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Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m. 

Viduklės protestas 
(Tęsinys) 

Nevykusiai žongliruodamas žo
džiu "daugelis", korespondentas 
stengiasi įpiršti mintį jog viduk-
liškiai stebisi ir piktinasi klebono 
veikla. Tačiau šis teiginys absur
diškas nuo pradžios iki galo. 

Kodėl autorius neduoda nė vie
no fakto kaip, kada ir ką klebo
nas apšmeižė. Kad autorius ap
šmeižė kleboną, rašydamas be 
faktų, tai mums visiems aišku. 
Priešingai, mokyklos vitrinose 
nuolat yra išjuokiamas klebo
nas ir tikintieji. Apie tai klebonas 
informavo ir Religijų reikalų ta
rybos įgaliotini K. Tumėną. 

Tik be sąžinės žmogus gali teig
ti, kad klebonas kun. Alf. Svarins
kas gyrė Čilės chuntą, prieš kurią 
kovoja Čilės vyskupai ir kuni
gai. Bedieviai nori lengvai susido
roti su savo oponentais, prikabin
dami antitarybininko etiketę. 
Mums atrodo, kad tai sena ir nu
valkiota taktika. 

Kun. Alf. Svarinskas be jokio 
atlyginimo laidoja mūsų miru
siuosius, o kai yra reikalinga, pats 
suteikia materialinę pagalbą. Kle
bonui prašant ir reikalaujant, pa
siekta svarbi pergalė — mirusiuo-

mus patarnavimus. O tie, kurie 
klauso klebono pamokslų, pridė
ję ranką prie širdies, gali pasaky
ti, kad kun. Alf_ Svarinskas nie
kada neragino moksleivių nesi
mokyti ar neklausyti mokytojų. 
Priešingai, kunigas kiekvienu at-j 
veju pabrėžia jų pareigą gerai 
mokytis, gerbti tėvus, mylėti Tė
vynę, būti dorais žmonėmis ir 
savo krašto patriotais. Galimas 
daiktas, kad bedieviams nepatin
ka, kad mūsų vaikai lanko baž
nyčią ir garbina Dievą. Bet tai 
mūsų, tėvų, reikalas! Ir mes už
tikriname, jog visi tėvai, kurių 
vaikai vakarais skuba į bažnyčią, 
yra ramūs, — kun. Alf. Svarins
kas neišmokys mūsų vaikų blo
gio, priešingai — jis nuolatos ska
tina į gėrį- Tie vaikai, kurie šian
dien bažnyčioje tyrais balseliais 
ir sąžinėmis meldžiasi, neužpul-
dirtės praeivių, neprievartaus 
senų moterų, nevagiliaus ir ne-
apiplėšinės bažnyčių. O tokių 
Viduklėje yra ne vienas! Ver
čiau korespondentas pasidomėtų 
jų veikla. Gal tada mums netek
tų bijoti naktį eiti centrine Vi
duklės gatve. Deja, prieš šiuos 
bedievių auklėtinius ir milicija 

Nova Hutą (Lenkijoje) pramonės centre, netoli nuo KAkuvos pastaty 
ta nauja katalikų bažnyčia. Ją pašventino tuometmisKrokuvos arki
vyskupijos kardinolas Wojtyla, dabartinis popiežius Jotas Paulius II-
sis. Vakarų Europos katalikai šios bažnyčios statybai^inko lėšas per 
Pagelbėti kenčiančiai Bažnyčiai" organizaciją, kurkw|pirmminku yra 
olandas kun. VVerenfried van Straaten. 

KAM TEKS NEMAŽI 
JONĖS SEKTOS TURTAI? 

<?us laidojame ir minime be deg-iyra bejėgė! Ir šta; gaunasi nara-
tinės! Tarybinėms organizaci
joms kol kas šitai yra tik svajo
nė. Didelį autoritetą tikinčiųjų 
tarpe klebonas pelnė savo kruopš
čiu ir nesavanaudišku darbu. Kiek 
vieną atėjusį klebonas pasveiki
na rankos paspaudimu, pasitei
rauja apie jo sveikatą. Daug kas 
galėtų iš jo tik pasimokyti! Pa
rapijiečiai mato, kaip pats klebo
nas kasdien dirba fizinį darbą 
prie bažnyčios, kad tikintiesiems 
būtų geresnės sąlygos ateiti į baž
nyčią pasimelsti ir gauti reikia-

doksas: kunigas puoselėja gėrį, ir 
apšaukiamas šmeižiku, o tuo tar
pu chuliganai, kurie nuolat te-
torizuoja taikius žmones, vaikšto 
neliečiami. Jie nūdienos didvyriai. 
Kunigas kovoja prieš girtuoklys
tę, o valdžia laiko miestelio cent
re biaurią girtuoklių užeigą — 
karčiamą, kurioje kasdien pilna 
žmonių (ir jaunimo!) pramir-
kusių "rašalu', beje, jau nebe
lankančių bažnyčios. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULY 
Daug pasitiko 
kard. Višinskį 

Apie penki tūkstančiai žmonių 
Varšuvos aerodrome' pasitiko iš 
Romos sugrįžusį Lenkijos katalikų 
Bažnyčios primą kardinolą Vi
šinskį. Kardinolą pasitikusiųjų 
tarpe buvo taip pat Lenkijos mi
nistras kulto reikalam Kakol. 
Aerodromo aikštėje buvo iškel
ta didžiulė Popiežiaus Jono Pau
liaus H-ojo nuotrauka. 

Du šimtai tūkstančių tikinčių
jų buvo susirinkę Varšuvos šven
to Jono katedroje ir aplinkinėse 
gatvėse išklausyti pirmosios kar
dinolo Višinskio kalbos, jam su
grįžus į Lenkiją po naujo Popie
žiaus išrinkimo. Kard. Višinskis 
šia proga kalbėjo apie sunkias 
sąlygas, kuriose Lenkijos katalikų 
Bažnyčia dabar yra priversta 
veikti. Jis ypač nusiskundė dėl 
Bažnyčiai paneigiamos teisės pa
sinaudoti svarbiausiomis sociali
nės komunikacijos priemonėmis 
— spauda, radiju ir televizija. 
Kardinolas taip pat priminė, kad 
Bažnyčiai nėra leidžiama steigti 
katalikiškas organizacijas, veikti 
socialinėje srityje net ir tuo at
veju, kai socialinė veikla yra nau
dinga visam krašto gyvenimui. 
Kardinolas Višinskis, galop, 
griežtai pasmerkė valdžios vyk
domą cenzūrą. 

Vyrų suvažiavimas 

Romoje įvyko kataliku vyrų 
tarptautinės federacijos narių 

kasmetinis visuotinis suvažiavi
mas. Si federacija jungia apie 
trisdešimtį įvairiuose pasaulio 
kraštuose bei kontinentuose vei
kiančių katalikų vyrų pasauliečių 
organizacijų, kurios, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su vietinė
mis Bažnyčiomis, rūpinasi krikš
čioniškosios minties skleidimu 
pasaulyje ir skatina krikščionių 
pasauliečių dalyvavimą bendruo
meniniame gyvenime. Romoje 
įvykusio Federacijos visuotinio 
suvažiavimo darbai šį kartą tel
kėsi apie temą "krikščionių už
daviniai žmogaus teisių gynybo
je". Asmens teisės priklauso kiek
vienam žmogui iš prigimties, 
pažymėjo Federacijos pirminin
kas italas profesorius Rovigatti, 
todėl mes kovojame už tai, kad 
žmogaus teisės būtų visur gerbia
mos ir pilnai apsaugotos. Visi 
žmonės yra vieno Dievo vaikai 
ir todėl yra savo tarpe broliai. 
Dėl to, visi žmonės turi vieno
das teises. Tarptautinė katalikų 
vyrų federacija savo suvažiavime 
Romoje svarstė konkrečias prie
mones žmogaus teisėm pasauly
je apsaugoti. Buvo nustatytos 
veiklos priemonės ne tik pilieti
nių laisvių gynybos srityje, bet 
taip pat kovojant už kiekvieno 
žmogaus teisę į mokslą, į socia
linę lygybę, ekonominį teisingu
mą. Tarptautinės katalikų vyrų 
ederacijos narius audiencijoje pri
ėmė Popiežių* Jonas Paulius II-
sis. 

San Francisco. — JAV avia
cijos transporto lėktuvai jau bai
gia parvežti iš Gvajanos džiung
lių gesti pradėjusius religinės sek
tos nusižudėlių lavonus. Policija 
jau suėmė kelis asmenis, kurie 
puolė amerikiečių žurnalistų ir 
kongresmano Ryan delegaciją 
Jonstovvne. Negyvėlių parveži
mas kainuos Amerikos mokesčių 
mokėtojams apie 8 mil. dol. Tie 
žuvusių giminės, kurie norės par
vežti, giminių kūnus į kitus Ame
rikos miestus ar kaimus, turės su
mokėti pervežimo išlaidas. Kū
nai, kurių niekas neatsiims, bus 
palaidoti Dover aviacijos bazės 
apylinkėse, Delaware valstijoje. 

FBI labai sustiprino šios sektos 
veikėjų sekimą. Viena priežastis 
yra sektos gyvų narių baimė, kad 
jie bus nužudyti pagal iš anksto 
sudarytą sektos vado planą. Ki
ta priežastis, — yra žinoma, kad 
sektos vadas turėjo stambias su
mas pinigų Amerikos ir užsienio 
bankuose. Vien nekilnojama nuo
savybė, įvairūs žemės sklypai Ka
lifornijoje ir kitose valstijose ga
li siekti kelių milijonų vertės su-

IŠTIESTOS RANKOS 

Kovos prieš alkį pasaulyje prob
lemai aptarti, Romoje įvyko Itali
joje įsisteigusio vadinamojo "Iš
tiestųjų Rankų" sąjūdžio narių 
suvažiavimas. Jo tikslas — at
kreipti pasaulio vyriausybių ir 
viešosios nuomonės dėmesį į dra
matišką alkio problemą ir pasiū
lyti konkrečias priemones kovai 
prieš alkį. "Ištiestųjų Rankų" są
jūdžio nariai —daugiausia jau
ni pasauliečiai katalikai — sava
noriškai atlieka socialinę tarny
bą Trečiojo pasaulio kraštuose. 

GYVENTI TIKĖJIMU 

Bažnyčia yra į Dievą tikinčių 
žmonių broliška bendruomenė. 
Dabartinių laikų krikščionys nė
ra pirmieji, kurie gyvena tikėji
mu ir į Dievą yra sudėję savo 
viltis. Mūsų laikų krikščionis ly
di nesuskaitomos minios tikėjimo 
liudininkų, kurie už savo įsitiki
nimus buvo pasirengę paaukoti 
net savo gyvybę. Kristus yra mū
sų didžioji viltis. Taip rašoma 
dokumente, kurį Ženevoje paskel
bė Krikščioniškųjų Bažnyčių Ta
rybos "Tikėjimo ir Konstitucijos" 
komisija, aptardama Indijoje įvy
kusio komisijos narių suvažiavi
mo darbus. Gyventi viltimi, pa
žymima dokumente, reiškia būti 
visada pasirengusiam kovai, reiš
kia ugdyti naująsias gyvenimo 
vertybes ir saugoti senąsias^ Gy
venti tikėjimu, reiškia nebijoti 
iškelti savo klaidas, nes savikri
tika veda į atsinaujinimą. 

mą. Žuvusio sektos vado sūnus 
Stephan Jonės pareiškė žinąs, 
kad jo tėvas Gvajanos stovykloje 
turėjo apie 3 miL dol. Sektos iž
dininkė Deborah Layton Blakey 
patvirtino, kad Jonės savo sąskai 
tose bankuose galėjo turėti apie 
10 mil. doleriu. Į Gvajanos 
džiungles kiekvieną mėnesį atei
davo Amerikos šalpos įstaigų če
kių už 65,000 dol. Visi į sektos 
eiles stojantieji nariai, visą savo 
turtą užrašĵ ISfVd* sektos vadui 
Jonės. Moterys atiduodavo jam 
savo brangenybes, papuošalus. 
Klausimas kyla, kam dabar visi 
tie turtai teks? 

Maskva nepritaria 
lėktuvų prekybai 

Londonas. — Britų vyriausybė 
atidengė, kad sovie'ų preziden
tas Brežnevas \*rr\o britų prem
jerą Jame? Callaghan, jog britų 
karo lėktuvu pardavimas Kinijai 
pakenks sovietų - britų santy
kiams. 

Kinijai patiko britų gamybos 
vertikalinio pakilimo 'Harrier" 
naikintuvai, dėl kurių pirkimo 
tarėsi kinų vicepremjeras Wang 
Chen, neseniai dvi savaites pra
leidęs Britanijoje. Kinija norinti 
pirkti 90 lėktuvų po 6 mil. dol., 
už apie 700 mil. dol. sumą. 

Kai parlamente premjeras Cal
laghan buvo paklaustas apie so
vietų reakcija, jis'atsakė "mes ne
manome leisti trečiosioms šalims 
mums diktuoti". Britanija jau 
susitarė su kinais parduoti jiems 
elektros jėgainių, kasyklų maši
nų, chemikalų įmonių ir aviacijos 
įrengimų. 

Rado Ugandos 
karių kūnus 

Dar Es Salaam. — Tanzanijos 
kariuomenė, atsiėmusi iš Ugan
dos teritoriją, rado ant vieno kal
no -120 nužudytų Ugandos karei
vių. Karo veiksmai tebevyksta, 
nors Uganda praneša pasitrauku
si iš Tanzanijos žemių. Tanzani
jos žinių agentūra mano, kad U 
gandos kariuomenėje buvo "valy 
mas" ir prezidentas Aminas įsakė 
nužudytus kareivių kūnus atvež
ti į Tanzaniją ir ten palikti, kad 
atrodytu, jog jie žuvo kovose. 
Tanzanijos karinė vadovybė skel
bia, kad toje vietoje, kur rasti la
vonai, jokių kovų nebuvo. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Sekmadienį, lapkričio 26 d. 

— Kristaus Karaliaus šventė. Ja 
baigiasi liturginiai metai. Šventę 
įvedė popiežius Pijus XI-sis 1925 
metais. 

— Irane Padėkos dieną įvyko 
neramumų pietiniame Shiraz 
mieste, kur minia bandė sude
ginti miesto salę ir gubernato
riaus rūmus. Kariuomenė nušo
vė 5 asmenis. Vyriausybė iš ka
lėjimų paleido dar 267 kalinius 
ir pažadėjo griežtesnę kovą su 
korupcija. Bus aiškinami pabė
gusių iš Irano turtuolių nuosavy
bių šaltiniai. įtariamųjų tarpe 
yra ir šacbo giminaičių. 

— Britanijos vyriausybė ban
do suorganizuoti konferenciją, 
kurioje dalyvautų visos Rodezijos 
ateitimi besirūpinančios šalys. 
Konferencija būtų panaši į 
Camp David derybas dėl Vidu
riniųjų Rytų taikos. 

—Unijoms nepriklausančių 
plieno transporto vairuotojų strei
kas sukėlė smurto veiksmų. Pen
ki sunkvežimiai buvo sužaloti ak
menimis ir šūviais. Obio valsti
joje buvo 31 užpuolimas, viena
me sprogo sunkvežimį sužalojusi 
bomba. 

— Australijos policija ieško 
plėšikų, kurie sugeba įsilaužti ir 
į pačius stipriausius bankų sei
fus. Plėšikai, naudodami moder
niausius deimantinius grąžtus, 
trečiadienio naktj išsinešė 2 mil. 
dol. Tai jau 12-tas tos pačios 
grupės plėšimas. 

— Italijoje buvo sužeistas bu
vęs kalėjimo gydytojas, vos prieš 
tris dienas pasitraukęs pensijon. 
Jį peršovė per abi kojas jauna 
pora, kuri priklauso komunistų 
"atakos brigadai". 

—- Japonijos vyriausybė paskel
bė, kad ateinančiais metais Japo
niją lankys Amerikos preziden
tas Carteris ir Prancūzijos prezi
dentas d'Estamg. 

Izraelio -
derybos 

- Egipto 
sustojo 

— Nors Rodezija atidėjo nu
matytus rinkimus, ji toliau vyk
do juodųjų jaunuolių šaukimą į 
kariuomenę. Salisbury universi
tete juodi studentai demonstra
vo prieš karinę tarnybą, moty
vuodami, kad jiems gali tekti ko
voti su broliais, tarnaujančiais 
sukilėlių daliniuose. 

— Malaizijoje Vakarų imigra
cijos pareigūnai pradėjo apklau
sinėti vietnamiečius pabėgėlius, 
atvykusius senu prekiniu laivu. 
Daugumą pabėgėlių priims Kana
da, Amerika ir Prancūzija. 

— Prekybos departamentas pa
skelbė, kad infliacija Amerikoje 
per liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėn. buvo 7.1 nuoš. Skelbiama, 
kad per tą patį ketvirtį bendro
vių pelnai pakilo 18 nuoš. 

— Spaustuvių darbininkai su
stabdė St. Louis laikraščius. 
Laikraščiai tikėjosi didesnių pa
jamų iš prieš Kalėdas talpina
mų skelbimu. 

— Coastal States Gas Corp. 
yra pirma Amerikos bendrovė, 
nupirkusi naftos iš Kinijos. Pasira
šytoje sutartyje kinai pažadėjo 
parduoti 3.6 mil. statinių neva
lytos naftos. 

— Sovietų valdžios vizą išva
žiuoti gavusi Katzų šeima susi
laukė naujagimio, kuris gali su
trukdyti kelionę į Ameriką. Boris 
Katz turi užregistruoti naujagi
mį, o tam .reikalingas šeimos pa
sas, kurį jau atėmė vizų davimo 
įstaiga. Seimą turi išvažiuoti iki 
gruodžio 4 d. 

—'Kongreso komitetas paskel
bė tyrimų apie kariuomenės nar
kotikų problemą rezultatus. Ge
nerolas George Blanchard pareiš
kęs komitetui, kad jis nematąs, 
kaip tą problemą išspręsti. "Kie
tus" narkotikus JAV kariuomenė
je Europoje naudoja tik 20 nuoš. 
kareivių, tačiau "minkštų" nar
kotikų naudotojai sudaro apie 
90 nuoš. 

Washingtonas. — Amerikos 
vyriausybė nustebinta, kodėl ofi
cialus Egipto laikraštis paskelbė 
Egipto - Izraelio taikos sutarties 
projektą. TJPI spaudos agentūros 
žiniomis, sutarties tekstas yra tas, 
kurį antradienį priėmė Izraelio 
kabinetas. Egiptas tvirtino, kad 
jis sutarties nepasirašys, jei joje 
bus išleisti sakiniai, liečia Izrae
lio derybas su kitomis arabų ša
limis. 

Egiptas konkrečiai reikalauja, 
kad derybos dėl Gazos pakraščio 
ir dėl Vakarų kranto prasidėtų 
30 dienų po Izraelio - Egipto su
tarties pasirašymo. Rinkimai to
se srityse turi prasidėti 3-9 mėne
siai po pirmosios Izraelio atsi
traukimo iš Sinajaus dalies. Iz
raelio karinė valdžia Vakarų 
krante ir Gazoje būtų panaikin
ta 30 dienų po vietinių palesti
niečių tarybų rinkimų. Izraelio 
kariuomenė pasitrauktų iš Gazos 
ir Vakarinio kranto mėnesiui po 
konstitucinių vyriausybių tose sri
tyse išrinkimą 

Izraelio užsienio reikalų mi
nistras Dayanas ketvirtadienį pa
reiškė, kad Izraelis nieko dau
giau su Egiptu neturi svarstyti ir 
derėts. Jis jau į VVashingtoną 
nebegrįšiąs. Dabar viskas priklau 
so nuo Egipto prezidento Sadato, 
ar jis pasirašys ar atmes susitari
mo tekstą. 

Izraelyje labai draugiškai bu
vo sutikta Amerikos delegacija su 
senatorium Henry Jackson prieša
ky. Jį pasitiko ir sveikino apie 
100 žydų šeimų, neseniai išleistų 
iš Sovietų Sąjungos. Senatorius 
vadovavo akcijai nesuteikti So
vietų Sąjungai prekybos lengvatų, 
kol ji neišleis sovietų žydų, no
rinčių emigruoti į Izraelį. 

Izraelio spauda, aiškindama 
premjero Begino užsispyrimą ne
nusileisti arabams Vakarinio Jor
dano kranto klausimuose, nuro
do, kad premjero politika pagrįs
ta žydų baime dėl saugumo. Va
dinamos arabų žemės gali bū
ti vadinamos ir žydų žemėmis. 
Egiptas pradėjo kontroliuoti Si
najų tik 1912 metais, o anksčiau 
Sinajus buvo otomanų imperijos 
dalis Vakarų krantas, nors buvo 

Palestinos dalis, irgi priklausė 
Turkijos imperijai ir niekad ne
buvo nepriklausoma, suvereninė 
valstybė. Po I-mojo Pasaulinio 
karo Palestina buvo perduota Bri
tanijai, kuri 1923 m. iš plates
nės Palestinos srities sukūrė 
Transjordaniją, kuri tik 1945 m. 
tapo nepriklausoma bašemitų 
karalija, pasivadinusi Jordanu. 
Tik 1948 metais Jordanas puolė 
ir prisijungė Vakarinio kranto že
mes, kurios vėliau, 1967 m. kare 
buvo okupuotos Izraelio. Todėl 
izraelitai laiko šios srities nuosa
vybę atviru klausimu. 

Žydai bijo, kad įsteigus pales
tiniečių valstybę senoje Judėjos 
ir Samarijos žemėje, arabai vėl 
turės sieną su Izraeliu vos 12 my
lių nuo Tel Avivo. Dabartinė Egip 
to politika gali labai staigiai pa
sikeisti, jei pasikeistų prezidentai. 
Kas bus, jei nebus Sadato, klausia 
izraelitai, bijodami naujo arabų 
apsupimo ir naujos karo grėsmės. 

Egiptiečiai čme 
Boemg kyšius 

Kairas. — Egipte teismas ap
kaltino du buvusius ministrus ir 
tris aukštus aviacijos pareigūnus 
kyšių ėmimu iš amerikiečių 
Boeing bendrovės. Kyšiai duoti 
siekiant užtikrinti, kad Egiptas 
pirks keturis lėktuvus. Bendrovė 
sumokėjusi 125,999 dol. Biznis 
vykęs dar 1972 metais 

Labai sunkias ir nedėkingas parei
gas eina Libano prezidentas Šarkis. 
Praėjusį ketvirtadienį komunisti
niai Libano partizanai susišaudė 
su prancūzų parašiutininkais, ku
rie priklauso Jungtinių Tautų at
siųstai taikos kariuomenei Libane. 
Susišaudymas truko 15 min. 

Nauja valdžia 
Portugalijoje 

Lisabona. — Praėjusį trečiadie
nį Portugalijoje pradėjo veikti 
naujoji vyriausybė, sudaryta 
premjero Carlos Mota Pinto. Ka
binete yra 15 ministrų, parinktų 
ne pagal jų politines pažiūras, 
bet pagal jų specialybes. Jau
nas, 42 m. premjeras pabrė
žė, kad jo vyriausybės svarbiau
sias uždavinys bus kovoti su eko
nomine krize. Portugalija jau tu
ri 15 bil. dol. skolų, o biudže
to deficitas siekia virš 2 bil. 

Nuskendo daug 
vietnamieciii 

Kuala Lumpur. —Ketvirtadie
nį prie Malaizijos krantų pasiro-
rodė dar vienas laivas su Viet
namo pabėgėliais. Malaizijos po
licija atsisakė įleisti laivą į teri
torinius vandenis Kai kurios ži
nios kalba apie to vietnamiečių 
laivo tempimą atgal į atvirą Jū
rą. Malaizija tai paneigia, bet, 
kaip ten bebūtų, laivas užklinvo 
už seklumos, apsivertė ir iš 250 
pabėgėlių tik 63 buvo išgelbėti 
Vanduo išplauja ant Malaizijos 
krantų vis daugiau žuvusių kū
nų. 

Šis įvykis dar daugiau išgarsi
no vietnamiečių pabėgėlių kan
čias jūrose. Kai kurie politikai, Jų 
tarpe sen. Edward Kennedy, kriti
kuoja JAV teisingumo departa
mentą, kad jis nedaro skubių žy
gių pabėgėliams gelbėti. 

Baigė streiką 
Londonas — Britanijos strei

ką baigė Fordo b-vės darbinin
kai. Streikas užsitęsė 9 savaites. 
Įmonė pažadėjo pakelti darbinin
kų algas 16.5 nuoš. 

Dar neaišku, kaip į šį susitari
mą pažiūrės britų vyriausybė, ku
ri riboja algų pakėlimus 5 nuoš. 
Streikas pakenkė Fordo įniotlės 
fabrikams kitose valstybėse, kV-
rios pritrūko Britanijoje gamina-
mų automobilių dalių. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 

Kotryna, Santautas, Germė. 
Lapkričio 26 d.: Kristaus Ka

raliaus šventė. Leonardas, Ju* 
kunda. Dobilas, Aušrelė. 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus, Bir-
hilda, Skomantas, Girdutė. 

Saulė teka 650, leidžiasi 4:24. 

ORAS 
Saulėta, dieną 40 1., naktį 20 1. 
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CLEVELANDO MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS 

v 

Spalio 22 d. įvyko Clevelando 
moksleivių ateitininkų susirinki
mas • Lietuvių namų žemutinė]" 
salėj. Jį atidarė Paulius Staniškis 
malda. Pirmininkas Jonas Alšė-
nas pristatė 1978 — 79 metų val
dybą: sekretorė ir korespondentė 
Rita Kazlauskaitė, vicepirminin
kas ir iždininkas Paulius Staniš
kis, socialinių reikalų vedėja Si
ga Lenkauskaitė ir globėjos Nijo
lė Balčiūnienė ir Onytė Kliorytė. 

Kadangi šis susirinkimas buvc 
pirmasis, jį paskyrėm kandidatų 
priėmimui. Jonas Alšėnas prista
tė visus kandidatus: Rimą Apana-
vičiūtę, Kristiną Biliūnaitę, Edą 
Čepulį, Rimą Puškorių ir Viliją 
Ramūnaitę. 

Paulius Staniškis priminė nau
jiems ir seniems nariams, kad ne
pamirštų sumokėti nario mokes
tį. Toliau pirmininkas apibūdino 
šių metų planus. Yra ruošia
mos rekolekcijos, kurias norėtu
mėm, kad pravestų kunigas An
tanas Saulaitis, bet smulkmenos 
dar nėra aiškios. Taip pat sekan
čią vasarą mūsų kuopa ruoš va
saros studijų dienas. Kad susirin
kimai būtų įdomūs bei narius 
įtraukiantys, burtų traukimu bu
vo sustatytos grupės. Tačiau kiek
vienai grupei teks pravesti susi
rinkimo diskusijas. 

Kandidatus maloniai priėmėm. 
Jonas Alšėnas su įrankiu suda
v ė į-kibirą, o Linas Vyšnionis 
ranka turėjo parodyti, iš kur gar
sas ateina. Žinoma jo akis užden-
gėm skarele. Linas įrodė, kad 
klausos teorija yra taisyklinga. 

. Rimo Puškoriaus akis taip pat 
aždengėm, bet jisai turėjo perei
ti kliūčių kelią su žiūrovų paly
da. Ko Rimas nežinojo, tai kad 
mes pašalinom stalą, kurį jis tu

rėjo apeiti, ir suolą, kurį jis tu
rėjo peršokti. Kristina Biliūnaitė 
ir Paulius Ramūnas dalyvavo įdo
miose lenktynėse. Jiedu turėj< 
valgyti vinelę, kol lūpom palieti 
saldainį, kuris buvo užrištas vir 
vės viduryje. Ilgą laiką atrodė 
kad Kristina ir Paulius buvo ly
giom, bet ant galo Kristina pir
moji pasiekė saldainį. Sekančios 
lenktynės vyko tarp Vilijos Ra-
mūnaitės ir Rimos Apanavičiū-
tės. Kiekviena nosimi turėjo pev 

stalą pastumti stalo teniso sviedi
nuką skutimosi putų juostos ta
ku. Šias svarbias lenktynes laimė
jo Rima. 

Dėl žiemos kursų, prašymą 
perskaitė Mirga Bankaitytė. Klau
simas iškeltas buvo toks: ar yra 
entuziazmo kuopoj surinkti pini
gų paremti kelis Los Angeles 
moksleivius. Atrodo, kad yra no
ro padėti vakarų moksleiviams 
pabendrauti su rytų moksleiviais. 

Prieš išvyką į Baublių na
mus, Nijolė Balčiūnienė tarė ke
lis rimtus žodelius. Mums primi
nė, kad: mes kaip asmenys ir or
ganizacija turime gyvai veikti, ne
pamiršdami svarbių idealų. Gy
va veikla turėtų reikšti įsijungi
mą į parapijos kultūrines progra-
įas. Taip pat, reikia atrodyti orga
nizuotai. Uniformuotai pasiro
dysime įvairiomis progomis, o ne
turintieji uniformų turėtų jas 
įsigyti. Visiem devinto ir dešim
to skyriaus moksleiviams netru
kus bus kalakursai, ruošiami Dai
navoj. Todėl nelaukiant pasku
tinės minutės vykstantieji turėtų 
užsiregistruoti. Onytė Kliorytė jai 
pritarė. 

Pirmąjį susirinkimą užbaigėm 
išvyka į baublių namus. 

Mirga Bankaitytė 

P. Kazlauskienė skaito lekciją šv. Mišių metu sendraugių suruoštoje 
rudens iškyloje, Lieponių sodyboje. Nuotr. B. Lukošiūno 

LIPNIŪNIEČIAI RUOŠIA BALIŲ 
Kun. Alfonso Lipniūno moks

leivių kuopa sušaukė susirinki
m ą lapkričio 19 d. Jaunimo cent
re. Šiame susirinkime nariai pra
dėjo rūpintis ateinančiu baliumi, 

, kuris ruošiamas sausio 20 d. Ba-
Kuje bus vakarienė ir šokiai, gros 
Bichnevičiaus orkestras. 

Vicepirmininkas Arūnas Sado-
"tth pradėjo susirinkimą malda. 
. Pirmininkas Edmondas Salrklis 

kalbėjo apie kalakursus, kurie 
bus Dainavoje, Padėkos dienos 
savaitgalyje. Edmondas ragino na
rius užpildyti blankus ir būti trau
kinio stotyje laiku. 

Kuopa pradėjo ruoštis baliui. 
Pirmiausia Edmondas prašė na
rių, kad jie išplatintų bilietus. 
Sutarėm parinkti baliui temą. 
Parinkta "Žiemos sapnas". Na
riai paprašyti prisidėti prie pro-
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Clevelando moksleivių ateitininkų valdyba su kapelionu ir globėjais. 
[ eil.: Jonas Alšėnas (pirm.), Rita Kazlauskaite (sekr.). Paulius Sta-
iškis (ižd.). II eil. — Nijolė Balčiūnienė, kun. G. Kijauskas, Onytė Klio-
ytė. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDAS 
Ne vienas studijuojančių atei-

rininkų teiraujasi apie Ateitinin
kų Šalpos fondą, kuriomis sąly
gomis ir kokia tvarka galima tikė
tis gauti iš fondo reikalingą pa
ramą. Norime paaiškinti kaip tai 
atlikti. 

Ateitininkų Šalpos fondo tiks
las padėti besimokančiam jauni
mui, ypač siekiantiems įsigyti 
aukštesnius mokslo laipsnius. 
Fondo uždavinys yra — duoti 
studentams ateitininkams stipen
dijas bei vienkartines paskolas 
mokslapinigiams ir kitoms moks
lo bei mokymosi išlaidoms pa
dengti. Stipendijos gali būti se
mestrinės, metinės ir keleriems 
metams. 

Stipendijai ar paskolai gauti, 
prašymai siunčiami fondo valdy
bai per tą ateitininkų vienetą, 
kuriam rašytojas priklauso. Vie
tos valdyba prašymą su savo re
komendacijomis persiunčia fon
dui. Prašytojas, gavęs paramą, pa
sirašo skolos grąžinimo pasiža
dėjimą. 

Antrasis fondo uždavinys — 
remti moksleivių ir studentų 
ateitininkų veiklą pašalpomis. 
Pašalpos skiriamos per MAS ir 
SAS centrų valdybas. Tad kuo
jos, skyriai bei pavieniai ateitinin
kai prašymus pašalpai, gauti siun
čia savo sąjungos centro valdy
bai. Sąjungų centro valdybos pa
šalpų reikalu kreipiasi į Ateiti
ninkų Šalpos fondą. 

Kad A Š. F. galėtų efektingai 
pagelbėti ateitininkams, jis pats 
turi turėti pakankamai lėšų 

gramos paruošimo. Žadėjo pade 
ti Rasa Šoliūnaitė. Repeticijos pra
sidės po kalakursų. Plakatai bus 
paruošti pačių narių ir išlipin
ti Marųuette Parke. 

Arūnas kalbėjo apie iškylas. 
Viena iškyla gal įvyks sausio 
mėnesį. Iškeltas sumanymas su
ruošti slidinėjimo iškylą į Alpine 
Valley. 

Edmondas prašė narius para
šyti laiškus disidentams, apie ku
riuos buvo kalbama praeitame su
sirinkime. Visi nariai turi para
šyti po laišką ir jį atnešti atei
nančiame susirinkime. 

Laura Linaitė 

Fondo lėšas sudaro ateitininkų 
sendraugių metinis nario mokes
tis, narių bei rėmėjų aukos ir sti
pendijų bei paskolų grąžinamos 
sumos. Fondas didžiai dėkinga vi
siems nariams ir rėmėjams už 
įmokas bei aukas ir tiems skoli
ninkams, kurie baigę studijas ne
delsdami pradeda grąžinti skolas. 

Ateitininkų Šalpos fondo adre
sas: Dr. V. Šaulys, 2639 VVest 
86th Street, Chicago, Illinois 
60652. 

"ATEITIES" 
PRENUMEIATORIAMS 

Baigiame 1978 metus su tais 
pačiais rūpesčiais bei sunkumais. 
Dabartinė, aukšto lygio ir gilaus 
turinio "Ateitis" nenori sumenkė-
ti nei forma, nei turiniu. Nežiū
rint redaktorių ir bendradarbių 
didelio pasiaukojimo, jos finansi-
nū būklė nėra lengva. "Ateitis" 
vis dar negali išbristi iš skolų. 

"Ateities'* 7 dol. prenumeratos 
mokestis nebuvo padidintas nuo 

"071 metų, nors spausdinimo 
Lilaidos smarkiai padidėjo. Kaip 
minėjome paskutiniame 1977 me
tų numeryje, "1971 m. vieno nu
merio iSleidimas kainavo 650 dol.; 
šiandien jau — 950 dol. š ių duo
menų šviesoje, nuo 1978 m. sau
sio nr. Ateitis JAV ir Kanadoj kai
nuos metams 9 dol.; ki tur — 6 
dol.; susipažinimui — 7 dol. Gar 
bės prenumerata lieka ta pati — 
15 dolerių. Jeigu kam š i s prenu
meratos pakėlimas sudaro dide
lių finansinių sunkumų, prašo
me kreiptis į administraciją. Da
rysime lengvatą visiems, kurie ne
gali mokėti pakeltos prenumera
tos. 

Kreipiamės, tad, į Jus ir prašo
me kaip galint skubiau prisiųsti 
prenumeratos mokestį už 1978 me
tus. Primename, kad prenumera
tos mokestis turi būti apmokėtas, 
iš anksto, bet ne metų gale. 

Aukštai įvertiname kiekvieną? 
nors ir mažiausią auką. 

Ateities' 
J. Polikaitis, 

administratorius 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketrirtad. vakarais i kl 9 vaL 

3314 West 63rd Street 

TeL — PRoipect 6-8998 

THE LJTHIJANIAN VVORLD-VVTDE DAILY 
Second dass postage paid at Chicago. UI. Publistaed daUy 
except Sundays, Legai Holidays, days after Chnstmas 

and Easter by the Lithuanian Catnolic Press Sodety 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the UJ5.A. $35.00. Foreign 
countries. $37.00. 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš Jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokijįs. 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta ti vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ? nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 

• Redakcija dirba kasdien * anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais / skelbimų turinj neatsako. SkeU 
8:30 — 12H». S bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

f AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai PIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West Stth StrMt — TeL GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
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A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR RRAVGENYMS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W. e»m Street — TeL RE 7-1941 | 

^•riiiHiHiitriiimitniiiiintiiuiNiiMiittMHUiitMfiuiiiiMiiiiiiiiitiifimuiHtittiniiH? 

^ > 

Skrupskelienė Ateitininkų federacijos kon-
Nuotr. K. Trimako 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU (Esi. 1959) 
9727 South VVestern Avenue Chicago, Illinois 6 0 6 4 3 

Telephone: ( 3 1 2 ) 238-9787 

1979 m. EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
VIENOS SAVAITES: 

GEGU2&S 

BIR2ELIO 
LIEPOS 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
BIRŽELIO 
LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS 

RUGPTOČTO 
RUGPIŪCIO 

14-tą 
21-mą 

11-tą 
9-tą 

25-tą 
2-rą 

16-tą 
23-čią 

6-tą 
14-tą 

RUGPIŪCIO 
RUGSĖJO 

20-tą 
3-čią 
10-tą 
17-tą 

MASKVA 2. VILNIUS 3, RIGA 3, LENINGRADAS 3, HELSINKI 2 
MASKVA (3, VILNIUS 5, ROMA 6 
MASKVA 2, VILNIUS 5, RIGA 3. LENINGRADAS 3, HELSINKI 2 
MASKVA 3, VILNIUS 5, LUCERNE 2, MUNCHENAS 2, BADEN-BADEN 1, 
ZURICH 1 
MASKVA 2, VILNIUS 5, RIGA 3, LENINGRADAS * HELSINKI 2 
MASKVA 3, VILNIUS 5, PARYŽIUS 6 

VISOS GRUPES LANKYS KAUNA IR TRAKUS. GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAL PRIE SIU GRUPIŲ 
GALIMA PRISIDĖTI IS VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. PRAŠAU REGISTRUOTIS, NES VIETŲ 
SKAIČIUS RIBOTAS. KAINOS BUS PASKELBTOS VILIAU 
MES TAIPGI TVARKOME SKRIDIMUS PO AMERIKA, KANADĄ IR VISUS KITUS PASAUUO 
TUS. TVARKOME GIMINIŲ PAKVIETIMUS IS LIETUVOS. 

KRAS-

DAUG PAUKŠČIŲ 
NEPERSKRIDO ALPIŲ 

Šveicarų ornitologo A. šifer-
lio (Šveicarijos federalinė arni-
tologinė stotis) apskaičiavi
mais, pastaraisiais metais šim
ta i tūkstančių paukščių, dau
giausia šelmeninių ir langinių 
kregždžių, žūva rudeninės mi

gracijos metu, skrisdami per 
Alpes. 

Svarbiausia paukščių nelai
mės priežastimi mokslininkas 
laiko blogas oro sąlygas. Pa
vyzdžiui, 1974 metų rudenį Va
karų Europoje daug kur dvi 
tris savaites nesiliovė lietūs, be 
to, dangumi plaukė žemi debe
sys — žuvo daug paukščių. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Ed. (Crawford 
Medical Bnllding) TeL L.U 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
8132 So. Kedzle Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvlrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarime. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. VfAlbrook 5-3048. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir SeSt 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tei. — GR 0-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofis. tei. 735-1477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą ir 
Emocines ligos. 

CRAWFOBD MEDICAL BLDG. 
0440 So. Pulaski Road 

DR. A. B. CLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2650 VVest OSrd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Of*. PO 7-6000 Bes. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest OSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL BEliance 5-1311 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest oOth Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Trec. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHlRURGfi 
KCOTKIV DR VAIKŲ LIGOS 

SPECIAMSTfi 
M E D I C A I J BUELDINO 

3209 w . 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. Tioplet. 
Ofs. t e l 737.1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; r e * PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. to-
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Tdef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS —• CHTRVKGMA 
Ofisai: 

U I NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL A V E 
Valandos pagal sualtartrna. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius to 
"Contact lenses" 

2018 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHmURGLIA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rerid. 448-5545 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos HeJgfets 
TeL 301-0730 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir bato tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Ooart, Cicero, m. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus trec b šeštad 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos teief. GR 8-06 n 
Ofiso vai. pirm. ir ketvlrtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso tel. HF, 4-2123. Namų GI 8-41K 

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

2454 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketr. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — iš anksto susitarua 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. D. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: i -« vai. popiet 
TreČ. Ir Seštad. pagal susitartm» 

Ofs. teL 586-3100; namg 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Valdovas ir valdžia 

SAUGAUS GYVENIMO TARNYBOJE 
Valdžios yra reikalingos palai- ruosius nuo blogųjų ar pagelbėti 

kyti tvarkai ir žmonėms suteikti stipresnėmis pajėgomis nugalėti 
saugumą. Valdovai žinomi kartu gamtos šiurkštumus. Tautų va
šu valdžiomis nuo gilios senovės, dai išsiskiria iš daugumos savo 
kiek tik pasiekiama žmogaus is- narsumu ir sumanumu, neretai 
torija, nors į valdžias ir į valdo- ir fizine jėga, bet valstybei su-
vus laiko bėgyje įvairiai buvo kurti ir jai tvarkyti reikia 
žvelgiama. Bet viena yra žino- tikrų sugebėjimų, reikia didvyriš-
ma, kad valdžios ir valdovai ne- kūmo. Dėlto valstybinė tautos 
retai renkasi klaidingus kelius, apraiška — valstybės sukūrimas 
įtikėdami į save, kad jie yra tar- yra tikrų vadų ir tikrų valdovų 
tum pateptieji tik valdyti. Betgi pirmenybė, kurią autoritetu pri-
žmogus yra sukurtas būti laisvas, pažįsta tauta ir visi valstybei 
kurti tvarką ir saugumą savo ap- priklausą žmonės. Tačiau tikrąja 
linkoje kartu su savo valdžia, prasme valdovai nėra žmonių 
Tad valdovai ir jų valdžios iš tik- kūnų ir sielų savininkai, o tik jų 
rujų yra ne sau patiems, bet žmo- tarnai, giną, saugoją ir tarnaują, 
nių tarnybai, kurios reikia .Kristaus valdovystė ir yra tik-
grupei, ypač ryškiai reikia vals- rasis visų valdovų — karalių, pre-
tybiniam gyvenimui. zidentų, ministerių pirminin-

Katalikų Bažnyčia visą laiką ti- kų — pirmavaizdis, į kurį atsire-
kėjo Kristaus žodžiais, kad jis mia valdovų valdžia žmogišku ir 
yra dieviškas Valdovas. Tik ne- dvasiniu požiūriu. Priešingu at-
•seniai paskelbė specialią šventę, veju žmogiški valdovai tampa 
kai valdovai, diktatoriai, monar- tironais, tik išnaudojančiais 
chai pradėjo veikti kaip senovės žmones, turinčius teisę kurti sa-
imperatoriai ar karaliai — jaus- vo gyvenimus pagal Aukš
tis žmonių gyvybės ir mirties vai- čiausiojo duotą laisvės' dovaną, 
dovais, žemiškais dievais. Kris- * 

JAPONIJOS IR KINIJOS ŠUOLIS 
Taikos, draugystes ir prekybos sutartimis nutiesė naują kelią 

GEDIMINAS GALVA 

taus valdovystės priminimas ne
iškelia nieko naujo krikščioniš
kam tikėjime, bet iškelia iš nau
jo, kad žmogus žmogaus nelaiky
tų vergu. Kristaus Valdovo šven
tė ir turi priminti, kad pats Kū
rėjas yra viso ko Viešpats ir visų 

Kristaus Valdovo šventė pir
miausia turi religinę prasmę. Ji 
nori parodyti žmonėms, kas iš 
tikrųjų yra visos kūrinijos valdo
vas, kam priklauso žmogaus -
protingo kūrinio gyvybė ir am
žinybė. Tačiau ši šventė turi ir 

širdžių, minčių ir gyvenimo vai- . p a s a u l į e t inę prasmę — ji parodo 
dovas. Žmogus, nepaisant jo uži- t i k r ą j ą vaidOVų ir valdžių, vadų 
mamos vietos moksle, mene ar i r pirmaujančių tarnybos pras-
politinėje valdžioje, tėra tik kitų mą^ k u r i nesibaigia laikine tar-
tarnas, nors savo sugebėjimais jis n y b a smogui, bet ir tarnyba 
turi būti pranašesnis už daugelį aukščiausiai tvarkai, tarnyba sa-
savo laiko ir savo aplinkos žmo- v o t a u t a i s valstybei ir visuome
nių, nei. Ir žemiškieji — tautos ar 

Kristaus Valdovo šventė atsi- v a l s t ybės — vadai pirmiausia tu-
.remia Piloto su Kristumi pasi- ri teigti į tiesą, kaip yra savo 
kalbėjimo žodžiais prieš Kristaus karališkumą atrėmęs Kristus, 
mirtį: "Tai tu esi karalius? Tu tarnauti tiesai, kiek valdovas ar 
pats sakai, aš esu karalius... Kiek- v a d a s ją gali pažinti savo žmo-
vienas, kurs yra iš tiesos, klauso gj&u protu ir kiek ją gali įgy-
mano balso" (Jn. 18,37). Tiesa ir v e ndinti žmogiška valia. 
vaMovystė eina . kartu. Valdovai . 
ir valdžios pirmiausia turi klau- Autoritetas žemiškoje tvarkoje 
syti tiesos balso, suprasti jį savy- yra būtinas. Tai būtina sąlyga ze-
je, pajusti aplinkoje, labiausiai miškam gyvenimui gennti, savo 
tiesą taikyti kitų atžvilgiu. Tai žmogiškiems tikslams siekti. Ne 
ir yra dvasinė Kristaus valdovys- visi gali būti autoritetais ir ne vi-
tė, kurią žemiški valdovai turi tik si tokie autontetai yra visose sn-
^ ^ tyse, nors neretai ir mėgina au-

* toritetais save laikyti. Bet tai 
Žmogus savyje dažnai nėšio- žmogiškos silpnybės apraiška, 

jasi norą valdyti. Bet nedauge- kurios negali išvengti nei vaide
lis supranta, kad valdyti ne visi vai, nei valdžios, nei visuomenes 
gali ir ne visi tinka. Žmogui leis- vadai, nei tvarkos saugotojai. 
ta užvaldyti gamtos jėgas, pasi- Autoriteto reikalingumą skel-
naudoti žemės turtais savo ir sa- b j a pats gyvenimas. Silpnybių 
vo artimo gerovei. Tačiau valdyti turi valdovai, dar daugiau jų turi 
kitus žmones reikia sugebėjimų, minios žmonės, kuriuos įtakoja 
reikia tiesos meilės, juo labiau minios dvasia, aplinka, gyveni-
reikia žmogaus, kaip savo artimo, m o sąlygos ir išoriniai veiksniai, 
kaip savo brolio ar sesers, meilės, Autoritetą vertinti ir jam pagar-
suteikiančios valdovystei Kris- fcą reikšti — tai pripažinti tvarką 
taus Valdovo žymę. žemėje ir žmogaus tikslų siekimą. 

Kristaus tikslas nebuvo atsta- Bet autoritetą atskirti nuo pik-
tyti sugriautą Izraelį, bet parody- tos valios ir blogų veiksmų reikia 
ti žmonėms naujus kelius, suteik- žvelgti į Valdovą, kurio valdo-
ti naujų priemonių, kad jomis jie vystė atremta tiesa ir meile. Kas 
galėtų siekti žmogiškų tikslų. Vai- klauso tiesos balso, klauso Dievo 
džia ir vadovavimas tėra tik balso, kuris neklysta ir neklaidi-
tvarkai palaikyti, nes žemiškoje na. Tuo remiasi ir žmonių auto-
dirvoje dygsta gera sėkla ir pikt- ritėtas, — valdovų ir valdžių tar-
žolės. Juo labiau gerų ir blogų, nybos galia, 
šventųjų ir piktadarių yra žmo- Švenčiant Kristaus Valdovo 
nių tarpe, kur reikia kam nors šventę, prisimintina, kad kiek-
rūpintis tvarka ir saugumu — vienas turi pareigą tiesą skleisti, 
tiesos įgyvendinimu žmogiškuo- meile gyventi, kad kiekvieno tar
šė santykiuose. nyba artimui būtų tarnyba ir 

Tautos atsiranda natūraliu ke- aukščiausiam Valdovui - Kristui, 
liu. Jos kyla ir plečiasi, auga ir Šios šventės prasmė ir glūdi Kris-
nyksta, susijungia ar išsiskiria tuje —Dievuje ir Žmoguje, kuris 
aplinkos įtakoje. Tautos kuria yra tiesos, teisybės ir meilės Val-
valstybes, kai joms reikia gintis, dovas, o žmogui — gyvenimo ke-
palaikyti tvarką, apsaugoti ge- lias. Pr. Gr. 

Japonai yra seni kinų mokiniai. 
V — VIII amžiuose japonai mo
kėsi kinų rašto, Budos tikėjimo, 
įstatimdavystės ir valstybės valdy
mo. Nuo to meto praslinko dau
gelis šimtmečių. Japonai savo 
mokytojus pralenkė ir ypač šia
me amžiuje tapo karinga tauta. 
Nuo 1931 m. iki II pasaulinio ka
ro pabaigos japonai siautė Kini
jos žemėse, kinams padarė dau
gelį skaudžių randų. Šiame po
karyje Sunjatseno įpėdiniai ir ki
nai komunistai pergyveno nepap
rastą neapykantą kylančios sau
lės kraštui. 

Valstybių ir tautų santykiuo
se retai yra amžinų priešų ir 
draugų. Mao mirtis ir jo požiū-
eiui sunykus tenkintis tik savo jė
gos užsklanda, prireikė peržiūrė
ti Kinijos santykius su buvusiu 
priešu. Jo įpėdiniai darė pakeiti
mus pasaulėžiūriniuose pagrin
duose ir ypač valstybės politiko
je. Kom. Kinijos vairuotojai priė
jo išvados: atsisakyti kiniško už
sisklendimo savo jėgomis tenkin
tis ir glaudžiai bendrauti su pa-! 
žangiaisiais pramonės kraštais. 
Jie kartais yra skirtingų nuomo
nių. Kinijos vadovas Hua Kuo-
fengas linkęs siekti lėtesnės Kini
jos pažangos, o jo pavaduoto
jas Teng Hsiao-pingas užsimojęs 
iki 2000 m. padaryti milžinišką 
šuolį Kinijoje. Sovietų Sąjunga 
užsigeidė šį reikalą išpūsti ir ėmė 
skelbti skilimą kom. Kinijos va
dovybėje. 

tik sulaukus užsienio paramos. O 
tos paramos kinai užsimojo ieško
ti Japonijoje. 

Ketverių metų derybos 
Japonija ir Kinija tik 1972 m. 

sutarė užmegzti diplomatinius 
santykius. 1975 m. vasarą kraštai 
pasirašė prekybos, laivininkys
tės, civilinės aviacijos ir žuvinin
kystės sutartis. 

1974 m. Kinija buvo linkusi su
daryti taikos ir draugystės sutar
tį. Japonija šiai minčiai pritarė 
ir pradėjo pasitarimus, užsitęsu
sius ketverius metus. Kodėl taip 
ilgai delsė? Priežasčių buvo daug. 
Čia paminėsiu tik esmines. 

Japonija nenorėjo įsipareigoti 
nė vienam didžiajam kaimynui. 

Tokio vedė ilgus pasitarimus 
su Maskva, siekusia glaudesnio 
ūkinio bendravimo. Japonija, ne
turinti žaliavų, sutiko padėti So
vietų Sąjungai jos žemės turtus 
naudoti, tikėdamasi gauti naftos, 
dujų ir anglies. Tuo metu japo
nai reikalavo grąžinti karo pabai
goje rusų užimtas sritis. Maskva 
net nesileido į kalbas. 

1975 m. sausio mėnesio Kini
jos naujosios konstitucijos įžan

goje pasakyta: kinai priešinsis 
bet kurios valstybės vyravimui 
Azijoje. Šis nuostatas taikytas So
vietų Sąjungai. Japonai vengė 
bet kurio įsipareigojimo kovoti 
prieš trečią valstybę. Nuo 1974 
m. derybos nutrūko iki šių me
tų pradžios. Derybos atnaujintos 
tik šių metų sausio mėnesį. De
ryboms prasidėjus įvyko nesusi
pratimai dėl žvejybos ir Senkakų 
salelės prie Okinavos. Šiuos nesu
sipratimus pašalinus,vėl tęsėsi pa
sitarimai taikos sutarčiai sudary
ti. Tik po ilgų ir įtemptų dery
bų pavyko susitarti dėl vyravi
mo Azijoje, nors Japonija nesuti
ko panaudoti jėgų priemones tre
čiajai valstybei suvaldyti. 1978. 
VIII. 15 dešimtmečio taikos ir 
draugystės sutartis buvo pasirašy
ta, abiejų valstybių vėliau pa
tvirtinta ir spalio mėn. pasikeista 
jų tekstais. 

Sutartį pasirašius Maskvos pa
reigūnai ir spauda įspėjo japonus, 
kad minėta sutartis yra suokal
bis prieš Sovietų Sąjungą. 

Ūkinis hendradarbiavimas 
Mao valdymo metas nebuvo 

ramus. Jo pasaulėžiūriniai įtaigo-
jimai, gal reikalingi pirmajame 
dešimtmetyje po revoliucijos, vė-

Bimties valandėlei 

Taikos ir draugystės sutartis 

Kinija pasiuntė daugelį dele
gacijų į Vakarų Europą, JAV, 
Azijos žemyno kraštus, bet svar
biausias jos mostas iškilmingas 
taikos ir draugystės sutarties do
kumentais pasikeitimas 1978. X. 
23 Tokio. 
. . Taikos i t draugystės sutarties 
tekstais pasikeitė kraštų užsienio 
reikalų ministeriai. Teng parei
ga visai kita —pradėti draugys
tės įgyvendinimą. Jis nė žodeliu 
neužsiminė japonų padarytų 
skriaudų ir žaizdų kinams. Pra
eities nelemtus įvykius stengėsi 
pamiršti abi šalys. 

Japonai priėmė Tengą, lyg jis 
būtų valstybės valdovas. Tengas 
atvirai kalbėjo apie Kinijos ūkio 
atsilikimą. Lankydamas Nissan 
autovežimių gamyklą jis pareiš
kė: jūsų darbįninkas per me
tus pagamina 94 autovežimius, o 
mūsiškis tik vieną. "Aš tik dabar 
suprantu, ką reiškia pažangi ūkio 
organizacija. Jei kas turi biaurų 
veidą, negali girtis esąs gražuo- \ Popieaus Jonas Paulius II nuoširdžiam pokalby su Kauno arkivyskupi 
lis". Jis kalbėjo apie Kinijos ūkio į jos ir Vilkaviškio vyskupijos koadjutorium vysk. Liudu Poviloniu spe-
biaurų veidą, kuris gali pagražėti j cialioje audiencijoje. 

KRISTAUS KARALYSTE ŽEMĖJE 
IR MES JOJE 

Jokiame žmonių sukurtame ir 
surežisuotame vaidinime nerasi
me įdomesnių dalykų , kokių ran
dame įsižiūrėję į gamtą. Nors yra 
daug prirašyta, bet žmogus dar 
neaprašė visko, kas yra žemėje. 
Gamtos bendras vaizdas yra di
dingas, o detalės yra begaliniai 
įdomios. Kur sekama Kūrėjo su
kurta tvarka, vadinamoje negy
voje gamtoje, augmenijoje ir gy
vūnijoje ir žmogaus prigimtyje 
yra prasminga harmonija. Visa 
kita kūrinija seka tą tvarką sa
vaime, mes sakome, neturėdama 
savęs ir savo prigimties sąmonės. 
Ta prigimties tvarka žmogų vi
sada tiek žavėjo, kad jis net gar
bindavo negyvus ir gyvus daik
tus. 

Žmogus turi privilegiją savęs 
ir savo prigimties sąmonės. Gy
vendamas sąmoningai jis patiria 
iš savo gyvenimo daug sėkmės, 
daug džiaugsmo. Turime prisi-

liau trukdė pažangą. Geriausias 
pavyzdys jo remta "kultūrinė re
voliucija", nutraukusi Kinijos 
santykius su pasauliu. Ji nepatar
navo krašto gerovei ir pažangai. 
Kom. Kinija šiaip taip suvedė ga
lus, bet neišvengė badmečių ir 
pramonės sustingimo. Tik po Mao 
mirties pabudo Kinija, turinti 
900 mil. skurstančių gyventojų. 
Žemės ūkis varganai tenkino gy
ventojų poreikius. Pramonė men
ka krašto gerovei kelti ir apsigin
kluoti. Mokslinis lygis žemas, 
"kultūrinės revoliucijos" moksli-
nimasis sugriautas. Kinija pajuto 

pažinti ir prisiminti, kad žmo
gus dar nepasiekė tiek, kad savo 
prigimtyje viską suprastų savo 
protu. Tenka pasigelbėti Dievo 
pamokymais - apreiškimu. 

Ką žmogus praranda nesirū
pindamas suprasti Kūrėjo nusta
tytą tvarką ir ja sekti. Per tą klai
dą žmogus pasiekia savo sieloje 
to pat, ką ir gamtoje. Gamtoje 
žmogus nieko nesukūrė, nepage
rino, o gamta tik naudojasi. Kas 
įvyksta, jeigu naudojasi neišmin
tingai? Naudingų ir gražių miš
kų plotai paversti nenaudingais 
tyrais, anglies ir metalų kasyklų 
plotai taip nuniokoti, kad žmo
gus pats nedrįsta net kėsintis 
ten atkurti tvarką. Praeis daug 
laiko, kol gamta pati kai kur ati
taisys žmogaus padarytos netvar
kos pėdsakus, o daug kur vietoje 
buvusios gražios turtingos gam
tos gal ir liks amžini tyrai. Vie
tomis, kur buvo tikri gamtos mu
ziejai, kur smulkios gyvūnijos, 
augmenijos nei gamtininkai, nei 
vietos gyventojai net vardais vi
sų nepavadino, žmogus padarė 
kultūrines. pievas — vietoje tos 
turtingos gamtos pasėjo vienos 
rūšies šiurkšią žolę jam tarnau
jantiems gyvuliams pašerti. 

Panašiai vyksta žmoguje ir jo 
gyvenime. Nepaisydamas Kūrėjo 
sukurtos tvarkos ir savo tikrosios 
paskirties, gyvena, kaip jam at
rodo, labai praktiškai: nevargi
na galvos aukštesniais dalykais, 
įsigyja šiek tiek medžiaginių 
menkniekių, šiek tiek patenkina 
kūniškus polinkius. Tačiau toks 

Į žmogus neturi net nuovokos, kapitalo, ūkio žinovų trūkumą , 
Nenoromis kom. Kinija buvo pri- j kiek jis netenka kitokių - dvasi 
versta išeities ieškoti — prekybos i nių išgyvenimų, malonumų. T 

sutartis su Japonija ir Vakarų 
Europos valstybėmis sudaryti. 

1978 m. vasario mėn. Japonija 
pasirašė dešimtmetį galiojančią 
prekybos sutartį. Per pirmąjį penk
metį Japonija numato už 9 bil. 
dol. prekių išvežti ir 11 bil. dol. 
įdėti į naujų pramonės įmonių 
statybą. 

Šiuo metu Japonija ir kom. Ki
nija derasi prekybos apyvartą ir 
kapitalo įdėjimą didinti. Per atei
nančius 13 metų Japonijos išve
žimas ir kapitalo įdėjimas Kinijo
je gali siekti 80 bil. dol. Japonai 
siekia iš kom. Kinijos gauti ener
getikos žaliavas: naftą, dujas, ak
mens anglį ir kitas žaliavas. Kini
ja užsimojo apie 2000 m. tapti pa
saulio galybe. Jos dideli žaliavų 
ištekliai, milžiniškas gyventojų 
, skaičius gali jų svajones priartin-
jti prie tikrovės, jei nebus paliesta 
naujų neramumų bangos. 

B 
tokio gyvenimo lieka tik tiek, 
kaip iš žmogaus savanaudiškai 
nualintos gamtos. 

Visi žinome, kad žmogus ne
gimsta viską žinąs, viską mokąs. 
Apie viską žinome, kad įvairių 
dalykų reikia mokytis. Reikia mo
kytis ir save pažinti, suprasti tik
ros laimės turinį, kelius jos siek
ti. Kalbant apie pasaulinius malo
numus ir vidinius išgyvenimus, 
yra įdomi patirtis daugelio jau
nų žmonių. Tokių ir panašių, 
kaip bUv. Amerikos Valstybės sek
retoriaus John Foster Dulles, ne-
kataliko, sūnus, tapęs kunigu jė
zuitu, galėtume suminėti j jaug, 
kurie, turėdami atvirus kilius į 
pasaulinę karjerą, padorų 9Eį>ato-
gų gyvenimą pasaulyje, $S pa
bandę, pasigedo pilnesnės*25imės 
ir jos rado patenkindami ne kū
no, o sielos siekimus. Gyvenimo 

(Nukelta į 4 p s L ) ^ 

GERIAU SKĘSTI ŠALTAME 
VANDENYJE 

Seniai jau žinoma, kad nu
skendę žmonės lieka gyvi po 
vandeniu 4—5 minutes, o po to 
dėl deguonies stokos miršta 
smegenys ir žmogaus nebegali
ma atgaivinti. Michigano Svei
katos centro gydytojas dr. M. 
Nemirovas, žurnale "Selence 
Digest", pateikia keletą atvejų, 
kai buvo atgaivinti žmonės, net 
38 minutes išbuvę po vandeniu. 
Jis teigia, kad juos išgelbėjo 
specialus refleksas, kuris ypač 
aktyvus, kai vandens tempera

tūra žemesnė negu 21° C. Sis 
refleksas sulėtina širdies plaki
mą ir nukreipia kraują iš odos, 
raumenų ir kitų audinių, ku
rių deguonies pareikalavimas 
sumažėja dėl sąlyčio su šaltu 
vandeniu j širdį ir smegenis. 
Todėl dr. M. Nemirovas perspė
ja, kad gelbėtojai lengvai neat
sisakytų pastangų gaivinti žmo
gų, nuskendusį šaltame vande
nyje, nors jis būtų atšalęs, pa
mėlęs ir nebesijaustų nei pulso, 
nei širdies plakimo. jm. 

— šoko į batus, pataikė į ka
liošus, liet. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
48 

Iš jo sužinojau, kad Bobendorfo geležinkelio sto
tis yra tik už 6-7 km. ir, kad iš ten aplenkiant Viemos 
miestą, galima traukiniu važiuoti Linco miesto link, 
kur pakely buvo Markesdorfo aerodromas, kuriame 
anksčiau dirbome. Į tą aerodromą norėjome patekti 
todėl, kad dabar buvome benamiai ir neturėjome kur 
nakvoti ir pavalgyti. 

Atėję į stotį sužinojome, kad traukinys yra ant 
bėgių ir už 5 minučių išeis Linco link. Nieko nelaukda 
mi sulipom į traukinį ir važiavom pirmyn. Privažiavus 
St. Poelteno stotį, iš traukinio turėjom išlipti, nes 
dieną atskridę lėktuvai subombardavo geležinkelio li
niją ir išardė bėgius. Kadangi buvo naktis ir traukinys 
toliau nėjo, tai turėjome laukti iki bėgiai bus sutaisyti. 

Stotyje ir perone radome minią pabėgėlių iš Vie
nos, kurie taip pat laukė progos toliau važiuoti. Nebu
vo galima rasti vietos kur atsisėsti, nes ant suolų 
ir grindų gulėjo šimtai pabėgėlių, daugiausiai senesnio 
amžiaus vyrai ir moterys. 

Apie 9 valandą ryto vieni geležinkelio bėgiai buvo 
sutaisyti ir buvo paduotas traukinys, į kurį mes tik su 
vargu patekome. Tačiau į traukinį visi netilpo ir daug 
liko laukti kito traukinio. Atvažiavę iki Princesdorfo. 
išlipome, nes nuo jo buvo tik 2 kilometrai iki Markes
dorfo aerodromo. 

Apsistojome vienoje alinėje ir norėjome jau eiti į 
aerodromą. Tačiau, tuo metu buvo paskelbtas oro pavo
jus. Bijodami, kad nebombarduotų stoties, ir bažnyt
kaimio, pasitraukėme iš alinės ir, išėję iš bažnytkai

mio, apsistojome ant vieno kalnelio, kuris buvo apau
gęs medžiais. Čia būdami pamatėme atskrendančius 

! apie 15-20 bombonešių, kurie nuskrido St. Poelteno 
i link ir ten išmetėdaug bombų. 

Diena buvo saulėta. Būdami nuo S t Poelteno tik 
už 4-5 kilometrų, aiškiai matėme, kaip nuo išmestų 
bombų kilo tiršti juodi dūmai. Po to atskrido dar du 
junginiai bombonešių ir nuskrido Vienos link- Pama
tęs išmestas bombas ant St. Poelteno, pagalvojau, kas 
atsitiko su tais žmonėmis, kurie liko stotyje laukti 
kito traukinio. 

Aerodromuose 

Atšaukus oro pavojų, nuėjome į aerodromą, kur 
mus, kaip buvusius darbininkus, priėmė, davė maistą 
ir butą. Sekančią dieną atėjo pėsti ir kiti mūsų grupės 
vyrai, kurie buvo pasilikę laukti inžinieriaus i r kari
ninko. Atvyko labai nuvargę ir papasakojo, kad visą 
kelią, apie 40 kilometrų atkeliavo pėsti, eidami tiesiog 
per kalnus, aplenkdami Vienos miestą. Gavę pastogę ir 
maistą, labai apsidžiaugėme ir manėme, kad Čia galėsi
me ilgiau pasilikti. Tačiau labai apsirikome, nes pradė
jus rusams artėti, gavome įsakymą, kad esame siun
čiami į Geršingo aerodromą, apie 3 kilometrus nuo Lin
co miesto. 

Tuo metu Linco, po vienu kalnu, buvo įrengtas di
delis tankų fabrikas, kuriame dirbo tūkstančiai rusų 
karo belaisvių ir civilių gyventojų, atvežtų iš okupuo
tų kraštų. Atvykęs į Geršingo aerodromą, su keliais 
vyrais užėjau į rašlmę ir padaviau esančiam vokiečių 
viršilai raštą, kad esame siunčiami į Geršingo aerodro
mą darbams. Perskaitęs šį raštą, viršila labai užpyko 
ir pradėjo mus kolioti visokiais žodžiais, sakydamas, 
kad aerodrome jau yra viena darbininkų grupė ir kad 
kitos nereikia. Numetęs raštą, išvarė mus iš raštinės 
lauk. 

Nuėjęs prie vartų, kur laukė kiti vyrai, pradėjo
me tartis, ką turime dartyti. Besitariant, atėjo vienas 

vokiečių kapitonas ir paklausė, kas esame ir ko čia 
laukiam. Pasakiau, kad esam lietuviai, i r jam^paro-
džiau raštą, kad esame siųsti į šį aerodromą darbams. 
Be to, pasakiau, kad su tuo raštu buvome nuėję į rašti
nę ir, kad viršila mus išvarė lauk, sakydamas, kad ae
rodrome daugiau darbininkų nereikia. Išgirdęs ta i ka
pitonas iš manęs paėmė raštą ir liepė kartu su juo eiti 
į raštinę. Čia jis ėmė viršilą barti sakydamas, kaip jis 
galėjo taip pasielgti su pabėgėliais ir jų nepriimti. Ka
pitonas viršilai įsakė tuojaus mums išduoti maisto 
kortelės ir parūpinti patalpas, kad turėtumėm kur 
miegoti. Viršila prieš kapitoną išsitempė ir kulnimis 
sumušęs kelius kartus pakartojo: "Klausau, bus iš
pildyta." Iš to supratau, kad tas kapitonas buvo aerod
romo viršininkas ir geros širdies žmogus, jei mūsų pa-
bėgėhų pasigailėjo. 

Gavęs maisto korteles, padėkojęs kapitonui, iš
ėjau iš rasinės ir visi nuėjome į valgyklą, nes buvo
me alkani. Nakvynei mums nurodė patalpas kareivinių 
antrame aukšte, ant lubų. Nors lubos buvo švarios, bet 
lovų ir kitų patogumų nebuvo. Miegojome ant grindų, 
pasikloję medžio drožlių. 

Taip praslinko keletas dienų, ir prie darbit aaūsų 
niekas nevarė. Ateitis buvo miglota, todėl nuėja»4 raš
tinę pasikalbėti su tuo geruoju aerodromo viršiainlni, 
ką turėsime toliau daryti. Viršininkas pasakė, kad mes 
čia, iš tikrųjų, esame nereikalingi, ir, kad jis mos iš
siųs j kt. aerodromą. Padėjęs ant stalo žemėlapį, pra
dėjo man rodyti, kur yra šioje apylinkėje kiti aerod
romai. Juokaudamas manęs paklausė, j kurį aerodro
mą mes norėtume važiuoti? Pastebėjęs iš žemėlapio, 
kad Straubingo aerodromas yra toliausiai nuo rusų 
fronto, paprašiau, kad mus pasiųstų ten. Viršininkas 
sutiko ir juokaudamas pasakė: Žmogau, ten greitai 
bus amerikiečiai." Atsakiau, kad geriau patekti į ame
rikiečių nelaisvę, negu į rusų. Gavę raštą, tą pačią die
ną nuėjome į geležinkelio stotį ir išvažiavome į Strau-
bingą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 25 d. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJOJE 
JAV Lietuvių bendruomenės , kalėjimuose esančiais lietuviais. 

Kalrjedama apie svetimtaučių in
formaciją, pranešė ir apie ry
šius su JAV vyriausybe. Prez. 
J. Carterio vyriausybė JAV L. 

Suvažiavimą ! B-nei rodo dėmesį, sudarant LB 
pirmininkas j atstovams sąlygas pristatyti su 

tarybos suvažiavimas įvyko 
Washingtone, D. C , Shoreham 
Americana viešbutyje. Prasi
dėjo lapkričio 18 d., šeštadienį, 
9:40 vai. ryto. 
atidarė tarybos 
R. Kudukis. Po Tautos himno, j Lietuvos laisvinimo veikla ir lie-
invokaciją sukalbėjo kun. Gedi- į tuvių piliečių problemomis su
minąs Kijauskas. j sijusius klausimus. Tai ryšku 

Suvažiavimą sveikino Lietu- a daino ljB atstovų lankymosi 
vos atstovas Washingtone dr. S. | konferencijose su JAV vyriau-
Bačkis, primindamas, kaip svar- j sybės atstovais. 
bu yra įtraukti akademinį jau- '• R- Kudukis pakvietė adv. V. 
nimą į bendruomeninį darbą. | Bylaitį suvažiavimą supažindin-
Washingtono apylinkės vardu '•ti s u Lietuvių Bendruomenės 
sveikinimo žodį ta rė jos pirmi- \ teisiniais klausimais, su teisine 
įlinkas dr. S. Naujokaitis. Piet- I *>>'& d ė l pasisavinto Lietuvių 
ryčių apygardos vardu sveikino 

spauda yra daug rašiusi apie 
lietuvių sunkiai uždirbtus pini
gus, kurie po jų mirties paten
ka į valstybės iždą arba gimi
nių vardu į Sovietų Sąjungą. 
"Drauge" šiais klausimais skai
tytojai dažnai buvo supažindina
mi vedamaisiais ir informaci
niais straipsniais. Kai V. Bylai-
tis kalbėjo L. Bendruomenės 
tarybai, kad šioje srityje spau
da yra apsileidusi ir visuomenės 
neinformuoja, "Drauge" buvo 
spausdinamas J. Vaičeliūno 
straipsnis "Palikimų ieškojimas 
Maskvai", išspausdintas lapkri
čio 20 d. 

Apie JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo tarybos atlik
tus darbus pranešimą įteikė 

nių šaltinių, kun. A. Saulaitisj 1951 m. atvyko su šeima į Ame-
pakvietė Lietuvos gen. konsule, riką ir apsigyveno Worcesteryje. 
Juzę Daužvardienę. Apie konsu-
lės atvykimą pietų priemiesčių 
laikraštis "Star", išeinantis du 
kartus savaitėje ir turintis pu
sę milijono skaitytojų lapkričio 
12 d. stambiomis raidėmis iš
spausdino straipsnį "Lithuanian 
Official in Area Tomorrow". 

Gen. konsule Juzė Daužvar
dienę lapkričio 13 d. 7 vai. vak. 
kursantus supažindino su Lietu
vos konsularine tarnyba, kaip 
yra išduodami lietuviams pa
sai, vizos, sudaromi metrikai, 
įvairus pažymėjimai ir palikimų 
problemos. Be to, kalbėjo, ko
kie santykiai su lietuviais pa
vergtame krašte turėtų būti, jų 

dr. J. Genys, apygardos pir
mininkas. 

R. Kudukis pristatė svečius 
ir pranešė apie pereito suvažia
vimo nutarimų vykdymą. Dr. 
J. Genys perdavė dr. L. Kriau-
čemino sveikinimus nuo Ameri
kos Lietuvių tarybos visuome
ninių ryšių komisijos, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
sveikino pirmininkas Jonas Si
manavičius. 

Priėmus darbotvarkę. PLB 
valdybos pirmininkas V. Ka-
mantas pranešė apie naujosios 
valdybos darbus, kurie liečia 
viso lietuviško gyvenimo reika
lus ir veiklą. Apie JAV kul
tūros tarybos veiklą pranešimą 
pateikė A. Radžius. Paskui jis 
buvo patvirtintas tos tarybos 
pirmininku. 

Algimantas S. Gečys, JAV 
LB krašto valdybos pirminin
kas, pateikė raštu pranešimą 
apie JAV Bendruomenės veiklą. 
Kalbėjo apie organizacinę veik
lą. Lietuvos laisvinimo klausi
mus, JAV LB krašto valdybai 
Baltųjų rūmų rodomą palan
kumą. Kalbėdamas apie JAV 
LB krašto valdybos 
su Amerikos 
pabrėžė, kad 

Bendruomenės vardo ir su lietu
vių pomirtiniais palikimais, ku
rie nepasiekia savo giminių pa
vergtoje Lietuvoje. V. Bylaitis 
kaltino lietuvišką spaudą apsi
leidimu. Esą ji tuo reikalu vi
suomenės neinformuoja. Tačiau 
kas skaito lietuvišką spaudą, 
žino, kad jai toks kaltinimas 
yra neteisingas. Lietuviškoji 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Svracuse, N . Y. 

raštu B. Juodelis. Jis pranešė Į lankymas ir pasekmės. Po įdo-
žodžiu taip pat apie planuoja- i maus pranešimo buvo visa eilė 
mus ateityje darbus ir pateikė ] paklausimų, į kuriuos gen. kon-
raštu švietimo tarybos iždo į šulė išsamiai atsakė. Tarp eilės 
apyskaitą. i charakteringų klausimų kursan-

Po pietų suvažiavimo darbai i tai domėjosi, ar naujas popie-
buvo tęsiami komisijų posė-; žius padės lietuviams ir Lietu-
džiuose. Buvo svarstomi ir ruo- i vai. 
šiami nutarimai ir pasiūlymai j Po pertraukos ir kavutės gen. 
organizaciniais, politiniais, fi- į konsule kalbėjo apie lietuvių 
nansiniais, renginiais ir kultu-1 tradicijas, papročius, išsamiau 
riniais reikalais. apžvelgdama Kūčias, Kalėdas ir 

eglutės papuošimą. Gen. kon-
sulės vizitas kursantų tarpe 
dar daugiau padidino domėji
mąsi Lietuva. Kai kurios mo
terys pasiryžo išmokti šiaudinu
kais papuošti eghitę ir paga-

Vyčių vadovas ir organizato-1 ""*» lietuviškai maistą. I in-
rius yra Frank Petrauskas, gi- įketina kursantams sėkmės savo 

;męs Amerikoje, energingas, įr į gretas keleriopai padidinti. 

V. Rimšelis 

Dirbo kaip pagrindinis prižiūrė 
tojas Sheraton hotelyje, iki pasi
traukė į pensiją. 1968 m. mirė 
žmona Vincenta. 

Netekęs žmonos persikėlė gy
venti pas sūnų Vincą su šeima, 
kurie jį globojo iki mirties. Pri
klausė Šv. Kazimiero parapijai ir 
kol sveikata leido, kiekvieną sek
madienį dalyvaudavo lietuviško
se šv. Mišiose. 

Giliame nuliūdime pasiliko du 
sūnūs su šeimomis: Juozas — 
Venecueloje, Vincas — Worces-
teryje. Trys dukterys su šeimo
mis: Domicėlė Jakaitienė — Phi-
ladelphijoje, Vlada Tucker — 
Detroite, Jadvyga Jasenka — Lie
tuvoje. Aštuoni anūkai, du pro-
anūkai ir kiti giminės. A.a. Juo
zo Menkeliūno kūnas buvo pa

šarvotas laidotuvių direk. Dirsa-
-Kazlauskas namuose. Šeimos pra
šymu vietoj gėlių aukas skirti 
Eye Research Foundation of the 
Worcester Host Lions club. 

Kartu su visais giminėmis liū
di kolonijos lietuviai, nes pasku
tiniu laiku mirtis be pasigailėji
mo retina mūsų eiles. Ilsėkis ra
mybėje. /-M-

PRIGĖRĖ REPORTERIS 
Laikraščio "Southtown Eco-

nomist" reporteris Henry J. 
Murillo, 22 m., prigėrė kai jo 
automobilis įriedėjo į Oak Lawn 
kūdrą, kuri buvo apie 15 pėdų 
gilumo. Automobilį vairavęs 
J. C. Benton, 22 m., ir dar du 
keleiviai išsigelbėjo. Nelaimė 
įvyko anksti ketvirtadienį. 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITĖS — KAINA NUO $725.00 

kovo 19 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2 

geguže* 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpifičio 2 

rugpiučio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 29 
spalio 19 

K. Brž. 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Rugpiučio mėn. buvo suren- d a r b š t u s ^ogus, didžiuojasi; 
ta keturių dienų Vyčių konven- e s a s ^etuvia: Jis sako: " L i e t u - į ™ , Q r c e s * e . M a s s . 
ei ja. Dalyvavo daug lietuvių iš v l U s D^vas myli" Jo žmona uk VYOrCeSier, U l O S S -
Amerikos ir Kanados. Konverc «""<**. Jų šeimoje yra penkios KELIAVO I AMŽINYBĘ 
ei ja prasidėjo golfu, ekskursija m e r ^ a i t ė s i r v i e n a s s ū n u s 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Deckį 
TeL 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

ĮUiimimmiiimmiiiiimiummimiiiiiiį 
E TYPEWRITERS, 

Į VVAGNER and SONS 
= ADDING MACHINTS 
x AND CHBCKTOMTIBS, 
H Nuomoja, Parduoda, Taiso 
s Viri 50 metų patikima* jums 
į patarnavimą*. 

į 5610 S. Pulaaki Rd., CUeago 
| Phoie — 581-4111 
^ilimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK? 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.00 

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
birželio 20 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas. Heidelbergas 
rugpiučio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
rugpiučio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127, TeL (617 > 268-8764 
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to change and/or 
Government aproval. 

po apylinkes ir pamaldom. Kon 
vencijos programa buvo įvairi. 
Suvažiavimas praėjo labai dar
niai. Šv. Mišios vyko lenkų baž
nyčioje, Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje ir Empire salėje. 

Meno programa vyko Civic 
centre, vadovaujant John John
son (Jencevičius). Programą 

santykius I atliko solistė Vita Talandis ir 
Lietuvių taryba, į kun. R. Baltch. Akompanavo 
valdyba įvairiais\ niuz- Faustas Strolia. Tautinius 

budais siekė santykius švelnin
ti;' atstatyti kontaktus ir palai
kyt* ryšius. Baigdamas prane
šimą. A. Gečys padarė išvadą, 
<ad JAV I 3tuvių Bendruome-
n£ auga ir iprėja. 

Balys ^ augąs, kalbėdamas 
apie JAV .. Bendruomenės or
ganizacinius reikalus, pranešė, 
kad da1 r bendruomenėje yra 
69 apylinkės. 

Algirdas Budreckis pra
neš kad žiniaraštis "Bridges" 
dabar turi 1612 prenumeratų. 

šokius gražiai šoko Rochesterio 
lietuvių jaunimas, šokių mo
kytoja ir vadovė Jadvyga Re- i 
ginienė. 

Parodoje buvo daug gražių 
gintaro išdirbinių. Parodą su
rengė Pole Žiausienė iš Amster
damo. 

šalia keleto garbingų sve
čių buvo Syracuse vyskupas 
Harrison, vysk. Brizgys ir kun. 
J. Dambrauskas, MIC, iš Chi-
cagos, kun. K. Pugevičius ir dar 
keli kiti kunigai ir kongres. 
Sam. Stratton, labai artimas 

Marija Vizgaitis 

Park Forest, I1L 
PRASMINGAS 

KONSULES VIZITAS 

Prieš metus pradėtos lietuvių 
kalbos, istorijos ir papročių 
studijos sėkmingai vyksta ir 
šiais metais. Antros ir trečios 
kartos lietuviai bei maišytų šei
mų vaikai domisi savo kilme, 
ieško savo šaknų. Kiekvieną 
pirmadienį 8 vai. vakaro pora 
tuzinų lietuvių kilmės įvairaus 

1 amžiaus susirenka į St. Irenaus 
parapijos salę, 78 Cherry St., 
studijoms. Kursų vadovas kun. 
Antanas Saulaitis entuziastingai 
atlieka mokytojo, istoriko ir 
politiko pareigas. Kursų admi
nistracinius reikalus tvarko Va
lerija Wolff - Radzevičiūtė (tel. 
748-6433). 

Lapkričio 16 d. iŠ Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios buvo pa
laidotas a.a. Juozas Menkeliūnas, 
98 metų. 

Velionis gimė ir gyveno Lietu
voje iki 1944 m. Raudoniesiems 
antrą kartą grįžtant į Lietuvą, 
pasitraukė su šeima į Vokietiją. 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

£77.00 
C i c e r o j e 
(10/20/5/UM) 

epnejpde ome suraronaGaad 
Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie Aveirae 

Birute Zdanyte, kalbėdama apie ; l į e t u v i u b i č i u l i s g u l i e t u v i a i s 
Pasaulio Liet. Jaunimo sąjun- > p r a l e i d o n e t i k i 2 ^ ^ 

Konvencija baigėsi iškilmin-
ga vakariene, šokiais, dainom, 
o sekmadienio rytą šv. Mišiom, 
koncelebruojant vyskupams ir 
kunigams. Vargonais grojo mu
zikas Faustas Strolia. Gražiai 
giedojo Vita Talandienė. 

TAUTŲ FESTIVALIS 
Tautų festivalis įvyko lapkri 

E L E K T R O S 
I VF.niMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicag'OB miesto leidimą.. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 

Kad kursantus daugiau sūdo- j 4514 S. Talman Ave. 927-3559 
minus, gauti žinių iš pagrindi- KLAUDIJUS PTJMPUTIS 

kad PLJS turi 11 skyrių. Pra
nas Pranckevičius 'pranešė apie 
jaunimo politinę veiklą ir Pau
lius Bernotas apie jaunimo kon
greso rengimo darbus. 

Aušra Zerr - Mačiulaitytė. Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkė, supažindino suvažiavi
mą su L. Bendruomenės veik-

6 0 D Y W 0 R K 
C 0 L L I S I 0 N , E X PERTS 

J. STANEVICTOS 
(Fender) Pikas Pataisymas 

TnuMffibgjons — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparnų darbas 

2637 W. 47fh St., M. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

=iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

= SHAMROCK OLDS, INC. = 

OldS 
IN DOVYNERS GR0VE 

SHAMROCK 0LDSM0BILE. INC. 

2424 Ogden Ave., Downers Grove. UI. 60515 
Telcphone (312) 969-1310 

AR ŽINOTE, KAD GALITE NUSIPIRKTI NAUJĄ 1979 METŲ 0LDSM0BILĮ Už | 
sekančIAS ŽEMAS KAINAS . . . NEĮSKAITANT ILLINOIS SALES TAX IR LEIDI- j 
M0 . . . KAI PALYGINSITE PAS KITUS - NUSIPIRKSITE PAS MUS! 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

IrRaj prasmę ir džiaugsmą gali
ma »«?ti visokiame luome, viso-
Masį profesijose, jeigu žmogus 
supranta Dievo sukurtą tvarką u 
j* zvvcna ne vienpusiškai, o ata-
ti n kančiai žmogaus pilną paskir
ti-

Kristaus Valdovo šventė yra 
ne kitu tikslu ir prasme, o mums 
priminti, ko turime paisyti savo 
gyvenime, prie ko derintis, siek
dami prasmingo laimingo gyve
nimo. Kai žmogus to paiso, tai 
net ir tada, kai lieka jau tik fizi
n į kančios ir vargas, jo dvasiniai 
išgyvenimai nesibaigia. Jie neap
leidžia žmogaus iki mirties, o ti
kime, kad bus dar pilnesni kita
me gyvenime.• Daug kitų, bet ir 
šios mintys telpa Kristaus karalys
tės sąvokoje. 

Vysk. V. Brizgys 

la, ryšium su Sovietų Sąjungos! čio 4-5 dienomis. Atvykęs j tau 
tų festivali, jautiesi, kad ke
liauji per visą pasaulį Tautos 
parodė savo meną, kultūrą, ku
linariją. Festivalis vyko War 
Memorial HaJl. Pastatas nepa
prastai didelis, didžioji salė ke 
lių aukštų. Didelė scena, kurio
je visos tautos atliko savo pro- j 
gramas. Rochesterio lietuvis- j 
kas jaunimas mums pašoko lie- j 
tuviškus šokius. Publika plojo \ 
daugiausia lietuviam, lenkams, j 
rusams, italams, kiniečiams ir ' 
amerikiečiams-

Apatinėje salėje buvo atski
rų tautybių stalai su maistu. 
Lietuviai savo kulinarijoj pasi
rodė bulviniais blynais. Per dvi 
dienas suvartojo šešis kubilus 
tarkuotų bulvių blynams; bet 
tikrai tarkuotų; Pirmininkas 
sakė jokių mašinų nevartoti. 
Tarkuoti tarka blynai yra ska
nesni. Taigi vyčiai rinkosi pas 
pirmininką ir tarkavo. Blynai 
turėjo didelį pasisekimą. Dar 
buvo pyragaičių ir kt 

N u o 
1 9 1 4 M e t u 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas J 
mūsų apylinkes. «<" 

Dėkojame Jums ui mu- H l 
mis parodytą pasitik*- I I 
jimą. Mes norėtume būti ^Ę\ 
Jums naudingi ir ateity- f t t 

Sąskaitos apdraustos %M 
Iki $40,000.00 j 

FRANK ZOGAS, 
President 

1157 W. « t b Street j 
Chicago, 111. N O 

Pbooe W5-7400 

5y«* 
oajd quarterly t^PrSil 
4 Year Savtngf B j j p j 
Cerdflca'es Ū K U 

Minimum $5,100 
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Delia 88 4 Door Sedan 
Automatic transmission 
Power steering 
Powei Brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear wmdow deiogger 
Delco AM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

$6,07041 

Cutlass Supreme Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
Power brakes 
260 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defogger 
Delco AM/FM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

55,863.66 

Cutlass Salon Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
Power brakes 
231 cu. in. V-6 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window deiogger 
Delco AM pushbutton radio 

.S5.266.33 

Starfire Coupe Į 
4 speed manual transmission (Fully | 

synchrcnized iloor mounted) | 
Front disc brakes and rear drum | 
151 cu. in. 4 cylinder engine | 
Front and rear stabilizer bars | 
Contour bucket seats—choice oi eloth | 

or vinyl | 
Sport console = 
Sport steering wheel \ 
Super stock III wheels \ 
Sport style mirrors-driver remote and | 

passenger manual | 
Delco pushbutton AM radio 
Bumper impact strips 

$3,895.09 

Delta 88 Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
Power brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defogger 
Delco AM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

5,99tUI 

OLDS 
L IN 4 

GROVE 
SNIlilKI , UK IK 

C 
Kviečiame Jus atsilankyti \ Shamrock Oldsmobilp, Downers Grove. Turime di* i 

| deli pasirinkimą naujų Oldsmobile ir geram stovyje vartotu automobilių. Užtik-
I rinam, kad rasite sąžiningą ir draugišką patarnavimą. 
\ VALANDOS: Pirmad. - penktad. nuo 9 iki 9. A g e n t ū r o s V e d ė j a i 
' Šcštad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5. Rimas Staniūnas, Algis Tilindis 
7lllMIIIIIIMIIIIIIIIIMMIIIIIIIimillllMllllllllllllllllllllllllllliniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIUIIIII tllllllllIflITIflIIlIflllfflllliiifiiiiiHttiiiiin 



REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6567 TROY ST., CBICAGO. DLL. 60629. TELEF. 925-5068 

LIETUVIU MOTERŲ KLUBU FEDERACIJOS VEIKLA 
Pirmininkes Irenos Banaitienės pranešimas atstoviu suvažiavime 

Šių trejų metų laikotarpyje LMI šaitienė. Jai buvo pavesta prista-
KF valdyba turėjo 11 posėdžių. 
Skubiais organizaciniais reika
lais dažnai būdavo tariamasi te
lefonu. 

Nuo 1975-1978 m. išėjo 11 fe
deracijos aplinkraščių, kuriuos 
siuntinėjome visom mūsų klubų 
pirmininkėm, įgaliotinėm užsie
nyje. 

Federacijai būdavo atstovauja
ma įvairiuose lietuvių organiza
cijų komitetuose: Tautos fon
do valdybose — atstovavo I. Ba
naitienė ir M. Samatienė; Kultū
ros židinio išlaikymo ir parengi
mų komitetuose; Lietuvių Die
noms Toronte lėšų telkimo vaju
je; įvairiuose lietuvių veikėjų pa
gerbimuose: būtent, vyskupo Briz-
gio, kun. P. Baltakio, g. konsulės 
J. Daužvardienės pagerbime Chi-
cagoje federacijai atstovavo M. 
Samatienė. 

Rylys su kitatautėm 
1975 m. LMKF kartu su Pa

saulio liet. moterų katalikių są
junga organizavo Moters metų 
užbaigimą, kur Federacija visų 
lietuvių moterų vardu padarė pa
reiškimą, pritaikytą šiai progai. 

1977 m. PLKS ir LMKF suor
ganizavo 70 m. sukakties minė
jimą pirmojo lietuvių moterų su
važiavimo Kaune, 1907 m. 

Kiekvienais metais federacijos 
atstovė dalyvavo kitataučių mo
terų organizacijų minėjimuose, 
šventėse: būtent European Wo-
mcn ir c\Ve. esčių, latvių mote
rų klubų parengimuose, Pabalti
jo moterų tarybos metiniuose po
būviuose. 

LWMF valdyba labai įvertina 
savo klubų veiklą. Aplamai ta
riant, federacijos klubai buvo ir 

tyti General Federation of Wo-
men's Clubs tarptautinei kon
ferencijai LMKF-jos rezoliuciją, 
kuri tarptautinio suvažiavimo 
delegačių buvo priimta. Šioje re
zoliucijoje buvo prašoma, kad 
GFVVC remtų kongreso įsteigtą 
specialią komisiją, vadinamą 
EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDARVIMO KOMISIJA,ku-
ri rūpinasi Helsinky pasirašytų 
nutarimų vykdymu ir yra nau
dinga Lietuvos bylai. 

1978 m. birželio 5-9 d., Phoe-
nix, Arizona, federacijai atstova
vo LMKF valdybos sekretorė 
Margarita Samatienė, kurios pa
siūlyta LMKF vardu rezoliucija 
irgi buvo vienbalsiai suvažiavi
mo priimta. Šioji rezoliucija pa
siūlė, kad GFVVC įsteigtų Žmo
gaus teisių komitetą. 

Labai didelė padėka priklauso 
visom'federacijos atstovėm už fe
deracijai atstovavimą GFWC su
važiavimuose, už rezoliucijų pri
statymą ir apgynimą. Rezoliucijų 
pristatymas GFWC konvencijose 
nėra paprastas reikalas; reikalau
ja didelio sumanumo, žinojimo 
į kur kreiptis ir visų taisyklių ži
nojimo, gero anglų kalbos žino
jimo. Reikia džiaugtis, kad fede
racijai tokių moterų netrūko. 

niams. Sulaukėme gerų apie šį 
memorandumą atsiliepimų iš 
paties A. Goldberg, kongreso na
rių, lietuvių veiksnių. 

Federacijai tenka plačiai susi
rašinėti su GFVVC pareigūnėmis. 
GFWC pripažįsta Lietuvių mo
terų klubų federaciją kaip tarp
tautinę organizaciją, turinčią sa
vo klubus užsienyje įvairiuose pa
saulio kraštuose, ir tokiu būdu fe
deracija ir jos klubai nebus 
įjungti į GFWC State Federacijas 
ir mums paliktas TARPTAUTI
NĖS ORGANIZACIJOS statusas 
su teise f-arkytis savarankiškai, 
nemokėti pjr capita mokesčių. 

Rūpestis disidentais 
1978 m. liepos mėn. federaci

ja pasiuntė raštus JAV Preziden
tui, State Sekretoriui Vance, GF 
W C pirm. Sowards, žydų orga
nizacijai Jewish Center lietu
vio disidento Viktoro Petkaus, 
Scharanskio, Ginzburgo išlaisvi
nimo reikalu, prašant, kad būtų 
lygiai rūpinamasi ir lietuvio di
sidento Petkaus išlaisvinimu. 

Pasiuntėme kelis padėkos laiš
kus TV komentatoriui Dr. 
Abend už jo stiprius pasisaky
mus lietuvio disidento V. Pet
kaus išlaisvinimo ir dėl Lietuvos 
laisvės bylos palaikymo. 

Įvairiom svarbiom progom 
siuntėme daugybę raštų lietuvių 
veiksniams, konsulams, Lietuvos 
atstovui "VVashingtone, vyskupui 
V. Brizgiui. Per Radio Liberty 
Motinos dienos progomis, mūsų 

TIK ŽEMIAU 
KELIU! 

Viena amerikietė laikraštinin
ke — kolumnistė spaudoje pata
ria moterims griebtis šūkio: "Tik 
žemiau kelio!" 

Anot jos (ir visai teisingai!), 
tie madų "orakulai" — pranašai, 
madų kūrėjai (ir kaip taisyklė — 
dauguma vyrai), ir vėl mėgina 
mus - moteris išmesti iš vago's. 
Kaip susitarę, Paryžius ir New 
Yorkas rodo trumpesnius ir siau
resnius sijonus pavasariui. Juk 
jiems apsaltų jų kūrybingos šir- į 
dėlės, jei moterys, kaip avelės, iš
mestų visas dabartines plačias, il
gas — net kartais ligi kauliuko 
— storas ir dideles sukneles ir 
kitus drabužius, o nusipirktų vi
są naują "garderobą". Žinoma, 
tai būtų jų "Šventa" svajonė! Iš 
ko jie kitaip pasidarytų pragyve
nimą? . 

Minėtoji žurnalistė, praktiška 
amerikietė, gundo moteris spau
doje, kad "dabar yra pats laikas, 
kad mes, moterys, pasirinktume 
sijono ilgį ir jo laikytumės". Iš
mintingos moters gera logi
ka. Juk dabar madų kūrėjai mo
terų drabužių ilgį, kaip spyruok
les, tai pakelia ligi beprotybės, 
tai nutempia ligi nepraktiškumo. 
Kai nupjauna beveik iki nepado
rumo, tai skelbia, kad ilgi drabu
žiai sendina ir atrodo "menkai ir 
neįdomiai" (dowdy). O kai vel-
kame sijonus pažeme, jie šaukia, 
kad tai moteriška ir gracinga. 
Žodžiu, pagal madą nauji šūkiai 
ir idėjos. 

Tuo tarpu dabar jau mirusi 
garsioji madų kūrėja, vadinamoji 
"didingoji" Coco Chanel, per vi
sus savo viešpatavimo metus "tu
rėjo elegantiškiausias kolekcijas 
ir visad rodė sijonų ilgį, ir kuo ji 
buvo įsitikinusi, kad tai tinka
miausias moterims ilgis— tik že
miau kelio (dienos metu drabu- ' j 

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 25 d. 

Mūsų dailininkės moterų dailininkių dr-jos meno parodoje Balzeko liet. kult. muziejuje, Chicagoje. Iš kairės j 
dešinę: Dalia Ancevičienė, Irena Šimkienė, Giedrė Žumbakienė, Magdalena Stankūnienė, Janina Monkutė-Marks, 
Rasa Janušaitytė, seselė Mercedes, Vilija Eivaitė, Zita Sodeikienė, Dorina Marder. Nuotr. V. Noreikos 

priplota. 
Išmintingieji madų kūrėjai 

daug kartų moterims patarė 
spaudoje nesivaikyti madų šu
kuosenoje, o visa pritaikyti indi
vidualiai savo veidui, kas geriau
siai tinka, ir to laikytis. Jie kaip 
pavyzdį suminėjo Windsoro ku
nigaikštienę, kuri būdama ele
gantiškiausia moterimi, nuola
tos "geriausiai besirėdančių" mo
terį: sąraše, per visą gyvenimą 
nešioja tą pačią šukuoseną, pri
taikytą jos veido bruožams. 

GERAS VADOVAS IŠAUGINTI 
LAUKINIAM VAIKUI 

• 

Lietuvos bylos reikalu 
1975-1978 buvo vedama stipri 

LMKF valdybos akcija Lietuvos 
bylos reikalu. Rašėme JAV prezi
dentui, kongreso nariams, JAV 
ambasadoriams Jungtinėse Tau-1 suvažiavimų progomis, Kalėdų 
tose, Amerikos ambasadoriui! švenčių progomis siunčiame 
Maskvoje, organizavome telegra 
mų siuntimą Sen. Percy, palai
kant jo pastangas, kad Radio Li
berty ir Radio Free Europe var
dai nebūtų pakeisti kitais, ko sie-

yra realioji mūsų organizacijos ^ ^ ^ .f k a į k u r f e A m e r i k o s 
atrama. Mes didžiuojamės savo 
klubais, jų kultūriniais pasireiš 
k.'mais, kurie įprasmina federaci
jos buvimą. Nuoširdus ačiū bu
vusiom ir esamom klubų pirmi
ninkėm už federacijai teikiamą 
moralinę ir materialinę paramą. 
Per šį trejų metų laikotarpį fe
deracijos pirmininkė, dažnai su 
kitomis valdybos narėmis, yra 
dalyvavusi mūsų klubų kultūri
niuose parengimuose, ne tik New 
Yorke, bet ir kitose valstijose, kur 
veikia mūsų klubai, būtent — 
New Haven klubo kultūriniuose 
pobūviuose, Stamford - Norwalk 
klubo Motinos dienos ruoštuose 
minėjimuose, Hartford klubo Ve
lykų stalo vaišėse, Chicagos klu
bo federacijai suruoštame 30 m. 
sukakties minėjime, Bostono klu
bo Motinos dienos minėjimuose. 
Nepaisant didelių nuotolių bei 
susisiekimo priemonių trūkumo, 
LMKF pirmininkė mielai lankė
si klubuose ir širdingas ačiū už 
kvietimus. 

Atstovavimas tarptautinėse 
konvencijose 

Kiekvienais metais LMKF 
siunčia savo atstovei GFWC 
tarptautines konvencijas; štai 
1976 m. birželio 12-18 d. Phila-
delphijoje, Pa., mūsų federacijai 
atstovavo PMT garbės pirminin
kė Galia Žilionienė. 

1977 m. birželio 5-9 d., Seattle. 
WA, federacijai atstovavo Los 
Aageles klubo pirm. Irena Tamo-

senatonai. 
1977 m. rugsėjo 24 d., federa

cijos vardu buvo pasiųstas JAV 
delegacijos nariam Belgrado 
konferencijoje memorandumas. 
Jį pasiuntėme prezidentui, kong
reso nariams, organizacijoms, 
State Dep-tui, lietuvių veiks-

federacijos vardu sveikinimus 
pavergtos Lietuvos moterims. 
Drąsiai galiu tvirtinti, kad iki 
šiol išeivijoje nė viena moterų 
organizacijų nėra padariusi tiek 
žygių Lietuvos laisvinimo reika 
lu. Tai ne pasigyrimas, bet tikra 
tiesa. Yra susidarę per 30 metų 
keli glėbiai bylų, kur sudėti bu
vusių ir dabartinių federacijos 
valdybų, rašytų raštų nuorašai 
ir gautųjų raštų originalai. Tai 
didelis archyvas, kuris visada liu
dys LMKF moterų veiklą. 

Pareiginga duktė 
Silvana Suarez, naujoji Pasau

lio gražuolė (Miss World) iš Ar
gentinos, pareiškė spaudai, kad 
savo laimikį 10,000 dolerių ji ati-

,. duos savo motinai. Devyniolika-
žiams). Nebūtų ji moteris?! Taiii m e t ė b r u n e t ė i š Kordobos pada-
pats gražiausias ilgis daugeliui 
moterų. 

"Kiek bereikalingos laiko gaiš
ties trumpinant bei ilginant suk
neles, o jau nekalbant apie pini
gų išmetimą naujoms eilutėms ir 
suknelėms vien dėl to, kad sijono, 
ilgis pasikeitė. Naujos mados at
neša džiaugsmo, ir mums patin
ka, "naujasis siluetas". Tačiau 
mes būtume daug išmintinges
nės, kad reikalautume vieno pa
stovaus ilgio — tik žemiau ke
lio!" — baigė ji savo nuomonę 
apie madas. 

Ji nieko nekalbėjo apie moterų 
plaukų šukuoseną. Ir vėl šukuo
senų kūrėjai (vėlgi tie "ne
laimingi" vyrai!) kas sezoną tai 
pašiaušia moterų plaukus ligi 
puodynių didumo, tai nukerpa ir 
garbinėlėm, lyg avelėm, iš
draiko, o jau pavasariui girdisi, 
kad bus maža berniukiška gal
va, lygi, kone atrodanti ištepta, 

1. Bauskite savo vaikus tik ta-j brolis Jonukas?" Netrukus jis ne-
da, kai pametate pusiausvyrą ir apkęs judviejų abiejų su Jonuku.' 
esate įpykę. Leiskite jiems viską 
daryti kol jums neįkyri. Na, ta- į , 6- T e v a i v i s a d t u r i b a r t i s v a i" 
da/tai jau duokite pipirų! Rėkite! I k a m s š i r d i n t ir nesutarti dėl vai-
Šaukite! Pameskite galvą! Muš- | ™> ki* i i e 8 a h a r k o n e g a 1 ' d a r ^ u 

kitę iuos! ^a* *'k padrąsina vaikus sukiršin
ti vieną gimdytoją prieš kitą. -

2. Neparodykite savo vaikams, Nei nepastebėsite, kaip pačios ve-
kad esate jiems prieinami. Būki- į dybos subraškės ir vaikai atši-
te šalti, svetimi. Jei perdaug su-' 
sidraugausite, jie norės su jumis 
pasitarti, gaišins tik jums laiką. 
O jums yra daug svarbesnių rei
kalų. 

rė šį pareiškimą laikraštinin
kams per savo iškilmingus laimė
jimo pusryčius, knibinėdama 
braškes ir užgerdama šampanu. 
"Mano šeima, palikta Argenti
noje, yra labai varginga," prisi
pažino architektūros studentė 
Silvana. "Maniškiai gyvena iš 
dienos į dieną", paaiškino geroji 
duktė. "Todėl aš atiduosiu pini
gus mamai. Jie labai jai pravers". 

durs bėdoje. 
7. Niekad neprileiskite, kad 

vaikai gali mąstyti ir būti atsa
kingi už save. Viską išspręskite 
jiems patys. Užmuškite jų inicia-

3. Jei vaikai suklysta, niekad to j t y v ą Q k a i j i e s u a u g s > jįe nesu-
nepamirškit ir vis jiems primin- į geDės tvadytis savo gyvenimo, 
kit. Primygtinai kartokit. Jie! 
biaurėsis jumis, neapkęs. f 8- V i s a d Parodykite nepasiti-

'• kėjimą savo vaikais. įtarkite tuos 
4. Duok vaikui pinigų išlai- j mažuosius prisisėlinančius skun

doms, kiek jis tik pageidauja. Ne- į dikus. O jei jie užaugs dar žmo-
leisk jam užsidirbti. Po kiek laiko j nėmis, tai nebus jūsų kaltė. Tai 
jis tik norės jūsų pinigų, 
kai nesirūpins jumis. 

įsiš- * bus tikras Stebuklas! 

5. Palygink savo vaiką su kuo j 
nors kitu, daug gudresniu. Kad ir į 
pavartokit tą gražų išsireiškimą: j 
"Kodėl tu negali būti kaip tavo i 

apie 

Moters uždarbis 
Baltasis vyras, kuris nebaigė 

aukštesniosios mokyklos, uždir
ba daugiau, imant vidurkį, negu 
baltoji moteris su aukštuoju.. 
mokslu (universitetu), taip skel 
bia Darbo departamentas 
darbo perspektyvas moterims ir 
mažumoms. Studija rado, kad. 

į darbo paklausa, pakilimo darbe 
ir gera alga — ypač moterims 
pabrėžtinai — labai mažai paka
lo. 

v 

Japonai ir milijonai 
Reta kuri amerikietė šeiminin

kė pasilaiko sąskaitas, parsinešu
si maistą iš parduotuvių. Kai ku
rios jų padejuoja aukštom, paki-
lusiom kainom, pasipurto ir pa
sižada laikytis dietos, kad suma
žintų išlaidas ir šiek tiek numes
tų svono. 

Vienu tik žvilgsnio užmeti
mu ant ilgų, besirangančių sąs
kaitų, besidriekiančių juostomis, 
pakanka sudeginti 1,000 kalorijų 
iš susirūpinimo. 

Daugelis amerikiečių rūgoja, 
kad šiame krašte per daug pre
kių iš Japonijos. Dabar atsidengė 
priešinga korta — pusė šimto 
japonų maisto supirkinėtojų at
vyko porai savaičių į JAV-es (ne
aplenkdami nė Chicagos) ir vien 
maistui paliko čia 100 milijonų 
dolerių t 

Naujoji Lietuvių moterų klubų federacijos valdyba, išrinkta spalio 8 d. New Yorke. Sėdi iš kaires j dešine: Mar
garita Samaltienė — pirm., I. Banaitienė u- V. Jonuškaitė-Leskaitienė — garbes pirmininkes. V. čecetienė — sekr. 
Stovi iš kairės j dešine: E. Legeckienė — ižd„ S. Skobeildenė — visuomeniniams ryšiams pareigūne, E. Noakienė 
— revizijos komisijos nare, S. Nasvytyte-Valiukienė — vicepirm, E. GnidzinskaHė-Treimanienė — sekr., D. Ke- Lietuvių fondo renginių vadovė Marija Remienė prisega ?ėlę stud Jolitai 
zlenė _ disidentų gelbėjimo reikalams pareigūnė, M. Klivcckien* —J visuomeniniams ryšiams pareigūnė. Z. Ju- Kriairfeiiūnaitei, sumaniai pravedusiai iškilmingą Lietuvių fonde pokylį Mar-
rienė — kandidatė, M. NoreHdenė — vicepirm. rlot viešbutyje, Chicagoje. Nuotr. V.Noreikos 

Kalbėk, kai esi piktas, ir tat 
bus tavo geriausia kalba, kurios 
gailėsies pasakęs per visą savo 
g\venimą. 

t 1 

— Harriet Ward Beecher 
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Antanas ir Irena Sprindžiai 
— 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach,Fla. 

IRENOS IR ANTANO 
SPRINDŽIŲ VEDYBŲ 

SUKAKTIS 

Prieš porą metų Irena ir Anta
nas Sprindžiai paliko Chicagą ir 
įsikūrė gražioje Deltonos vietovė
je, Floridoje. Lietuvišku darbš
tumu gražiai sutvarkė savo naują-

zmonemis. 
Gausus svečių būrys sukaktu

vininkams ir Irenai, švenčiančiai 
gimtadienį ir vardadienį, sugie
dojo ilgiausių metų. 

Antanas Sprindys visiems iš
reiškė padėką už atsilankymą ir 
linkėjimus. 

Irena Edrigevičiūtė-Sprindienė 
baigė Valstybės teatro baleto stu
diją ir buvo teatro baleto solistė 

diofonuose. Pokario metais Vokie
tijoje ir kitur Antanas Sprindys da
vė gražių koncertų, tuo džiugin
damas tremties niūrias dienas sa
vo tėvynainiams. Chicagoje tal
kino Dainavos ansambliui, sta
tant M. Petrausko — P. Sarpaliaus 
"Šienapjūtę" ir jis tą veikalą reži
savo. Veikalas, kaip žinia, turė
jo didelį pasisekimą ir buvo karto
jamas apylinkių lietuvių koloni
jose. 

Irena ir Antanas Sprindžiai savo 
pačias gražiausias gyvenimo die
nas praleido Lietuvos teatre. Ne-
prikl. Lietuvai ir išeivijos lietu
viams jie skyrė savo talentus, tur
tindami kultūrini gyvenimą. 

O kai būrin susimetame, visad 
sugrįžta Iraną ir Antanas į nu
skubėjusius metus ir atskleidžia 
daug įdomių, gražių išgyveni
mų, kurių žiūrovas niekada nė
ra matęs, bet kurie vyko ir už
dangai nusileidus. 

Sukaktuvininkams ilgiausių 
metų ir užtarnauto poilsio ramia
me Floridos kampelyje, nepamirš
tant ir šios kolonijos lietuviško 
gyvenimo, kuriame Irena ir An
tanas taip stropiai visada reiškiasi. 

/. Rimtautas 

kaip nurodo biuras, pavojus 
gresia ne vien fabrikuose, bet 
jis parnešamas į namus ir gali; 
užkrėsti savo šeimos narius ir 
kaimynus, (t) 

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

— Už filmą "Sound of Mu-
sic", išleistą 1968 m., surinkta 
78 mil. dolerių. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ją sodybą ant ramaus ežero kran- iki 1944 metų. Ji dalyvavo visuose 
to ir visus laisvalaikius jie pralei
džia daugiausia bežvejodami, nes 
abu Sprindžiai šį sportą yra labai 
pamėgę. 

Lapkričio 3 d. iš Daytona Beach, 
Ormond Beach, Palm Coast ir 
Deltonos kaimynai bei artimieji 
bičiuliai suvažiavo į Irenos ir 
Antano Sprindžių namus at
švęsti jų vedybinio gyvenimo ke-

J turiasdešimties metų sukaktį, 
Irenos gimtadienį ir vardadienį. 

Gediminas Lapenas, pasižymįs 
gražiu humoru, sava kūryba svei
kino sukaktuvininkus, stabtelėda
mas ties jų gyvenimo ryškesniais 

= momentais. Jis prisiminė šiu dvie- j 

tuo metu Lietuvoje statytuose 
baletuose, su Lietuvos baletu šo
ko Monte Carlo, Londone Pary
žiuje, Vienoje, Berlyne, o pokario 
metais lankė lietuvių kolonijas su 
koncertais ir su baletu Coppelia. 

Chicagoje gyvendama penkerius 
metus buvo Dainavos ansamblio 
šokių vadovė ir talkino vaikų 
teatro pastatymams. 

Antanas Sprindys, Lietuvos ope
ros solistas, tenoras, baigęs Biržų 
gimnaziją, studijavo Lietuvos uni
versitete teisę. Vėliau Kauno mu
zikos mokykloje prof. Oresto Ma
rini klasėje studijavo dainavimą. 
1930 m., gavęs Švietimo ministe-

1 K . , , , . ; rijos stipendiją, dainavime tobuli-jų scenos menininkų — baleto, ' . ^ Jv. . _ « _ . _ „ ^_i-._._ i 
solistės Irenos ir Operos solisto 
tenoro Antano nueitus kelius, jų'5 

karjerą Lietuvos valst. teatro sce
noje, neaplenkdamas vedybinio 
gyvenimo džiaugsmų ir rūpesčių. 
Linkėjo, kad jų laimingą gyve
nimą džiugintų ir atskubantieji 
metai. 

Jurgis Janušaitis gėrėjosi šių 
sceno menininkų praeities me
tuose įdėtu įnašu į neprikl. Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo aruo
dus. Išryškino Irenos ir Antano 
lietuviškos širdies kilnumą, malo- j 
nų ir svetingą būdą, nuoširdu
mą bei atvirumą santykiuose su 

i nosi Italijoje. Baigęs Italijoje kon-
sugrįžo Lietuvon ir 

I pradėjo dainuoti Valstybės teat-

PROFESLNIS SUSIRGIMAS 
VĖŽIO LIGA 

Tarptautinis darbo biuras, ku
ris paskelbė studiją apie profe
sinį susirgimą vėžio liga, sura
do, kad mokslas turi imtis prie
monių nustatyti vėžį sukelian
čią medžiagą darbo įmonėse. Iš 
to Darbo biuro tyrinėjimų pa
aiškėjo, kad dabartinė pramonė 
naudoja apie 700.000 įvairių 
cheminių medžiagų ir kasmet 
apie 10.000 produktų išeina į 
rinką. Tarp tų gausių produktų 
40 yra tokių, nurodo, TDB, ku
rie plačiai panaudojami, bet su
kelia vėžį, jeigu neprisilaikoma 
reikiamų apsauginių priemonių. 

Taip pat ir kai kurie gamy
bos procesai gali sukelti rimtą 
susirgimo pavojų. Dėl to TDB 
pabrėžtinai nurodo į tą pavojų 
tautos sveikatai ir galimas da-

Isnuomojamas 3-jų kamb. apšil
domas butas 2-me aukšte. 6757 
So. Artesian Ave. Skambint 
927-1094. 

IŠNUOM. 4 kambarių butas 1-me 
aukšte. Gage Parke. Informuotis 
telef. — 776-3727. 

Vyrui nemokamai kambarys su 
virtuvėle už taisymą. 

Skambint FR 6-1153 
IŠNUOM. vyrui nemokamai kamba
rys su virtuvėle už namo taisymą. 

Skambint FR 6-115v 

GIESE REALTY 
AR IEŠKOTE PIRKT AR PARDUOT 
NAMĄ MIESTE AR PRIEMIESTY J? 

Mūsų yra didžiausia organizacija 
Amerikoje. Tvarkome visus Real Es-
tate reikalus. Namų įkainavimai ne
mokamai. Kreiptis — 

BRUNO ACAL1NAS IR. 
TEL. — 424-3100 

11001 S. Cicero, Oak Lawn, Illinois 

D £ M E S I O 

umiiiiiiiiiiiimtnimmiiiiiiiimiiiiiiiiiii: 
Jvatrių prekių partrlnfcimns nebran

giai 15 mūsų sandelio. 
COSMOS P A B C E L S EXPRESS 

SIUNTINIUI Į LIETUVA 
:«33 S. Halsted St., Chleago, IU. sOftOf 
2501 YV. 6Stta St.. Chleago, UI. S062S 

Telet.: 925-2737 — 231-3320 
Vytautas Valanthi — 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllUlUUI.IIIIIti. 

iimiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiii 
PACKAGE EXPR£SS AGE.NCY 

MAKIJA NORElKIENfi 
SIUNTINIAI j LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 \V. M St.. Cblcaco, LU. GOS». 

TEI • WA 5-2787 

iimimimiiimiuiiimiiiiiiiiiiimmmiiu 

iimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiii 

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

Tel. — WA 5-8063 
iiniiiHiiniiiiiiimnimiiiiiiiniiiiiHHHiii 

M O B I L E H O M E S 

iiiiimiiiiHiimiiiiHimiiiiiiiiMiiiiiiiiimi 
UUKSIŠK1 6 BLTŲ 

RIDGEMONT SQUARE 
APARTMENTINIAI NAMAI 

Laikaus f botą namai fa bota 
savininkui 

"Face brick" tvirtas murai. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gaut. takotą. 

Atdara kiekvieną dietų 
nuo M v. r. Ud 7 v. 

I05th Street & M r Ave. 
(2 blokai j vale u i entral) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

iMiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiimiiim 

\ re, jvairiose operose, sukurdamas j lykas, kad dėl to vienas iš pen-
įdomius vaidmenis. Be to, jis dai- j kių amerikiečių miršta nuo pro-
navo Kauno, Romos ir Talino ra- fesinio susirgimo vėžiu. Be to, 

TREILERIAI 
W ATER'S RDGE 

MOBILE HOMES PARK 
(Vieta traileriams pasistatyti) 

4001 East 134th Street 
CHICAGO, ILL — PHONE 646-2111 

niiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiii 

PLU MBI NG 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — e8ft-29«0 
imiiiimiiimiimiiiiiiiimiiimiiiimiiiiii 

INVESTUOKIME! 
Padidinkime savo santaupas INVES

TUODAMI. Galimybes yra šios: 

Garantuoti investavimai su vir5 10% 
įvairių akcijų pirkimas ir pardavimas. 
Specialus investavimas taksams iš

vengti. 

Bonų pirkimas. 

Specialūs investavimai pensininkams. 

Pirkimas aukso plokščių 'Bullions'-. 

Specialių sąskaitų užvedimas inves
tavimui. 

įsigijimas depozito pažymėjimų (cer-
tificate of deposits). 

Visas informacijas investavimo rei
kalais teikia 

DAYTONA BEACH 
F L O R I D A 

Norintieji įsikurti ar įsigyti nuo-
savybę šioje apylinkėje, gali kreip-

j tis j lietuvį Juozą Bartka, kuria 
dirba ir reprezentuoja 

i C E H T U R Y 21 
Betty Wood & Associates, Inc. 

1700 Ridgewood Ave. 
Holly HiU, Florida 32017 
įstaigos tel. 904—677-5122 
Narna teL 904—672-9677 

it g A L E S T A T E 

LEM0HT, ILLINOIS 
Gražus 3-jų miegamų mur. bi-level 
namas su 21 į> maš. prijungto gara
žu. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min. iki 
1-55 kelio, arti IC traukinio ir au
tobusų. Apie $70.000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987 
By owner — 6 rm. brick, 3 bedrm. 
formai dining rm. IK batbs, newly 
finished bsmt., wet bar, extra 
kitehen. New 2 car garage. New 
fence. Plūs many extras. Nr. 68th 
& Kolm Ave. Call 581-2571 

Namas — ST*JODŽ: S butai. 4 vo
nios, centralinia Saldymas, atomla* 
slėptuve. 3 auto garažas 2 balko
nai. Patio. Marquett« Parko centrą 

Mor. bon«alow. t miegami Gra
liai užlaikytas. $14,000. 

.Namu Ir ta»«rnos 
biznis. JSO.000 

Mor. n i m n , Didele taverna, 
apie 200 svečių t butai po t kamb 
$85,000. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 63rd St, 436-7878 

HELP VVAATED — VYRAI 

PAINTEB 
MECHAMCAL MAINT. 

HOL SEKEEPJNG ASSIST. 
Work in onc of the finest retirement 
campuaea in the United States. Excei-
lent wases and benefita mcludlng 
health anJ Ijfe Insurance, paid wa-
catioivs and holidaya Oppty, for ad-
vanci-ment. I f you want to wt»k m 
a posriuon that g-ives real aattstac-
tion and a feellng- of belng involved 
in sonietoing worth while call 
Mr. Oark, 272-8010 (Mon.-Fri.) 

OOVENANT VTLLAGE ; 
Northbrook, Illinois 

BALTIC 
TOURS 

VOLDEMARAS A STRAZDAS, 
investavimo brokeris 

E. F. HUTTON 
1314 E- Atlantic Blvd.. 

Pompano Beach. Florida 33060 
Tel: (person to person collect) 

315 _ 7814400 

1 9 7 9 M . KELIONĖS Į LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienų 

• DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE: 
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje 

Geg. 3 — 11 d. $849.00 
Geg. 10 - 18 d _ $849.00 
Rūgs. 20 — 28 d _ _ $849.00 
Rūgs. 27 - Spal. 5 d _..- $849.00 

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& DANIJOJE: 

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje. 1 Kopenhagoje 
Birž. 14 - 23 d _.._ - $899.00 

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Kovo 8 — 18 d. $779.00 
Bal. 19 - 29 d. $849 00 
Geg. 17 - 27 d „ $849.00 
Rūgs. 6 - 16 d _ $849.00 
Spal. 11 - 21 d $779.00 

12 DIENŲ — LIETUVOJE A LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje 

Liepos 12 — 23 d. $959.00 
Rugp. 9 - 20 d. $959.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 26 d. $1,219.00 
Rugp. 9 - 23 d $1,219.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* ITALIJOJE: 

5 naktys Vilniuje. 3 Maskvoje. 5 Romoje 
Birželio 14 — 28 d. $1,249.00 
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. $1,249.00 

15 DIENV - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ANGLIJOJE 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone 
Birž. 14 — 28 d $1,359.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE: 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 Londone 

Birž. 14 - 28 d. $1,399.00 

VISOMS KELIONĖMS IŠKAITOMA: 
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Briush Airways ir Lot Poiish Airlines 
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose 
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai 

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j : 

B A L T I C T O U R S 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617) —969-1190 

MJSCELLANEOIS 

10% — *©% — 30% pigiau mokėsite 
o i apdrauda noo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
S208H West »5tb Straet 

Chleago, minofa 
Telef. GA 4-8654 

Mūrine liuksus 12 metų rezidencija, 
(ranch tipo). Namas kaip naujas: 
3 mieg., valgomasis, dainete, įreng
tas rūsys, cent, vėsinimas. Platus 
sklypas Namas arti 96-os už Pu-
laski. 
Mūrinis 5 kamb. 2 miegami ir val
gomasis. Geras 26 metų namas. 
Arti 72-os ir Albany. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TeL — PB 8-6916 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 meta muro namai 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 We$t 7Ist Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

. WELDER, UPERrENCED 
00 | 

MIG & STICK W0RK 
Good Pay for a Gooc* Maa 

TEL. — 247-2532 
MAINTENANGE r 

Need exper man for restaurant 
cleaning. FulI time poaition. Good 
pay. 

ZEPHYR RESTAURANT 
1777 W. Wilson Avenue 

TeL — 7284070 
EXPER- TURKET LATHK 

OPERATOR 
Kxc. oppty. for serious minded de-
pendable man. Chance for advance-
mont. H-D.xpiuliza.uon, vacation and 
pleasant working conditfcooa 

J & J CARBIDK & TOOL 
333S Columbus I>ri\e TeL 737-2300 

MACHINIST 
F U L L T I M E 

Company Paid Benefita 
PHONE — 754-0480 

for appointment 

V Y R A I I K M O I I 1 I I 

ExceUent O.iportunity For 
IN—HOME SALES 

for energetic, vivacious people. Leads 
provided. Full or part time. Morning 
hours. 

Call Mr. Anderson 687-7403 

iiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiHii 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZTNSKAS, 4065 Aroher Ave, 
Chleago, m. 606S2, telef. JW7-5©80 
HIIIIIIIHIIIIIIHHIlIlimilimiiiiniHiiiniiii 
iiiiiiuiiiiiHiiiiiiMUMiiiiiiMuiimmiimiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visu. rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
lllllllllllllllllilllllllllliuilllllllimiuillllll 

iiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiitiiiiniiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitimi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimmiiimimiiimiimi 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t . telef. 776-1486 
1111111 M i • 111111111111«111 r 11111111111111111111 f 111 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

i National Assodation of Realtors. 
Tuo pačiu iSplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virS tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruostų pardavėjų su 250 jstai-

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Strtet 

Tel. — 767-0800 

BURGER KING 
Needs Help m Palos Park 

AOriandPark 
OOUNTERHELP 
CASHIERS DAYS 

Full Time — Part Time 
No ezper. reąuired. 

Excellent working conditions. 
Good Pay Scale. 

Apply To Manager In Person 
8024 W. l l l t h St, Palos Park 
7140 W. loOth St. Oriand Park 

Ali Bqual Opportuntty Employar M/F 

COC«TAIL WAITRESS 
< P. M. — t A. M. 

SNACK SHOP WATTKESS 
For rr.idnlte shlft 

Muat be 21 or older 
Cnll John SS5-2S36 

GOLDKN NKST RFSTAURAAT 
207 Main St.. Bensenvllle, m. 

PROGOS — OPPORTLNTTLte 

CASH IN ON THE 0VSULATION 

Become an independent foam in-
sulation Dealer. We train you on all 
aspects of the foam insuiation busi-
ness. Inv. Sec For raore info call Mr. 
Aker at (714) 535-1801 04 hours> or 
write TRIGON INDUSTRIES, rl4t 
So. State College Blvd. Suite 6L. 
Anaheim, Califorma 92806 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiinniim 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY p r n u c 
INCOME TAX SERVICE 

42SI So. Maptewo«d, tel. 254-7454 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iftkvletimal. pildomi 
PILIETTBB8 PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai 
IIIIIIIMUIIIilMIlIlHIIIIIIIIIIUIIUlUUUIUIII 

MARQUETTE PARK 
6 kamb. mūrinis. Gazu Šildymas. 2 

maš. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Viiąjsiii 
Draudimai — Income Tas 

Notartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie A T 778-223S 

. . . 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baidui 
gamintus prie* 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes. 1.1. 
"Orienul" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

Remkit tuos biznierius kurie 

skelbiasi "Drauge". 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos is Lietuvos gau
tos lininės medžiagos. 

Kreiptis teL — 254-S217 

PROGOS - OPPORTLNITin. 

PARDUODAMA TAVERNA 
ant 69-os g-vės. Skambinti po 4 

vai. popiet tel. 737-8762 

Perskaitę "Draug*", duokite kitiems pasiskaityt 



•• MOŠŲ KOLONIJOSE 
-

JBtodcton, Mass. 
PARAPIJOS BAZARAS 

9 A . 

Parapijos bazarą spalio 29 d. 
suruošė klebonas su parapie-
ttais, kad būtų sutelkta lėšų 
£v. Kazimiero bažnyčios patai
symui. Moterys, jaunimas ir vy 

jjni mezgk, siuvo, drožė, kepė j 
parapijos bazarui, kurio eilę me! 

'•fc«j parapija nebėruose. LKM s-! 

mą. Jo staigi mirtis visus su
purtė. Popiežiaus Jono Pauliaus 
I paprastumas, žmogiškumas ir 
šypsnis traukte traukė žmones. 
Todėl jo mirtis apgaubė dide
liu liūdesiu Vatikaną ir katali
kišką, pasaulį. Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo išrinkfenas lietu
viams labai malonus. Buvo ir 
klausimų, j kuriuos prelatas 
nuoširdžiai atsakė. Tarp kitų 

. i mums rūpėjo, ar pop. Jonas ga, sodalietes, Lietuvos vyčiai ' , , .. „ *_• • < M ' 
ir k t parapijos salėje gražiai i * " į 1 U * D " T ? . ^ ^ J ^ 
* d ė s t e {vairius rankdarbius ir Aviškai pasveikino per investi-

turos iškilmes lietuvius, ar kas 
jo paprašė? Prel. Tulaba atsa
kė, kad tai buvo grynai popie
žiaus sumanymas. Tik paprašęs 
lietuvišką tekstą patikrinti-

Klausytojai gerb. svečiui dė
kingi už įdomių žinių suteiki
mą, o klebonui už prel. L. Tu-
labos atsikvietimą. 

t 
E. Ribokienė 

kepinius. Parapiečiai pirko, kas 
gražiausia, čia pat vaišinosi. 
Buvo vertingų dovanų. Apšilau 
kiusių dosnumo d ė k a parapijos 
kasa papilnėjo keliais tūkstan
čiais dolerių. Didelį džiaugsmą 
turėjo ir seniai nesimatę para
piečiai, nes ne visi eina į tas pa 
č ias pamaldas. Turiningos pa
maldos 10 vai. sekmadieniais. 
Choras gražiai gieda, turiningi 
lietuviški pamokslai kun. dr. A. 
Jurgelaičio ar svečio kunigo, 
tačiau lietuvių šiose pamaldose 
mažėja š iai parapijai priklau-

ne vien vietos, bet ir apytin 
kių lietuviai, nes parapija yra 
lietuvių tautinė, bene didžiau
s ia visoje Naujojoj Anglijoj. 

Lapkričio 5 d. vakarą klebo
nas su rengimo komitetu į mo
kyklos salę sukvietė bazaro dar 
buotojus. Visi buvo pavaišinti, 
išklausė kasininkės pranešimo 
apie išlaidas ir gražų pelną. 

-Visi džiaugėsi ir čia pat buvo 
—nutarta ateinančiais metais su-
* foožti bazarą spalio 28 d. 

- I SVEČIAS IS ROMOS 

Lapkričio 5 d- lietuviai susi
laukė svečio iš Romos prel. L. 
Tulabos, Sv. Kazimiero lietuvių 
pontifįkalinės kolegijos rekto
riaus. Prel. Tulaba koncelebra-
vo sv . Mišias. Asistavo kan. P 

HyČkarys^ir v&arasf CatiT f<$ 
Prūsaitis, buvęs Sv- Kazimiero 
kolegijos auklėtinis, šių metų 
pradžioje mūsų bažnyčioje į-
šventintas j kunigus. 

Sv. Mišios buvo atnašauja
mos už gyvus ir mirusius para 
piečius. Choras gražiai giedojo. 
Garbingasis svečias šių dienų 
aktualiomis temomis pasakė 

. 'turiningą pamokslą. 

P o iškilmingų pamaldų visi 
so mokyklos salėje, kur 
»no ateitininkės pavaiši

no kava ir užkandžiais. Svečias 
A Romos prel. L Tulaba išsa
miai papasakojo šios vasaros 
įvykius Vatikane ir dabartines 
nuotaikas Romoje, Vakarų Eu
ropoje ir pasaulyje, ryšium su 
kard- Karolio Wojtylos popie-
jhirn išrinkimu. 

—— Pirmiausia nušvietė paskuti-
" n e s dienas pop. Pauliaus VI 

Y Su dideliu džiaugsmu Vatika
n o ir Romos lietuviai sutiko Sv. 

a ; Tevo Jono Pauliaus I išrinki-
-'JMK 

- -

VIETOJE ARTERIJOS — 
VIRKŠTELE 

Visaip bandoma gydyti ne
sveikas arterijas — bandyta pa
keisti jas gumomis, stiklo, si
dabro, aliuminio vamzdeliais. 
Tačiau tie pakaitalai mažai pa
dėjo. Tada pradėta gaminti 
vamzdeliai i š dakrono ir kitų 
sintetinių medžiagų, bet ir jie] 
turėjo trūkumų, iš kurių nema-
loniausias — susidarantys kre-1 
šuliai. Bandyta tokias arteri
jas keisti t o paties paciento 
kojos venomis, bet nevisada 
tokią dvigubą operaciją ligonis 
gali pakelti. 

Pagaliau Engivudo, N. J. chi
rurgai ligos sužalotas arterijos 
dalis pasiūlė keisti naujagimio 
niekam nebereikalingas virkš
teles kraujagyslėmis, kurios 
yra ilgos ir stiprios, gali atlai
kyti didelį spaudimą. 

Pirmieji tokie virkštelės krau
jagyslių persodinimai ligoniams 
su progresuojančiomis arterijų 

ligomis sveikatos būklę pageri-1 padėjo išvengti kojų amputaci-
no net 80% atvejų, daugeliui j jos. jm. 

Mūsu muzikos kritikui 
A* * A. 

A N T A N U I N A K U I m i r u s , 
jo žmonai ONAI bei visiems jo giminėms gilią užuo
jautą reiškia 

Lietuviai Opera 

ONAI JUODVALKiENEI miras, 
jos vyrą STEPONE JUODVALKĮ, šeimos narius ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Lieiuviy Opera 

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGA 

Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn. 
išleis LKB Kronikos 1 tomą anglų ir po to 1 tomą is
panų kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
bų kraštuose. Kitais metais bus leidžiami sekantys 
Kronikos tomai. 

Mieli lietuviai! įsigykite LKB Kronikos 4 tomą, 
o neturintieji ir pirmuosius. Gavusieji nepamirškite 
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame. 

• 

Prisidėkite prie lietuviu tautos rezistencinės kovos, 
padėdami išleisti Kronikos knygas anglų ir ispanų kal
bomis ir kartu įsijungdami į Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 doL, amžinieji 
nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo fe-
deralinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažiau 
kaip 100 dol., bos įrašomi leidžiamose knygose. 

LAUKIAME AUKŲ ! ATKREIPKITE DĖMESĮ 
I MOŠŲ PRAŠYMUS ! 

Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos knygas užsisa
kyti bei čekius rašyti šiuo vardu b? adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Chicago. 
Illinois 60629, USA. Kur veikia Sąjungos skyriai, aukas 
galima įteikti jų valdyboms. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba 

x< 

« * 

• "t 

ARRANGE YOUR 1979 VISIT TO LITHUANIA & ROME 
VVITH UNION TOURS 

"LEADEB I>* QUAUTY TRAVEL SENCE 1931" 
. . . . . . . • • 

Retam 
New York 
May 17 
Jone 21 
Sept 27 

Juhy 18 

August 29 

Depart 
New York 

"""t~May 09 
t*i i*une 13 

> Sept, 19 

•Jory 04 

August 15 
Cost per person. double occupancy: based in 

partkipants, subject to change and/or goverament 
— "ačcompany each tour. Departures also from West 

' Ę We also asekst: in individual tourist travel to 
to Lithuania. 
Rešervations/mformation: 

— -«NION TODBS 
46 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 

*<21«) 679.7818 

Citiea/Nlghte 
Vilnius 5. Moscow 2 
Vilnius 5, Moscow 2 
Vilnius 5, Moscow 2 

Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 ] 

Vilnius 5, Moscow 2. Rome 6 ' 

Totai Cost 
$876.00 
$926.00 
$876.00 

to be announced 

shortly 

Group Inclusive Tour Air Fare with minimum 30 
approval; add $3 departure tax. Tour escort will 
Coast, Mid West and Canada. 
Lithuania; inviting relatives to USA; visitors visa 

SPACE LTMTTED 
RESERVE EARLY 

S/IS 

ht; •sens: 
WE CONGRATULATE VILNIUS UNTVERSITY ON ITS 400tb ANNTVERSARY 

Brangiai jaunystės draugei 

A. t A. Onutei Gudavičiūtei-Juodvalkienei 
miros, jos vyrą STEPONE ir sesutę STEFCTE MTKALUKIE-
NĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir karta išgyvename 
jos ankstyva išsiskyrimą. 

AGA IR VIKTORAS KUBILIAI 
KRIKŠTO DUKTĖ AUŠRA IR 
KITI ŠEIMOS NARIAI 

Mylimam vyrui 

A. t A. KAZIMIERUI ATKOČAICIUI 
mirus, p žmonai ANTANINAI, broliui PRANUI su 
šeima ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Leokadija ir Mečys Baliai ir šeima 

Gail. Seselei 

A. t A. ONAI JUODVALKIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ps vyrą STEPONE, sūnus 
SIMJĮ, ALVYDA ir dukrą R0T& 

Pranas, Stefa ir Edwardas 
Mockai 

Mielam kolegai, 

A. t A. BALIUI DAINIUI miras, 
jo žmoną JOSEPHINE, sūnų PAULIŲ, uošvę PURLIE
NĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Gedas žemaitis 
su šeima 

Brangiai mamytei 
A. t A. ELENAI KISIELIENEI 

Lietuvoje mirus, dukroms E1ENUTEI RAZMIENEI, 
Dr. D0MUTEI KISIELIŪTEI, sūnui Dr. PETRUI KISIE
LIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Leokadija, Mečys, Rita, Koma 
ir Leonas Baliai 

Mylimai Motinai okupuotoje Lietuvoje mirus, mielą 
DR. PETRĄ KISIELIŲ 

ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 
L 0. Kizlauskai 
ir R. E. Ivanauskai 

su šeima 

A. t A. MARIJA VINGILIENĖ 
Gyveno 6928 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 21 d., 1978, 8:30 vai. vak., sulaukus 66 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje ižgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, brolienė Elzbie

ta Petkūnas. jos sūnus Raymond su žmona Katty, švogeris Vy
tautas Vingilis su žmona Gene, gyv. Toronte. Lietuvoje sesuo 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Pko Namų Sav. dr-jai ir BALF'ui. 
Kūnas bus pašarvotas Seštad,. 4 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 27 d. i8 koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdęs VYRAS. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 25 d. 

A. t A ONA! JUODVALKIENEI minis, 
jos vyrui STEPONUI JUODVALKIUI ir šeima bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojauta. 

Chicagos Angiijos-Britanijos Lietuviu 
Klubo Valdyba 

Brangiai draugijos narei 

A. t A . ONA! JUODVALKIENEI mirus, 
jos vyrui STEPONUI ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Ca l i forn ia A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

\<YMU .... . . '«** 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wes t 71 St . f C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANTCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5#th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 25 d. 

x Prel. J. Balkūnas kartu su 
jubiliatais kunigais Jonu Gasiū-
nu, Vladu Budrecku ir Adolfu 
Stasiu lapkričio 22 d. lankėsi 

x Marijonų bendradarbių Chi-
cagos apskrities susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, lapkričio 
29 d., 1 vai. po pietų vienuoly
no svetainėje prie "Draugo". 

x Gen. T. Daukanto juru šau 
lių kuopos nariai su kuopos \ c į 0 24 d. išspausdino 
vėliava lapkričio 26 d., sekma
dienį, dalyvauja Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 60 metų 
sukakties minėjime Jėzuitų ko
plyčioje. Po pamaldų bus apei-

X Stanley Balzekas, Sr., su 
žmona, sekmadienį su artimai
siais švęs savo vedybinio gyve
nimo 55 m. sukaktį. Jis dar 
matomas Chrysler-Plymouth au
tomobilių prekyboje, kurią jis 
turi nuo 1933 m., dabar jau 
drauge su sūnum ir vaikaičiais. 

"Chicago Tribūne" lapkri-
kun. J. 

'Draugo" redakcijoje ir Mari jo- g o s p r i e Lietuvos Laisvės kovų 
nų vienuolyne. Kun. J. Gasiū- j paminklo ir minėjimo akademi-
nas kunigystės 50 metų jubilie- Į j a Jaunimo centre. Po minėji-

Prunskio straipsnį apie Sovietų 
Sąjungos kolonializmo pavojus 
ir apie reikalą kelti Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimus. 

x Lietuvos gynėjų pagerbi
mas ruošiamas Lietuvio sody
boje šį sekmadienį, nuo 2 vai. 

CHICAGOS 23NIOS 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje veikia lietuvių moterų dailininkių 
šventė pavasarį St. Peters- i m o kuopos nariai kviečiami da- ^° p i e ^ ' v a d o v a u J a n t aktoriui; p a roda. Cia tos parodos atidarymo metu: sol. Monika Kripkauskienė, 

burg. Fla., kun. VI. Budreckas! l v v a u t i &n T Daukanto iūru A ^ *™^ **& užkandis, Stasė Semėnienė, St. Balzekas ir dail. J. Tallat-Kelpšaitė. 
- lapkričio 12 d. Brooklyne ir £ £ kuopos narių metiniame k Ū Č i ų V a l g i a i i r * N u 0 t r - V" N o r e i k 0 8 

kun. A. Stasys lapkričio 19 cl- j susirinkime, kuris įvyks 4 vai. x Patikslinimas. "Draugo" 
Chicagoje. Jie visi trys yra Į p . p . V yčių salėje. Kuopos na- penktadienio, lapkričio 24 d., lai-
mokslo draugai ir daug nusipel- riai, turintieji uniformas, minė- i d oJ e P° nuotrauka (3 psl.) yra 
nę savo veikla nepriklausomoje j į m e į r susirinkime dalyvauja klaidingas parašas. Turėjo bū-
Lietuvoje ir išeivijoje. uniformuoti. ti: dr. A. Razma, A. Radžius. C. 

' Surdokas ir V. Vaitkus (ne V. 
Kutkus. ir J. Simanavičius). Už 
klaidą atsiprašome. 

x Prof. dr. Vytautas Bieliaus- x Vacys Kleiza, PLB vykd. 
kas su žmona dr. Danute ir duk- vicepirmininkas, po sėkmingos 
ra Diana Padėkos dienai buvo kelionės Europoje į Chicagą 
atvykę pas sūnaus ir brolio dr. grįžta ateinantį pirmadienį, lap-
Lino Bieliausko šeimą, gyv. Oak knčio 27 d., 3:25 vai. p. p. 
Parke. Ta pačia proga jie ap- Lufthansa lėktuvu, nr. 430. Jis 
lankė "Draugo" redakciją ir Europoje pasimatė ir pasitarė 
čia dirbančius savo draugus, s u Lietuvos diplomatinės tar-
painformuodami apie savo dar- nybos atstovais, LB kraštų 
bus Cincinnati. Ohio. Šiandien valdybų pirmininkais. Jaunimo 
jie išvyksta atgal į Cincinnati. kongreso rengimo komitetu ir 

X Poetas Bernardas Braz- lietuvių visuomenės atstovais. 
džionis, dr. J. Briedžio kviečia- S u v i s a i s ^ ^ J 0 naudingus lie-į 
mas, gruodžio 10 d. sekmadienį, tuviškais reikalais pokalbius. x Kun. Mykolas Tamošiūnas,; 
dalyvaus Chicagoje, Jaunimo x A. a. Jonas Rimkevičius, i S^^^rnas iš Romos, apsilankė \ 
centre rengiamame koncerte, medicinos gydytojas, gyvenęs " D r a u š e " . Romoje jis tarėsi 
kur bus atliekamos dr. J. Brie-' Marąuette Parko lietuvių kolo-: ^ a^2"*"* vadovybe apie lie-
džio sukurtos Bern. Brazdžionio j nijoje, buvo rastas savo na- ; t u v i u s a l e z i e č i ų pasaulyje ge 
eilėraščiams dainos. B. Braz-Įm Uose negyvas. Pohcijos įstai 
džionis dalyvaus ir programoj,J g o s ieško jo giminių bei arti 
paskaitydamas savo naujos poe- mųjų. 

x Stasys Žilevičius bus l i e 
tuvių fotografų metinės paro
dos organizatorius. Kita paroda 
įvyks 1979 m. lapkričio mė
nesį. 

x "Moteriškų harmonų var-

CHICAGOJE 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

FEDERACIJOJE 

Į Liet Moterų federacijos 
| Chicagos klubo susirinkimą lap 

MIDLAND Tsupymo B-vė Plečia Operacijas 
Midland taupymo ir skolinimo deralinės valdžios iki 40.000 

b-vė, vadovaujama prityrusio i dol. Investavimai daromi suma-
finansininko advokato ' Frank niai ir saugiai. 
Zogo, išaugo į rimtą bankinę į Midland taup. ir skoL b-vės 
įstaigą ir indėlininkų patogu- į vadovybėje įvyko pasikeitimų ir 

šeimos radijo programos metu. ^ Pirm. M. Marcinkienė susi-jmui numato įvesti Drive in į jų direktoriai atjaunėjo: vietoj 
x Jonas Miškinis, Rochester, rinkimui vadovauti pakvietė Iz. operacijas. Tam tikslui, prie i mirusio a. a. John Evans, direk-

1 centrinės įstaigos (8929 So. j torium išrinktas jo sūnus John 
Harlem Ave., Bridgeview, B Į ) , j Evans, jr., o vietoj išvykusio 

tojimo baimė nėra pagrįsta 
x Hamiltono lietuvių teatras! š i a t e m a ^ s k a i t oma 519-oji j kričio°12 d. Jaunimo centre sJi-

'Aukuras- rengiasi atvykti į ^ Alvudo paskaita šį šeštadienį, i sirįnko didelis skaičius narių ir 
Chicagą ir Jaunimo centre su- n u o 9 v a L ^ 0 , Sofijos Barkus svečių kurie domisi klubo veik-
vaidinti B. Sruogos dramą "Pa
vasario giesmę" ir G. Zapolskos 
•'Ponios Dulskienės moralę". 
Vaidinimai bus ateinančių me-

1 tų kovo 17 ir 18 dienomis. Ren-
; gia "Lietuvos Aidų" radijo va-
! landėlė. 

ŽUVO GAISRE 

Du vaikai žuvo degant namui 
5330 S. Laflin, Chicagoje. Ug
niagesiai išnešė iš liepsnų lavo
nus dviejų pusseserių: Ch. 
Fields, 4 m., ir T. Fields, 3 m. 

RUOŠĖSI SPROGDINTI 

PERŠOVĖ LIUDININKĄ 
J. B. Wills, 56 m., čikagietis, 

besiruošiąs liudyti prieš krimi
nalinio sindikato narius, kurie 
buvo jį peršovę, dabar vėl per- . 
šautas. Grįždamas iš tarny
bos, ji spasistatė automobilį ne- J 
toli namų 11743 S. Laflin. ; 

Jugoslavų išeivių teroristai I ****> d u * * » * i r * • • « * 
ruošėsi susprogdinti Jugoslavi-1 P^ovė. 
jos konsulatą ir jugoslavų klu-j ATNAUJINTI NAMUS 
bą Chicagoje. Klubo sprogdi- i Allstate bendrovė paskyrė 
nimas buvo numatytas šeštadie- j 50,000 dol. paremti atnaujinimo 
nį parengimo metu. Tačiau są-; reikalingų namų sutvarkymą ne- . 
mokslas buvo susektas, rastas j turtinguose Chicagos rajonuose. 
New Yorke dinamitas, kuris tu- Į Iš viso ši bendrovė įvairiems 

: rėjo būti atgabentas į Chicagą. j miestams paskyrė 200,000 dol. | 
Areštuoti du žmonės Chicagoj į atnaujinti namams neturtėlių ra-, 
ir trys New Yorke. ' jonuose. 

N. Y., artimas "Draugo" ben-: Motekaitienę, sekretoriauti — 
dradarbis, padėkojo už šventi-; L . Naruševičienę. 
nes korteles ir atsiuntė 7 dol. 
auką. Ačiū. 

x Stella Sheputis, Cicero, 

nupirko žemės sklypą ir ruošia-; gyventi į Floridą Joe Dargio, 
si pradėti vykdyti įrengimo dar- j išrinktas Algis Šimkus. Nau-
bus. ! jiems direktoriams linkime sėk-

Midland taupymo ir skolinimo 'mingai įsijungti į bendrovės 
b-vės indėliai prašoko 45 miTi-i darbą ir dar geriau aptarnauti 

Z1JOS. 

resnj suorganizavimą. Kun. Ta 
mošiūnas ketvirtadienį jau iš 
vyko į Kolumbiją. 

x Lietuvių rašytojų draugi-

Pirmininkė, neseniai grįžusi 
iš New Yorko, supažindino da-

maloniu laiškeliu' padėkojo! ^ ^ s u s P a l i o 7 " - 8 *• i ^ 1 ^ ! 
už šventines korteles ir atsiun- į s i u JubiUejinių 30 metų veiklai 
tė 10 dolerių auką. Labai ačiū. \ Prisunmti suvažiavimu kuriame - m e . ; taupytojus. 

Baužas, Clarendon J» buv<> vienintele . » * * • * * £ 5 2 5 - l ^ M ^ M i d l a n d t a U P ' 
atsiuntė 7 dol. auką.! Chicagos. Ji primine, kad B M * į * ^. d ė k o j o ^ e ^ t a u p yto jams ir 

• organizacijos uzuoma^a buvo ^ J *Akivazdžiai roio,! kviečia ateityje savo santaupas 
Vokietijoje 1947 m ^ e * k a d Marouette Parko apylinkei I laikyti Midland taup. ir skol. 
pirmuosius jos tikslus, uzdavi- "" .7 " . v/ . \h VA1P 

buvo reikalinga bankine istai-> u~veJe-
mus ir naujus įpareigojimus; ^^ ^ ^ „ ^ ^ . j Midland taupymo ir skolini-

M. Baužas, Clarendon į J1 b u v o 

Hills, UI., atsiuntė 7 dol. auką. Į' 
Dėkui. 

X Albinas Ruzgas, nuolati
nis "Draugo" skaitytojas ir rė
mėjas, nuolat gyvenąs Kanado-

x Spaudos balius, ruošiamas je, žiemos metui persikėlė į St. 

ir skol. b-vė 

X Suktinio tradicinis vaka- y^ valdyba 1978 metų premi- L i e t u v u 4 Žurnalistų s-gos Dauž- i Petersburgą. Floridą, iš kur at
ras Įvyksta gruodžio 2 d., šeš- j jaj skjrti komisiją sudarė iš v a r d ž i o Fondo. įvyks 1979 m.: siuntė mums malonų laišką, pa-

7 vai. vak. Jaunimo į LoS Angeles ir apylinkėje gy- ^-usio ^ d- Martiniąue salėje, j dėkojo už gerą informaciją ir 

e i v l W - ^ventojų poreikius.' * " jmo b-vės centrinė įstaiga ran-
Idasi 8929 So. Harlem Ave., 

tadieni. 
centre. Įdomi programa 
vakarienė. 
orkestras 

Šilta; 1 venancių rašytojų. Komisija Programoje premijų įteikimas,, pridėjo 10 dolerių auką. 
Gros Neo-LithuaniaI> T a tokios sudėties: Bernardas m e n i n ė d a l i s * ***"*• grojant širdžiai dėkojame. 
Visi kviečiami. į Brazdžionis. Bronys Raila, Alė i ^eo-Lithuanų orkestrui, vad. A. x Viktorija Alytienė, Wor. 

į Rūta. dr. Elena Tumienė ir! M<**estui. Visi kviečiami daly-1 cester, Mass., 
! Pranas Visvydas. i v a u t i i r Paremti jaunuosius žur- 1 prenumeratą, 

i nalistus. Bilietai pas J. Janu- ! auką. Ačiū. 
šaitį "Paramoje", tel. 737-3332. 

(pr.). 

x Kr. Donelaičio lituanistinių, 
mokyklų žiemos balius ĮV> ks šeš- x Už kun. Juozą Zeliauską, 
tadienį, gruodžio 9 d., 7:30 vai. S. B., bus atnašaujamos šv. Mi-
vakare. Jaunimo centro didžio- šios tėvų jėzuitų koplyčioje 
joje salėje. Meninę programos; lapkričio 26 d., 10 vai. ryto. Pa-
dalį atliks trupė "Trikampis", maldų metu giedos solistė Ge-
kurią sudaro Vida Kazlauskai- novaitė Mažeikienė. Visi, kurie j § l n a ir K r ^ i n a . Butkūnaitės iš 
tė, Vitas Underys ir Linas Rim- prisimena velionį, prašoma pa
kus, šokiams gros "Vytis" or-į maldose dalyvauti. (pr.). 

x 

LMKF >ra reikšmin- >* 
gas veiksnys, gyvai atsihepiąs į 
bet kokius svarbius aktuaUus: Midland taup. ir skol b-vės , } [11. 60455, Brigh-
klausimus politinėj srity. Ji pri-į ryžtas įsteigti Marąuette U » J J p a r k o s k ^ u s 4 ( M 0 Ax6bee 
sideda ir rodo iniciatyvą jauni-} skyrių, suteikė namų savmm- A y Q M u e t t e P a r k o _ 
mo, švietimo, liet. kultūros rei-.kams didesni pasitikėjimą, o1 

kalais ir k t Suvažiavime buvo : duodamos paskolos, pakėlė namų 
akcentuota baisi politinių kali- vertę. Gražiausia ir turtingiau-

didesne n i l* b ū k l ė i r « g e ^ J " 0 0 reika- s a i l i e t u v i x * Marąuette Parko ko-
jlas. Iškeltas projektas įsteigti lonija buvo išgelbėta nuo su-
1 kaliniams padėti komitetą, nes;nykimo. Namų kainos pakilo 

Nuo-

atnaujindama 

x Jaunimo centro metinėje korteles, aukų 
vakarienėje sekmadienį, gruo-! siuntė: 

Dėkodami už kalėdines: kalinių gelbėjimas yra mūsų ^ žmonių prakaitu bei sumanu-
po 5 dol. at-

džio 3 d., dainuos ir gros Re-

kestras. Dėl rezervacijų prašo
me kreiptis pas p. Birutę Sas
nauskienę, tel. 964-4364 arba 
šeštadieniais — mokyklų rašti
nėje. Visi tėvai, bei jų drau
gai ir pažįstami, yra šiltai kvie
čiami dalyvauti ir tuo paremti 
ir toliau Kr. Donelaičio mo
kyklų išlaikymą ir klestėjimą. 
Tuo pačiu metu Jaunimo centro 
apatinėje salėje vyks ir jauni
mo šokiai. Jaunimui įėjimas 
3 dol. asmeniui su vakariene ir 
"Disco" muzika. Kviečiami visi 
aukštesniosios mokyklos moki
niai, jų draugai bei pažįstami. 

(pr.). 

x Akiniai siuntimui į Ij> tu 
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę 
Optical Studio. 7051 S. "VVashte-
naw Ave.. Chicago, UI. 60629 
Tel. 778-6766. fsk.) 

X Dėmesio lietuviams gy 
venantiems Lemonte, Joliet 
Bclingbrook, Willow Springs 
Downers Grove, Palos, Lock 
port ir net Chicagoj! Valenti
nas ir Lilija Ramoniai. savinin
kai Masters Art Gallerics VVood-
field Shopping Centre, atidarė 
savo antrą galeriją naujarr 
f/oiiis Joliet Shopping Centre, 
kuris randasi ant 1-55 (Steveu-
son Expressway) ir Rt. 30. La
bai greitai ir patogiai pasiekia
ma, tik 15 min. už Lemont Rd. 
Atdara kasdien nuo 10 v. r. iki 
9 vai. vak Tai labai gera pro
ga prieš šventes įsigyti naują 
meno kūrinį savo butui papuoš
ti ar dovanoti artimiesiems. 
Cia yra sukaupta šimtai alieji
nių paveikslų ruropierių ir ame
rikiečių dailininkų, rėmų ir gar
siųjų menininkų originalių gra 
fikų. Visus kviečiame atsilan 
kyti. (sk.). 

Detroito. Ne tik organizacijos, 
bet ir asmenys kviečiami daly
vauti vakarienėje, kuri praside-į 
da 5 vai. Bilietai Jaunimo cen
tre, (pr.). 

X Kcrp! Neo-Lithuania ir Lie- \ 

x Juzefą ir Viktoras Šimai
čiai grįžo iš Saudi Arabijos, pa
keliui sustodami Graikijoje ir 
Vokietijoje. Viktoras Šimaitis 
gavo vienos Arabų bendrovės: ^ ' ^ T a o t i n i a » Namai rengia 
aukso puošmenų atstovybę. ^N a uJ 1?^ M«*ų sutikimą gruo-
Puošmenos yra 18 karatų, p a - : d ž i o 3 1 d- U e t - Tautinių namų 
gamintos Italijoje ir artimuose s a l ėJ e- S t a l u s a r viet^s nžsisa-
rvtuose. Jos parduodamos ur-1*** telef- 778-7707 ar 925-0035 

Fr. Krasauskas, Chicago, 
Dr. R. Čerškus, Lathrup Vil-

lage, 
Alice Lopez. Miramar, 
Ch. Žaliūnas, Los Angeles, 
Dr. K. Jablonskis, Melrose 

Parkas, 
Labai ačiū. 

tautos gelbėjimas. Iš M. Mar- į mu įsigytos nuosavybės atgavo 
cinkienės išsamaus pranešimo: savo vertę. 

mo pirkliams, tačiau norintiems • Vakarienė, šampanas, gėrimai, 
bus galima panašiomis kaino- š o k i a i - I ė J i m o a u k a 1 5 do1- s t u -
mis privačiai nusipirkti. Susi- d e n tams 10 dol. Visi kviečiami, 
domėję paskambinkite telef., (p**-). 
763-0337. ( s k ) . 

x Dail. A. Petrikonio pa-
"eikslai vėl gaunami Chicagoje. 
Pasirinkimas didelis ir įvairus, 
kainos neaukštos. Išstatyti 
?erroje, 3237 W. 63 St^ Chi

cago, m , 60629, tel. 434-4660. 
(sk). 

x Dr. J. Gustaitis, Scranton, 
Pa., užsisakė "Drauge" didesnį 
kalėdinių kortelių kiekį ir pa
skyrė auką. Dėkojame. 

x Dail. Br. Murinas, Melrose 
Park, UI., "Draugo" bendradar
bis", parėmė savo dienraštį 10 
dolerių auka. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Poeto Bernardo Brazdžio- x Aukų "Draugui" atsiuntė: 
nio lyrika dr. Juozo Briedžio po 3 dol. — A. Balašaitienė, S. 
harmonijoje koncertas įvyksta Butvilą, V. Genys, J. Kaunas, 
gruodžio 10 d., sekmadienį, 3 A. Skrupskelienė, J. Landsber-

X Ką pasaulis kalba klausy-
irit. Grundig 21 bangos radijų, 
^radinskas. 2512 W. 47 St., tel. 
376-1998. Atd. 9—6; pirm. ir 
tetv. 12—6. Sekm. ir treč. užd. 

(sk.). 

y Reikalinga prityrusi buhal
terė, rašyti mašinėle (45-50 žo
džių per min.) ir atlikti kitus 
įvairius raštinės darbus. Taip 
pat reikalinga "customer rela-
tions" tarnautoja. sugebanti 
vesti produkcijos rekordus, at-
.-^akinėti telef. ir norinti išmokti 
kitus raštinės darbus. Kreiptis 
į Aldoną Palukaitienę, 8:30 vai. 
r. iki 5 vai. vak.. tel. 487-5600. 

(sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokrjimais ir priei-
r.amais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savir.gs, 2212 
VVėst CermaK Road Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

vai. p. p. Jaunimo centre. Bi
lietai gaunami "Marginiuose". 

(pr.). 

gienė; po du dol. — VI. Balčiū
nas, J. Jurkus, J. Leveris. Dė
kojame. 

X "Gražios šių metų "Drau
go" kalėdinės kortelės" — rašo 

susidarė vaizdas, parodas, ką 
galėjo ir ką gali padaryti orga
nizuotos moterys. B klubų ats
tovių pranešimų matyti, kad 
jų veikla reiškiasi pagal vieto
vių sąlygas ir reikalavimus (kul
tūriniai, švietimo, jaunimo, šal
pos ir kt.) Klubų ir atstovių 
yra ir už Amerikos ribų (Ka
nadoj, Vokietijoj, Australijoj). 

Suvažiavime buvo išrinkta 
nauja centro valdyba. Pirmi
ninkės pareigos teko Margari
tai Samatienei. Dgametė pir
mininkė Irena Banaitienė už 
rūpestingą ir gražų vadovavi
mą paskelbta LMKF garbės 
pirmininke. Chicagos klubas 
nusiuntė joms sveikinimus ir 
linkėjimus. Jubiliejaus proga 
buvo suruoštas pianisto Vytau
to Smetonos koncertas ir jau
kus pasižmonėjimas su vaišė
mis. 

Baigiantis Chicagos klubo ka
dencijai, išrinkta nominacijų ko-

Midland taup. ir skol. b-vė 
moka aukščiausius leistus nuo
šimčius, o indėliai apdrausti Fe-

o 
2657 W. 
UI. 60629. 

69th St., Chicago, 
<aj). 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

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

skaitytojai. Šia proga aukų p o j r m s i j a j 5 E Diminskienės, D. 
5 dol. atsiuntė: 

J. Vaičius, Chicago, 
Alg. čerekas, Warren, 
Stasys Stulpinas, Griffith. 
Stasys Petrokas, Chicago. 
Maloniai visiems dėkojame. 

Kurauskienės ir A. Šlenienės. 
Po renginių vadovės M. Ma-

cevičienės ir iždininkės trumpų 
pranešimų, taip pat po eina
mų reikalų aptarimo buvo dr. 
Antano Pustelninko žodis svei-

x Kun. Alfonso Lipniūno j katos reikalais. Aktuali tema, 
moksleivių ateitininkų kuopa ! kaip pasiruošti žiemai, davė pro-
ruošia balių sausio 20 d., šešta- \ gos dalyviams ir patiems pasisa-
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo ! kyti. klausti ir išsiaiškinti. Pre-
centre. Bilietų kaina studen- Į legento pagrindinė mintis mity-į gyti pas sekančius atstovus: 

G E D I M I N O S T U L P A I 
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama dovana įvairiom 

progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 karatų aukso ir iš gryno sidab
ro. Iš kairės į dešinę: moterų špilkutė, vyram ir moterim kaklo papuo
šalas ir kaklarasSčiams špilka. Kainos nuo $96 — $35. Stulpus galima {Si

tams ir moksleiviams 6 doL, su
augusiems — 12.50 dol. asme
niui. Rezervuoti stalus prašo
me skambinti Edmondui Salik-
Hui tel. 737-6886. (pr.). 

x I'ž mirusius Chicagos Ang- j 
H jos - Britanijos Lietuvių klubo 

Duetas - • Kristina Kartanient i- ! narius šv. Mišios bus atnašau-1 
Lenonard MosteK atlieka Mozarto 1 jamos šį sekmadienį, lapkričio) 
"Die Zauberfloete" Omahoj rudens ! 26 d., 11 vai. ryto T. Jėzuitų ko- ' 
vakare spalio 28 d Sv. Antano pa- : , a ^ y^ ^ r a § O T n i 
raDiios saleie. Platesnis anraavmf\s F J ^ —*\_ . 

CHICAGOJE: 

CLEVELANDE: 

NEW YORKE: 

rapijos salėje. Platesnis aprašymas 
buvo "Drauge" lapkr. 3 d. 

Nuotr. I. Gaidelio 
pamaldose dalyvauti. Valdyba 

(pr.). 

boję, profilaktikoje, t. y. nau
dojant mediciniškas priemones 
sveikatai apsaugoti, reikalinga 
saikas ir atsargumas. Kas vie
nam naudinga, tas kitam gali 
būti kenksminga, nes ne kiek
vienas žmogus vienodai sukur
tas. Už įdomias mintis ir nau
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pabendravimu prie vaisių. 
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