimtus dolerių. Ateidami pa-
remsite ne tik Lietuvos Vyčius. 
bet ir parapiją, nes vyčiai n u o 
seno yra dideli lietuvybės ir pa
rapijos rėmėjai. 

Dainius 

| ' l l l i l l l ! l l i-. i-- l | | l | | | l l l l l l l l l l l l l | I I I IIII l l ! | | | | | | | i | | | f | | | | iHll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f t t 
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Vai.: pirtnad., antrad.. ketvirtad. to 
Bafldhtg). IM. L C 5-6446 peaktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir o-J 

vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta Priima ligonius pagal sositarlma. 

Jei neatsiliepia, akamblntl 374-8004 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ FR VIDAUS UGOS 

Marqnet«e MedlcaJ Oenter 
61»l 8 a Redzle A n u m 

V s l . pirmad., antrad. Ir ketvirtad. 
S iki 7:30 vai. vakaro. 

SeAtad nuo 1 iki S vai 
Pagal susitarimą 

Ofiso teiet. WA 5-287M 
teL WAlbrook 5-SOM 

TeL O I I M HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3434 West 71st Street 
VAXt: pirm., antr.. ketv. ir peakt 
1:00-^:00 v*l popiet treč ir Seit 
tik austtaraa 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
0R. EDMUND E. CIARA 

C PTOMETRIST AS 
CT09 Wcot 51st Street 

TeL — GR 8-2406 
Vai pagal susitarimą: pirmad \i 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad ir penkt. 
10-4: *e«tad. 10-1 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG« 
R f P i K I r CR VA1KV IJG06 

SPECXaXJST* 
MIDICAI. BCILDING 

715« SoaUi Westeni Avenoe. 
Valandos Kasdien nuo 10 >al. ryt* 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. RE 7-1168; redd. 2 S » - » l t 

Ofs. H E 4-1818; Rez. PR 64807 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 We*t Tlst Street 

(71 -oš ir Campbell Ave. kaaapa*; 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirad. U 
penktad. 3 iki 7 v. p. p Tik susitanv 

O P T I C A L S T U O I O 
V i n t E T A RAROAAITfi 

į 7051 So. WasbtenaTV — TeL 778-6766 
_ Pritaikomi akiniai pagal <yaytoj-. 

receptus 
Didelis akinių' remy paairtnklma* 

Vai.: pirm., antr.. penkt. !0-5:«0 
Ketv 1-8 v. vak. Se«t 10-4 v. p. » 

Trečiadieniais oMarrta. 

LIETUVIŠKI SŪRIAI 
Andruli McbigM Farm C3ie««te (SCRIAI) gaminam} 

Jaa viri 40 metę. 

r Per paskutinius 17 metų sūrių 
5 gamybą tvarko jų sūnus AHan An-
s drulis, kuris dabar vadovauja Mi-
3 chigar, Far^, Cheese korporacijai. 

s Sis natų: as sūris dabar yra 
3 pardavinėiar"a3 po visą Ameriką 
2 ir 3̂ ni siunči-i?nas ^ j Havajų sa-
s ias. 

IŠ SPORTO KLUBO 
KOVO VEIKLOS 

Spalio 2 3 d., {vykusiame spor
to klubo ''Kovas" sportininku/ ir 
jų tėvų susirinkime į klubo val
dybą išrinkti bei perrinkti: V y 
tas Rugienius, Vladas Simutis, 
Jonas Grigaitis. Kristina Merkienė 

, - • • 1 1 — • • ! • ,. 1 I I • | I |H III' ! * • 

kiančios koopos. Tikimės. 1cad at 
einanti žiema netrukdys mušu 
veiklos, kaip padarė DTO<"Jtoji. Do! 
nepaprastų šalčių ne vienas kuo
pos susirinkimas ar parengimas 
turėjo būti atšauktas. 

Paskutinis apygardos suvažia
vimas, kartu su 'kelione į šven
tas vietas", buvo Daytone spa
lio Imą ir 2-rą dienomis Siao me
tu ipyg*rda i^aldoįrii priaiaasic 
mirtisras savo r.arius. 

Sj skanu .Mturaoai gaminamą 
ANDRULIO 5ūrj gydytojai reko
menduoja s. .o pacientams kaip 
dietai ir svc-katai pataisyti. 

MICHIGAN FARM CHEESE 
DAIRT. INC. 

Fanntain. SGehisran 49410 
T»L (<^l«) 482-SS01 

m 
A L L A N A N'D R U L I S 

GAMINA 

YPATINGO -SKONIO SŪRIUS. 

Gyvenant, 
kų. skanų i 
paragauti it 
Mariios M-

i Chicagoj š) pui-
naturalų sūrį gali 
iusipirkti atvj'kę į 
'iejiės oarduotuve. 

Tetet — 282-4422 

OR. ROMAS PETKUS 
AKTC LIGOS — CHTROtGU* 

Oftaal: 
111 No. WABASH ATS. ' 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valaadoa pagal rjaMarima. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviikal)' " 
OPTOMETRIST.42J . . . * 

rikrina akte. Pritaiko aktais "Ir 
"Omu** ltnrw#" 

2618 W. 71st St . _ TeL 737-5149 
S AKU8ERL7A IR MOTERŲ LIGOS Vai pagal mnri<artm» U»daryta trmi. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGLJA 
2656 W. 63rt) 8tfB0i 

Vai. antrad. nao 1-4 poplat 
Ir ketv. ano 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, reaid. 4484540 

(Ma> teL 7SS-44T7; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — .Nervu Ir 
Eroocli»6f UKCM 

CRAWFORD MEDICAL BUILDTNG 
• 4 4 * 8 a Pateški Road 

vaJando* pagal sualtarlma 

Bezid, teL _ GI 8-0873 

i DR. W, M. EISIN-EISINAS 

= GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA. 
| 6 1 « So . Eedde Ave. WA ft.2670 

Valandos pagal satftartma. Je* ae-
•iMlHrmte: •fcamtetotl: m S-OOOl. 

DR. 1 1 6UVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

JHL - - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligoa 

8007 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

i 

r._z:: re: COSCPAAT, loii w. irti zt — TeL YA 7-8392 
?•-: -.k2=s i,izč£.~z -uolaida — ristitandekita 

Ofiso teL — PR 8-2220 

i DR. JARINA JACEVIČIUS 
S J O K I A 
| V A I K Ų L I G O S 
| K 5 6 vVeat 63rd Street 
S PiTrj>A.. antrad.. ketvtrtad. Ir pankt 
^ oao 12 tkl 2 vai. Ir ano S lkl * vai. 
SS ';rak. S«štad. nuo i ixl 4 v*j. 
9 
I i Of» PO 7^600, Bes. GA 8-7778 

DR. A. JEMCINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 

8844 We-tt 63rd StTT*>t 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
B 1 4 Ne. Westera Aveene 
100C Ne. Westeni A venos 
Tel. ataakoma 12 valandų 

480-4441 — tsl-4605 
* 

ĮfltnJjrn* Ir boto teL 652-1S81 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1487 S. 49th Oaatfc, Oieere 

10-13 Ir 4-7 

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

Adresas 425S W. 68H Street 
Ofiso W\et. RE B-44IS 

ResldeBCIJoe telef. OR S-SSIf 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų Ilgos 
oflsa* tr re*. 2*53 W. fttcb SC 

Tei. PRospeot S-12SS 
Ofiso vat: pirm., antr.. traft. ft 

pinkt. nuo 2-4 v a i ir «-8 • . 
3e6t 2-4 p. p. tr kito laika 

Ofteo teL HE 4-2123, narna OI S-41SS 

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

2454 West Tirt Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir panktad 

Tat sfsSJ PB 84448 

DR. F. C. WINSiniNAS 
GYDYTOJAS Ik CHUlURGAfl 

8107 West Tlst Street 
Valandos: 1-8 vai. popiet 

TraS. Ir iettad. pasai a u t tat Imą 

Oflm t#4. 586-3166: name 638-4869 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ttS-i Cc. y^rrasarsett Ara ios 
Vsl. r i r s . artr. L- penkt.:' XA 

ScStedieziais p&fa! susitarimą 
. t — . 

» 
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POŽIŪRIS j OKUPACIJA 
Jau daug kartų esame akcenta

vę, kad okupantas sėdi Maskvoj, 
kad mūsiškiai žmonės negali da
ryti sprendimų savarankiškai, ta
čiau, jeigu koks nors lietuvis 
Maskvos statytinis labai aktyviai 
talkiriinkauja okupantui, mes to 
taip pat negalime užmiršti. Ir 
jeigu atskleidi, kad tokio ar tokio 
•rašytojo, žurnalisto, menininko 
darbuose atsispindi komunistiš
kos, tuo pačiu lietuviams nepa
lankios mintys, negalime to ma
tyti. 

Yra kaltinančių, kad kai kurių 
lietuvių požiūris į okupaciją yra 
konservatoriškas, atseit, labai jau 
atsilikęs, o tuo tarpu mes mano
me, kad nėra okupacijos nei mo
dernios, nei atsilikusios. Okupa
cija yra okupacija, nors jos for
mos kartais gali būti kiek ir kito
kios, gali būti okupacija duodan
ti daugiau ar mažiau laisvių. Jei 
kada ir primename, kad toks ar 
kitoks asmuo pavergtoj Lietuvoj 
per daug uoliai vykdo partijos ir 
okupanto įsakymus, tai todėl, 
kad tėvynės meilė nėra aptem
džiusi žvilgsnio, stebinčio įvy
kius Lietuvoje. Komunizmas te
bėra komunizmas, ir per anksti 
teigti, kad vilkas tapo vegetaru. 

* 

Jei Lietuva okupuota, tai dar 
nereiškia, kad mes turime nema
tyti okupacinių veiksmų vien to
dėl, kad juose dalyvauja ir mūsų 
broKai Ir čia nėra nei moder
naus, nei konservatyvaus požiū
rio, kaip bloševikai jokio skirtu
mo nedaro tarp dabarties ir bu
vusių enkavedistų, su didžiau
siom iškilmėm minėdami čekos 
viršininko, žudiko Felikso Dzer
žinskio 100 metų gimimo sukaktį. 
Dabartinis komunistų pažiūris 
į saugumo mašiną tebėra tas 
pats —naikinti visus, kurie prie-
šinasi komunistinei santvarkai. 
Tuo tarpu išeivijoj jau į naikini
mą kai kas žiūri "moderniai", į-
vykius vertina išeidamas iš da
barties detentinio taško, neskelb
damas nuogų faktų, o juos ap
tardamas miglotai. Todėl jau 
kalbininkas Jonas Kazlauskas bu
vo ne nenužudytas, bet miręs ne
aiškiomis aplinkybėmis, o M. 
Tamonis mirė tragiškai Šiaip ap
rašant atrodo bus mandagiau, 
bus 'šla'kytas modernus, o ne 
konservatyvus požiūris į komu
nizmą ir okupaciją. 

Galimas atvejis, kai kuriais po
žiūriais tikrai okupacija moder-
nėja — tai psichiatrinių atsiradi
mas ir į ten komunizmui nepa
klusniųjų kišimas. Kokie tų ligo
ninių rezultatai, gali paliudyti ir į 
Vakarus atvykęs V. Sevrukas ne 
tik žodžiu, bet ir pačiu savo fi
zišku stoviu. Tiesa, Vakarų moks
lininkai Honoluluose pasmerkė 
tokias ligonines, bet Sovietų Ru
sijos sveikatos viceministeris Di-
mitri Venediktov pareiškė, kad 
tai esąs šmeižtas. O juk ir Ho
noluluose balsavusių prieš sovie
tines psichiatrines skaičius nebu
vo toks jau efektingas, kai nu
balsuota pasmerkti 90-88 santy
kiu. Reiškia, tam tikra grupė pa
žiūrėjo į prievartą detentes aki
mis, esą, visur yra psichiatrinių 
ir visur yra ligonių. 

4 laisvąjį pasauiį atvyksta iš 
pavergtųjų kraštų įvairūs meni
ninkai. Kas nori, čia gali atvykti 
ir gastroliuoti, tai yra Vakarų 
valstybių stiprybė, tačiau primi
nimas, kad jie atvyksta su komu
nistų partijos palaima, nėra joks 
nusikaltimas, nes juk visi žino
me, kad be partijos žinios Tarybų 
Sąjungoj ir plaukas nuo galvos 
nenukrinta. Priminti, kad tie kū
rėjai niekada negali nuvykti pa-
gastroliuoti pas Sibiro ar Gudi
jos lietuvius taip pat nėra nuodė
mė. Kas nori, tegu eina į koncer
tus, o kas nori, tegu ne. Raginą 
neiti lygiai turi tokią pat teisę tai 
daryti, kaip kiti kviesti. B antros 
pusės kartais ir nelabai draugiš
ki atvykusių sutikimai jiems tik
rai nieko nepakenkė, o taip pat ir 
neatbaidė, nes kiti, pasinaudoda
mi išvykomis, pasirinko Vakarus. 

"Moderniomis", o ne konser
vatyviomis akimis žiūrint į oku
paciją, gali kai kam atrodyti, kad 
ir partizaninis karas kitaip vaiz-
duotinas. Pasisakymas, kad fil
mas "Niekas nenorėjo mirti" yra 
lietuviams įžeidžianti propagan
da, taip pat nėra joks konserva-
tizmas, nes dail. VL Žilius, kuris 
pats matė ne tik filme, bet ir iš
mestus rinkoje partizanų kūnus, 
teigia, kad filmas yra grubus is
torinių faktų iškraipymas. 

Daugelyje vakariečių posėdžių 
vardan detentes bijoma tikrąją 
ckupaciją vadinti okupacija, vi
sa laikoma susidariusia po antro
jo .pasaulinio karo padėtimi. Kai 
kurių bijoma pasakyti, kad Lie
tuva okupuota, o kad būtų "mo
derniau", sakoma dabartinė, lyg 
nuo to kenčiantiems kalėjimuose 
ar Sibire būtų lengviau. Priešin
gai, taip nuglostomas okupacinis 
faktas. 

Negalima paneigti, kad ameri
kietiškos detentė neturėtų įtakos 
ir lietuviškam gyvenimui. Kaip 
amerikiečiai ar vakariečiai Jung
tinėse Tautose ar kitur stengiasi 
neužpykdyti rusų, bijodami pri
minti, kad jie yra agresoriai, jau 
ir pas mus bandoma teigti, kad 
reikia mandagiai konstatuoti pa
tį okupacinį faktą, nes ten gyve
na mūsų broliai. Manytume, to
kie nudailinimai, kad esą viskas 
neblogai, okupacinį režimą stip
rina. Okupacijos ir smurto veiks
mų nutylėjimas okupacijos ne
lengvina, tai teigia visi ir tie, ku
rie pavergti, ir tie, kurie pastaruo
ju metu iš tos vergijos ištrūko, 
nepaisant, ar jie būtų lietuviai, 
čekai ar pagaliau patys rusai. 

Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
kronika skelbia nemaža faktų, 
kur prie tam tikrų persekiojimų 
prisideda ir lietuviai Sunku su
prasti, kokia yra situacija, bet, 
matyt, faktų skelbimas yra reikš
mingas. Argi tų faktų pakartoji
mas laisvoje spaudoje jau yra 
konservatyvus požiūris f okupaci
ją. Okupacija yra okupacija ir jo
kie nutylėjimai tų okupacinių 
varžtų nemažina. Mūsų pareiga 
okupacinius faktus parodyti, o 
ne juos uždangstyti gražiais de
tentes skudurėliais. Al. B. 

ČILE PO KETVERIŲ METŲ PERVERSMO 
JAV liberališkoji u pasaulio komunistine spauda ttfeepuola tautinę vyriausybę 
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U O t D E PASVEIKO 
ANGLIAKASYS 

šiaurės Prancūzijos angliaka-
gis Moreaux. 50 metų amžiaus, 
Lorde aplankęs Šventą vietą, 
atgavo savo kalbą. Kalbėti jis 
buvo nustojęs prieš 12 metu. 

Nuo 1965 metų jis sirgo 
Charcot liga — nugarkaulio 
smegenų negalavimu, kuris su
kelia raumenų ir alsavimo sutri
kimą. Vienas prancūzų plaučių 
specialistas nustatė, kad Mo» 
reauoc, tuberkuliozes paveiktas, 
serga afonija — nebylyste. 

šį rudenį kaip ir kasmet nuo 
1966 metų, Moreatoc nuvyko 
pasimelsti į Liurdą. Kai jis at
siklaupęs prie bazilikos karstai 
meldėsi, pajuto, kad jam skaus-
n u krūtinėj. dingo, ir tai m-

grįžo į viešbutį, jis galėjo pra
dėti kalbėti. 

Apžiūrėję jį gydytojai įsitiki
no, kad ja tikrai gali kalbėti. 
Nepagydomas alsavimo sutriki
mas dingo ir visas mediciniškas 
gydymas ir vaistai pasirodė ne
bereikalingi ir buvo nutraukti 

( t ) . 

Prieš ketverius metus prieško-
munistinių įsitikinimų žmonės 
JAV ir likusiame laisvame pasau
lyje žvelgė su pagrįstu susirūpi
nimu į strategiškai svarbią Čilę, 
kuo užsibaigs Salvador Allende 
Gossens komunistinis bandymas. 
Ekonomiškai jis reiškė visišką 
bankrotą, bet politiškai, ar bol
ševikinę diktatūrą, ar kurį kitą 
naują "liaudies" totalizmą. 

Komunizmo agentai 
Ir staiga, lyg perkūnas iš gied

ro dangaus, 1973. IX. 11 anksčiau 
visada to krašto politikams pak
lusnūs ir nuolankūs kariškų pa
jėgų vadai sukilo. Per keliolika 
dienų jie pašalino skaudulį, grė
susį vėžio liga (komunizmu) už
krėsti ir kitus L. Amerikos kraš
tus. Yra žinoma, kad vienos tau
tybės vietiniai ir importuoti iš 
užsienių komunistai yra buvę Či
lės sukomunistinimo apaštalai: 
jie randami visada visokio bol
ševikinio judėjimo pirmose gre
tose. 

Na, ir kai atėjo atsiskaitymo 
valanda su bolševikais, atsakin
gieji ne tik už suvalstybinimą 
mažiausių įmonėlių ir už kitus 
prieš žmones nukreiptus ūkiškus 
interesus, jeigu jie nesuspėjo pa
bėgti į kalnus ar į užsienius, tu
rėjo atkentėti už trejų metų "ge
rą" gyvenimą ir savo tautiečių 
išnaudojimą. Bet šiems "varg
šams" į pagalbą tuoj atskubėjo 
JAV liberališkieji "humanitarai" 
ir pasaulinė bolševikinė propo-
gandos mašina. Ir jie visi pra
virko krokodilo ašaromis apie 
vykdomus žiaurumus Čilėje, nors 
tylėjo apie Allende daromas 
skriaudas liaudžiai. Gynėjų vė
liavnešių priekyje, kaip dažnai 
atsitinka ginant prosovietiškus 
reikalus, atsistojo "NY Times" ir 
•'Washington Post" dienraščiai. 

Nauji keliai 
Kaip rašo "Amerikos-Čilės ta

rybos biuletenis" savo 1977.DC22J 
numeryje š.m. DC.11. Čilės kariš
koji taryba pradeda V-sius val
dymo metus. Tačiau, nežiūrint 
pastebimo ūkiško atkutimo ir su
teikimo daugelio politiškų lais
vių, Čilė tebėra probolševikinės 
ir JAV liberališkų žinių tarnybų 
plakamasis nusidėjėlis. Taip pvz. 
1977. JX U "N.Y. Times", minė
damas Čilės 4-rių metų pervers
mą, savo vedamajame rašė, kad 
"daug žalos pridarė kairysis 
Allende režimas ūkiškuose bei 
idelologiškuose gyvenimo sekto
riuose, tačiau dar daugiau ne
laimių užtraukė dabartinės vy
riausybės brutali priespauda". 
Šis įtakingas JAV liberalų dien-

BR. AUŠROTAS 

JAV LB RENKA SEIMO ATSTOVUS 
STASYS BARZDUKAS 

Reikia stebėtis visuomeninės i ateičiai tai būtina. 
mūsų orientacijos nenuoseklu-Į Pagal PLB konstitucijos 6 str. 

nalrstams artimesni negu prezi- mu: mažos reikšmės dalykus Į "Kraštų lietuvių bendruomenių 
dentas Pinochet. 

rastis nuėjo dar toliau, pagiežos 
lūpomis reikalaudamas, kad 
"JAV vyriausybė neteiktų jokios 
ūkiškos paramos Čilei, net ir to
kiuose vyriausybės užsimojimuo
se, kurie tepadėtų tik vargšams", 
pila nuodus dienraštis. \ šią 
"NY Times" neapykantą biule
tenis pastebi, "nuostabu, kad 
NYT nėra toks beširdis savo ve
damuose, kiek tai liečia JAV — 
Sovietų santykius, nors pastaro
joje tikrai nėra jokių politinių 
laisvių, tačiau, šis dienraštis ska
tina amerikiečius būti nuolai
džiais Kremliaus bolševikams, 
kad jame neįsivyrautų "kietos 
rankos šalininkai" (na ir kokia 
nesąmonė — Aut) Tačiau, Čilei 
NYT neranda jokio gero žodžio, 
nors tai nesiderina su . šk) kraš
to politika, teigiama biuleteny
je. 

Nežiūrint šių it panašių (ma
no tik paimta dalis iš biulete
nio) tarptautinio komunistų ir 
JAV liberalų puolimų (nuostabi 
draugystė), š. m. DC 11 preziden
tas Pinochet savo žmonėms pra
nešė, kad "Čilė nekeis savo tau
tinės politikos kurso, kad įsiteik
tų kurio nors krašto politikie
riams". Tikima, kad čiliečiai pil
nai pritaria savo prezidentui. 

Amerika pradeda suprasti 
Galima spėti, kad ir JAV vy

riausybė, nežiūrėdama "NY 
Times" ir komunistų atakų prieš 
Čilę, pradeda suprasti, kokią dera 
vesti politiką L Amerikos at
žvilgiu. Prezidentas Pinochet, 
prieš išvykdamas iš Washingto-
no, kur jis 1977. K . 7 buvo pa
kviestas prezidento J. Carterio pa
sirašyti Panamos kanalo sutartį, 
paskelbė visų suinteresuotų ži
niai, kad JAV skiria naują am
basadorių, karjeros diplomatą 
George Landau, vietoje šį pava
sarį iš Santiago išvykusio David 
Pepper. 

Suprantama, kad Čilės prezi
dento pakvietimas į Washingto-
ną dalyvauti istoriškame Pana
mos kanalo pasirašyme labai jau 
įsiutino Čilės priešus. Sovietų 
oficialus balsas JAV —komu
nistų leidžiamas "Daily World"* 
skatino visus amerikiečius pro
testuoti prieš prezidento Carte
rio nutarimą pasikviesti į JAV ir 
Čilės prezidentą. 2inoma, JAV 
netrūksta žurnalistų (kaip Mary 
McGrory), kuriems arčiau šir-j 
dies Idi Amin, Fidel Castro, Le-Į Amerika daug padėjo Pietų Korė-
onid B r e ^ ar K o m o j e * W » J g £ £ £ X £ Z £ & 
žudžiai-valdovai, kurie šiems žur-1 gamybos įmonių 

Tačiau, nežiūrint JAV prolibe-
rališkos ir tarptautinio komu
nizmo žinių tarnybų keliamo 
triukšmo, Čilė žygiuoja pažangos 
keliu. Neabejojama, kad dabar
tinę vyriausybę remia didžioji 
tautos (10,500,000) dalis. Vienas 
Europos diplomatas neseniai pa
reiškė, kad "piliečiai remia ka
rišką vyriausybę, nes ji pašalino 
marksizmo pavojų Čilėje". 

Nuostabu, kad kai kuriems 
JAV žurnalistams labai jau rūpi 
juodukų teisės P. Afrikoje ir čilie
čių demokratinės laisvės. Biulete
nis klausia: "Kodėl 'Washington 
Post' pasišaipydamas rašo apie 
DINA (Saugumo policiją) pa
naikinimą ir vieton jos naujos 
įstaigos įkūrimą, kas, esą tik re
žimo eksperimentas, mažiau de
das svorio ant prostaliniško bru
talumo, bet pasikliaująs Brežne
vo stiliaus policijos manipuliaci
jomis". Ar todėl, kad Čilėje dar 
1985 m. bus grąžintos politinės 
laisvės, kad jau baigiama refe
rendumui paruošti nauja kons
tituciją, kad krašte grįžtama prie 
normalaus gyvenimo? 

Žinoma, ne visa JAV spauda 
taip nedraugiška Čilės atžvilgiu, 
kaip New Yorko ir \Vashingto-
ne esą žinių centrai. Tokie dien
raščiai, kaip "Chicago Daily 
News" ar "L.A Times" Čilėje 
jau įžiūri švintančių laisvių pro
švaistes ir prisimena, kad Čilės 
dabartinė valdžia sustabdė nar
kotikų siuntimą į JAV. 

Apgailėtina, kad tie, kurie val
do kai kuriuos didžiuosius JAV 
žinių šaltinius, nėra objektyvūs 
asmenys. O spaudos uždav'nys 
nešališkai informuoti savo skai
tytojus. 

atstovų rinkimų tvarką nustato 
kiekvieno krašto Lietuvių Ben 
druomenė atskirai, o Seime daly
vaujančios organizacijos savo at
stovus parenka ar keičia savo tvar
ka". Šia proga mums rūpi JAV 
Lietuv.'ų Bendruomenės atstovų 
rinkimai į PLB penktąjį seimą. 
Jau buvo praktikuoti įvairūs bū
dai: atstovai buvo renkami vi
suotiniu balsavimu, taip pat juos 
rinko pati JAV LB taryba. Da
bartinė LB taryba visuotinių rin
kimų atsisakė, nes tokie rinkimai 
reikalaują labai daug pastangų, 
daug darbo ir net pinigų. Tad 
yra pasirinktas lengvesnis bei 
paprastesnis būdas, būtent JAV 
LB taryba savo sesijoj 1977 birže-
l.'o 19 Clevelande nutarė: 

JAV LB Taryba nutaria pra
vesti JAV LB atstovų į 1978 m. 
PLB Seimą rinkimus korespon-
ciniu būdu ir įpareigoja JAV LB 
Tarybos prezidiumą juos įvykdyti 
šia tvarka: 

a) Prezidiumas atsiklausia vi
sų 81 JAV LB Tarybos narių ir 
visų 68 JAV LB apyl'nkių pir
mininku, kurie iš ju sutinka kan
didatuoti į PLB Seimo atstovus. 

b) Visi JAV LB Tarybos na-
kėjimo, o svarbiausia atitinkamai riai ir visi JAV LB apylinkių pir-
nusiteikusių žmonių. Bet sklai- mininkai iš kandidatų sąrašo iš-
dai ateinančius gausius mūsų renka 45 atstovus į 1978 m. PLB 
laikraščius bei žurnalus —ir vi- Seimą. Likusieji kandidatai tampa 
sur tyla. Nei rūpesčių, nei pro- antrininkais. 
blemų, daugiausia vis kasdieni- c) Prezidiumas įpareigotas 
nes prabėgančios dienos reika- šiuos atstovų rinkimus pravesti 
lai ir reikalėliai. Taip, ir jų yra, iki 1978 m. sausio 31 d. 
ir jais reikia rūpintis, bet, kai jie j Nauja šiuose rinkimuose tai, 
užgožia visą mūsų gyvenimą, da- kad gali į PLB seimo atstovus 

kandidatuoti ir taip pat rinkti 
LB apylinkių pirmininkai. Tokia 
LB tarybos valia, ir ji nepriešta
rauja PLB konstitucijos valiai, 
nes. kaip sakyta, "atstovų rinki
mo tvarką nustato kiekvieno kraš
to Lietuvių Bendruomenė atski
rai". Tokiu nutarimu atidarytas 
kelias PLB seimo atstovus Bend
ruomenės "juodadarbiams, jos 
rankoms bei kojoms". įdomu da
bar bus stebėti bei sekti, kiek ši 
naujovė duos teigiamų rezulta
tų. Bendruomenės 68 apylinkių 
pirmininkų aktyvus svoris rinki
muose turėtų būti jaučiamas. Su
tikimas kandidatuoti LB tarybos 
prezidiume turi būti gautas iki 
spalio 26 dienos. Tikėkimės, kad 
sutiks kandidatuoti kiekvienas, 
kuriam Bendruomenės "jungas" 

mėgstame garsinti ir pusti, o pro 
reikalus, kurie jau pačia savo es
me svarbūs ir reikšming', dažnai 
praeiname negirdomis, be dides
nio dėmesio. Štai artėja PLB 
penktasis soimas, šaukiamas 1978 
liepos 1 — 4 Toronte, Kanadoj. 
Jis tars PLB reikalus. O tie rei
kalai mums gyvybinės reikšmės: 
kokia išeivijos ir pavergtos tau
tos padėtis? laikomės o gal jau 
smunkame? tad kaip sekasi rung
tis su nutautimo grėsme ir kokios 
viltys ok. Lietuvoje? kokiomis 
nuotaikomis gyvena mūsų jauni
mas? ar jis tikrai ateis pasitrau
kiančių pakeisti bei pavaduoti? 
kokie lietuviško mūsų švietimo 
vargai ir rūpesčiai? kokie tauti
nės mūsų kultūros akstinai ir 
stabdžiai? koks tolimesnis kelias 
— inercijos bei rutinos, o gal po
zityvaus planavimo? kaip su vi
sų lietuviškų mūsų darbų toli
mesniu finansavimu —kas kiek 
nugriebiam, o gal ir čia reikėtų 
kokios išmintingesnės tvarkos? 

Tai tik keli aktualios reikšmės 
klausimai. Bet jiems konstrukty
viau svarstyti bei spręsti reikia 
duomenų ir tinkamo pasiruošimo. 
Taip pat reikia numatančio atei
ties žvilgsnio, st'praus tautinio ti-

rosi jau nejauku. Juk teisingai gy
venimo išminties pastebima, kad 
ateitį turi ne smulki, ne menka, 
bet tik didelė dabartis — gyva 
mintis, veržli dvasia. 

Jos, tokios minties ir tokios dva
sios, ima mums stigti. Tad taip 
pat beveik nieko viešumoj negir
dėti ir apie PLB seimo atstovų 
r'nkimus. Argi Šis reikalas jau 
toks nesvarbus, kad jam pakan
ka vien kanceliarinių pastangų? 
Vien biurokratinio aplinkraščio? 
Žinoma, PLB seimas be atstovų 
neliks. Bet ar nereikėtų taip pat 
žinoti, kuo tie atstovai domėsis, 
kuo rūpins's, ko sieks ir, svarbiau
sia, ką išrinkti dirbs. Gyvam 
Bendruomenės gyvenimui taip 
pat reikia gyvos dvasios atstovų, 
kuriuos jaustume, girdėtume, ma
tytume. Nesunku į gyvenimą žiū- buvo ir tebėra įpareigojanti vi-
rėti pro puošnų "rezidencijos" 
langą, nepalyginti sunkiau bend
ruomeninę dvasią, aktualiuosius 
rūpesčius ir gyvybinės reikšmės 
siekimus taip pat perduoti visai 
išeivijai. O lietuviškai mūsų 

suomeninė našta. Jei būtų mano 
valia, kandidatų bazę būčiau pra
plėtęs: kandidatuoti leisčiau kiek
vienam, kuris bendruomeninį sa
vo tikėjimą taip pat liudija ben
druomeniniu darbu. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STARAKAljnS 

24 
Kunigas turi ir žmogaus gyvenimo intymų paži

nimą ir gali pasakyti "nemeluotą tiesą". Jis mato in
tymų žmonių gyvenimą per išpažintį ir šiaip gyveni
me. Jis paruošia žmogų mirčiai ir išlydi jį amžinybėn. 
Jis mato gyvenimą labai įvairų ir kraštutinai skirtingą. 
Jis žino gyvenimą realų, ne fantastų aprašytą. 

Ta tema Silvestras kalbėtų ilgai, tačiau jų kelias 

KREDITO KOBTELfcS 

Apie 400,000 Ilunois gyven
tojų yra gavę banko kredito 
korteles, su kuriomis gali imti 
prekes skolon. Dabar tie as
menys raginami iškelti bylą, 
nes bankai ima 1.5 procentus 

MiūkuiL 
« . . 

įvedė į kareivinių miestą, ir atsivėrė kitas pasaulis. Tai 
buvo kareivinių parkas. Vienoje gatvės pusėje storėjo 
eilės mūrinių namų, skirtų gyventi vadovaujančiam 

; personalui ir jų šeimoms. Antroje pusėje už aukštos 
j tvoros buvo matyti daug didelių mūrinių namų karhio-
! menei. 

Orkestro estradoje susėdęs, gana gausus orkest
ras pūtė griausmingus maršus. Nors tos trankios me
lodijos sklido labai plačiai, didelis būrys karių buvo 
juos apsupę ir džiaugėsi iš arti. 

— Ale tai kad pila, kaip Oginskio kapela, — ste
bėjosi Karuža, prisimindamas tėvo pasakojimus apie 
kunigaikščio Oginskio orkestrą. 

—Atrodo, jie čia gyvena linksmai. Vistik gana 
triukšmingas yra tas mūsų Pijaus pirmasis "vienuo
lynas". Žinoma, jis čia švitėjo gražia karininko unifor
ma, guvus, kaip leitenantas, — varstė toliau Silvest
ras. 

— Daugiau jis čia, tur būt, nebesilanko. Atrodo, 
jam nepatinka, kad ir mes pro čia einame, — abejoja 
Karuža. 

— Dabtr jo vuū kabai veda į Pataiiae. Te* jį§ .*, 

laimingiausias: laisvos rankos tarp brolių ūkininkų. 
"Cia tai vyskupėlis ir kiti"... — artistiškai pamėgdžio
ja jo žodžius Silvestrą. 

Praėję kareivines, jie pasuko Šešupės aukštupiu 
ir pasiekė vaizdingas kalvas. Kapsų lygumose jos bu
vo branginamos, kaip kalnai Vienas aukštas Šešupės 
krantas buvo vadinamas piliakalniu. Jie žvalgėsi nuo 
jo po apylinkes ir atsisėdo pailsėti. Nuo j o buvo maty
ti visu savo grožiu Šešupė — iš tolumų atitekanti ir 
Šiaurės vakarų horizonte dingstanti. 

Senos istorinės Lietuvos vilnietis Silvestras sua
bejojo, kad čia būtų galėjęs būti piliakalnis. 

Suvalkijai buvo lemta kurti dvasines tvirtoves, 
kovoti dvasines kovas, — kalbėjo Silvestras, į tolius 
ŽHirfdSITMM1-

Vėl atėjo vasara, nešdama naują tarpsnį gamtoje 
ir žmonių gyvenime. Kai kurie čia jau buvo pilnai iš
ugdyti ir išmokslinti ir įsijungė į plačios veiklos lau
kus. Kiti pradeda naują tarpsnį tolimesnio pasiruošmo. 

Prityrusi vyresniųjų akis per ilgesnį laiką sugeba 
įsižiūrėti ir suprasti kiekvieno pagrindinius asmeny
bės bruožus ir nujausti, koks asmuo iš jo gali išsivys
ty t i Kai kurie atrodo aiškiais pašaukimo ženklais at
žymėti Kiti — lyg jie būtų dar ieškojimų kelyje- Ne
aišku, kiek nuoširdžiai jie patys nori būti pašaukti, 
kiek jis ta linkme dirba. Čia vyksta įdomus Dievo ir 
žmogaus bendradarbiavimo apsisprendimas ir žmo
giškų duotapai įvertinimas tai ypatingai tarnybai. 
Konferencijų metu būdavo retkarčiais primenamas 
švento Augustino pasakymas, kad, "jei neturi pašauki
mo, tai padaryk, kad jį turėtum". 

Su ankstyvuoju pašaukimo ženklu atžymėtieji 
buvo vyresniųjų labai vertinami ir ypatingai globoja-
a i J* tada ners juos pavaduos ar net prašoka. Jie 

yra brangiausias vienuolijos prieauglis. 
Vienas iš aiškiau paženklintųjų buvo ir brolis 

Liudas Povilonis. Jis šią vasarą užbaigė Marijampo
lės Mokytojų seminariją. Nedidelio ūgio, visuomet ra
mus, tvirtu valingo žmogaus žingsniu jis eidavo iš 
baltųjų rūmų į mieste esančią seminariją. 

Seminarija buvo mišri Jis mokėsi gausiame būry 
gražių seminarisčių, kurios bandė ir grūdimo jo vie
nuolišką pašaukimą. Su visais jis buvo vienodas ir tak
tiškas. Niekur labai neprasikišo ir jokio pavydo ar ne
apykantos nėra sukėlęs. Atrodė nuošalus, savo tikslą 
žinantis ir jo darbščiai siekiantis. 

Vienuolyne taip pat buvo su visais vienodai geras 
ir mandagus, laip vienuolyno regula įsako mylėti visus 
lygiai, kad nebūtų jokios išsiskiriančios draugystės 
su kai kuriais. Nesimatė jame jokio rebginio sentimen
talumo. Tačiau viskas buvo tvirtai apspręsta ir nuo
širdžiai praktikuojama. Buvo pastebimas jo ankstyvas 
subrendimas ir išmintis. Jo gera sveikata ir tvirta va
lia rodė, kad jis galės patvariai pakelti visus sunku
mus Kristaus vynuogyno darbuose. 

Baigęs mokyklą ir gavęs mokytojo teises, jis sku
biai mokėsi lotynų kalbos. Jis rudenį persikels gyventi 
į vienuolijos Kauno namus ir iš ten vėl kasdien vaikš
tinės į Kauno Kunigų seminariją. Trumpas atostogų 
laikas, tačiau vienuolijos vyresnieji nutarė atžymėti 
jo gerą mokyklos užbaigimą ir jj papuošti. Jis yra jau 
mokytojas, tai turi būti apsirengęs, kaip ir visi kiti 
mokytojai. 

Broliai siuvėjai tuojau pasiuvo jam naują eilutę 
iš brangaus juodo krepo. Okvedys brolis Daugirdas nu
pirko marškinius su prancūziškais manketais ir gra
žiausią kaklaraištį. Tegu jis pasirodo savo mokslo 
draugų tarpe, kad jis ten, baltuosiuose rūmuose, nėra 
jau taip užguitas. 

file:///Vashingto-


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 3 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS — 
NEBE U 2 KALNŲ 

Jos |j\7ks kitiemet birželio 28 
— liepos 3 d. Kanadoje, Toronto 
mieste. Lietuvių dienas sudarys 
trys renginiai —Pasaulio Lietu
vių b-nės seimas, V-toji Kanados 
ir JAV Lietuvių dainų šventė ir 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nes. 

Taigi, ligi to didžiulio įvykio 
belikę tik aštuonetas mėnesių, 
kurie privalės būti atžymėti in
tensyvių darbų pasiruošimais ir 
įtemptomis pastangomis. 

Tiesa, mus bent kiek ramina 
KLB susiklausymas ir jos tos sri
ties patirtis. Juk panašią darby-
metę kanadiečiai lietuviai jau 
turėjo prieš 15 metų. Ir tada To
ronte vyko Pasaulio Lietuvių 
diena ir II-sis PLB seimas. Tai 
įvyko ir gana gražiai praėjo 1963 
m. rugpiųčio 30 - rugsėjo 1 d. 

Tiesa, Dainų šventės nebuvo, 
bet buvo literatūros vakaras, du 
koncertai, dalyvaujant sol. St. 
Barui, A. Stempužierei, V. Veri-
kaičiui ir L. Šukytei. Buvo pianis
tas A. Kuprevičius, smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas ir Toronto 
"Varpo" bei Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos chorai, eilė pa
skaitų aktualiais lietuvių reika
lais, du pobūviai, meno bei spau
dos parodas, sportas. 

Šiuo kartu norisi šį tą parašy
ti apie Pasaulio Lietuvių dienų Kirkilis — 500 dol. 

komisijos pirm: Nuotri. S. Dapkaus 

— tai yra tepalas be kurio ratai 
nesisuka. 

Šio viso įvykio sąmata gana di
delė, net 160,000 dol. Paskiromis 
pozicijomis toji suma šitaip pa
siskirsto: PLB seimo sąmata — 
15.600 dol., Dainų šventės — 
74,400 dol., Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynių — 70.000 dol. 

Finansų k-jai reikalinga su
rinkti aukų 75,000 dol. Tai būtų P 
apvtikrė suma. Pagrindinės pa
jamos: manoma, kad į Dainų j ***• E - Cuplinskas, PU) finansų 
šventę, kuri įvyks Toronto milži
niškoj Maple Leaf Gardens are
noj, turėtų atsilankyti apie 8.000 
lietuviu svečių. Bilietai — po 8 
dol. 

15,000 dol. manoma, būtų šeš
tadienio banketo likutis, 10,000 
dol. — aukos iš Lietuvių fondų 
(Kanados ir Amerikos), lietuviš
kų bankų, mecenatų, 10,000 
dol. aukos iš Kanados Federali
nės provincinės ir miesto val
džios. . *•**" 

Dar toliau. 35,000 dol. pavie
nės JAV lietuvių ir 15,000 dol. 
Kanados lietuvių aukos. 

Toronte pirmosios aukos Pa
saulio Lietuvių dienoms jau gau
tos šitokiomis sumomis: Stasys 
Kuzmas —aukojo 1,000, dol., 
Jurgis Strazdas — 1,000 dol. ir L. 

finam sinius reikalus, nes pinigai P. L. dienų metu iš Los Ange-
'•š ;'•:''r':•^;••^.•.;^''>,' 

les teatralų gautas pasiūlymas pa
statyti operetę "Čigonų baronas". 
Kelionės išlaidas apie 3 — 4,000 
tektų apmokėti nuo Chicagos. 
Pasiūlymas priimtas. 

Aukos 25 dol. ar daugiau dole
rių — atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčių. Gautos aukos ir sukel
tos lėšos PLD pravedimui — pa
vadintos bendru vardu: "Pasaulio 
Lietuvių dienų sankaupa". 

PLD aukos bus renkamos JAV 
ir Kanadoje LB atstovų ir sporti
ninkų bendrai. 

Jei kartais auktotojai pageidau
tų savo auką skirti specialiai ku
riam iš tų trijų renginių — rei
kės aukų lape, pastabų grafoje, 
atitinkamais inicialais atžymėti: 
PLBS, DS, PLSŽ. 

Lydimajam rašte į rinkėjus J. 
R. Simanavičius, KLB Krašto v-
bos ir PLD organizacinio k-to 
pirm., S t Dargis, PLD Finansų 
k-jos sekretorius — šitaip užbai
gia kreipimąsi: 

"Esame dabartinio laiko ir ap
linkybių realistai. Amžius ir nuo
vargis retina mūsų dirbančiųjų 
gretas. Per paskutinius 30 metų 
vyresnioji ir vidutinioji karta ne
šė ant savų pečių lietuviškosios 
kultūros naštą. Dabar privalė
tų perimti ir tęsti jaunoji karta. 
Pasaulio Lietuvių dienos ir tu-

Irėtų tepti tuo šilumos židiniu 
jaunajai jfcuįtaj ir įžiebti ryžta, ki-j) 
tiems 30 metų išlaikyti lietuvis-j 
kurną šiame kontinente ir, bend
rai, visam laisvajam pasaulyje. 

Todėl sėkmingas Pasaulio Lie
tuvių dienų pravediraas — svar
bus visais atžvilgiais. Tam finan
sinė talka svarbi ir reikšminga. 
Jūsų aukų rinkimo darbas — ga
rantuos Pasaulio Lietuvių die
nų pasisekimą". 

Pasaulio Liet dienų finansų 
k-jos pirm. yra inž. E. Cuplins
kas, jaunas ir energingas veikėjas, 
buv. KLB Krašto v-bos pirminin
kas. 

Kiti Finansų k-to nariai: K. 
P ^ u s ^ v i c e p i r m ^ k a s ELB at-
ftžįvas, F. AndoSnai, vicepirmi
ninkas, JAV LB atscovas, kun. 
P. Ažubalis, vicephm., Dainų 
šventės atstovas, P. Dunderas, iž 
dininkas, PLS Žaidynių atsto
vas, J. Vaičiūnas, narys, KLB at
stovas ir S t Dargis, sekretorius, 
PLS Žaidynių atstovas. 

Pranys Alšėnas 

C L A S S I F I E D G U I D E 

GfcLINAMAS VANDUO 

Švedijoj chemikų mokslininkų 
grupė atliko sėkmingus bandy
mus gėlinti jūros vandenį buta
nu. Vanduo sumaišomas su 
skystu butanu, mišinys greit 
sušąla, ir druskos kistalai leng
vai atsiskiria. Tada ledas atšil-
domas specialiose gėlo van
dens cisternose. Butanas atski
riamas ir vėl naudojamas. Ty
rėjai nustatė, kad vandenį to
kiu metodu gėEnant, energijos 
išeikvojama keturis kartus ma
žiau, jau 

B E A L E S T A T E 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY F U B U C 

TSOOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, teL 354-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

MLIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai. 

B E A L E B T A T E 

MABQTJETTE PARKE 
12 metu mūras. 3 miegamieji, VĄ 

vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BETŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdysiąs 
Ih-audunai — Income Taz 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 8 a Kedzie A ve. — 778-2238 
mmmemmemmemm 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENĮ 
• • • • • • • • • • I • • • > • • - • » • • • • » • ! 

ISNTJOM Marąuette Pke. 5 kamb. 
butas 2-me aukšte suaugusiems. 
Jokių gyvuliukų. 

7042 S. Tatman, teL 434-8966 

Naperville savininkas parduoda 
3-jų miegamų kedro medžio "tri-
levelw namą. 2 metų senumo. Pui
kioj vietoje. Greit galėsite užimti. 
Kaina $66,700.00. 

Skambint 357-4441 
Parduodamas naujai dekoruotas 5 
kamb. mūr. Umgakm 72-os ir 
Rockwell apyl. Nauji kilimai Nau
jas šildymas, šaldytuvas ir pečius. 
Garažas. Skambint 776-8931 

PUIKIAME MLAMJ BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte 
Virš 25% ant investmento. Įmokėti 
$45,000. RaSvtL- P.O. Bos 14494, N. 
Pate Besėta, Florida S3498, USA. 

Likai erdvus 2-jo. aukštą 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 mas. garažas. Marąuette 
Pke. 

3 butai ir biznis. Brighton Pke. Pa
skubėkite. 

Š I M A I T I S REALTY 

2951 W.63rd Street — 436-7878 

11'« r<rw-»nr»< • 'm 
HSOELLANBOUg 

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

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

SERAPINAS — 778-0205 

ffMlllllllimiUlilIHHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rusiu grindis. 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmiiuiii iHi 

PACKAGK E X F R E 8 S AGENCY 
MARIJA NORFJKIEN'fc 

SIUNTIMAI 1 LIETUVA 
I-ahaj pageidaujamos geros į-a&ea 

prekes. Maistas iš Europos mnrietin. 
MOS W. «» 8C, Chieago, TU. SOSSt 

TEIi. — W A 5-2787 

M. L S. 

I 8 I 6 T K I T E D A B A R 

Popular LifhuajiicNi 
Recipes 

PATIKSLINTA m PAGRAŽINTA 
LAIDA 

ffeom dienom Draugo spaustu*! 
išleido septintą laidą fcos popna-
rios virimo knygos. J. Baužiai die-
nė vėl patikslino Ir pagraibo s * 
laida naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
feannoBi ar marčiom, famgntts ap
dovanoja Htstaurtus •apažmdis-
darni juos su lietuviška maistą ir 
virimu. Si knyga yra sukerosi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietos© ir organiza
cijos*. 

Knyga yra labai gis.fi ai Į iMs k 
su spalvotomis flhistrad jomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsisakykite pa*tu« 

MAMtįCmm PABKE B 

Budraitis Realty Go. 
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ BOMC 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkas. 

424S W. 6Srd SU t* 767-0880. 

10% _ 20% — 30% pigiau mokėsit 
i ui apdraml? nuo ant i e s ir aatomo-
'bUJo pas 

=. ItlIlIlIinnilIlIlIlIlilI'IIHIHHIIIIIMIIUIIllllHIIHUIIIIIIIHniHHIIIIIIIIIIIimiHIHIIIIIt 

Dariaus Girėno kiubo E>etroite 25 m. sukakties minėjime, klubo narės 
M. Kučienė ir I. Telyčėnienė prisega buvusiems pirmininkams gėles 

Nuotr. J. Gaižučio 

D E T R O I T O Ž I N I O S 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

DEMONSTRACIJA UŽ ŽMO
GAUS TEISES IR PABALTIJO 

LAISVĘ 

Pranešame, kad JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos iniciatyva lap
kričio o d. yra organizuojama de
monstracija už žmogaus teises ir 
Pabaltijo laisvę. Demonstracija 
yra organizuojama visoje Ameri
koje, kur tik yra didesnės lietuvių 
kolonijos. 

Detroite ją organizuoja Jauni
mo sąjungos Detroito skyrius, 
kuriam vadovauja Violeta Aba-

• riūtė. Demonstracija įvyks Ken-
nedy aikštėje, Detroito centre. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. De
monstracijoje dalyvauti yra pa
kviesti: latviai, estai, ukrainiečiai 
ir kitų pavergtų tautų atstovai. 

Ateinantį trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, bus renkamasi Kultūros 
centre pasigaminti plakatus. 
Rengėjai kviečia visus: jaunimą ir 
vyresniuosius dar kartą parodyti 
pasauliui, kad išeivijos lietuvis 
tol nenumirs, kol jo broliai ir se
sės nebus laisvi. 

Jonas Urbonas 

ATGAIVINTAS TAUTINIU 
ŠOKIU ANSAMBLIS "ŠILAINĖ" 

Po ilgesnės pertraukos, vėl pra
dės repeticijas tautinių šokių gru
pė "Šilainė". Šilainei ir toliau va
dovauti sutiko jos ilgametė va
dovė Galina Gobienė. Jai talkins 
Rusnė Baltrušaitytė ir naujai iš
rinktas tėvų komitetas: Alfonsas 
Kasputis, Pranas Zarar.ka, Edvar
das Alkevičius, Jur|į3 Hzelb i? 
l3ar.uti Mičiur.ier.e. 

šilainės repticijos vyks Kultū
ros oeetie, ar.tredifr.žais žake

tuos jaunesnioji grupė, o penkta
dieniais — vyresnioji. 

Linkime Šilainei ir jos vadovei 
Galinai Gobienei ir toliau sėk-
mm**t -rv?g5«t»oti--^ei3taisf»vaH t i 
Detroitą. Jonas Urbanas 

ARKIVYSK. JURGIO 
MATULAIČIO MINĖJIMAS 

Sekmadienį, gruodžio 4 d., 12 
valandą Kultūros centre yra ren
giamas ark. Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties paminėjimas. 
Bus kun. St. Ylos paskaita, ku-
lioje supažindins su ark. J. Ma
tulaičio gyvenimu, jo nuveiktais 
darbais ir panagrinės priežastis, 
kodėl siekiama paskelbimo šven
tuoju. Po paskaitos bus trumpa 
meninė programa. Minėjimą ruo
šia Detroito ateitininkai. 

K. 

FLORIDA 
St Petofssurg 

THE FARGO MOTEL 
10810 Gutf Boulevard 

T n m n Island, 
St. Petersburg, Florida 33706 

TeL (813) 340-0878 

| MARQUETTE AUTO CLTNIC 
I 6955-59 So. Caltforaįa Ava. — TeL £71-6833 
f - 476-8872 
= Užsienio ir Amerikos automobiliai. 

= Time up ir vėsinimas (AJE OONDITIOMNG) 
= STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
r už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto, 
| iki 10 va i vakaro. Savininkas Norbertas Langyi 
^wwim«miiwtWMHtiHiWiftniii1iniiaaiįiiiiį|iiiiiiiiwKiTftiįWllli 
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FRANK Z A P 0 L I S 
.TJOSV, West ft.-vth Street 

Ctaicago. IUinois 
TeL — GA 4-86M 

DĖMESIO MUZIKOS MYLĖTOJAMS! 
RADVn.A P E R K t N A S - LA G1OO02VBA - TOSCA 

T t R A N D O T - AH)A - LA JTJTVE - ANBBEA CHENIER 
CAK>IEV - MANON - LESCA17T - P A 6 U A f X a 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

J a i viena populiariaiisių plokštelių. Kaina m persiunti
mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

iHiniHiiifiiUMiniiHiiriniiHiMttiiiiHiiim 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S T V 
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 776-1486 
miireiittiuuimniainimmiiimniiiHni) 
vnniiiMfiniiiiiuiuiiiHrniiiiiiMintrimttt 

SIUNTINIAI I UTOTOI^ 
ir kitus kraštus 

VEDZDiSKAS. 4065 Areter Ava 
CUoags, DL 80632, teleL «7- i88t 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiimnimuiitnnmminnii 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Cbkago. DL 60628 

HIIIIIIIIIHIIIHIIIIIMIIIItlinilllltmiltlIlIN 
NAMŲ APŠILDYMAS 

T i t a n s eam ir aade#a naota-t \m~ 
Htm. PtgiM ^T^inn tnlpcrl alyvtBte» • 
perdirba d ^ duja. Įdedu vandece W-

DRAUGAS, Saygi 
4541 Wert«Srd8tw*4 

Kalas $4.00. Pridėkite 90 centus 
pašto ttlaidoma IUinois gyvento
jai pridėk** 30 centu, mrkesčtan*. 

IMKITE BE BAIMES 
Tvfrtat 2-ių batų tuBro namas. 2 

atskiri Šildymai, ahiminum langai 
Didelis garažas. Labai gera vie) 
331,900. 

Didelis raflro bungaltnr ant plataus 
sklypo. Gazu Šildymas. Marąuette 
Pke. $25.750.00. 

10 butą tvarkingas mnro aamat, 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų hutų, gekvų plytų, U me
tų lusdeiima namas Ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

Biznio prekybai, lattaasual m ofi
sui, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42,900. 

Gražus pJHhn sklypas tt garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
m5w«ni i t$tr t i t 

Ttt. 737-7208 ar 737-M34 

L I A U D I E S M E N A 8 
" D R A U G E * ' 

'Draugo" administracijoje 
galima pasirinkti įvairių tiau» 
dies meno darbų: medžio, ka* 
rannkoe, drobės, taip pat lietu
viškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

"Draugo" adresas: 4545 I 
6Srd St , CfaJcago, BL (*&». 

ReBcalmga Betėvė moteris prižiūrė
ti negalinčią vaikščioti, 47 m. amž., 
moterį. Gyventi vietoje, Brighton 
Pke. Atskiras kambarys ir pilnas 
išlaikymas. Sąlygas susitarsime. 
Skambint tarp 5 ir 7 v. v. 847-02$. 

D « M E S I O 

iTtemia. 
A BANYS — TeL 447-8808 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimtiHiiiiiitiiimi 
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I LA ISVĖ TA IP PAT j 
ĮPAREIGOJA I i 

I 
E Ar mes atliekame laisvės pereigą gavo tautai? 
1 „ r f ^ - T " T S^tl B W g H l B e ^ «»«nnkiai aMUrtį Mtent a ugdydami hetuvišką knygą. — <- '«-

Motelis yra prie pat Gulf of Me-

i 
I m*-17*!*5'00 a % d a ^ ą « Pai»dami lietuviškų lrnyg., per metus, | 

. . . £ mes ?anme per Lietuviškos Knygos Kmbą palaikyt ^yvs LAIS- 3 
nco kranto pačiam centre Treasure r! V A LIETUVIŠKĄ KNYGA Už tai mes gausime - asirinkti vi- £ 
IslanA *a sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. ^ ^ 

Gražiausias pajūrys, miegami E 
kambariai, kambariai su virtuvėm E 
ir apartmentai, spalvotos televizi- r 
jos, aplinkui restoranai naktiniai s 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo i r , ! 
teniso aikštės, bažnyčios, krautu
ves ir 1 1 

Rašykite prie pirmos progos: 
UETUVlgKDS KNYGOS KLUBU 

4545 West SSrd Street 
Cicago, BttBots 80829 

O V I N G 
8ERENAS perkrausto baldus h* 
kitus daiktus. Ir iŠ toU miesto lei
dimai h* pilna apdranda. 

TEL. — W A 6^8668 
llllllllll|IIIIIIIIIIIIHIIMIIHIIIIIIIIIIIimW» 

iiiiMii<iiiiiiiiiiiitfiiHiiiniitnuafnHMiiu 
įvairia prekių pasirinkimas aetama-

ejial fy miv*f naadelioc 
COSMOS PABGELS EXPBE8S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
SSSSS. Hafct«d SC OUcago, m. S * * * 

2&Ot W. eMh St. Chicago. Kl. «0«2e 
Telef.: S26-27S7 — 2M-3S9S 

VIZITINIŲ KOBTELITJ RETKALC 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tmka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi-
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais pan šiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mo. 

KETO GENTLE vTOMAN 
to assist semi-invalid gentie-
man. 5-day week, go. Top pay. 
Ref erences. Some English neces-
sary. Light housekeeping. Sko-
kie. BL 966-6025 after 6 PAL 

HKLT WANTCD - VTRAI 
• • • • ! • • I I I I — — — 

PART TIME 
LIGHT JANTTOBIAL 

6 days per wk,. 4 brs. per day. 
$34)0 per hour 

CALL — 2S8-1781 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

iiiitninniHiii 

A V I L I M A S 
MOV I NG 

Apdraustu perfcrauBtymM 
| vairių atstumų 

TflL — 976-1882 arte 
376-5986 
ItfHtlVtlfBMSSieBRBSnSSBI 

MACHINE OPERATORS 
We are looking for machfne operators with at least 2 years of recent 
experience operating industrial maebinery. Mušt be abie to work any shift 
Sood starting pay and complete company paid benefits. H interested, 
ptease CALL 

5 3 4 - 2 1 0 0 , e x l . 3 1 4 
J0HNS0* t JORNSON KABY PRODUCTS C0. 

Parfc Forftt S«Hith. Illlnots 
Leadersmp Beyond Compbanoe 

An Equa] Opportunjty Empioyer 

I W M » » M M I U t I 
S pridėdami $5.00 'stojimo mokesčia Jokrą kitiį := e kesčių, aerei* § I ~~" 

- . . , . . . ,S ^es, -^skyrus už pasirinktas knygas su Ho&iz&i t .^sidoa f T * * , ^ , , . . l raI>r fi . #-, roirT1r 
Savininkai lietuviai maloniai kvie-1 į . s | Apsimoka aaralbus ctan. DS-ALtiJU 

čia visus apeflankytL I .-•-_ -^••t z^r-asie j^cr=yicya& --• laiya. -J* f zem Jis plačia--siti skaitomas !!•» 
. . . . _ _ . m . . .—_. a leidžiamas knyga*. """ 
Alfonsas b? Teresė «ebertav»ČJai i Bfwii;:i:rti!!!!iirifimuitui 

| tuvių dienrašti s gi skelbimu kai-
(oc* yra vlsissss nrWnamoa 

'•S ' r n r i i • • — • i M i a i i ' 

GENERAL FOREMAN 
Growing manufacturer of wastewater treatmeat eąuipment deaoea 
with a sobd background in fabrieating and arelding. Experience in maebine 
shop and assembty desirable. Applicant mus be self-starter with strong 
leadership qualities. 

V/e offer evceJlent salary asd benefits as VjįeO as opportumty to gtoa? 
witix our sggresh-e ftrm. 

Žąsis* o. Y3&k»r mjmo j 
Bot htm^im 

http://gis.fi


M ŪSŲ KOL O N f JOS £ 
Worcester, Mass. 

ziko Zigmo Snarskio, atliko Sv. Į tu suteikė kun. B. Uždavinys, lios DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 3« 
rr _ _1 i * • < * • ' • M . ^ ^ ^ ^ — •••! • • • ! — --i . . i • i — - - . i _ -

RELIGINIS KONCERTAS 

Spalio 23 d. Sv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. A. Miciū-

I Melskimės už Lietuvą, ken
čiančius Sibire, kad jie galėtų tęs
ti savo tikėjimu tavo šventą dar
bą. \ 

Sr. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 

nas MrC su pagalba parapie-. S n a r s k ' i 0 j p a g iedojo jo -aties su-
čių šioje bažnyčioje surengė reli- k u r t ą ^ ^ ę . G a r b e j ė z u i K r i s . 
ginj koncertą, skirtą a. a. ark. J. 
Matulaičio — Matulevičiaus 50 
metų mirties sukakčiai paminėti. 

Atidaromąjį žodį tarė klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, primin-

tui. Vargonais pritarė vargoni
ninkė O. Keršytė. Muzikas A. Ta
mošiūnas fagotu pagrojo solo 
Panis Angelicus — C. Franck. 
Vargonais akompanavo muz. D. 

damas, kad šis a. a. ark. Jurgio; Xfažeika 
mirties sukakties minėjimas grei-, A T a m o š i ū n a s v r a baigęs Nau-
čiau pnartmtų mums džiaugsmo, i o s i o s A n g i i j o s m u z ikos komer-
theną — sulauktume jį paskel-1 v a t o r i j ą < Worcesterio viešose mo-
biant šventuoju. Koncertą prade-j ^ t . ^ y r a m u z i k o s mokytojas. 
jo Praneer Valley dūdų orkest-j D Mažeika vra baigęs Naujo-
ras: B. Heefner, C. Bannister, J. s i o s A n g l i j o s m U 2 i k o s konserva-
Banmster, A Bosco, jr. Jie pagro- r i j ą B o s t o n e b a k a l a u r 0 l a i p s n i u i r 
joSicutCervus — Palestrina Sui-! g a v ę s m a g i s t r o l a i p s n j Indianos 
^ ~~ B a x 7 F*&* ~ \ B y r d i r į universitete. Jis dainuoia operose, 
Canzona Nr. 2 — Gabrieli I y r a p u i k u s a k t o r i u s i r c h o r 4 di_ 
• Visi dalyviai esantieji bazny- rektorius. Y r a vargonininkas ir 
ciojeir Šv. Kazimiero parapijos c h o r o direktorius Sv Cecilijos pa
vyru choras pagiedojo: O Kris- r a p i j o s b a ž n y č i o j e — Bostone, mu-
tau, pasaulio valdove", vadovau 
jant choro vadovui muz. Z. Snars-
kiui, akompanuojant Sv. Kazimie
ro parapijos vargonininkei O.Ker-
šytei. Klebonas kun. Ą. Miciūnas, 
MIC, pristatė į koncertą atvykusi 
iš Chicagos tėvų marijonų pro-
vinciolą kun. Juozą Dambraus
ką. Jis kalbėjo apie ark. Jurgį Ma
tulaiti — Matulevičių, iškelda
mas jo dorybes, šventumą ir nuo
pelnus, atliktus lietuvių tautai, 
Dievui ir Bažnyčiai. Mirė 1927 
m. sausio 27 d. Paskutiniai jo 
žodžiai buvo "Rikiuokitės ir pa
sišvęskite". Po 50 metų nuo jo 
mirties beldžiamės į Dangų, pra
šydami fį kanonizuoti šventuo
ju, ne tik mums lietuviams ir 
Lietuvai, bet visam pasauliui, nes 
Šventasis nepriklauso vienai tau
tai, bet visiems. Ark. Jurgis buvo 
palaidotas Kaune, 1934 m. jo kū
nas su didžiausiomis iškilmėmis 
buvo pervežtas į Marijampolę. 
Visiems kėlė rūpestį, kaip atida
ryti karstą ir jo kūną perkelti į 
naują, nes suprantama, kad kū
nas tiek laiko išbuvęs vandeny
je buvo pradėjęs gesti, nors vei
do bruožai dar buvo visai gerai 
išsilaikę. Visi buvo labai nuste-
binti-tai nebuvimas įprasto lavo
no kvapo. Gydytojai bijojo, kad 
kūną pajudinus, lavonas subyrės. 
Bet pasirodė, kad jis yra sustin
gęs, ir be jokio vargo buvo, tarsi 
tik miręs, o jau buvo miręs prieš 
7-rius metus) perdėjo į metali
ni karstą. Provirtciolas parodė 
raudoną kepuraitę, kuri dengė jo 
Šven^gklvąv kaip kokią;rėlikvl-
Ją ir* leido visiems išeinant po 
kbrfeerto,'pabučiuoti. Ši kepurai
tė, kalbėjo provinciolas, ta i dalis 
jo, ir ženklas, kad ark. Jurgis su 
mumis yra šiandien ir čia. Jis 
klausia kiekvieną iš mūsų: "Ką 
padarėte Kristui ir Jo Bažnyčiai 
?" Rikiuokitės «r pasišvęskite", 
sako kiekvienam iš mūsų. Šių 
dienų pasaulis šaukia: Nukry
žiuok Kristų. Mums kiekvienam 
reikia ark. Jurgio turėti dvasi
nės stiprybės, jėgų ir tokių asme
nų. O jų yra ir šiuose laikuose 
pavergtoje Lietuvoje, ką mums 
pasako ten pogrindyje leidžiama 
L. K Bažnyčios kronika. 

Prašau jūsų dar vieno dalyko. 
Padėkite mums maldomis, kad 
ark. Jurgis būtų paskelbtas šven
tuoju. N e kas kitas, kaip jo meilė 
itvedė Jus visus čia į šią puošnią ] 
bažnyčią išklausyti jo garbei skir- j 
to koncerto. Šimtai stebuklų peri 
ark. Jurgio užtarimą yra Lietuvo- J 
je ficf šio laiko fvykę, bet negali- j 
me iš ten gauti pirnų įrodymų, 
ries bolševikai nepraleidžia jokių 
dokumentų ir bažnyčia negali 
ten atiiktf stebuklus patvirtinti 
reikalingų tyrimų. Melskimės, 
prašydami Dievą, kad ne tik by
la sėkmingai vykta , bet i r kad 
Dievas per ark. Jurgio užtarimą 
matomais ženklais — stebuklais 
parodytų jo šventumą. Skleiski
me jo garbę, kad ir kitų tautų 
katalikai susidomėtų mūsų būsi
mu š'^entuoju ir prisidėtų prie jo 
beatifrkacffos bylos laimingo ui-
ba!g?r-o. D-bVirv.e "!s', 4t. <: 
šver.mmo. Tikiu, v.er.ą d-.cr.ą Ko
te bizny^SoH stlr•<!••* {•• Turč 

zikos departamento Perkins mo
kykloje viršininkas ir tos mokyk
los choro direktorius. 

Sv. Kazimiero parapijos vyrų 
chore jau eilė metų gražiai sa
vo muzikiniu baritonu reiškiasi 
V. Roževičius. Jis yra vienas iš 
tų, kurie įsteigė Lietuvių Meno 
mėgėjų ratelį. Daug metų yra jo 
pirmininkas. Jis pagiedojo Largo 
— Handel. Vargonais akompa
navo šv. Kazimiero .parapijos var
gonininkė O. Keršytė. Vargonų 
muziką ji studijavo pas kun. G. 
Chabot ir piano muziką pas H. 
Y. Gibson. Ji yra žinoma kaip 
puiki akomponiatorė visuose pa
rengimuose ir šio darbo ji niekada 
neatsisako. Muzikas A. Yodzonis 
trimitu pagrojo solo Inflammatus 
— Rossini. Vargonais akompa
navo muz. D. Mažeika. 

Muz. A. Yodzonis, puikiai at
lieka rolo partijas su savo trimi
tu. Taip pat su Worcesterio kon
certų orkestru. Yra Al Young-
man Band direktorius, kuris 
dažnai vasaros metu koncertus 

atliko kartu su Worcesterio Par
kų departamentu. Atlieka ir ki
tus muzikalinius dalykus ne tik 
Worcesteryje, bet ir už jo ribų. 
Savo gražia muzika sužavėjo kon
certo metu visus dalyvius. 

Christo Resurgenti — duetą 
pagiedojo E. Ginkuvienė su duk
rele Janet. E. Ginkuvienė yra il
gametė Šv. Kazimiero parapijos 
choro narė. Taip pat gieda ir 
dainuoja kituose Worcesterio cho 
ruose. Janet Ginkus muziką ir 
dainavimą studijuoti pradėjo lan
kydama High School ir kolegi
ją. Priklauso įvairiems Worceste-
rio chorams. AtyL.su mamyte yra 
Dievulio apdovanotos gražiais 
balsais. 

Faith of Our Fathers — giedojo 
visi dalyviai. Hail Mary — Bach 
— Gounog solo su smuiku atli- I 
ko kun. W. Wolkovich. Vargo-
nais akompanavo muz. D . Ma- j 
žeika. Kunigas W. Wolkovich yra j 
Š'-'č. Marijos parapijos Ayer, Mass. j 
klebonas. Savo solo smuikos iški- j 
liais koncertais yra žinomas vi- Į 
soje Naujojoje Anglijoje ir kitoseį 
valstijose. Visiems žinomi jų iški
lūs koncertai kurie atliekami kar
tu su muzikais Izidorium ir Vy- : 

teniu Vasyliūnais. Pieta Signore | 
—A.Stradella solo pagiedojo teno- Į 
ras D. Mažeika. Išpildė labai gra- j 
žiai. Vargonais akompanavo M. 
Fish. Milės Fish yra muzikos mo
kytojas viešose mokyklose Bosto
no apylinkėje. 

Thp Lošt Chords — Sir Arthur 
Sullivan trimitu solo A. Yodzonis. 
Vargonais akompanavo muz. D. 
Mažeika. 

Atrilsėsiu Tavyje, sukurtą mu-

Kaz'miero parapijos ch ras, vado 
vaujamas paties diri? nto muz. 
Snarskio. Ši ir pirmoji giesmė Gar
bė Jėzui Kri:tui — abi sukurtos 
muz. Z. Snarskio ir ; ame kon
certe atliktos pirmą kaną. Muzi 

parapijos asistentas. Klebonas 
kun. A. Miciūnas padėkojo vi
siems ir pakvietė visus iš bažny
čios į salę, kurioje Šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas kun. J. 
Steponaitis iš Atholio trumpu žo-

kas Zigmas Snarskis yra baigęs deliu ir pakalbėjo apie a. a. ark. 
nepriklausomoje Lietuvoje kon-f J. Matulaitį. Visi buvo pavaišinti 
serv 
įvairiose 

jriKiauiuinuje I^KM<\ oje KOU- j . iviatuiaiti. visi ouvo pavaisinti 
va'oriją Kaune. Ilokė muziką Į kavute su pyragaičiais. Koncerte 
iriose vietose Lietuvoje, o taip dalyvavo gausus būrys Nek. Ma-

pat ir išeivijoje. Worc m ryje yra 
vęs daug metų M e n o Mėgėjų ra
telio choro vadovas. 

Ave Maria — Schubert pagro 
jo fleita muz. A. Tamošiūnas ir 

rijos Prasidėjimo seselių su vado
ve sesele M. Margarita iš Put-
nam, Conn., daug kunigų mari
jonų iš Marianapolio. Conn., Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. 

Mielą, buv. mūsų mokyklos Tėvu k-to narę 

ELENĄ LAPINIENĘ, 
liūdinčią mirusio TĖVELIO, nuoširdžiai užjaučia 

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos Tėvu Komitetas 

gonais akompanavo muz. D. Ma parapijos talkininkas kun. J. 
žeika. Postlude — J .Laglais didin kanas ir kunigai iš kitų aoli 

smuiku kun. W. Wolkovich. Var V. Martinkus, Providence, R. I., 
Ba-

gai iš kitų aplinki
nių kolonijų, Šv, Kazimiero vie
nuolijos seselės. 

J. M. 

gai išpildė solo su vargonais muz. 
D. Mažeika. 

Palaiminimą ŠvenČ. Sakramen 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
Telef.: PR 8-08S3 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southvvest Hwy. Oak Law* 
Tel. 499-1318 

— Gėles visoms progoms — 

A. t A. JONUI JOGMINUI 1 
m i r u s , 

jo dukrai p. E. LAPINIENEI, jos šeimai ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Julija ir Edvardas Zabarskai 

A. f A. 
APOLONIJAI DOBKEVIČIENEI mirus, 

jos sūnui LEONUI DAUKUI ir giminėms giliausią 
užuojautą reiškia 

Vintarfau 

A.. A. 

S T A S Y S L E K U T I S 
Pranešame giminėms, draugams ir paftstamiems, kad 1977 

m. spalio mėn. 30 d mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir 
senelis, sulaukęs 72 m. 

Gyveno 15 Eik St.. Amsterdam, N. Y. Gimęs Lietuvoje Jur
barko parp. Amerikoje išgyveno 28 metus. Kūnas buvo pašar
votas Peter Sargalio kopylčioje. 158 E- Main St, Amsterdam, 
N. Y. Laidotuves įvyko lapkričio 2 dieną. Buvo atlydėtas į Sv. 
Kazimiero bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldos nž ve
lionio sielą. Po pamaldų giminių ir draugų buvo nulydėtas į am
žino poilsio vietą Sv. Kazimiero kapines. A. a. Stasys Lekutis 
reiškėsi lietuviškoje veikloje, buvo Lietuvių R. K. Susivienijimo 
243 kuopos sekretorius. L. B. Amsterdamo Apylinkės valdyboje 
ir Lietuvių Fondo Amsterdamo ir Apylinkės Įgaliotinis. 

Didžiame liūdesyje liko žmona Zuzara. sūnus Antanas. 
"^'•jsterdam, N. Y.v duktė" Audronė su vyru, Syracuse, tf. T., 

čųktA Z^z^Z-c'-z. su vyru ir dviers. vaikaičiais Norvell. S£*»i c 
du iiroi-a: su ie^-.isui. L.ctuvc;e. 

A. A. 

JOSEPH SNUKST 
Gyveno 5101 S Kedvale Avenue, Chicago, Illinois. 

Mirė lapkr. 1 d.. 1977. sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Chicago. Illinois. 

Pasilko dideliame nuliūdime žmona Emily (Barkutė), 2 sū
nūs: Joseph, marti Florence ir Douglas, marti Penny, anūkai 
3hawna ir Nathan. 3 seserys: Helen Toth, Nell Mis su vyru 
VVilliam ir Genevieve Loesh, uošvė Emily Pralgauskienė. gi
minės Stanislava ir Adeline Tenukas ir kiti giminės, d rauga is 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W 
71 Street 

Laidotuvės įvyks penktad.. lapkr. 4 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kv:.'':iame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 2m<ma, sunūs, marčios, anūkai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

A. f A. 

E L E N A I A N D R A S I 0 N I E N E I 
Lietuvoje mirus, kolega Ig. Andrasiuna ir 
šeimos nsrius giliai užjaučia 

Lietuviu Agronomu Sąjunga 

A. f A. 

Agr. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
jo žmoną EMILIJĄ, )ų SŪNUS, DUKTERIS, jų šei
mas ir kitus gimines bei artimuosius širdingai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Lietuviu Agronomu Sąjunga 

A. f A. BERNICE VALANTIS 
Gyveno Pa' Hills, Illinois. 
Mirė spalio 31 d., 1977, sulaukus 86 m. amžiaus. 
Amerikoje išsyveno virš 50 m. 

Pasiliko dideliame nubudime duktė Sophie Rakąs, anūkė 
Charlotte su vyru Michael Schmidt ir kiti gaminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velione buvo nattė a. a. Charles ValaAis, senelė a. a. Ja
mes Rako, 

Kūnas bais pašarvotas ketvirtadienį. 3 vai. popiet. Sheehy 
koplyčioje, 7020 W. 127th St.. Palos Heights. 

Laidotuvės ivyks penktad., lapkr. 4 d. iš koplyčios bus at
lydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčia. Palos Hills, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vu. '*: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NoBAde: DcktS, asSia ir kiti giariofe 

V.idotuvių direktorius Sfceeiy. T*L 361-4235 

A. t A. JONUI JOGMINUI mirus, 
jo žmonai Onai ir dukroms su šeimomis gi 
l i į užuojauta reiškia 

Kasparavičių šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

T Ė V A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhili 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave^ Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SSCn SO. LTTUANICA AVE. Tel YArds 7-5401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2314 W. 2Srd PLACE Tet. VTrsįnia 74?«71 
3424 W. emh STREET Tel REpabBc 7-121S 
11029 Sontimest Hlgbway. Pmlos ITilK mi. Te4. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CAUF0ROTA AVE. Tel LAtayetie 34573 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAJLSTED STREET lėk. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTL'AMCA AVE, Tel YArds 7-1138-39 

VASAITIS-BUTKUS 

1446 SO. fiOth Ava, CICEBO, ILL. Tel OLraapie 3-1003 

mmmt 
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DRAt?OAž, žerrirf&dknk, 197? m. lapkrigo men. S d f * Bronius !r T M 8 Žemftaua-
" kai iš New Haven, Conn., jsira-
x Rašytojo Antano Kuko de- *ė M***™* " M ū * i Jurbarkas'' 

Sinties metų mirties sukakties m«og«fijos mecenatais ir už-
minėjimas ruošiamas šį sekma- «P™iimeravo pat* veikalą iš 
dienj. 4 vaL po pietų, Jaunimo anksta Monoc.fyt jau ren-
centro kavinėje. Pagrindiniu k a m a

0 ^ . g ° **"".S * -I 
I kalbėtoju p a k e t a s žinomas! x Patiksh^dma*. "Draugo 
visuomenės veikėjas prof. Me- l a P k r i č l ° 1 d" 1 * ^ * 6 Psl. ko-j 
čys Mackevičius. Meninę dali r e s p o n d e n t e "Lietuvės Mon-į 

įišDildys aktoriai A. Dikinis ir tessorininkės pas-M ,• > . „ v pager as 
v a r l S ^ r a š ^ u ^ : J- K e l i u s . Visi kviečiami da- k u t i n ė J .P^ra ipoj turėjo būti: varaziais pasirašyti du nauji . 4 p r i e u ^ v Į ų s t a i 0 sėdėjo du 
kuriniai yra prisiųsti "Draugo" , v v a u u - buv? Domos Petmtytės moki-
dailiosios literatūros konkur- x L ^ ^ ^ Maironio u t u a n į v n i a l M e s visi kartu džiaugia-
sui. kuris jau yra dv.dešimt ^ mokykiai 1977.7g m o k s I o m ė s , kad amerikiečiai taip kul-
septintas. Šiandien romanai | m e t a ] s v a d o v a u j a La i m a Trin- turingai pagerbė savo mokyto
jau duodami skaityti komisijai, | kūliienė, jai pagelbsti Jūratė ją. prieš daug metų turėjusią 
kun iki sausio pradžios steng- j J a k a i t i e n ė Pamokos vyksta progą asmeniškai dr. Maria 
sis visus perskaityti ir padaryti; k i e k v i e n ą šeštadienį nuo 9 vai. Montessori pažinti ir kartu su 
savo sprendimą. Į ryto ^ x v a l p p Le m o n t Cen- M. Varniene klausyti jos pas-

X SoL Ginos čapkauskieiiės j t r a l School patalpose, 410 Mc kaitų". 
ir soL Rimo Strimaičio koncer- 'Carthy Road. Lemont, UI. Po I X Andriaus Norimo novelių 
tą rengia Amerikos Lietuvių ; Pam°kU vyksta skaučių ir skau- j rinkinys 'Santaka" jau išėjo iš 
Bibliotekos leidykla lapkričio!tu- sueigos. Mokyklos choras' spaudos ir pasiekė "Draugo" 
20 d- Jaunimo centre. į ** sporto komandos jau ruošiasi redakciją. Rinkinys turi 304 

ateinančių metų Dainų šventei i psl., viršelis pieštas dail. Gied-
X Lėliu teatro kultūrinė va- ir Pasaulio Lietuvių sporto žai- \ ros Trečiokaites. Veikalas gau-

karooė Jaunimo centro kavinė- j dynėmsš. kurios įvyks Toron- namas ir ''Draugo*' administra-
jc įvyks šį penktadienį (lapkri-jte, Kanadoje. Lietuvių šeimos,. ei joje. Kaina 6 dol. 
čoo 4 d.) 7:30 vaL vak. Liau-!kurios dar nespėjo savo vaikui x Aukų atsiuntė: po 4 dol. j 
dies pasakų spektakliai pa-! užregistruoti į lituanistines mo- — Kazys Gaižutis, J. Gliaudys, do dr-ja bendrą komumją tu 
rengti Laimos Rastenytės-La- j kyklas, kviečiamos skubiai at-' Jr., J. Mikšys; po du doleriu —į «*• lapkričio 6 d. per 8 vai. ry 

Balfo direktorių suvažiavimo dalyviai prie Kultūros 2 idinio Brooklyne 3palio 22 d. Pirmoj eilėj iš k. F. And-
riūnas, p. Genienė, P. Montvila. Lietuvos gen. konsulas A- Simutis, O. Jokūbaitienė, Andrius Keturakis — 
direktorių tarybos pirmininkas, Marija Rudienė — E alfo pirmininkė, Simas Kudirka, Jonas Brazauskas, 
kun. A Trakis Nuotr. L. Tamošaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
sv. VARDO DRAUGIJOS 

VEIKLA 
Šv. M, Marijos Gimimo Var-

pinskienės. Programa jaunimė
liui i r jaunos dvasios vyresnie
siems. 

x SoL 

vykti į Lemento mokyklą. i M. Pauliukonis, J. Peckaitis, I to šv. Mišias, šv. Vardo dr-jos 
j O. Rinkus. Visiems maloniai | pirm. Algis Barauskas įteikė 

x Genovaitė Mikas, žinoma dėkojame. klebonui ku.^. A. Zakarauskui 
Detroito lietuvių visuomenės! x L. D. K. Birutės dr-jos j čekį su nemaža suma parapi-

Nerija Umkeviči6tė veikėja, persikėlė nuolat gy- į rudens pobūvis — koncertas i jos naudai — pelną iš šv. Var
do dr-jos pikniko. 

Pikniko komisija, kuriai vado
vavo kun. Antanas Puchanski, 
labai dėkingi už uolų narių ir jų 

jūrų šaulių kuopos pirm. E. Ven-
gianską. Programą pradedant 
buvo perskaitytas dr. Vandos 
Sruogienės sveikinimas "Kariui". 

Meninėje programoje atsilan-

nemokamai pasinaudoti šaulių 
namų puošnia sale. Rinktinės, ir 
jūrų šaulių kuopų moterys, vado
vaujamos LŠST moterų vadovės 
S. Cecevičienės, suaukojo visą 

ir Bernardas Prapuolenis atliks; venti į Orlando, Floridoje, j įvyks lapkričio 20 d., sekmadie-
meninę programą per trečiojo Keisdama adresą mus maloniai i n^ 5 v a j v a k Lietuvių Tauti-
mokslo ir kūrybos simpoziumo pasveikino ir atsiuntė auką. 
banketą, kuris įvyks lapkričio Ačiū. 
26 d. Beveriy Count-y Club. 
Solistams akompanuos muzikas 
Alvydas Vasaitis. 

X Iškelti lietuvių tautos per
sekiojimus Belgrade JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga ruošia 
demonstraciją ir budėjimą lap
kričio 4 d,, penktadienį, 3 vai. 
popiet. Tęsis ir šeštadienį, 12 
vaL dieną, Federal Building 
aikštėje — Dearborn ir Jack-
son gatvėse — prie skulptūros. 
Demonstracijos įvyks tuo pačiu 
metu visose lietuvių kolonijose 
Amerikoje. 

X Kun. Vaclovas šiliauskas, 
Iustin, Calif., aukojo 7 dolerius. 
Ačiū už paramą. 

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities žaidimų po-

Sol. Birutė Dabšienė iš1 Los Ange
les, Calif., atliks meninę programą 
L. Fondo pokylyje Jaunimo centre 

niuose namuose. 
X Akademikių skaučių: drau

govės kandidačių arbatėlė įvyks 
lapkričio 13 d., seKmadienį, 4 v. 
popiet pat t. n. Rasą Markulyte, j £ įT J j į T i ^ " sukliudė po-

? būvį. Tačiau visi susibūrę par. 
salėje linksmai praleido šį 
pikniką. Pikniko darbininkams 
bus gražios vaišės sausio 8 d. 

Su gailesčiu netekom ilgame
čio gero nario a. a. Stanislovo 
Ruko. kurį palaidojo iš Petkaus 
koplyčios spalio 31 d. Netekom 
energingo nario a. a. Phil Krau-
se, buvusio dr-jos pirmininko. 
Palaidotas iš Evans koplyčios 
lapkričio 2 d. 9 vai. ryto. Na
riai reiškia didžią užuojautą 

kiusius maloniai nuteikė jaunųjų j maistą, paruošė bei papuose vai 
šaulių sesučių Verutė;, Nastutės j šių stalus ir aptarnavo susirinku-
ir Teresės Bilitavičiučių darniai j sius. Meninę programą atliko, 
padainuotos dainos. Joms svečiai daugiausiai dovanų laimėjimams 
ilgai plojo. surinko ir parengimo metu ne-

Leonaitienė ir Cecevičienė įtei- mokamai grojo irgi šauliai. Taip 
kė dainininkėms gėlių puokštes, pat, šio parengimo proga Vy-
Dainininkėms akompanavo jūr. j tauto Didžiojo šaulių rinktinės 

moterys atskirai suaukojo 183 
dol. '"Kariui" paremti, o šaulių 
tarpe buvo surinkta 10 nauju 

šaulys A. Markauskas. 
Po meninės programos sekė 

žmonų darbą. Dėkingi ir už|v a i |ės . Akordeono muzika links- f 
parapiečių bei draugų paremi- J mįno A. Markauskas. Buvo iš ] žurnalo prenumeratų 
mą šio pikniko. Gaila, kad lie-

seses. lankančias universitetą 
ir norinčias jstoti į A. S. D. 
kviečiame dalyvauti arbatėlėje. 

(pr.). 
X Už a. a. Oną Subačius šv. 

?v{išios bus atnašaujamos lapkri
čio 5 d., 9:30 vai. r. T. Jėzuitų 
koplyčioje. Prašau gimines, 
kaimynus ir pažįstamus daly
vauti keturių savaičių po mir
ties šv. Mišiose. 

Petras Subačius 
(pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
c 
mais nuošimčiais 

varžytinių paleistas tortas ir trau 
kiami laimingi bilietėliai, gau
siai šaulių, ramovėnų ir biruti-
ninkių suaukotoms dovanoms 
laimėti. 

Išskirtinai tenka paminėti vie
tos šaulius, daugiausiai prisidė
jusius prie čia kalbamos kavutės 
pasisekimo. Vytauto Didžiojo 
šaulių Rinktinės vadovybė leido 

Visą tai, kas čia paminėta ir, 
sudėjus gautas aukas "Kariui'" 
paremti, šiai: metais kavutės me
tu suaukota toli 1000 dol. pra
žengianti suma. Geriausi linkėji
mai šauliams, bimtininkėms ir 
ramovėnams, ataitin žengiant 
darniu ir vieningos veiklos keliu. 

Ed.Vg 

Rima Skorubskaifš - nauja dvoką: 
Cicero ir Chicagos lietuviai 

gali džiaugtis, turėdami naują 

X Literatūros - muzikos va-
piet* įvyks sekmadienį, lapkri-1 k a r a s 3-čiojo mokslo ir kūrybos 
Oo 6 d. Marijonų vienuolyno j ^ m p o 2 m T U >

J
 m e t u i v v k s laptai-L^S 1*^ *T^%2? * * j M a s S k ^ ' 

svetainėje. Pradžia 1 vaL p o ^ ^ į ^ k t J e * Jaunimo' %%%%** ^ ~ ™*' 
1 dol. 25 j c e n t r e_ Bilietai gaunami Mar-1 
žaidimai, Į ^ „ j , , ^ ( p r ) 

abiem nuliūdusių šeimų nariams.! 
Dr-jcs rekolekcijos šv. Pran- i lietuvaitę advokatę Rimą Sko-j 

ciškaus Mavslake name įvyks! ™ b 3 k a l t e . Birutės ir Juozo Sko-
lapkričio 4 d. ir tęsis iki lap-i rub8k** dukterį. Skorabskai-. 

tesimais ^mokėjimais ir prieina- k r f č i o 6 d j ^ n o r ė t ų ^ J į I t f praėjusį pavasarį De Paul, 
Syti, skambinkit 476-6416. G l o - j u n i v e r s i t e t e b a i « ė teisės m o k s * 

ras, įsigijo daktaro laipsnį i r 
dabar gavo advokatės teises. 

(pr.). 
X Lietuvių Fondo 2-rojo mi

lijono vajaus proga po 100 doL 
aukojo šie asmenys: Juozas ir 
Hilda Kačeliauskai, dr. Vaclo
vas Šaulys. Bronius ir Stefani

j a Gelažiai. Petronėlė ir Cipri-
jonas Barkauskai, Vaclovas ir 

I Margarita MomkaL Aldona ir 
'! Vladas Stropai. (pr.). 

piet Įėjimo auka 
cent. Bus draugiški — — . . j p ^ . _ 
bus įvairių dovanų paskirsty-j 
mas, po to vaišės. Maloniai; x Venecaelos Lletu\ių drau-
kviečiame atsilankyti. Gautas i ^ i * r e n g » rudeninį linksmava-
šio pobūvio pelnas skiriamas; k a r i lapkričio 19 d., šeštadieni, 
nusipirkti naujus elektrinius I Šaulių salėje, 2417 W. 43 g-vė. 
vargonus Marijonų koplyčiai, j Veiks laimės šulinys, šokiams 

( p r ) , i gros puikus orkestras. Šalti ir 
šilti patiekalai. Pradžia 7:30 

X Reikalinga virtuvei da rb i - | v a l v a k A u k a 3 ^ ^ ; 8 d o l < . 
pinke nusimananti apie maistą j inf0rmuotis šiais teL 776-3727! X Vos prieš metus susiorga-
ir kita darbininkė tortų kepėja.: a r b a 925.4980 ( p r ) nizavo nauja tautinių šokiu 
Teirautis teL 025-15S3 (sk.) grupė "SUKTINIS", kuriai pri-

X Muz. Faustas 5>rrolia, kaip T,,„„„ - ^ « , . , - . . . fx. 
X Cfc**> Mediioioju ir *ve-! i r ^ ^ a t ė j o , taJką a r a n ž u o ! ^ V * ^ ? f ° ^ ^ ^ T ^ 

Jų "ESerys- klubas ruošis t r a - ! d a i n a s keletą vokaliniu veika- l h e t u v m k u - š l l» metx* I a P t a -dicini rudens balin lankr 5 d ' i T • 1 r , ^ U 1 f" • č 'o mėn. 19 dieną "Suktinis" <ucaų raaens nanų lapKr. o o., \ų kūne bus atlikti solistų „ ^Xi „ „ . • . ., 
fafeuL. 7 v. v., Veteranų salė-1 p į a u r i m ė s j ^ e ^ i r R ū n o , ™ ^ ******?*>?* 
je, 1434 6. 49 Court, Cicero. S t r i m a i c i o Liefuvių Televizijos ^ U " " T " t 
Bilietus galima užsisakyti p. rengiamam kJerte lapkričô ^ * i ^ T 7 JT^ 
Bikulčio svetainėje. Auka 8 dol. 13 Į jaunimo centre Tah> nat! m Jaummo centre, 

fnr 1' į • . : a u n i m o c ,!n t r e- l a , p P a t ' punktualiai 7 vai. šilta vakarie-(Pr.), išgirsite muz. Fausto Strohosinė Q g v a , J j a u d i e g ^ 
X Knoomojamas butas vie- į originalią kompoziciją, parašytą g r a m g p<) p r o g r a m 0 8 Į ^ 

nai moteriai, pirmame aukšte, ;styginiam orkestrui. (pr.). ja U n i i n u i * v y , ^ ^ grojant 
Bos Springs, Arkansas. Dėl in- x Laikrodininkas A. Šerkš-. Ąžuolo Stelmoko orkestrui. Vi-
formacijų skambint Chicagoje Į l i y s taiso laikrodžius, aukso ir suomenė yra nuoširdžiai kvie-
po 7 v. v. teL 486-2794. (pr.) i gintaro išdirbinius, daro ginta- Įčiama dalyvauti. Rezervacijas 

X Dovmers Grove parduoda-1 r 0 iiedus aukse ir sidabre. Pa-! galima padaryti nas p. Vesel-
msa 3-jų miegamų «bi- level"! s i r i n k i m a s auksinių lenciūgėlių kienę, tel. 436-3729, ar per 

14 k. ir 18 k. Gintaro išdirbi- "Suktinio" narius. (pr.). 
niai. 2452 W. 69 SL, telef. 
778-0920. (sk.). 

Jons A. SkeDy 
SĖKMIMGA ŽURVALUI 

"KARYS PAREMTI KAVUTĖ 
Spalio 23 d. Chicagoje, šau 

!ių namuose, įyy-ko "Kario'* žur 
nalui paremti kavutė, kurią su 

Prieš 25 metus gimusi i r ; 
užaugusi Cicero mies;e, lankė 
Šv. Antano pradinę mokyklą ir J 
Immaculate Heart of Mary 
aukštesniąją mokyklą West- į 
chester, UI. Šioje mokykloje j 

rengė vietos ramovėnai, šauliai' išsiskyrė iš kitų savo sugebėji-

stiliaus namas ant didelio skly-j 
po. Centr. vėsinimas. 2 maš. 
garažas. Aptvertas kiemas. 
65,900 dol. Jura Gvidienė, bro-
Iter, 852-9817. (sk.). 

h* birutininkės. Tai buvo bendras 
ChicagA; LKVS "Ramovės", Vy
tauto DiJžioįo šaulių rinktinės, 
DLK Birutės dr-jos, Gen. T. Dau
kanto jūrų Šaulių ir Cicero Klai
pėdos jūrų šaulių kuopų jungti
nis parengimas. 

Tarp d a gelio dalyvavusių ka
vutėje, matėme Lietuvos Kūrėjų 
Savanoriu są-gos pirm. pik. J. 
Švedą, bu.. LKVS "Ramovė" CV-
bos pirm. pik. K. Dabulevičių, 
Lietuvos Saulių są-gos pirm. K. 
Milkovaiti su ponia, daugelį lie
tuviškų organizacijų bei visuo
meniniu darbuotojų ir veikėjų. 

Svoi'<;' -mas gausiai susirin
kusius ir perduodamas "Kario" 
štabo bei vyr. redaktoriaus Z. 
Raulinaičio linkėjimus, kavutę 
atidarė LKVS "Ramovė" Chica
gos skr. p -n . pik. A. Tveras, ku
ris programai pravesti pakvietė 
ramovėna ir Gen. T. Daukanto 

•IMMIIIMffttHltltllilllflllllllfitHllllllllil 
ASDRi r s NORIMAS 

"SANTAKA" 

VILNIEČIŲ 2INIAI 

S. m. lapkričio 6 d. 9 vai. ry
to. Tėvų Marijonų koplyčioje, 
4545 W. 63 St., Chicagoje, bus 
aukojamos šv. Mišios už miru
sius Vilnaus Krašto Lietuvių 
„S-gos Chicagos skyriaus narius. 

Po pamaldų, organizuotai bus 
lankomi mirusių narių kapai 

15-ka novelių M jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi.. 
JS77 m. Viršelis dail. Giedros Tre-
čiok&itėfl. Kaina su persiuntimu Lietuvių 6v. Kazimiero ir Lietu 
$6.30. Užsakymus, siųsti: \-ių Tautinėse kapinėse. 
MtAl'GAS. 4545 W. 
CUatgo, VL 6062d 

6Srd Street, V i s i n a r i a i prašomi skaitlin-

mais ir buvo išrinkta Student 
Council pirmininke ir visos Chi
cagos katalikiškųjų mokyklų 
Student Council sekretore. Bu
vo semifinaliste National Merit. 
atžymėta 1970 m. knygoje "The 
Outstanding Students of the 
United States". 

1974 m. baigė Ilinojaus uni
versitetą, gavo bakalauro di
plomą iš psichologijos. Studi
jas tęsė De Paul universitete, 
kur birželio mėnesi ir gavo dak
taratą. Studijuodama buvo 
"De Paul Law Review" žurnalo 
redakcinio kolektyvo narė ir 
bendradarbė. Tam žurnale 
(Vol. 25, No. 2, -976) atspaus
dintas jos darbas "Strict Liabi-
hty: An Unwarranted Limita-
tion Upon the Manufacturer's 
Duty to Produce a Reasonably 
Safe Product". 

Išlaikiusi TJlinois Bar 
minus, praėjusią savaitę davė 
priesaiką ir gavo visas teises 
dirbti advokatės darbą. Dirba 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Prel. Juozas A. Karalius, 

buvęs ilgametis Shenandoah, 
Pa., lietuvių parapijos klebonas, 
didelis kultūrininkas, daugelio 
Lietuvai ir lietuviams naudingų 
knygų leidėjas - mecenatas, su
silpnėjus sveikatai (jau yra 88 
m. amžiaus) iš Shenandoah iš
sikelia i St. Joseph Home. Jo 
dabartinis adresas: Msgr. J. A. 
Karalius, St. Joseph Home, 
1182 Holand Rd., Holland, Pa. 
18966. 

— Dzidorius Giedraitis, a a 
rašyt. Antano Giedraičio brolis, 
kuris su savo seseria Monika 
gyvena Bostone, staigiai susir
go ir, paralyžiaus ištiktas, da» 
bar guli ligoninėje. Ligonio 
sveikata gana kritiška. 

— Jacob Barowsky, kaip ra-
| šo "Tribūne", 85 metų amžiaus 
; lietuvis imigrantas, mirė Holy-

cke, Mass. Jis buvo išradęs va-
, lymui medžiagą LestoiL 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Andrius Luckas mirė 

; Geelonge ir buvo vietos lietuvių 
gražiai palaidotas. 

— A. a. Felicijono Bortkevi-
čiaus, apie kurio mirti trumpai 
pranešėme, laidotuvės įvyko 
spalio 17 dieną. Palaidotas 

I Springvale kapinėse, Melbourne. 
Velionis buvo gimęs 1897 m. 
Kuršėnuose. Gimnaziją baigė 
Šiauliuose. Tarnavo savanoriu 
Lietuvos kariuomenėje, baigė 
teisės mokslus. 1934 m. gilino 
studijas Sorbonos universitete. 
Ilgus metus tarnavo Valstybės 
saugumo departamente ir buvo 
?ukštas pareigūnas, 1949 m. iš 
Augsburgo atvyko į Australiją 
;i įsikūrė Melbourne. Pasitrau
kęs į pensiją ilgesnį laiką sir
go. Mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus. Ligoje slaugė žmona Ste
fanija. Liko dar dvi dukros — 
Danutė Žilinskienė i r Laima 

;Ray. 
. 

Adv. Rima Skorubskaitė 
nešėja, deklamatore. artiste ar 
šokėja. Namie ir mokykloje iš
moko taisyklingai, be klaidų 
rašyti, skaito lietuviškas knygas 
ir jas renka, o jos lietuvių kal
ba gryna, be mažiausio svetimo 
akcento. 

Nuo mažų dienų skautė. Pra
ėjo visus laipsnius, pradedant 
paukštytės, baigiant stovyklos 
viršininkės ir kandidatės į vy
riausios skautininkės pavaduo-

| tojas. Dirbo lietuvių studentų 
eilėse, Lietuvių jaunimo sąjun-

i gos ryšių centre, dalyvavo jvai-
j riuose simpoziumuose, lietuvių 
veiklos ir tautinio išlikimo klau
simais diskusijose. Čia kaip tik 
ir išryškėjo Rimos, būsimos ad
vokatės, būtini privalumai. 
greitas susiorientavimas ir es
mės suvokimas, logiškas, argu-

A^.A. mentuotas ir sugestyvus min
čių dėstymas. 

Draugai, kaimynai, bendra
darbiai ir buvę mokytojai linki 
miela jai Rimai labai geros sėk-

w-J~ jxi J-J- n- 'mes pasirinktoj profesijoj. Lin-
Musų džiaugsmą didina Rimos , . 1 1 . . . ., ... , ki taip pat ir prigimtus bei is-aktyvus, su meile atliekamas , \ , * : vystytus gaoumus panaudoti 

; adv. P. žumba kio įstaigoje, Chi 
įeagoje. 

kiekvienas lietuviškas darbas ir 
jos tamprūs ryšiai su viskuo, 

j kas lietuviška. Lankė ir že-
jmesnę, ir aukštesnę Cicero li'u-
| anistines mokyklas. Aukštes-
jniojoj visus ketverius metus 

lietuviškam labui. č. G. 

gai dalyvauti. 
luiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiujuuiiui 

Valdyba 

DAUGIAU STUDENTŲ 
Šį rudenj pagausėjo studentų 

j buvo pirmąja mokine, turėda- Chicagos Miesto kolegijose. Jų 
j ma visą laiką iš visų dalykų tik įstojo 54.016. Iš viso šiose ko-Saules dainininkės Teresė. Verute ir \ a s t . . Biiitavičiūtės dainuoja . 

3palio 23 d. "Kariui" paremti kavutes metu C.-..cagoje. Akordeonu pri- P»*«*»> Nebuvo tokio įvykio legijose yra 111,143 studentai, Į didžiulis p 
.-*..» A *L*-M-«Aua Kuotr. P. Maisto* w reagmio, kur ji asbūtų. pra- 4J,/«Į daugiau negu pernai. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

3900 M. KALĖJIMO 
Teisėjas J. M. Bailey paskyrė 

nuo 1OO0 iki 3000 metų kalėji
mo žudikui H. Brisbon, 21 m., 
kuris 1973 m. nužudė jauną 
porą 1-57 greitkely. Teisėjas 
apgailestavo negaus jo nubaus
ti mirtimi, bet davė tiek metų, 
kad nebeišeitų iš kalėjimo. 
Brisbon su dviem kitais sėbrais 
kirto savo automobiliu į D. 
Cerny ir jos sužieduotinio au
tomobilį. Kai šie išlipo, juos 
nužudė. Abudu žudiko sėbrai 
liudijo prieš Brisbon. 

ATRADO PAGROBTĄ 

Chicagoje pagrobta mergaitė 
Mellika Cox atrasta Salt Lake 
City. Jos tapatybę tikrai nu
statė FBI. panaudodama jos 
kojų atspaudą, padarytą Mi-
chael Reese ligoninėje, Chica
goje, kai ji gimė prieš 9 mėne
sius. Mergaitę pagrobė spalio 
7 d. du ginkluoti vyrai ir mo
teris iš namų 10547 S. King 
Drive. Salt Lake City ji buvo 
palikta su rašteliu: "Tai kūdi
kis, kuris buvo pagrobtas Chi
cagoje". Jos motina tre&adifc-
nj nuskrido atsiimti. 

PDiETAVO BANKUS 

Apie 100 asmenų antradieni 
j Chicagoje piketavo bankus, ku-
jrie duoda paskolas Pietų Afri
kai. Piketavo First National ir 
Continental bankus. 

PAGERBTA CALLAS 

Lyric opera antradienio po
pietę suruošė pagerbimą solis
tes Marijos Callas, kuri mirė 
mgsėjo 16 d. Scenoje buvo joa 

f\rtTGf t-fMs. solistai dai* 
navo jos ^anitgiaa 


