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"Dievas ir Tėvynė" N r. 2 

Kovoie už ti 
Kun. Antano Yliaus kančių kelias 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Klebonas A. Ylius gyvas, ir, 

turbūt, paties Dievo jam buvo 
leista savo gyvenimu ir kova su 
ateistais įrodyti, kad nei jis, nei 
tuo pačiu -visi kiti ateistinės pro
pagandos apšmeižti ir toliau te-
bešmeižiami, saugumo organų 
persekiojami bei kankinami ku
nigai niekados nebuvo, nėra ir ne
bus žudikais. Jeigu pasižiūrėtume 
I kiekvieno iš jų nueitą kelią, 
Įsitikintume, kad, atvirkščiai, tai 
patys kilniausi, sąmoningiausi, 
teisingiausi dvasininkai, išti
kimai mylėję ir tebemylį savo 
Tėvynę, ir jie mums visiems yra 
aukštos moralės bei tobulo dva
sinio gyvenimo pavyzdžiu. 

Kiekvienas kun. A. Yliaus gy
venimo epizodas yra nepaperka
mas h'udininkas, kaip ateistinė 
propaganda klastoja faktus, kaip 
fi šmeižia, meluoja, persekioja 
visus, kurie ištikimai tarnauja 
ne dviem, o tik vienam Dievui. 

Atpuolęs kunigas S. Markonis 
gerai žinojo, kad kun. A. Ylius 
ne tik nei pats, nei per kitus 
nenužudė nė vieno žmogaus, bet 
dar rūpinosi, kovojo, kad ir kiti 
nežudytų. Ta kun. A. Yliaus ko
va atsispindėjo ir dokumentuose, 
kurie pateko į ateistų, jų tarpe 
rr į Markonio, rankas. Vienas iš 
tokių dokumentų yra "Tauro" 
apygardos partizanų veikimo sta
tutas. Jame buvo paragrafai, 
įjungti į statutą kun. A. Yliui 
reikalaujant, kurie draudė žudy

ti. O ką padaro ateistinė propa
ganda — ateizmo muziejus? Jam 
reikalingas "'neaiklastotas fak
tas", t.y. kunigas-žudikas stende: 
"Tauro" apygardos, veikusios 
Marijampolės apskrityje, buržu
azinių nacionalistų gaujos doku
mentai. Šios banditų gaujos šta
bo narys kunigas Antanas Ylius 
(slapyvarde "Vilkas") buvo at
sakingas už ūkinius ir sanitari
nius reikalus". 

Eksponuojami tik pirmas ir 
trečias minėto statuto lapai. 
Antras lapas, kuriame buvo 17-
29 paragrafai, jų tarpe ir tie, ku
rie draudė be apygardos štabo 
specialaus raštiško leidimo taiky
ti mirties bausmę (tarp kitko, 
apygardos štabas per visą jo gy
vavimo laiką tokio leidimo nė 
karto nedavė), muziejaus lanky
tojams nerodomas, nes tai įrody
mas, kad kun. A. Ylius negalėjo 
žudyti. Už tai eksponuojama 
"Tauro" apygardos banditų žvė
riškai nužudytų nekaltų gyven
tojų sufalsifikuota foto nuotrau
ka. 

Ne vienas S. Markonis "de
maskuoja klerikalinės moralės 
veidmainiškumą" tokiais ir pa
našiais metodais. Visi jų straips
niai spaudoje, paskaitos, kino fil
mai, jų tarpe ir neseniai pas'ro-
dęs lietuviškas "dokumentinis" 
kino filmas "Per amžių amžius" 
yra tos pačios virtuvės gaminys. 

Kun. A. Ylius nei pats, nei per 
kitus nieko nėra nužudęs. Tai 
liudija net jo teisinas 1946 me
tais (tarybinis, o koks jis, mano

me, komentuoti nereikia), pripa 
žino ir prokuratūra, ir saugumas 
1974 metais. Be to. kun. A Ylius 
1974 metais privertė saugumą ir 
prokuratūrą prisipažinti, kad ta
rybinė spauda, ateizmo muzie
jus ir v'sa ateistinė propaganda 
melavo, klastojo, iškraipė jo 
veiklą — pažeidė įstatymus. Tai 
ypatingai didelis laimėjimas, ne 
bepaneigiamas įrodymas, kad 
taurūs Lietuvos Katalikų Bažny
čios sūnūs niekad nebuvo žudi
kais, kad šventas Lietuvos Kata
likų Bažnyčios rūbas niekad ne
buvo suteptas nekaltu krauju. 

Kun. A. Yliaus pergalė — sun
kios ir drąsios kovos rezultatas 
Jis kovojo ne dėl baltesnės duo
nos, ramesnio gyvenimo, gerės 
nes parapijos. Tai kova už Baž
nyčią, Tiesą. Ir tegul negalvoja 
visi tie, kurie kartu su Čekistais 
"drebėjo" ir "tebedreba", kad tik 
kun. A. Ylius nesusideg;ntų (bi
jo, kad iliuzija apie tikėjimo lais
vę Lietuvoje galutinai nesuby
rėtų), jog jis nežino ar nesu
pranta dešimties Dievo įsakymų. 
Kun. A. Ylius giliai religingas, 
jis negali nieko neveikti ir ra 
miai žiūrėti, kaip jo asmuo nau
dojamas kunigo, o tuo pačiu ir 
Pirmojo Kunigo Kristaus vardu; 
niekinti. Tai kova už sielas, nes 
supurvintas kunigo vardas kaip 
tik jas žudo. Tai ištikimo, nepar-
siduodanč o čekistams kunigo ko 
va su ateizmu; kunigo, kuris ga
li padaryti ir daugiau negu susi
deginti. 

<Bu<i daugiau) 

Demonstracija - budėjimas, reikalaujant Lietuvai laisvės, įvykusi praėjusį penktadienį ir šeštadienį Ohica-
goje prie Federaliniv pastato (Nuotrauka Lino Meilaus) 

Rašytojų solidarumas 
politiniam kalimui 

Londonas. — Tarptautinė Va
karų pasaulio rašytojų sąjunga 
—Pen klubas — savo nariu iš

rinko rusų rašytoją ir istoriką di
sidentą Vladimirą Osipovą. Pen 
klubas tuo būdu išreiškė savo 
solidarumą šiam žymiajam rašy
tojui, kuris dėl savo įsitikinimų 
dabartiniu metu atlieka aštuo
nerių metų kalėjimo bausmę 
Mordovijos priverčiamųjų darbų 
lageryje. 

Osipovas priklauso vadinama
jai "neoslavofilų" jaunosios ru
sų inteligentų kartos sąjūdžiui, 
siekiančiam atkurti 19-jo am
žiaus rusų nacionalines ir krikš
čioniškąsias tradicijas. Dėl savo 
disidentinės veiklos 1961 metais 
Osipovas buvo pirmą kartą ap
kaltintas terorizmo veiksmų ruo
šimu ir nuteistas 7 metus. At
likęs bausmę, Osipovas visas sa
vo kūrybines jėgas paskyrė dvie
jų pogrindžio leidinių — **Veče" 
ir "Zemlja" — redagavimui ir 
platinimui. Dėl jų 1975 jis buvo 
antrą kartą apkaltintas priešso-
vietine veikla ir nuteistas 8 m. 
Jo idėjų įtakoje subrendo nema
žai jaunų rusų inteligentų. "Aš 
buvau materialistas, socialistas 
ir utopistas", kartą yra -pasakęs 
Osipovas. ''Priverčiamųjų darbų 
lageryje aš tapau tikru žmo
gumi". 

Washingtonas. — Sovietų am
basadorius Anatoly Dobrynin 
painforma* o Ameriką, kad 
Maskva f nažins ginklų siuntas 
į Vld. I, .us, jei tą patį padarys 
ir ArfiTffa-

Tito ir jo žmonos Jovankos viena iš paskutiniųjų nuotraukų. Nuo bir
želio mėnesio Jovankos niekas nėra matęs kartu su Tito, o paskutinė
mis žiniomis, ji yra nemalonėj ir tardoma 

Naujos sovietų 
raketos 

Tokijo. — Japonijos Gynimo 
ministerijos žiniomis, prieš kurį 
laiką sovietai išbandė dvi SSXN* -
-16 raketas,gaiinčias pasiekti tai
kinius daugiau negu už 4,000 
mylių. Jeigu tomis raketomis jie 
galės apginkluoti povandeninius 
laivus, galės pasiekti ir Omaną, 
Amerikos gynybos centra-

Viena. — I Viena atvyko iš
tremta iš S:>viet.;jj5 Tatjana 
Chodorovič, Solž-jnicino įgalio
ta iš jo fondo .skirstyti pinigus 
nukentėjusių disidentų Šeimoms. 
Pirmi jos žoJžiai laisvajam pa
sauly buvo: ''Saugokite ir padė
kite žmogaus teisių Sov. Sąjun
goje gynėjams, kitaip jie bus su-

i naikinti". 

P. Korėja 
labai stipri 

VVashingtonas — Tarptauti
nės politikos centras savo rapor
te sako. kad Pietų Korėjos gink
luotosios pajėgos labai stiprios, 
kariuomenė savo dydžiu yra 
penkta pasauly, didesnė už Šiau
rės Korėjos 140,000 ir turi rezer
ve dar 2.7 mil. vyrų, kai S. Ko
rėjos rezervas 1.8 mil., todėl nė
ra pagrindo baimintis, kad Š. Ko
rėjos užpuls P. Korėją, kai pasi
trauks amerikiečiai. 

Jeruzalė. — Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Moshe Dayan 
sakė, kad Pietų Afrika yra Izrae
lio draugas ir nebus užmiršta, 
nors prez. Carteris yra ir kitos 
r.uoittonės. 

Ar Amerika ginty 
Iraną? 

VVashingtonas. — Irano Ša
chas Pahlevi, rašo "Newsweek", 
paminėjo Amerikos duotą įsipa
reigojimą ginti Iraną, jei jį pul
tų komunistai, bet jis ima abe
joti, ar Amerika to pažado lai
kysis. Gynybos sutartį buvo pa
sirašęs prez. Eisenhovveris 1959. 

Kai niekas negirdėjo 
lietuviu skundo 

— Lietuvos generalinis konsu
las Bogotoje (Kolumbija) Stasys 
Sirutis atsiuntė ištrauką iš veda
mojo, paskelbto dienraštyje "EI 
Tiempo", 1977 spalio 12. Straips
nis pavadintas: Lietuvoje tikėti į 
Dievą yra nusikaltimas (En Li-
tuania: creer en Dios es delito). 
Straipsnio autorius Javier Abad 
Gomez. 

"Jeigu dvasiškis", rašoma 
straipsnyje, "kritikuoja ateizmą, 
ar meldžias už komunistus, ar 
už tuos, kurie mirė kalėjime, ar 
už popiežių, ar lanko ligonius, 
jis gali būti deportuotas į kon 
centracijos stovyklą". Kunige 
''likimas" priklausąs nuo darbo 
leidimo, kuris privalomas visuose 
komunistų krantuose. Dėl to dau
gumas vyskupų ir kunigų Lietuvo
je negali dirbti pastoracijos dar
bo. Tačiau valdžios persekioji
mas paliečia no tik dvasiškius. 
Jaunimui iki aštuoniolikos me
tų uždrausta studijuoti ar prak
tikuoti religiją. Jiems neleidžia
ma melstis ar skaityti religinio 
turinio knygai pagautus bau
džia. Nuo 1966 asmenys, taip 
pat ir tėvai, kurie "nusikalsta" 
tikybos mokymu, gali būti nu
bausti iki trejų metų kalėjimo. 
Jauniems žmonėms, apkaltin
tiems religijos p-aktikavimu, ga
li būti uždarytas kelias į aukš
tąjį mokslą. Dirbantieji taip pat 
baudžiami už religijos praktika
vimą. Pavyzdžiui: mokyklos di
rektorius Merkys buvo atleistas 
už tai, kad leido -̂ avo motiną pa
laidoti su religinėmis apeigomis, 
inžinierius buvęs nubaustas, kad 
pakrikštijo sūnų. ir pan. Lietu
vos Tylos Bažnyčia buvo kreipu
sis į popiežių Paulių VI, bet ne
susilaukė atgarsio. (E.) 

Toecoa, Ga. — Naktį į sek
madienį sugriu- 186 pėdų už
tvanka ir užpylė Toceoa Falls 
Bible kolegija. 2 ;v'o 39 žmones, 
dar kitų pasigendama. Į nelaimės 
vietą nuskubėjo prezidento Car-
terio žmona Ro alynn, Užtvan
ka, paplovė didele lietus. 

KINIJA PASVEIKINO SOVIETUS 
Bet Pekino laikraščiai juos išvadino išsigimėliais 

Maskva. — Kinija sovietams 
atsiuntė šiltus sveikinimus "bro
liškai sovietų tautai". Telegra
moje sakoma, kad Kinijos vyriau
sybė ir toliau sieks normalių san
tykių ir sovietų — kinų sienos 
ginčo išsprendimo. 

Tuo pačiu metu, kai Maskva 
skaitė kinų tokius netikėtai pa
lankius sveikinimus, Pekino laik
raščiai įdėjo Naujosios Kinijos 
žinių agentūros parengtą veda
mąjį, atakuojantį "fašistinę" so
vietų komunistų partiją. 

"VVashington Post" Pekino 
korespondentas George Biannic 
pranešė, jog vakar dienos tą ve
damąjį įsidėjo "Liaudies Dienraš
tis", "Liaudies Išlaisvinimo Ar
mijos Dienraštis" ir "Raudonoji 
Vėliava". Vedamasis atakuoja 
Kremliaus vadovybę, partiją ir 
valstybę kaip negatyvų komuniz
mo išniekinimo pavyzdį. Smer

kiama sovietų renegatų klika, iš
davusi marksizmą — leninizmą, 
"Lenino įkurtą proletariato par-
partiją pavertusią fašistine par
tija, užgrobta biurokratų mono
polistų, socialistinių buržujų". 

Tradicinis paradas Maskvoje 
šiais metais buvo didesnis nei 
visada. Pirmą kartą Raudonojoj 
aikštėj buvo pademonstruoti nau
jausi T-72 tankai. Tankai yra 
žemesni, bet platesni nei buvę 
T-62, aprūpinti automatiniais 
užtaisais, leidžiančiais operuoti 
su mažesne įgula, vietoj keturių 
karių bus tik trys. 

Brežnevas ir kiti didžiūnai ste
bėjo paradą nuo Lenino mauzo
liejaus. 336 kariniai vežimai va
žiavo apie pusę valandos, o ci
vilių minios kelis kartus ilgiau. 
I šventę buvo pakviestos 104 de
legacijos iš užsienio. 

Grasina susprogdinti 
3 lėktuvus 

Bonna. — Vokiečių teroristai 
pagrasino Bonnai, jog, prade
dant lapkričio 15, jie susprog
dins tris vokiečių lėktuvus. Tai 
bus kerštas už trijų teroristų ta
riamą nužudymą kalėjime. Gra
sinimus gavo Lufthansos centras 
Koelne ir trys žinių agentūros — 
V. Vokietijos, Šveicarijos ir Pran
cūzijos. Vokiečiai į tokius grasi-
nius žiūri rimtai. 

Paryžius. — Prancūzijos socia
listai kreipėsi į komunistus, pra
šydami atnaujinti derybas ir į 
būsimus parlamento rinkimus 
kovo mėnesį eiti išvien, sudary
ti liaudies bloką. Tik tokiu bū
du tikisi laimėu. 

Kancleris padėkojo popiežiui 

BONNA. — Vakarą Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
telegrama Pauliui VI nuošir
džiai padėkojo vyriausybės ir 
tautos vardu už šventojo Tėvo 
maldas ir rūpestį ryšium su te
roristų įvykdytu vokiečių lėktų 
vo pagrobimu. "Jūsų užuojau
tos žodžiai ir solidarumo jaus
mai, išreikšti dideliame pa
vojuje esantiem lėktuvo kelei
viam, mane paguodė ir sustip
rino nelaimės valandą, o vokie
čių tautoje rado platų ir dėkin
gą atgarsį". Kancleris pažymė
jo, kad vokiečių tauta su ypa
tingu dėkingumu prisimena po
piežiaus pasiryžimą pačiam pa
sisiūlyti įkaitu, jei tai būtų pa
dėję išgelbėti nekaltų lėktuvo 
keleivių gyvybę. 

Minios pabėgėlių 
iš Rytu Vokietijos 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
vidaus reikalų ministerijos pra
nešimu, per paskutiniuosius aš
tuoniolika mėnesių iš Rytų Vo
kietijos į Vakarų Vokietiją ir į 
Vakarų Berlyną pabėgo beveik 
23 tūkstančiai žmonių. Vien šių 
metų liepos ir rugpiūčio mėne
siais V. Vokietiją laimingai pa
siekė apie du tūkstančiai Rytu 
Vokietijos pabėgėlių. Vakarų Vo
kietiją nuolat pasiekia pabėgė
liai taip pat ir iš kitų Rytų Eu
ropos kraštų. Vien rugpiūčio mė
nesį tokių pabėgėlių buvo dau
giau negu 4,600. Daugiausia 
žmonių buvo iš Lenkijos, būtent 
2,873; iš Sovietų Sąjungos pabė
go 978 žmonės, iš Rumunijos —• 
710. Likusieji yra Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Vengrijos pilie
čiai. 

Izraelis nepasitrauks 
isILO 

Jeruzalė. — Izraelio vyriausy
bė nutarė nepasitraukti iš Tarp
tautinės darbo organizacijos 
(ILO). Po Amerikos pasitrauki
mo buvo kilęs sumanymas tą pa
tį padaryti ir Izraeliui, bet pa
sitraukimas būtų labai naudin
gas arabų valstybėms. 

Erdvėlaivis iš kito 
pasaulio 

Maskva — Sovietų mokslinin
kas Aleksėj Zolotov '"Turist" ma
gazinui sakė, kad prieš 69 me
tus, 1908 metų birželio 3 rytą 
įvykęs vadinamas sprogimas 
Tungus taigoje, Sibire, buvo iš 
kito pasaulio erdvėlaivis. Iki šiol 
buvo manoma, kad tai galėjo bū
ti milžiniškas meteoras arba ko
meta, bet ir po labai ilgų ieško
jimų nerasta jokių nuolaužų, ku
rios galėtų patvirtinti meteorito 
buvimą. 

Zolotov tvirtina, jog po sprogi
mo buvusi ir atominė reakcija, 
paskleidusi radio aktyvumą. Tai 
galima buvo pastebėti iš medžių 
rievių, metinio medienos sluoks
nio. Rusų mokslininkai buvo su
kūrę visokių kitokių teorijų tam 
paslaptingam sprogimui. Buvo ir 
taip manoma: 2emės planeta su
sidūrė su juodąja žvaigžde, ku
rios trauka tokia didelė, kad iš 
jos neišeina net šviesos spindu
liai. 

Apskaičiuojama, kad tas kos
minis kūnas, kritęs į 2emę, ga
lėjo būti 550 jardų ilgio ir 60 
jardų pločio. Kritimą užregistra
vo net Washingtono seismologi
niai aparatai. 60 mylių atstume 
byrėjo langai, o už 240 mylių 
arę arkliai buvo pertrenkti ant 
žemės. Balsas buvo girdimas už 
740 mylių. 

VATIKANAS. — Vatikane 
įvyko Popiežiškosios mokslųj 
akademijos surengta tarptau
tinė gydytojų ir mokslininkų 
studijų savaitė, kurios pagrin
dinė tema — imuniteto 
vaidmuo, saugojantis vėžio li
gos ir jos gydymas. 

Vokiečių radikalai, dalyvavę trijų nusižudžiusių teroristų kalinių Laido
tuvėse, buvo §0Ėttgį veidus, aaaorėjo leiaLa lotografuojaoi 

KALENDORIUS 
Lapkričio 8: Gotfridas, Sopat-

ra, Svirbutas, Domą. 
Lapkričio 9: Teodoras, Eusto-

lija. Aušautas, Miglė. 
Saulė teka 6:30, leidžias 4:38. 

ORAS 

Apsiniaukę, be žymesnio tem
peratūros pasikeitimo, apie 60 
Liipsnijj. 
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KELIAS J SVEIKATA 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS Į SVED1ATA. 1601 West Garfield Blvd., Chicago, DL 80636 

SKYRYBOS IR JŲ NEGEROVĖS 
Skyrybos šeimose savu li
guistumu anėja prie šei
mos šeimos nariams mirus 
atsiradusių kančių. 

Psichiatras prof. 
dr. Martin Goldberg 

Net savo laiku kultūringiausios 
ir techniškai išsivysčiusios tau-
tos-valstybės,graikai, egiptiečiai, 
romėnai žuvo tada, kai jų žmo
nės paliovė būti žmoniškais savo
mis asmenybėmis. Tik tikru žmo
gum tapęs - savo asmenybe į su
augusį žmogų išsivystęs tvarinys 
pajėgia gyvenime tiek sau, tiek 
artimui naudingu būti. Tikras sa 
va asmenybe žmogus yra idealis
tas: pirma apie kitus, tik paskui 
apie save galovjąs asmuo. Tik 
toks žmogus kuria įvairiopą gėrį 
žemėje. Žinoma, tik toks žusitik-
rina gėrį ir amžinybėn persikė
lęs. 

Menkos aesmenybės žmogaus 
negalia 

Kaip gražiausias medis nyksta 
jį pagraužus kirminams, taip net 
geriausiai išsilaikančiose tau
tos žūna jų žmonėms asmenybe 
sumenkus. Menkų jausmų — ne
subrendusios į tikrą žmogų asme
nybės savininkas žudo save ir ki-

reikaluose. Štai kaip mediciniš
koje spaudoje savo pacientės var
gus aprašo gydytojas C D . iš 
Michogano valstijos, dirbąs Det
roite. 

Vyras paliko šeimą — 
žmona susirgo 

Minėtas gydytojas šitaip apra
šo savo pacientės vargus. Metų 
metais to gydytojo 35 metų am
žiaus pacientė prieš tai lankėsi 
pas minėtą gydytoją. Paskutinė
mis savaitėmis ji keletą kartų ap
lankė tą gydytoją, nusiskųsdama 
svaiguliu, pasikartojančiais gal
vos skausmais, labai dideliu nuo-
argiu ir nemiga. Ji netekusi ape
tito ir per šešias savaites nume
tusi dešimtį svarų. Ji taip pat da
bar pasidariusi jautri ir nekantri 
—besinervinanti su savo jaunais 

dveim vaikais. 

Gydytojas nuodugniai ją ap
žiūrėjo ir reikiamus tyrimus labo
ratorijoje atliko. Viskas rasta nor 
mos ribose. Jos galvos skausmams 
numalšinti nepadėjo jokie tokiais 

DRAtJOAS. antradienis, 1977 m. lapkričio mėn. 8 d.|niai. Sta' trumpa' aptarti Jie. 

1. Paneigimas. Šitoks apsigina
masis jausminis reagavimas į ne-! 
laimę turi savas šaknis tiesoje:; 
ko nežinai — to netrokšti. Ko ūki- i 
ninkas nežino, to jis nepageidau-1 
ja. Kai nežinai, ką karalius valgo i 
pietums neturi apetito. Ką neži-' 
nai - tas tau nekenkia. Tai pir-' 
mūrinė - dažniausiai praktikuo
jama reakcija į netekimą, katast-
rofą ar didžią baimę - neramumą. į 

Šeimyninio gyvenimo iširimo j 
atveju paneigimas kartais pasi- į 
reiškia nusiteikimu, kad tai nėra [ 
kokia sunkenybė, kad išėjusioji] 
pusė tikrai sugrįš, kad šeimos gy
venimas vėl susitvarkys. Pasitai
ko ir tokių šiuo atveju paneigi
mų, kada viena pusė per greitai 
ima tvirtinti, kad "taip bus da
bar geriau", kad skyrybos jokio 
nemalonumo nesuteikė. 

2.Nusiminimas: Kai minėtas 
paneigimas išblėsta ir realybė 
stojasi prieš akis — apima^er-
siskyrusiuosius nusiminimas. Tai 
savotiškas gedulas. Tada atsis-
kyrusioji pusė gali būti idealina-
ma ir persistatoma vien tik gerą
ja prasme. Taip jau normaliai atsi 
tinka, kad po kai kurio laiko nu- į 
siminimas dingsta. Tada asmuo 
ima gyvenimiškai žiūrėti į sky
rybas. 

3. Pyktis. Kai nusiminimas pra
eina, ateina piktumas. Tada žmo
gus ima svarstyti, kas jo šeimoje 

SSK^ . 
Sveikas maistas — visų ramsčių ramstis. Lietuvio sodybos pažmonio 

metu agr. Adelė Duoblienė kalba sveiko maisto reikalu (deš.), o Jonė 
Bružienė dalina dalyviams sveiko agronomės pagaminto maisto pavyz
džius Nuotr. M. Nagio 

tveja:s palengvinantieji vaistai. Į buvo ne taip, kaip turėjo būti. 
Jie tęsiasi nuo 6 iki tuzino valan
dų. Nevalga ir nemiga nesutvar
koma vaistais, tęsiasi. 

Gvdvtoias žino, kad tos mote-
tus visokiausiomis zudymosi prie- j ̂ - g ^ ^ n e s e n a i j ą p a l i k o JJ 
monėmis. Svaigalai, rūkalai, nar- j tvirtina, kad persiskyrimas buvęs 
kotlkai. persivalgymas, tinginys- „ 

., 6 . . ramus ir jiedu sutarę ramai gau-
• ti skyrybų dokumentą. Nors ji 

neigianti, bet kokį dėl to susi

te, nusiminimas, 
skriaudimas, mažiau įsmanan-1 

ištvirkimas' krimtimą, vienok jos visi minėti čiojo išnaudojimas, 
— vis tai per amžius išbandyti 
tikri savižudybės ir žmogžudys
tės padargai. 

. Kad *tai M t o s Šeimose skyry
bos yra tikra savižudystė - taip j 
daugelio šia asmenybėmis pasil-į 
pusiųjų praktikuojama. Mat, kai; 
du menkos asmenybės žmonės; 
(neurotikai) tuokiasi dargi i 
šventovėje, net vos pakenčiamas 
šeimyninis gyvenimas nebūna į-! 
manomas. Dviejų asmenybėmis 
pasilpusiųjų - neurotikų sutuok-j 
tuvės yra tikros jų skyrybos. Taip, Aštuoniasdešimtmetė Lietuvio so-
ir nė per plauką k'taip! Už tai da-1 dybos CMcagoje gyventoja Juzė 
bar šio krašto žmonės ėmė save S Marinienė ne tik gražiausius ner-
žudyti skyrybomis, kad dar neta-! Unius n e r i a ' k u r i a eUes> Pu i k i as gė-
pusieji savomis asmenybėmis 
brandžiais asmenimis tuokiasi. 
Tokie tikisi šeimoje tenkinti tik 
žemiau juosmens atsiradusius sa
vus poreikius. Visam kitam šei
mos gyvenimui toki nebūna dar 
pasiruošę. O tinkamas šeimos gy 
venimas labai sudėtingas, gali
mas tik tinkamiems savomis as
menybėmis, savais jausmais tik
rais žmonėmis tapusiems. O to
kių žmonių dabar, ypač jaunųjų 
tarpe nėra pakankamas skaičius. 
O tuokiasi visi — už tai nežmo
niškieji ir sudaro nežmoniškas 
šeimas. Iš čia skyrybos su bai
siausiom pasėkom: per įvairiopą 
žalojimą vaikų, vyro ir moters šis 
kraštas eina šuoliais į bedugnę, 
kurion savu laiku nuėjo visi iš-
tvirkautoiai, neprisilaiką gyveni
mo dėsnių - Tvėrėjo nuostatų. 

Tik šeimos nariu mirtis yra 
baisesnė už skyrybas. Pastarosios 
neapsakomai sunkiai žaloja vai
kų asmenybes, moters - motinos 
k vyro - tėvo gyvenimą. Blogiau
sia, kad malonumas statomas 
virš moralumo — būdingas elge
sys asmenybe sumenkusiojo. 
Už tai mes visi stenkimės bręsti 
savomis asmenybėmis bent iki vi
dutiniokų. Tik tada pajėgsime sa-
vamae gyvenime pildyti vedybi
nę priesaiką. Taip pat s:o;2 srity
je šVieskimės šių dienu psicholo
gijos - psichiatrijos mokslų Šviesa. 
Tada lengviau pajėgsime prisitai
kyti visam gyvenimui prie kito 
asmens savitumų. 

Štai pavyzdys, kaip kenčiama 

les iš medžiagos dirba, bet ir gieda 
giesmes sodybos parengimuose. 

Nuotr. M. Nagio 

negalavimai kaip tik ir prasidėjo 
po vyro išėjimo. 

Gydytojas įtaria, kad visi jos 
negalavimai kilo dėl to, kad vy
ras ją paliko, bet ji neatrodanti 
nusiminus. Ji pas gydytoją ateina 
besišypsodama ir save kontro
liuodama- Tas gydytojas klausia 
specialistą mediciniškoje spaudo
je, kokia jo esanti nuomonė dėl 
moteriškės jausminio stovio, ir 
ka;p jai galima padėti. 

Psichiatro patarimas 

Psichiatras, profesorius dirbąs 
Pennsylvanijos universitete, gyd. 
Martin Goldberg šitaip atsako 
minimos moteriškės vargų reika-

Dabar persiskyrusioji pusė ima
ma persistatyti priešingoje švie
soje: aptariamos visos jos - daž
nai iškreiptos neigiamybės. Vy
rauja nusiteikimai ( — Žiūrėk, 
ką jis (ji) man padarė, po tiek 
metų mano jam (jai) atsidavimo... 
po savo geriausių amžiaus metų 
jam (jai) pasiaukojimo... Taip ar 
panašiai nusiteikus, šiame sky
rybų tarpsnyje persiskyrusieji ima 
bylinėtis skyrybų reikalu. Blo
giausia, kad imama vaikai įvelti 
į šią nesantaiką. Imama vaikai 
panaudoti, kad vyrui ar žmonai 
daugiau pakenkus. Mėginama 
vaikus vilioti šlietis tai prie tėvo, 
tai prie motinos. Visiems žino
mas yra bylinėjimasis dėl vaikų 
globos bei jų lankymo teisių. 

4. 4. Nuolankumas. Piktumo 
tarpsnis, bendrai imant yra, rei
kalingas, tik jis neturi per ilgai 
tęstis ir turėtų būti galimai, žmo
niškiau — kūrybiškiau tvarko
mas. Tada pradedama nusileisti 
— atsiduoti — nuolankiai į sky
rybas žiūrėti. Atskirtoji pusė i-
ma susigyventi su likimu: nei nu
simenama, nei pykstama. Vienok 
vienuma, tuštuma ir beprasmiš
kumas palieka ir nedaug džiaugs
mo iš gyvenimo susilaukiama. 

5. Griebimasis. Viena kuri pu
sė ima tvarkytis savo viduje, savo 
asmenybėje. Griebiamasi naujų 
planų gyvenime nustatymui ir 
jų vykdymui. Nauji žmonės, 
nauji draugai, nauji darbai Kar
tais atsikvošėjama ir pradedama 
su atsiskyrusia puse bendradar
biauti ir atsistato naujas — daug 
geresnis šeimyninis gyvenimas. 
Bet dabartiniais laikais daug daž
niau atsitinka, kad skyrybos virs
ta nuolatinėmis. Tada viena ir 
kita pusė griebiasi naujo gyveni 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
1977 METAI Gruodžio 18 d. — Tradicinės 

Lapkr. 1 1 - 2 0 d. - Lietuvių v i l n i e * i u - ***** Jaunimo centre, 
fotografų išeivijoje tradicinė — Gruodžio 31 d, — Naujųjų 
foto darbų paroda. i Metų sutikimas, ruošiamas Vy-

Lapkr. 12 d. - LB Brighton j U u t o D - š a l l l i , * rinktinės Saulių 
Parko apylinkės metinis rudens j n a m u o s e -
vakaras B. Pakšto svetainėje. ~ Naujuj i metų sutikimas, 

Lapkr. 13 d. — l ie t . televi- ^ ^ ^ Q c e r o J ū r o e š a u U u 

zijos ruošiamas styginio orkest- j K 1 * * ! * ^ ^ P 0 8 - **• Antano 
ro koncertas su sol P. Ragiene Pa r aP- salėje, 
ir R. Strimaičiu Jaunimo cen- — NauJUJU metų sutikimas, 
tre. ruošiamas Amer. liet. inž.-arch. 

Lapkr. 18 d. — Rašyt. Balio s-gos Chicagos skyriaus Land-
Sruogos kūrybos vakaras Jau- į mark salėje, 
nimo centre. i9~g METAI 

Lapkr. 19 d. — Lemonto Lie- Į 
tuvių Bendruomenės balius 
Union Hali, Willow Springs. 

— Lietuvių operos balius su 
metiniais laimėjimais ir menine 
programa Liet. tautiniuose na
muose. 

— Taut šokių "Suktinio" 
grupės supažindinimo su visuo
mene vakaras Jaunimo centre. . 

Lapkr. 20 d. — Lietuvos D. į 
K. Birutės pobūvis Liet. tauti-
riuose namuose, ruošiamas Ka-i 
riuomenės šventės proga 

Sausio 21 d. — Vyčių choro 
metinis banketas B. Pakšto sve
tainėje. 

— Spaudos balius Martini-
que restorano salėse. 

Sausio 22 d. — Vysk. V. Briz-
gio kunigystės 50 metų sukak
ties minėjimas Marijos aukšt. 

j mokyklos salėje. 

Vasario 4 d. — K. Donelaičio 
lit. mokyklų balius Jaunimo 
centre. 

— Anglijos, Britanijos Lietu-
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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. Del įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakeiti dienraščio kainą. 

• 

Nuo š. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
marą— 6 men. 3 mfin. 

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

Kasdienine DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata —•*—» B anksto 

TeL Pr 8-8229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal ausitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
* Akušerija ir moterų Ugos 

Ginekologine" Chirurgija 
6448 So. Pateški Road (Crawford 
ftfedleal Building). TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 

les neatsiliepia, skambinti S?4-8044 
DR. VL BLAŽYS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
Marauette MedlcaJ Cente* 

4138 Sa KedUe Avenoe 
tfal pirmad., antrad. ir ketvirtad 

6 Iki 7:»0 vai. ralraro. 
Sestad. nuo 1 )kl 8 m. 

Pagal susitarime. 
Ofiso telei. WA &-2470 

RezML teL VV Albrook 6-S04S 

TeL ofise Ir boto: eLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 5 6 a Ave* Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir «-S vai vak. 

Ifiakyius tredisdienino 
SMtiMlontal. 12 iki 4 vel popiet 

TeL KEBance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas} 
8925 West 58tb Streev 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir S-S 
vai. vak. Treč. ir šeftta.1 uždaryta 

Lapkr. 23 d. — Pr. Čepėno l^ų klubo Užgavėnių vakaras 
"Naujųjų laikų Lietuvos istori-! Jaunimo centro kavinėje, 
jos" pristatymas Liet. taut. na-j vasario 12 d. _ Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas, ruošiamas Chicagos 
lie. tarybos Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. 

muose. 

Vasario 12 d. — Cicero Altos 
skyriaus ruošiamas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas Šv. 
Antano parap. salėje. 

Vasario 19 d. — Sv. Kazimie
ro seserų rėmėjų metinis žaidi
mų pobūvis Marijos aukšt. mo-

lu. Dabartiniais laikais vis didėja 3 ° ; ?*.«*" 1*^™***?*-
. I « J « *nA*i ™A^;*; „,-C A~L i Mat^ k a i v : e n a s 1S susituokusiųjų skyrybos, todėl gydytojai vis daž
niau susilaukia panašių pacien
čių. Gyd. Goldbergas mano, kad 
aprašytoji pacientė savo jaus
mais ir savu kūnu reaguojanti į 
dabar pergyvenamas skyrybas. 

Kai kurie atlikti tyrimai patvir-

yra neurotikas; tada geroji pusė, 
jei gauna antrą pusę ne neuroti-
ką, veda laimingą gyvenimą. 
Neurotikas. nors ir tuziną kartų 
išsiskyręs ir vėl naujai susituokęs 
neturi laimingo gyvenimo. Mat, 
toks neurotikas vien tik apie save 

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

»58W. SSrdSt. 
cwc*go, m. mm 

TeL 47%-Sm 
Valandos pagal r jsttarlmą 

tina, kad vieno šeimyninio gyve- \ galvoja, o Šeimoje visai priešm-
nimo dalyvio laikinas išsiskyri- j gai reikia pajėgti elgtis — pirm 
mas ar skyrybos paveikia nervin-; apie kitam gero padarymą reikia 
gai persiskiriaučius: tokia nėge- pajėgti nusiteikti. 
rovė priartėja negerumai, atsira
dusiam mirus vienam iš tėvų bei 
susituokusiųjų. Jau tokia yra gam-

Lapkr. 2S-27 d. — TU Moks
lo ir kūrybos simpoziumas Jau
nimo centre. 

Lapkr. 24 d. — lituanistikos 
instituto suvažiavimas Jaunimo 
centre. 

Lapkr. 26 d. — "Baltijos" va
karas, ruošiamas Prez. A. Sme
tonos jūros budžių įgulos Jauni
mo centro salėje. 

Lapkr. 30 d. — Solistų G. 
Capkauakienė3 ir P. Strimaičio Į kyklos patalpose 
koncertas Jaunimo centre. . 

Gruodžio S d. — Liet. Ben-I 
druomenės Vidurio Vakarų apy
gardos 25 metų sukakties meti
nis užbaigtumų vakaras Jauni-į 
mo centre. 

— "Pirmyn" choro šokiai Vy- j 
čhj salėje. 

— Kalėdų eglutė, ruošiama j 
Illinois liet. gydytojų dr-jos Mo
terų Pagelbinio vieneto Liet. 
tautiniuose namuose. 

Gruodžio 4 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jau- j 
nimo centre. 

Gruodžio 10 d. — Chicagos j 
Aukšt. lit. mokyklos tradicinis 
vakaras Jaunimo centre. 

— Vytauto D. šaulių rinkti-; 
nės ruošiamos Kūčios Šaulių! 
namuose. 

Gruodžio 11d . — Muziko VI. j 
Jakubėno vienerių metų mirties | 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 17 d. — Marauette 
Parko lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė parapijos salėje. 

I$ixuia. Niekas negali sutuokti 
laimingam šeimyniniam gyveni 

tos nustatyta tvarka, kad žmogus! mui dviejų neurotikų — asmeny
bėmis nesusitvarkiusiųjų. Už tai 
visi dabar dirbkime reikiamus 
darbus, ioant užsiaugintume tik-

pergyvena tam tikrus jausminio 
gyvenimo tarpsnius, mirus ku
riam artimam žmogui. Tokie 

'dėl nevykusių vedybų. Susipažin- j pat jausminiai pergyvenimai rų žmonių savo tarpe. Pirmas 
ldme su skyrybų blogybės esmi-1 reiškiasi ir vyro —žmonom iei- šiame darb* žingsnis yra paties 
niais bruožais. Net gydytojai kar- j myniniam gyvenimui iširus. Yra savęs tinkamon vagos pastaty
tais sunku orientuotis įic\Tybų penui minėte perg;.ven::r.c tarps- mas. Nuo čia prasidės skyrybų 

A d v o k a t a i 
C H A R L E S P. K A L 

A A S S O C I A T E S 
Of. teL 77^5162; rez. 787-5047 
2649 W. 63rd St., CtaicagA, m 

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

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisiniu* 

patarimus. 

imiiiiuimnniiitmaiMmHnitjnitimM 

TeL ofiso HE 4-5849, tez. 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VAJU: pirm., antr., ketv. ir penlst 
1 :00-5 :00 ra l popiet, treč Ir sėst 
tik vusita-us. 

Or. Ant Rudoko kabinetą pertnl 
DR. EDMUND L CIARA 

CPTOMETRISTAS 
2709 We»t Slst Street 

TeL - GE 6-2400 
Vai.: pagal sasitarlm%: pirmad. ir 

ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. Ir penkt 
10-4; iestad. 10-S va i 

OtB. teL 785-4477; Bes, 240-2889 
0R. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG4 
BpactalybS — Nervu Ir 

Emodnea Ugos 
CRAWFORD MEDICAJL BUTLDISO 

«44e S a Pabūki Raed 
valandos pagal susitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGS 
KfDIKIŲ IR VAIKI UGOS 

SPKCiAuerra 
MKI>ICAL BCILJ>INO 

H M Soatb Western A i i i m , 
Valandos: Kasdien nno 10 *al. ryte 

iki 1 va i popiet 
Ofiso U-L R E 7-11*8; resid. SSe-Mlt 

Bestd. teL — GI 8-0878 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8182 So. Kedzie A ve, WA 5-2670 
Valandos pacal ont tartmą 4H m-

atsuiepla skambinti: MJ 1-OM1. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Del. — BE 8-5893 
Specialybe Akių Ugos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ola HE 4-1818: Bes. PB 0-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os |r Campbefl Av«. ssssSfsSĮ 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrad. h 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susltams 

O P T I C A L S T U D T O 
VIOLETA KAROHArre 

7051 So. Washtenaw — TeL 77S-S7M 
Pritaikomi iLiriittąi pagal gydytoj* 

receptus. 
Didelis aklnlą rgmu pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr., penkt l»-6:t« 
Ketv. l -S v. vak. Sėst 19-4 v. p. p 

Trečiadieniais atdaryta. 

Teiet — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

4KJT; UGOS — CHTRCRGIM 
OrsMt: 

u i no. WABASS ava. 
4SSS KO. CENTRAI, ATtL. 
Valandos pasai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba Uetuvliksl) 
OPTOMETRIST.'.fl 

MOontact 
2018 W. 71st S t _ TeL 787-8149 
Vai. pagal sus»<ariraą Uždaryta 

mažėjimas ir us:škas pranylci-
mas: asmenybe žmoniškas žmo
gus pajėgs bū: ištikimu Dievui ir 
savo priesaikai. Apie tolimesnę 
pagalbą minėtai nuskriaustiems 
— kita proga. 

Pasiskaityti Mind and Medici-
ne, Vol. 4. \'o. 8. Septembcr, 
1977. Abbott Laboratories. 

WINDERS MEDICAL ARTS. 
3 2 1 3 W. 63rd Jtrtor 

T«L W I S - 4787 
PB0TATYMAS ND9DKAHAI 

ties pateiefuniiostiii j0aq gydytojui 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

9880 West OSrd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nno 12 Iki 2 vai. Ir nuo ( iki 8 vai 
vak. destad. nno 1 iki 4 v»i. 

OfS PO 7-0000, Bes. OA 8-7T78 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
IŠEITŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
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settadisnisis pagal susUarUns 



Tiesa ii teisingumas 

ZINIU TEIKIMO TARNYBOJE 
Praėjusi mėnesi Vienoje, Aust

rijos sostinėje, vyko Tarptautinės 
Katalikų spaudos sąjungos kong
resas, kurio pagrindinė tema bu
vo '"Spauda turi tarnauti žmo
gui: ryšys tarp laikraščio ir skai
tytojo". Daugiau kaip penki šim
tai delegatų, laikraščių redakto
rių ir žurnalistų iš 63-jų kraštų 
sprendė žinių perteikimo klausi
mus. Jie šiuo metu yra spaudos 
tarnybos ir žinių agentūrų dėme
sio centras. Daugelis spaudos 
žmonių ir agentūrų skelbia ne tai, 
kas vyksta ir ką žmonės turi žino
ti, bet tik tai, kas žmones jau
dintų, kas juos pakreiptų rekla
mai, padėtų prekybai, pramonei, 
politiniams siekimams. 

Katalikų spaudos organizacijos 
tikslas parodyti, kaip reikia tar
nauti tiesai, kuri pažįstama ir 
4turią turėtų pažinti žmonės, kaip 
ugdyti teisingumą ir žmogišką
sias vertybes, kad jų vietų neu
žimtų prekybinė ar asmeninė rek
lama ir politiniai nukrypimai 
nuo savo krašto ar žmonijos ge
rovės. Be to, katalikų spaudos už
davinys yra parodyti Bažnyčios 
dabartinę veiklą religinėje, socia
linėje ir visuomeninėje plotmėje, 
kad krikščionys lengviau pama
tytų jos pastangas kurti naują 
žmonių santykių santvarką, pa
grįstą teisingumu ir laisve, žmo
gišku rūpesčiu ir atsakingumu 
vienų už kitus. 

Nuolat grįsti žinių perteikimą 
tiesos ir teisingumo meile yra ne 
tik spaudos uždavinys, bet ir jos 
gyvybė, kaip yra taika, laisvė, 
demokratinis apsisprendimas, as
mens vertės ir atsakomybės deri
nimas, žmogiški santykiai be bai
mės gyventi svetimame kraš
te yra dabarties milijonų žmonių 
išlaikymo laidas. Kai komunisti
nės spaudos ir informacijos prie
monės palenktos tik įtikinti 
žmones propagandinėmis prie-

"monėmis, kad komunizmas yra 
ideali santvarka, taip krikščio
niškos ir humanistinės inforca-
cijos tikslas parodyti tiesą, kad 
jos vidinė galia lenktų žmogų ja 
tikėti, parodyti teisingą kilnumą, 
kad žmonės ieškotų būdų savo 
santykius išlyginti tiek tarp as
menų, tiek ir tarp tautų ar vals
tybių. 

Informacinė profesija iškelia 
daugelį problemų, kurias gali iš
spręsti tik sąžiningi laikraštinin
kai.; Tai nereiškia, kad redakto
riai ar spaudos bendradarbiai ne
gali suklysti. Bet jie turi visuo
met gerą sąlygą — kitą dieną ar 
kitą savaitę, pastebėję klaidą, ją 
lengvai atitaisyti, kad nebūtų su
klaidintas skaitytojas. Ryšys tarp 
laikraščio ir skaitytojo yra toks 
artimas, kad jie vienas už kitą at
sako. Bet nei redaktoriai, nei laik
raščių bendradarbiai neturi pri
imti ir neturi bendradarbiauti su 
tokiais, kurie, būdami ne žurna
listai, o tik "žurnalistais" vadi
nami, patys dėl nežinojimo ar 
specialių siekimų mėgina ap
gauti laikrašti ir jo skaitytojus. 

Iliustracijai paminėtini kad ir 
tokie graudūs pavyzdžiai lietu
viškoje spaudoje. Ne kartą "žur
nalistė", neatskirdama žebriuko 
nuo žiobriuko, rašo recenziją a-
pie knygą. Neatskirdama Cin-
cinnati, Ohio valstybėje, nuo Ot-
tawos, Kanados sostinės, apibūdi
na profesoriaus paskaitą, jos net 
nesupratusi. Nesugebėdama rasti 
skirtumo tarp pusantro šimto ir 
pusantro tūkstančio, bando iš 
tūkstančių daryti išvadas, apie 
kurias neturi net paprasčiausių 
žinių. Na, o tikra žurnalistė, ra
šydama paskubomis knygos re
cenziją, nėra net tiksliai perskai
čiusi knygos metrikos, o ką jau 
kalbėti apie pačią knygą. Tai nė
ra tiesos ar teisingumo ieškoji

mas, o paprastas noras klafdinti 
laikraščius, visuomenę ir pačius 
save. Tai jau ne žurnalistika, o 
tik reklaminė propaganda, sie
kianti save pasireklamuoti. Bet j 
tokius spaudos darbininkus rim
tas laikraštis negali kreipti dė
mesio ir su jais negali bendra
darbiauti — tiesa ir melas yra 
nesuderinami. 

Šios lietuviškos spaudos proble
mos sprendimu tegali pasirūpin
ti tik sąžiningi redaktoriai, atsi
kratydami nuo kalkinių raštų, 
nuo propagandinių svetimų idėjų 
skelbėjų ir nuo sąmoningo ar ne
sąmoningo tiesos iškraipymo ir 
visuomenės klaidinimo. Turi 
apsisaugoti ir nuo visokios auto-
reklamos, kuri bent mūsų spau
doje reiškiasi iki koktumo tik 
"geriausiais" laimėjimais. Visuo
menei reikia tik teisingų paskatų 
dirbti tautai, reikia paskatų gy
venimui kilninti. 

Lietuvių problema žinių per
teikimo srityje yra ir ne lietuviš
ka spauda. Ji neretai patarnauja 
Lietuvos okupantui, svetimos 
valstybės interesams ir sveti
moms ideologijoms. Ne kartą lie
tuviams jau reikėjo gintis nuo 
okupanto kėslų savo nusikal
timus net po trisdešimties su vir
šum okupacijos metų primesti 
paskiriems lietuviams pavergto
je tėvynėje, kur tokie ''nusikaltė
liai'' sušaudomi arba ištremiami, 
ir išeivijoje, kur nerimu, įbaugi
nimu norima nutildyti už tautos 
laisvę kovojančius. Paskutinis 
toks šlykštus išpuolis buvo pa
skelbtas "Chicago Daily News", 
naudojantis okupanto iš paverg
tos Lietuvos atsiųstais "doku
mentais". Taip pat, panaudotos 
tardymo metodais išgautos ži
nios iš čia gyvenančių asmenų 
ar institucijų, jas naudojant taip, 
kad būtų naudinga svetimoje 
tarnyboje esančių "žurnalistų" 
įrodymams paremti. 

Tokiems "žurnalistams" — 
komunizmo propagandininkams 
yra lengva kovoti prieš mirusį 
nacizmą ir nematyti kriminalis
tinių rusiško komunizmo nusi
kaitimų okupuotose ir kolonijo
mis paverstose buvusiose laisvo
se valstybėse. Šiems komunizmo 
tarnams lengva ieškoti nusikal
timų senelių, kurie negali gintis, 
kai jų priešas teikia dokumentus, 
kurių negalima patikrinti. 

Su tokiais žurnalistais iš tikrų
jų negali būti net pokalbio, kai 
jie veda tardymus ir šnipinėji
mą. Juos reikia vyti iš namų kaip 
svetimos valstybės agentus, kurie 
taip lengvai laisvoje ir demokra
tinėje Amerikoje kaltinimais 
švaistosi ir net iškreipia oficialią 
politinę linkmę (pvz. žemėlapis 
su "Ldthuania S.S.R.). Išeidami 
prieš okupacijos nepripažinimą 
jie greitai apkaltina lietuvius ar 
kitus kovojusius prieš komunizmo 
vergiją, kad jie dalyvavo Korėjo
je ar Vietname, nes tai buvo ko
va prieš Maskvos užmačias. 

Bet kokios spaudos uždavinys 
yra ne sensacijomis maitinti savo 
skaitytojus, ne tardymais, šnipi
nėjimu ir kurstymu vienos gru
pės prieš kitą. Lietuvių spauda tu
ri informuoti apie pavergtos tė
vynės kančias, atskleisti tiesą ko
munizmo kriminalinių nusikal
timų faktais ir parodyti net šio 
krašto vadinamus žurnalistus -
komunizmo propagandininkus, 
kurie kursto Amerikos visuome
nę prieš etnines grupes ir griau
na vienybę siekti valstybės tikslų. 
Su tokiais jokių ryšių neturi tu
rėti, jokių informacijų neturi 
duoti nei mūsų institucijos, nei 
pavieniai asmenys. Mes turime sa
vo tautą ginti tiesa ir teisingu
mu, nes savo duoklę šiam kraš
tui esame atidavę. P.S. 

NERAMIOJOJE ARGENTINOJE 
Argentinos žurnalistas apie Ameriką ir komunistus 

KUN. V. RIMŠELIS 

Vis dar pasitaiko, kad šen ar ten 
partizanai išsprogdina valstybi
nes įstaigas ir nužudo aukštus 
pareigūnus. 

Kariškių valdžioje lietuiris 

Argentinos vyriausybę sudaro 
kariškiai. Dabartinis preziden
tas yra generolas Jorge Rafel Vi-
dela. Taigi kraštą valdo kariuo
menė. Vyriausiu kariuomenės at
stovu prezidentūroje yra lietuvis 
pulkin'nkas Faustinas Švenčionis. 
Jis yra Artūro Mičiudo, žymaus 
lietuvio veikėjo, svainis. Taigi lie
tuviai prie prezidentūros šiuo 
metu turi didelę, pasakytume, už
uovėją. Pulkininkas F. Švenčio
nis yra prezidento patikėtinis. 
Buenos Aires dabar kalbama, kad 
F. Švenčionis bu< paskirtas vado
vauti pulkui, kurio žinioje yra 
sostinės ir visos Buenos Aires apy 
linkės valdymas ir tvarkymas. 

Jeigu ne kariuomene, tai šian 
Hien Argentina būtų valdoma ktv 
munistų. Kariška vyriausybė 
kraštą valdo labai griežtai ir ne
daro su teroristais jokių kompro
misų. Vartoja kartais griežtus 
metodus. Staiga dingsta žmonės, 
kurie atrandami turį kokius nors 
ryšius su teroristais. Net jų na
mai sunaikinami. Spalio 16 Bu
enos Aires prie kongreso rūmų 
prisirinko daugybė žmonių pro
testuoti prieš valdžią, reikalau
dami, kad giminėms būtų pasa
kyta, kur dingo areštuotieji. Po
licija staiga apsupo minią, paga
vo porą žirniu vyrų ir moterų 
ir nežinia kur išvežė. 

Komunistai visame pasauly
je šaukia, kad Čilėje, Argenti
noje ir Brazilijoje nepaisoma žmo
gaus teisių." Pernai Argentinoje 
lankėsi UNO komisija patikrin 
ti, kaip Čia saugojamos žmogaus 
teises. Takomisija nesileido jokiam 
pokalbiui su spaudos atstovais. 

• 

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTE 

Vatikano Sakramentų ir Die
viškojo kulto kongregacija nau
jai paskelbtu dekretu nustato 
naują tvarką Jėzaus Kristaus 
krikšto liturginės šventės mi
nėjimui. Šiuo dekretu praneša-
:sa kad tuose kraštuose. ku« 

riuose Viešpaties Apsireiškimo 
— Trijų Karalių — liturginė 
šventė yra minima sekmadienį, 
ir šis sekmadienis sutampa su 
sausio 7 arba 8 dienomis, tai 
yra su Jėzaus Kristaus Krikš
to švente, ši pastaroji šventė 
privalo būti švenčiama pirma
dienį pc Trijų Karalių. 

VOKIEČIŲ ENCIKLOPEDIJOS KLAIDA 
Tur būt, viena iš tiksliausių ir Į gaudama Vilnių, prisidėjo prie 

patikimiausių enciklopedijų prieš i Lenkijos išdraskymo. Iš tikro Lie-
antrąjį pasaulinį karą buvo vokie- j tuva atsiėmė tik tai, kas jai pri-

Atvažiavusius į svetimą kraštą 
vis klausia vietiniai, kaip patin
ka pas juos. Reikia atsakyti, kad 
patinka, nes kitaip gali šio kraš
to gyventojams nepatikti. Argen
tinoje lankausi jau ketvirtą kartą. 
Kai tai sužinojo čionykščiai, tai 
klausė, ką naujo atradau, paste
bėjau ir pamačiau. Negaliu me
luoti. Turėjau pasakyti, kad ne
daug naujo pamačiau. Keliai to
kie patys išdaužyti, Šaligatviai 
miestuose daug kur išversti, gat
vėse teliūškuoja pamazgos iš na
mų išpiltos, nes nėra dar tobu
los kanalizacijos. Mat, vis paste
bi, kas blogiau ir ko kraštui trūks
ta. Tačiau kraštas labai turtin
gas ir gražus. Gaila, kad tokiame 
turtingame ir gražiame krašte gy
vena labai daug neturtingų žmo
nių. 

Rexx>liucinė įtampa 

Visą laiką buvo man didelė 
mįslė, kodėl Argentinoje yra tiek 
daug skurdo. Čia nei karai, nei 
kitokios nelaimės krašto per šim
tus metų nepalietė. Visos nesėk
mės Argentinoje ateina iš pačių 
žmonių, kurie nenori dirbti, ir jų 
valdžios, kuri yra nepastovi ir vis 
žmones išnaudoja. Čia valdžios 
perversmai ir revoliucijos yra ne 
naujiena. Užpernai per Kalėdas, 
kai vyko Liet Jaunimo kongre
sas Buenos Aires ir kai daug jau
nimo suvažiavę iš Amerikos, Ar
gentinoje ėjo didelės kovos su 
montonerais. Ne taip toli nuo 
marijonų parapijos kūčių dieną 
buvo dideli susišaudymai. Mon-

; tonerai buvo užpuolę kariuome-
| nes bazę — Monte Chingolo. 

Daugiau kaip du šimtai partiza
nų žuvo. Juos visus palaidojo 
duobėse be jokių apeigų, ir gimi
nėms nebuvo leista lavonų atsi
imti. 

Marksistų subversyvinė veikla 
siaučia krašte jau apie 18 metų, 
nuo to laiko, kai Enrique Mena, 
pasivadinęs slapyvardžiu "Ko
mendantas Uturunco", užpuolė 
gaisrininkų būstinę Concepcion 
mieste, Tucuman provincijoje. 
Komendanto Uturunco partiza
ninė grupė pradžioje turėjo apie 
20 fanatikų komunistų, susiža
vėjusių Castro laimėjimais. Su 
Kubos pagalba komunistai parti
zanai per paskutinį dešimtme
ti Argentiną labai nutęriojo. .Dar 
ir dabar vyksta kariuomenės ko
vos su montonerais Tucuman 
provincijoje. Montonerai yra tie 
patys marksistai, tik pasivadinę 
kitu var. Važinėjant po Argenti
ną, jauti visur karo stovi. Keliuo
se patruliuoja grupėmis karei
viai ir tikrina sunkvežimius, au-
tomobi,:ns. ieškodami, ar neveža K IT.. V* Rimais is Chicagos pokalbyje Buenos Aires mieste su ž^rr.a-
sprogstamos medžiagos ir ginklu. | listu Marūn A:Lika 

Žinoma, valdžią apšaukė, kad ji 
prasižengianti prieš žmogaus tei
ses. Todėl labai pyko vyriausybė, 
žurnalistai ir komunistų teroriz
mo privarginti žmonės. 

Pas žurnalistą Alfiką 

Gavus progos susitikti ir gerai 
išs:kalbėti su žymiu Argentinos 
žurnalistu Martin Allika, kuris 
yra visos Argentinos spaudos di
rektorius ir dienraščio "Clarin" 
politinis redaktorius. Jis yra Artū
ro Mičiudos ir Tetuvių didelis 
draugas. Todėl lengvai galėiau 
gauti su juo pasikalbėjimą. Tik 
nustebau, kad, Įeinant į milžiniš
ką spaudos įstaigą, pirmiausia 
reikia susitikti su pol'cija. Reikė
jo užpildyti kortelę, paėmė iŠ ma
nęs pasą ir prisegė man ir Artū
rui kažkokį trikampį žalią ženk-
lą.Aišku, tai yra apsaugos ženk
lai ir būdai, kad neįsibrautų te
roristai. Allika laisvai kalba ang
liškai ir itališkai. Pirmiausia man 
buvo įdomu, ką jis mano ir rašo 
apie žmogaus teises Argentinoje 

Allika be jokių įžangų ir pa
gražinimų taip ir pradėjo kalbė
ti prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių politiką. Esą, keista, kad 
Amerika savo draugus puola. 
Amerika ieškanti žmogaus teisių 
užlaikymo Argentinoje, Čilėje ir 
Brazilijoje, o kodėl to neieško Ku
boje, kodėl tyli apie Sovietų Ru
sijos žiauriausius religijos perse
kiojimus ir masinius žudymus 
stovyklose. Kai teroristai žudo ka
riuomenės vadus, tai to nežino 
Amerikos spauda, o kai vyriausy
bė stengiasi kraštą apvalyti nuo 
teroristų, tai tada Amerikos spau
da randa, kad čia neužlaikomos 
žmogaus teisės. Esą, Argentinoje 
yra karo stovis, ir kitos išeities 
valdžiai nėra. Kai Amerika nu
metė atominę bombą ant Hiro
simos, Argentinoje niekas nesakė, 
kad tai buvo pažeidimas žmo
gaus teisių į gyvybę, nors žuvo 

čių Brockhauso bendrovės leidžia
ma "Die Grosse Brockhaus En-
zyklopaedie". Net ir nacių lai
kais pasirodžiusioje laidoje, nors 
įvykių bei reiškinių interpretaci
ja buvo pritaikyta nacių ideolo
gijai, faktai ir toliau išliko teisin
gi ir tikslūs. Enciklopedijos ben
dradarbių ir redaktorių vokiškas 
kruopštumas išlaikė jos išskirti
nai aukštą lygį. 

Po karo Vakarų Vokietijoj pa
sirodė nauja jos laida, dabar vadi
nama tiesiai "Brockhaus Enzyklo-
paedie*'. Gaila, senojo savo lygio 
ji jau toli gražu nebepasiekia. Tai 
vienur, tai kitur vis pasitaiko di-

klausė. Todėl JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos atstovas 
Gureckas kreipėci I "Brockhauso 
Enciklopedijos" redakciją, nuro
dydamas, kad Lietuva savo teisių 
į Vilnių niekad neatsisakė. Len 
kija savo 1938 m. ultimatumu 
privertė Lietuvą užmegzti su ja 
normalius diplomatinius santy 
k:us, bet Vilniaus atsisakyti nerei
kalavo. 

Brockhauso redakcija tuoj pra
nešė, kad šį klausimą ištirs. Po 
ilgesnio laiko atsiuntė iš amų, 
bet gana neaiškų atsakymą. Ji 
pripažino, kad Bendruomenės 
teigimai yra teisingi, bet kartu 

dėsnių ar mažesnių faktinių I bandė pateisinti savo straipsnį, 
klaidų. Jų, tiesa, dar negalima ( išvesdama analogiją tarp Vilniaus 
nė palyginti su amerikiečių en- Į klausimo ir Besarabijos teisinės 
ciklopedijose užtinkamomis, ypač 
savo grubiomis klaidomis ir aro
gantišku tendencingumu pasižy-
mėjusioj "Encyclopedia Britani-
ca". Tačiau jaučiasi, kad ir pratur 
tėjusioj Vakarų Vokietijoj vokiš
ką kruopštumą pradeda išstum
ti skubėjimas ir nerūpestingumas. 

Mums, žinoma, visada įdomi ir 
svarbi informacija apie Lietuvą. 
Deja, naujoj "Brockhauso Enci
klopedijoj" pasitaiko ir Lietuvą 
liečiančių klaidų ir netrkslumų. 
Štai straipsniuose api<? Vilnių ir 
Vilniaus kraštą tvirtinama, kad 
1938 m., lenkams ultimatumu pa
reikalavus, Lietuva atsisakė Vil
niaus. Tai, aišku, netiesa. Klai
da gana svarbi, nes ji sumenkina 
Lietuvos teises į Vilnių ir sudaro 
įspūdį, kad Lietuva, 1939 m. at-

daugybė nekaltų žmonių. Ame
rika neva kovojanti prieš komu
nizmą, bet jos politika yra visą lai
ką už komunizmo įvedimą sau 
draugingose šalyse. 

Žurnalistas Allika visomis pro
gomis parašo apie pavergtą Lie
tuvą. Tai žinodamas, paklausiau, 
ką lietuviai, jo nuomone, turėtų 
daryti, kad Lietuvos byla išei
tų į tarptautinę areną. Tada pra
dėjome kalbėti apie Kiniją. Alli
ka mano, kad komunistinė Kini
ja tame reikale gali būti naudin
ga. Kinija visą laiką rem'a rusų 
pavergtų tautų reikalus. Esą, jei 
lietuviai sugebėtų sueiti į santy
kį su Kinijos diplomatais, būtų 
didelis laimėjimas. Reikėtų lietu
viams, Allika mano, kinų prašy
ti, kad jie UNO platformoje iš
keltų lietuvių, latvių ir estų pa
vergimo klausimą. Tai būtų mes
ta bomba ne tik rusams, bet ir 
amerikiečiams diplomatams, ku
rie iki šiolei neko neapgynė. Ki-

padėties 1934 m. arba Šiaurinių 
Rytprūsių statuso po Vakarų Vo
kietijos 1970 m. sutarties su So
vietų Sąjunga. Be to, dar teisino
si ir vietos stoka išsamesniam 
klausimo nušvietimui. Analogija 
su Šiauriniais Rytprūsiais Vilniaus 
bylai netinka, o su Besarabija tik
rai yra bent dalinai panašumo, 
kuris kaip tik palaiko Lietuvos po
ziciją. Matyt, enciklopedijos spe
cialistai vistik gan silpnai pažįsta 
Rytų Europos klausimus. 
Nors Brockhauso redakcija Ben

druomenės pasisakymą pripažino 
teisingu, bet ar klaida apie Vil
nių bus ištaisyta, aiškiai nepasa
kė. Tai pamatysim, kai pasirodys 
nauja enciklopedijos laida. 

A.GČ. 

KINUOS KARDINOLAS 
AMERIKOJE 

JAV-bėse lankėsi is Kinijos iš
tremtas ir dabar vtormozoje pa
stoviai gyvenantis Nankino ar
kivyskupas kinietis kard. Pau
lius Yu Pin. Kardinolo Yu Pin 
kelionės tikslas yra — ekume
nizmo dvasioje pagilinti ameri
kiečių ir kiniečių religinių ben
druomenių ir tautų savitarpio 
supratimą, o taip pat padėti 
amerikiečiams geriau pažinti 
Kinijos problemas, tiek religinė
je, tiek politinėje plotmėje. 
Visiem amerikiečių vyskupam 
pasiųstame taške kardinolas 
Yu Pin nurodo dabartinę tra
gišką katalikų Bažnyčios padė
tį Kinijoje. Komunistam įsi
galėjus Kinijoje, šio krašto ka
talikų Bažnyčios išviršinė orga
nizacija buvo visiškai sunaikin
ta. Iš dvidešimties Kinijoje 
buvusių arkivyskupijų ir dau
giau negu šimto vyskupijų 
šiandien nėra nė vienos. Prieš 

nai labai lengvai gali iškelti Pa- 1949-uosius metus Kinijoje bu-
baltijo klausimą be jokios kainos, Į vo daugiau negu trys milijonai 
kurios komunistai visada ieško. 
Atseit, pabaltiečiai negali parduo
ti savo ideologijos už bet kokį po
litinį laimėjimą. 

katalikų, kurie, komunistam 
paėmus valdžią, patyrė skau
džius persekiojimus ir sunkiai 
išsakomus vargus. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALN1S 

28 
Dviem asistentams stebint, daktarė pasiėmė aštrų 

kaltuką ir pradėjo jo nosies iškrypimą skaptuoti. Jau
tė skausmą, bet buvo pakeliama. Kai priėjo prie jo kietų
jų kremzlių, jos rankos pasirodė persilpnos: pasiėmė 
blizgantį plaktuką ir taukšt - taukšt - taukšt.. Jau 
kiek apsvaigęs, Dočkus pajuto baisų sukrėtimą: kaž
kas duoda negailestingai jam per galvą, ir jis krinta. į 
bedugnę... Tik staiga, kažkieno stiprios rankos jį su
griebė ir pradėjo kelti. Pakėlė ir kažkur minkštai pa
dėjo. Girdėjo žmones kalbant, tik negalėjo jų suprasti 
Po valandėlės kažkokios energingos rankos jį palietė 
ir pajudino. Netrukus išgirdo ryškų profesoriaus Zub-
kaus balsą: 

— Nebijokite, kai jam reikės, jis ir atsigaus. 
Po kurio laiko Dočkus jau žvalgėsi, gulėdamas 

ant sofos. Jį gaivino ir globojo prie jo palikta moteris, 
baltai apsirengusi. Toliau pastebėjo, kad jo kėdėje sė
dėjo jau kitas ligonis, ir daktarė jį operavo. 

Vėliau palatoje, kai anestezijos pamažu dingo, 
nosis pradėjo įkyriai kraujuoti ir skaudėti. Jautėsi, 
kaip skaudžiai sumuštas. Vakare atėjo jį operavusi 
daktarė. Ji žiūrėjo į jį su užuojauta. Ji nemaniusi, kad 
jis. toks tvirtas vyras, taip jautrus būtų tai nedidelei 
operacijai. 

Kitą dieną apžiūrėjusi pasakė, kad nebedarys dau
giau tos operacijos. Tik dar apkarpys kriaukles, tuos 
vidaus nosies sparnelius, kad būtų laisviau kvėpuoti 

Vėl nosies anestezija, o po operacijos «-» krauja

vimas dar didesnis. Dočkus jautėsi visiškai nusilpęs. 
Atėjusi daktarė atsisėdo prie jo lovos ir į jį žiūrėjo. 
Dočkus matė jos tokias geras akis ir jautėsi geriau. 
Kitą dieną atėjusi vėl prie jo atsisėdo, klausinėjo, kaip 
jis jaučiasi, ir savo liūdnomis akimis į jį žiūrėjo. Doč
kus pradėjo prašyti, kad jį išrašytų ir leistų važiuoti 
namo. ( 

— Taip nusilpusio iš ligoninės mes negalime iš
leisti, — rimtai ji atsakė. 

Dočkus pradėjo įrodinėti, kad miesto autobusas 
dsustoja prie pat klinikos durų. Jis nuveš į geležinkelio 
stotį, o ii ten — kaip ir namie. Dočkus jau buvo pri-j sušukimą: "Vilkaviškis" 
pratęs prie griežtos tvarkos ir, kas suplanuota, reikia Vilkaviškyje? 
tiksliai įvykdyti. Jau jo savaitė baigiasi. Pinigų tik tiek 
buvo pasiėmęs. Nenorėtų reikalo sukomplikuoti ir ne
pasisekimą visiems parodyti. Ilgai mąsčiusi, pažadėjo 
jį išrašytu 

Dočkus gyvenime dar nėra niekur pavėlavęs: jis 
visur mėgsta ateiti anksčiau. Dėlto ir šį kartą vaka
riniam traukiniui į Marijampolę jis išskubėjo laiku. 

Nusipirkęs stotyje bilietą žiūri, kad jam visiškai 
nebeliko pinigų. Dėlto labai nenusiminė —jis greitai 
tuo traukiniu bus namie. Apsidžiaugė pamatęs, kad jo 
traukinys jau laukia. žmonės eina jau į peroną. Pro 
žmones pastebėjo prie durų stambesnių stočių vardus, 
per kurias šis traukinys eis. Akys užkliuvo už pirmu
tinio didesnio sustojimo "Kazlų Rūda". Taip, tai jo trau
kinys į Marijampolę. Jo galva svaigsta ir jaučiasi di
delis nuovargis — nėra jėgų apdairiau gilintis. 

jančias stoteles, kada jam reikės pakilti Marijampo-
ėje. 

Žmonių jo vagone mažai beliko. Jautėsi vienišas, 
suvargęs ir apleistas. Gyveno dar ligoninės įspūdžiais. 
Vakaro prietemoje matė prieš save akis — tokias ge
ras, liūdnas ir jį užjaučiančias... Jos žiūrėjo įdėmiai į 
jį ir norėjo jam padėti... Jis pasijuto tuo momentu 
reikalingas globos, žmogiško artimumo. 

Traukinys pradėjo lėtėti ir įvažiavo į gerai ap
šviestą stotį, čia jau turi būti jo Marijampolė. Jis pa
kilo ir ėjo prie durų. Išgirdo energingą stoties budėtojo 

Kaip jis galėjo atsirasti 

Išlipęs pamatė pats ant stoties pastato didelį už
rašą: Vilkaviškis. Suprato, kad jis įlipo į kitą traukinį. 
Galėjo tą klaidą atitaisyti, persėsdamas Kazlų Rūdos 
stotyje, bet jis buvo persilpnaa susiorientuoti. Jis atsi
minė, kad jis yra visiškai be pinigų — nei nakvynei, 
nei tolimesnei kelionei. Užkalbino pasimaišiusį geležin
kelietį, bet tas, nustebęs ir nusigandęs, tuojau nusisu
ko nuo jo. Jis susigėdo ir galvojo, jog yra naivu tikėti, 
kad kas jam paskolintų pinigų. 

Jis žmonių srovėje išėjo iš stoties ir sužinojo, kad 
stotis yra gana toli nuo miesto. £jo pamažu Vilka
viškio link ir galvojo, kaip čia būtų geriau iš tos keb
lios padėties išeiti. Naktis buvo šilta. Kilo mintis eiti 
kur į pievas ir. ten praleidus naktį, žingsniuoti pės
čiom į Marijampolę. Tačiau tų nuošalesnių pievų čia 
nebuvo matyti. Praėjo kareivinių kvartalus, o ir to-

Traukinyje atsisėdo kampe, atsirėmė patogiai irjliau vis Unkiau pakelės buvo apgyvendintos. Nutarė 
jautėsi beveik kaip lovoje. Jo būsena buvo pusiau mie-j pereiti per Vilkaviškį, gal pakeliui į Marijampolę kur 

.„...._ r-..,.......... n o " uždks tinkamesnę vietą poUsiui J tokią kvailystę 
jis pirmą kartą gyvenime yra patekęs ir iš jos nori 
vyriškai išsivaduoti. 

(Bus dacgiAu) 

go, abejinga viskam. Jautė traukinio sustojimus, gele
žinkeliečių šūkavimus ir žmonių judėjimą. Traukinys 
ilgiau stovėjo Kazlų Rūdoje. Pradėjo temti. Kelias jam 
furai žaomas —mintyje toliau skaičiavo pravažiuo-
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MARTYNAS BRAKAS - SUKAKTUVININKAS 

o raf*-
sų jaunasis Kamunaa Ivaška 
sugebėjo 6 valandas priešintis 
prieš 500 aukštesnio ratingo 
žaidėją Troysi, pirmoje par-

Spalio 30 d. Martynui Brakui ne š?Jinti. Tuometines konsilian- &*>&> karl b u v o baigta tik po 
suėjo 70 metų. Brako pavardę tiškas Brako pastangas galima \ atidėjimo. Trečiame rate Ivaš-
Lietuvoje. pirmiausia Mažosios suprasti, tik atsiminus, kad apie j k a uždlrix> 1 tašką. 
Lietuvos lietuviuose, išgarsino frontininkų nusistatymą prieš, — Suchumis. Šimtalangių 
Adomas Brakas, dailininkas, mažlietuvių įsileidimą j Vliką \ šaškių Sov. S-gos moterų pir-
jaunimo organizatorius ir Ma- buvo skleidžiami ir tokie gan- į menybes laimėjo Vilniaus VU 
žosios Lietuvos susijungimo su dai: esą, frontininkai nusistatę; studentė Roma Vitkauskaitė, 
nepriklausomos Lietuvos Res- j išvaduotoj Lietuvoj mažlietu-' 2. L. Iljina iš Minsko, 

vius iš Klaipėdos krašto iškel- j Michailovskaja (Maskva) ir ŽSr 
dinti į rytinės Lietuvos smėly-1 vile Sakalauskaitė (Vilnius). 
nus, o Klaipėdos krašte apgy- i Vitkauskaitė draug su pasaulio 
vendinti katalikus(!) imeistere E. Michailovskaja ir 

Nuo 1954. L 1 iki 1965. IX. 1 į minskiete Iljina dalyvaus pa-
sukaktuvininkas buvo Lietuvos; šaulio pirmenybėse, kurios 
Laisvės komiteto ir Lietuvos j įvyks gruodžio mėn. Olandijoje. 

Cemento pilnas sunkvežimis 
mirtinai užspaudė darbininką 
N. Forter, 30 m. Nelaimė jvyko 
lapkričio 4 d. taisant pašto įs
taigą, 525 N. Clark, Chicago-
je, kai nuo sunkvežimio svorio 
įgriuvo šaligatvis. 

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

publika nepailstantis skatinto
jas, bolševikų nukankintas Si
biro tremty. 

Martynas Brakas, gimęs 1907. 
X. 30, tuo metu. kai Mažosios 
Lietuvos dalis, po I-ojo pasau
linio karo Versalio sutartimi 
nuo Vokietijos atskirta ir pava
dinta Klaipėdos kraštu, 1923 
sukilėlių faktiškai prijungta 
prie Lietuvos, o 1924. V. 8 San
tarvės valstybių sutartinu su 
Lietuva ir formaliai ir formaliai 
perduotas Lietuvos suverenu-
man, — dar tebuvo gimnazistas 
Klaipėdoje. Tie Lietuvos susita
rimai su Anglija, Italija, Japo
nija ir Prancūzija dėl Lietuvai 
perduoto Klaipėdos krašto su
verenumo vykdymo nebuvo aiš
kūs ir nebuvo Lietuvai palan-
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3 t B. Į togaJuraaojama grupinė "Char-
ter" kelionė i Maskvą, Leningra-
dą.ir Mhaą. žema kaina. Išvyks 
1978 m. pavasarį. Kreipkitės į 

Jfrs. Jam**, 414 Garde* State 
IMve, Cherry Hffl, N. J. 08002. 
miHi.imimtHiiMUHiiihmnnifiiiiiiiiui 

delegacijos Pavergtųjų Tautų 
seime narys. Kurį laiką buvo 
Laisvės komiteto atstovas 
"The Baltic Re'He^" bendroj 
su estais ir latviais redakcijoj. 
Dėmesio verta jo studija "La-
thuania's International Status 
— Some Legal Aspects", pa
skelbta "The Baltic Review" 37 
ir 38 numeriuose. 

Martyno Brako nuosaikumas 
ir konsiliantiškas diplomatišku
mas labai padėjo ir vadinamai 
"Birželio 22" komisijai 1963-64 

Kasys Mertop 

BEDARBIAI 

Chicagoje bedarbių skaičius 
palaipsniui mažėja. Spalio naė-| vamzdžiai išvalomi "lekiik. K ^ p ! 
nesį buvo 4.6% bedarbiu. Viso-ttis nuo 7 iki R vai 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės siakų ir vandens 

feidytavų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
pi*wi*8. Glaas bloekB. Sinkos 

nesi buvo 4.6% bedarbių. Viso
se JAV-se bedarbių procentas 
pakilęs — 7%. 

tis nuo 7 iki 8 vaL ryto arba po 5 
vai. vak. 

SERAPINAS — 778-«2«5 

PROGOS — OPPO&TUNIHES 
• p - i — . i . — • • m • _ 

WANTE3> DEALERS to tostaU 
sprayed foam insulation in old & 
new buildings. Tremendous energy 
saver. Every bome and building 
owner can use it, and can save up 
to 50% of their heating bilbs. We 
are the only manufacturer that 
trains how to install vrith. on the 
Job training and by factory ex-
perienced installers. No fees of any 
kind. We are mterested only in 
selling this foam ingulatjon that we 
manufacture. Can be applied all 
year round. Write: 

DtPEBlAL COAIINGS AND 
CHEMICALS 

4790 Wis6ahicboa, Av*. 
Fhhadelpkia, Pa 19144 

Mr Warre» — (315) 8444706 

1 A L R B X A 

MISCELLABTBOUS 

kūs. Jie privalėjo Įžvalgios tei- prieiti vieningų išvadų dėl Vliko j 
sinės interpretacijos. Martynas. susikonsolidavimo. 
Brakas turėjo būti vienu iš tos t Nuo 1965 sukaktuvininkas 
interpretacijos stulpų, kuriais buvo iki pensijos vokiečių kai-
pasirėmus Klaipėdos krašto bos profesorius Augustana ko-
konvencijos rėmuose Lietuvos i legijoj, S. Dakotoj. 
suverenumas būtų sėkmingai! Sveikatingų ir darbingų metų 

• mielam Martynui Brakui! , vvkdomas. 

Tam savo uždaviniui Brakas I 
atsidėjęs ruošėsi Berlyno Koel-J 
no ir Kielio universitetuose. Tik 
nacių "Drang nach Osten" po
litika tiem jo pasiruošimam 
praktiškai pasireikšti nedavė 
laiko. Vos jam spėjus atlikti tei-

Vytautas Vaitiekūnas 

Š A C H M A T A I 
— FIDEs kongresas Vene-

rueloje nusprendė, kad mače dėl 
sininko stažą Klaipėdos krašto į p a a a i u i 0 karūnos lygiosios ne-
teismuose ir įsitaisyti krašto | b u s įskaitomos, o laimėtoju 
gubernatoriaus teisiniu patarė
ju, Vokietijos nacių vyriausybė 
atplėšė Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos (1939. m . 22). Tiesa, 
Martyno Brako teisinis pasiruo
šimas ir po to dar Lietuvai la
bai pravertė. Nacių paliktoj 
laisvojoj Klaipėdos uosto zonoj 
susidarius Klaipėdos uosto ben
drovei, Brakas tapo jos direk-

taps pirmasis laimėjęs šešias 
partijas. Kongrese dalyvavo 
taipgi pasaulio meisteris A. Kar
povas. 1978 m. pasaulio šach
matų olimpiada (komandinės 
rungtynės) įvyks Argentinoje. 

— Pasaulio pretendentų baig
minis susitikimas, kuriame 
rungsis Viktoras Korcnojus su 

BROCKTON, MASS. 
Dail. Česlovo Januso Tapybos Darbu Paroda 

1977 M. LAPKRIČIO 19 IR 20 DIENOMIS NATIONAL CAFE 
patalpose. 666 NORTH MAIN STREET, BROCKTON. MASSA-
CHUSETTS, įvyks 

DAIL. ČESLOVO JANUSO TAPYBOS DARBŲ PARODA 

PARODOS ATIDARYMAS — mpkričio 19 d. 7 vaL vakare. 
Dailininką pristatys poetas - rašytojas Stasys Santvaras. Po pris
tatymo punčas ir užkandėliai 

LANKYMO VALANDOS: lapkrifio 19 d. nuo 3 vai. po pietų 
iki 11 vai. vakaro, lapkričio 20 d. nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. 

DAILININKAS ČESLOVAS JANUSAS pirmą kartą atvyksta 
i Brocktoną, taigi cepraleiskirae progos pasigrožėti ir įsigyti jo 
darbų. 

Maloniai kviečiame visus kuo gausiausiai atsilankyti į šią 
parodą 

Rengėjai: Amerikos l ietuvių Bendruomenės 
BrocktoBo apylinkės valdyba 

Napervffie Bavininkas parduoda 
3-jų miegamų kedro medžio "tri-
level" namą. 2 metų senumo. Pui
kioj vietoje. Greit galėsite užimti. 
Kama $66,700.00. 

Skambint 357-4441 

Ieškome geras šeimos pirkti mūsų 
7 kamb. mūro namą. 3 miegamieji, 
Balionas, valgomasis, virtuvė, įreng
tas Šeimos kamb., l į£ vonios, centr. 
DXO vėsinimas, humkiifier". oro va
rytojas. 2 mas. garažas. Arti 67-os ir 
Pulaski. Mažiau $50.000. Skambint 

583-3469 

buv. pasaulio meisteriu B. Spas-
tonum ir Lietuvos reikalu gv - ' i - -J- I_ * L. Z 
„A™ - » - ^i...^o ~Ti5i i k l u prasidės kur tai Čekoslova

kijoje lapkričio 15 d. Nugalė
tojas kitais metais rungsis su 
pasaulio meisteriu A. Karpovu 
dėl pasaulio karūnos. 

— Moterų pretendenčių baig
mėje rungsis 15-metė gruzinė 
Maija Čiburdanidze su izraelite 

neju. Sovietam okupavus Lietu 
vą (1S40. VI. 15) ir Vokietijai 
panaikinus Klaipėdos uosto lais
vąją zoną, sukaktuvininkas at
sidūrė Šiauliuose. Dėstė Preky
bos institute, buvo apygardos 
teismo prokuroro padėjėju, vė
liau advokatu, kol Sovietų II-
osios okupacijos grėsmė jį nu- j Ala Kušnyr. Maija nugalėjo p ^ J J į , 

SĄRAŠAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

Nr. 222 
2 — Rinkinys. Dainuoja S. Cttvarss. Tremtinio daina ir kitų dainų ir 

operų viso 13 kūrinių. 
3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Lineli raunu ne j 

viena, E rytų Saleles, Palankej, palauk*}. Alutis. Choras. Viso 12 įvairių dainų. 
4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R. Marijošius. Trys { 

chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir tiftudta dainų. 
5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arias ii Pajacų, Tos-

kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai {vairia* arijas ir lietuvių liaudies dainas. 
6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno Igok* choras: Lietuvos himnas, Malda 

už T&vynę. Jurgis Petrauskas su V. nT "f* r Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitiene: Pasakykite jai— Gražinos arija. Kipras 

fHomiiiiimiitiiuiiimiHiHiiiiinHmiiiii 
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ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS. 4065 A n t a t A«& 
Chioago, HL 606S2, te&eC 927-89*6 
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MAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senos tr sudeda a a a ' i s p ^ 

6101*. Pigiai išvalau taipgi aiyrinta* tr 
perdirba dėl daja. įdeda vaadcaa fitt-
lytuvus. fereiplw — 

A. BANYS — Tok 447-S866 
iiimu.aiiniimmuumiittiMimiiUMiti 
IIIHlIflIiMIfllItllItUIlŪUlIlftlUlUUlMHUa 

M O V I N G 
8ERENAS perkrausto baletas ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 
iniHMnilHIIHHlltmiltHllUIIIHtHH1tMM> 
nmiiiiimiHiiiiiii««uumiiHi!i!«mniHi 

Įvairia preida pasirixdciinas s e t e a a -
Kiai iš mūso sandelio. 

COSMOS PABCELS EXFKESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

SS3S S. Halsted St^ Chicago, HL «6fetW 
2301 W. 6»tb St.. Chicago, KJ. SO&29 

Telef.: S25-2737 — 2M-3S20 
lIlHllllIIIIUIHIIIIIillilUiiUlIIUUilUliUlHf 

M. A. Š I M K U S 
KOTABt P I BLIC 

CVCOME TAX SEKVICE 
4359 S#. ifaplcgosd, tei. 254-7458 

Taip pas daromi VERTIMAI. 
GIMEfir; iškvietimai, pildomi 

PEL.LETYBĖS PP^ATMAI ir 
kitokie blankai. 

H T K I A M E MLlAti BEACR 
BAJONK 

Du aiofcai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentu namą. Ger
os pajamos u- gyvenimas kurorte. 
VLrS 25% ant ievestmonto. {mokėti 
$45.000. Rašyti: FJO. Bos 144M, N. 
Pafcn Beach, Florida 33M8, VSA. 

B E A L • S T A 9 B 

?.!» , - . . . . , , . , , . r.,.; . ^ ™ - : 

MABQUBrrE PABKE 
12 metę maras, 3 miegamieji, VĄ, 

vonios, gražiai {ruoštas rūsys, gazQ 
Šildymas, saviį, apleidžia miestą 
-#185). 

BTTC NCOBAVDIAS 
Namą pirknuss—> Pardaviinss 

Pi — iHiiisi — Ineome T»x 
Samrium — Vernnssi 

BELL REALTY 
t. B A O K V I CI V S 

6156 Ss. B«Ha AVB. - 77M28S 

*: 

P A B D A V I V V l 

ililUIIIIIUUHHlIunHttBflIHflNItlMMMM 

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

Apdraustas 
{vairig a 

imiiiiiiii iniiimiis—• 

bioškė j Daniją 
Nuosaikus nusistatymais, dip 

pusbaigmio maoe Achmylovs-
kają 6—5, o Ala Kušnyr Fa-

lomatiškais pasisakymais ir lo-1 talibekovą 6%—3V£. 
giškas išvadomis sukaktuvinin-į 
kas ypač imponavo savo buv. j 
studentui veUonhn Leonui Pra-| 
puoleniui. Kai Mike grupių san-1 
tykiai dėl mažlietuvių įsileidimo j 
j Vliką vis aširėjo (kaip žino-j 
me, frontininkai buvo griežtai i 
nusistatę, kad bet kuriame vals
tybiniame ar vyriausybiniame į 
organe — o pagal Berno konfe- į 
rencijos susitarimus Vlikas bu 

— ŠA lietovių šachmato pir
menybės čia pat. Jos Įvyks 
Brookl>Tie, N. Y, Kultūros židi
nio patalpose XL 12.-13. Pir
menybės 5 ratų, šveicarų sis-
4ema. Jau gauta žinia, kad į 
pirmenybes atvažiuoja iš Cleve-
lando dr. Algirdas Nasvytis, 
pereitose p-bėse pasidalijęs ant
rą vietą, o dabar duotame si-

lllllllllilIilIlMIMlHlllllimi 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N i S TV 
Spalvotos Ir Paprastos. Radiiai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir THIĮJIIIII 

2346 W. 69th SL. re*. 776-1486 
TtiinmiimiHmuiitiuiiHiiJiiiiutiimiiitt 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Prtišiisirt: Ptsnuojiau motule. Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du b.-- -tikai. Dainuoja A 
Rutkauskas. V. Orentas: Mano gimtfng, Užginta daina, '-paniSka mėli?. 

9 — Rinkinys. 14 i-airių tautinių šokto: Kepurine, Mikita, Subatėlė, Blez. 
dingims Jonkelis, Klumpakojis. Rezgmftf, Jonkeus. Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis, Kubilas. Blezdingėlė. Džlgunas. Gyvataras, Rasu^:: polka. 

10 — Rinkinys. Dainuoja A. Saheniauskas: Spaudo? bliaus valsas. Sute
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas, Rudens pacaka— slow fox, 
Nutuk, širdie — tango, Tai nebuvo meilė — tango, Ryti^dų meilė — foks
trotas, Elytė — tango ir kiti. 

11 — Rinkinys. Dainuoja A. sabanianskas. Vyrai, itfkim — fokstrotas. 
Paskutinį sekmadienį t— tango. Sauiėtas ryus — lėtas -alsas. Mano gitara liiiiiUimiilliillllIlilUHmiillllMitHlliUt 
— tango. Liūdna — tango. Motinai daina — tango. Tango nokturno — tango 
gali išsibaigti laidos. Naujų laidų niekas neišleis. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastiene: Mieguželio noriu — liaudies dai
na, Ar skauda man širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubenas, Dukrų- MTII 1 1 IFTIIVA 

«^ W L ~ » L , „ „AIA „ + * „ I "~ jmultane mūsų Clevelando žaidi-j žėlė ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Binkio. Mano rože, Saonas apie saule, » I U B I I B I B I Į L I C I U f B 
vo landomas vykdąs atitmkamas; ̂ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ K B r a d ū n o G g l ė s i l l w ž o t t - l K ^ . Ž U V ^ Schuberto_ N e . ^g* JESTtZSJSZ**** 

kantrumas. Pavasaris. Mignon, arija iš op. Mlgaon". Myli nemyli. P. Mas- -t 2«og w. s» St, Chfcago. " " 

iiiiitiMniiiu<iHHiiiiiiiiHiiiiiiiimimiifn 

V A L O M E 
KILIMUS IR BUDUS 

t l s s s — i Ir vaškuojame 
viss rftfta Mto'Bt. 

J. BUBNYS — Tei. B E 7-J516? 

Labai erdvus 2-jų aukštų mūrinis 
2 po 6 kamb Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 maš. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras namas, dar geresnes paja
mos. 3 butai ir biznis. Enghton 
Pke. Paskubėkite. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineome Tax 

2951 W. 63rd Street — 486-7878 
TJXIXY P ARK ST. GBOBGE 

£D(?EWATER WALK 
Luxury 1 & 2 Bedroom 

APARTMENTS 
• Wooded 
• 2 Baths 
• Gas, 

Lake Area 
Available 

Heat and Cooking Ind. 
* Deluxe Appliances, Inclading 

Dishwasher 
* Dual Dining Areas 
* Air Conditior.ee 
* Cboice of Shag Carpeting 
* Large Balcony 

Models Open Every Afternoon 

6000 West on 167th S t 

TeL — 532-6200 

MIMNMMiltiHMMMIMMIlHilUiillMHMiii 

MAŠINOS 
JURCaSR^CUS 

Parduoda naujas ir vartotas mašinas 
pss MARQl ITTT DOOGE 

m© So, Westem 778-83M 
iniiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMiiiiuuiiiiiu 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Jonas Muiokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
si knyga tik dabar gauta. Kie

tais viršeliais, 116 pusi Išleista 
Melbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymi^ siusti: DEATJGAS; 
4545 West 63rd SL, Chkago. m, 
86629 

INSURANCE 

CXAIM OFFICE 
CLERKTYPIST 

Liberal benefits Convenient trans-
portation. Office located above 
Union Station. Call either Mr. Hen. 
ning or Kusta at 648-1693, 
MABYLAND CASCAI.TY CX>. 
An eonu opportuuity employer 

— 

UI. L* 3 . 
HARQrjFTTE PABKE K 

PlETrVAKAKiroSE 

Turime •sotraukas 

Budraitis Reaity Co. 
DBAUDiMAI fVADtlT; BOsfŲ 

B€TŲ NTJOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

4243 W. esrd St^ teL 767-M99 

VIENOK MARDUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

UVE-III H0USEKEEKR 
Ova room. Cnildren 5-12-15. Scme 
cooking. Salaiy open. Beferences. 
Some English necessary. Good 
home for rigat person. North sub-
arb. 432-51.32 or TS7-5500. days. 

B^Bjtąp Oetuvė moteris pnžiūr*-
ti negaunčią vaikščioti, 47 m. ami , 
moterį. Gyventi vietoje, 3righton 
pke. Atskiras kambarys ir pilnas 
iflaikyrnas. Sąlygas susitarsime. 
Skambint tscp S ir 7 v. v. 8474334. 

PACKACJE *aCPRESS AOKflOY 
M AK14 A VOREUOEVft 

valstybines funkcijas — atsto
vavimas atskiru Lietuvos sri
čių nepateisinamai prejudikuotų 
tokių tokių sričių specialų sta-į 
tušą ir išvaduotoj Lietuvoj ir j 
todėl tam bekompromisiniai 

kams laimėjo gera pasekme 
( + 1 4 —2 ir dvi lygiomis) 
15—3. Kvietimai į pirmenybes 
yra pasiųsti ir kitiems mūsų 
šachmatų žymūnams: dr. Pal-
čiauskui, P. Tautvaišai, P. 

priešinosi). Prapuolenis įtaigavo i Vaitoniui, H. Žaliui, R. Vaičai-
frontininkus, kad, Martyną Bra- f i u i - ^ Škėmai E Bostono da-
ką jtraukus | Vliko vykdomąją i v v a U 8 Ričardas Grauslys, Ka-
tarybą, ta įtampa atlyžtų. 1951 zy* Merkis, Jurgis Zoza ir 
Vliko vykdomojoj taryboj atsi- 35-m et is Ramūnas Ivaška, 
rado Revendikuo jamų sričių tar
nyba ir sukaktuvininkas buvo 
jos valdytojas. Ir tikrai Brako 
atėjimas į vykdomąją tarybą 
tarpgrupinę įtampą Vlike ku
riam laikui atlydino. Anot. Pra
puolenio, pats Brakas sutikęs, 
kad būtų tikslinga "separat 

— Bostonas nepamiršta a. a. | 
Algio Makaičio. Bostono Boyls-
ton Chess Club surengė perei
tą šeštadieni (X. 29) savo pa
talpose "Algis Makaitis Memo-
nal Tornado", keturių ratų tur-

cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas". 
849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir "Uttoras Dineika ir • 

kiti: 12 įvairių, kūrinių, |vairaus humoro flei ašarų. Studentiški kupletai. Seniau 
ir dabar. Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas. Kum-
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZUA Savo korinius įkalbėjo Stasy- Sar.tvafas ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kuri- j 
nius skaitė, jų iŠ viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma Yra rimtumo iki 
rimtume, o humoro iki ašarų. 

14 — Rinkinys. IJAUDffiS GIESME. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurtas Lampsatis. Var
gonais palydi prof konal Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 vairių karinių ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti SU albumas y n vertas didelio dėmesio. 

TEli. — 
HL 

WA S-9787 

10% — 80% — S0% pKclau uokefdt 
at apdranrtą ano ugniea tr aotcMno. 
btllo pax 

F R A N K Z A P 0 L I S 
*2<**ii We«t S«tb Stree* 

Chicafcn, IUiJBDte 
TeL — GA VJ*«.-vi 

D t I R g l O 
» « m > > M M I > y f r r » 

029. — PRAKASE DHHS, kantata. Prof. VI. JakuMnas, aUieka Tevig-
kes lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J. Larnpsatis. Fortepionft 
palydi prof. komp. VL Jakubėnas. Pirmojoje plokšte!^ dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grfcelaltytė. Si plokštelė yra Uetuvių pirmoji tos rūšies. 

Įverta didelio dėmesio, muzikų ji yra {vertinta labai gerai. 
„ , , 2* — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuviu terataros vakaras 

nyrą 30/L Dalyvavo 24. jų j . Aistis skaito savo kūrybą. Viso 32 kūrimai, apie kūnuos nereikia kalbėti. 
tarpe keturi So. Bostono LPD tai yra jų vertę. Argj yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio u: jo karybos nepa-

marschieren — vereint schla- iacbjmatininkai Turnyrą laimė-, *»«»tw? Kurie nepažįstate, prašom įsigyti. 
jo trys sUprū. ekspertai Chur-' ,. ™. £**??!** S S t g ^ S ^ ^ ^o** neveiuotl, nes C- i T, i T ^ -̂  T . i gali išsibaigti laidos. Naujų laidų niekas nr fflnls bmsky, Fang ir Riaatano, visi1 

gen," bet to meto aplink>oėmis 
(už mažlietuvių įsileidimą į 
Vliką pasisakant liaudininkam, 
socialdemokratam ir tautinin
kam ir daugumai pačių vado-

pelnę po 3 Vį taiko iš 4 galimų. 
Pirmam dešimtoke baigė mū
siškiai B. Grauslys ir K- Mer-

vau jtnčių mailietuvių) praktiš- kis, surinkę po Z t i . Svarų taš
kai tegalėjęs prieštaringų nueis-'ką įikovojo Jurgis 2oxa, įvei-i 
Utyaų jUmpą švtlsiati, *»* kęs 300 aukštazuo ^Ufaaf 

Užsakymus siųsti: DSAUGAS, 4Stt W. Ord SL. CMcasA DL «M39 
Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną ptokšteię persi *ntteui 

Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $fi.00 

Užsakymus siųsti: BKAt~GA&, 4545 W. 63 St. t , ieago, UI 60639 
Užsakant pradėt 50 centų ot ktak«ieaf ptaMMf pec jtunnt. 

• • M A S M t f S M M M M M M M M I M H M I 

S O P H I E B A R Č U S 
BADMO ŠJEJIMOS VALANDOS 

Visos programos iž WOP A. 
Uetuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai popiet, — šeštadieni ir 

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

1490 A. M. 
7158 S. BL%PLEWOOD AVĖ. 

CBICAGO. HX. 80829 

17 met* ^raucs'*. 2 anto 
mūr. garažas. Kupirkus tuoi galima 
keltis | gražųjį Marąuette Pka. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Moras. 2-ių ankstų, « kambarių 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
bčti atnaujintas. Marąuette Pke. Kai
na $25.000. 

Šviesus, Svarus 2-ių butų miras 
pietų Erighton Pke. Alurain. langai 
Atskiri garo Šildymai. Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. 

Dideiis mūro bungalmt ant plataus 
sklypo. Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750 00. 

10 butų .tvarkingas mūro namas 
apie $22.000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai-

'•* j na — tai atradimas. 
Dviejų butų, gelsvų plytų, 18 me

tų modemus namas ir ekstra dideiis 
mūro garažas. įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų Greit galima <i»ftwH — 
vertas $60.000. 

JOM) GENTLE VTOKAN 
to assist aemi-invalid gentle-
man. 5-day week, go. Top pay. 
Refereneea. Some English neces
sary. Light housekeeping. Sko-
kie, DL 966-6033 after 6 TM. 

Pe-sia, t$ L»raugą 
tj cuenui pafluuaitytL 

duokiU 

anglų kalboje veikslas; ko
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pn-
teikm Baltijos Valstybių istoriją 
bsi politine atroktira. antroji — 
Mogumo siekius sritinėje integrs-
n joja, tre/j o ji — n D. karo jts-

Bizmo prekybai, restoranui' af ofU kos Įįį* tsatmin ir topiamtt-
snl, didebs patogus namas ant pla- Į ąln postflrta. Vefksas graUsl *-
tans sklypo Marąnette Pke. 

Grušas ptatas sklypas ir 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjai 

WANYED - VT2AJ 

DRAPTSMAN 
INK ON CLDTH 

Mušt speak Engfish 
EJHMFT KENNEDY 

AXD OOiMPANT 
11 So. LsSaJk St, Otekago. BL 

CARfrET IVSTAUER 
Witb etperience. Year round work 
for qualified personneL 

CaB Wtk befere S p. m. 

S 9 3 - I S 9 0 

B t M Ę g l O 

THE BALTIC NATINIS 
Fmf. ir. BBOMD S. KASLO 

Valdis Real Estale 
2ttSWest7fstStmf 

Tti. 737-7200 ar 737-0034 

ir tinka bet kokia 
tmerikiečiazcfl įteikti kaip dovaną. 

830 pusL TJl ĮgU 

OOAO0A& 9U W«* « H 
n. 

gyventojai • prideda 60e 

http://Conditior.ee


MOSU KOLONIJOSE 
L e m o n t , I1L, 
WASHINGTONE DALYVAVO 

IR MŪSŲ JAUNIMAS 

Rugsėjo 24 d. j Pabaltiečių, už 
žmogaus teises, Washingtonan 
suvažiavo keli tūkstančiai de
monstrantų, jų tarpe ir mūsų 
jaunimas. Štai jie: Arūnas Biskis, 
Juozas Ivanauskas, Vilija Jakaity-
tė, Kristina Kybartaitė, Lilija Ke-
dartytė. Kęstutis Laukaitis, Vy
tenis Miliūnas, Karina Norkaitytė, 
Rasa Šoliūnaitė, Linas Soliūnas, 
Audronė Šoliūnaitė, Zita Soliunai-

j tė, Vida Šoliūnaitė, Vilija Sutkai-
Iš kairės dr. Jooas Valantiejua, inž. Valerijonas Radys, Ella Radienė, j t ė , Dana Sutkaitė, Dana Varnai-

Ona Valantiejienė, Vytautas Kasniūnas Nuotr. dr. K. Ambrozaičio Į tyte, Povilas Varnaitis. 
Sąrašas gal ir nepilnas, nes tik 

PAGERBTAS DR. p N A S VALANTIEJUS 
Berer iy Shores, Ind., buvo ( mės žiburį, paskleistų po laukus 

i r namus šviesos žiburėlius, 
nešančius meilę ir laimę. 

Nupustys vėjas smėlio kal-
ap-
bet 

grąžais spalio mėnesio šeštadie
nio vakaras . Į rengiamą tradi
cinį rudens balių, kurk) metu 
buvo pagerbtas dr . Jonas Va- į mis, išseks upės ir ežerai 
lantiejus, susirinko apie 200 j dulkės akmens paminklai, 
žmonių, atvykusių iš plačių apy- j l iks dr. Jono Valantiejaus įmin-
bnkių ir Chicagos. Salė sken-į tų pėdų žymės i r jo darbai, 
dėjo rudens gėlėse ir spalvin- j amžini, kaip amžina art ime mei-
guose lapuose. Svečių ta rpe ' lė, kaip amžinas Dievo įsaky-
daug amerikiečių draugų, todėl j mas . 
pirmiausia dr. Joną Valantieji} į p o t o k a l b ė j o d r J o n a s V a _ 
gražiais žodžiais ang l i ška iJm- Į l a n t i e j u s . r^kojo už pakvieti-

vargą — kelius m e t u s buvo išlai
kytas amerikiečių belaisvėje. 

Vanda vaikystę praleidusi Lietu
voje, užaugo jau svetimuose kraš
tuose. Iš Lietuvos išvežta 1940 
m. teturėjusi tik 4 metus. Liki
mas juos atnešė į šį kraštą ir jie
du 1955 metais gruodžio 25 d. su
kūrė šeimą I Lemorua. atsikėlė 
1971 ir čia gražiai į s ikūrė . Augi
na tris sūnelius ir dukrelę. Vy-< 
riausias Edvardas, j au treti metai 
kaip studijuoja elektros inžineriją. 
Viktoras kitais meta is baigs aukšt. 
mokyklą ir studijuos biznio ad
ministraciją, Jurgis d a r lanko pra
džios mokyklą, o Lilija už poros 
metų baigs aukšt. mok> klą. 

Dukrelė Lilija l anko lituanisti
nę mokyklą, šoka taut inius šo
kius ir dalyvauja lietuviškoje veik
loje. O sūnūs, kiek tik turėdami 
lai-ko lietuvių kalbos mokosi na
muose ir jie gana gerai kalba. Jie 
namuose ir visur t a r p savęs kal
basi lietuviškai. 

7FSKO LTETUVIŲ 
LITUANISTINEI MOKYKLAI 

Mūsų LB valdyba kreipiasi į vi
sus apylinkės narius, prašydama 
pranešti jai pavardes, adresus ir 
vaikų skaičių šeimoje, tų lietu
vių, kurie neleidžia savo vaikų į 
lituanistinę mokyklą. Valdyba no 

f retų aplankyti tas šeimas, išaiš
kinti priežastis ir kliūtis ir gal pa
sistengtų jas pašalinti kad vai
kai galėtų su kitais lietuviukais 

DRAUGAS, antradienis. 1977 m. lapErSSIo mėn. 8 3 . 

sveikino Ella Radienė, pristaty- ! mą dalyvauti šiame būryje. 

Kedaičiai dalyvauja lietuviško
je veikloje, skaito lietuviškus laik
raščius, priklauro Lemonto LB 
apylinkei, aukomis romia Balfo 
veiklą. 

lankyti lituanistinę mokyklą. 
Valdybos pirmininko adresas: 

Romas Burba, 20 W . 050 Plea-
santdale Dr., Lemont, 111. 60439 
tel. 739 — 5361. 

KVIEČIA I RUDENINI 
PARENGIMĄ - BALIŲ 

LB apylinkės valdyba, kasmet 
rengia parengimą — balių. Šiais 
metais rengiamas lapkričio 19 d. 
šeštadienį. Vieta kaip ir praeitais 
meiais, ta pati, būtent: Willo\v 
Springs miestelyje, Archer Ave., 
Union Hali patalpose. Lengvai 
pasiekiama ir iš Chicagos ir kitų 
vietovių. Yra didelė aikštė auto
mobiliams pastatyti. Meninę 
programą atliks jaunimas ir ji bus 
įdomi, nauja, niekur nematyta. 

Andrius Laukaitis 

dama kitą sveikintoją, kuris P a s a k o j < ; gyvenimo linksmus 
pabrėžė, kad šis vakaras , lie- n u o t y k i u s < ^t t i k n e a p i e ^ 
tuvių ir jų draugų susibūrimas y e a p i e s a y o d a r b u s 
yra ypatingas tuo, kad mesi 
savo tarpe turime žmogų, kuris! Pirmininkas inž. Valerijonas 
yra vienas iš žymesniųjų ne tik | Radys, kuris sumaniai ir sklan
doje apylinkėje, ne tik Ameri- džiai pravedė visą vakaro pro-
koje, bet bus ne perdaug pasą- gramą, įteikė daktarui lietuvių 
kyta i r visame pasaulyje — tai dovaną — Vyčio ženklą, o jo 
dr. Jonas Valantiejus. J i s , pa- žmonai gėlę. 
sižymėjęs humanistas, savo Vakaro meninę programą at-
gyvenimo kelionės palydovu į liko solistė Vanda Stankienė, 
pasirinko artimą, kuriam, vyk- j akompanuojant Stelmokui. Sa-
dydamas Didįjį įsakymą, auko-įvo dainomis ii žavėjo klausyto
ja savo širdies meilę, mokslą ir ; j u s ir plojimai, bisavimai vis 
visas jėgas. prašė kar tot i . Dėkingi kiaušy-

J i s ypatingai iškyla savo dar- Į tojai ja i įteikė dovaną — lie-
bais i r veikla šiandien, kada tuviškais raštais išpuoštą albu-
paaauryje tiek daug neteisybės, Tcią. Jos gražiai atliktos dainos 
melo, kai žmogaus teisė į laisvę sukėlė tokią nuotaiką, kad sve-
yra a t imta galingųjų, kai i r dr. čiams reikėjo prailginti numa-
Jono Valantiejaus tėvynainiai ty tą išsiskyrimo laiką, 
lietuviai kenčia vergiją. gis įspūdingas, gražus vaka-

Jia mums yra ypač brangus ras , tai sutartinis visų lietuvių 
dar i r todėl, kad atlieka didįjį renginys. Daug vardų reikėtų 
embasadorystės 

tiek man teko surinku. Paminėti
na dar, kad iš kažkurių šeimų da
lyvavo du jaunuoliai, o iš kitų 
tik vyresnieji. Pavyzdžiui, Vytau
to ir Aldonos Šoliūnų — net pen
ki. 

Buvo ir taip, kad su jaunuo
liais ir abu tėvai, tai Jonas ir Van
da Kedaičiai. Labai norėję ir jų 
trys sūnūs Edvardas, Viktoras ir 
Jurgis, bet pasitaikė taip, kad tą 
šeštadienį, jie visi turėję dirbti 
(mat jie laisvi nuo mokyklos, 
kiekvienas turi šeštadieninius dar
bus) 'r negalėję pasitraukti. 

Šia proga, norėčiau kiek dau
giau supažindinti su šia lietuviš
ka šeima. Jonas ir Vanda Beit-
nerytė — Kedaičiai abu yra že
maičiai, nuo Tauragės, abu ūki
ninkų vaikai. Jonas, antrajam pa- Į 
sauliniam karui prasidėjus, buvęs 
tik 14 metų jaunuolis. Karo sū
kuryje pateko vokiečių kariuome
nėn. Čia daug vargęs, o pasibai- Į Pabaitiečių demonstraci>oje š. m. rugsėjo mėn. 24 d. Washingtone, D. C. 
gus karui, dar papuolęs į didesnį i Jonas ir Vanda Kedaičiai. Lemont, 111., au plakatais rankose dalyvavo 

Apie sovietų kriminalizmą reikia 
šaukti, o juo abejojantiems pri
mygtinai kartoti ne tik Lenino žo
džius apie "kučnebylius", bet ir 
tuos apie "virvę", kurią kapitalis
tai laimingi sau vejasi aplink 
kaklą... Betgi kiek kitas klausi
mas, — ir jau taktinis, — tai tas 
santykių su okupuotuoju kraštu 
klausimas, apie kurį ir rašiau 
Akiračiuose, Šiuoju klausimu, pa
sirodo, nėra vienodo nusistatymo 
nei mūsų vietinėj visuomenėj, 
nei ir šviežiai iš Lietuvos atvy
kusiųjų tarpe. Ir turiu visgi pri
sipažinti, kad bent šiuo vienu 

darbą i r lyg surašyti į šį sąrašą, kurį galime j klausimu mane labiau įtikina tai, 
tas t au tos legendarinis didvyris pavadinti — Mes, Beverly Sho- u e s u girdėjęs iš, sakysim, T . 

I Venclovas ar E. Juciūtės, nekal
bant jau apie tokius mūsų ko
mentatorius, kaip Br. Raila, Z. V. 
Rekašius ar A. Maceina. K savo 
paties stebėjimų esu susidaręs 
va'zdą, jog į Lietuvą nuvažiavęs 
jaunimas negrįžta įtikintas "ta
rybinės" santvarkos pranašu
mu... Bet argi tokia mano nuo
monė — tai pagrindas Žiliui į ma
no lūpas /įdėti kažkokius įžūlius, 
patrakėliškus kegebistų svaičioji
mus, — ir vien tik už tai, kad aš 
siūliau į kelionių reikalą pažiū
rėti kitaip, negu jisai!? 

Kai mano ( ar ir daugybės ki
tų) žodžius iškreipia ir paskum 
"sudirba" A. Bimba, — nesiste
biu ir per daug nesijaudinu. Bet 
kai to paties imasi V. Žilius, pats 
nuo profesionalinių melagių i r 
siurbėlių akivaizdžiai nukentėjęs, 
— čia tai jau skaudu ir nesupran
tama. Žinau tik tiek, kad nepa
kanka permatyti melagingąjį agit-
propo gamybos turinį, reikia taip 
pat pačiam atsikratyti agitpropi-

nio susidorojimo metodų! 
Kadangi Draugo skaitytojų ra

tas žymiai platesnis už Akiračių, 
esu pastarųjų redakciių papra
šęs, kad parūpintų m a n o straips
nio kopiją tiems, kur ie norėtų pa
tys palyginti tai, ką rašiau Akira
čiuose, su tuo, ką Žilius m a n 
primeta. 

Mykolas Drunga 

BEVERLY HILLS GftUNYCIA 
Telef.: PB 8-08SS ir PB 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 SoatiNrest Hwy, Oak Lawn 

1W. 499-1318 
— Gėlės visoms progoms — 

iš Biliūno pasakos kopia į r e s lietuvių klubo nariai 
aukštą karną, kad, palietes lai- Vyt. Kas. 

SMOGTA NE TEN, KUR REIKIA 
Atsakymas Vladislovui Žiliui 

S. m, "Draugo" 243 nr. V. Ži- Į dą, taigi ten, kur to labiausiai 
liūs dažnai linksniuoja mano pa- j reik'a, kur tų faktų pažinojimo 
varde, kandžiodamas mane už j daugiausiai stinga. Nesykį esu 
dalykus, kurių aš niekur ir nie- j ir pats įspėdinėjęs tokius (iš mū-

Mirus mylimai mot ina i 

A. t A. ADELEI DERENCIENEI, 
giliai užjaučiame j o s dukrą JANINA BARONAITIENC. 
žentą ANTANĄ, velionės anūkes: AUŠRELĘ. VTDĄ ir 
R A M L N Ę su še ima , visus kitus gimines ir artimuosius, 
i r nuoširdžiai l iūd ime ka r tu . 

Izabe lė , Kazimieras ir Manigirdas Motekaičiai 

kada nesu sakęs. Jisai tarsi re
miasi Akiračių 7 paskelbtu ma
no straipsniu, tačiau tarp to, kas 
ten mano rašyta, ir to, ką man 
primeta Žilius, yra dangaus ir že
mės skirtumas. 

Kur ir kada gi būčiau aš taręs, 
kad "jokių partizanų Lietuvoje 

siškių ir svetimųjų), kurie pa
našiais faktais jau buvo pradėję 
imti abejoti. 

Tegul tad gerb. Žilius Lenino 
žodžius apie "kurčnebylius — ak
lius" cituoja (ir dažnai!) — bet, 
prašau, ne man, o tokiam jauni
mui (lygiai kaip ir vyresniem), 

biro kalinių laiškais, siuntiniais 
ir parašų už jų gelbėjimą ran

gai ir nebuvo"? Kur ir kada bū- j kurio nečiupinėja Bimba, ar Ka 
čiau skelbęs, kad bolševikų išžu-1 zakevičius (žr., pvz., Nemuno 
dytieji 66 milijonai —tik "vieni Į1977 m. 5 nr.) , kuris nerenginė-
juokai"? Kur ir kada būčiau bent | ja demonstracijų už žmogaus 
kartą pareiškęs abejonių jo (ir | teises ir tautų laisvę, neremia Si 
mūsų visų į širdį ir protą priim
ta's) tvirtinimais apie "tautos 
naikinimą, rusinimą, išžudymą: kiojimu, nesiuntinėja peticijų 
dešimčių tūkstančių Lietuvos; laisvojo pasaulio valdžių atsto-
part'zanų, apie bažnyčių užda-jvams dėl žmogaus teisių pažeidi-
rymą ir pavertimą jų sandėliais, nėjimo "Tarybų" Sąjungoje, ne-
skalbyklomis, net šiukšlių, perva-j rašinėja memorandumų ameri

kiečių enciklopedijoms (kada tos 
į savo puslapius nesugrom u Įloju
sios deda agrtpropo paruoštus 

pastangas visa tai užtrinu* ir kvai-jstaripsnius), neverčia anglų kal
tinti Vakarus, nuslepiant aktua-ibon į laisvę ištrūkusių politinių 

kalinių atsiminimų bei liudijimų, 
Į o tik šiaip sau gyvena ramų, "pri-

rymo fabrikėliais, apie kultūri
nio gyvenimo žlugdymą, apie 
šiandieninės Lietuvos valdžios 

vatų gyvenimą, 
knaisiodamas tik 

saugiai besi-
'savo daržely-

liąją Lietuvos situaciją"??? 

Ne tik kad šiais faktais niekad 
nesu nė suabejojęs, bet juos (kaip 
ir daugybę kitų sovietinės niek-j.* „ 
Šybės pavyzdžių) įvairiausiomis! 
progomis era viešai kėlęs, ypač Nemanyčiau iš viso, kad mano 
paskaitomis viešosiose biblioteko- ir Žiliaus pažiūros sovietinių 
se, p t r universitetines radijo va- niekšybių prnažinimo ix skelbi-
fcndėles, laiškais į mėsinę sptu- mo klausimu bent kiek skirtųsi. 

V L A D A S JT ODF3K A 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmas teorijoje Jr tikrovėje 

I-raas tomas 
Tai kapitalinis veikalas — Mark

sizmas teorijoje, Markso ideologinis 
formavimasis, dialektinis materializ- j 
mas, marksistine ekonomika, mark- Į 
satine politika, religija ir moralė | 
marksizmo šviesoje, vertybių hierar
chijos suvuigariniTnas ir socializmo 
problematika. 

Knyga 720 pusi., ktotaic viritteis. | 
Kama su persiuntimu $15.56 Ameri
koje, Užsakymus slusu: Drangas, 
« • W. « r e S t , Cfcteaga, U . 

A, A. 

ALDONA SODONIENE 
Mūsų mylima žmona, motina, duktė ir sesuo mirė rugsėjo 29 

d. ir buvo palaidota spalio 3 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. Mūsų nuoSirdi padėka visiems, kurie suteikė Jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. Nuoširdžiai 
dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, aukojusiam 
šv. Mišias už velionės sielą ir palydėjusiam j kapines. Nuoširdžiai 
dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už Jos sielą. Dėkojame vi
siems prisiuntusiems gėles, aukojusiems lituanistinėms mokykloms 
ir pareiškusiems mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Ypatingai nuoširdi padėka priklauso pusseserei Oljcai Vaičaitie-
nei. Aldonai Rimienei, EJenutei Lukienei, Stasei Didžiulienei, Ire
nai Jurgilienei ir Danutei Bilaišienei, dažnai lankiusioms Ją ligo
ninėje, paguodžiant bei raminant sunkiose Jos skausmo valandose. 

Dėkojame karsto nešėjams: Herbertui Stepaiėiui, Albinui Sa
dauskui, Algirdui Dragtmevičiui, Alfonsui Rimui, Mykolui Lukui ir 
Aleksui Jankūnui. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Evans h- sūnums už malonų 
patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

VYRAS, SCNCS, MOTINA, BROLIS Dt SESUO 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenoriii itiitoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė i i ispanu kalbos Povilą* Gau- jįjį 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugai 4545 W. 63rd St.. Chicago. IH. 60629. Kai-
na su persiuntimu — $4.25 

Mielam kolegai agronomui 

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai E. GAŠKIENEI, dukte
rims, sūnums ir visiems artintiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

Tomas Dambrauskas 
Jurgis ir Veronika Sklerys 

Hot Springs. Arkansas 

Mielą mūsų choro narę JANINA BAR0NAITIENĮ ir 
JOS ŠEIMA, brangiai motinai 

A. t A. ADELEI DERENCIENEI 
amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučia ir liūdesiu 
dalinasi 

švč. M. Marijos Gimimo Parapijos Choras 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir 0ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta l 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

K U S 
MARQU£TTE FUNERAL HOME 

T A V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODEENI6KOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50Hi Ave., Cicere T0wnhall 3-2108-9 

AIKATft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LTTT KSJCK AVE. T>1 !Ar4» 73*01 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SONOS 
» 1 4 W. 23H PLACE T e t Vlrtfnis 7-6871 
2424 W. 89th STREET TdL REpabtte 7-1213 
11029 Sootinrest Hlglnray, Palm m i K nu. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Xel L\tayette S-Sffn 

POVILAS L RID!KAS 
S354 SO. HALSTED STREET ftt TArd* 7-1311 

JURGIS F. RU0MIN 

3319 SO. UTTAN1CA AVK. Tel. TArda 7-1138-39 

VASAmS-BUTKUS 
1440 SO. SOth AMU, OCEBO ILL. TeL oLympfc 2-1003 



u 
6 DRAUGAS, pirmadienis. 1977 m. lapkričio mėn. 7 d, 

X Viktoras ir Vita (Čersku-
te) Memenai, Birmingham. 

Mich.. m nuolatiniai "Draugo" 
skaitytojai ir rėmėjai. I r šiuo 
metu, atnaujindami prenume
ratą, atsiuntė 12 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Dienraštis "Sun-Times" 
X Prof. dr. Jonas Grinius, s p a u s d i n o kun. J . Prunskio 

gyv. Miunchene. Vokieti joje, i l a i š k *« k u r i a m e pabrėžiama, 
ku r i am už mokslinius darbus 2°S demonstracijos Lietuvoje 
šiemet buvo paskir ta St. šal- l o d o nenumaldomą gyventojų 
kauskio kūrybinė premija, sa- l a i s v ė s ^ fc nepriklausomybės: 
vo premija pasidalino su lietu- troškimą. 
viška spauda ir kultūrinėmis Ojuigley South aukšt. mo-
institucijomis. J a u anksčiau k > - k l o s t ė v x * komitetas visuotini; 
buvo minėta po valia — pre- susirinkimą šaukia lapkr ičo 10į 
mijos išdalinimas. Šiuo metu d - ketvirtadieni, 8 vai. vak. Ka-j 
prof. J . Grinius p e r Ateitinin- d a n ^ lioJe a u k š t - mokykloje: 
kų Federacijos vadovybe prisiun- *** nemažai lietuvių vaikų, ta i ' 
t ė 250 dol. "Draugui". Už au- i vadovybė prašo jų tėvams pn-
ką nuoširdžiai dėkojame. Ta ip™ 1 * 1 - k a d J ie kviečiami susi

rinkime dalvvauti ;r susitikti su 

PAMINĖTAS 
A. AL. ANTANAS RŪKAS 

pa t sveikiname su 
kūryboje. 

laimėjimais 
mokyklos vadovybe. 

Chicagos lietuviai meldžiasi Lietuvių sv. Kazimiero kapinėse Vėlinių proga minint mirusius 
Nuotr, P. Maletos 

Prieš 10 metų CMcagoje mi-
i ręs a. a. An tanas Rūkas liko gy-
, vas Chicagoj ir ki tur gyvenan
čių lietuvių atmintyje. Tai pa-

| rodė faktas, kad į jo sukakties 
! minėjimą Jaunimo centro kavi-
! nėję pereito sekmadienio vaka-
irą susirinko ar t i 100 velionio 
artimųjų, plunksnos draugų, 

'kultūrininkų. Minėjimą suruo
šė velionio šeima (žmona Ele
na, sūnūs Dobilas, 
draugai. 

Dramos aktor ius A. Dikinis 
| sveikino susirinkusius ir iškėlė 
! velionį A. Rūką kaip plataus 
i mąsto kul tūros nešėją ir gerą 
' lietuvi. Apgailestavo, kad šis 
| minėjimas šiose patalpose su
ruoštas "bėdos atveju", bes 
anksčiau subartos salės savi
ninkai ją a t sakė . Tačiau klau
simas 

Chicagos žinios 

X Nauja korp. Neo-Lithua- x * * • M * • G i m i m o P a r a " 
nia Chicagos vieneto valdyba: P1**5 c h o r u i reikalinga d a r ke
pimo. Vida Jonušienė, vicepirm. l e t a moteriškų balsų. Choro re-
Gražina Kasepraitienė, sekr. l o c i j o s būna 8 vai. vak. t re-
Gražina Kasperaitienė, sekr. čiadieniais parapijos scaleje. 
t ū r o s reikalams Valentina Ma-Į x Uonė J o d ^ ė " M * t h e w s < 

Brooklyn, N. Y., žinoma mu-

TEATRO MARATONAS 

Įvairios teat ro grupės Chica
gos centrinėje bibliotekoje, Mi-
chigan i r Washington, lapkričio 
14 d. nuo 12 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. scenoje s ta tys įvairių 
draminių veikalų iškarpas. Va
dinamas "Free Street" tea t ras 
toje bibliotekoje s tatys Šeks
pyro "Bloody ir Bawdy Vil-

Ld-as ) i r Tans". . 

PRANCŪZŲ RAŠYTOJAS 
Prancūzų rašytojas i r kompo

zitorius Jacąues Yvart lapkri
čio 11 d. atliks programą De 
Paul universitete, 2324 N. Se-
minary, Chicagoje. Įėjimas 
laisvas. 

. . . 
KON KICHOTAS 

Don Kichoto filmas bus ro-
buvo išspręstas, A. Diki- ; domas i a pkričio 10 d. 1 vaL vak. 

r io žodžiais: "Laimė, kad y r a I c ^ . ^ L a ^ bibliotekos pada-
kurie ir velnio CHICAGOJ IR APYLINKĖSE ^ „ 

DR. J. BASANAVIČIAUS sudarė: Kazys Meškonis (pir- pokylio rengėjai M. Remienei, nehli° ! " " ' 
MINĖJIMAS — F I L A T E L I J O S mininkas), J. Adomėnas, B . informacijai ir visiems, kurie Pagrindinis minėjimo kalbėto-1 "Grapes and Wra th" 

PARODA į Jurėnas, J . Janušaitis, A. Be- ' prisideda prie Lietuvių fondo Jas Vai s iečių liaudininkų s-gos ' 
T - t • fiUfaKofl1 i i i i i i I leška, K Rožanskas, J . Liubins- stiririnimo ir augimo. pirmininkas prof. Mečys Mac 

liny. 6120 So. Kedzie Ave. 
Lapkričio 17 d. ten bus filmas 

filatelistų draugija 

žeikienė ir ižd. Rnt . Juodvalkis. 
X Kun. Juozas Vaškas, MIC, sų solistė, prie 

. kas, Al. Žakas. Draugijos vai-Į L F tarybos pirm. dr. G. Ba- kevičius pateikė reikšmingų 
Lietuva ^nicagoje pasu-mKo m i ^ s u d a r o . j A d o J fokas taip pat tarė sveikinimo minčių i r apibūdino velionį A. 

prenumeratos ypatingą dr . J. II l|,l jjTTTlO " , (pirm.), E . Petrauskas, žodį, ypač iškeldamas M. Re- Rūką kaip rašytoją - poetą, 

KALfiDŲ SENIAI 
Chicagos regionalinio susisie

kimo vadovybė paskelbė, k a d 
per dvi savaites, pradedant 

"Laivo" redaktorius, lapkričio' " J į * p r i d ė j ° d W e 8 n * a u k a ' ; 50 metų mirt ies sukakties mi- i ^ A / ^ l e s k a , s t e p o n a s mienės darbą, kuriai buvo įteik- aktorių bei dramaturgą. Miręs i gruodžio 3 d., autobusais važi-
7 d. išvyko trijų savaičių poil- j D £ * ° * ? £ . „ J nejimo būdą - s u r u o š ė jo gar-, J u o d v a U d s ^ Žakas ir K. Ro- ta gėlių puokštė. : A. Rūkas pasmekąs mūsų t a r p e ; nės keturi "Kalėdų seniai . Sie-

Mal-n:.. .!->:.-:•--. , . . , ^ i , m~ ^ \ ^ ^ Z j BfeMišleista programa, ku- savo at l iktais gražiais darbais, kiama paskatinti daugiau nau-
Per dvi dienas parodą ap- rioj surašyti tą vakarą aukoję tvirtai įmynes savo kūrybos į dotis autobusais, 

lankė daugybė čikagiškių, lit. asmenys, taip pat pažymėta, ko- pėdas l i teratūroje, mene, dra- j 
mokyklų mokinių, skautų, išviso kia iš viso jų įnešta suma. Sve- nioje. R ū k a s buvo vienas iš 
ap ;e 800 asmenų. Visi jie do- čių buvo ne tik iš Chicagos, bet * * kurie augo, brendo nepri-

siui. I savo pareigas gr įš lap-i " M a l i n a Jonikienė, žinoma j bei skirtą parodą, kuri vyko 
kričio 28 d i Skaučių seserijos darbuotoja, lapkričio 5—6 dienomis Jauni 

x .Amerikos Lietuvių Tary- i d a ž n a i P a r e m i a ^ ^ ****** 
bos politinių reikalų komisiją l r d a b a r " a ^ a u 3 i n d a m a P r e n u 

mo centro apatinėje salėje. 
Paroda susidėjo iš dviejų sky-

meratą, atsiuntė didesnę auką. r ių : filatelinio — numizmatinio, 

GAIL. SESERŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Į Ačiū. j (kaip XVIII iš eilės šios drau-
x Cicero Vysk. M. Valančiaus gijos ruošiama paroda) ir iš 

moksleivių ateitininkų kuopa istorinio — dokumentinio — 

šiemet sudaro pirm. dr. K. šid 
lauskas, nariai — O. Barškety 
tė, P . Bučas. P. Dargis i r dr. 
J . Genys iš "VVashington, D. C. 

X Daina Kojelytė Cliicago ' P a d ė j o spaudos vajų, bandys bibliografinio skyriaus, kuriam 
111., dirbanti Illinois universit* aplankyti kiekvieną šeimą. Va- eksponatus pateikė Bronius 
to medicinos bibliotekoje, kaip ^ a u s š ū k i s : "Nepalikime J M J J - Į M Ą p . Sbme, į Į ^ j e 
gabi ir pareiginga pareigūnė, m o v n e n a *"" * - ^ -

be paramos . I nuotraukų, knygų, zurnaių, lai 
x Violeta ir Julius Kelertai 

iš Rickland Center. Wis., lan
kėsi Chicagoje ir ta proga bu
vo užsukę aplankyti "Draugo" 

Apie 1.200 gail. seserų da-
mėjosi išstatytais dr. J. Basa- ir iš tolimesnių vietovių. Šokių klausomoje Lietuvoje ir d a v ė : ] y v a u s suvažiavime lapkričio 
navičių liečiančiais dokumen- metu, kuriems grojo Neo-Li- 2** kultūrinį foną. Iki 1933 m. I ̂  ^ d Sheraton viešbutv, 
tais, jo darbais, raštais, susipa- thuanų orkestras, vadovauja- mokytojavo ir labai uoliai dir- j ^ g N ^ ^ A v e chiCa.! 
žmo su šio w r o gyvenimu. Di- mas Algio Modesto, buvo ir do- *» drauge su kaimo jaun imu. . ' 

nuo lapkričio 1 d. pakelta į vie
no skyriaus vedėjas. Jos žinio
je dirba per 20 tarnautojų. 
Daina turi magistrės laipsnį i 
medicininėje bibliotekininkys-1 
^ j e i įstaigos, čia jie įsigijo naujau-

x Marijos aukš t . m o k v l d J 8 ^ ******* knygų. 
Motinų klubas kviečia risas X ^ t i k s l i n i m a s . **• ^ r d o 
motinas dalyvauti motinų-duk-1 d r a u ^ o s v e i k l o s • * « * * « 

"Draugo" lapkričio 3 d. laido-

į ~ ~ delio dėmesio susilaukė nepri- vanų dalinimas, kurių tarpe bu- Hgus metus vadovavo šaulių 
I ""*• Vt t 'T" , " T " ^ ! r " J W ^ , klausomos Lietuvos ir kitų šalių vo ir vertingų dovanų, nepalikime spaudos • pateikti keli šimtai dokumentų, , u . , , ":*, . . . , , . , . . , ., , 
L « * « - i ™ i — W n , i „ , 2 PaSto ženklai. Dalyviai pirko- dailininkų paveikslų. 

JŪRŲ BIBLIOTEKA 
Shedd Akvariumo biblioteka 

kraščių. vienu a r kitu būdu 
liečiančių J . Basanavičiaus gy
venimą ir darbus. Buvo pa
teikti jo redaguotos "Aušros'" 

mūsų hūriui ir j iems atidavė didelę 
dalį savo sielos. Taigi esą labai 

si specialiai dr. J . Basanavi- Iš viso į tradiciją įėję poky- ^ k a u d u ' k a i M ' Mackevičiaus | chicagoje t rečadieniais ir ket-
čiaus garbei išleistus vokus ir liai ne tik padeda sutelkti di- žodžiais, "Chicagos šauliai a t - į vįrtadieniais bus atdara visiems 
kitus lietuviškus žymenis. desnes sumas, bet taip pa t su- s a k ^ jo minėjimui užsakytą j 1 U 0 - ^ :^Q V ^ įki 4 vai. p. p. 

Filatelistų draugija, suruošusi daro progą ir visiems gražiai s a lC"- Velionis. gyvendamas 
šią parodą, labai gražiai pager- pabendrauti. L. G a i j Kaune ir studijuodamas litera-

j tūros ir kalbos dalykus, gyvai 
LMJŲ VAKARONE 

originalus komplektai, visi tau-
^ , . . - -. . -1A !,;+„ u „ „ be didni tautos patriarchą d r 
tosakmiai rastai , eile kitų kny-, r ^J_^_ ... ._ , „_ . - - C -4. 
gų. Matėsi senų laikraščių pa 

J. Basanavičių ir tuo būdu at-

terų Padėkos dienos pamaldose 
ir susitikime lapkričio 13 d. 10 
vai. r. Pamaldas salėje laikys 
kun. J. Višniauskas. Po to mo

ję dėl neaiškaus teksto įsivėlė 
keletas klaidų. Aukos čekį kle
bonui įteikė Algis Barakauskas 
f ne: Barauskas) . Parašas PO 

vyzdžiai i r komplektai su Basa- ^ ° n e m a ž a - k u l t G r i n i * £ * 
navičiaus rašiniais, sutelkta 
daugybė Basanavičiaus raštų, 
keli jo r anka rašyti originalūs 
laiškai. Visa ši medžiaga iš-
dėstvta 25 rėmuose ir dar su-

ja "Bubulis ir Dundulis", kur i 
lietuvių stovvklose buvusi sū

dome josi t ea t ru , lankė specialų v a i d i n t a apie" 40 kartų. Atvy-

SOLISTfc IŠ LOS ANGELES 
LIETUVIŲ FONDO 

POKYLYJE 

Jaunimo centro kavinės vaka
ronė lapkričio 4 d. buvo skiria 
Laimos Lapinskienės lėlių teat-

irui, susilaukusio vaikų ir suau-

B. Sruogos seminarą i r 
teatro studijas, vaidino 

k i tas kęs į Chicagą, vėl rašė, kūrė . 
B o 1 " išleido savo poezijos rinkinį, 

ševikų okupacijos metu jis, ano p a r a š ė k e ^ e t ą s c e n o s v e ikalų, 
meto darbdavių įsakytas, para - d a i w a v o l i teratūros vakaruo-

- ^ u žiūrovu L Laomskienė H* ™ną d i t i r a m b i n i e i l ė r a ^ i , s e ; S u n k i a i &rhQ f a b r i k e , be t 
su lėliu teatru iau dirba treii k U n okupantų pareigūnai " iš- a v o d a r b u n i e k a d nesiskundė, 
metai ir turi eražu Datvrima, at- t a l S ? " * ^,askelb^- š i ž i a u r u Paskutinis jo darbas — lyriškai 

. . . ,. . ! , , , b J V . v faktą A. Rūkas skaudžiai iš- T ) a r nSvt^ "\Tann tautos istoriia"" lapkričio I l ^ s , jv\'kęs praėjus} šeštadienį ^ likdama programą Chicagos a ^ a i l ^ t a v p s i w k i ^ a r a s y t a
 J

M a n 0 ^ u t o s įsionja . *• -"* Wi ,<3hts.a\ęs rvykj. J J b u V Q d a r a u t o m u gyvam 

kyklos kavinėje b u s užkandžiai. 
Viešnias priims Oci l ia Bonk. j korespondencija turėjo būt i Jo-Į dėta ant šešių stalų. 
Mnr<rar*>t "- P ^ r i m , PO T

 ! n a s Skelly (ne: Jons Skelly).! Paroda at idaryta 
Margaret I e^man . Pa tnc i a Fer- k l a i d a s a t s į D rašome ir ko-i ^ d 10 vai rv to trumnu drau-1 Jaunimo centre, šįmet buvo be-i mokyklų ir amerikiečių teatrų I fJ^ZZ^^tZZT'^ !•''•"** J l b U V ° d a r a u t o r r a i ^yvam 
key ir ses . Reparata, . Inf or- Į L Z k l a i a a f ^V™*°™ i r *° 5 d 10 vai ry to trumpu drau . , . n a s į e k e s D a J v L u į Lygiagrečiai buvęs pazemmtas t p a s t a t y t a scenoje, vėliau 
maciją teikia Rose Marie I i- j respondentų prašome ateityje gijos pirmininko Jono Adome- ne labiausiai pasisekęs. Daly- ; salėse j tarnyboje i r kiek vėliau iš jos i Z l k a r t u k a r t o t a 
ninski M n e o a i š k i a u ^ & j i g d ^ ^ v a v Q ^ t r y g ^ ^ s v e c i U j ^ p ^ ^ o h e tuviskų šokių mu-! Pasidaręs mirt inu J f U , f A n a r f ^ . 

x Julius Pooms. VvhLt.te D i R a i t y t i . j atsilankiusiems, ypač svečiams kylio proga gauta daug įnašų, zika. Lėlių tetras perteikė dvi ^ ^ m o ^ ^ T g u Z Z ' ^ ^ ^T™* • 1 
x Jubus Pocms. Vytauto D.; •" Kanados New Yorko Ro- ' sutelkta keliohka tūkstančių do- pasakas. Pirmoji: "Dailidė, Per- ° £ ~ * £ m o . F ? e ^ . 1 9 4 f , P ' P a t e i k ė P l u o š t a - atsiminimų iš 

šaulių rinktinės iždininkas, po' x Chicagos L i e t Dantų gy- j » ^ p ^ d l ^ s P a ^ | l e r i ų . Tai pat malonus faktas, ^kūnas ir velnias". Su aktorės t ^ v,]? ^ ' - ^ T ^ ^ ^ d a r b ° ^ ^ ^ U * 
operaa jos sv-eiksta dr. A. Ma-1 dytojų dr-jos narių metinis ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ - ^ ^ ^ * ^ « f O įnešusių i nigebėjimu L. Lapinskienė se- ^ ^ ^ ™ « v e ^ . » 
ciuno priežiūroje Central Co*-; si rinkimas ir bendri priešpie-; f a į ^ M T S S S e n t i d e s n e s " a r m a L n e s Zmzs,; kė pasaką, lėlės judėjo savo ^ 1 0 P ^ i m o turėjo jc 
mumty ligoninėje, kamb. 230, čiai bus lapkričio 13 d. 13:30 ^ e n ; k o n s u l e J ; r * . n u e n e ' i H a i l _ ^ „ ^ A - :^l\*~™i» .•»«,v»»«« t o . „ a n f 5 , . snkurta tajų veiksmų komedi 
- B 3. I—i * f a R * - T i h r r « t , i r w ^ 4i*n kuri, perkirpusi kaspmą, p a - , d a u g jaunesnes 

tuvoje, Vokietijoje i r išeivijo-

val. Holiday Inn patalpose, 4140 
x Kun. Bruno B. Grims, šv.; W. 95 St.. Oak La^-n, 111. Visos j R*1* ^ t u v i u s filatelistus 

P e t r o ir Pauliaus par. klebonas narės ir jų svečiai prašomi da- ̂ i e J a u d a u S e l * m e t u , į * f * » : ° n * 
'domėtis Lietuvos — > - - - - — " 

generacijos ; scenoje, atitinkamai keičianti* 
k a < i žmonių, kas užtikrina Lietuvių; dekoracijoms ir skambant turi-

i r visuomeninės m m pritaikytai muzikai. Pasi-
- . r ^ ( . , s u e r u v o 6 reikalais i r veiklos prasmę. įrodė ir Kiškutis (Aras Lapins-

Wes t Pullmane. Chicagoje r lyvauti. Dėl rezervacijų skam- \ ^ Z ^ m S d % e » S ė Z\ Vakarienę t rumpu sveikinimo kas) su smuiko muzika. Lėlių 
San Salvador Kolumbo Vyčių binti L, Baltrušaitienei 434-3208 : ' J s u r u ^ p is . , . . . . . . 
kapelionas, yra pakviestas su- iki lapkričio 9 d. 
kalbėti invokaciją šios organi-1 v ¥ ^ . 1 , „ ^ „„ • . : , . _ : . . • • - • - ; ; - ; - ;_ T r i~ . \ l ' . "^ . .V_~"7:T ' ^ - ; « . , »;.-. gausiai |žiūrovams įdomią 

Antra pasaka buvo "Petriu-

^kirtinai gražią parodą J . Ba-į žodžiu pradėjo kokylio vyriau- judrumas, lėlių valdytojų dialo-
sanavičiui pagerbt i Aukštųjų i šioji ren?ėja Marija R e m i e n ė , j k p ir dainos j i s ą pasaką darė 

zacijos 70 — ; : - - — s Tninė- I "J**1 V l k t o r a s P e t r i k o n i s ' ' garbės svečių tarpe buvo ir dai-1 pasidžiaugdama taip 
j ime, kur is bus lapkričio 19 d. • n e V i k t o r a s Petravičius, kaip | hninkas Adomas Varnas, savo! sosiruikusiais svečiais, atvyku-

x 

Cherry Hills Countrv klube l a P k r i č i o 7 d- "Draugo" 6 pusi. laiku nupiešęs daugelio nepri- ] šiais į rudens derliaus šventę. 

Flossmoor, DI. 
x Kun. Jonas Velutis, Chica-

go, UI., s iųdamas prenumeratos 
mokestį, pridėjo 30 dolerių au
ką savo dienraščiui stiprinti, 
i r tuo gražiai parėmė sunkų 
leidimo darbą. Jis skelbia
m a s "Draugo" garbės prenu
merator ium. Už auką nuošir
džiai dėkojame. 

X Lietuvių Televizijos kon-
^• r tas , dalyvaujant Chicagos 
lietuvių styginiam ansambliui 
SU so l i s te - lT:tnnm»- Kabiem* 
ir Runa Strimaičiu, įvyks sek
madienį, lapkričio 13 d., 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojo- | 
je salėje. Bilietai gaunami Vaz-
nelių prekyboje. (pr.). 

nffiimiiuiMiHumiinnmimiiiimiiiiiui 
AVDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA%' 
15-ka novelių Iš jų trys bu%o pre
mijuotos. Gražiai iMeista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaites. Kaina BU persiuntimu 
j&dO. Užsakymus siųsti: 

kas ir vilkas", č ia jau gausiau 
korespondencijoje buvo paskelb- klausomos Lietuvos pašto žen--Po pokylio vadovo dr. Jono veikėjų: Petriukas, tėva3, var
tas, dovanojo Chicagos jūros ; klų piešinius. Račkausko sveikinimo žodžio,:

 n a > j^ t i s , katinas, vilkas. Vai-
šauliams paveikslą, kuris buvo j Parodos teisėjų komisiją su- invokaciją sukalbėjo kun. J. | j ^ gtebėdami u- klausydami, 
įteiktas laimėtojui darė dr. Jonas Puzinas, W. E . Zaremba tėvų jėzuitų provin- tarpais iš džiaugsmo net klykė. 

Laimos talkininkai lėlių teat
re buvo Audra Aleknaitė, Aud-

Norton (atvykęs iš Philadelphi- ciolas 
jos) ir Eug . Petrauskas. Jie Menine programos dalį atliko1 

įvertino i r premijavo tiktai fi- viešnia iš Los Angeles, sol. Bi- . 
latelinio skyriaus eksponatus, rutė Dabšienė, kuri, akompa- ™ » V l ^ « ir Danus Lapms-
Kiti eksponatai premijuoti ne- nuojant ^uz . Al. Jurgučiui, pa- . J f? - F ° pertraukos buvo. 
buvo. įdainavo: Sarpaliaus Dukružėlę,! U e ^ * ^ ? L _ * ^ _ ^ 

Aukščiausia premija už pašto Gaubo Mano rūtos. Gudauskie- PU T 4 e Pasakos liaudies mo-
Detroite suruoštame Dariaus Gi-

teiktos detalės iš . "Vaidilos" 
teat ro Vilniuje laikų. 

Aktorius Jonas Kelečius j au t 
riai ir labai vaizdžiai paskaitė 
charakteringesnes ištraukas iš 
"Mano tautos istorijos". Pa 
baigai A. Dikinis, paskaitęs ka i 
kuriuos Vokietijoje parašytus 
A. Rūko eilėraščius, kartu su 
J. Kelečium gražiai suvaidino 
vieną sceną iš "Bubulio ir Dun
dulio". Abudu aktorius susi
rinkusieji labai šiltai sutiko. 
Elena Rūkienė ir rengėjai sve
čius maloniai pavaišino kavute 
ir skaniais pyragais. Po to su
sirinkusieji dar maloniai pasi
kalbėjo, prisimindami prieš 10 
metų mirusį kūrėją, kuris daug 
nauja įnešė į mūsų kultūros lo
byną. Iš viso minėjimas buvo 

nklų rinkinį paskirta Pauliui nės Pirmas pasimatymas, d v i j ^ ^ g a l i a i pritaikius lėlių; r ė n o k l u b o ^ m s u k a k t i e a m i n € j i ] gerai organizuotas, t rumpas, 
ze 
Barbatavičiui iš Toronto, I. I 
grupėje: 1 premija Alg. Ruz
gui, U — Artūrui Labanaus
kui. ITI — kun. Ve. Gutauskui. 

dainas Žvaigždutę. teatrui. "Petriukas ir Vilkas' 

; Amerikos Marinų korpo būgr.inin-1 cinius paštų 
j kas B. Viliunas. atlikęs programą sv n i ( i n .-9 . 

DRAIGVS. 1545 u . Mr4 Street, Gen. T Daukanto jūrų šaulių kuo i ^ ^ ^ f 
Ctucago f!L M'K2*< ' ~w, ~»««^™^ r*j,4. B«xi=. Lietu s 

Vilnius ir Metrikienės Gegutę.! Prokofjevo, "Raudonkepuraitei" 
giltai sut ikt i solistė vieną dainą | Panaudota Griego, Bethoveno 
padainavo priedo. Solistei į t e ik - j i r Gilbert-Sulivano muzika. 

I I grupėje - • 1 premija - - K. | t a gėlių • uokštė. jai padėką iš-j Lapinskienės lėlių teatras turi 
reišgė g< -ai vakarui vadovavęs paruošęs Kalėdų programą, su 
dr. J. R^. kauskas. J is taip pat kuria pasirodys mokyklose. Iš 
išreiškė radėką vakarienės pa- viso Lapinskienės teatras jau 
ruošėjoms ir visoms talkinin- j gajį gavo mažytėn scenon iš-
kėms. \es t i 25 charakterius. 

Lietuviu fondo valdybos'; Pabaigoj, Arui Lapinskui 
pirm. dr A. Razma pasidž'au- \ smuiku grojant, dar buvo insce-
gė. kad Lietuvių fondas sujun- rizuota dainelė "Plaukia vėjas", 
eė vis? < : a r tas ir visas prof esi-j Lėlių teatras su gastrolėmis 

Nortonas pateikė tikrai įdomią Į jas, kad jis auga ir t 'kimasi, sekmadienį buvo Oevelande. 
Lietuvos pašto :?toriją. provin-jkad ir : ̂ trukus bus pasiektas v?.žir."s dar ; Torontą, o jau 

uverti-.-jrr.us bei ir antra.-is milijonas, kad taip buvo ><>«" Yorke. Bostone ir 

me dainuoja sol. A. Brazis, akomp. turiningas ir prasmingas. 
Al. Vasaitis. Nuotr. J. Gaižučio ( b k ) . 

Meškoniui. m grupėje premi
juoti Vito Lukoševičiaus rinki
niai. Premija įvertinti ir jau
no skauto Lino Liubinsko ka
riškų ir kitokių medalių rinki
niai. 

Parodos eksponatų filateli-
niame skyriuje buvo daug įdo
mių ženklų, retenybių. W. E 

Augustinius — 

HtM»>f»MH»t tH I I ! ' I IM!MtM! I Į»mtH; ; ' »HM» 
pos parengime Chi> agoje 

Nuotr. P 
leu 

Pirodos renginio 

mūsų k -.Itūriniems reikalams Philadelphijoje. Išvykoee v\-ka-
remti y :r.ė ->-is ?*:r-•.-.. Dė- ta pe:iki žmonės su 25 lėlėm, 

korr-yjąĮkojo . . is iai susu-!r.ir';yems,l J . Pr, 

Viena iš įdomiausiu šiais metais išėjusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra įdomi jau vien tuo, kad yra parašyta Lietuvoje ir 

išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geležinės uždangos. 

Salia to. ši knyga apibūdina vieną iš spalvingiausių Lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
kalėjime, jo kovos už lietuvio teises Vilniaus arkivyi kupijoje prieš 
neįtikimai žemas lenkinimo pastangas šioje knygoje iškyla doku
mentuotu realizmu 

Kr.ysra VTJ? 2-*r> pul. Lietusių krikS."OHiu -J<?inokratų '.eidinys. 
ga.r.i-'rfjs C;.A; <~,E kietais viršeliais kiirucja "* ic 

I 
L 

file:///Tann
file:///esti

