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P a r e i S k i m a s 

Vėl kreipiuosi į Jus kelionės į 
USA reikalu. Šiemet, rugpiūčio 
mėnesyje, iš brolio Juozo, iš USA, 
gavau ketvirtą abiejų seserų ir 
abiejų broliu kolektyvu kvietimą 
apsilankyti. Kvietimą pasirašė ir 
USA valstybės sekretorius Sairus 
Vance, ir Rusijos pasiuntinybės 
atstovas. 

Rūpindamasis dokumentais, 
kreipiausi } Radviliškio Pasu sta
lą blanku anketai. Tarnautoja 
nedavė, nes pirmininkė esanti 
atostogose. 

Ar klystu prileisdamas, kad ji 
nedavė dėl to, jog norėjo iš jū
sų gauti informacijų, kas daryti? 

Ir šit ką patyriau, netikėtai 
pašauktas į Pasu stalą: toji pati 
tarnautoja pasiėmė saugiai padė
tą dokumentą ir, užuot jį man 
davusi, iš tolo ėmė ir pati per
skaitė skubėdama, sutrikdama, 
Tai buvo rugsėjo 12 dieną. 

Ji m^n nepasakė ir neperskai
tė, kas, kam, kada dokumentą 
rašo. Supratęs, kad turėsiu kaž
kam aiškintis, paprašiau tarnau
toją, kad man duotų iš to doku
mento nusirašyti jo datą ir nu
merį. 

Tarnautoja įsirūstinusi nutrau
kė mano kalbą, dokumento neda
vė, nepasakė, ko man reikėjo, 
pikta nusigręžė ir nuėjo. 

Viskuo reiškėsi aiški, nepapras

ta baimė, kad tik aš neprisilie-
čiau prie dokumento, kad tik k,o 
nors geriau neatsiminčiau, kad 
tik dokumentas kaip nors neiš
eitu į viešumą. 

Smulkmenų ir nespėjau įsidė
mėti. Rašto prasmė maždaug to
kia: 

„Jūsų broliai: Alfonsas ir Juo
zas, organizavo bandas ir žudė 
tarybinius piliečius. Jūs niekuo
met nebūsite išleistas pas bandi
tus". 

Kaip matote: kaltinimai neei
liniai, ir mums neeilinė skriauda. 

Ar aš klystu spręsdamas, kad 
taip atsakėte Jūs į mano prašy
mą, kurį Jums parašiau šiemet, 
gegužės 30 dieną ir kuris jau 
yra mano septintasis prašymas. 

Argi aš apsirinku spręsdamas, 
kad Jūs tuo savo atsaku norėjo
te užšachuoti ir užšachavote ma
no brolio Juozo ketvirtą kvieti
mą į USA Ir tam užšachavote, 
kad pasiteisintumėte, del ko ma
nęs neišleidžiate? 

Betgi aš tebežinau viską, kaip 
buvo, ir tebėra gyvu liudininkų. 

Čia atskleisiu, kad mano bro
liai nekalti, ir nėra kliūties, kad 
juos aplankyčiau. 

Jau dešimti metai kaip prašau
si išleidžiamas- Dabar ir šituo 
aštuntuoju prašymu JŪSŲ prašau 
to paties dalyko: leiskite mums, 
susenusiems, stovintiems prie ka
pu vartų, nors sykį pasimatyti 
prieš mirtį po nesimatymo per 
33 metusi 

Gal Jūs su savaisiais spręsite, 
kad aš, teisindamas brolius, ga
lįs nepaisyti tiesos. Spręskite, 
užtikrinu, kad aš remsiuosi fak
tais, kurie gali būti paliudyti. 

(Bu* dMgtam) 

J^^PP^"™ vjL.. 

Britų darbo partija 
pasuko į kairę 

Pralaimėti rinkimai šukele vadų kritiką 
Londonas. —Britanijos darbo 

partijos konferencijoje Brighton 
mieste nemažą pralaimėjimą pa
tyrė buvusioji partijos vadovybė. 
Darbo partijos pralaimėjimas 
paskutiniuose rinkimuose atnešė 
daug kritikos buvusiai vyriausy
bei ir jos premjerui James Calla-
ghan. Tradicija, kad partijai va
dovauja darbiečiai parlamenta
rai, buvo suvažiavimo pakeista. 
Laimėjo kairysis partijos spar
nas, kuriam neoficialiai vadovau
ja Anthony Wedg\vood Benn. 

Svarbiausias pakeitimas liečia 
prieš rinkimus skelbiamą partijos 
platformą ar manifestą. Anksčiau 
partijos planus, pasiūlymus ir pa 
žadus balsuotojams sudarydavo 
partijos vadas su buvusiais vy
riausybės nariais, parlamento at
stovais. Dabar kairieji darbiečiai 
tą pareigą atidavė partijos vykdo
majam komitetui, kuriame daug 
svorio turi įvairiu darbo unijų 
vadai. 

Kairiųjų vadas Benn savo kal
boje siūlė įvesti Britanijoje gry
nai socialistinę tvarką, nepatai
kauti nuosaikiesiems sluoksniams, 
radikaliau spręsti valstybės pro
blemas. Jei darbiečiai' planuoja 
turėti masių partiją, turi leisti 
masėms dalyvauti partijos spren
dimuose, nepaliekant ju tik "iš
rinktiesiems" parlamento na
riams, kalbėjo Benn. 

Suvažiavimas priėmė rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad partijos 

vadovybė prieš kiekvienus rinki
mus renominuotų kandidatus į 
parlamentą. 

Suvažiavimo pirmininkas Frank 
Allan kaltino vadovybę ir prem
jerą Callabhan, kad jis nuvedęs 
partiją į pralaimėjimą tik todėl, 
kad neklausė partijos nariu dau
gumos. 

Buvęs premjeras gynė savo vy
riausybės laimėjimus, nes jie bu
vo atsiekti neturint parlamente 
aiškios daugumos. Jis pasisakė už 
parlamentinės partijos palikimą 
senose pareigose, nes tie darbie
čiai, kurie yra parlamente, turi 
daryti sprendimus. 

Kairiųjų darbiečiu vadas Benn 
paskutinėje darbiečiu vyriausy
bėje buvo energijos ministru. Ma 
noma, kad po konferencijos par
tijos vadas Callaghan pasitrauks 
iš pareigu. Jo vietą gali užimti 
kairysis Benn. 

—Zimbabvės — Rodezijos lai
kinasis premjeras Muzorewa pri
ėmė Britanijos siūlomą naujos 
konstitucijos projektą su sąlyga, 
kad Britanija tuoj atšauks pre
kybos sankcijas. Projektas per
duoda Rodezijos valdžią juodie
siems, tačiau palieka ir baltiesiems 
garantijas, kad jie nebus perse
kiojami. 

— Du alpinistai, nugalėję Eve 
ręsto kalną, besileisdami žemyn, 
sušalo ir mirė. 2uvo vienas ame
rikietis ir moteris vokietė. 

Praėjusį penktadienį popiežius Jonas Paulius II-sis pravažiavo tris didesnes lietuvių kolonijas: Brighton, Gage ir 
Marąuette Parko. Tūkstančiai lietuvių buvo susirinkę Ka lilornijos gatvėje, tarp 67-tos ir 69-tos gatvių. Nemažai 
žmonių laukė popiežiaus ir 73 gatvėje. Nuotraukoje dalis jaunimo prie Maria HS. Nuotrauka J. Kuprio 

Mano nuoširdus sveikinimas 
Amerikos lietuviams. 

| Likite ištikimi Kristaus Bažnyčiai! 
Branginkite kilnias tautos tradicijas! 
Tegloboja Jus Dievo Motina Marija! 
Garbe Jėzui Kristui. 

BREŽNEVO PAŽADAI 
RYTŲ VOKIETIJOJE 

Žadėjo išvežti dalį kariuomenes 

TRUMPAI 

1$ VISUR 
— Sovietu užsienio reikalu 

! ministerija paskelbė, kad atšau-

Šiuos žodžius popiežius Jonas 
Paulius II-sis pasakė Chieagoje, 
Grant parko Mišiose, kur jis pa
sveikino susirinkusius, apie pu
santro milijono žmonių, dešim
čia kalbų: "Garbė Jėzui Kristui", 
tik lietuviams skirdamas daugiau ; 

negu 3-4 žodžius. 
Popiežius Amerikoje paliko ne

išdildomą įspūdį, spauda ir tele-
I vizija per 7 dienas skyrė svečiui 
nepaprastą dėmesį. Cituojami jo 
žodžiai, pareiškimai, laikraščiai 
pilni jo nuotraukų. Chieagoje po
piežius viešėjo 37 valandas, ta
čiau per tą laiką jį pamatė mi-
įjonai zmoniu-

., Sekmadienį vakare popiežius 
ikiamos Sovremennik teatro ? a s t! atsisveikino su Amerika oalvdė 

Berlynas. — Ryty Vokietija Į vietai pastatė Rytu Europoje 1201 rolės Švedijoje- New Yorke p a - L . .« 5 Z 5 . U L„" 
iusį savaitgalį šventė 30 me-j nauju SS - 2 0 vidutinio_nuoto- skelbta, kad pabėgęs Bolšoi t e a t - j ^ ^ S S S f £toT 

ro baletininkas Aleksandras Go 
dunov ateinančiame sezone šoks 

praėjusi 
tu sukaktį nuo komunistinės 
valstybės įsteigimo "rytu zonoje". 
Minėjime dalyvavo daugelio ko
munistinių valstybių vadai, 
partijos atstovai iš viso pasaulio. 
Kariniame parade dalyvavo šim
tai tanku, šarvuočiu, raketų-
Pirmą kartą virš parado aikštės 
praskrido šarvuoti karo helikop
teriai, kas iššaukė trijų sąjun
gininku protestą: Prancūzijos, 
Britanijos ir Amerikos. 

Parade svarbią kalbą pasakė 
sovietu prezidentas Leonidas 
Brežnevas. Jis įspėjo, kad NATO 
vadovybės planuojamas naujų 
strateginių raketų įvedimas Va
karu Europoje smarkiai pakeis
tu dabar esantį strateginių gink 
lų balansą. 

Brežnevas paskelbė, kad Sovie 
ty Sąjunga planuoja išvežti iš 
Rytu Vokietijos 20,000 kareiviu 
ir 1,000 tanku- Vakaru žvalgy
bos žiniomis, sovietai Rytu Euro
poje laiko apie 400,000 kareiviu. 
Vien tik Rytu Vokietijoje moto
rizuotose tankų divizijose rusai 
turi apie 57,000 vyru. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt pareiškė Bono
je, kad prieš komentuodamas 
Brežnevo kalbą, jis turi ją pastu
dijuoti. V. Vokietijos šaltiniai pa 
reiškė, kad V. Vokietija palan
kiai sutiktu sovietų pasiūlymą 
sumažinti jėgas centrinėje Euro
poje. 

Nors Brežnevas savo kalboje 
pareiškė, kad sovietai per pasku
tinius 10 metu neatvežė į Rytu 
Europą nė vienos naujos raketos, 
valstybės departamentas pareiš
kė nesutinkąs su šiuo tvirtinimu. 
Vakaru žvalgybų žiniomis, so-

Nauji ginklai 
Egipto parade 

Kairas. — Praėjusį šeštadienį 
Egipto kariniame parade buvo 
parodyti naujausi Egipto ginklai, 
jų tarpe neseniai iš Amerikos 
gauti F-4 lėktuvai ir Kinijoje ga
minti sovietu Mig-19 lėktuvai, 
kurie gavo kinu vardą „Shen-
-Yang F-6". Pirmą kartą parade 
pasirodė ir britų gamybos prieš
tankinės raketos „Svvingfire" bei 
Amerikos atsiusti šarvuočiai M-
-113. 

Nors su Izraeliu pasirašyta tai
kos sutartis, Egiptas paradą su
ruošė minėdamas 1973 m. karo 
su Izraeliu sukaktį. 

lio raketų, kas verčia NATO ka
rinę vadovybę ieškoti nauju ra
ketų Vakarų jėgoms. Siūloma 
įvesti Pershing II raketas Olandi
joje, Belgijoje ir Vakarų Vokie
tijoje, tačiau šių valstybių vyriau 
sybės turi politini'; sunkumu 
tas raketas priimti. Parlamentuo
se opozicijos protestuoja prieš 
naujų atominių ginklų įvedimą. 

Brežnevas įspėjo, kad nauju 
Pershing raketų išstatymas Va
karuose susilauktu panašaus so
vietų atsakymo. 

Prezidento Carterio saugumo 

buvo: cio paskutiniai žodžiai 
„God bless America!" 

_ ,, Kalbėdamas ūkininkams Iowo-
American Ballet grupėje jo pir- j e p - f f c H l | s r a g i n o j u o s g e r b t i k mas pasirodymas bus Kennedy 
Centre, Washingtone gruodžio 
mėnesį-

— Ženeva — Pekinas keleivi
nis lėktuvas, besileisdamas Atė
nuose prisipilti kuro, sudužo, už
sidegė blogame ore, žuvo 30 ke
leiviu- Tarp keleiviu buvo apie 
100 mediciaos gydytoju, skridu
siu į tarptautinį kongresą. 

—Nikaragvos vidaus reikalu 
reikalų patarėjas Zbigniew Brze- ministras paskelbė, kad prieš re-
zinski, kalbėdamas ABC televizi- voliuciją nusistatę žudikai nušo-
jos "Issues and Answears" progra- v* Marael Checa, kuris buvo dile
moje sekmadienį pasakė, kad j tatoriaus Somozos šunenas, tačiau 
Brežnevo pažadas ištraukti iš Ry- d l r l * s propagandos 
tu Vokietijos dalį savo kariuo
menės nepakeis Vakarų plano iš
statyti vidutiniu nuotoliu rake
tas Vakaru Europoje, nes strate
ginis balansas jau yra Vakaru 
šalims nepalankus. Brežnevo pa
žadai mažinti karines jėgas siekia 

srityje san-
danistų sukilėliu pusėje. 

—Praėjusį savaitgalį keliose 
valstijoje įvyko demonstracijos 
prieš branduolinės energijos jė
gaines. 

— Valstybės departamentas at
šaukė ambasadorių Pietų Korė-

jegu sustiprinimą, pasaKe 
zinskis. 

Ruošiasi teisti 
"keturių gauja" 

Pekinas. — Naujasis Kinijos 
„pirmininkas" Hua Guofeng spa
lio 15 d. ruošiasi atvykti Pran-
cūzijon. Po to jis aplankys Bri
taniją, Italiją ir Vak. Vokietiją. 
Spaudos konferencijoje jis atiden
gė, kad partija planuoja teisti 
„keturių gaują", ju tarpe Mao 
Tse Tungo našlę Chiang Ching. 
Kinijos komunistu spauda 
smerkia kai kuriuos Mao Tse 
Tungo laiku nutarimus. Dau
giausia kritikos sulaukė privers
tinas žmonių varymas į žemės 
ūkio „komunas", jo 1958 m. pa
skelbtas „didysis šuolis į priekį" 
ir „kultūrinė revoliucija", kuri 
beveik atvedė Kiniją į civilinį ka
rą- Kai kurie buvusios valdžios 
nutarimai atnešė gyventojams 
badą, sakoma partijos laikraš
čiuose. 

sustabdvti planuojamą raketiniu j Joje VVilliam Gleysteen, protes-
Brze-! tuojant dėl vyriausybės žygiu 

prieš opozicijos veikėjus. Po pa
sitarimų Washingtone ambasa
dorius grįš atgal į P. Korėją. 

— Buvęs prezidentas Gerald 
Fordas pasakė, kad jam daromas 
vis stipresnis respublikonu veikė
ju spaudimas paskelbti kandida
tūrą j prezidento vietą. 

—Federalinė valiutos taryba 
padidino nuošimčius už pasko
las. Ju bus sunku gauti ir jos 
brangiau kainuos. Manoma, kad 
šis nutarimas padės sustiprinti 
dolerį tarptautinėje rinkoje ir su
mažins infliaciją. 

— Senatorius Howrd Baker 
pranešė, kad jis paskelbs savo 
kandidatūrą į prezidentus lap
kričio 1 d. Kalbėdamas televizi
joje, sen. Baker pareiškė, kad 
SALT ratifikavimas neturi sena
te vilčių, jei ta sutartis nebus pa
keista. 

mylėti žemę, palikti ją nesužalo
tą savo vaikams ir neužmiršti 
dosnumo, nes jie gali užauginti 
maisto milijonams, kurie neturi 
ko valgyti. Popiežius nebijojo pa
sakyti minčių, kurios ne visiems 
amerikiečiams priimtinos. Prie 
Laisvės statulos New Yorke jis 
įspėjo nesigundytr laisvės iliuzijo
mis, paviršutiniškomis lytinėmis 
laisvėmis. New Yorko miesto gy
ventojams, kurie dažnai atrodo 
beširdžiais, jis patarė mylėti vie
nas kitą, jaunimui jis pabrėžė 
dvasiniu žmogaus savybių svar
bą. Motery lygybės reikalavimų 
apimtame krašte jis pasmerkė 
skyrybas, patvirtino, kad kuni
gystė yra tik vyru pašaukimas. 
Popiežius nebijojo pasisakyti 
prieš abortus, prieš gimimu dirb
tinę kontrolę, prieš homoseksua
lizmą. Stebėtojai pamatė, kad, 
pasisakydamas prieš populiarius 
dalykus, popiežius nenustatė klau
sytojų prieš save, iš ko politikai 
gali pasimokyti. 

Per 7 vizito dienas popiežius pa
sakė 67 kalbas ir pamokslus, vi
sur pabrėždamas ne daug kur 
siekiamos „pažangos", moderniz
mo, naujybių svarbą, bet patvir
tindamas senas, išbandytas Baž
nyčios pažiūras. Savo susitikime 
su Amerikos vyskupais popiežius 
ragino juos vesti tikinčiuosius iš
bandytais Bažnyčios keliais. 

Ateistu bandymai sutrukdyti 
popiežiaus vizitą buvo keliu teis
mu atmesti. Chieagoje jie bandė 
su plakatais įžengti į Grant par
ką, tačiau policija plakatų neįlei

do, tuomet ir ateistai išsiskirstė. 
Keliose vietose policijai teko su
imti kelis nesveikus tipus, kurie, 
įtariama, ruošėsi pulti popiežių-

Grant parke po masinių pamal
dų jaunas vyras peiliu išrėžė ga
balą kilimo, kuris dengė platfor
mą. Supiaustęs į mažus gabalė
lius, jis pardavinėjo kilimą suve-
niru medžiotojams po vieną dol. 

Praėjusio antradienio spalio 2 d. 
"New York Times" Robert Blair 
Kaiser straipsnyje apie popiežių 
Joną Paulių II-jį, rašo: "Karol 
Wojtyla was born in 1920 to a 
sturdy Lithuanian mother and a 
noncommissioned officer in the 
Polish Army". Jo motina mirė, 
kai jis buvo apie 9 metu am
žiaus, rašoma straispnyje. 

Nepavyko laimėti 
daugiau vietų 

Tokijo. - Japonijos valdančio 
ji liberalu demokratų partija 
511 vietų parlamente turėjo 256 
vietas, tačiau vyriausybė paskel

bė rinkimus, tikėdamasi daugu
mą padidinti nors iki 271 vie
tų. Rinkimu rezultatai parodė, 
kad partijos atstovai pasirodė 
silpniau, negu manyta ir vyriau
sybės tikslas nebus pasiektas, prie
šingai, manoma, kad dauguma 
sumažės. 

Komunistu partija netikėtai 
gerai pasirodė provincijose ir pa
didino savo atstovu parlamen
te skaičių- Sustiprėjo ir socialis
tu partijos atstovavimas. 

Castro atvyksta 
New Yorkas. — Praėjusį trečia

dienį Reuters žinių agentūra bu
vo paskelbusi, kad Kubos Fidel 
Castro šiais metais neatvyks į 
Jungtines Tautas, tačiau sekma
dienį UPI agentūra patvirtino 
žinią, kad Castro atvyksta ir jau 
paprašė JAV vizos per Šveicarijos 
ambasadą Havanoje. Jis rengiasi 
kalbėti Generalinėje Asamblėjoje 
nesusirišusiu pasaulio valstybių 
bloko vardu. 

Paskutinį kartą Castro New Yor
ke lankėsi 1960 metu asamblėjo
je, kada Nikita Chruščiovas pa
garsėjo daužydamas batu stalą. 

Britanija siunčia 
maistą Kambodijai 

Bangkokas. — Užsienio kores
pondentai, įžengę iš Tailandijos 
į Kambodiją, pamatė nuverstos 
vyriausybės stovyklas,' kuriose 
gyventojai, ypač vaikai, kenčia 
badą. Britanijos ambasadorius 
Tailandijoje Peter Tripp paskel
bė korespondentams apie šalpos 
akciją, kuri per ateinančias dvi 
savaites duos Kambodijai 1,400 
tonu maisto ir vaistu. Kai 'kurios 
siuntos pasieks Phnom Penhą lėk
tuvais, dalis atplauks laivais į 
Kompong Som uostą. 

Irane neramu 
Teheranas. — Irano Khuzesta-

no provincijoje keleiviniame trau 
kinyje sprogo bomba, sukėlusi 
gaisrą, kuriame žuvo 7 asmenys 
ir 117 apdegė. Vaikai, žaisdami 
prie geležinkelio, rado įkastas mi
nas, sprogmenų specialistai iš
kasė 27 minas. Kermansacho 
miesto turguje sprogusi bomba už 
mušė 4, sužeidė 36 žmones. Ki
tas sprogimas sunkiai sužalojo 
naftos vamzdžiu liniją netoli 
Ahwazo miesto. 

Jackson kaltina 
spaudos žydus 

Chicago. — Juodųjų veikėjas 
kun. Jesse Jackson, sugrįžęs iš VI 
duriniuju Rytų, apkaltino spau 
dą ir televiziją, kuri iškraipiusi 
jo kelionės tikslus ir motyvus-
Jacksonas pareiškė, kad jį dau
giausia kritikavo Chicagos Tri
būne kolumnistas Bob Greene, 
Sun Times bendradarbiai Irv 
Kuppcinet ir Roger Simon, be to, 
WBB MTV komentatorius Wal-
ter Jacobson. Visi suminėti kriti
kai turi bendrą bruožą: visi yra 
žydai, pasakė Jacksonas. 

KALENDORIUS 

Spalio 9 d.: Denis, Publija, 
Dalius, Branguolė. 

Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-
lempija, Gilvydas, Auksė. 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

65 1., naktį 50 1. 



D R A U G A S , antradienis, 1 9 7 9 m. spal io mėn . 9 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS 1 SVEIKATA- 1601 We«t Garfleld Blvd-, CTiicago, O. 60636 

Telefoną* FB 6-6429 

ASPIRINO KENKSMINGOJI PUSE 
Prisiminkime aspirino nei-jkų, priiminėjančių aspiriną dide-

Antroje aspirino veikimo stadi-! 
joje reiškiasi šie negerumai: 1. 
susigeria aspirinas į skrandžio 
gleivinės celes ir suardo tų celių 
apvalkalą; 2. tada vandenilio io-
nai (hydrogen ions) įsiveržia į 
ce lę ir sukelia aštrų ičopėjimą 
skrandžio gleivinės (acute erosi-
ve gastritis). Daugumui sveikų 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
Spalio 12 d. — V a k a r o n ė s u Lapkr. 2 — 1 1 d. — Liet . foto-

rašyt. N . Jankute - Užubal iene g r a f ų darbų V H I paroda, Ciur-
Jaunimo centro kavinėje , ruo- l ionio galerijoje, J a u n i m o cen-
š iama L S S Seser i jos vadi j o s . tre. 

j antį skrandžio sujaudinimą — 
tokie gali susilaukti skrandyje aš
trių žaizdų, o kai kurie iš jų ir 
Kraujavimo. 

Atsimintina kiekvienam. kad 

Dabar jis gaminamas dirbtinu 
būdu. 

Kenksmingos veiklos 
sumažinimas 

Tiesioginis neigiamas aspirino 
I veikimas galima sumažinti šiomis 

priemonėmis: 1. greitu aspirino 
ištirpinimu. 2. neutralizavimu 
skrandžio rūgšties aspirino susi-

Itis ( 2 5 proc.) tokių pacientu; nėmis, kurie turi jau sugijusią 
Kiekvienas turime žinoti aspi-- a ^ d i d e l i s k r a n d ž i o s u . į skrandyje Žaizdą, ar pasikarto-

rino kenksmingumą ir jo naudin- . s u j a u d i n i m ą 5 k a d j i e t u r i n u s t o t i 

gumą. Kenksmingos aspirino ap- ' g J r i n ą p r i i m i n ė j ę -

raiškos >Ta tokios: 1. \ irskinimo • N U Q ^ k o k i o a s p i r i n o k i e k i o 

kanalo sujaudinimas (deginimas p a d i d ė j a j o n e p a k e l i a m u m a s pas 
po krūtine - rėmuo) ir s k r a n d y - , ^ ^ ^ k u r i e t u r i s k r a n d y j e 
je pilnumo jausmas, Kartais su py> ^ ^ a r p a s i k a r t o j a n t j s k r a n d ž i o ' aspirinas yra niekas daugiau, 
kinimu atsiranda 2 — 10 procen-! s u j a u d i n i m 4 . Jokiems pacien-' kaip iš gluosnio (salix) gauta sa-
tų žmonėms retkarčiais pa iman- | jl icylinė rūgštis (salicylic acid). 
tiems aspiriną; 2. Reumatikai, Į 
imamieji didelius kiekius aspiri-j 
no, gauna skrandyje negerumus: j 
taip jaučiasi jų nuo trečdalio iki 
pusės (30 — 50 p r o c ) ; 3. D a u 
giau aspirino pakenkiami tie 
žmonės, kurie turėjo praeityje 
skrandyje žaizdą ar skrandžio su
jaudinimą. 

Aspirinas gali pakenkti skran
džiui, veikdamas tiesioginiai ari 
netiesioginiai. Tiesioginiai paken! 
kiant skrandžiui aspirinas gali Į 
sukelti paslėptą kraujavimą, skran 
dyje žaizdos paaštrėjimą ar stip
rų kraujavimą. 

Aspirino naudingumas pasi
reiškia trejopai: 1. skausmų ma- I programos 
««;*»,, o ~oV*,w~ \r*rzz;n *0™; i Duobliemė, laukia savo eilės šio sky 
zmimu, Z. pakelto karščio žemi- . ' . — _• 

. 0 - v . j . ., • ! rtaus tvarkytojas, neregė poetė Ona 
nimu ir 3. p n e s uždegimą veiki- j 5aitmei)ieab (priekyje) ir Anelė Kir-
mu suaugus iems i r vaikams. j v a i t y t e N u o t r . M. Nagio 

Aspirino nuodingumo ženklai \ t a m g ^ ^ y h a į u ž d r a u s t a s 

Aspirino ne ig iamas veikimas aspirino vartojimas. Mat, jie gali 
skirstomas pagal stiprumą į tris pradėti labai stipriai kraujuoti 
dalis: 1. Mažas aspirinu apsinuo- ( massive bleeding). 

Spalio 1 2 — 2 0 d. — DaiL V a n 
dos Aleknienės m e n o p a r o d a 

aspirino vartotojų minėtas ma- į Čiurlionio galeri joje , J a u n i m o 
žas išopėjimas būna nereikšmin- j c e n t r e , ruoš iama L S Š Seser i jos 
gas — nejuntamas skrandžio Į vadijog 
gleivinės kraujavimas, nors kai | S p a f i o ^ d. — "Ate i t i e s" žur-

: - ^ avvbes — t a d a j į j l ėmis dozėmis ( iki 6 gramų ir'kurie tokių žmonių apturi kai j n a l o v a k a r a s j a u n i m o centre . 
tik reikale vartosime. (daugiau dienoje) gauna minėtą b a * skrandžio susijaudinimą. Į _ » N e r i j o s . . ^ ^ ^ t u n t o 

Mediciniškas raginimas į aspirino nepakentimą. Tik ketvir-1 Visai kita pasaka esti su tais z m o - 1 1 Q m . sukaktuv in i s v a k a r a s 
Šaulių namuose . 

— L B B r i g h t o n P a r k o apy
linkės tradicinis rudens v a k a 
ras Aižinų sve ta inė je , 3 8 0 0 So. 
California A v e . 

— L B Cicero apy l inkės tra
dicinis metinis bal ius š v . A n t a 
no parap. sa lėje . 

Spelio 14 d. — Smuik in inkės 
Elenos Kuprevič iūtės ir p ianis 
to Andriaus Kuprev ič iaus k o n 
certas, ruoš iamas "Margučio", 
Jaunimo centre . 

— Rašyt . V. K r ė v ė s 2 5 m. 
mirties sukakt i e s minėj imas , 
ruošiamas D z ū k ų dr-jos Jauni
mo centre. 

— L B Lemonto apy l inkės ru
d e n s balius buv. Operos salė
je , Lemonte . 

— Tauragės k l u b o met in is 
b a n k e t a s šau l ių n a m u o s e . 

Lapkr. 4 d. — Mari jonų ben
dradarbių žaidimų popietė vie
nuo lyno sveta inėje , pr ie "Drau
go" . 

— "Aukuro" t e a t r o pastaty
m a s Jaunimo centre . 

Lapkr. 10 d. — Chicagos 
aukš t . lit . m o k y k l o s ba l ius Jau
n i m o centre, 

— Korp! N e o - L i t h u a n i a me
t inė šventė Liet . taut in iuose na
muose . 

— L B Cicero apy l inkės meti
n i s rudens bal ius š v . A n t a n o 
parapijos salėje. 

Lapkr. 11 d. — "Volungės" 
koncertas , ruoš iamas P L J S - g o s 
R y š i ų centro J a u n i m o centre. 

Lapkr. 1 6 — 2 5 d. — DaiL 
P . Kaupo dailės darbų paroda 
Jaunimo centre. 

Lapkr. 17 d. — Chicagos A n 
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rašo. gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimoke]es. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 roen. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J-A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.0^ 20.00 15.00 
Savaitinis 2 5 / 15.00 910 

^^Administracija dirba kas- '4 • Redakcija" straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ^ vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. > nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
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W 

Gruodžio 8—8 d. — ' H i m n a i 
ir raudos'* — muzikinė B. Mar-
kaičio misterija Vi lniaus u-to 
400 m. sukakčiai Jaun imo cen-
ttre . 

Spalio 1 9 — 2 0 d. — A k a d e -
gėrimo metu ir 3. vartojimas to- j minio skautų sąjūdžio m e t i n ė ! g l i jos - Bri tani jos k lubo vaka-
kių salicylinės rūgšties darinių šventė Jaunimo centre . I ras Jaunimo centre . 

Spalio 20 d. — Ruden in i s ! Lapkr. 17 d. — V I Taut inės ) <*****»!* *• — Tradicinės 
plaukiojimo sezono p a r e n g i m a s I šok ių šventės l ė šų te lk imo ban- į v f l n i * & f l kūčios Jaunimo centre 

dijimas pasireiškia sekančiai, a) 
Skausmas burnoje, gerklėje ir 
skrandyje; b ) ūžimas ausyse ar 
klausos nustojimas; c) vėmimas; 
d) mieguistumas; e ) lengvas iki j 

(sal icylatų) , kurie nedegina 
I skrandžio gleivinės, arba kurie es

ti į kraują sugeriami ne skrandy
je, bet plonose žarnose. 

Dalis Lietuvio sodybos pažmonioj Reikia šitaip mažinti aspirino 
atlikėja: gieda Adelė | nenaudingą veikla: 1. atskiedžia-

mos aspirino tabletės šiltame 
vandenyje prieš nuryjant Tada 
sumažėja pavojus kraujavimo iš 
skrandžio gleivinės, bet gali būti 
sukeltas piktinimas; 2. kartu var
tojama prieš rūgštis veikiantieji 
vaistai. Tada sumažinama skran
džio sujaudinimas, bet gali suma
žėti kraujuje salicylatų kiekis. O 
tik salicylatai veikia gydančiai; 3. 
daugelis reumatinių ligų žino
vų (reumatologų) pataria aspi
riną imti pavalgius ar kiek už-

Gruodžio 9 4 - L i e t pašt i 
ninkų metinis sus ir inkimas ir 
Kūčios Repšių namuose . 

Gruodžio ! • d. 

Netiesioginis kenksmingumas 

Minėjome, kad aspirinas gali 
pakenkti dvejopai veikdamas: tie
sioginiai virškinimo kanalo glei-

vidutinio padidintas alsavimas | v inę jaudindamas — ją deginda-
(hyperventilation). f) galvos su- mas , ir netiesioginiai. D ė l netie-
kimasis. Į sioginio aspirino veikimo į virški-

2, Vidutiniai apsinuodijus a s - ' ? i m o k a n a l j * r e i k i a i i n o t i š t a i 

pirinu, gaunami toki negerumai: i k a s - 1
K a i imo^us i m a • * " • * 

a) didžiai padidintas kvėpavi-! kartkartėmis ir. mažomis doze-
mas (persiventi l iavimas); b) ryš i 1 ? 1 5 ' ° V 1 S ™ n gaunamas skran-
kus mieguistumas ir sujaudina-i ,d z i ,° sujaudinimas, prileidžiama, 
mumas; c) klejojimas ( d e l i r i u m ) ; ! k a d tois a t v e i a l s aspirinas veikia 
/*> karštis prakaitavimas ir troš I netiesioginiai. 
1^1 Yra nustatyta, kad skrandžio 

3. Stiprus apsinuodijimas suke-
veikimą (jo fiziologiją) tvarko 

, , . n e tik vandenilio ionu priiminė-
ha šiuos negerumus: a) l į - L ^ ( H _ 2 receptors), bet ir 
stiprus alsavimas; b) traukuliai | t a i v a d i n a m i prostaglandinai, 
(konvulsijos); c) apalpimas (co- ( p r o s t a g l a n d i n s ) . Skrandyje pros-
m a ) ; d) š lapumo sumažėjimas t a g l a n d i n a i tteįopoi ^amsi vei 
(ol iguna) ir šlapalų kraujuje k i a ; L s k a t i n a g l e i v ę g a m i n a n -
susirmkimo perviršis ( u r e m i a ) ; , č i a s ^ ^ g a m i n t i g a u s i a u g l e } . 
e) kvėpavimo sumenkimas. ; ̂  2 s k a t i n a s k r a n d ž i o s i e n e _ 

Aspirinas— dviašmenis kardas lėje esančias liaukas mažiau ga-
Labai daug gero aspirinas gali mint i skrandžio rūgšties, ir 3. 

suteikti žmogui sava trejopa nau- skatina kraujagyslėmis gausiau 
da: skausmų raminimu, karščio \ aprūpinti krauju skrandžio glei-
mažinimu ir prieš uždegimą vei-! v inę. 
kimu. Tačiau n e visi žmonės O k a i aspirinas sumažina pros I minantį ir temperatūrą mažinan-
vienodai gerai pakelia aspiriną.; taglandinų gamybą — tada gau j tį veikimą; 4. įvairios aspirino rū-
Todėl kiekvienam žinotini jo vei- j naši neigiami skrandžio gleivi-: §ys ( j 0 dariniai, kaip anacin, buf 
kimo negerumai. Tada mes visi1 nei dalykai: sumažėja gleivių ferin> alca-celzer...) tirpsta ne
būsime daug atsargesni aspiriną | ( m u c i n ) gamyba — o tos glei- vienodai greitai. Daugelis reuma 
vartodami — jį dėl kiekvieno • vės saugo gleivinę nuo pakenki- tologų pataria vartoti pigiausią 
menkniekio nepriiminėsime. M a t j m ų ; gaminasi daugiau skrandžio j salicylinės rūgšties vaistą aspiri-
aspiriną vartoja beveik kiekvie- rūgšties ir mažiau ateina kraujo I n ą Minutė — kita greitesnio iš-
nas, todėl nusiteikia žmogus, kad i skrandžio gleivinę. | tirpimo čia jokios reikšmės ne-
jis nieko blogo negali žmogui su- Yra pastebėta, kad vietoje ne- ; turi. 
teikti. Taip iš t i e sų nėra. pakel iamo aspirino vartoj imas į Išvada. Nežaiskime su ugni-

Aspirinas gali keleriopai nei- vaisto vadinamo acetaminophen j mi. Aspirinas kaip degtukas — 
giamai veikti žmogų. Virškini- — skrandžiui nekenkia. Mat, tas naudingas ir žalingas, priklauso
mo kanalo negerumai, atsirandą vaistas nesutrikdo minėtų pros-, mai kaip kas jį naudoja. Jis dide-

Solistė Natalija Aukštuollenė, lietu
vio sodybos Chicagoje pažmonyje dai
navusi lietuviškas dainas. 

kandus. Tada maistas skrandy
je sulėtina aspirino skausmą ra 

Šaulių namuose . 

Spalio 21 d. — A k t o r i a u s J. 
Kelečiaus reči tal is J a u n i m o cen
tre. 

Spalio 2 6 d. Skaut in inkų-kių 
Ramovės v a k a r o n ė J a u n i m o c. 
kavinėje, t e m a "P irmos k a r t o s 
lietuvių va ikų inte lekto y p a t y 
bės". 

Spalio 2 6 — 2 8 d. — T e r e s ė s 
Gaidelytės da i lės darbų paroda 
Jaunimo centre . 

Spalio 27 d. — Paba l t i j o tau
tų draugys tė s ba l ius J a u n i m o 
centre, ruoš iamas L B Vidurio 
Vakarų a p y g a r d o s . 

— Marąuette P a r k o lit . na
mų banketas parapi jos sa lėje . 

— Cicero j ū r o s šaul ių "Klai
pėdos" kuopos tradic in i s "Švy
turio" balius Šaul ių namuose . 

Spalio 27 d. — L i e t u v o s v y 
čių 112 kuopos ba l ius V y č i ų sa 
lėje. 

Spalio 28 d. — L i e t muziko
logijos a r c h y v o k o n c e r t a s Jau
nimo centre. 

— Šv. K a z i m i e r o s e serų rė
mėjų metinė v a k a r i e n ė Marijos 
aukšt. m o k y k l o s pata lpose . 

Lapkr. 2 d. — " A u k u r o " t e a 
tro p a s t a t y m a s J a u n i m o cent
re. 

i k e t a s Olympia F ie ld Country 

dėl aspirino veikimo, gali pasi- taglandinų gamybos. 
reikšti lengvu skrandžio suiaudi- . . . . . . . . . , . 
n imu, arba gyvybei gresiančiu, engiamas tiesioginis veikimas : Gydytojo reikalas tais atvejais do 
kraujavimu. Dažniausiai dėl aspi Kaip minėta, aspirinas gali pa-i žavimą aspirino nustatyti. Nepa-

liais kiekiais vartoti būtinas tik 
Į sunkios formos reumatą turint. 

aspiriną. Ims dar daug laiko, kol 
lietuvis liausis pelnagaudžių iš
naudojamas — kol jis reikale tik 
aspiriną naudos (nesvarbu, ar jis 
bus pagamintas Bayerio ar S t Jo 
seph...). 

Daugiau apie tai — kitą kartą. 

Pasiskaityti. Pat ient Care, Sep-
tember 30, 1979, V o l u m e 13, N o . 
16. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Žuvies užtepąs 

Produktai: 1 puodukas žuvies 
(šviežia, šaldyta, virta ar kepta 
bei konservuota), 2 šaukštai smul 
kiai supiaustytų svogūnėl ių Iaiš 

klube. 
Lapkr. 18 d. — Chicagos l i e t 

S tyg in io ansambl io koncertas 
Jaunimo centro d id i . salėje. 

— Biržėnų k lubo met in is na
rių susir inkiras L i e t evang. re
formatų salėje . 

Lapkr. 22 d. — Jaunimo š o 
kiai Jaunimo centre . 

Lapkr. 2 3 d. — Mokslo i r 
kūrybos s impoz iumo vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje . 

Lapkr. 24 d, — "Suktinio" 
v a k a r a s Jaunimo centre . 

Lapkr. 24 d. — Lietuvių ope
r o s tradicinis ba l ius s u laimė
j imais Liet. taut in iuose namuo
s e . 

Lapkr. 25 d. — Sol. D . Stan-
k a i t y t ė s naujos p lokš te l ė s pri
s t a t y m o v a k a r i e n ė Jaunimo 
centre. 

— L D K B i r u t ė s dr-jos kul
tūrinė popietė L i e t taut iniuose 
namuose . 

Lapkr. 30 d. — M. As tr i enes 
š iaudinukų p a r o d a Jaunimo 
centre . 

Gruodžio 1 d. — B a n k e t a s 
Pasaul io Liet . B e n d r u o m e n ė s 
kultūrinei ve ikla i paremti . B u t -
terfield Country Club salėje 
(Midv/est ir S u m m i t a n d 31 s t ) . 

— Dariaus-Girėno lit. mokyk
los vakaras J a u n i m o centre. 

— Amer. l i e t i n i . - arch. są 
j u n g o s Chicagos s k y r i a u s met i 
nis balius L i e t taut in iuose na 
muose . 

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro met inė vakar ienė Jauni
m o centre. 

Gruodžio 7 — 1 6 d. — Dail . 
N a s v y č i o d a i l ė s darbų paroda 
Čiurlionio galeri joje , Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 29 d. — SoL D . Ku-
čėnienė plokštelių pr i s ta tymo 

kultūrinė popietė Jaunimo cent
ro kavinėje. 

Gruodžio 31 d. — L i e t ope
ros Naujųjų metų sut ik imas 
Jaunimo centre. 

— Dainavos ansamblio N a u 
jųjų metų sutikimas Jaunimo 
centre. 

— Blogas ūkininkas, kurio 
dirvas t ik vyturiukai tetrešia. 

L i e t patarlė 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pjgal susiFarima 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm . antr. :r ketv 6 iki 7:30 v. v Sešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VNAlbrook 5-3048 

Tel . of iso HE 4-5849, r ez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 1 00 - 5:CC 
va! pi^piet, treč ir šešt. t;k susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir 
7-o antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3val 

O t i s . te l . 735-4477; Rez . 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd S t r ee t 
Valandos pagal sus i tar imą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WOPA 

Ofiso tel . — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm., antr . ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 \al vak §ošt nuo 1 iki 4 vai 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4T59 

DR. P. KISIELIUS 
C\DYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero -
Kasdien 1-3 v.il. ir b-i vai. vak issICmts 
treč 5ešt 12 iki 4 vai popiet tShtk 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 v.il. vak Treč ir šešt 
uždarvta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDlKiy IR VAIKV LIGOS 
SPFCIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rvto 
:*.: \ vai popiet 

Ofs. tel. 737-nt>8, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIA? IR C H I R U R G A S " 

Spėt alybė vidaus ligos **" 
2454 VVest 71st St reet " " 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad , antr.id , ketvirtad irpenkfcad 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus , _ 

Telef. 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRL'RGIIA 

Ofisai: 
111 NO VYABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Vaianji-5 pagal susitarimą 

a . . 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalbo lietuviškai) -"-

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir. . /" 

"Cotitact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Te l . 737-5149 

\ a i pagal susit.inm.i Uždaryta trec. 

DR. LEONAS SEIBUTIŠ 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA * > 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak c^. 
Ofiso te l . 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 ^ 5 

kų, 2 šaukštai smulkiai supiaus < L l c t u v i ų k a ] b t t : fe^^ n u o 5 ; 3 0 l k i 

tytų žalių krapų, 1 šaukštas cit s:00 vai. vakaro. 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

rino atsiranda mažas skrandžio ; veikti tiesioginiai skrandžio glei-; siduokime visokiems apgavikams, i rinos sunkos, 1 šaukštelis paruoš Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 
sujaudinimas — pasireiškiąs de- vinę. T a i p atsitinka dažniausiai mums peršantiems savo gamy-
ginimu, p i lnumo skrandyje jaus- r e u m a t i k a m s — jie turi imti as - ,bos salicylinės rūgšties vaistą, 
mu ir pykinimu Cnausea). Sun-į piriną didelėmis dozėmis, jei nori Į Tik aspirinas vartotinas vietoje 
ku tikrai nustatyti, kaip gausiai; susilaukti teigiamo aspirino veiki I kitų jo darinių. Tik begalviams 
žmonės gauna tokius negeru-1 mo . Aspirino dalelės tiesioginiai lesti perduodamos reklamos per 
mus, nes tie žmonės, kurie sakosi | veikdamos skrandžio gleivinę ima 
negalj aspirino priiminėti — la-į kenkti skrandžiui šitaip: 1. Aspi-
bai gerai jį pakelia tada, kai aspi- j rinas suvirina (koaguliuoja) glei i tų, būk jie greičiau tirpsta, grei-
rinas duodamas jiems nežinant ves; 2. nulupa paviršutines (epi- čiau ramina skausmą. Tik aspiri-

radiją. televiziją ir spaudą kito 
kių iš aspirino padarytų vais

tų garstyčių, 1 šaukštelis sojos j vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 
miltų, 2 šaukštai jogurto, trupu
tėlis pipirų, 14 S a u k i t , druskos . 

kad j ie g a u n a aspiriną 
APie 2 Ifl proc. žmonių, 

priiminėjančių aspiriną dėl ret 
karčiais atsirandančio karščio ar 

telines) skrandžio gleivinės ce
les; 3. gaunasi vietinis celių ap
mirimas (necrosis). Šitoje aspiri

nas mums vartotinas, nes jis pi 
giausias ir veikia lygiai gerai, 
kaip ir net brangiausi jo dariniai 

skausmo, gauna lengvą skrandžio javimo, nes nepakenkiami kraujo 
sujaudinimą — aspirino nepa- j indai ir net nėra jaučiamo skran-
kėlimą. Iki pusės visų reumati-' d i i o sujaudinimo. 

n o veiklos stadijoje nebūna krau- ir mažiausiai kenkia. Meskime iš 
savo galvos prietarą, kuri m u m s 
įpiršo sukti pirkliai, būk anacinas 

ar kitoks inas yra viršesnis u i 

Darbas. 2uvį išskaidyti šaku
tėmis į smulkesnius gabaliukus. 
Garstyčias, sojos miltus , citriną, 
jogurtą ir druką ištrinti į v ien
tisą padažą. Padažą užpilti ant 
žuvies, užberti susmulkintus svo
gūnų laiškelius, krapus ir atsar
giai su žuvim sumaišyti . 

Pastaba. Tinka sumušt iniams 
arba su keptomis orkaitėje bul
vėmis. 

Poruose Adelė Duoblienė 

Telef. 414-2413 

7159 S. MAPLETOOD AVE. 
CHICAGO, HJL 60629 

'iiiMiiiiiiimiiiHtmiiimiiiiHmujiimijm 

1002 V VVestern Ave . , C h i c a g o 
Tel. 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos HeiRhts 

T H . 361-0730 
Yalando* p.igal susit.ir.ma 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
TeW. — STMtSS 

AKIŲ LIGOS • CHDvURGIJA 

799 Bfertk MleMgma, Salto 469 
Vakadoa pagal susitarimą 

—mniiiHini 

Jstaigos ir bu to te l . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJ MEDICINA 

1 1407 So. 4<?th Court. Cicero, III. 
. K.isJ.<>^ 10-12 ir 4-7 isskvrus tret' ;r šcCt 

• DR. IRENA KYRAS 
PANTU GYDYTOJA 

265«> VV 59 St. . Ch icago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr . tre< , 
ketv 10 iki 6 vai 5e*tad 10 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . — G R 6 - 0 6 1 7 5r 

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e . ~ * 

Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6T9? 

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

2454 VVest 71st St reet **"* 
a; pirm ^ntr.id . ketv ir penktad 2-5 ir 

-7 — i ; anksto susitarus » n 

Ofs. te l . 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
CYDYTOfAS IR CHIRURCAS-; 

6745 VVest 63rd Street , v v ' " 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt .n* 

2-7, c, Ct.idieni.iis p.iji.ii MMilavMa*M 

Apsimoka skelbtis dien D R A U C - t ^ e s 

lis plačiausiai skai tomas lietuviu dien

raštis, Ri ske Ibimu k.unos vra visTėms 

pr inn . imof 



" . * • 

Didįjį trečią atriireikiimi — 

SV. TĖVAS IR LIETUVIAI 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II Chicagoje 

' Užvakar Sv. Tėvas Jonas Pau- * 
fius H-sis paliko Ameriką po ne- Nuo pat Sv. Tėvo sveikinimo 
Užmirštamos kelionės. Įvykis ei- Kalėdų pnoga lietuviškai ligi šio 
Ott į istoriją, tačiau jis tebėra gy- sveikinimo lietuviškai Chicagoje 
vas visų amerikiečių širdyse. Ir Sv. Tėvas jau su lietuviais buvo 
neikia tikėti dar ilgai bus gyvas susidūręs ne kartą ir ne kartą 
J&augelis susitikimo su Šv. Tėvu juos minėjo, kartą išreikšdamas, 
aepamirš visą gyvenimą. Ir tie, kad pusė jo širdies priklauso Lie-

iarie laukė ištisas valandas, kad tuvai. Iš šis nėra paskutinis lie-
pamatytų, ir tie, kurie stebėjo tuvių susitikimas su Šv. Tėvu 

televizijoj, ir tie, kurie teturėjo Lietuviams Šv. Tėvo moralinė ir 
progos jį pastebėti keliom aki- net tam tikra prasme politinė 
mirkom gatvėje, aikštėje ar ži- pagalba bus nuolat reikalinga. 
pdų metu, visi pripažįsta, kad bu- jo moralinės pagalbos lietuviai 
yo verta laukti, stebėti iš klau- tikėsis kiekvieną dieną, nes kiek-
syti. To neužginčyja joks Šv. vieną dieną pavergtoj Lietuvoj 
Tėvą matęs žmogus. 'Kaip dauge- kovojama už tikėjimą ir kiekvie
ni tvirtina, tai esą reto sugebė- ną dieną laisvajame pasaulyje 
jfcno ne tik intelektualine prasme, mes rūpinamės vienu ar kitu at-
bet ir mokėjimu visus suprasti veju padėti mūsų broliams. O iš 
žmogus. Tai yra šiem laikam antros pusės, Šv. Tėvo žodis rei-
skirtas asmuo. Jis kalbėjo ame- kalingas mums ne tik kaip lietu- j atvaizdu, 
rikiečiam, tačiau visa, ką sakė viams, bet ir iš viso, kaip ameri-
Amerikai, tinka visiems šio am- kiečiams ir kaip visiems žmo-
žiaus žmonėms, katalikams ir ne- nėms. 
katalikams, juo labiau tai tinka Pasak spaudos žmonių Šv. Tė-
lietuviams, į kuriuos Sv. Tėvas vas gali kalbėti kaip retas ŠIŲ 
-prabilo lietuviškai dienu politikas, su įsitikinimu ir 

* ne apgaulingu nuoširdumu, ir jo 
S v. Tėvo kalba Jungtinėse balsas gali labiau pasiekti tuos, 

Tautose laikoma svarbia ne tik kurių ausys kitu žodžiams yra 
^jjęĮįginiu požiūriu, bet ir politi- kurčios. Šv. Tėvas pamoksle tei-
niji, Daugelis ten pasakytu kai- gė, kad Amerika yra stipri todėl, 
bu nuėjo į užmarštį, bet popie- kad jos žmonės supranta ir įver-

UTius kalba išliks ilgiau, kaip tina vienas kitą Jis kvietė būti 
taikos gaires nustatanti, kaip vienas kitą suprantančiais ir vie-
žmogaus vertę ir žmogaus lais- ningais. Ir tai labai tinka ir 
vės iškelianti, žmogaus teises mums ne tik amerikietiška ar 
ryškinanti ir teises savo tikėji- žmogiška, bet ir grynai lietuviš-
mo išpažinti pabrėžianti kalba, ka patriotine prasme. 
Bet ne mažiau religinės ir visuo- „ Į ^ į , , , S v . Tėvo žodis 
menines bendra žmogiškąja ^ ^ ^ s i m f / > n i n i o 

Visa popiežiaus Jono Pauliaus | 
II kelionė po JAV yra triumfas, j 
kokio nesusilaukė joks karalius ar j 

JUOZAS PRUNSKIS 

valstybes galva. Daug kur plėvė- i tojams paliko visam amžiui jo pri-
savo vėliavos, languose buvo po- siminimą. Miestas tai dienai iš 

kusių vaiky grupė, žmonių mi
nia, skambant muzikos garsams 

įspūdingos palydos vedamas, 
popiežius atvyko į Šv. Vardo ka
tedrą, kuri buvo pilna kunigų, 

piežiaus paveikslai. Mokyklos, įs
taigos užsidarė, kad tik daugiau 
žmonių galėtu pamatyti išskir
tinio garbingumo asmenį. Tas 
buvo jaučiama Chicagoje, kur 
pirmą kartą šio miesto istorijoje 
popiežius atsilankė. 

Chicagos arkivyskupija apima 
du apskričius: Cook ir Lake iš vi- | Sais ir traukiniais. Iš toliausiai at 
so 1,411 kvadr. myliy su 4,750,405 Į vyko Neil Hertigan, First Natio-

leido specialius pasus, kad už 1.25 • vienuolių ir pasauliečių. Aplink 
dol. galėjo važinėti kiek tik nore- katedrą buvo minios žmonių ant 
jo kartų. Popiežiaus saugumui i šaligatvių laukdami pamatyti 
užtikrinti buvo sutelkta 4000 po j popiežių. Katedros kieme buvo 
licininkų, 500 civilių policijos i pristatyta kėdžių tiems, kurių 
tarnautojų ir 1,000 ugniagesių. nebegalėjo sutalpinti erdvi šven-

I Chicagą plaukė minios žmo
nių iš toli specialiais autobu-

tove. 
šv. Vardo katedroje 

Pažymėtina, kad Šv. Vardo ka-
. New 

Jis specialiai I Yorko architekto Patrick Keely. 

| tos platformos, iš kurių popiežius [ Su vienuoliais 
galėjo sveikinti ketedron nesutil-j Tą pačią spalio 4 d. naktį po-
pusius. Televizija, norėdama duo- piežius aplankė Šv. Petro bažny-
ti geresnį vaizdą, savo aparatus; čią, kur prabilo į tūkstantį vie-
buvo sukėlusi ant sakyklų, ant i nuolių brolių, priklausančių 65-
višku. l-kioms vienuolijoms. Pažymėtina, 

Solistas Luciano Pavarotti la-jkad Šv. Petro bažnyčią Chicago-
bai puikiai su smuikų ir vargo-'je aptarnauja 20 pranciškonų 
nų palyda sugiedojo „Panis An-j kunigų ir 12 brolių, 
gelicus". Čia popiežiaus paklausyti buvo 

I katedrą įžengiantį popiežių susirinkę broliai vienuoliai iš vi-
žmonės sutiko plojimais ir gies- sų JAV. Iš viso JAV-se yra per 
me, sulipdami net ant suolų, kad 8,000 brolių, kurių didžioji dalis 
galėtų pamatyti Šv. Tėvą. Balta dirba kaip mokytojai. Jie turi sa-
sutana apsivilkęs popiežius visų i vo organizaciją, kuriai vadovau-
pirma atsiklaupė priešais Šven- ja James F. Gaffney, krikščioniš-
čiausią altoriuje susikaupimo kų brolių vienuolijos narys, 
maldai. Lydimas kardinolo J. Co- į Kalbėdamas į vienuolius popie-

| dy, vysk. P. Marcinkaus ir kitų žius pagyrė jų pasiaukojimą, ryž-
gyventojais, kurių 42 proc. ka- j n a l banko vienas pirmininkau- 'tedra buvo pastatyta 1874 m. Nevv1"". T " _ . . , . . - • • - , • rv 
talikų. Turėdama 2,415,354 ka- j a n č i u p a r e i gūnų. Jis specialiai Yorko architekto Patrick Keely. į ^ ^ a t ? s e d o » P ^ i t e n p s tą tarnauti Dievui ir žmonėms, 
talikus, Chicagos arkivyskupija - ' a t sk r ido iš Belgrado ugo^avijos, Joje yra sėdimų vietų 1520. v i £ n t r e *?*** .^J luciano Pagyre jų jzadus, pažymėdamas: 
rli^Jancio TAV co M«W,„/^*«U„ ii i_ - i ~ i L . f' T. v . , , , . j , !Pavarotti pagiedojo „Ave Mana . „Jus nesate mažiau laisvi del 
didžiausia JAV-se. Nenuostabu, | kur buvo išvykęs posėdžiauti sos buvo užpildytos ir dar buvo ~ j - - • • •• • - i i •- «. •• _ -• 
i—j x.-_ :_v.-.._ i -•» - i . . . .. .— 'z. • .. . ; j „^..;_x:./ T -:i s».-^:„i,„„ I Tarp sėdėjusių eilėje su popiežių-, klusnumo, jus neturite mažiau 

mi vyskupų buvo ir vysk. V. j meilės, kad gyvenate nevedę. Prie-
Brizgys. jšingai, jūsų įžadai išlaisvina jū-

Kard. J. Cody pasveikino po- isU širdį. Bet tai reikalauja nuo-
piežių, atvykusį antrą kartą į šią l a t i n i o budėjimo ir karštų mal-
katedrą. „Sveikiname Jus, atvy-1 d u - Savo gyvenimą jūs turite nu-
kusį Kristaus vardu...", kalbėjo i ^ P 1 1 i Eucharistiją, kuri atnau-
kardinolas. Visi bažnyčioj susirin- i i n s iusV> širdis ir mintis", 
kusieji dar kartą pagerbė popie- Popiežius vienuolius skatino 
žiy atsistojimu ir plojimu. | gilintis į Dievo žodį ir savo tar-

kad čia popiežius buvo sutiktas' tarptautinėj konferencijoj 
labai iškilmingai Mieste buvo! & ft^gmm atsilankymas į 
daugybė įvairių vėliavėlių su P©-| Chicagą Į ^ t r e č i a s . D u a n k s . 
piežiaus paveikslu ir sagių su jo 

Apie savo kelionę į JAV popie
žius Jonas Paulius II audiencijo
je pareiškė amerikiečiams: "Aš 
laukiu atsilankymo jūsų krašte. 
Noriu nuvežti vilties, taikos ir 
broliškos meilės mintį. Trokštu 
užtikrinti visiems amerikiečiams, 

tyvesnieji atvykimai buvo priva
tūs: 1969 m. rugsėjo 26-27 d. 
kai jis buvo Krokuvos arkivysku
pas ir antrą kartą 1976 m. rug-
piūčio mėnesį, kai tada kard. Woj 
tyka užsuko į Chicagą ir tarptau
tinio Eucharistinio kongreso. 

Pažymėtina, kad šiemet Chi
cagos arkivyskupija švenčia 100 

daug stovinčių. Laikraštininkus 
įvedė į rezervuotas vietas prieš 
pat mikrofoną, iš kurio popiežius 
turėjo kalbėti. Prie katedros po
piežius privažiavo limuzinu, ku
rį atidarė policininkas Patrick 
Dyra, katedros rajone tarnaująs 
jau 20 metų. Už katedros susi
rinkusi apie 5000 žmonių minia 
popiežių entuziastingai sveiki
no. 

Įdomu, kad lenkai užprašė lie-

prasme buvo ir visos kitos kalbos, orkestro 
. . . . . ,, „ . . Šv. Vardo katedroje koncerto, ku-

nepaisant, ar popiežius kalbėjo ^ y ku_ 
•uljoninems minioms, ar sim- l ° - - -
tam kunigų seminarijos auklėti
niams ar Chicagos simfoninio or-

ir moterims savo draugišką pa 
garbą. Kai atvyksiu, reikės drau
ge mums atšvęsti vienybės dieną 
Dievo ir Viešpaties Jėzaus mei
lėje. Atvyksiu kaip Kristaus Evan
gelijos tarnas sielovados lanky
mui JAV Bažnyčios, kad būtų 
skelbiama ugdanti Dievo žodžio 
naujiena". 

38 valandos Chicagoj 

Popiežiaus kalba 
Popiežius, atsistojęs prieš mik-

visų tikybų geros valios vyrams j m." sukaktį. Ji buvo įsteigta 1879 tuvį A. Siutą, buvusios U e t a v i c j | 0 į į £ pareiškė, kad pamatė di 
m. 

pe gyventi broliškoje meilėje, pa
siaukojime, sekant šv. Pranciš
kum, pasiliekant ištikimais savo 

. . ^ ^ vienuolijos dvasiai. Ragino ne-
Pirmas arkivyskupas buvo j televizijos vadovą, nufilmuoti po- j^dl'ią'jAV^dafį.bėkojo^Dievui už ̂  " t i r š t i pagrindinio uždavinio 

Patrick A Feehan. Dabar arki- piežiaus lankymąsi Chicagoje, j m a i o n ų susitikimą. Chicagą yra I — vesti žmones į bendravimą su 
vyskupija turi 391 pradžios mo- kad filmai būtų rodomi Lenkijo- a m e r įkiečių miestas, bet ir ant- • Dievu, nuoširdžiai atliekant sa
kyklas su 140,687 mokiniais ir 68 į je. Radijas ir televizija visą lai- j r a s didumu lenkų miestas pašau- j vo pareigas. „Būkite vyrai, kurių 
aukšt. mokyklas su 56,127 auklė- ką nuo pat lėktuvo atskridimoįj Sveikino kardinolą, Chicagos! širdis užsidega išgirstant Dievo 
tiniais. smulkmeniškai informavo ap ie j d v a s i n j va£j0vą, sveikino kunigus žodį, kurie savo veiksmus tvarko 

Kaip dažnai tokiais atvejais pa ' popiežiaus lankymosi eigą. 
sitaiko, popiežiaus lėktuvas iš 
ūkių rajono Des Moines — pa
vėlavo. Aerodrome popiežių su-

ir kitus, kurie "neša * « » ^ i « i ? ~ " 5 1 " f t į t 
idėją. „Aš atvykau pas jus kai-i ta, kad Geroji Naujiena butų 
bėti apie išganymą Kristuje", 

Katedroje laukiantieji žmonės 
nesijaudino dėl popiežiaus lėktu
vo pavėlavimo. Būdami geroj nuo-. kalbėjo popiežius. „Tik Jėzuje 

tiko kard. J. Cody, gubernatorius j taikoj, plojo po kiekvienos religi-jy r a isganymas. Jame yra pagal-1 pravaž7aVo\T>uvo' pilna žmonių, 
už-, Thompson, mere J. Byme, vysk u— v'-^-J— ' ' -

'skelbiama iki žemės pakraščių' 

Visur, kur popiežius buvo ar 

ris buvęs geras, kaip niekada. Šv. 
Tėvas, kuris pats yra literatas, iš
kėlė menininko reikšmę, išreikš-kestro nariams. Net ir tose kai- , , 

bose, kurias jis pasakė iššauktas d a m a s Pagarbą įsiems menmin 
atsitiktinių susitikimų ir> situaci kams už jų vaidmenį, kurį jie at

lieka Amerikos ir viso pasaulio 
kultūros labui. Ir šie žodžiai 
murns labai svarbūs, kai mūsų 
išlikimo ir kartu net politinis 
ginklas išeivijoj, o ir pačioj pa
vergtoj tėvynėj yra kultūra, atsi
rėmusi i tautines tradicijas, ku
rias Šv Tėvas kvietė branginti. 

Chicagą šiuos popiežiaus 
mojus suvokė ir atitinkamai pri-1 V. Brizgys ir daug kitų aukštų 
ėmė. Popiežius skrido Chicagoje i pareigūnų. Iš viso apie 50 žmo-
pabūti tik 38 valandas, o gyven-1 nių. Popiežių sveikino susirin 

nes muzikos. Katedra buvo pa-jb a gyviems, paguoda mirštan- j b į e nos pabaigoj popiežius palai-
puošta geltonomis ir baltomis, t i e m s j r yį\^s visam pasauliui. Te- m m o įmones ir pakartotinai para-
chrizantemomis. Katedros kieme; | , u n i e m a n o kalbos žodžiai bro- Į g i n o „Dabar laikas miegot, ei

kit miegoti". ir Superior gatvėje buvo pastaty-

jų, jfs-pasirodė kaip tikras septy
nių šimtų milij. tikinčiųjų gal
va, kap retų sugebėjimų ir dva
sinę šilimą skleidžianti asmeny
bė. 

Bet be abejo mums lietuviams 
buvo maloniausias atvejis, kai 
milijoninės minios akivaizdoje 
savo paties iniciatyva Chicagos * 
Grant parke Sv. Tėvas prabilo Reikia tikėti, kad visos šios is-
lietuviškai. Ištaręs kaliomis kai- torinės kelionės šv. Tėvo kalbos 
bomis pasisveikinimą Garbė Jė- bus išleistos atskirų leidiniu, dar 
zui Kristui, puikiai lietuviškai Šv. bųs galima ne kartą prie jų grįž-
Tėvas pasakė: Mano nuoširdus ti, nos jos reikšmingos ne todėl, 

_9veikinimas Amerikos lietuviams kad jos būtų enciklikų pobūdžio, 
Likite ištikimi Kristui ir Bažny- bet, kad tose kalbose mintys iš-
čiaL R-anginkite jūsų kilnios tau- reikštos tiesioginio kontakto su 
tos tradicijas. Tegu globoja jus žmonėmis metu. Pirmą kartą is-
Dievo Motina Marija. Garbė Jė- torijoj Sv. Tėvas buvo priimtas 
zui Kristui". Ir buvo miela, kai JAV prezidento. Buvo labai var-
milijoninėj minioj gana aiškiai ganų savo pobūdžiu ateistų pa-1 
nuskambėjo lietuvių atsakymas stangų sutrukdyti Šv. Tėvo vizitą. 

liško solidarumo išraiška. Te
būnie mano žodžiai paskatini
mas siekti brolybės, kilnumo ir 
vienybės. Tegul Dievas ugdo gi
lų žmoniškumą šiame didžiame 
Chicagos mieste". 

Kunigai su kitais susirinkusiais 
sugiedojo lotyniškai „Ad multos 
annos" — Ilgiausių metų. Len
kai savo linkėjimus perteikė sa
vo kalbos giesme. Toliau pats 
popiežius vadovavo lotyniškam 
giedojimui. "Pater noster" — Tė
ve mūsų. Paskui laimino susirin
kusius, pakvietęs drauge visus 
vyskupus laiminti. 

Popiežiui buvo įteiktos simbo
linės dovanos: kielikas ir žvakė, 
o visa bažnyčia sugiedojo loty
niškai „Ave Regina". Išeidamas Į 
popiežius ypatingai pasveikino 

NEVE2IS 

Senovėje Nevėžis buvo aukš
taičių ir žemaičių skiriamoji ri
ba. I r poeto Stanevičiaus pa~ 
sakėčio je prie šios upės susitin
ka arklys su lokiu (aukštančių 
ir žemaičių simboliai): vienas su 
pančiais, antras su grandine ant 
kaklo. Laikui bėgant žemaičiai 
"aukštaitėjo"; jų skiriamoji ri
ba dažniausiai laikoma Dubysa. 
Būdingiausias yra Nevėžio-Lė
vens ruožas. Nuo jo į rytus 
daugiau reiškėsi aukštaičių, o 
| vakarus žemaičių įtaka. Ogai-

'.per amžius". Ir tai turi ne tik re- Tai buvo nelyginant bandymas | popjegų j ^ Paulių II Marąuette Parko apylinkėse, Chicagoje, sutinkant. Prie lietuvių sveftmimo plakato stovi \ parko, kur prieš šimtmetį buvo 

tefis ligotus" kunigus, atgabentus ] n i u i susidarė lyg ir skirtinges-
vežiojamose kėdėse. j n ė lietuvių grupė, kuri savo bū-

I du, papročiais, tarme ir kitomis 
Iš Šv. Vardo katedros popie- ypatybėmis gerokai skiriasi nuo 

žius trumpai atgaivai ir užkan- artimiausių kaimynų- rytų auk-
dai nuvažiavo į kard Cody rezi- Į j ^ ^ j ^ a ų i r pįetuose gy-
denciją Ji yra netoli Lincoln ^ g a d a v ^ (sovajkfca,). 

liginę prasmę kaip nuolatinė for- plikom rankom sustabdyti įsibė-
mulė maldas baigiant. Cia tas gėjusį traukinį. Milijonai žmonių 
"per amžius" turi daug didesnės buvo ne suvaryti, ne suvilioti 
reikšmės, kalbant apie lietuvybę, materialinių gėrybių, bet buvo 
apie mūsų išsilaikymą iškeliant sukviesti ištikimybės rr meilės 
popiežiaus sakinį "Branginkite Ir tai yra svarbiausioji ir didžiau-
kilnias savo tautos tradicijas**. šioji jėga pasaulyje 

Suprantama, daugelis tikėjosi, Ir galima tarti su prez. Carte-
kad Šv. Tėvas sustos prie gausiai riu, ačiū, kad atvykai i S| krai-
susirinkuaių lietuvių Marąuette tą, kad kvietei visus vienybėn ir 
Parke, prie Marijos aukštesnio- tarp pat ačiū už dėmesį lietu
sios mokyklos, prp kurią Sv Tė- viams. Šv. Tėvas kvietė gerbti 
vas pravažiavo. Nesustojo, lietu- kilnumą ir laisvę. Tikime, kad 
via! dėl to gali būti nusivylę, bet tai tęsis ilgiau negu tos kelių die-
ne nelaimingi. Chicagoje yra de- nų milijonus širdžių pagavusios 
šimtys tautinių grupių katalikų ir krikščionišką entuziazmą su-
ir fiziškai nėra įmanoma nei jų kėlusios iSkilmės. Prašydami tal-
vtsų aplankyti, nei pasveikinti, ir kos iš Sv. Tėvo, iš savo pusės tū
tai ne vien tik dėl laiko stokos, rime laikytis to, ko jis pageida-
bet ir dėl pačių amerikiečių, besi- vo — meilės ir vienybės, 
rūpinančiu Sv. Tėvo saugumu. Al B. 

(iš k.): K. Laukaitis, aktermanas Brody, senatorius Frank Savickas, Valdas Adamkus Nuotr. Jono Kuprio | Kalvarijos kapinės. "Mūsų Lietuva" 
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Siaurose gatvelėse pro judančio automobilio 
langą retkarčiais įšokdavo šykštūs saulės spinduliai. 
Praeiviai po tamsiom arkadom atrodė, kaip mėlyni, 
žali ir violetiniai, judantys šešėliai. Palengva 
pradėjo šviesėti, pasirodė didelė balta bažnyčia, o už 
jos keturaukščiai pastatai , kurie supo gan didelę 

— Reikės priminti. 
— Benzinas be Zepri čia bus mums skarsus. 
— Ja . Gal reiks pasilikti dėl to bent dieną. 
— Dėl to ne. Gal atsiras, — nukirto Maurizio. 
— Iš kur toks tikrumas? Kodėl? — stebėjosi 

Alfredo, bet staiga nusijuokė. — Aa, suprantu. 
— Ką tu supranti? 
— Nori atgal pas Eriką lėkti? 
— Aišku, pažadėjau. 
— Nebūk kvailas, Maurizio. Negi įsimylėjai? 

Važiuosi namo, ir ką tuomet? — kibo Alfredo. — Juk 
ji vokietka. 

— O kas tokio? — Maurizio atkirto. 
— Graži kombinacija. 

nereikalingas. Tu bent Opelį atradai šoferiaudamas. 
— Tu pasikeitei. Dėl jos? 
— Nežinau... — Maurizio galvojo. 
— Tu pasidarei keistas, kaip Jonas. 
— Mes abu tokie. Nesuprantu tik, ir kartais 

netikiu tuo, ką jis sako. Kas karo metu jam atsitiko? 
— Kas nors baisaus. 
— O gal tik serga? Atradęs savuosius, pagis. — 

Alfredo spėliojo, užvesdamas motorą. 
— Gal. Ką tokio baisaus jis galėjo padaryti? 
— Nežinau. Jis baisiai užsidaręs ir tylus, kaip 

pelė. 
Užlipęs tamsiais laiptais į antrą aukštą, Danys 

ilgai mirkčiojo akimis, nerasdamas koridoriaus. 

paradinę aikštę. Kairės masyve matėsi ir žmogelio Maurizio nuo Erikos jis neatskirs 
Maurizio tylėjo. Iš jo tylėjimo Alfredo suprato: Keisti seno namo kvapai jam atsidavė puvimu. Cia 

RASTAS BARENTSO KAPAS 
Rusų mokslo ekspedicija tiki, 

kad ji rado Olandijos jūrininko 
atradėjo Willemo Barentso kapą 
Spaudos agentūra „Tass" prane
šė, kad ekspedicija „Naujosios 
žemės" saloje rado kauburį, prie 
4et»rio stovėjo stulpas su užrašu 
„Bar". Tai verčia manyti, kad čia 
yra Barentso kapas. 

Rugpiūčio mėn. ekspedicija at
rado ir vieno laivo liekanas. Ji 
mano, kad tai buvo laivas, ku
riuo vandenynų tyrinėtojas Be-
rents vykdė savo paskutinę kelio
ne. 

Willem Berents gimė apie 

1550 metus Telšelingo saloj 
prie Siaurės Olandijos. Jis bu
vo jūrininkas, kartografas ir nau
jų žemių atradėjas. Per savo pir
mą kelionę pro Europos šiaurę 
į Indiją ir Aziją, jis atrado Nau
josios Žemės (rus. Novaja Zem-
lia) salą. Jo trečioji ekspedicija 
tačiau buvo jam pražūtinga. Jo 
laivas įšalo į ledą ir jis turėjo 
peržiemoti minėtoje saloje. Kai 
1596-97 metų žiema pasibaigė, 
Berentsas su savo palydovais ban
dė su mažais laiveliais pasiekti 
žemyną, bet jį ištiko mirtis ir jis 
buvo palaidotas N. 2emės salo
je, A T . 

nurodyta išpiauta anga. J i žiobčiojo lyg banginio 
burna. 

— Palaukite, — pasakė išlipęs Danys. 
— Kaip ilgai? 
— Gal pusvalandį, nežinau. — Danys pasiraižė 

ir dingo po arka. Jo pakaustytų batų dūžiai į sienas 
angoje nutilo. 

Maur iz io ats i t iesė ir atsilošė. Išlenkęs 
nugarkaulį, jis užsirūkė ir klausėsi, kaip tarška 
Opelio motoras. 

Išjungęs motorą, Alfredo išlipo, atidarė 
motordangtį ir ilgai po juo terliojos. Po to, apėjęs 
automobilį, atidarė bagažinę, išėmė vandens bokalą 
ir, praeidamas šalia rūkančio Maurizio sumurmėjo: 
"vanduo nusekęs". J is pripylė radiatorių, užtrenkė 
dangčius, paspyrė ratų gumą ir, atgal įlipęs, atsisėdo 
šalia 'Maurizio. 

Maurizio į jį atsisuko. — Užteks benzino? — 
paklausė. — Kaip galvoji? 

— Gal ne, — Alfredo pasakė. 
— Gal Jonas sužinotų, kur galima gauti? 

Šaligatviu artėjo senyvas vokietis. Maurizio 
spragtelėjo pirštais ir išmetė nuorūką pro langą. Ši 
ant šaligatvio žiežirbom sužėrėjo, nuriedėdama 
vokiečiui prie kojų. Praeivis sustojo ir, pasilenkęs, ją 
pakėlė. Lyg nematydamas Maurizio, jis godžiai 
užtraukė dūmelį. 

Alfredo, išlipęs iš automobilio, senį pasivijo ir 
jam pakišo naują cigaretę. Nuorūką jis batu 
sutraiškė ir jo paklausė: 

— Sakyk, gal žinai, kur galima nusipirkti 
benzino? 

Drebančia ranka senis jam rodė, pasakodamas 

buvo tamsu, ir tik koridoriuje karts nuo karto 
tratėdavo mašinėlės. Prieblandoje jis skaitė įvairius 
užrašus ant durų, ir iš slaviškų jieroglifų ir kitų 
užrašų, netekęs kantrybės, pasirinko "Lettische 
Komitaet". 

Pabeldęs, atsidarė duris ir viduje paklausė: 
— Kur čia lietuviai? 
Gražiu vokišku akcentu latvis jam nurodė 

koridoriaus galą. 
Tamsoje, kliūdamas už užverstų stalų ir kėdžių, 

koridoriaus gale jis atrado duris su užrašu. "Lietuvių 
Komitetas" ir nedrąsiai pasibeldė. Girdėjosi, kaip be 
perstojo tratėjo rašomoji mašinėlė, bet niekas iš 

apie ukrainiečių lagerį. Benzinu susirūpinęs, Alfredo vidaus neatsakė. Pravėręs iš lėto duris ir staiga 
jam padėkojo, žinodamas, kad be Zepri duosnumo išgirdęs padrąsinant) "prašau", jis įėjo į vidų. Jauna, 
reiks būti lanksčiam. 

— Tu Opelį gerai supranti. — pasakė Maurizio, 
Alfredui šalia atsėdus. 

— Opeliui reikia benzino, vandens ir aliejaus. — 
Patylėjęs vėl pridūrė. — Bet, ką tu su Erika sau 
prisivirsi? 

— Man tik ji beliko. Perėjus tiltą, aš jau jums 

gal dvidešimts penkių metų, mergina laikinai 
nustojo tarškinti senais klavišais ir viena ranka jam 
parodė kėdę. 

— Tuojaus, — giliu krūtinės balsu ji Daniui 
pasakė ir tęsė toliau, vienu akies kampu tačiau 
išduodama savo smalsumą. 
_ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ (Bus daugiau) — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PHILADELPH 
AŠ VYTAS IMU TAVE AU 

Esu susilaukęs priekaištų, 
savo rašiniuose spaudai perd, 
pabrėžiu neigiamąsias mūšy 
venimo žymes, kad nematau 
rujų pusių, ypač lietuvišl 
gyvenimo deimančiukų. Tai 1 
būt šio krašto spaudos įtaka, 
rioje pirmenybė teikiama ne 
tyvioms žinioms, yra palietusi 
tik mane, bet ir kitus rasinėj 
Sus lietuviškojo gyvenimo rei 
lais. štai, š. m. gegužės 19 d. F 
ladelphijoje įvyko Vytauto l 
ciūno ir Alės Surdėnaitės šutu 
tuvės,daugiau dalyvaujant p< 
šimtų svečių ne tik iš pa< 
Philadelphijos, bet iš New Ti 
ko, VVashingtono, Baltimorėi 
net iš Lietuvos, bet spaudoje i 
ko. Tuo tarpu teko matyti ilgi 
sius aprašymus kitur įvykt 
mišrių vedybų ir korespond 
cijų iš pačios Philadelphijos i 
madų parodas, diplomatų 1 
kymąsi, Jonines ir t.t. Atrc 
kad Philadelphijos ir apylir 
lietuviams Maciūnų ir Surd 
šeimos yra tiek žinomos lietu 
koje veikloje, kad ir jų vaiki 
sukūrus lietuvišką židinį, ni< 
nerado reikalo spaudoje vi 
pasidžiaugti, tartum kitaip ir 
ti negalėjo. O visgi ne paslaj 
kad dažnai tėvams beplušant 
tuviškoje dirvoje, ypač bet 
žiant patriotines kalbas ir kc 
jant dėl postų, jų vaikai nu< 
ne lietuviškais keliais. Kad 
neįvyko su Vytu ir Ale, tai b 
dvi priežastys. Viena, kad jų 
vų lietuviškumas buvo totali 
ką amerikiečiai vadina "totai 
volvement", o antra, kad nei 
viškais keliais nueiti jie netu 
nei laiko, nei sąlygų. 

Prieš kiek laiko "Akiračiu 
buvo įdėtas pasikalbėjimas su 
Vincu Maciūnu. Paklaustas 
neketinąs apsilankyti Lietu-

-jis atsakė, kad jam nėra rei 
ten važiuoti, nes jis gyvenąs 
tuvoje. Ir iš tikro, bedirbda 
Pennsylvanijos universiteto 
liotekoje kaupė jis ten lituar 
nę medžiagą, grįžęs namo r 
straipsnius spaudai, tvarkė 
chyvinę medžiagą savo asnr 
nėję bibliotekoje. Kiek oku] 
niai varžtai leidžia keičiasi ji 
niomis ir medžiaga su litei 
ros istorikais Lietuvoje. Eilę 
tų aktyviai dirbo Lietuvių I 
klopedijos redakcijos kolek 
tebėra veiklus Lituanistin 
institute, dažnas paskaitini 
įvairiose vietovėse. Geno 
Mačiūnienė — ilgametė \ 
Krėvės lituanistinės mok 
mokytoja ir vedėja, at-kų 
draugių skyriaus valdybos 
ir pirmininkė, LB apylinkės 
dybos narė. Jų kuklaus blo 
namo mažas salionėlis tar 
jiems ir svečių kambariu ir 
gomu ir dr. V. Maciūno f 
kambariu ir lituanistine bi 
teka. Čia buvo rūšiuojami 
rašytojos Žemaitės laiškai, 
komi Vinco Krėvės rankra 
rašomi straipsniai LE ir 
spaudai. Maciūnų namuos* 
buvo vietos anglų kalbai, b 
visada buvo atidari lietuvių 
nimui. Ateitininkų, sportin 
jaunimo sąjungos sąskrydžia 
ladelphijoje visada pripildę 
mažus Maciūnų namus. K 
sunku būdavo suprasti, kod< 
važiavęs jaunimas nakvynei 
davosi pas Maciūnus, aplei 
mas kitų erdvesnius ir pa1 
nius namus ar rezidencijas. 
nenuostabu, kad dr. Mac 
jautėsi kaip Lietuvoje, kai 
jis žengdavo per miegančius 
dydamas pasiekti virtuvę. 
jau plūsdavo žmona ruoš< 
pusryčius suvažiavusiam j 
mui. Jų sūnūs: Algis ir 1 

praleisdavo vasaras at-kų 
vykiose, pradžioje kaip st< 
lautojai, vėliau vadovai. S 
jos, sportas, veikla su at-kais 
ro ir tautinių šokjų repet 
ir koncertai mažai laiko p 
dykinėjimui. Vytautas, V. "V 
to buvo įtrauktas į JA VLB 
to valdybą nedėkingom sel 
riaus pareigom. Jam teko ves 
sas LB krašto valdybos knyt 

< 
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A IR APYLINKĖS 
I korespondenciją, rašyti posėdži 

, protokolus, multiplikuoti ir ap3 
linkėms siuntinėti aplinkraščiu už , ; radijo programas ir įvairius ra 

! tus. Vėliau Vvtas buvo išrinku re-. Amerikos Lietuvių Jaunimo s. 
jungos pirmininku: dirbo ir vi 
žinėjo sąjungos reikalais. Tai 
jau susiklostė, kad jaunesnis br< 
lis Algis būdamas sėslesnis su 
rado sau žmoną — Liuciją Zd; 
nytę tolimajame Hartforde, o \ 

• | tas po visų važinėjimų buvo si 
t ; viliotas geltonplaukės Alės Su 
t j dėnaitės Philadelphijoje. 

Jei Maciūnai buvo skaitomi s< 
i ni Philadelphijos gyventojai, t 
Surdėnai tik prieš tuziną mel 

į atsikėlė iš New Yorko ir apsig 
veno Blackwood, N . J., visai pr 

_ Į Philadelphijos. Pirmą kartą Ph 
it( i ladelphijos lietuviai su Surdėr 

I šeima susipažino, kai vienan 

Ja
ne 
n-

ros 
ios 
Dr-
ir 

ie 
IU 

m , Pavergtųjų Tautų dienos min 
^ jime prie JAV Nepriklausomyb 

salės dvi jaunutės, lino spalv< 
plaukais mergaitės, kanklėmis ; 
liko lietuvišką programą. Tai t 
vo Alė ir Laima Surdėnaitės. G 
diminas ir Danutė Surdėnai « 
gausia keturių, vėliau padidėji 
sia iki penkių, vaikų šeima sp; 
čiai įsijungė į šios kolonijos Ii 
tuvišką gyvenimą. Nors Phil. 

l7e delphijoje buvo gausu buvus 
skautų, net ir skautininkų lai 
niais pasipuošusių, bet skau 
organizacija neveikė ir niek 

j iaunimo į tą organizaciją netn 
kė. Atvykę Surdėnai tuoj grieb 
si organizuoti skautus. Nuo sei 
stipriai veikią ateitininkai su n 
pasitikėjimu žvelgė į atsiradusi 
varžovus, bet Surdėnų priėjin 
būdas buvo toks nuoširdus ir ti 
pagrįstas idealizmu, kad sutirp 
nepasitikėjimo ledus. Net tok 
užkietėjusių ateitininkų ka 
Gėčių ir Gailių dukros ta 
skautėmis, gi Surdėnų vaikai į 
rašė į ateitininkus. Ir taip, Sui 
nų dėka, Philadelphijoje atsii 
do skautų ruošiamos bend: 
Kūčios, Kaziuko mugė, vyresr 
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Vytas ir Alė Maciūnai 

jų skaučių Židinys ir būrys j 
nimo kasmet vykstąs į ska 
stovyklą. Surdėnų veikla ne: 
bojo skautais. Danutė Surdėi 
nė mokytojavo V. Krėvės lit 
nistinėje mokykloje ir ėjo vedi 
pareigas. Inž, Gediminas Sui 
nas pirmininkavo LB Pieti 
New Jersey apylinkės valdy 
buvo pradininkas Philadelph 
Lietuvių namų atnaujini 
bendrovės, jai pirmininkavo 
'h'rbo tų namų remonto c 
buose. Surdėnų namai buvo 
ni lietuviško jaunimo klege 
Lietuviškas žodis, laikraštis, 1 
<*a ir muzika buvo ne svečiai, 
kasdienybė. Visa šeima ka 
skautų stovyklose stovyklavo, 
tu ruošdavo rankdarbius Ka; 
ko mugei. Vaikai šoko tautir 
šokius, dainavo chore. Sua 
dukterys pasekė motinos pė 
mis, atėjo dirbti į lituanisi 
mokyklą. 

Alės Surdėnaitės ir Vyta 
Maciūno sutuoktuvės j vyko 
Andriejaus parapijoje, kurioje 
abu lankė ir baigė Vinco Kr, 
lituanistinę mokyklą, šoko ta 
nius šokius "Aušrinės" grupėj 
dainavo "Vilties" chore. Soli 
Genės Ugianskienės giesmes. 
nigo Kajetono Sakalausko \i 
rus pamokslas, žalių rūtų va 
kais. Giedrės Kulpienės darbo 
tuviškais motyvais sidabro pt 
menimis pamergės nešinos Iii 
viškom juostom perjuostas g 
puokštės, jaunųjų skaitymas 
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i Rugsėjo 9 d. Cievelande lietuvių darželi. 
Ohio vals t . senatorius J. Glenn, o didž 
Mikulskio. Nuotraukoje sen. J. Glenn s ;u 
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Bruno Markazčio S.], koncertas 
Los Angelėj 
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dė 

i P 
DO 
si-

uų 

Lietuviams yra didelis dvasi
nės stiprybės šaltinis, kai jie ga
li jaustis esą ainiai protėvių, ku
rie net anais laikais, dar tik pa-į 2 

^. i sibaigus viduramžių erai, jau bu- Į1 
vo pasiekę tokį aukštą kultūrinį |] 
subrendimą, kad galėjo įkurti 
universitetą. Dėl to visai pa
grįstai šiandie visi lietuviai, kur 
jie bebūtų, tėvynėje ar išsisklai-

d e j dę po pasaulį, šį jiems brangų 
a" j istorinį įvykį iškilmingai mini. 
ros Į 

Šios sukakties proga komp. 
Bruno Markaitis yra sukūręs mu
zikinį veikalą „Saulės sonatą", 
kurį dedikavo Vilniaus universi-Į 
tetui, tuo papuošdamas jį kilnia 
meno puokšte. Kompozitoriui ši; 
sukaktis yra gal dar labiau prie 
širdies, žinant, kad šios mokslo 
institucijos, pradininkai ir kūrė-Į 
jai buvo žmonės, priklausantys jė- į 
zuitų ordinui, kuriam dabar ir. 
B. Markaitis priklauso. Šiam mu-Į 

I zikiniam veikalui kompozitorius 
j panaudojo Kazio Bradūno poezi-
! jos knygos "Sonatos ir fugos" 
'tekstas, muzika pavaizduodamas 
.čiurlioniškas nuotaikos ir išgyveni-
Įmus Vilniuje. Aplamai Bru
no Markaitis yra sukūręs daugiau, 

a u _ Į 100 veikalų, kurie yra atliekami 
solistų, chorų, instrumentalistų 
bei orkestrų pasauliniu mastu — 
AV, Kanadoj, Europoj, Pietų Ame 
rikoj, Japonijoj. 

„Saulės sonatos" kompozicija' 
yra gana sudėtinga, daug reika
laujanti iš solistų ir instrumentą-1 
listų. Klausantis šio veikalo jau-

iios'l1' £ ih° s " ^ i e s gaubiamų akor
dų sklidimą, kas itin tinka to-j 
kioms iškilmėms, kaip šios moks- j 
lo institucijos minėjime. Kaip ir 
programoj pažymėta — kūriniui j 
uždeda naujoviškos kompozici- j 
nės technikos antspaudą. Orkest-
racija yra išradinga ir spalvinga 
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šių metų ir lietuviškai liturgi
nės apeigos buvo kažkas nepap
rasta ir įspūdinga. Jungtuvių an 
troji dalis — pokylis vyko naujai 
atremontuotų Lietuvių namų 
abejuose aukštuose, vadovaujant 
neseniai į Philadelphiją atsikėju-
siems' Rimantui ir Jūratei (Kroky-
tei) Stirbiams. Netrūko čia lietu
višku dainų, muzikos ir šokiu, 
pertraukiamų trumpomis kalbo-

rvėsįmis, su linkėjimais laimės jauna
nti- . vedžiams. O tos laimės jiems tik-
e ir Irai neturėtų trūkti. Dar prieš ve 
stės dybas jie įsigijo namus gražioje 
ku- Cherry Hill, N. J., apylinkėje, vi-
>ut- sai netoli Philadelphijos. Alė Ma-
ini-Įciūnienė baigusi pedagogiką mo-
He-įkytojauja amerikiečių mokykloje, 
joŠ-jgi Vytautas —mechanikos inži-
rtu- Į nierius dirba savo profesijoje ir 
ėliu į siekia magistro laipsnio. 
Mi- j Juozas Gaila 

s e įvyko 34-ji tradicinė "Viena pasaul 
lusią dalį programos atliko Čiurlionio 
1 ponia čiurlioniečių tarpe. 

i LIFORNIJOJ 
Vilniaus universiteto sukakčiai 

iminėti koncertas Los Angelėj 
ivo suruoštas rugsėjo 23 d. iš-
ikingoje Wilshire Ebell dižio-
1 teatro salėje. Koncertą diriga-
) pats kompozitorius. Solistai 
irmoje koncerto dalyje buvo: 
>pranas Birutė Dabšienė, me-
»-sopranas Janina Cekanauskie-
ė ir bosas Rimtautas Dabšys. 
amerinį orkestrą sudarė 11 mu
kų, kurių tarpe keli lietuviai: 
nuiku Raimondas Mickus ir ce-
o Jūratė Raulinaitytė. Veikalas 
raėjo gilia rimtimi ir iškilmin-
umu. Po to sekė fortepijonu — 
aina be žodžių, kurią meistriš-
ai atliko pianistė Anita Swea-
engin. 

Sveikinimo žodį tarė ir dedi-
aciją Vilniaus universitetui per-
kaitė Lietuvos generalinis garbės 
:onsulas Vytautas Čekanauskas. 
Dedikacijoje buvo išryškinta 
ios mokslo institucijos įkūrimo 
ivarba, paminėti jo pradininkai, 
miversiteto vystymosi eiga, at-
ikti darbai ir jo didžiulis vaid-
•nuo praeity ir dabar. Ta proga 
:>uvo pristatyti Los Angelėj gy
venantys du buvę nepriklauso-
nybės metu Vilniaus universite-
:o profesoriai Kazys Alminaus-
kas ir Jonas Kuprionis. 

Antroje koncerto dalyje buvo 
atliktas, taip pat su Vilniumi 
tiesiogiai susijęs, to paties kompo
zitoriaus, polifoninis kūrinys — 
5vento Kazimiero mišios, skirtos 
atminimui mirusių Vilniaus uni
versiteto profesorių ir studentų. 
Jos atliktos lotyniškai, dalyvau
jant solistams ir kameriniam or
kestrui. Solistai — Birutė Dab-
iienė, Janina Cekanauskienė, Rim
tautas Dabšys, sopranas Pamela 
Scanlon ir tenoras David Hart 
Šis kūrinys ypatingas tuo, kad ja
me vyksta dialogai tarp solistų 
ir orkestro. Kiekvienas solistas gie
dojo nepriklausomai, pagal jiems 
skirtas melodijos linijas ir struk
tūrinę rolę. Visas derinys sudarė 
iškiliai skambančią polifoninę 
kompoziciją. Bendrai visas kon
certas pasižymėjo iškilmingumu, 
kaip tikrai pridera pagerbti moks
lo instituciją. 

Po koncerto kitoje to paties 
teatro salėje buvo įrengta meno 
paroda, kurios atidarymo žodį 
tarė archit. Rimas Mulokas. Dai
lininkas Pranas Gailius, kuris 
nuo 1945 metų gyvena Paryžiu
je, atvežė per 30 tapybos kūri
nių. Jo kūryba labai savita, įsiri
kiuojanti daugiau į abstraktinį 
žanrą. Losangeliškė menininkė 
Nijolė Grudzinskaitė-Kentienė iš
statė savo kūrinius — 8 dailias 
skulptūras ir gobelenus. Koncerte 
dalyvavusi publika turėjo malo
numą pasigėrėti šiais meno dar
bais. Čia jie buvo pavaišinti šam
panu ir pyragais. Parodai suruoš
ti daugiausiai pasidarbavo Klevą 
Rūta Vidžiūnienė. 

o diena". Pagrindinę kalbą pasakė 
nsamblis, vadovaujamas muziko A. 

Nuotr. J. Gartas 

Šį gražų ir aukštą kultūrinį pa
ilgimą medžiaginiai parėmė E. 

J. Sinkiai, dr. Z. Brinkis, V. 
'ovydaitis, dr. D. ir dr. R. Gied-
ličiai, G. Kazlauskas, J. Karalius, 
lb. Markevičius, J. Matulaitis, 
1. Pečiulis, Ir. Tamošaitienė ir 
•na 2ukienė. Kadangi sudėtinges-
i kultūriniai parengimai ne vi-
tda galimi apmokėti vien bilie-
I pardavimu, tuo atveju mece-
atų vaidmuo yra labai svarbus. 

J. Kuprionis 

KALBĖJO VLIKo PIRM. 
DR. K. BOBEUS 

Vliko pirm. dr. K. Bobelis su 
l iko nariu J. Audėnu lankėsi 
o s Angeles, Calif., dr. Mykolo 
)evenio mirties metinių minėji-
įe, kuriame jie pasakė kalbas. 

Rugsėjo 24 d., pirmadienį, Tau-
iniuose namuose įvyko platus 
Hiko pirmininko dr. Bobelio 
iranešimas apie Vliko veiklą, 
arbus ir kt. Atsakinėjo į klausi-
nus. Po to kalbėjo J. Audėnas. A-
iejų pranešimai buvo įdomūs ir 
įaudingi. 
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Be kitko buvo paklausta, kodėl 
Į 

Amerikos išlaikomas radijo,no^ 
iunčiamąsias stotis rusų okupuo- į 
iems kraštams, tiesioginiai į lie-
uvių kalba tokias transliacijas, 
>riimami vos tik iš okupuotos 
sietuvos atvykę žydai? Juk jie 
>rašosi vykti į Izraelį, bet brau-
įasi į Radio Liberty, Radio Free 
iurope, Voice of America ir dau-
;iau ar mažiau pradeda kontro-
iuoti tas programas. Ar negali
na tarnautojais priimti lietuvių? 

Ypatingai buvo prašyta (Vli
ko atstovų) remti House of Re-
aresentatives, VVashington, D.G 
20510 Rezoliuciją Nr. 141. Ja pra- Įį" 
joma Amerikos vyriausybę imtis 
žygių, kad iš Lietuvos pasitrauk
iu Sovietų Rusijos kariuomenė. 
fau kelios dešimtys Amerikos 
kongresmanų tą rezoliuciją re-
nia, dar trūksta apie 30 kong
resmanų. Visi lietuviai privalėtų 
rašyti savo kongresmanams, pra
šydami remti House Current Re-
>olution 147. 

Parašykite šiandien savo ir or
ganizacijų vardais. A. 
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Lietuvos atsiminimai 
ttadljo Valanda Jau l» m«taa tar
nauja N*w JerMy. New Tork ir Con-
•icf"*^!!! llrtiivlnm* ! 
Kas 4enta<lt«n) nuo • Iki S vai. po
piet I* WKVD StotJet New Tork* 
'230 VII.. AM ir nuo 7 iki 1 vai 
vak. 97 9 met F*M-

Oi rok t r>r. Jiikfibai i. Stiikas 
M«7 Poroe Drtre 

— — H l h , H. i. 070t3 
TH. 23Z-SMU (OOrie) MI 

Kvl«fl»mi> taip pat klausytis I.i*tu-
viaku kultOrinlų valandų an( lų ka.ba 
ls S^ton Hatl Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WS0U. 8>.5 ms». 
r-'M) Plrmad. 7:10-8:10 ral. vakaro, 

r \ arioTaiija prof. J. SUikas) 
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MOSU KOLONIJOS 
tst St. Louis, HJL 
I BENDRĄ GYVENIMĄ 

ugsėjo 22 d. iš Švenčiausio 
ramento katalikų bažnyčios 
što (Belleville, 111.) varpo 
>as kvietė visus prie tos baž-
ios gausiai susirinkusius į vi-
išklausyti ir būti liudinin-
dviejų jaunų žmonių vedybi-
i priesaikai. Prie bažnyčios di-
ijų durų du jaunikaičiai su 
s švarko atlape pasitikdavo 
ančius bažnyčion ir su šypse-
palydėdavo į suolus. Bema-

t veik visą erdvios bažnyčios 
jlpą užpildė publika. Daugu-
ė jaunimas. 
usėdus svečiams, prie alto-
ts pradėjo rinktis pamergės ir 
luniai. Jų buvo iš viso ketu-

poros. Tai jaunavedžių sese-
broliai ir artimiausi draugai. 

aunąją Moniką Kay prie alto-
»s palydėjo jos tėvas Adomas 
*ndolowskis ir perdavė jauna-
Arvydui-Juozui Kemėžiui. Baž 

ios klebonas prisiekdinęs jau
kius vedybiniam gyvenimui ir 
skaitęs iš Šv. Tėvo gautą spe-
ų palaiminimą jaunave-
ims, jį jiems įteikė. Po cere-
nijų ir maldų vargonininkas 
riu balsu pagiedojo Ave Ma-

Pas visus bažnyčioje esančius 
rtaika buvo ypatingai pakili. 

/•aišės vyko Augustino resto-
e (Belleville, 111.). Didelė res-
ino salė buvo veik visa už-
lyta svečiais. Besivaišinant lie-
iai sugiedojo jaunajai porai 
ausiu metų. Po to, tuojaus ir 
kai užtraukė dainą. Prie skam-
s muzikos šokių mėgėjai turė-
;eras sąlygas pasišokti. 

ovestuvinei kelionei Monika ir 
*ydas pasirinko Virginijos vals-

aunosios Kemėžienės mamytė 
čia gimusi lietuvaitė — Mi-

iūtė. Abu jaunavedžiai yra 
jję bakalauro laipsnius S so-
logijos, Monika-Kay dabar di-
toriauja priešmokyklinio am
us vaikų įstaigoje O'Fallon, 
, o Arvydas Juozas dirba vie-
je iš socialinių įstaigų St Louis, 

rijoms. LB Kultūrc 
tone ir ten pat di 
nėję mokykloje. B 
Creighton universi 
kulteto leidžiamam 
view" žurnale, kur 
sireikšti tik gabūs st 

Malonu, kad On 
dabar turi bent vie 
kurios patarnavimą 
pasinaudoti. Rugsėj 
lo užbaigtuvėse ja 
keta ilgiausių met\ 
bo ir visokeriopos si 

MENO VAU 

Rugsėjo 29 d. įv 
žodžio vakaras, kurj 
Blandytė, akompar 
dys May. Tuo vak 
vairintas atsilankiu 
nis gyvenimas dair 
"Carmen" ir apysa 
mas" V Tamula 
giamės jos apsilani 
Je-

Sceną ir salę gi 
T. Gaidelytė, D- S 
Gaidelis. Apšvietii 
Jaudegis. Pelnas sk 
hos lietuvių istorija 

SKAUČIŲ tf 

Spalio 13 d. 7 va 
Omahos skaučių dt 
liavos pašventinimą 
sižadėjimas Šv. An 
salėje. Tuojau po t 
Kezio, S.J., iš Chi< 
rodos atidarymas ir 
gų (3-jų tomų) pr 
rodą bus galima ap 
lio 14 d. nuo 9 vai. 
p.p. 

LITUANISTĖJE 

Omahos lituani; 
pradėjo naujus i 
rugsėjo 15 d. Mol 
D Sulskienės prai 
kyklą lanko 19 mol 

Šv. Antano ipan 
mokyklą lanko tii 
Mokyklos išsilaikyi 
labai abejotinas d< 
niu skaičiaus. 

[aunoji pora žada pastoviai ap-
yrventi Bellville, 111. 
Laikui bėgant, gal ir jie pradės 
iau bendrauti su vietos lietu-
is ir taps aktyvus lietuvių 
įdruomenės nariai, kaip jau-
jo tėveliai. 

J. Juodakis 

taaha, Ncbr. 
NAUJA TEISINESTKĖ 

Regina Petrikonytė - Makaitie 
, dr. Juozo ir Elzbietos Petri
nių dukra, gyven. VVoodbine, 
?va, baigė mokslus. Pradžios 
okyklą femkė šv. Antano paTa-
jos Omahoje. Vidurinį išsilavi-
mą įsigijo Putnam akademi-
ė, socialogiją studijavo Ann-
rrst G>llege, Con-, ir baigė ba-
lauro laipsniu. Belgijoje gi-
10 studijas iš industrinės socio-
gijos. Bet tuo ji nepsiterrkino. 
avusi darbą ir tarnavusi kai ku-

laiką, apsisprendė studijuoti 
isę. Persikėlusi gyventi į Oma 
l, įstojo į Cerighton universite-

teisių fakultetą, kurį sėkmin-
i baigus gavo teisių mokslo 
iktaro laipsnio diplomą. Išlai-
us Nebraskos valstijos reikalau-
mus egzaminus š.m. rugsėjo 
! d., gavo teisę dirbti savo profe-
oje. 
Regina priklausė at-ky, skautų, 
udentu, santariečių organiza-

PAMINĖTOS 1 
AUKO 

Rugsėjo 15 d., 
Gunnersbury kapii 
buvo paminėtos Ka 
minklą kapinėse 
trejus metus pamii 
Lenkijos karininkų 
tyno miške. 

i L 

ftHl\biirfair< 
Cnnadi 

A n t a n a i R a b i y t 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMS 
( Antroji da l i s ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija iieiaa i paaa 
organizuojasi, Bendrijos; hierarchinė aantvarka, Be 
lauke, Bendrijoa malda ir dora, tikrasis Dievo f^rbta 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulin. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viraehai, 424 
KrtfcJflonU gyveniiiie. 1979. Kaina su persiuntimu ! 
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio. 

ūiiakymut uųsH: 
DRAUGAS, 4848 W. HM $t^ Ckieaga, I 
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vIOKYKLA'' 

tinė mokykla 
Lokslo metus 
yrklos vedėjos 
ešimu, mo-
iniu. J -*1-

pijos pradžios 
30 mokinių. 

K) klausimas 
[ mažo moki-

J. N. 
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ėse, Londone, 
yno aukosPa-
atidarė prieš 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
"^VALANOVLĖ -DRAUGO" 
;u

v;,. ROMUOSE 

„Būdamas Chica#>je, negali ap
lenkti „Draugo". Juk iŠ tu rūmų, 
kur begyvendami, Šešias dienas 
savaitėje gaunam labai pasiilgtą 

:4nformciją, kas darosi lietuvių 
gyvenime visam pasaulyje: kas 
naujo atsitiko, kas iškeliavo am
žinybėn, kokie renginiai rengia-
mi| kokios knygos išėjo ir t t 
¥pač tiems, kurie gyvena mažes
niuose ar visai nežymiuose lietu
viu telkiniuose, kur nėra savųjų 
radijo valandėlių ar net liet. pa-

'Ttfpijų, dienraščio skelbiamos ži
nios, nors ir pavėluotai skaityto
jus pasiekiančios, yra, sakyčiau, 
Vienintelis ir nekantriai lau-
irtamas informacijos šaltinis, Juo-

iba* nuvykęs i Chicagą „Draugo" 
administraaijoje, kaip ir Vazne-
4ių prekyboje, „Marginiuose" ar 
susitikęs K. Rožanską, gali apsi
rūpinti ir lietuviškomis knygo
mis, kai jos, gyvenant mažes
niuose lietuvių telkiniuose, var
dai surandamos, o siųsti knygų 
užsakymus paštu kažkaip sun
kiau prisirengti. 

karta, kur užsuka žurnalistai, te
atralai, dailininkai, ne vienas ir 
iš Lietuvos i svečius atvykęs. Juo
kas juokais, bet niekas neužgin
čys, kad Mike Royko rašyti mo
ka. 

Palyginus su Washingtonu, už
sukus i 69-tąją gatvę ir pinigai iš 
piniginės žymiai lėčiau slenka. 
Koks skanus lietuviškas maistas 
Lietuvninkų laikomoje „Nidos" 
valgykloje 69-toje gatvėje. O kai 
dar iš stovyklų pažįstama miela 
savininkė pateikė sąskaitą, nuste
bau — zero. Jau kitoje, 59-toje 
gatvėje Gage Parke, ieškojau 
kruopštaus bei simpatingo skau
to, dantų gydytojo dr. R. Povi
laičio. Bet tose apylinkėse jau jo-
nebebuvo, išsikėlęs už MidVay 
aerodromo. Skubių reikalų spau
džiamas, susiradau dr. R. Povi
laitį naujoje vietoje. Ir valandai 
nepraėjus, buvau išvaduotas iš 
nemalonių skausmų, gal už tris 
kartus mažesnę sumą, negu bu
tų tekę mokėti šios turtingos ša
lies sostinėje ir gal dar valandai 
kitai nusiimti iš darbo. O gydy
tojo paslaugumas buvo tiesiog 
nuostabus. 

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. spalio men. 9 d. 

Todėl tik toliau nuo lietuviš
kų telkiniu gyvendamas, žymiai 

-ryškiau gali suprasti dienraščio 
^Draugo" ir kitos lietuvių spau
dos vertę bei prasmę, ir nenustem-

- b y kad skaitytojai, tai įvertinda
mi, dienraščiui gausiai siunčia 
nors ir nedideles, bet nuoširdžias 
aukas. Ir kai paskaitėm, kad 
gDraugo" sukaktuviniame banke
te Chicagoje dalyvvo net iki 
400 žmonių, buvo aišku, kaip 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
nuoširdžiai remia savąjį dienraš
tį* Banketo metu dirnraščio lei
dėjų atstovo kun. V. Rimšelio 
pasakyti žodžiai, kad „kronika" 
tėvynėje rašoma kiekvieną dieną 
ir ką mes apie ją žinotumėm, 
jei „Draugas" jos neskelbtų, ra
dijo bangomis netrukus nuplau
kė ir į tą šalį, kur „kronika" yra 
rašoma. Lygiai kaip ir „Draugo" 
redaktoriaus Pr. Garšvos žodžiai, 
tarti pokalbyje su savaitraščio 
„Tėviškės Žiburių" bendradar
biu kur .užsiminus apie „Drau
go" ateiti, redaktorius teigėr 
"Draugas" tikisi, kad dar jis lai
kysis ir papildys savo jėgas žur
nalistų prieaugliu bent tol, kol 
bus lietuvių, norinčių lietuvybę 

.išeivijoje išlaikyti ir pavergtai 
Jautai padėti..." 

"""'Tai žinia, kad dienraštis, nors 
Tr"70 m. amžiaus, sulaukęs, apie 
mirtį dar galvoja ir, tikėkime, 
pragyvens čikagiškį „Daily 
News" dienraštį, mirusį sulaukus 
101 m. amžiaus. 

69-TOJE GATVĖJE 

Amerikos Lietuvių kongresui Clevelande rengti Altos komitetas. Iš kairės: dr. J. Valaitis, I. 
kun. A. Stasys, J. Pakalka, T. Blinstrubas. 

Blinstrubienė, pirm. 
Nuotr. V. Noreikos 

MOSU KOLONIJOSE 
Baltimore, MA 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS 
LB Baltimorės apylinkė šio ru

denio parengimų sezoną pradės 
su Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimu. Minėji
mas įvyks spalio 14 d., sekma
dieni 2 v. p. p. Lietuvių namuo
se, Amerikos Legijono salėje. Kal
bėtoju yra pakviestas dr. Vincas 
Maciūnas, taip pat bus « * — » | į IVĄĘ, Į i r t į Į h i nuo Stalino 
į ! ^ J I _ ™ m a t y t a t m m p a m e" i r Hitlerio, antrojo pasaulinio 

Štai ką reiškia Chicaga, lietu
viškoji Chicaga. Alus Marąuette 
Parke tris kartus pigesnis negu 
sostinėje, konjakas - gal ketu
ris. Bet benzinas ir plaukų kirpi
mas tai jai pas mus pigesnis! Ieš
kojom 69-tosios gatvės, sakyčiau, 
„karaliaus", daug kartų ją bei 
joje gyvenančius aprašinėjusio ar
timo bičiulio Jurgio Janušaičio, 
vaižgantiškos plunksnos atstovo. 
Beje, nei Jurgio, nei jo žmonos 
Veronikos paskutiniojo sekmadie
nio vakare nepavyko namie suras
ti. O kiek dar būtų buvę naujų 
informacijų bei spalvingumo 
šiems mano įspūdžiams. 

Jūs, turbūt, nežinot, kad išmokas, bet rengėjai tikisi žiūro
vų iš Philadelphijos ir ypač iš 

joną Hollins gatvėje. Nors ap
rašymo tikslas buvo ne lietuviai, 
bet gatvės ir namų atnaujinimo 
eiga, bet gana plačiai buvo pami
nėti ir lietuviai. Straipsnio pra
džioje primenama, kad ta mies
to dalis ilgiau kaip pusšimtį me
tų buvo lietuvių gyvenviete. Šimt
mečio pradžioje jos branduolys 
buvo apie 1100 lietuvių (kažko
dėl vienoj vietoj autoriaus pava
dinti „letts") su 30-čia krautu
vių, gi vėliau padidėjo 700-tais 

nme programa, 

ANTRASIS KAIMAS 

Lapkričio 17 d. Baltimorje vie-

69-toji gatvė Marąuette Parke 
garsi ne tik Chicagos lietuviuo
se, bet apie ją kalba jaunimas 
bei kiti VVashingtone, Baltimorė-
je i rkituose miestuose. Marąuette 
liet. šventovė, „Marginiai", „Pa
rama", „Playhouse", „Gintaras", 
Andrijauskas ir eilė kitų vietų, 
prisiglaudusių 69-toje, žinomos 
plačiu mastu. Man gi sunku bu
vo atpažinti daug kartų išvaikš
čiotą 69-tąją tarp Californijos ir 
^įestern gatvių. Ji jau paversta 
YJĮgnos krypties gatve, vedančia 
į'rytus. Tai padaryta to rajono 
saugumui. Ir viskas suversta, su
jaukta, dulkėse paskendę. "Bet 
nenusigąsk", tarė man bičiuliai, 
„kai atvažiuosi po metų, jos ne
bepažinsi, 69-toji atrodys kaip 
alėįa, panaši kaip VVashingtone 
tarp Kapitoliaus ir prezidento 
"Washingtono paminklo. Čia augs 
.žfiedžiai, tiesis žalios vejos prie 
Inamų". Taigi Marąuette Parkas 
••puošiasi ir tvirtinasi, kad juodi 
'•debesys jo neužtemdytų. Tikėki-
••me, kad taip ir bus, o mano žmo-
j'na pasiskaičiusi Mrke Royko ko-
••lumną Chicagoje, juokavo: "Kai 
•;t*numirsi, aš sutaupysiu pinigų: 
;; sudeginsiu tavo palaikus ir urną 
;;sų,, pelenais padėsiu 69-toje pas 
;; Andrijauską..." Taip, kur yra per 
;; šimtas rūšių įvairiausių gėrimų 
"iš viso pasaulio, kur atsigaivinti 
'„'bei socialiai pabendrauti renka
mi vidurinė rr vyresnioji lietuvių 

pasaulio lietuvių sostinės grįžda 
mi į Washingtoną ar kur kitur, 
ne .vienas apsirūpinam dėžėmis 
lietuviškos duonos, dešrų, skilan
džių, jau nekalbant apie įsigytas 
lietuviškas knygas. Ir kiekvieną 
kartą, apsilankęs Chicagoje, jau
čiuosi labai laimingas, kai tų lie
tuviškų skanėstų, čikagiečiams 
gal rr labai atsibodusių, parūpi
na nuoširdieji Brighton Parko 
„broliukai", stambūs įvairių lie
tuviškų užmojų mecenatai, bet 
vieno tik prašantys, kad jų pa
vardės niekur nebūtų minimos. 
Tie didžia krikščioniška meile 
asmenys tegu ir šį kartą lieka 
neįvardinti, nors daugumas skai
tytojų juos žmo. 

O ką kalbėjomės susitikę Mar
ąuette Parke su Operos valdybos 
pirm. Vyt Radžium, su baletinin-
ku J. Puodžiūnu bei kitais kul
tūrininkais, ta medžiaga tegu liks 
ateities reportažams. 

karo metu. Nors dabar jų dau
guma išsibarstė po užmiestį, Ho
llins gatvė vistiek pasilieka jų 
antraisiais namais. Straipsnyje 

šės LB iškviestas iš Chicagos. rašoma, kad 20-tas amžius tra-
Antrojo kaimo kolektyvas.Tai bus Į giškai palietė netik didingus ir 
pirmasis šio kolektyvo pasirody- j elegantiškus tos gatvės rezidenti-
mas Baltimorėje. Cikagiškių iš-jcinius pastatus, bet ir pačią Lie-
kvietimas mažai Baltimorės lietu- tuvą, kurios valstybė tesėjo tik 
vių kolonijai finansiniai yra sun- 22-jus metus, nuo 1918 iki 1940. 

Aprašant dabar amerikiečių nu
pirktus ir atnaujinamus namus 

Washingtono. Washingtono ir i pastebima, kad daugumą kiemų 
apylinkių lietuviai, norį įsigyti bi- Į puošia puikūs, didžiuliai krūmai, 
lietus ar užsisakyti stalus į Ant- kurie greičiausia buvo pasodinti 
rojo Kaimo spektaklį, gali kreip
tis pas Genę Vasaitienę, kuri su
tiko LB valdybai talkinti. 

LB VALDYBOS VEIKLA 

Baigiantis vasarai LB Baltimo-

čia gyvenusių lietuvių. Tos lietu
vių kartos atstovas tebėra ten gy
venantis Nadas Rastenis. Auto
riaus jis pavadintas lietuvių po
etu laureatu, advokatu, garbin
gu piliečiu. Pažymima, kad 1921 

,. , . , , , . metais pastatyti Lietuvių namai 
res apylinkes valdyba, norsir ne- t e b e r a ^ ^ . u ž l a i k o m i fr 
visiems nanams is atostogų y e i k i a ^ j ^ ^ Re_ 
sugrįžus, buvo susirinkusi pose-

'^CAIMIECIA^, Iš CHICAGOS 
Lapkričio ll 7 d., šeštadienį, LB 

Baltimorės apyl. valdybos ir Wa-
shingtono Moterų klubo kviečia
mas į Baltimore atvyksta „Ant
ras kaimas" ir jų spektaklis įvyks 
tą vakarą Baltimorės Lietuvių 
namų salėje. Beveik visas lietu
vių kolonijas jau aplankęs, „Ant
ro kaimo" satyrinis vienetas Bal-
timorės-Washingtono apylinkėse 
pasirodys pirmą kartą ,ir todėl 
tikimasi nemažo visuomenės su
sidomėjimo, nes humoras yra vie
nas iš labiausiai publiką patrau
kiančių žanrų. 

VL.R. 

džio rugsėjo 13 d. Šiuo metu vai 
dybai pirmininkauja Vytautas j "•" 
Eringis, o valdybą sudaro: K. Ce-
sonis, J. Gaila, B. Gailienė, J. Kaz
lauskas, I. Krasauskas, V. Sajaus-
kienė, S. Surdokienė, A. Uleckas 
ir A. Veliuona. Posėdyje buvo 
peržvelgti artėjančių parengimų 
reikalai ir iš krašto valdybos 
gautieji raštai. Kaip ir kiekvie
nais metais, šiemet krašto val
dyba skelbia rugsėjo mėnesį LB 
mėnesiu, ragindama atkreipti dė
mesį į lituanistinį švietimą ir kul
tūrinę veiklą. Užsidariusi litua
nistinė mokykla Baltimorėje yra 
žaizda, kurios negali nuslėpti nei 
trys tautinių šokių grupės, nors 
ir kažin kaip baltimoriečiai jo
mis didžiuotųsi. LB valdyba yra 
dėjusi pastangų mokyklą atgai-
vinti,šaukdama tėvų ir susirūpi
nusiųjų susirinkimus tuo reika
lų. Deja, iki šiol pastangos buvo 
bevaisės. Viena paguoda, kad pus
valandžio kelio atstume nuo Bal
timorės veikia VVashingtono li
tuanistinė mokykla, kurion balti
moriečiai norį vaikus mokinti lie
tuviškai gali be didelio vargo 
nuvežti. 

sikeičiantį to rajono charakterį 
liudija dabartinių gyventojų var-

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS VEIKLA 

Po trijų valdybos kadencijų 
ir devynių aktyvios veiklos metų 
baigiasi iš Philadelphijos ir jos 
apylinkių kilusių „pirmininkų di
nastija" ir valdžios centras ati
teks kitai kolonijai. 

Tačiau nors ir ruošiamasi pa
reigų perdavimui ir taštai yra 
segami į bylas, veikla sustoti ne
gali, sprendimai turi būti daromi 
ir ateities darbai planuojami. 

Parama Pennsylvanijos 
„angliakasių Lietuva?' 

Krašto valdybos pirmininkui 
Alg. Gečiui rugpiūčio vidury te
ko keletą dienų praleisti Pennsyl
vanijos anglių kasyklų rajone. 
Nors jis vyko kalbėti Pennsylva
nijos Lietuvių dienoje, susidarė 
galimybė artimiau pažinti šią lie
tuvišką salą, kurią prieš kelerius 
metus atrado ir mūsų visuomenei 
pristatė fotografas kun. Alg. Ke-
zys, žurnalistas VI. Būtėnas ir 
etnografė Elenutė Bradūnaitė. A. 
Gečys grįžo sužavėtas ten gyve
nančių nuoširdžiu lietuviškumu. 
Krašto valdybos posėdyje buvo 
svarstyta, kaip šiai lietuvių gy
venvietei padėti, kad šimtmečio 
pradžioje ten klestėjusi lietuvybė 
dar tvirčiau atbustų. 

Paskutiniame savo oficialiame 
posėdyje Krašto valdyba paskyrė 

kams. Šis maršalka yra buvęs jo 
prosenelis. Jis taip pat turįs raš-

1,000 dol. paramą lietuvišką ra
dijo programą Pennsylvanijos 
„angliakasių Lietuvoje" įkurti. 
Lietuvos Vyčių 144 kuopa, kuriai 
pirmininkauja Anna Klizas War-
go, sutiko rūpintis radijo progra
mos įkūrimu ir programų paruo
šimu. Vyčių pirmininkė infor
muoja, kad dar prieš Kalėdas bus 
perduotas pirmasis radijo pusva
landis. Tikimasi, kad programa 
prigis, sulauks verslininkų para*-
mos ir ilgus metus skleis lietu
vybę šiai gausiai lietuviais apgy
ventai salai. 

Besilankant teko patirti ir apie 
vakarais veikiančius lietuvių kal
bos kursus Shenadoah. Juos lan
ko apie 50 lietuvių amerikiečių, 
o mokytojauja trys lietuviai kle
bonai — prel. J. Neverauskas, 
kun. Alg. Bartkus ir kun. Mat 
Jarašiūnas. Vyčių vadovybei su
teikus žinias, Švietimo taryba ža
da mokyklą paremti mokomąja 
medžiaga ir atliekamu doleriu. 
Džiugu, kad planuojama pana
šius lituanistinius kursus įsteig
ti ir kitoje Schulkill apskrities 
vietovėje. 

Planuojami ir kultūriniai mai
nai. Kun. Alg. Bartkui pareiškus 
pageidavimą, kad būtų naudinga 
turėti tautinių šokių ekspertę vie
tos šokių vadovams patobulinti, 
JAV LB krašto valdyba, tarpi
ninkaujant Tautinių šokių insti
tuto pirmininkei Galinai Gobie-
nei, kelių savaičių laikotarpyje 
„komandiruos" buv. Philadelphi
jos „Aušrinės" tautinių šokių 
mokytoją Marytę Radikienę ke
liems savaitgaliams į „angliaka
sių Lietuvą" tautinių šokių pamo
kyti. Tikimasi, kad Vl-je Tauti
nių šokių šventėje pirmą kartą 
turėsime šokėjus iš „angliakasių 
Lietuvos". 

]AV LB leidinių reikalai 

nius į anglų kalbą verčiant tal
kino visa eilė mūsų jaunimo. 

Dr. Broniaus Kaslo ruošiamas 
ir LB finansuojamas dokumenti
nis veikalas prancūzų kalba apie 
Lietuvą galutinai baigtas ir spa
lio 1 d. bus įteiktas spausdini
mui. Taip pat baigiamas ir dr. 
Tomo Remeikio veikalas „Di-
ssent in Lithuania", didesnę dalį 
šio veikalo rinkimo darbo jau 
anksčiau esant atlikus. 

Amerikos lietuvis dr. R. Krio
kus yra užbaigęs LB užsakytą stu
diją apie lietuvius politinius ka
linius ir ją pateikęs amerikiečių 
spaudai. Doktorantas Alg. Tama-
šiūnas, kaip informuoja Kento 
univ. prof. J. Cadzow, baigia ra
šyti LB užsakytą studiją apie lie
tuvių —žydų santykius vokiečių 
okupacijos metais. 

Ginami politiniai kaliniai 
JAV LB Visuom. reik. tarybos 

pastangomis suorganizuotas vie
netas „Koalicija išlaisvinti Petkų 
ir Gajauską" baigia komplektuo
ti garbės komitetą ir šiomis die-
nimis bus galutinai pristatytas 
amerikiečių visuomenei. Išėjimas 
į viešumą įvyko Sacharovo komi
teto apklausinėjimų metu VVa
shingtone š.m. rugsėjo 26 d. Ko
alicija, kuriai pirmininkauja ame
rikietis Charles Zerr, yra artima
me kontakte su Sacharovo komi
tetu, jam talkina ir su juo bend
radarbiauja lietuvių politinių ka
linių gelbėjimo tikslais. Tomas 
Venclova buvo pakviestas pada
ryti pareiškimą Sacharovo komi
teto apklausinėjimų metu. 

• 
Rugsėjis — LB mėnuo 

Atsidarant lituanistinių mokyk
lų durims, JA VLB-nė vykdo mo
kinių vajų ir finansinį vajų švie
timo ir kultūrinei veiklai parem
ti. Tėvai yra kviečiami leisti vai-

jkus į lituanistines mokyklas, o 
LB krašto valdyba savo kaden-1 plačioji visuomenė prisidėti sa 

Gifford, Walsh, Jong Y j tu popiežiaus Jono-Povilo II pa 
Kwon, Pyo J. Hong, na ir senie- j laiminimą, skirtą Chylinski-Po-
ji to rajono gyventojai kaip Mi- lubinski šeimai, 
lunaitis, Gelgudas, Jonca, Bal-

cijos metu užplanavo išleidimą 
visos eilės veikalų svetimomis kal
bomis. Tačiau užplanuoti yra 
viena, o įvykdyti jau kita. Ta
čiau judama į priekį ir planai 
realizuojami žymiai geriau kaip 
pas Sovietus. Tikimasi, kad 
jau galima netrukus bus pri
statyti eile jau septintą do
kumentinį leidinį "Violations 
of Human Rights in Soviet Occu-
peid Lithuania — a Report for 
1978". Šį veikalą šiais metais re
dagavo dr. T. Remeikis ir inž. 

vo auka prie mokyklų išlaikymo 
ir kultūrinės veiklos puoselėji
mo. Neužverkime durų, kai LB 
darbuotojai laišku ar apsilanky
dami belsis į jūsų duris. 

SAg 

BAUSMfc UŽ APYNIŲ 
VOGIMĄ 

Jeigu kas smurtu išdraskytų 
ar iškapotų svetimą apynyną, 
nors ir savo žemėje, ir tai būtų 
įrodyta pagristais įrodymais, 
toksai turi sumokėti u i smurtą 
tam, kieno yra apynynas, dvy
lika rublių grasių ir tiek pat 
mums, valdovui. O jeigu apy
nius tik nudraskytų, bet jų ne
sukapotų, toksai turi atlyginti 
nuostolius dvigubai. 

(Ii Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos 1529 me
ti) statuto) 

Krašto valdyba, norėdama su
telkti 20,000 dol. švietimo ir kul
tūros reikalamsvra paskyrusi pa
lyginti kuklią kvotą Baltimorei, 
vos 300 dol. Valdybos nariai tu
ri iš centro gautus aukų lapus 
ir mielai priims baltimoriečių au
kas. Aukos bus renkamos iki š.m. 
lapkričio 1 d. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIU 
SPAUDOJE 

Baltimorės dienraštis sekma
dieniniame priede „Sun Maga
zine", rugsėjo 23 d. laidoje apra
šė ir spalvotom nuotraukom 

ciunas, Sadauskas, Dapkunas ir 
Kačinskas. įdėtas taip pat ilges
nis pasikalbėjimas su Emily Ma
kauskas (Emilija Makauskaitė), 
kuri pavadinta viena iš nedau
gelio, neoficialių etninių vadų. Ji 
į Ameriką atvykusi 1946 metais 
ir tebeprisimenanti pirmąjį susiti
kimą su tuometiniu Marylando 
gubernatorium, kurį ji pasveiki
nusi lietuviškai, nes tuomet ang
liškai nemokėjusi. Neseniai už
baigtas ir Baltimorės majoro Scha-
efer dedikuotas ir „mažąja Lietu
va" (Little Lithuania) pavadintas 
parkas, kuris miestui kainavęs 
252,000 dolerių, yra buvęs jos 
idėja, nes ji norėjusi žalumos, me
džių, įdėta taip pat ir E. Ma
kauskaitės nuotrauka su krautu
vės menekenu papuoštu lietuviš
ku tautiniu kostiumu. Kitose spal
votose nuotraukose: adv. Nadas 
Rastenis su poeto laureato meda
liu ir keletu lietuviškų gėlių dar
želių bei namų fragmentąis-Ido-
mu, kad tame pačiame žurnale 
aprašyta viena istorinė vila Bal
timorės užmiestyje, kurią nupir
kęs verslininkas Roger Chylinski 
-Polubinski. Jis, paga, autorių, 
yra palikuonis senos lenkų-lietu
vių šeimos, kurios nariai buvo 
princai. Tarp įvairių senų .vertin
gų dolumentų jis turįs 1651 me
tų padėkos lakštą, pasirašytą šven
tosios Romos imperijos imperato
riaus Leopoldo I, skirtą princui 
Aleksandrui Hilary, didžiajam 
Lietuvos maršalkai, už karinius 

Juozas Gaila gr. Nainys. Rezistencinius leidi-

RANKDARBIŲ KURSAI 

Chicagoje 55-se parkų būsti
nėse yra įrankiai medžio dar
bams. Rankdarbių pamokos bus 
Gage ir Marąuette parkų būs
tinėse. 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ K ARIJŲ BECITALJS — J • Vangia. Prie piano Aleksandras Ku&ū-

— Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Ža
liojoj lankėtoj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

S TIK TAU VIENAI —įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žak laukai, Sapnas ir kitos damos. Kama $6.00 

TftVYNEI ALKOJ AM — lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Seaupė, Jūs berneliai apgavikai, lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kama $6.00 

GARBfc TAU, VIEŠPATIE 

iliustravo lietuvių gyvenamą ra- j pasižymėjimus puolant Vieną tur-

— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gterusis, linksmą gies
mę mes irftrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis fiimkus. 

$6.00 

• AUKURAS — Alfonse Mikulskis — din^eatss. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklas sn-

Ksina $5.00 

SKAMBĖKITE DAINOS — Juoze Kriatolattyte - Daugėla. Pamylėjau va
kar. Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu ir 
Ūtos. Kaina 1*00 

OfsakTuras tinsti: DRAUGAS, 454S W. 63 S i . CUcago, m. 60629 
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. spalio mėn. 9 d. 

i MOŠŲ KOLONUOSE 
Hartford, Conn. 

GYVYBE DUJOSE 

Seniau manyta, kad mikroor
ganizmai gali gyventi arba kie
tame kūne, arba skystyje, ta
čiau jie negali plisti kybodami 
dujose. Tas išaugo į pajėgų, didelį 

I mišrų chorą, gyvavusį gana il-
PORA REIKALINGA VISIEMS ' ?ai- Kai v'>Tai nutarė, kad jų pa-1 JAV mokslininkų Kaliforni 
HARTFORDO LIETUVIAMS '" "; ~;*"*~ 

C L A S S I F I E D G U I D E 
• A L • S T A T E R E A L E S T A T E 

PIRKĖJO LAIMEI I 

Sidabrinis vedybų jubiliejus 
yra reikšminga, populiari ir ma
loni šeimos šventė. Reikšminga, 
"nes vedusieji parodė savo ištver
mę. Prieš 25 metus pasižadėjo 
prieš Dievą ir žmones gyventi 

papilnėjusioms figūroms ir pli-' jos universiteto jūrų biologijos 
koms kaktoms jau ne vieta sce-1 laboratorijos aerozolių tyrinėji-

All brlck 2-flat — Chfcago Ridge 
Clean, well kept building. 2 & 3 

I bedrm., iy2 bath apts. Full basement. 
Išnuomodamas 4 kamb. gražus butas j Separate heating. Paved side drive, off 

B E A L E 8 T A T E 

Evergreen Park savininkas parduo
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 
platus lotas, žemi taksai, geras susi
siekimas TeL 422-7554 

noje, Jurgis dirbo su choro liku
čiais — moterų vienetu. Moterų 
choras iširo ne dėl artėjančios se 

arti 65-os ir California. 

Pulkui marinis. Apie $10,000 pa mo grupės, vadovaujamos R. L. 
Dinuko, darbų rezultatai: ban- jamų. Moderniai patobulintas namas 
dymų metu mikroorganizmai 

meilėje ir sutikime, nežiūrint ka. Į pasirodė s u moterų trio, iš kurių 
ateitis žadėjo. Laimę ar nelaimę, Į v į e n a y r a Irena. 
turtą ar skurdą, sveikatą ar ligas.' 
Ir ištesėjo. Geresnės charakterių 
atestacijos tokiai porai niekas ne
galėtų suteikti. 

Kiekvienas dvidešimtpenkia-
metis yra brangus, nes jų tiek ma 
ža trumpame žmogaus gyveni
me. Ne daug porų sulaukia auk-

natvės apraiškų, o dėl asmeniškų 1 perėjo visą gyvybinės veiklos 
nesutarimų. Atrodė, kad Hartfor 
das liko be dainos. Bet Jurgis vėl 

ciklą, kybodami dujinėje tarpė-
je. 

Draikas su savo bendradar-
Už tokį nenuilstamą atsidavi- biais tyrė bakterijas Serratis 

mą dainai nesigailėjo Jurgiui pa
gyros žodžių Jonas Žilys. Jis svei-

marcescens. Tyrėjai nustatė, 
kad bakterijos sugeba pasisa-

kino Petkaičius jautria kalba, iš- į vinti cukrų — šitaip palaikyda-
kaišyta patriotine poezija, romu-: mos savo gyvenimą. Be to, pa-
vėnų vardu, kurie, atrodo, buvo gamina naują DNR molekulę, ir 
ir tikrieji pagerbimo organizato- j tada pasireiškia dalijimosi po-
riai. Įžymiai. Pirminis organizmų 

Zita Dapkienė sveikinimo žody kiekis bandymų metu padvigu
bėjo: yra pagrindo tikėtis tre
čios kartos, pažymi tyrėjai. 

Atradimo svarba toli pra
šoks mikrobiologijos rėmus. Pa
vyzdžiui, teorinė gyvybės eg-

sinio jubiliejaus, tik retos išim- Į 
. rys — deimantinio. Sidabrinis ju į j e pabrėžė Jurgio kantrybę, sąži 

biliejus populiariausias, nes dau-; ningumą, pasiaukojimą ir ištver-
gumas porų jo sulaukia. m ę . j 0 s įvertinimas turi būti tiks-

Na, jį švęsti yra ir malonu, nes lus, nes Zita ilgus metus dainavo 
yra kuo pasidžiaugti. Jų namai i ir mišriame ir moterų choruose. 
įgiję savitą šilimą, jaukumą ir Kažin ar yra Amerikoje lietu-
tradicijas. Atžalyno skaičius nu- J v i ška radijo programa, jstengiarvj ąstavuno jupiteryje galimybė 
sistovėjęs. Seimą jau ne didėja, o j t i rungtyniauti savo kokybe su 
mažėja, kai vaikai pradeda skristi j Tėvynės Garsais Hartforde. Tos 
iš tėvų lizdo. Draugai įgyti ir1

 r a d i j 0 valandos įkūrėjas yra Jur-
išbandyti. Profesijos ar darbo ru- g i s petkaitis- Jos vardu sveikino 
tina pažįstama. Sveikata dažniau j u r g j Algimantas Dragūnevičius, 
šiai dar gera. Gyvenk ir norėk! j Į^ris lietuvišką radijo valandą iš 

Dr. A. Maceina rašė, kad nuo jU rgio paveldėjo prieš daugelį 
to momento, kai žmogus sukūrė 
seimą ir įsigijo savo namus, pra
dėjo gyventi iliuzija, kad jis nėra 
piligrimas, o pastoviai įsikūręs 
šioje žemėje. Tokia iliuzija ypa 

Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų raunu. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar »ng»i<kai įr paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apZiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 Wa$t 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

street parking. Ideal for income or 2 
families. Asking $101.900.00. Call Mary 
Kutka, Harthside Realty. TeL 460-1660 

INFLATIPN HEDGE — INVEST 
Income $11,000.00 yr. Boulevard Man-
or — vicinity 35th and 59th Court — 
Cicero. Beautiful brk. 3-flat — 5y2 

rooms each. Modernized inside. % Į Studio A p a r t m e n t s , Vicinity 
paneled bsmt. Possible 4th apt. 2 car ! ̂  & Kedzie . Unfumisht tL 
brk. gar. with electric door. -.„r-z-n. «.-*-• ^. , -A. 

686-2460 or 58<W27» 1 5 5 0 ° — $165 .00 P1"* security 
depoeit 

Telef. _ 389-8288 

HELP WAMTED — MOTEEEB 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 4 kamb. apsild. butas 
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio; 
amž. porai. 180 doi. mėn. Galima už
imti spalio 1 d. TeL 

FRIENDLY NElOltBORHOOD 
TAVERN 

Be your own boss. Owner relocated. | and cabs 

BRIGHTON PARKE 
išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte. Kilimas. Viri 
mo pečius. Telef. 847-7054. 

~0AK ŪŠm - BY 0WNER 
8 rm. immaculate ąuality built all 
face brick ranch. 3 bdrms., 1 % 
bath. Att. 2 car gar. 80 ft. lot. 
H.W. zoned heat. C/A. Oak trim 

Plaster. Ideal location.. 

metų ir jai sėkmingai tebevado
vauja 

nepripažįstama mokslininkų spe 
cdalistų vien dėl to, Jupiteris — 
dujinis kūnas, pasak tyrėjų, 
jau nebegalės būti visiškai ig
noruojama, jm. 

mas skolą su procentais. Svečiams 
juokiantis ir plojant, jis įteikė Jur 
giui dešimtį dolerių. 

tingai sustiprėja švenčiant sidab- matytį svečių iš New Britam, 

Jurgis su savo chorais aplanky- j Atsakydamas į sveikinimus, Jur-
davo ir kaimynines lietuviškas ko gis padėkojo rengėjams ir lietu-
lonijas. Todėl jo pagerbime buvo viškai visuomenei, kuri jau ne kar 

Banquet and kitchen facilities. 6 room 
apt. All eąuipment and inventory. 
Vicinity 55th & Kedzie. Price $83,500. 

RICH REALTY, TeL 448-7022 

RANCH H0ŪSE FOR SALE 
Garfield Ridge, 5 room brick raised 

ranch, recreatton room, gas heat, 
centrai air conditioning, 2 car garage. 
Many extras. Shovm by appointment 
oiriy. Call 

M I S C E L L A N E O U S 

E L E K T R O S 
IVKOIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chica«oa miesto leidimą. 
Dirbu Ir uamiMty. Dirbu sr«itai, g*. 
rantuotai Ir •ailnlnsal. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUl iPUTI8 

rinį jubiliejų. , VVaterbury, New London ir kitur. 
Senovės graikės moterys skai- J O dr. Petras Vileišis net žodį ta-

tė savo metus nuo vedybų die-jrė "visų lietuvių vardu. Jurgio 
nos. Gaila, kad tas paprotys išny- darbu naudojasi visi lietuviai. Vi 
ko. (Nė aršios kovotojos už mo- si lietuviai juo didžiuojasi ir džiau 
terų ir vyrų lygybę tokiam pap giasi" 
ročiui neprieštarautų!). Bet si-

» dabrinis jubiliejus bent tai dienai 
: atjaunina abudu —• ir vyrą ir 

žmoną. Ar kam rūpi, koks jų 
amžius buvo vestuvių dieną? Jie 
patys ir šventės dalyviai džiūgau
ja, kad solenizantai vedę dar tik 
25 metai. Gyvenimas dar prieš 

". .akis. Džiaukitės jaunystės liku
čiais! 

šventę ruošia dažniausiai vai
kai, giminės, artimi draugai ar 
jų kombinacija. Daug retesniais 
atsitikimais rengia organizacijos, 
dalyvaujant plačiai lietuviškai 

Lietuvių Bendruomenės Har-
fordo apylinkės pirmininkas Ze
nonas Zabulis, gavęs žodį, paro
dė pasigėrėtiną nuosaikumą. Pa

tą susirinko įvairiomis progomis 
pagerbti jį ir jo šeimą. "Man šutei 
kia didelį džiaugsmą žinojimas, 
kad aš esu dar reikalingas". Jis 
sakėsi nieko negalėtų padary
ti be ištikimybės savo buvusių 
choristų, vyrų ir moterų, kurie 
atsiradus reikalui, niekada neat
sisako padainuoti ar pagiedoti. 

Jurgis ir Irena apdovanoti įgim 
tu šiltumu. Jauną, seną ar mažą 

linkėjo Petkaičiams daug laimin ; sutikę, nepraeina pro šalį neuž 
gu ir sėkmingų gražaus gyveni- j kalbinę. Todėl į jų šventę hart-
mo metų. t fordiečiai susirinko ne "atsimokė-

Giminių vardu pasveikino Ire 
nos sesuo Kriaučiūnienė. O Jurgio 
dėdė Albinas pareiškė, "kad ne 
Jurgis, tai manęs šiandien čia ne
būtų. Dar tebesėdėčiau ,džėloj' 
Vokietijoje"... O tas anekdotiš-

visuomenei. 

ti" Petkaičiams už jų nuopelnus 
lietuviškai visuomenei, o draugiš 
kai pasidžiaugti jų šeimos laime. 
Jie išaugino tris sūnus: vyriausias 
ir jauniausias dalyvavo šventėje. 

širdingi sveikinimai turėjo būti 
Petkaičiams malonūs. Bet kur kas 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

vis* rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Taip įvyko Hartforde, 
čiant Jurgiui ir Irenai Petkai
čiams savo sidabrinį jubiliejų. 
Rugsėjo 23 d. prie pusantro šimto 
lietuvių susirinko į Hartfordo 

kai juokingas atsitikimas buvo 
toks: Albinas sutiko brolvaikį Vo- V . . . ' '. " ^ . " ^ ^ , . 
, . . . . ! didesnis džiaugsmas tokia proga 
kietijoje, kai emigracines vizos 

šven- jau buvo abiejų kišenėse. Turė
damas 60 DM, Albinas pakvietė 
Jurgį ir savo žmoną į gerą res
toraną. Gavęs sąskaitą už vaka
rienę, Albinas išsigando. Ji buvo 

mo pradžiai Amerikoje... Albinas 
baigė savo žodį, viešai grąžinda-

Lietuvių klubą rudeniškai gra- kur kas didesnė, kaip 60 DM. Ai
žią sekmadienio popietę praleisti Į binas mėgino aiškintis, kad jie 
su Petkaičiais prie vaišių stalo, i jau pakeliui į JAV ir daugiau vo-

Vaišėms vadovavo Petras Si- j kiečių markių neturi. Bet res-
manauskas, Dievo apdovanotas 1 toranas nesileido su "ameriko-
humoru, lakiu žodžiu ir šiltu nais" į jokias derybas. Gelbėda-
charakteriu. Anot jo, „parapijoje mas dėdę iš nepavydėtinos padė-
svarbiausi asmenys yra klebonas ties, Jurgis atidavė 5 dolerius, sa-
ir vargonininkas. Taip bent bū- vo vienintelį turtą, skirtą gyveni-
davo Lietuvoje". Todėl jis davė 
pirmąjį sveikinimo žodį klebonui 
kun. Juozui Matučiui. 

Klebonas nesigailėjo Petkai
čiams šiltų žodžių. Išdirbęs su 
Jurgiu 15 metų, klebonas sakėsi 
neturėjęs nė karto jokio nesusi
pratimo. Kad lietuviškos Mišios 
yra gausiausiai lankomos visoje 
apylinkėje, klebono nuomone,yra 
Jurgio nuopelnas. Žmones sutrau 
kia vyrų choro giedojimas per: 
Mišias sekmadieniais ir bendro 
choro per didžiąsias šventes. Tuo 
Jurgis padeda išlaikyti lietuviš
ką parapiją, kuri dėl savo mažu
mo būtų pasmerkta greitai mir
čiai. 

Klebonas atkreipė dėnesį į tai, 
kad Irena, pagiedodama solo per 
sutuoktuvių ar laidotuvių Mi
šias, padaro jas artimiesiems bran 
gias ir neužmirštamas. Ji patar
nauja be jokio honoraro, nes 
maža parapija neįstengtų jai at
lyginti. 

Jurgis muziką studijavo Hart
forde, įsigijęs magistro laipsnį, pra 
dėjo muziką dėstyti ir tebedėsto 
šio kraito gimnazijose. Taigi Lais 
vo laiko Jis niekad neturėjo. Bet 
chorui vis užteko. Pirmiausia jis 
buvo suorganizavęs vyrų oktetą. 

išgirsti savo vaiko žodį. Vyriau
sias sūnus Petras — tėvo išvaiz
dos tobula reprodukcija — JAV 
aviacijos kariškio uniformoje, pra 
dėjęs lietuviškai, užbaigė savo 
kalbą angliškai. Kad ir norėdami, 
jie nebūtų galėję rasti geres
nių tėvų, nes "whenever we ne-
eded parents they always were 
there"... 

Panašiai galėtų pasakyti apie 
Petkaičius Hartfordo kolonija. 
Kada tik jie buvo reikalingi lie
tuviams, Petkaičiai visados bu 
vo ten su savo patarnavimu. 

Nina Gailiūnienė 
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P L U M B l N G 
Lioenged, bonded, msnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakarą 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UU1111IIUIUUIU1IUII1 

SIUNTINIAI 1 UETUYA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4959 Archer Ave. 
Cmcego, SU. 60632, teL 927-5980 

$115,000. TeL 422-1430. 

By Owner, Deluxe cust. 
built 2 bedm. home. 

Vicinity 66th & Pulaski. 
For details call tel. 582-2211 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Marąuette Parke 2-ju. aukštų mflr. 
3-ju miegamų butai. Gazo šiluma. 
$45,500. 

Marąuette Parke. 7-jų miegamų 
mor. bungalo. Pilnas rūsys. Gan- j 

j Zas. $39,950, 
Vertas demetio. Marąuette Parke į 

naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty i 
i Shop ir 4*4 kamb. liuksusinis butas 
! antrame aukite. Prie pat bažnyčios. 
! $50,000. 

Brighton Parke. Trys mflr. namai. 

4 rooms, heated apt. 2nd floor 
195.00 per month, 

6757 So. Artesian Ave„ 
telef. 927-1004. 

T Y P I S T S 
Will trsin gosi oriented people 
with good math and spelling for 
full or p t tirne clerk typistsjfor 
treekly publication. Hillmide are* 

CALL — 5444774 betweea t AJM. 
and i t M. Mooday through Friday. 

— ' — 

CLERICAL 
Top wages! Office work. Typing & 
derical stalls reąuired. Interested 

Call: MRS. WABNSBT 
1 

3 4 2 - 6 1 7 1 

CASSETTE 
LOADLNG MACHDCE 

0FERAT0R & PACKER 
Muat apeaJt. read & wrlte Engliah. 
North Mich*an Ave. recordinę etu-
dlo. Call for appointment. Aak.,.for 

MR. £3 fBE»XO>. 

TeL — 332-2277 

VYK Al IR MOTERY* 

Reikia spaustuvei laužytojo* 
ar laužytojo paruoiti darbas 
offsetul. Tari mokėti ttotovnj 
kalbą Ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9501. 
Prašykite reikalą vedėjo. 

WAMTED: For small famfly wrth 
no children, reliable couple to do 
Oen'l Hoosework aad BUntemuce. 
Also some driving. Separate living 
ąuarteri. References reąuired. 

Phone — 847-4SS9 deys, or 
828-1980 evenings. 

PART TTME 
SCHOOL BUS DRIVERS 

HOUSEWIVES, RETIREES 
2-jų aukltų po 2 butus — vienas ša- , Drive vans, buses. Will train Qualifi-
lia kito. 64,000. į cation: valid driver's license 3 years. 

Puikus investavimas. 62-os ir Fran- ' Dver 21. New routes being added Mušt 
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja Į tpeak some English. 
gazo Šiluma. $75.000. c ^ įą^Tsn Moo, thni Fri. 8-4 

Brigbton Parke. Taverna ir puikus DIVERSEY BUS SERVICE 
5 kamb. butas. įrengtas rūsys. Ga- moo OGDEN AVE • Cicero 
ražas. $68,000. 

Brighton Parke. 
tai. Mūro namas, 
nis. $58.900. 

Taverna ir 2 bu-
Gerai einantis biz-

HELP WANTED VYBAI 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda 
vimą bei pirkimą. 

P O R T E R 

HEIJP WAMTED — VYBAI 

WANT!ED MESENGER 
Full time, days.. Permanent positioi. 

available for responsible individual to 
transport and distribute mail between 
our Northbrook locations. Some lifting 
reąuired. Valid driver's license and 
good driving record. Will drive com-
pany*s van and compact cars. Mušt 
speak English. Excellent salary and 
benefits. Call personeU 7* 

Telephone 498-8670 

QUILL OORPOBATION 
3000 Dondee Rd. 

Northbrook, HL 60062 

TOOL AND INE MAKBt 
Position available for 2nd shift 
at South side firm. Mušt be 
journeyman. Excellent benefits. 

TEL. 597-6250 
between 8:30 AM — 4:30 PM 

DFFSET PRESSMAM 
A3 Diek SCO with T-51 h«ad aad 

envelope feeder at t tchment Exp«rt-
ence a mušt. Colorworfc. Top waf*. 
Pald holidays and Insurance. Air 
condiUoned plant. C A i i , 
REGENT PRINTING COMPANY 
868 W. Erle St. TeL 787^861 

TW0 EXPER. J0URNEYMEII 
ON METAL STAMP1NG 

and ąuality control. Day & nite shift 
Clean up man, a bench man'open- E*^- benefits. 
& cake man — all aiound. 

Gali 620-5559 

10% — 20?c — 30% pUfl»u mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio paa mus. 

FRAMK Z A P O L I S 
Telef. GA 4-8654 

320812 W. 95th Street 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiff 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIllllllllllf 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuTiiiiiiiiiiim 

M. A. i I M K U S 
SOTARY PL'BLIC 

INOOMK TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat l.tromi VERTIMAI 
'JIMlNIi; lAkvtetlmal. pildomi 

PW.IKTYBfi8 PRA8TMAI u 
kltoki« blankai 

i i i i i i imii i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i iuiuii i i i i i i i i i i 

EXPERIENCE0 DRIVER -
who know* Chicago well. 

Call — M R . LARS0N 
2 7 8 - 9 2 0 0 

IMMEDIATE OPENTNGS POR 

SECURITY GUARDS 
Ideal for retinęs. Foll M pt. tins 

, Midway area. Unarmed poeitions. 
Afternoon and midnight shifts. 

TEL. — SS2-7SS1 
GUARDSMARK INC. 

444 N. 

CSH Be. 8:30 * 5:30 S97-42M 

A . t A . A I N A I R A G I S 
Kanadoje mirus, jo sesutei BAIBAI DADflS ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Casimlr Astra 
Antanas ir Paulina Mikitai 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

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

T e i — WA 5 4 0 6 8 

M 0 D E L / M A K £ R 
SHEET M E T A L 

Opportunity to Join growiny West 
side manu.factu.rer. Work ln engi-
neeringr dept . involved in: new pro-
duet development. toolins desin*. 
repair and modification. Aroaa o( 
opportunity reatneted only by aa*-
gressivenea» and abllity of individual. 
Salary commensurate wlth abili y. 
CaU ROBKRT CARliTON. SSS-4444 

M A R T I N Y A L E 
I N D U S T R I E S 

500 N. SpauldlH 
Chicago, Illinois 

AB Basai Opportunity emptofer 

S kamb. atremontuotas medinis. Ga 
zu Šildymas. Arti 45-os ir Aibany. 
$27.500.00. 

2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Faiifield. Numažinta 
karna. $30.000.00. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. { rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-v*s. Nu 
ZeminU kaina. $45.000.00. 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notartates — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S H E L F W A N T B D — F E M A L E 

6529 S Kedzie Av 77»-2233 SUIIllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«s 

W A I T R E S S E S | 
PART TIME. 10 - 2:30 p.m. MONDAY - FRIDAY 5 

IF TOU ARE INTERESTED, CALL MRS. PAPPAS I 
732-8420 i 

STOUFFER'S FOOD MANAGEMENT SERVICE | 
= Meal & tssiforms provided, aod escell. beneflt package available. r 
1 8:30 - 10 A^f. or 2:30 - 4:30 P.M. MON. - FRL = 
1 C/O 1ST NATIONAL BANK I 

KST NATIONAL PLAZA CHICAGO, ILLINOIS | 
llllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlItlIlHIIIIHIIHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlHHIr 

iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimmin ; S 
2 šamai ant 1 sklype. Vienas na- Į i 

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.' S 
Brighton Parke. = 

Marinis t kamb. basfalssr 
tai Marąuette Parke. 

Gara-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustai perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1888 a r t e 376-5996 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiifiiiiiiH 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje Drauge". 

ŠIMAITIS REALTY 
Insoraoce — Income Tai 

Notary Repablie 

2951 W.63rdSt.# 436-7878 
83t»17S4 arba SSS-SSCS 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlUllllllllinillllllllllli 

D t M E S I O 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiniimiii 
Ivajrdi prnkjq pa.'tlrtnktnuu s* -

brangiai t̂  mūsij aandrlio. 
COSMOS PARCELS EXPR1BS 

2501 W. G9 St, Chieago. IU. 90629 
SIUNTINIAI ! LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniHiiuuii i i i i i i i i i i i i i i i 

I I 

F 
H E L P W A N T E D — M A L Ė 

MACHINE REPAIR MACHINIST 
repair and rebuOd 

skUls, yeu can )sm s 
Esra over S2S.00S per year, If yeu can 
high speed parfcaglst msebiaery oslsf 
weil estabUsbed prsmaMs cempany ta tbe 
ridft 

Call M. tuddtmiltr — 581-6100, t i t . SSS 
T O O T S I E R 0 L L I N D U S T R I E S 

Aa fiąual Opportunity Employer M/7 

..; 

http://manu.factu.rer


_ LIETUVIAI FLORIDOJE 
""Palm Beach, Fla, 

RAXPO GEGUŽINE 
"t* 

Palm Beadh Balf 0 
"valdyba ir šiais 

skyriaus 
metais rengia 

gegužinę, kuri įvyks spalio 28 
•^d., sekmadienj, Palm Beach 

Shores, gražiausioj Atlanto pa
krantėj, prie Colonnades hote-
lk), ten kuri ir pernai su dide
liu pasisekimu buvo surengta. 
Gegužinės pradžia 12 vai., o 
pabaiga 5 vai. p. p. Bus tei-

mu salėj įvyko minėjimas ir kon
certas. Programos oficialieji punk
tai buvo derinami su meninės 
dalies punktais. 

,. , , . . , . . Pirmiausia dainos vienetas „V,> musų tremties. Kalbėtojas kvietė L .. ,. . . ' ,. 
senąją kartą įtempti visas jėgas I ̂  .diriguojamas muz. Dalios 
.„•~~..v~: i . . J -M • • •__ \_ -._ Viskontienes, akomponuo;ant Sil-

dienos, iki Laisvės netekimo ir; 

vienybei, kad sėkmingai ir tvir
tais patriotizmo pagrindais pa-
ruoštume jaunąsias kartas kovai 
dėl Lietuvos laisvės. Tik vieny
bė, kova ir viltis sujudins Laisvės 
Varpą! Prelegento kalba sutikta 
entuziastingais plojimais. 

vijai Freimanienei, padainavo 
Sveikinimą jaunystei (pagal Vi
tos Sruogaitės-Kevalaitienės žo
džius ir Giedros Gudauskienės 
muziką). Tuomet B. Spudienė ne
ilgam, bet ganėtinai kūrybin-

saiij cUeadę, Prisimink — aran
žuotą Z V nckaus, Oi, motinėle, 
pagal V. R. rausko žodžius, muz. 
A. Raud >nikv">, o kitą versiją — 
pagal V Bložės žodžius, muz. B. 
Gorhulskio. 

O koncerto užbaigai — padai
nuotas labai nuotaikingas daly
kas „Rid-rito" —žodžiai A. Sau-
lyno ,muz. A. Raudonikio. 

Pranvs Alsenas. 

ŽEFLM > NELEIS 5AI . i l 
I 

Guberna* rius mp.-jn pa
tvirtino ĮStatym<. pagal kurį 
i.x audžiama išjungti kūrenamas 
dujas ar • lektrą už nesurr.okė-
jimą sąski.itos, jeigu ateii.anči' 
dieną tame mieste numatom, 
temperatūra 20 laipsniu, žemiai 
nulio ar mažiau. 

DRAUGAS, antradienis, 1979 m spalio men. 9 d. 

DYIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

gam žodyje perteikė klausyto-
Po to Bernadeta Colee paskai- j jams Lietuvos prezidento dr. Kazio 

tė lietuvių ir anglų kalbomis ei-'Griniaus biografinę apybraižą. 
lėraščius: „Mano tauta" Kazoko1 

Įdarai lietuviškų valgių šilti pie- j ir „Užmirštas medis" Nykos Ny-
~tūs ir kava su pyragaičiais, pa- • liūno. Baigus minėjimą, valdy

čių rengėjų bei jų talkininkių, bos pirmininkas Antanas Kašu-
pagaminti. Veiks baras. Ren- Į ba pristatė svečius ir naujai čia 
gėjai jau yra gavę daug labai! įsikūrusias šeimas. Čia dirban-
gražių traukimui dovanų. Jų i tiems Real Estate lietuviams, 
traukimas įvyks tuojau po į J u o z u i Bartkui ir Algirdui Alks-
pietų. 

Skyriaus valdyba maloniai 
prašo visus lietuvius dalyvauti 
šioje gegužinėje. Gegužinės 
gautas pelnas, kaip visados, 
bus perduotas Balf o centrui, o 
centras parems mūsų brolius ir 
seses lietuvius, reikalingus pa
ramos. 

' šiuo metu skyriaus valdybą 
"sudaro: pirm. Vitas Biliūnas, 

sekr. Katriutė Giniotienė ir ižd. 
Stasys Slabokas. 

-• TRUMPAI 

niniui patarnaujant, šiais metais 
įsikūrė dešimt lietuvių šeimų, 
kurių tarpe penki gydytojai. 

Nuoširdi nuotaika ir gražus 
sugyvenimas neša daug vilčių 
ateičiai. 

S.S 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont, 

PREZIDENTŲ MINĖJIMAS 

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
daugelio knygų autorius ir nuo-

. "latinis anglų spaudoje aktualių 
straipsnių rašytojas, su savo 
sesute, atostogaudamas Pompa-
no Beach pas savo draugą Ži
linską, aplankė ir mus, gyvenan
čius Juno Beach, Nakvynei bu
vo apsistojęs pas Albiną ir Al
fonsą Pilipavičius. Sekmadienį, 
fcun. Prunskis jų bute atnašavo 
šv. Mišias už šių apylinkių visus 
lietuvius ir pasakė trumpą, bet 
gražų pamokslą. 

— Veronika ir Bronius Auš
rotai grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Hot Springs, Arkan- i 
sas, ir kitose šiaurės valstijose. Į 
Bronius vėl gražiai ir įdomiai į 
Tašo "Drauge" įvairiais klausi-j 
mais, o Veronika, kaip Lietuvių 
fondo įgaliotinė, rengiasi vėl 

««Hmiaktyvinti savo veiklą. 
—Apolonija Pažėrienė, tar

naujanti Palm Beach Mali, vie
noj iš didžiausių krautuvių Jor-

"""flen Marsh; ir šiais metais iš
rinkta žymiausia tarnautoja. 
Tai jau labai retas ir labai ma-

—lonus atvejis, kada kelios de-
—-iimtys tarnautojų jau kelinti 
" metai ir iš eilės slaptu balsavi-
- m u vis išrenka mūsų lietuvaitę. 

— Lina ir Stasys Slabokai. 
žymūs skautų veikėjai, grįžo iš 

;^.Ąini» dviejų mėnesių atostogų, 
j / ^ kurias praleido Clevelande ir 
* Vasagoj, Kanadoj. 
.t!. — LB Palm Beach apylinkės 
-'.-pirm. Zigmas Strazdas ir jo 

žmona Morta, grįžę iš atostogų. 
žada greitu laiku suaktyvinti 
Lietuvių bendruomenės veiklą. 

P. Mikšys 

Doyiona Beach, Fla. 
TAUTOS ŠVENTĖ 

..-•- Rugsėjo 18 d. Daytona Beach 
'r- ir apylinkių Amerikos Lietuvių 
g klubas minėjo Lietuvių tautos 
• šventę ir Vytauto Didžiojo pa-
; skirtą karūnavimui rugsėjo 8 die-

~ ną. 
Minėjimas buvo pradėtas pa-

- maldomis The Prince of Peace 
Z bažnyčioje. Sv. Mišių metu solis-
Z tė Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė 
Z giedojo „Kad širdį tau skausmas". 
T..Pamaldos buvo baigtos Lietuvos 
"ftfmnu. 

Po pamaldų Lietuvių klubo 
nariai ir svečiai susirinkę „Win-

, ; i e r House" restorane tęsė šven-
V, tės minėjimo programą. Pagrin-
m diniu kalbėtoju buvo pakviestas 
'« Jbn&s Daugėla, iš Juno Beach. 

Prel< centas trumpais, bet išsa 
< miais bruožais peržvelgė svar-
• blausius istorinius įvykius, prade-
• dant nuo klastingai sutrukdytos 

Vytauto Didžiojo karūnavimo 
•• 
I I 

» 

1979 m. rugsėjo 30 d. Toron
to skautininkų-kių ramovė Lie
tuvių namų Karaliaus Mindaugo 
menėje suruošė Lietuvos prezi
dentu — dr. Kazio Griniaus, An
tano Smetonos ir Aleksandra Stul
ginskio minėjimą. 

Tą dieną Lietuvos Kankinių 
šventovėje, Anapilyje, gausiai 
dalyvaujant skautams su vėlia
vomis, buvo atlaikytos pamal- j Freimanienei, padainavo St Šim-
dos, o 4 vai. p. p. Lietuvių na- kaus harm. liaudies dainą Pava-

Pp to girdėjome vėl puikiai su- i 
sidainavusio „Volungės" dešim- j 
tuko tris dalykus (liaudies dai
nas): Vijo vilkas voveraitę, har
monizuotą M. Noviko, Liepė I 
man motulė ir Ko liūdi, berželi, Į 
harm Z. Venckaus. 

Hamiltonietė viešnia, aktorė į 
Elena Dauguvietytė- Kudabienė, 
trimis pasirodymais artistiškai j 
padeklamavo Jono Aisčio, V. My-
kplaičio-Putino, Juozo Marcinke
vičiaus ir kt. kūrybos, o ps. fil. 
dr. Arūnas Dailydė perteikė au
ditorijai Lietuvos prezid. Anta
no Smetonos kondensuotą bi/r 
grafiją. 

„Volungė" vėl atliko A-Bud-
riūno harm. liaud. dainą Saule
lė raudona ir K. Kavecko — Ža
lioj lankoj obelyns. 

Apie Devynbalsę gamtoje „Vo
lungė" padainavo, pagal A. Sau-
lyno žodžius, muz. M. Naviko ir 
pagal P. Lemberto žodžius, muzi
ka — St Gailevičiaus. 

Apie Lietuvos prezidentą Alek
sandrą Stulginskį puikiai paruoš
tą referatą perskaitė dr Judita 
Cuplinskienė. 

„Volungė", diriguojama D. Vis
kontienes, akompanuojant S. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
Elizabeth N. J. 1979 m. spalio 7 dieną mirė 

A. t A. 
JUOZAS STRIMAIT IS 
Jis buvo gimęs 1908 m. Lietuvoje, Lukšiuose, Šakių ap

skrityje. 
Liko žmona Ona Bagdanavičiutė, sūnus Jonas Vytautas, 

jo žmona Marija Dainora Žukaitė ir jų vaikai: Dovydai ir Ka
rolina. 

Duktė Jūra Liucija ir jos vyras David Douglas Ke: man. 
Taip pat Los Angeles, Kalifornijoje liko sesuo dr. Do

mą Savickienė. 
Lietuvoje liko brolis Antanas ir dvi seserys: atašė Roč-

kienė ir Antosė Ulevičienė su šeimomis. 

Po šv. Mišių Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje Elizabeth, 
N. J. velionies kūnas laidojamas Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyno kapinėse, Putnam, Conn, 

Giliai nuliūdę: 
Žmona, sūnus ir duktė ir jų šeimos. 

A. f A, Karolina Baranauskas 
Gyveno 6826 S. Campbell Ave., Chicago, Illinois. 
Mirž spalio 7 d., 1979, 2 vai. popiet, sulaukus 93 m. amžiaus. 
Gim? Lietuvoje, RokiSkio apskr., Salų par., Jurkupių kaime. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Adelė, 2 dukte

rys: Jadvyga, žentas Petras Montvidas, anūkas Edward, Sophie, žen
tas Juozas Petreikis, anūkas James, sesuo Konstancija Laikūnas, Lie
tuvoje sesuo Anelė Sapkus ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Kazimiero Seserų remejų, Sv. Pranciškaus Seserų 
rėmėjų, Tretininkų, Maldos Apaštalavimo, Gyvojo Rožančiaus, Am
žinojo rožančiaus ir Svč. Sakramento draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz kopi., 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiad., spalio 10 d. Iš kopi. 9 vai. ryto bus 

atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
ged. pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę. Sunos, dukterys, marti, žentai ir anūkas. 
Laid. direkt. Steponas C Lack ir Sūnus. Tel. 737-1213 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
^ 

Kosdb b Smm Glrijotas įdainavo 27 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas. Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Mountainside. N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mok—Bo. 

Uttakymas siųsti: DRAUGAS, 4M W. Ord Street, Chieaft, n . 

Jf 

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES SUF>" f^ 

A.fA. 
SOPHIE BARČUS 

Gimusi LALRINAVI«CT£ 
Sophie Barčus radijo šeimos vedėja 

Gyveno 7159 So. Maplevvood Avenue 
Mūsų mylima motina ir senelė 

mirė 1961 m. spalio 9 d. Gimė 
Lietuvoje, kilo iš Šiaulių apskr., 
Užvenčio miesto. Amerikoje iš
gyveno 57 metus. 

Paliko giliai nuliūdusius dukte
rį Aldoną Daukus, anūkus Ter-
ry, Michael ir Sophia ir kitus gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė priklausė SLA 208-tai 
Moterų kuopai, Amerikos Legio
no 271 Dariaus ir Girėno posto 
moterų pagelbiniam vienetui, Chicagos Lietuvių Moterų klubui, 
BALF'ui ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už jos sielą šv. Mi
šios buvo atnašautos 8:30 vaL ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Prašome vi
sus gimines ir draugus prisiminti velionę savo maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebųna 
Tau lengva ši šventa žemelė. 

Sią aštuoniolikos metų mirties sukaktį liūdnai pamini 
DUKTĖ, ANŪKAI IR KITI GIMINES 

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 

J A U N U Č I U I D A G I U I , 
jo žmonai ANTANINAI, sūnui LINUI, jų giminėms 
ii artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą. 

Vale, Vladas, Shirley ir Dana 
Plepiai 

A. + A. 
KLAUSUČIUI PODYMAIČIUI 

mirus, žmonai GINTAI, sūnums — LINUI ir ANDRIUI, 
dukrai VITAI bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Futbolo Klubas LITUANICA 

A.f A. 
KLAUSUČIUI PODYMAIČIUI staiga mirus, 
jo žmonai GINTAI su VAIKAIS, giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liū
dime: 

Petrutė ir Stasys Bernotai (Vista, Calif.) 
Barbara ir Kymantas Bernotai (West Covina, Calif.) 
Irena ir Gleen IsHkawa (Los Angeles, Calif.) 
Otilija ir Zigmas Stankaičiai (Monrovia, Calif.)z 

A.f A. STASYS BUDRAITIS 
Gyveno 3111 W. 71»t Street, Chicago, Illinois. 
Mirg spalio 7 d., 1979, 10 vai. vak.. sumūkęs 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. 
Amerikoje iSgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaite, pusseserė Lucille 

Prane su vyru Zenonu, dėdiene Barbora Jacubs, 2 pusbroliai Edvar
das Jakubauskas su Seimą ir Stasys Jakubauskas, kiti giminės Lietu
voje ir Amerikoje, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas antradienį, 5 vai. vak. Petkaus Marąuette kop
lyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, spalio 11 d. 15 koplyčios <> vai. ry
to bus atlydėtas į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visur gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Mokytojas Vladas Misiūnas 
Jau sueina dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ mūsų 

tarpo mylimą vyrą, tėvą, ir senelį kurio netekome 1977 m. spalio 9 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 9 d. Svč M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje 7:30 vai. ryto; T. Jėzuitų koply
čioje 8 vaL ryto; ir T. Marijonų vienuolyne Romoje 10 Sv. Mišių. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Vladą Misiūną savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Genovaitė, duktė Virginija Sfcotte ss tofana ir 
sūnus Romas su žmona h* 

Nuliūdus. ZM0NA. 
Laid. direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345 

E U D E I K I S •• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-044O ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

i 
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. spalio mėn. 9 d. 

x Jonas L. Paukštis, Chica-
j gos miesto namų tiiikamumo 
' prižiūrėtojas, ateinančiam Lie-
i tuvių Prekybos rūmų mėnesi-
| niam susirinkime trečiadienį, Į 
spalio 10 d., Dariaus-Girėno le
gionierių salėje, 4418 S. Western 
A ve., kalbės, kokie yra *iau-

x A. a. inl Juozas Strimai- j jieji miesto reikalavimai, sta-
tis po kelių savaičių sunkios šir-' tant priedus senesniems na-
dies ligos mirė spalio 7 d. Eli- mams. Theodora Kuzas yra pir-
zabeth, N. J., ligoninėje. Velio- į mininkė, Adolfas Baliūnas ir 
nis buvo baigęs Karo akademi-; Ray Wertelka tvarko susirin-
joj inžineriją Belgijoje. Ameri- į kimų paįvairinimus, 
koje dirbo savo profesijos atsa- i x C i c e r o B a l f o s k v a l d y D o n 
kingose pareigose. Liko žmona trinkta dr. P Budininkas, Ro-
(Bagdanavičiūtė) Strimaitienė, | z a l i j a M e r n ė n i e r i ė , ^ B r . M c_ 
sūnus ir duktė su šeimomis, t u š i e n ė > L 5 i a d a Duhauskienė, Ju-
svainiai kun. Vytautas Bagda- i l i u g P a u i ė n a S ( Pranas Zailskas 
navičius, dr. Pranas Bagdas ir | i r c ^ Z a i l s k i e n ė . Revizijos ko-
Marija Juškienėj bei daug gi- ( m i s i j ą s u d a r o Algirdas Didžiu 
minių. Laidojamas spalio 10 d 
Putname. Kun. V. Bagdanavi-
čius, MIC, šiandien išvyksta į 
laidotuves. 

X PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas rugsėjo 

lis, Vaclovas Leščinskas ir An
tanas Tauginas. 

x Aldona Stašaitienė, nuo-i 
širdi "Draugo" skaitytoja De-: 
troite, neseniai dienraščio su-j 

įf AR Tl IR TOLI 
J. A. VALSTYIISE 

— Omano* ASD skyriaus pir
moji šventė įvyks spalio 13-14 
dienomis, šv. Antano parapijos 
salėje. Bus naujos vėliavos 
šventinimas ir narių pasižadėji
mai. Į šventę atvyksta iš Chi
cagos kun. Alg. Kezys, S.J., su 
foto paroda, kurios metu įvyks 
jo naujų knygų statymas, (tg) 

— Kun. dr. P. Rabikauskas, 
SJ, Romos Gregorijanumo uni
versiteto istorijos profesorius, 
buvo atvykęs į Los Angeles ir 
rugsėjo 16 dieną lietuviams at
laikė pamaldas, pasakydamas 

Būrys lietuvių jaunimo laukia Marąuette Parke. Chicagoje, pravažiuojančio šv. Tėvo J o n ° N ^ a ^ I į ^ r i o 

kakties proga suruoštame do-
29-30 dienomis dalyvavo JAV I v*nų paskirstyme laimėjusi 
LB tarybos sesijoje Clevelande; 1000 dolerių, mums rašo: "Jū-
ir ten išsamiai supažindino LB; sų atsiųstas 1000 dolerių čekis 
tarybos narius su PLB valdy- j man buvo labai didelis netikė-
bos atliktais bei suplanuotais I tumas, kadangi savo gyvenime 
darbais. Ta pačia proga C!eve- j niekada nesu tokių dalykų lai-
lande aplankė PLB garbės pir-! mėjusi. Todėl, norėdama at- _ ^ ^ 
mininką Stasį Barzduką, su ku- sidėkoti savo kasdieniniam sve-1 D u r ghe, Pa., Chicagos apskrities 
riuo pasitarė PLB švietimo, kul- čiui Draugui, jo 70 metų su- į rėmėjų seimas prasidėjo šv. Mi-
tūros, politikos ir kitais reika- kakties proga, savo ir šeimos; š i o m i s Marijonų koplyčioje ir 
lais. į vardu smnčiuu 100 dol. auką". į b a i g e s i svetainėje bendrais pie-

x Balzeko Lietuvių kultūros:
 L a D a i a c l u - i tumis ir svarstymais, 

muziejaus biuletenio anglų kai- x A. a. dail. Povilo Pažino šv. Mišias 11:15 vai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ 

RfiMfcJŲ SEIMAS 
Spalio 7 d. pranclškiečių se

selių, savo centrą turinčių Pitts-

dirbantieji jų rėmėjai aukoja Į vedė visus svarstymus ir atei 
savo gyvenimus ir darbus, už-, ties darbų numatymus, 
pildo Kristaus Bažnyčioje tas į Buvo perrinkta ateinantiems 
spragas, kurioms reikia organi-. metams valdyba iš šių asmenų: 
zuotų, aukos nebijančių žmo- pirmininkė Sabina Klatt, pirmo-
nių". Pamokslininkas tai ir tai-! ji vicepirm. Anna Paukšta, iž-
kė tiems visiems rėmėjams, ku-; dininkė Uršulė Rastenienė, iž-
rie padeda seselėms dirbti žmo- do globėja Uršulė Gerlaučienė, 
nių išganymui reikalingus dar- į tvarkdarė Prancizka Iva.naus-

Jie yra pašaukti paties į kienė ir sekretorė ses. Felice Ju-

turiningą pamokslą ir tą pačią 
dieną parapijos salėje skaitė 
paskaitą apie Vilniaus univer
sitetą. Tolimasis svečias buvo 
sustojęs pas savo giminaitį 
Ant. Polikaitį ir jo šeimą. Jų 
dėka profesorius aplankė žy
mesnes Los Angeles miesto vie
tas. 

— Los Angeles, Oalif., rug
sėjo 15 dieną Šv. Kazimiero 
bažnyčioje kun. A. Olšauskas 
pakrikštijo Kęstučio ir Susanos 
Dūdų dukrą AUison Anos var-

muziejaus Diuietemo angių «ai-j - -»- — —— , ~.. laikė Į bus 
ba išėjo naujas numeris. Jame meno kūrinius surinko Vilniaus kun. Juozas Vaškas, MIC, "Lai- i Dievo, jie Dievo laiminami, jie j ciutė. 
apstu žinių apie lietuvių visuo- i ir Rygos muziejai ir įrengė at- i vo" redaktorius. Jis pasakė ta į tarnauja savo darbais ir pavyz- į Ateinantiems metams numa-
meninę veiklą. Į skirus kambarius. Gaila, kad proga ir specialų pamokslą, ku- į džiu Dievui ir žmonėms. į tytas seimas spalio 5 d. Jis vėl 

. A a. Antanas Likys, 54 į JAV esą jo kūriniai dar nesura-, riame priminė, kad "vienuoli- j 
m. amžiaus, rastas savo bute \ do sau tinkamos vietos. jos ir su vienuolijomis kartu 
Bridgejorte miręs. Buvo kilęs! x ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 7 0 
iš Klaipėdos krašto, paskutinio; t ų a m ž i a u s b j ^ X Jurg« KJiina,t»s, 'Drau-
karo invalidas, šeimos neturėjo. Į . - D . . p r e s m a n a S j „ ^ ^ g° skaitytojas is Hickory 
Pašarvotas Rudmino laidotuvių l i o [ J R * th P a . P a l a i d o - H l U s- m> nauparko l"*uviškų 

. „ T_:J^4.—A^>;„ _-.„;_ i _ *_ _ —. . . knvpu už didesne sumą. koplyčioje. Laidotuvėmis rūpi- į t a s s p a l i o 5 ^ jiko jo žmona, 

mėtojai S. Ripskienei ir į tre
čią vietą įsirikiavo, gražią pa
žangą šaudyme padariusi G. 
Martinkienė. 

Vyrų grupėje staigmeną pa
teikė pirmą kartą kuopos šau
dymo varžybose dalyvavęs Z. 
Dailydė, užtikrintai išsikovojęs 
pirmąją vietą ir tuo pačiu gen. 
št. pik. K. Dabulevičiaus per
einamąją taurę. Antroje vie-

- - — -* . toje liko, tris metus iš eilės 
tainėje buvo pačių rėmėjų pa- j lyčioje ir salėje. Linkėtina sėk- į prieš tai laimėjęs, K. Pumputis 
ruošti pietūs, prieš kuriuos I mės uoliems rėmėjams, kurie j įr trečioji vieta atiteko šaudy-
maldą sukalbėjo kun. P. Cibuls-jsavo gyvenimo dalį ir darbus ! m o sporto entuziastui V. Rips-
kis, o kun. J. Vaškas pasveiki-' skiria pranciškiečių seselių dar- į kiui. 
no seseles ir rėmėjus Marijonų bams remti. * ** ' 

du. Krikšto tėvais buvo Vyte
nis ir Daiva Dūdos. Krikštynų 
vaišes iškėlė Kęstučio tėveliai 
Bronius ir Agota Dūdos. Jose 
dalyvavo visi broliai ir jų šei- * 
mos. K. ir S. Dūdos gyvena 
arti San Francisco, Danville, • 
CaL, tačiau krikštyti savo vai
kučius veža į Los Angeles, kur 
jie patys augo ir brendo lietu
vių aplinkumoje. 

— Aleksandras Baltutis, iki 
šiol gyvenęs Australijoje, at-^ 
vyksta gyventi į Los Angeles 
ir veda losangelietę Danutę Žy-
gaitę. Jų vestuvės numatomos 
spalio 12 d. Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčioje. 

— lietuviu krikščionių de
mokratu tarybos suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 15-16 d. Clevelan
de. Suvažiavimui pirmininkavo 
centro komiteto pirm. Vladas 
šoliūnas, vicep. Pr. Povilaitis. 
Sekretoriavo Marija Peteraitie-
nė ir Adomas Viliušis. Jaunimo 
svarstybose — Lietuvos laisvi
nimas politiniu požiūriu — da
lyvavo D. Tamulionytė, A. Raz-
gaitis, P. Alšėnas ir K. Chrins-
kas. Išvadas darė A. Kasiulai-
tis. Suvažiavime, kuriame svars
tyti krikščionių demokratų rei
kalai, buvo pagerbtas "Tėvynės 
Sargo" redaktorius P. Maldei-
kis, sulaukęs 75 m. amžiaus. 

Po šv. Mišių vienuolyno sve- i bus Marijonų vienuolyno kop-

Svečių ir rėmėjų grupėje sti-A. D.» 
vienuolijos provincijolo kun. J . j D A O T A N T O ŠAULIŲ EHASElpriai pasireiškė pirmosios vie 

tos laimėtojas, ir bendrai var-naši Lietuvos Dukterų draugi- j d u k t ė g a l l sūnūs kun Jeroni- X S v e i k i n n D***?* sulau-1 Dambrausko, išvykusio vienuo 
ja. Laidojamas spalio 9 d. iš Šv.; m a g a ^ į , i^c. Keroshos kus^ 7 0 m e t ų a m ž i a u s > niekad nj0s reikalais, ir visų Chicagos! Pradedant Gen. T. Daukanto 
Jurgio par. bažnyčios Šv. Kazi-j§ v p ^ ^ asistentas ir kun i nesi°aigiančio3 jaunystės sim-. vienuolyno gyventojų vardu ir j jūrų šaulių kuopos šių metų ru-
miero Uetuvių kapinėse. ! jonas Zalonis dirbąs Švč Ma- i^1^ J o tu1*111^^111*5' sMandu- i palinkėjo sėkmės seime ir spren- j deninę veiklą, rugsėjo 23 d. Ci-

x Patikslinimas: ALRK Mo- i r i j O S parapiloie Brandford I m a s ' k u k l u m a s tejungia lietu-1 dimuose. : cero Medžiotojų ir Meškei 
terų sąjungos rugsėjo 1979 nu-' C o n n V e l i o n i s a n k s č i a u fl : | vius į vieną darnų vienetą" -
meno "Moterų Dirvos" žurna-, ^ ^ u k a s y k l o s e . įrašo mums Manja Vlzgaitienė 
lo viršeho paraštėse po Nųolės . ! iš Manlius, N. Y., siųsdama pre-
Sadūnaitės kliše buvo klaidin-! x P i r r a o s i o s pagalbos — sa-; n u m e r a t o s mokestį ir 25 dol 
gas parašas - Danguolė Sadū- j " i t a r o k™a

t P f ^ ė s trečia-
naitė. Administracija atsiprašo i ^ i e n i: ^ h o 1 0 d'J V a I T * i 
už klaida Jaunimo centre. Kursai tęsis 

x Brighton parko Lietuvių \SeHas s a v a i t e s - Kursų pabaigo-
namų savininkų draugija ruo-,Je lankantieji gaus Amencan 
šia metinį banketą lapkričio 10 i * * C r o s s

v P ^ J ^ « j į knygas ir bandažus reikės susi-
x BaJfo Chicagos apskrities' m o k ė t i 5 dol. Prumami visi, bet i B r o n h l s i r V e r o n i k a Aušrotai, | seseUų 

ir skyrių 

dimuose. ! cero Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Seimo svarstymuose buvo pri-! dr-jos šaudykloje, netoli An-

siminti Chicagos rėmėjų apskri- j tioch, DL, buvo pravestos kuo-
čio atlikti darbai ir parama pos 1979 metų šaudymo var-
pranciškiečių seselių vienuoli- Į žybos, kurios vyko atskirose 
jai, kad galėtų atlikti savo vei- j moterų ir svečių grupėse. Sve-
klos užmojus evangelinėj pa-,čių grupėje šaudė jūriniai šau-
siuntinybėj pagal vienuolijos j liškosios veiklos rėmėjai ir at-
tikslus. Prisiminta, kad reiktų'vykę iš Indianos, East Chica-

—.v. , m .daugiau narių, kurie galėtų pa-j gos Lietuvių medžiotojų ir meš-
išlaikymo darbe!" — rašo mums j gelbėti tuose darbuose, kurie į keriotojų klubo nariai 
dienraščio artimas bendradarbis j dabar dirbami pačių rėmėjų ir Varžybose, kuriomis kuopoje 

auką. Už viską dėkojame ir 
skelbiame ją Garbės prenume-
ratore. 

x "Linkime sėkmės ir nenu
leisti rankų sunkiame lietuvybės 

žybose aukščiausią pasekmę pa 
siekęs, East Čikagos Liet. me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
narys R. Mačys, antrą vietą 
gavo šaulių veiklos rėmėjas V. 
Lapinskas ir trečioje vietoje li
ko svečias jaunasis B. Holtzas. 

Aplamai kalbant apie šias 
varžybas, nežiūrint gausaus da
lyvių skaičiaus, užtrukusias 5 
valandas — jos praėjo sklan
džiai ir buvo pravestos tvarkin
gai. Tai nuopelnas kuopos šau
dymo vadovo A. Martinkaus, 

Ses. Felice Juciutė, vie-
ne jaunesni kaip 16 metų. In- s i u s d a m i Garbės prenumeratos; nuolijos informacijos vadovė, 
r * : _ 1: ~ ~ _ ; . , . , „ . . ;», . . . . . . . . . . 

varzVDOse, n u n u m a auupvjc i - . _ _ . 
. . . j -'j, ' varžybas pravedusio ltn. J. Bal-daugiau ir daugiau domimasi, *._ ' . . . , . « •. T T>O*«,«« •L- ,. • j f « . 00 x«„ 'čiūno u- teisėjų B. ir I. Petraus-šiais metais dalyvavo 22 šau- i~ ^ ir skvriu valdvbos rengia' j»—«»» "~f -~ -—t- — ; siųsaami uarDes prenumeraios. nuoujos miormacijos vauuve, | ->̂ "̂  «^-«"° - « - ^ . - ^ — — 

Ralfo %5-riu metu sukakčiai; f o r i n u o t i s ^ i m a pas kursų in- m o k e s t j . u ž ^gka maloniai dė- atvykusi iš Pittsburgo, padė-jliai. Buvo šaudoma mažojo ka- « 
Balio 50 nų metų suKaKciai , . • T yjubinska t e l e f . ' , . . , . ' • _ . / _ * _ * * ^ :~,J^A ^A lihrn iautuvais LŠST nustatvto-... , . L,?!l',LV;t<" j struktorių J. Liubinską t e l e f . ' k i m e 
atžymėti koncertą su Čiurlio-, * Kojame 
nio Ansambliu, kuris įvyks 1979 į l^'6i^i- . x F. Prekeris, San Jose, Cal.,! seselės laukia maldų ir darbų 

J ' x Rosary kolegija Chicagoje į a t e i u n t e 

j ko jo rėmėjams ir priminė, kad Hbro šautuvais LŠST nustatyto
mis sąlygomis. Pravedė buvę 

iš rėmėjų, o pačios seselės nuo-m. spalio mėn. 27 d. (šeštadie-i T "T?* *T%T 7 ^ ' T ' ^ m n t ė auką. Ačiū. „ _ 
nį), 7:30 vai. vak., M a r i j o s j pakvietė kun. J. Prunaki spalio = x Vwūn Gylj% Olympia,! i a t meldžiasi už tuos, kurie pa 
Aukštesniosios mokyklos audi-į1,1 d' »tudentems skaityti pa- W a s h a t s k m t ė G a r b ė s prenu- deda " 
torijoje. Šiam koncertui bibe-: s k ^ \ a p i e ^ e ^ , r , h e t u ^ " meratos mokestį. Labai ačiū 
tus falima įsigyti p. Jono Vaz- x Jonas •Jakubauskas, Juno 
tus taiima jsigyti p. jono vaz- * *«w^>». i^v****-^™^****, wv 
nelio Gifts International preky-1563*11' f l • a u k ^ ° Į° do,eru*- Louis. Mo., aukojo 10 dolerių 
boję 2501 West. 71st St.. Ch i - ] 1 **"* l a b a i d e f a n g l - Labai ačiū. 
cago, UI. 60629, reikalui esant j x Moterims rekolekcijos lap- x Aukų atsiuntė: po 3 dol.!

 EU meile ir dėkingumu, prisi 
tel. 471-1424. 

jų vienuolijai atlikti sa
vo misiją. Ypač tai daro vyres-

x Robert Sobut-Sobutas, St. j nes seselės, kurios jau sunkiau 
gali dirbti kitus darbus, bet ga-1 jūrų šaulių kuopos šaudymo 
Ii nuolat melstis. Jos tai daro | varžybos neapsiėjo be staigme-

Lietuvos šaudymo ekipos daly
vis ltn. J. Balčiūnas, teisėjavo 
Cicero j . š. kuopos nariai B. ir 
L Petrauskai. 

1979 m. Gen. T. Daukanto 

x Moterims rekolekcijos lap- * «UKU araiunu;: pu o uui. . su mene ir aeKingumu, 
'kričio 9-11 d. Cenacle vienuoly-1— Ad. Juodka, M. Stankaitis; mindamos savo rėmėjus 

kun. 

71 
[te "L. 

St., 778-5374. J^irašyki 
A." rėmėjais. <pr.) 

Balfo'o Chicagos apskrities Į ne. Vadov 
valdyba j SJ. Registr. iki lapkr. 5 d.: 

(pr.) . Daugirdienė LU 5-9500 dieną ir 
X NAMAMS PIRKTI PA-|A. Prapuolenytė 863-1759 va-

SKOLOS duodamos mažais mė- j karais, ų (pr.) 
Tęsiniais įrnokėjimais ir p r i * y ^ v 9 ^ _ 
namais nuosnneia». "Lietuvos Aidų", ved. Ka-
Mutual Federal Savings. 2212' _ ... . * . . . 
_ _ _ , ^ , m , , ze Brazdzionyie. Kiekvienoje 
West Cermak Road — Telef 1 . , . 

I programoje vis kas nors naujo. 
i A ,^ m. , , NOPA 1490 AM banga. 2646 

x Į Ateities žurnalo vakarą. w „ m ^ ča ,JHd-
rvykstantį spalio rrėn. 13 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre, 
dar galima užsisakyti bilietus' x PLB Kultūros komisija 
pas Vak riją žarluki^ne vaka-1 yra pakvietusi jaunimo meni
nis , telef. 778-7852 arba pas nius ansamblius iš Pietų Ame-
Mečį Vilkaitį telef. 599-5285. i rikos. kurie čia atvykę atliks 

(pr.) •'abai įspūdingas fogramas Jų Į or-jos darbuotoja, 
X Akademinio skautų sąjG-, atvykimo kelionei apmokėti bei 

džio Chicagos skyriaus metinė į kitų kultūrinių darbų vykdy-
šventė įvyks Jaunimo centre se- mui, lėSoms sukelti, ruošiamas 
kančia tvarka: spalio 19 d..' iškilmingas banketas, kuris 
penkt, 7:30 v. v. pakėlimai. įvyks gruodžio 1 d., šeštadienį, 
spalio 20 d.. šešHd., 7:30 v. v. Butterficld Country Clubc salė-
mainės šventės balius. Sta je. Mi1west .̂rba S'immit ir 31 
liu- us rezervuoti pas I. Laucie- St., Prašom pavo da'yvavimu 
ne skambinant po 6 v. v. 423- paremti mi"̂ -) tautinės kultūros 
9643, Spalio 21 d., sekm.. 12 v.; egzistenciją. 
Jėzuitų koplyčioje mišios, po skambinti dr 
mišių 

nų, kurias pateikė Z. Dailydė ir 
G. Kuzmienė, užtikrintai, virš 

Pamaldose, pietuose ir sei-j20 taškų skirtumu nurungda-l L Zaremba, '2 dol. S. A. Stuikys; 1 dol. — w 
St. Čepas. Dėkojame. j me dalyvavo penkios seselės: išjmi praeitų kelių metų šių var 

x Klemensas Galiūnas, kon- į Pittsburgho ses. Felice Juciutė, j žybų laimėtojus, 
traktorius, Santa Barbara, Cal,; iš Chicagos ses. Frances Gri-| Moterų grupėje netikėtai pir-
pasveikino "Draugą" 70 m. su- baite, iš Kenoshos — seselės mąją vietą ir DLK Birutės 
kakties proga šiais eiliuotais- Giles Bendoraitė,'Matilda žilins-, dr-jos centro valdybos skirtą 
žodžiais: "Lyg Nemunas ban-': kaitė, Alexis Marauskas ir Kay j pereinamąją taurę, atrodo rim-
guoji skaidriu tyru žodžiu, i McCulley. ! **i pasiruošusi ir šaudžiusi nuo-
Nors turi potvynių ir atoslūgių, I Seimui vadovavo rėmėjų Cbi- į savu šautuvu, laimėjo G. Kuz-
bet nekeiti savosios vagos. Jo- Cagos apskričio pirmininkė Sa- Į mienė, antroji vieta atiteko ke-
im- *.—... «• " t _ _ ^ . ^ _ i b . n a K ] a t t k u r i B k 1 a n d ž i a i pra- l i s metus iš eilės tos vietos lai-sios krantai tautiniu patriotiz
mu grjsti. Tavo vandenys skai
drina mūsų kasdieniškumą..." 
Palinkėjo dienraščiui sėkmės ir 
pridėjo 100 dolerių čekį. Esame 
labai dėkingi. 

x Sofija Jeflonienė, skaučių į 
igi 5iol gy-1 

venusi Chicagoje, persikėlė | | 
Darien, 111. Keisdama adresą, j 
atnaujino prenumeratą ir at-j 
siuntė auką. Ačiū. 

x Antanas Grinius iš De-j 
troito, "Draugo" bendradarbis 
parėmė mūsų spaudos darbus 
10 dol. auka Dėkojame. 

X Po 5 doleriu* aukojo: Pet-
Rezervacijoms ras TVšis. Marija Noreikienė. 

, ...^.^ r r_ L Kriaučeliūnui Antanas Antanavičius, Sv. .Tur-
kavutė ir kapų lankymas. 1 448-2323 arba M. Remiend —Į gio parapija Clevelande. L. Mi 

(pr.) 447-0^98 (pr ) i kolajūnas. Visiems dėkoiame. I nienė sveikira vi-ns km 

Gen T. Daukanto Jūrų Saulių kuopos 1978 m. Šaudymo varžybų pirmosios 
vietos laimėtojai: Vyrų grupėje - K. Pumputis, moterų grupėje - . Litvi-

NS». P. M«l*to* 

Šaudymui pasibaigus, visi 
varžybų dalyviai ir svečiai bu
vo pakviesti prie baltai užties
tų stalų gamtoje užkandžiams, 
kurių metų kuopos pirmininkas 
E. Vengianskas paskelbė varžy
bų duomenis, pasveikino laimė
tojus, padėkojo varžybų vedė
jams bei teisėjams ir pasidžiau
gė, kad Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopoje susidomėjimas 

" Į šaudymo sportu auga. Taip pat 
visus pasveikino į šaudyklą at
silankęs LŠST šaudymo sporto 
vadovas cv-boje V. Petrauskas, 
žodi tarė, jau keliolika metų ste
bįs kuopos pažangumą šaudy
me, ltn. J. Balčiūnas. Tarta pa
dėka ir kuopos moterų vadovei 
M. Gidienei bei visoms sesėms, 
paruošusioms suneštinį maistą 
užkandžiams. 

Gražios bei saulėtos dienos 
prieglobstyje toliau buvo už
kandžiaujama, aplaistyti laimė
tojai, paguosti pralaimėję ir 
skambant V. Zinkaus ir E. 
Holtzo grojamos lietuviškos ar
monikos garsams, su daina link
smai, šeimyninėje nuotaikoje, 
keliolika valandų buvo praleis
ta Cicero Medžiotojų ir Meške
riotojų dr-jos ąžuolyno rudenė
jančios gamtos aplinkoje. 

Vakarojant, atsisveikinus su 
Šaudyklos šeimininkais, buvo 
skirstomasi į namus, su pasiry
žimu tinkamai pasiruošus, dar 
tvirčiau ir gausiau pasi
reikšti sekančių metų Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
šaudymo varžybose. J. i . 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SUSIRGIMAI IŠKILMĖSE 

Policijos žiniomis, popiežiaus 
lankymosi metu miniose buvo 
apie 341 susirgimas, nualpimas, 
lengvas susižeidimaa. G. Ro-
manelli, įlipęs į medį norėda
mas geriau pamatyti popiežių, 
iškrito ir sunkiau susižeidė. 
Apie 100 vaikų buvo pasimetę 
nuo tėvų. 

AREŠTUOTI 
PASIKĖSINTO! AI 

Du Chicagos apylinkės vyrai 
areštuoti, nes pasisakė, kad 
taikstosi nužudyti popiežių. Vie
nas — pietinės Chicagos gyven
tojas, antras — iš Joliet. Poli
cijos sulaikyti, perduoti psichia
trų ištyrimui. 

ŠVIETIMO STUDIJA 

Chicagos universitetas imasi 
pravesti didelę švietimo padari
nių studiją. Bus apklausti 
75,000 moksleivių, lankančių 
1,100 mokyklų 50-je valstijų. 

MOKYS ŠOKIŲ 

Chicagos parkų patalpose ne
mokamai bus mokoma baleto, 
kadriliaus, disco ir kitų šokių. 

BĖGIMAS IR SVEIKATA 
JAV Gydytojų sąjunga, ku

rios centras Chicagoje, paskel
bė, jog bėgiojimas apskritai yra 
sveika, bet kai kuriems tai yra 
mirties priežastis. Reikia ne
persitempti. 

BIBLIOTEKOS IR 
KOMPIUTERIAI 

St. Xavier kolegija gavo 
9,600 dol. iš Elinois aukštojo 
Švietimo tarybos, kad tas lėšas 
panaudotų savo bibliotekai 
įjungti į Illinois univ. bibliotekų 
kompiuterinę sistemą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiinniiiiiiiiiimHiiir 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

8247 80. Kedzls Avenue 
Tel. — 778-8700 

Chicago, Illinois 80829 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

fteetad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
imitniiHiiimitiiitii 

HHimnitminmimimnmmronniHiiMii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo valaudo*: nuo i v. r. <kt • 
ral. vak. S«StA<11«?nJ nuo • rml. rrttt 

tkl 12 vai i. 
U pa«al susitarime. 

TeL 778-5182 arba 778-518$ 
2649 W. 63 Street 
Chicago, lU. 80829 

niiiffiiiiiiriiiiiiMiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiHi 


