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KUN. P. MASIU0NI0 
RAŠTAS MINISTRUI 

(Tęsinys) 
Malonėkite stebėti radijo trans

liacijas, ir jūs įsitikinsite, kad Va
karai jau puikiai viską žino apie 
komunistinę Rusiją, būtent: tą 
jos ekonominę ubagystę; tą vi
suotinį girtavimą, specialiai pa
laikomą valstybės; tą platu ky
šininkavimą; tą kerojantį chuli
ganizmą; tą kombinavimą (va
gystės nebevadinamos vagystė
mis), kuris daug kur klesti fabri
kuose, sandėliuose, kolūkiuose, 
statybose... tą tragišką šeimų žlu
gimą, kūdikiu vengimą ir žudy
mą; tą nepadorumą jaunimo tar
pe ir visuomenėje su to visko ve
neriniu ligų palyda; tą pajuoką 
ir panieką valstybiniams politi
niams balsavimams; tą darbinin
ku, ypač kolūkiečių išnaudojimą; 
tą visuotinį, prievartinį komunis-
tinimą; tą visuotinį religijos ver
žimą grandinėmis ir kalėjimais; 
tą VISŲ pavergtų tautų rusinimą 
ir kolonizavimą; tą visuotinę ko
vą prieš visų pavergtų tautų pa
stangas vaduotis bei prieš jų po
grindinę veiklą. 

II. Argi Jūs nematote, ką ma
to ir skelbia Vakarai, kad komu
nistinė Rusija yra pasidariusi pa
naši į lūšnelę, buvusią kažkur 
apie Didįjį Novgorodą, pasken
dusią amžių ir girių glūdumose? 

Joje rusų istorinis plėšikas So-
lovei Razboinik, — Solovejas 
Razbaininkas, — šitaip lygino 
pasaulį: 

Susigavęs praeivį, apiplėšdavo, 
guldydavo į savo lovą; jei būda
vo didumo lygus su lova, — pa
leisdavo; jei ūgiu trumpesnis, — 
jėga ištempdavo sulig lovos ilgiu; 
jei ūgiu ilgesnis už lovą, — nu
kirsdavo kojas arba galvą. 

Panašus elgesys su žmonėmis 
rodo, kad komunizmas prieš žmo
gaus orumą, laisvę, gerovę; kad 
jis prieš žmogaus prigimtį; kad 
jis negyvenimiškas. 

Dėl to daug žmonių džiaugia
si ištrūkę iš Rusijos, ir milijonai 
visaip veržiasi laukan, kaip iš ka
lėjimo. Dėl to rusai komunistai 
savo valstybę ir patys save užsi
tvėrė vadinamąja geležine užlai
da, o komunistinę Rytų Vokieti
ją — užtvaromis, kaip karo fron
te, praminta gėdos siena. 

O betgi net slapčiausios žinios 
iš Rusijos į Vakarus pro visas 
užtvaras nemunais plaukia, ir jos 
nebesulaikomos. 

Tai ką gi begalėčiau nunešti 
į Vakarus, ko ten dar nežinotu? 

O gal Jūs dar bijotės, kad aš, 
bebaigiąs 77 metus, prieš Jus kel
siu revoliuciją? Taip galvoti ir 
pagal tai elgtis gali tik suvaikė-
ję vyrai. 

Kad Jūs tokių vyru, suvaikėju
sių arba sergančių baltąja šilti
ne, turite didelį apstą, lengvai 
galite įsitikinti: tik malonėkite 
pasiskaityti tarptautiniu žodžiu 
žodyno, — išleisto 1969 m. — 
skyrelį „jėzuitai", 351 puslapyje! 

Nestebėtina, kad tas skyrelis 
— be proto, be mokslo, be kul-
'ūros: juk jis — rūsy „moksli
ninkų"! Bet niekaip negaliu pri
leisti, kad Jūs, išauklėtas, kultū
ringas Žmogus, galėtumėte ši
taip kliedėti. 

Dėl to išaiškėjus, kad nėra 
kliūčių mano kelionei, turiu vil
ties, kad Jūs peržiūrėsite mano 
prašymą ir man leisite į USA ap
lankyti savųjų. 

(Bus daugiau) 

Salvadore pasikeitė vyriausybė, tačiau kovos miestuose nesustojo. Komu
nistines grupės planuoja pasigrobti valdžią ginklo jėga. Nuotraukoje praei-
>viai apžiūri gatvėje gulintį sukilėlių kareivio kūną. 

KATALIKAI PASAULYJE 
Pagalba Kambodijai 

Australijos katalikų organi
zacijos specialiu atsišaukimu 
kreipėsi į krašto visuomenę, at
kreipdamas jos dėmesį į Kam-
bodijoje susidariusią dramatiš
ką padėtį ir kviesdamos ištiesti 
šio krašto gyventojam pagalbos 
ranką. Atsišaukime pažymima, 
kad karo veiksmų nusiaubtoje 
Kambodijoje tūkstančiai žmo
nių miršta nuo bado, o milijo
nam kitų gresia alkis. Taip pat 
ir kiti Vakarų kraštai siekia 
padėti Kambodijos gyventojam, 
bet. deja, pagalbos teikimo ak
ciją apsunkina politiniai sume
timai. Kambodijos valdžia šiuo 
tarpu priėmė tiktai tailandiečių 
ir prancūzų pagalbos siuntas. 

Pagerbė kard. SUpyj 
i 

Privačioje audiencijoje, tarp 
kitų. Šventasis Tėvas priėmė iš 
Kanados atvykusį VVinnipego 
ukrainiečių vyskupą Hermaniu-
ką. I Romą buvo atvykusi di
desnė grupė ukrainiečių tikin
čiųjų iš įvairių laisvojo pasau
lio kraštų, ypač gi iš Kanados, 
pagerbti Romoje gyvenantį uk
rainietį kardinolą Slipyj jo vys
kupystės šventimų 40-ties metų 
proga. Ukrainiečiai maldinin
kai dalyvavo Šventojo Tėvo 
bendroje audiencijoje. Jonas 
Paulius II-sis juos atskirai pa
sveikino ukrainiečių kalba, pa
laimindamas visus ukrainiečius, 
gyvenančius tėvynėje ir užsienio 
kraštuose. 

Auga pašaukimai 
Katalikų Bažnyčios Lenkijoje 

klestėjimas teikia didelių vilčių 
ateičiai, pažymėjo Krokuvos ar
kivyskupas kardinolas Machars-
ki, kuris su lenkų maldininkų 
grupe lankėsi Austrijoje. Po
piežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
vizitas jo gimtojoje žemėje, pa
reiškė kardinolas, dar labiau 
en^tinri^o le^ku tautoje giliai 
įsišaknijusį tikėjimą. Tai liudi
ja ir dvasinių pašaukimų pasto
vus augimas Lenkijoje. Kasmet 
Lenkijoje vis daugiau jaunų 
žmonių pasirenka teologijos 
studijas. Kardinolas Machars-
kis drauge su lenkais maldinin
kais Austrijoje lankė Marijos 
šventoves. Prieš kardinolą Ma-
charskį, kaip žinoma, Krokuvos 
arkivyskupu buvo Karolis Woj-
tyla, dabartinis Popiežius Jonas 
Paulius II-sis. 

Mariologiim kongresas 

Tarptautinis mariologinis 
kongresas šiais metais įvyko 
spalio 3—9 dienomis Sarago
soje, Ispanijoje, dalyvaujant ne 
tik katalikam tikintiesiem, bet 
taip pat ir kitų religinių ben
druomenių atstovam. Drauge 
su mariologiniu, tai yra studijų 
apie Dievo Motiną Mariją — 
kongresu, čia vyko taip pat ir 
marijanini8, tai yra Marijos 
earbinimo kongresas, kurio 
darbai telkėsi apie pagrindinę 
temą: Marijos misija šiuolaiki
nėje Bažnyčioje. Abiejuose 

Svarbi Kinijos 
premjero kelionė 

Kinams reikia laiko apsiginkluoti 
jungos spaudimui branduolinių! 

TRUMPAI į 
1$ VISUR 

— Buvęs prezidentas Fordas 
pareiškė spaudai, kad jam 1976 
m. buvo nelengva laimėti respu
blikonų nominaciją iš konku
rento Ronald Reagano, tačiau 
prezidentui Carteriui bus dar 
sunkiau laimėti ją iš sen. Ken-
nedžio. Fordas pareiškė neturįs 
jokių planų kandidatuoti į pre
zidento vietą. 

— Šią savaitę vyko JAV de
rybos su Pakistano delegacija. 
Amerika bando įtikinti Pakista
ną, kad jis nesprogdintų atomi
nės bombos. Turimomis žinio
mis, Pakistanas ruošiasi savo 
pirmos bombos bandymui. Ame
rika jau sumažino karinę ir 
ekonominę paramą. Bijoma, kad 
Pakistanui pradėjus gaminti 
atominius ginklus, jį pradės 

JAV KARINES DERYBOS 
SU PIETŲ KORĖJA 

Atidedamas JAV kareivių išvežimas 
Seoulas. — JAV gynybos se

kretorius Harold Brown prane
šė Pietų Korėjos vyriausybei, 
kad iki ateinančių metų galo 
Amerika išveš iš P. Korėjos tik 
1,500 kareivių. Jų čia yra apie 
30.000. Gynybos reikalų pasi
tarimuose Amerika pažadėjo su. 
stikrinti savo artilerijos ir he
likopterių jėgas. Svarbiausia, 
Amerika sutiko leisti Pietų Ko-

ateiti kada nors vėliau. 
Šiaurės Korėjos politinė pa

dėtis kiek pasikeitė po Amerikos 
santykiu su Pekinu užmezgimo, 
šiaurinė Korėja yra vienintelė 
valstybė, turinti gynybos su
tart is su abiem: Sovietų Są
junga ir su Kinija. Tenka la
bai atsargiai balansuoti, neno
rint nė vienos svarbios sąjungi
ninkės užpykinti. Daugeliu 

rėjai pačiai sustatyti F-5E karo klausimų šiaurinė Korėja lie-
lėktuvus. Jų dalys bus siun- j ka Kinijos pusėje, nes su Ki-
čiamos iš Amerikos Northropį nija ji turi ilgą bendrą sieną. 
sandėlių ir sustatomos korė jie- j Š. Korėja, nepaisydama Mask-
čių darbininkų, amerikiečiams | vos politikos, pasmerkė Vietna-
technikams prižiūrint. 

Sekretorius Brown pažadėjo 
eskadriles 

A-10 karo lėktuvų. Pasitari-
Ameriko-1 muose pripažinta, kad Pietų 

remti naftos valstybės: Libija ir j atsiųsti dar sdvi 
Irakas. 

— Lapkričio 8 d. 

mo invaziją Kambodijoje. S. 
Korėjos vadai, tačiau aiškiai 
nepasisakė už Kinijos remiamą 
Pol Poto režimą ir ieško vidu
rio kelio, remdami buvusio ka-

Paryžius. — Aukščiausiojo 
Kinijos vado apsilankymas Eu
ropoje su 40 valdžios pareigūnų 
plačiai komentuojamas Europos 
spaudoje. Maskva šį vizitą su
tiko su įtarimais, kad Hua 

ginklų srityje ir išlaikė savo 
nepriklausomumą, nejsijungda-
mos į atominių ginklų bandymo 
sutartį. 

Londono "Observer". rašyda-

je vizitą pradės Airijos prem- j Korėjos gynybos jėgos yra pui-. raliaus princo Sihanouko aspi-
jeras Jack Lynch. Prezidentas 
Carteris pasakė bandysiąs iš-

j laikyti neutralumą šiaurinės j karo jėgų atitraukimą iš P. 
i Airijos klausimo diskusijose. Į Korėjos irgi laikomas saugumo 

— Salvadoro kovose tarp I sustiprinimu. 
! revoliucinių grupių ir kariuo- Jei kariniuose klausimuose 

Guo fengas aiškiai priešingas j mas apie Hua vizitą, sako, kad 

Irioje padėtyje. Prezidento Car- j racijas. S. Korėjai labai rei-
terio nutarimas atidėti JAV; kalinga ekonominė, karinė so

vietų parama, reikalingi kon
taktai su Rytų Europos sate
litinėmis valstybėmis. Komu
nistinė Korėja negali nutraukti 

detentei, nusiginklavimui ir tai
kai. "Pravda" rašo, kad Euro
pos sostinėse viešoji opinija su 
neramumu ir įtarimu žiūrinti į 
Kinijos pirmininko atsilanky
mą. Maskva įspėjo Vakarų Eu
ropos vyriausybes neparduoti 
Kinijai ginklų. Prancūzija jau 
atsisakiusi parūpinti kinams 
modernių "Mirage" naikintu
vų, tačiau parduos helikopterių. 

jam reikia laiko apsiginkluoti. 
Bei Kinija bus pakankamai stip
ri atremti sovietų puolimą, Ki
nijai svarbu, kad NATO valsty
bės būtų budrios, gerai apsi
ginklavusios ir sudarytų Mask
vai grėsmę. TokicV padėtyje 
Maskva nedrįs pulti dar nepa-

menės šią savaitę žuvo 28 nesunku surasti bendrą kalbą,; ryšių nei su Maskva nei su Pe-
žmonės ir 72 sužeisti. Vyriau- Į kiek sunkiau sprendžiami po- j kinu. 
sybė kviečia sukilėlius padėti j litiniai klausimai. Sekretorius Į Pietų Korėja gerokai susti. 
ginklus, tačiau komunistinės į Brown atvežė prezidento Car-: prė jo ekonomiškai ir pakėlė sa-
grupės siekiančios pilnos per-1 terio laišką prezidentui Parkui, vo gyvenimo lygį, tačiau jai 
galės. kuris kritikuojamas dėl opozi- j labai rūpi šiaurinės Korėjos 

— Surry, (Va.) teismas nu-; cįjos vado pašalinimo iš P. Ko- karinės jėgos ir jos planai su
baudė du jaunus branduolinės rėjos parlamento. Kartu su jungti abi Korėjas komunisti-
jėgainės tarnautojus pc 2 me- pašalintu vadu iš parlamento j nėję valstybėje. Rūpesčių kelia 

aiasKva neaiĮs puiu aar nepa- j t u s k a l ė j i m o ^ sabotažo veiks- pasitraukė 69 opozicijos atsto- j ir komunistų geri ryšiai su Ja-
siruošusios Kinijos. Europa Ki- m . . . ^ «,„. ,«„„ v;,. „_. *». i ^ a Tv^avte-io T^mi-ioa ir*iriomie nartfinmia. 
nijai svarbi ir kaip vienintelė i 
ginklų rinka, nes nei Washing 

mus, kurie buvo sugadinę Vir- vai. Pusano mieste prasidėjo 
ginia Electric jėgainę. studentų riaušės. 

^ ^ r a ^ l P 1 ? l ė k t U V i S U ! ! ° n a S ' n " i T o k i j ° k i n a m s g i n k " s k y ^ ^ o ^ b a ^ R a t - I V ^ ^ L S S T S A J S 1 ^ 
raketų ir prieštankinių ginklų, lų neparduos. donosios Brigados 14 veikėjų j r , i i m a 8 su KIniia. Abi didžio-
Kiausimas. Į Stebėtojai spėlioja, a r Kini- ^ teismo įžeidinėjimą, netvar-

šalia ginklų Kinijosi d-legaci- į J O S komunistų partijos premje- i ̂ ^ e l ™ ankstyvesnio teis-
i rupi ir pramones bei žemes j r a s susitiks su stipriausios po j m o m e t u . 

j sovietų partijos vadais Italijoje> _ giamo jlankoje Singapūro i korėjos vadai svajoja apie to-
I ir Prancūzijoje. Oficialiuose j l a i v a s išgelbėjo jūroje 20 viet- k i ą p adėtį , kuri Europoje iš 
planuose tokie susitikimai ne- j namiečių pabėgėlių, kuriuos 1 s i v y s t e t a rp Vakarų ir Rytų 

jai rūpi ir pramonės 
ūkio mašinų pirlams*. Itali
joje planuojama įsigyti •'Fiat" 
traktorių. Anglijoje toliau bus 
kalbama apie vertikalinio pa
kilimo "Harrier" lėktuvų už
pirkimą aviacijai 

Šalia ginklų Kinijai svarbu 
įtikinti Europos vadus, kad jie 
stiprintų savo ginklavimąsi. So
vietų divizijos, kurios stovi Eu
ropoje, nebus pasiųstos į Ki
nijos pasienj, todėl Pekino va
dams rūpi, kad Sovietų Sąjun
ga neturėtų pagrindo mažinti 
kariuomenę Europos fronte. 

Prancūzija sutiko Hua labai 
iškilmingai ir šiltai, nors komu
nistų spauda kartojo Maskvos 
propagandinę liniją. Kiniją i r 
Prancūziją riša ir tai, kad jos 

donosios Brigados 14 veikėjų j rejinias su Kinija. 
už teismo įžeidinėjimą, netvar- Į g ^ valstybės pasisakė už 

eventualų abiejų Korėjų sujun
gimą į vieną valstybę. Pietų 

ponijos kairiomis partijomis, 
todėl bijoma, kad Amerika ne
išvežtų savo kareivių ir laiky
tų Pietų Korėjoje stiprias 
aviacijos jėgas. 

numatyti. Tačiau šia proga I p a s tebėjo JAV karo laivyno 
Kinija galėtų pabandyti susti- lėktuvas. 
printi europinį komunizmą ir _ Kinijoje lankosi JAV pre-
dar toliau jį atitraukti nuo kybos i r kultūrinių ryšių de-

Vokietijų. Sujungimas turėtų 

Maskvos linijos. 
Vienas prancūzų 

sako, kad Prancūzijoje 

legacija, kurioje yra ir Mon-
laikraštis I tanos, Colorado bei Minnesotos 

Hua į gubernatoriai 

Išleido kalinius 
į Vak. Vokietiją 

Muenchenas. — Du Rytų Vo-
kalbės apie kultūrą, o Vokieti- j — Libane įvyko susišaudy- kietijoje kalinti politiniai kali-
joje — apie biznį. Po Japonijos j mas tarp palestiniečių ir deši-
svarbiausias Kinijos prekybos niųjų falangtetų. Kovas nu-
partneris yra Europos Rinka, o , traukė Jungtinių Tautų taikos 
joje — Vakarų Vokietija. į priežiūros kareivių įsikišimas. 
"Algemeine Zeitung" įspėjo dar ] — Aukščiausiojo Teismo na-
prieš Hua atsilankymą, kad 
ginklų pardavimas Kinijai jga-

rys Thurgood Marshal, 71 me
tų, Washingtone pargriuvo 

lintų ją panaudoti tuos ginklus ant laiptų ir sulaužė abiejų ran 
ten, kur Vokietija nepritartų, ir 

abi nepasidavė pasaulinių galy-, g a l j i š § a u k t i v o k i e č i a m s k e n k s . 
bių: Amerikos i r Sovietų Są mingų rezultatų. 

kongresuose dalyvavo apie t rys \ 
šimtai teologų ir mokslininkų j 
iš 28-nių įvairiu pasaulio kraš - ' 
tų. 

Ukrainiečių prelatas 
Popiežius Jonas Paulius H-sis 

paskyrė ukrainietį prelatą My-
roslavą Lubachivski naujuoju 
Philadelphijos ukrainiečių me
tropolitu. Metropolitas — Luba
chivski yra gimęs prieš 66-erius 
metus Ukrainoje. 1938-tais me
tais Lvove metropolito šeptic-
kio buvo įšventintas kunigu. 
Romoje yra baigęs teologijos, 
filosofijos ir biblines studijas. 
Paskutiniu metu buvo ukrainie
čių seminarijos Philadelphijoje 
dvasios tėvu. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Kanadoje 
yra įsikūrusios labai gausios ir 
gerai organizuotos rytų apeigų 
ukrainiečių katalikų bendruo
menės, kurios gyvai reiškiasi 
taip pat kultūrįnėje bei politinė
je srityje. 

Sabotažas Irano 
naftos pramonėje 

kų kaulus. 

Permetė į rytus 
naują lėktuvą 

Tokijo. — Japonijos karo 
aviacijos generolas Yoshiro Ina-
ba, Hokkaido salos aviacijos va-

Teheranas. — Irano pietinėje. das, pareiškė spaudai, kad sovie-
provincijoje sprogimai sužalojo \ tai yra atgabenę į Tolimuosius 
keturias naftos vamzdžių lini-: Rytus savo naujų, strateginių 
jas. Viename sprogime kilo j bombonešių '3ackfire". Lėktu-
didelis gaisras. Vyriausybės! vai laikomi bazėje prie Irkutsko. 

niai Rudolf Bahro, ekonomis
tas, ir 23 m. Nico Huebner, at
sisakęs tarnauti komunistų ka
riuomenėje ir gavęs 5 metus 
kalėjimo, amnestijos buvo pa
leisti iš kalėjimo ir jau atvyko 
į Vakarų Vokietiją. Kartu Ry
tų Vokietija išleido ir jų gimi
naičius. 

Grenada žengia 
komunistų keliu 

Paneigė gandus 
apie Brežnevo mirti 
Maskva. — Ketvirtadienį so

vietų komunistų partijos parei
gūnas, neminėdamas pavardės, 
paneigė po Europą pasklidusius 
gandus, kad staiga mirė pre
zidentas Leonidas Brežnevas, 
73 m. 'Tokiems gandams 
sklindant, jis gyvens 100 metų", 
pareiškė jis. 

Ne tik Europos sostinėse, bet 
ir Washingtone pasirodė žinios, 
kad Brežnevas a r visiškai silp
nas ar jau miręs. Valstybės 
departamentas pareiškė neturįs 
jokių žinių šiuo reikalu. 

Galimas daiktas, kad žinia 
pasklido, kai praėjusią savaitę 
buvo patirta, kad trys Baltimo-
rės daktarai staiga buvo pa
kviesti į Maskvą ir sekmadie
nį padarė operaciją aukštam 
politbiuro nariui, kurio pavardė 

St. Georgės. — Karibų jūros neskelbiama. Sakoma, kad tie 
Grenados saloje, kur valdžią ne-; gydytojai yra akių specialistai 

prokuroras paskelbė, kad nuo
stoliai nedideli ir naftos gamy
bai sprogdinimai nepakenks. 
Nors už sabotažo veiksmus bu
vo sušaudyta keliolika arabų, tie 
veiksmai nesustabdyti. Arabų, 
kurių daug dirba naftos pramo
nėje, tarpe įtemptai veikia ko
munistų agentai. 

Spėjama, kad tų bombonešių į 
rytus permesta tarp 10 ir 30. 

seniai pagrobė revoliucinė liau
dies partija, jau prasidėjo gy
ventojų suiminėjimai. Tarp su
imtų yra opozicijos partijos va
das. Iš viso suimta 20 žmonių. 

Apie Brežnevo sveikatą jau 
senokai kalbama, kad ji silpna 
Jis yra turėjęs ne vieną širdies 
ataką. Būdamas Rytų Berly
ne spalio 8 d., j is pasirodė silp-

jie kaltinami planais nužudyti j nas, jam reikėjo padėti atsistoti 
vyriausybės narius, o taip pat j nuo kėdės, kai atėjo laikas sa-
ginklų turėjimu. 

— Britų vyriausybė nutarė 
taupumo sumetimais uždaryti 
15 konsulatų, kurių tarpe yra 
konsulatai Philadelphijoje ir 
St. Louis. Kituose konsulatuo
se bus mažinamas 
skaičius. 

Rytų Berlyno karinio parado metu sovietų prezidentas Leonidas Brežnevas 
tarnautojų į vienintelis sėdėjo, apsuptas satelitinių valstybių komunistų vadų. Jo kairėje 

R. Vokietijos diktatorių* Erich Honecker. 

kyti kalbą. Kariuomenės para
do metu jis vienintelis tribū
noje sėdėjo. 

KALENDORTCS 
Spalio 20 d.: Artemas. Saule, 

Gedainis. 
Spalio 21 d.: Hilarijonas, Ur

šulė, Rikantas, Gilanda. 
Spalio 22 d.: Melanas, Salo

me, Sudimantas, Minė. 
Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:04. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempe

ratūra dieną 75 1.. naktį 60 L 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 20 d. 
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"ATEIČIAI" REIKIA BESIRŪPINANČIŲ 
IR TARNAUJANČIŲ 

Moksleiviai taip rašo, ką jie su
žinojo Brazilijos ateitininkų jau
nimo stovykloje: "Ateitininkų 
vardas kilęs iš žodžio Ateitis. 
"Ateitis" yra ateitininku žurna
las. Ateitininkai įsisteigė dar prieš 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą"... Taip juos išmokė 
Daina Kojelytė, Brazilijon nuvy
kusi iš JAV tai stovyklai vado
vauti. 

Niekas nesužinos apie "Atei
tį" ir ateitininkus, nebent kas 
nors jiems apie juos skelbs, kal
bės, rašys..-

Arkadijus Vinokūras, neperse
niausiai iš okupuotos Lietuvos 
atvykęs Švedijon, dalyvavęs Jau
nimo kongrese Europoj, prieš po 
rą savaičių parašė laišką "Atei
ties" redakcijai: "Kai Loreta į 
(Stončiūtė, viena iš atstovavusių į 
„Ateitį" tame kongrese) pasiū
lė man parašyti ką nors JŪSŲ re
daguojamame žurnale, labai ap-

St. Ylą vežti į vieną pasitarimą. 
Pakelyje sustojau dviejose vieto
se —"Ateities" sekančio numerio 
medžiagos reikalais ,tai medžia
gą rinkti, tai ją kur nuvežti. Kun 
Yla, tai pastebėjęs, ir sako :"Kai 
redaguoji, esi tarnas". Aš tik 
linktelėjau galvą. 

Nesuksi rato, nevažiuosi. Ne
tarnausi, neredaguosi .Neraginsi, 
pats nebėgiosi —ir nebus "Atei
ties".-. Nebus besirūpinančiu 
galvų ir tarnaujančiu rankų, ir 
''Ateitis" nepasieks Tavęs-

Todėl praėjus "Ateities" tradi
ciniam vakarui, pirmiausia noriu 
pasidžiaugti „Ateities" redakto
rių ir administratoriaus besirū-
pinančiom galvom ir tarnaujan-
čiom rankom. Tie redaktoriai — 

i'ilShZ 

Iš moksleivių ateitininkų stovyklos "Neringoje". Stovi iš k.: Rimas Budrys, Kristina Žukauskaitė, Lina KILmaitė, 
Rita Kazlauskaitė, Darius Kudžma, Asta Puškoriūtė, Vidmantas Rukšys. Sėdi: Laura šatinskaitė, Viktorija Gar-
bauskaitė. Nuotr. D. Norvilaitės 

studentų draugovės, kuri žur
nalui iš savo iždo paskyrė 
dolerių. 

500 

Kai š i e m e t t u r i m e tokį d u o s -
n ų m e c e n a t ą — k u n . Ju,ozą 
P r u n s k į su 1000 d o l e r i ų v i s o m s 
j a u n i m o k o n k u r s o p r e m i j o m s , ki
tų d u o s n u m a s šios š v e n t ė s proga 
ga lė tų nukrypt i į p a č i ą "Ate i t į" 
s t a m b e s n e ar m a ž e s n e auka . 

tarėme, kad jo artimumas ir 
kelionės sustiprina tikinčiųjų 
pažiūras į Bažnyčią. Padisku
tavome apeigų pakeitimus ir 
sutarėme, kad jie geri ir nau
dingi. 

Pasibaigus diskusijoms, įvy
ko naujų narių įjungimas. Jie 
turėjo sugalvoti vaidinimėlius, 
naudodami tam tikslui paskirtus 
daiktus ir temas. 

Vilius L, Dundzila 

šio vakaro rengimo prisidėju
siems, o taip pat visiems gau
siai dalyvavusiems tame vaka
re ir tuo parėmusiems "Atei
ties" žurnalo leidimą. 

SAS SUVAŽIAVIMAS 
Studentų ateitininkų sąjun-

sidžiaugiau... štai pnes mane . . . 
guli "Ateities" gegužės numeris,ir Rima Sidryte. Kalbą ta.syda-
ir tikrai nustebintas esu tokio ly-

O tuo tarpu laisvu laiku nuo 
darbo dabar kaip tik ruošiu dvi
gubą "Ateities" numerį apie ką tik 
pasibaigusį jaunimo kongresą, 

tai Saulius Kuprys, dr Arūnas Liu kongresui aprašyti talkos prašy- g 0 s suvažiavimas - Darbo sa-
levicius, dr. Linas Sidrys ir Aldo d a m a s b u v a u p r i e š m ė n e s į i š s i u n v a i t g a J i s į v y k s l a p k r i č i o 3 ^ 4 
na Zailskaitė. t ę s pusšimtį laiškų. Daugeliui dienomis, Clevelande. Bus ren-

Administratorius —Juozas Po- paminėtas terminas jau praėjo, o k a m a nvofa S A S c vai<iyba, 
likaitis. Be to, redakcijos nariai — teatsiliepė du. Bet pasitikiu jau- redaguojamas studentų statu 
Jonas Kuprys, Roma Olšauskaitė n i m u - J ie l u k d a r t i k stiebiasi, o tas, todėl prašome, kad kiek 

"Ateities" redakcija, 
administracija ir leidėjai 

MOKSLEIVIŲ AT-KŲ KURSAI 

Šiemet per Padėkos dieną 
(Thanksgivingday), kuri bus 
lapkričio 22 d., vyks mokslei
vių ateitininkų kursai dviejose 

U T H U A M A N WORLD-WIDE D A I L Y 
Second ckuu pottage paM «t Chicago, m. Published dalry 
« c e p t SuntUys. Legal Holidays, d»ys after Christmas 

«nd East«r by the Lithuanitn Catholic Press Society 
PubUcatkm Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $37.00 — Chicafo, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
oountriet. 137.00. 

Palto išlaidas malinant, pakvitavimai u i gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus i i jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

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

Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J A . V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U . S A 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25 Ot 15.00 94)0 

• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- i vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 4 nių nesaugo. Juos gražina tik ii 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. y bimų kainos prisiunčiamos gavus 

A prašymą. 

ffl 

na šykščios, nes ilgiausias auko-įapie visus taip galima pasakyti, „ 
tp]ų sąrašas yra po 5 ir 10 dol.'yra ir labai dosnių aukotojy. Jais , 
Gi didesnėmis sumomis sąrašai turėtų pasekti ir kiti. Siūlau šiais 
labai sutrumpėję. Pasižiurėjus į!metais visiems lietuviams aukoti 
10 ar 20 dol. aukotoju, sąrašą,; daugiau sav.o artimo pagalbai, 
matyti, kad jie nėra turtingesni 1 Būdami dosnesni savęs nenu-
už penkinių aukotojus. Visi pen-, skriausime, priešingai, daugiau^, 
sininkai turėtų pereiti į dešimti- aukodami dvasiniai būsime tur-' 
ninkus ar dvidešimtininkus. Ir di- j tingesni ir jei Dievas laimins mū-
dsnių sumų aukotojai turėtų pa- sų darbo pastangas, greičiausiai 

vietose — Dainavoje ir Putna- Į dvigubinti ar bent šiek tiek pa- ir materialiai liksime turtingesni 
me. Moksleiviai kviečiami jau didinti savo auką. Nesmagu, kai j ir kitais metais galėsime dar dau

gio leidiniu". 
mas daug padeda Pranas Razmi-

i nas- Džiaugiuosi ,kad jųjų tar-
pe ir aš galiu suktis. 

Tą jauną lietuvį „Ateitis4 pa-| 
siekė iš besirūpinančiu rankų, į § i o mano pasisakymo tema yra 
kurios "Ateitį" įsidėjo į savo laga- aiški: „Ateičiai" reikia besirūpi-
miną dar JAV-ėse... Ir atsiranda nančių galvų ir tarnaujančių 
naujas bendradarbis žurnalui pa- rankų. „Ateičiai" reikia tų, kurie 
prašytas "Ateitimi" besirūpinan- redaguotų ,ir tų ,kurie bendradar-
čios spaudos atstovės kongrese. į biautų... Reikia tų, kurie rašy-

Nedaug kas rašytu, bendra- Į tų, o taip pat ir tų ,kurie skaity 
darbiautų "Ateityje", nebent kas Į tų-- ir netgi tų, kurie 
jį ar ją paprašytu, pakviestų, pa
skatintų... 

vienas žurnalo numeris 
rašo 

'Ateitį" iš 
savo ranky perduotų į kitu ran
kas. Reikia kuopos globėju, ku
rie jaunus talentus "medžiotų", 
o taip pat savo globojamųjų dė-Kad 

išeitų, rašo pusšimtis, kartais " į k r e i p t u { Ateitį", jaunie-
šimtas, o kartais dar daugiau. s i e m s g Ateities" paskaitytų ar 
Žurnalui platinti, jį paremti rei- j papaSakotŲ. Reikia ir studentų, 
kia tuzino tuzinų, Šimtų... j k u r i e "Ateities" temomis disku-

"Ateitis" visada buvo visų atei
tininkų — tiek jaunu, tiek vy
resniųjų (be pastarųjų para
mos ji nebūtų išlikusi) —žur
nalas. Visų ateitininkų ji yra 
ypač dabar, kai Ateitininkų Fe
deracijos valdyba nuo 1975 m. jai : rfIiaa i r 

tuotų ir patys savo mintis jos pus
lapiuose išdėstytų. Reikia ir vy
resniųjų, kurie „Ateityje" iškel
tais klausimais tarp savęs pasida
lintų ir atkreiptų dėmesį tų, ku-

Ateities" neskaito... Pagaliau 
tų ,kurie "Ateitį" finan-

ne 

paskyrė uždavinį "atspindėti visą 
ateitininkiją, skiriant ypatinga 
dėmesį vyresniesiems mokslei
viams ir studentams". Todėl 
"Ateitis" buria apie save visas 
ateitininkiškas jėgas —tiek jau
nesniųjų, tiek vyresniųjų. Ta
čiau reikia ypatingą dėmesį kreip
ti į jaunąsias jėgas... Jas reikia 
kartais ne tik paskatinti, ne tik at 
rasti, bet kartais net ir iš po že
mių kaip daiga iškasti. Todėl 
"Ateitis" imasi uždavinio, sura
dus tuos jaunuosius talentus, puo 
selėti, o jų pastangas įvertinti. 
Tam ir skelbiami jaunųjų kūrė
jų konkursai. 

"Ateities" premijų įteikimo va 
kare ateitininkiškoji publika su 
entuziazmu redakcijai duoda su
gestijas: "Jūs premijuokit kiekvie
ną jauną bendradarbį, kad tik 
lietuviškai rašytų". To entuziaz
mo "Ateities" redaktoriai taip 
pat geroką dozę turi. Ir jų entu
ziazmas yra didesnis ir gilesnis, 
negu iššautas vieno vakaro įspū
džio. Tas entuziazmas yra tapęs 
ištverme... Dažna kasdienine iš
tverme, kai tenka ruošti "Ateitį" 
spaudai, nutraukiant laiką ne tik 
nu/> laisvalaikio, nuo smagaus 
pobūvio, bet kartais ir nuo miego 
ar net nuo tiesioginio savo darbo, 
"iš kurio duoną valgai". Ištver
me, kai tenka jaudintis nežinant, 
ar pažadėtas straipsnis redakciją 
pasieks laiku; jaudintis, kai be
veik kas kartą kažkas užkliūna 
spaustuvėj... 

Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimo metu turėjau kun-

sine pagalba paremtų .Spaudos 
leidinių išlaidos nemažėja, bet 
sparčiai kyla. Dėkojame visiems, 
kurie tai supranta ir "Ateitį" fi
nansine pagalba remia. Stebėti
na, kad ir čia kai kada jaunimas 
pralenkia vyresnius... Pavyzdžiui, 
kasmet Toronto ateitininkiškas 
jaunimas rengia "žygį" aukų 
"Ateičiai" sukelti, o šįmet joks 
ateitininkiškas vienetas —ne sen 

stiebtis ima laiko. 
Tikrai, "Ateičiai" reikia besirū

pinančių galvų ir tarnaujančių 
rankų- Ir pasitikiu: kaip jų buvo, 
taip ir bus. 

Kęstutis Trimakas 

VEDOJ A. STULGINSKIO 
KUOPA 

Chicagos vakarinių apylinkių 
moksleivių ateitininkų A- Stul
ginskio kuopa nutarė sekti kin
tančios pasaulėžiūros temą. Na
grinėsime šiuos punktus-. Kas 
atsitiktų aštuntame šio šimt
mečio dešimtmetyje; Kurią 
kryptį seka ateitininkai. Ateiti
ninkų padėtis svetimuose kraš
tuose; Ateitininkų ideologija, 
Bažnyčių vienybė; Dabartinė 
Lietuva; Universiteto planai; 
Kronika; Mūsų ekonominė pa
dėtis; Jaunimo kongresas; Atei
tininkai anksčiau, dabar ir atei
tyje. 

Kuopa susirinko penktadienio 
vakarą rugsėjo 28 d. Dalios 
Pauliūtės namuose. Kapelionas 
kun. Antanas Saulaitis pravedė 
diskusijas. Mums paryškėjo, 
kaip pasaulio mados, galvosena, 
padėtis, bažnyčios valdžia ir 
veikla, ir žmonių gyvenimai 
pasikeitė. 

Ypatingai iškėlėme naująjį 
popiežių. Kalbėjome apie jo 

galint daugiau ateitininkų stu
dentų dalyvautų. 

"ATEITIES" PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame kun 

dr. Juozui Prunskiui — "Atei
ties" konkurso mecenatui, ku
rio 1000 dolerių dovana mus 
įgalino premijomis įvertinti 29 
jaunuolių kūrybinius bandy
mus. 

Nuoširdi mūsų padėka pri
klauso "Ateities" vakarą su
rengusiems, Mečio šilkaičio va
dovaujamiems Chicagos sen
draugiams, laimėjimų rantų do-

dabar registruotis Ateitininkų 
moksleivių sąjungos centro val
dyboje arba pranešti apie nu
matomą dalyvavimą. 

L A I Š K A S 
TURĖTUME DAUGIAU 

AUKOTI 

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais metais spalio mėn. vyksta 
Balfui aukų rinkliava. Chicagoje 
keikvients aukotojas, įteikęs sa
vo auką, gauna pereitų metų la
bai kruopščiai paruoštą aukų 
apyskaitą, iš kurios matyti kas 
kiek aukoja. Pažvelgus į sąrašą, 
truputį nejauku, nes pagal čika-
giečių pajėgumą (kurį maždaug 
nujaučiame) suaukotos sumos yra 

vanotojams, visiems kitiems prie per mažos, aiškiau pasakius, ga-

kiti aukoja savo vos 5 ar 10 mi- giau sušelpti savo brolį —•setą-
nučių darbo uždarbį. Žinoma ne j lietuvį. Juozas Vaineikis 

V 

II 
1 

draugių —nepralenkė Chicagos! kelionę ir kelionės temas. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA - 1 9 7 9 
P A T A R I A M A SIŲSTI TIK T A I K A S P A S K U T I N I U L A I K U 

L I E T U V O J E P A G E I D A U J A M A IR Y R A N A U D I N G A . 

S I U N T I N Y S N O . 2. 1979. 
Labai gera vyriškai eilutei vilnonf angliška medžiaga — 3 m-; vil

none angliška medžiaga moteriškai eilutei — 3 m.; vilnonė medžiaga 
suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžiagos gali būti įvirių 
spalvų); Vyriški išeiginiai marSkiniai; Vyriškos arba moteriškos firmos 
Levi arba Wrangler jeans (tik tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trum
pes teiescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas. 

Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00 
I šj siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 

dar galima dadėti 4 m.. 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors i i 
žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius. tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $242.00. 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 94.00. 
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 44.00. 
Vyriškas arba moteriškai megztinis 37.00. 
Vyriškos arba moteriškos nailonines kojinė* . . . . 3 3 0 . 
Tights (kojinė* — kelnaitės) 4.40. 
Vilnonė gėlėta skareli arba nailono didelė skarelė 19.00 
Geresni marškiniai 15.00. 
Vyriški arba moteriški bateliai 39.00. 
Puiki suknelei medžiaga 9 9 J 9 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $1.00 
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei . . . . 9 9 J 9 
Crimplene medžiaga suknelei 22.00 

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: V4 sv. arbatos 
— $4.40; Vt sv. nesca/ės — 99.90; 1 sv. pupelių kavos — $7.59; 1 sv. 
šokoladinių saldainių — $7J9t 1»4 sv. razinkų — $2.99; 40 cigarečių 
— $5.00. 

{vairūs kalkuliatoriai, steteskopai ir kraujo spaudimui matuoti in
strumentai siunčiami pagal susitarimą. 

Sudarant savo nuožiūra siuntinj reikia pridėti $34.00 persiuntimui. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus < Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu. 
Norime atkreipti kl ijentų dėmėsi, kad m e s s iunt in ius t u o j a u 

išs iunčiame v o s gavę užsakymą. Sąska i tas pris iunčiame tik paaiun-
tus s iunt imus , kurios ga l ima apmokėt i papras tu čekiu. 

BALTIC STORES LTD. 
(Z. & V. Jum) 

II London Unt, Iromlty, K*t, IRI 4HB, EiųlMd 
Ttl. 01 460 2812 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Gineko log inė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6 1 3 2 So. Kedzie Avenue 

Va! : pirm., antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v.šešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

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

Tel . of iso HE 4-5849 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.; pirm., antr . ketv. ir penkt 1:00 - 500 
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 št Street 
Tel . — G R 6-2400 

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

Ofis . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDC. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, „ . . 

1443 So. 50th Ave., Cicero^ 
Kasdit'n 1-3 vai. ir 6-8 vai vak išsfcvrus 
treč šešt 12 iki 4 v.il. popiet • k T " 

Tel. REIiance 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 vai. vak. Treč ir šešt 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BLILDING 
3200 W. 81 st Street -'-"--

Valandos. Kasdien nuo lOvaį. ryto 
iki 7 vv.l popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919-' Ųu 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus lijąos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampasr ~ 
Vai.: pirmad., antr.id., ketvirt.id if peftVrad .. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus •. • 

Telef. — 282-4422 w^»/> 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIV LIGOS - CHIRLRGIIA c " " ^ 

Ofisai: . '..'•r'' 
111 NO. VyABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

iiv?y. 

O f i s o 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 vai vak. §ešt nuo 1 iki 4 va! 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalb.i lietuviškai) - .»I>JU 

OPTOMETRISTAS b sL «.»' 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir • 

. U > r . » • 
"Contact lenses" 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-514'$'""' 
Vai pagal susitarimą U/daryta'tret""K" l t ! I I I 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR t*r"T7 

PROSTATO CHIRURGIJA ~~>~* 
2656 VV. 63rd Street .„.J, 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel . 776-2880, rezid. 448-5545 

II 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St . , Palos Heights 

Tel. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir b u t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So . 49th Court , Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 i^skvrus treč ir iešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , treč., 
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS . 
Tel. — G R 6-0617 : :.7.c 

6958 S. Talman Ave. >sfc&i 

Ofi«-o tel HF 4-2123, namu GI »-M9J 

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

2454 VVest 71st Street 
|Val pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-*ir" 

~ — iš anksto susitarus 

•j U I U * ' 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street * M « 
Vai pirm . antr . ketv ir ptnkt n „ , , n 

2-7, šeštadieniais pagal susitarimą, rtmn* 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, ttes T i , - t » 

lis plačiausiai skaitomas lietuvių d»en- < 

rastis, gi skelbimų kainos yra v i s i e j j^ , , 

prieinamos 



rUginimai ir nutarimai 

DABARTIES GYVENIMO TIKROVĖJE 
Eteivijos visuomeninė veikla drumzles visuomeniniame gyve-

yrąjplati, bet ne visuomet veiks- nime. Tai jausti vadovu ir vado-
mifiga ir tikslinga. Dėl to nega- vybiu pareiga. Kas to nemato, ne-
lima kaltinti ar smerkti tik vado- tinka būti jokiu vadovu. Jei-
vus ir veiklos žmones, bet skir- gu toks lieka ar paliekamas, tai 
tingą išeivijos gyvenimą, kuris iškreipiama gyvenimo tikrovė ir 
skinasi nuo normalios valstybi- atsisakoma dirbti pagal dabarties 
nio ar tautinio gyvenimo tikro- reikalavimus. 
vėvNei aplinka, nei kasdien be- Išeivijos dabartis šiuo metu 
sikėičiančios sąlygos, nei vadu ir kaip tik reikalinga daugiau ini-
visuomeninirtku savos būklės su- ciatyvos, daugiau sutarimo, dau-
praSimas nėra taip palankūs, kad g**u tautinio gyvenimo išeivijo-
jais būtu galima paremti visus Je supratimo, kad iš tikrųjų tas 

tautinis gyvenimas dėl suskilimu 

IZRAELIO IR ARABŲ 
SANTYKIŲ RAIDA 

Ar gali Izraelis išlikti taikos metu? 

Rimties valandėlei 

Vidurio Ryty žinovai kelia tai-\ 
kos klausimą, ar gali Izraelis iš
likti taikos meto sąlygose? Atsa
ko, kad Izraelis susiduria su dvi
gubu uždaviniu: jam reikia būti 
paruoštyje kovai su išoriniais 
priešais ir atsispirti vidiniams 
spaudimams, naminiams ne
sutarimams, iki šiol pažabo
tiems. Tie nesutarimai yra dvejo-

P. GAUCYS 

vus, būtų sumažintos ginklavimo
si išlaidos ir pagerėtu ūkinė būk
lė. Nūdien 30 proc visų Izraelio 
pajamy panaudojama kariniams 
reikalams. Tačiau labiausiai žy 

Sunku būtu įtikinti tautą budė
ti ir priversti jaunimą tarnauti 
trejus metus ir versti atsarginius 
kasmet po 40 dienų vykti į pra
timus esant dalinei taikai. 

Kitą painiavą sudaro Izraelio 
dvasinė būklė. 1920 m. sioniz
mas reiškė Izraelio valstybės at-

pasiekti trokštamus tikslus, nei .......... . „ .„.,„.., 
atlikti net geriausius darbus. Tai ir nesutarimu neišblėstų, nes » > . . ^ ^ ^ s u ^ ^ fy_ 
visa priklauso nuo pajėgumo, *u k ***** P*11 l 5 e l v l ' o s d r u m s " j dais ir Izraelio žydų su Izraelio 
nu# sugebėjimu įsijausti į dabar-

dus neramina Izraelyje gyveną , _ , ,„,,,, ,. .,... 
i - ! • u •• _ con nnn : kunmą. 1980 m. jis gali reikšti 

arabai,kunu pnskaitoma 530,000 , . , ;r . " 
ir kurie yra vaisingiausi iš visų 
Vidurio Rytu tautybių. Per 30 me-

Ligoniui reikia vaistu. Visuo-
arabais. Žmovaj klausia, kaip ga-j H e č i a i > .. d a t e d ė l , į c m s k a r o 

modernios technologinės1 visuo
menės išvystymą, paremtą išsi-

, . , i - i - žadėjimu ankstyvesnių idealų,rei-tų šitie arabai buvo lojalus pi- , , , , ' . - , . r ikalavusių, kad patys žydai savo 
tį ir dabarties sąlygas panaudoti L 1 . g o m u i reiKld Vr*VXT lf valstybė, pažinusi tik karą H m e t a k taikvtu suvaržvmu Ta * „ ... . . , . "™ menmiam gyvenimui reikia skir- • . , . / « « ^\ 7T ~ . . (metais taikytų suvaržymų. įa-savo tautiniams siekimams. : bJ . «. „ keturis iU metų bėevie — pnsi- -• .. » -i._ •.. .•_ „x„; savo tautiniams siekimams. v. v 

_ . , _ . . . . tingų receptų ir pačiu žmoniv no-
Didžiosos ir mažosios lietuviu r 0 gydytis, nes visuomeninė veik-

išeryijos organizacijos ar sambū- l a prįklau5,o nuo asmenybių ir 
riai dažnai — bent kartą per v adovu sugebėjimu- Tačiau vie-
metus — daro savo susirinki- n o turi išsižadėti visos organiza-
mus, svarsto verkios planus, už- cijos _ tai romėnu gladiatorių 

30 metų bėgyje — prisi
taikyti kad ir prie dalinės taikos. 
Žydai baisėjosi karais, bet jie bijo 

čiau taikos metu 
ryšiams su egiptiečiais, jie bus pa
drąsinti reikalauti didesnės lygy 

ir taikos. Jie *an»» kad Egipto ^ s u ^ d a i s N u d i e n s a v Q ^ _ 
susitaikymas gali būti apgauta- j i k t i n i m ą j i e rodo> remdami k o . 
gas, nonnt sumažinti Izraelio m u n i s t ų rtij n epai s ant, 

darbu ir prakaitu ją atkurtų, o 
ne panaudojimu pigiu arabų dar-

;;~ u..o ^ T i bininkų. Šių dienų Izraelio at
statymo pramonėje trys ketvirta
daliai dirbančiųjų yra arabai ir 
tik ketvirtadalis žydu vadovu bei 

kad 

TAIKOS S I E K I M A S -
MEILĖS SIEKIMAS 

• 

Šiandieniniame pasaulyje su- Į įstatymo ir tvarkos interesu- Die-
skilimas yra toks žymus, kad vo įsakymai yra aukščiau vals

tybės nusiteikimo ir iš nesupra
timo net gera valia naudojamu 
blogu priemonių-

Pop. Jonas Paulius II, lankyda-
imas Airiją, kovojantiems vie
niems prieš kutus priminė apaš
talo šv. Petr.o žodžius: „Paga
liau, būkite visi vienos minties, 
užjaučia, mylėkite brolius, būki
te gailestingi, romūs, nuolankūs; 
neatsilyginkite piktu už piktą, nė 
keiksmu už keiksmą, bet prie
šingai, laiminkite, nes tam esate 

apie jį kalba daugelis žmonijos 
gelbėtoju ir valstybių vadu. Juo 
labiau tai reikėjo kalbėti ne kar
tą popiežiui Jonui Pauliui II, ku
ris daugelį metu bekovojančioje 
Airijoje išreiškė aiškius ir gana 
griežtus krikščionybės reikalavi
mus, moraliniu įstatymų taikymą, 
krikščionybės dvasios pajautimą. 
Interpretuodamas šv. Pauliaus 
žodžius, kuriais jis kalba Efezo 
gyventojams, popiežius taria: 
„Jūs esate piliečiai drauge su 
šventaisiais ir Diev.o įnamiai, pa-1 pašaukti, kad paveldėtumėte pa
statyti ant apaštalu ir pranašu I laiminimą" (Pt.3,8-9). Nors 
pamato, pačiam Jėzui Kristui 
esant vyriausiuoju kertiniu akme-
nimi. Kiekvienas ant jo pastaty
tas rūmas auga į šventąją Baž
nyčią Viešpatyje, ant jo ir jūs 

simoja paieškoti nauju priemo- šūkio: "Ave, Ceasar, morituri te Į ^ J ^ i c
 1 J L J I 1 5 ! U « i ^ , - ^ r ^ I J"ie ^ P m u s u I m o n a i v r a a n t i " 

nru, kad ne tik tikslas būtu aiš- salutant - sveikas, Cezari, mir- ^Č™™ ] e g ° m i S s u n a i k m t l Iz" marksistai. Niekas nežino, kaip 
kus, 1>et kad ir priemonės tam tininkai tave sveikina". Ligoniai 
tikslui siekti atitiktu tikrovę, pa- ir bemerdintieji neturi duoti pa
jėgumą, sugebėjimus ir sąlygas- tarimu ir rašyti rezoliucijų ki-
Tai yra naudinga net mažiau- tiems, o patys jungtis į tautinį 
šiam sambūriui. Kasmet reikia at- darbą, jei jie dar gali ką nors 
naujinti valdybas, atnaujinti ir dirbti, 
veiklą, kad ji būtu naši ir nau- -k 
dingą tautiniam gyvenimui iš- Dabarties gyvenimas yra rei-
laikyti ir naujai veiklai skatinti, kalingas ne raginimų ir rezoliu-

Tačiau nutarimai arba rezoliu- ciju, bet nuoširdžiu darbu- Daug 
cijos yra daromos sau- Tai yra raginimu yra, kad tėvai leis-
gairėV, kurios turi nurodyti atei- tų vaikus į lituanistines mokyk-
nančiu metu ar mėnesiu veiklos las, bet leidžia tik tie, kurie dar 
kelią ir naujas priemones. Tau- turi savyje tautinės dvastos ir pa-
tmiu gyvenimu, plačia prasme tai siryžimo savo vaikus išlaikyti 
imant, turi rūpintis kiekviena or- Prie lietuviško kamieno Daug 
ganizacija išeivijoje, nors ir ture- nutarimų ir rezoliucijų skelbia-
dama išimtinių tikslu ar uk norą m a k i t o n i s organizacijoms, ką 
savu su savais rasti progų drau- Jos turi daryti ir nedaryti, ką jos 
ui.Įr&iZy.ti tnri a t l i k t i M V O tautai, ar įsem-
gen susrouru. . . , . • • -i - « • • 

r> T - • • • i *i i ai, bet iu klauso tik tie, kūne jau 
Rezoliucijos, raginimai, skati- J , . \ . J \ ". . _* , . * 

• • • j „ dirba ir įaučia pareigą, kad pa
niniai pirmiausia daromi sau pa- u " u a J«"v-» K- 6«», r 

- ;- . vergtos tėvynes laisvinimo akci-
tiems — sav.o organizacijai ar * c i e i w ^ / -„„^^ u- • • v _* • •• • • v~+- ja yra visu pareiga, kad visuome-sambunui. Kartais jie tun liesti ' . 7. . . \_~ .°. . -« » « • « .• - •. . „. A. . _-i_t niniai, kultunniai ir įdeologimai 
visuotintus i. tautinius reikalus, , J . . . > - . - f - : f - i -

. ^ " j . sambunai vra m eyvenuno ir ku-

raelį. 

Grėsmė iš Rt/ru 
Daugelis žydu pripažįsta, kad 

Izraeliui gresia pavojus iš Rytų 
atvykusiu į Izraelį žydu- Jų dau
gumas atvyko iš Vidurio Ry
tų ar iš Afrikos. Jiems ga
vus geresnius darbus ir aukštesnį 
išsimokslinimą bei padidėjus jų 
įtakai, po 10 metų atsidurs jų 
rankose valstybės vairas, kuris da
bar yra laikomas iš Europos ki
lusiu žydų. Tai reiškia, kad ta
da įsivyraus Vidurio Rytų ar Ry
tų nuotaikos, užuot dabartinių 
europinių. 

Manoma, kad, jiems įsivyra-

prižiūrėtojų. Laukiama, kad Iz- e s a t e drauge statomi, kad būtu-
ba_ mėtė Dievo būstas Dvasioje" (Ef. 

2, 19-22). 
ateityje tas jų protestas pasireikš. 

Talka su Egiptu 
Manoma, kad taika su Egip

tu taikingiau nuteiks Izraelį, kad 
per 3 ar 5 metus jis kaups jėgas 
ir kad per 15 metų jis turės bu
dėti. Jeigu kiltu karas sU Sirija, 
jis negrėstu Izraelio sunaikinimu, 
nes Egiptas jame nedalyvautų ir 
todėl būtų mažiau pavojingas. 
Staigaus karo atveju žydai nebū
tų psichologiškai pasiruošę veiks
mingai atsikirsti, kaip tai buvo 
praeityje. Mat, tokiu atveju ka
riuomenės daugumą sudarytų at
sarginiai, užmiršę buvusią įtam
pą svarbiausiam Egipto fronte. 

raeliui pradėjus savo karines 
zes statyti Negevo dykumoje, 
šimtai tūkstančių egiptiečių ras 
ten daibo. Nutolęs nuo savo anks
tyvesnių įdealu, Izraelis dabar 
kuria materialistinę visuomenę, 
visuomenę, besirūpinančią vien 
lengvu gyvenimu. 

Vienas didžiausių skilimu Iz
raelyje yra įvykęs tarp religiškai 
nusiteikusiu žydų ir netikinčiųjų. 
Tikintieji žydai sudaro ketvirta
dalį gyventoju, bet jie vyrauja 
parlamente. Laukiama, kad, įsi
viešpatavus taikai, sustiprės ate
istinė įtaka. Dar labiau pagyvės 
tarpusavio ginčai dėl žydiškumo 
esmės ir kas yra tikras žydas. 

Didelės abejonės 
Daugelis žydų nūdien abejoja, 

Tai buvo priminimas, kad nuo 
šv. Patriko, pirmojo Airijos apaš
talo, iki dabar jie išlaikė tikėji
mą, bet ne visuomet išlaikė 
krikščioniškos taikos ieškojimo 
būdą, kuris tėra vienas —mei
lės siekimas. Krikščionybė neįsa
ko užmerkti akis prieš žmogaus 

krikščionybė neleidžia užmerkti 
akių prieš žmogiškas problemas, 
bet ji neleidžia taip pat naudo
ti kerštą, prievartą, paniekinimus, 
žudynes ir neapykantą. 

Kristus, kuris yra taikos kuni
gaikštis, savo misijoje nevartojo 
jokios prievartos ir neleido prie
vartos naudoti savo mokiniams. 
Jėzus mirė už tautą „ir ne tik 
už tautą, bet ir kad surinktu 
draugėn išsklaidytuosius Dievo 
vaikus" (Jn.11,52). Todėl jis sa
vo mokiniams ir visu amžių krikš
čionims kalbėjo: „AŠ jums palie
ku ramybę, du.odu jums savo ra-

gyvenimo sunkumus, ji neleidžia į m y b ę . n e k a i p p a s a u i i s j u m s duo-
apleisti ar atmesti socialines ne - j d a > a š j u m s duodu" (Jn. 14,27). 
teisybės tarptautinėje plotmėje. T a i k o s i r r a m y b ė s n e g a l i b u t i > 
Krikščionybės, kaip ir paties Kris
taus, tikslas siekti tarkos, įgyven
dinti teisybę, atremtą meile, ku
rios ne tik mokė Kristus, bet jis 

kai žmoguje dega kerštas, ne
apykanta, pyktis ir sunaikinimo 
geismas. Taika turi remtis teisin
gumu. Ir Šventas Tėvas Paulius 

r 

nes visi už savo tautą yra atsa- sambūriai yra ju gyvenimo 
ryb.os dalis. Rezoliucijas teskaito 

kingi. Tačiau, kai rezoliucijos į ^ j a s ^ n e s ^ ^ 
daromos tflc kitiems, o sau pasi- ^ ^ ^ ^ 3 5 _ š tai ir mes 
liekama teisė nieko nedirbti, tai 
jau pačiu tikslu iškreipimas, pa
čiu rezoliucijų suniekinimas ir sa-

rūpinamės tautos likimu, bet jį 
dirbti paliekame kitiems. 

Tai yra išeivijos visuomenės 

LONG Ll VE ...Pope John Paul D 
We ask your prayers for persecuted 

oppressed martyrs and restoration of 

vo- -organizacijos nukreipimas ^ g a i ^ kurias reiktu gydyti- Bet 
nuo tikslo, norint neparodyti ap- j§ tikrųjų jų jau net pagydyti ne-
sileidimo. galima, nes ligonis tik galvoja a-

* pie veikimą, tik mano dar turįs 
"Mokytis reikia ne tik iš pa- balsą, o tas balsas tėra tik lapo 

siektu laimėjimu, bet ir iš savo šlamėjimas ant nudžiūvusios ša-
ir svetimų klaidų, kad jų nekarto- kos. Reikia gyvu ir augančių me-
tume", kadaise rašė prancūzu džiu, reikia, kad jie turėtu žalius 
kataliku žurnalistas Ernest Heilo lapus ir neštų vaisių bent rude-
savo žurnalo skaitytojams. Kai niop. Tai lietuvių išeivijos da-
rerikamos naujos valdybos, kai barties vaizdas, apie kurį reikia 
renkami komitetai, sudaromos susimąstyti. Reikia tikro rūpesčio 
kokios organizacijos vadovybės, ir tikru, tikslingų, našiu darbu 
jos turi mokytis taip pat ir iš bu- pačiai išeivijai ir pavergtai tau-
vusiu vadovų veiklos laimėjimu tai. Rezoliucijomis išeivija jau 
ir klaidų. Niekada nėra taip to- maitinama iki visų bodėjimosi. 
bula, kad buvusieji vadovai vis- O reikia verkios, kurion butu su
ką darė blogai ar viską gerai, jungti politiniai siekimai, visuo-
Nauja vadovybė turi ateiti su meninė pažanga, ideologinis gi
rtauju pasiryžimu dirbti, su at- lumas, iš apsnūdimo pažadinan-
naujintomis priemonėmis siekti ti tautinė veikla ir kūrybines pa
tu pačiu religiniu, tautinių, vi- stangos. 
suomeniniu ar politiniu tikslu, Dabarties tikrovės; patarti mes 
kuriu siekė buvę vadovai. Kas negalime. Todei reikia joje keis-
paseno ir jau netinka, reikia pa- ti priemones, kad tautos ir išei-
keisti, nes laikas nelaukia, o dar- vijos tficslai neišsiskirtu ir kad is-
bams reikia mąstančiu protu^tip- torijai nereiktu kaltinti s^misią, 
riu ranku ir aiškaus regėjimo. surizgusią ir be saiko kalbančią 

Apie tai kalbėti reikia kaip tik dabarties visuomenes kartą. Va-
šiuo metu, kai viena ar kita di- dovu rankose yra daug gerų pa-
desniujų organizacijų sudarinėja skatu, bet pirmiausia turi trauk-
naujas vadovybes. Nėra nepa- ti pavyzdys- Jie gali sujungti 
keičiamų vadų, nėra nepakei- daugelį išsisklaidžiusių tautiečiu 
čiamu darbininku, bet būtina savo tikslui siekti bet yra buti-
keisti išsisėmusius dėl daugelio na, kad jie savo darnia ir tautiš-
darbu vadovus, nesugebėjusius kai subrandinta veikla paskui sa-
atlikti savo pareigu, trukdžiusius ve trauktu bent dalį išeivijos au-
tinkamai dirbti kitiems vadovy- kotis tautos reikalams. 

LITH ANIA- LATVIA- ESTH0NIA 

ir įsake savo apaštalams ir mo- y r kadaise kalbėjo: „Tikroji tai 
kiniams mylėti vienas kitą ir to- k a t u r i remtis t ei singumu, žmo-
kiu meiles būdu įrodyti, kad j i e | g a u s kilnumo nepaliečiamu pa-

*i^ ~-J m. ° 

Watert»ury, Com., dr. P. VHeisio iniciatyva buvo iškabinta didelė iškaba, sveikinanti Sv. Tėvą. Prie jos matyti 
VUcL Bendorhis, Danutė Venslauskaitė, amb. George Bush, dr. P. Vileišis, Malcoim BaMridge, Ad. Campė, J. 
Brazauskas. Nuotrauką buvo įsidėjęs ir vietos amerikiečių laikraštis. Naatr. F. Vairo 

yra Kristaus mokiniai. 
Taigi tarka ir ramybė yra mei

lės išdava. Teisinga taika, už ku
rią reikia dažnai ir kovoti, yra 
krikščionybės ir kilnaus žmogiš
kumo siekimas, bet tas siekimas 
turi būti atremtas moralės nuo
statais, Dievo įsakymais ir žmo
gaus prigimtyje Kūrėjo įdiegtais 
dėsniais. Moralinis įstatymas, 
žmogaus teisiu saugotojas, žmo
gaus kilnumo gynėjas, negali bū
ti atmestas jokio asmens ir jokios 
grupės, negali būti atmestas vals
tybės dėl kokios n,ors priežasties, 
net dėl trokštamo saugumo ar 

ar galima pasitikėti Egiptu. Kiti 
netgi atvirai jam yra priešiški. 
Jie reikalauja, kad Izraelis ne
pasitrauktų iš Jordano vakarinio 
kranto, kol nebus įgyvendinta 
taika su visais Izraelio kaimy
nais. Jie netiki, kad, atsiradus ra
ketoms, buferinės zoncs būtų pra
radusios savo buvusią reikšmę. 

jautimu, žmonių nepažeidžiamu 
tarpusavio pripažinimu, pagrin
diniu žmonių broliškumu, kas 
yra tikra pagarba ir meilė žmo
gui dėl to, kad jis yra žmogus"-
Apie meilę, kuri gimdo taiką, 
teisingumą ir ramybę Jėzus Kris
tus kalbėjo ne kartą, p tuos, ku
rie mėgino užmiršti meilės įsa
kymą griežtai įspėjo: „visi, kurie 
ima kalaviją, pražus nuo kalavi
jo" (Mt.26,52). 

Tai žodžiai, kurie tinka ne tik 
kovojantiems teroristinėse grupė
se, kurie kovoja vienur ar kitur, 
tartum gindami savo laisvę ir 
asmens vertę, bet ir visiems, ku
rie naudoja netinkamas, nekrikš
čioniškas, nehumaniškas priemo
nes prieš savo brolį. Negalima 
vienu kartu išlyginti visus žmo
nių ir tautu nesutikimus, bet ga
lima visur teisingumo ieškoti mei
lės priemonėmis, krikščioniška 
dvasia, kuri veda net iki kanki-

, , , . nystės, saugant savo sąžines. Ir 
Jie tvirtina kad raketos įprasti-1^. .. . n u o j ^ 
niais ginklais kovojant, negali { r i š d a v i m o k r M _ 
sunaikinti karinio pajėgumo, u . , . . , . . . 

*^J 6 cionybes sumekinimui. 
(Nukelta į 7 pal) A. Dls. 

biu nariams ar t * nešusius 

BAJORŲ TARYBA 

Kęstučiui ir Algirdui valdant, 
buvo žinoma kunigaikščių ir ba
jorų taryba. Jogaila suteikė 1387 
m. privilegiją, kurioje paaaky-
ta kad jis sutiko būti Lenkijos 
karaliumi ir priimti katalikų ti
kėjimą, tik "sutikus mūsų my
limiems broliams ir visiems Lie
tuvai iemės bajorams". Vytau-

Pr. Gr. 

tas nežengdavo n* vieno svar
besnio žingsnio vidaus ir užsie
nio gyvenime, nepasitaręs su 
kninigaikičiais ir bajoraia. Jis 
davė pradžią bajorų politinei ga
liai išaugti. 1401 m. akte pir
mą kartą dalyvavo Iietuvoa ba-
jor .i kaip atskira ir savaran-
klika jėga, 

M. 

PRIE MILŽINU 
TILTO 

P . M E L N I K A S 
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— Užteks, — Danys išgirdo sanitaro balsą. — 
Nuotraukas pasiųsime daktarui Rausch. 

Danys atsistojo ir apsirengė. Išeidamas, lyg iš 
solidarumo, dar kažko laukiančiam šlubam kareiviui 
jis kilsterėjo vieną pirštą. Juk jie abu nešiojo įkyrų 
randą ir stengėsi jį savaip pašalinti, nors karo jau 
nebuvo nei žymės. 

Staiga prisiminė Mauriziui duotą pažadą ir jo 
girtus nurodymus, kur r a n d a s ukrainiečiai. Pasukęs 
to pusėn, tikėjosi šįkart italą rasti blaivų, bent 
sukalbamą, kaip žmogų. Prie vartų kiek pristojęs, 
užsuko į lagerį ir rado ten Alfredo ir Maurizio 
įsitraukusius ir užsiėmusius prie kortų stalo. Alfredo 
buvo linksmas, nes jam, turbūt, sekėsi žaidimas. Ir, 
tik mechaniškai sušlavęs pinigų krūvelę, jis pirštu 
priminė Mauriziui prie stalo su žiopliais ten stovintį 
Danį. 

Maurizio atsistojo, pasirąžė ir, pasakęs "man 
nesiseka", Danį apkabino. Ir šį kartą iš jo dvoktelėjo 
vyno kvapu, bet iš draugiško, nors smaugiančio, 
glėbio Danys nemėgino atsipalaiduoti. 

— Gal kitur tavo pasisekimai? 
— Gal būt. 
— Kodėl neaplankai Erikos? 
— Geras patarimas. Kaip tik šiandien žadu tai 

padaryti . Nuvažiuosiu ir nuo tavęs ją pabučiuosiu. — 
Maurizio vaidino linksmą, bet atrodė kažkuo 
susirūpinęs ir nelaimingas. 

— Klausyk, norėjau tave pakviesti. Pas mus 
vakare šokiai ir vieno amerikiečio išleidimas į 
Japoniją — Danys stengėsi jam išsiblaškymą 
pasiūlyti. 

— Japonija? Kada tas karas pasibaigs? — 
Maurizio komiškai išskėtė rankas ir atsisakė. — 
Matai, man reikia dar nueiti pas tilto kapitoną. 

Danys beveik užmiršo Ricci. Atrodė, kad jis 
rūpinosi tik savimi. — Kaip eina išgauti Ricci? 

Maurizio atsisėdo ant lagerio lovos ir jam 
pasiūlė cigaretę. — Dėl Ricci kol kas nieko gero, 
nežinau. Gal jau kas išdegė, gal ne. Su Zepri dar 
kartą reiks prispirti biurokratą sienon. Šįkart 
piktuoju. 

— Mėginkite gražiuoju. 
Maurizio susiraukė. 
— Ne, šįkart piktuoju. Be Ricci namo negaliu 

važiuoti. Kapitonui vėl apie rusų ir amerikiečių 
keistą bendradarbiavimą išklosiu — Maurzio 
šelmiškai šyptelėjo. 

— Manai padės? 
— Flegmatikui ir biurokratui to reikia. 
Danys kiek pagalvojo. Jam atrodė, kad gali būti 

ir kitokių būdų: 
— Kodėl nepamėginus Raudonąjį Kryžių, ar ką 

nors kitą? 

— Paklausk kapitono. J is turi žinoti. 
— Prakeiktasis. Nepajudins nei piršto! Pažįstu 

tokius. 
— Tuomet Zepri. — Ar prie žirnių ir puodų 

virėjas Zepri apie tai nusimano? — Maurizio keistai 
žiūrėjo į Danį, bet iš akių buvo matyti, kad jis dėkingas 
už naują patarimą. J is vis dar keikė Zeprį, 
vadindamas pajacu ir komedijantu. — Balionas! Tik 
niekus krečia. Jam niekas nerūpi, kaip ir visiems 
amerikiečiams. 

— Gal Zepri juos geriau už mus pažįsta? Jo 
juokas skelia jų abejingumą, kaip rykštė kerta 
popierizmą... 

Maurizio stipriu balsu šūktelėjo Alfredui atnešti 
vyno ir, geriant, karštai šnekino jį itališkai. Jis 
aiškino jam Danio idėją apie Zepri, kuris Raudono 
Kryžiaus pirštus galėtų kyštelti sovietų zonon ir iš 
ten ištraukti kalinamą Ricci. Alfredo ilgai ginčijos, 
bet buvo susidomėjęs. 

Danys išmaukė stiklinę vyno ir kažkodėl išbalo. 
Kai jis, visų užmirštas, pradėjo kosėti, Maurizio juo 
susidomėjo. 

— Kaip sveikata? — paklausė. 
— Judu. Vaistai padeda, ir tas gerai. Padariau 

nuotraukas ir rytoj eisiu pas dantistą. Bet gerti 
negaliu. Muša į galvą. 

— Sėkmės. Jei čia neras, kas tave kankina, 
nuvešim pas Romos specialistus. — Maurizio juokėsi. 

— Dėkui. Aš galvoju nusidanginti į Prancūziją, 
bet nežinau tik. ar pasiseks. Tu nepamiršk... 

— Dėl Raudonojo Kryžiaus kreipsimės būtinai... 
— ir j is dar stengėsi įtikinti Alfredo, dar siūlė Daniui 
vyno. Ir, kai ukrainiečiai pradėjo vėl maišyti kortas 
ir šūktelėjo jam, Danys atsitojo. Alfredo ir Maurizio Maurizio staiga išpūtė dūmą ir jam pasakė: — 

— Tai kaip einasi? — Maurizio jo paklausė, Sėsk! — Kiek pagalvojęs, pridūrė: — Gera idėja. Bet t u rėjo bent kaip laiką prastumti 
pridėdamas, — m a n kortose nesiseka. kur tas Raudonasis Kryžius? - _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ (Bus daugiau) 

- •. 
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JUOZAS STEMPUŽIS IR TĖVYNĖS 
GARSAI 

30 metų sukakčių proga 
V. ROCIŪNAS 

Malonu minėti sukaktis, ku
rios sujungia praeitį su dabarti
mi, primena asmenis, kurių dėka 
mūsų kasdieninis gyvenimas, mū 
sų dienos išeivijoje tampa pil
nesnės, turtingesnės, prasmin
gesnės ir sukelia entuziazmo bei 
ryžto nepaskęsti laiko pilkumos 
užmarštyje. 

Ar galime įsivaizduoti, kaip 
mūsų lietuvių kasdienybė atro
dytu be lietuvišku laikraščių, 
žurnalų, knygų, radijo garsu, 
parapijų ir kitu organizacijų. Ti-

NATJJAS KRIOKLYS 

Neseniai tyrinėtojų iš lėktu
vo buvo aptiktas naujas kriok
lys tropinėse džiunglėse, u i 250 
kilometrų nuo Gvianoa sostinės. 
Nustatyta , kad krioklys ketu

ris kartus cokštesnis u i Nia
garą ir du kartus aukštesnis v i 
Viktorijos krioklį. Naujojo 
krioklio vanduo krinta nuo 200 
metrų aukščio. Jis pavadintas 
Kaleteru. fra 

ir nemažu talentu. Vilniuje yra 
baigęs Pedagoginį institutą ir 
Vilniaus universitete studijavo li
teratūrą. 

1961 balandžio 14 Tėvynės! 
Garsai įsikūrė naujoje W £ E N i 
radijo stotyje, iš kurios ir šian
dien 106 FM banga transliuoja-
ma lietuviška radijo programa, j 
nors radijo stoties ženklai 1972 
metais po dramatiško tautybių 
programų panaikinimo buvo pa
keisti į WZZP. 

Kad Juozo Stempužio vedama i Tėvynės Garsų pradininkai po 30 metų, susitikę Gintaro valgykloje Ctevelande: poetas Balys Auginąs. TG vadovas 

POPE JOHN PAUL II 
'1 greet you, America The Beautiful." A recorded coUection of thoas, 
special momentą fnom John Paul'g historic visit to America. Racot£ 
contains excerpts from hia stay in Ohicago, New York and Wi 
ton. Relive the warmth and eaccitement of the moat tarė*" 
event in our lifetime. $5.00 Plas $1.50 Postage and 

A U D I O D E V E L O P M E N T S 
2504 Timber Lane, Lindenhiirst, IL 60046 

^ . 

kėkimės, kad tokia nelaiminga programa yra palankiai vertina- S Juozas Stempužis, Superior Savings bendrovės vykdomasis vicepirmininkas, Kęstutis Šukys, inž. Jaunutis Nasvyns = 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiHiiiiiHHimmHiiii 

I A. T V E R A S 
E LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
= Pardavimas ir Taisymas 

W 69Ui Street — TeL RE 7-1041 
naktis niekada nenusileis mums ma ir kitų, kaip gerai tamau-
ir mūsų vaikams. Aukos, darbo,, janti savo tautybės reikalams, ro-
pasišventimo ir meilės savo kraš- Į do ir paskutinių dienų faktas, 
tui ir savo žmonėms pasiryžėlių kada š. m. spalic 5 d. W Z Z P ra-
ir toliau atsiras naujose kartose,; dijo stotis, iš kur transliuojama 
ateinančiose po mūsų generacijos.', lietuvių programa, be perspėji-

Gal ir tie pirmieji lietuviai, at-1 mo panaikino lenkų ir serbų 
sistoję ant Clevelando miesto že
mės prieš 108 metus, nenujautė 
ir netikėjo, kad JŲ palikuonys 
taip ilgai išsilaikys tokioje įvai
rioje tautų mišrainėje, nesutirps 
tautų suvirinimo katile. Aišku 
nemažai jau dingo mūsų tautai, 
bet. ačiū Dievui, dar ir dabar esa
me pakankamai tvirti, kad drąsiai 
galime žvelgti į ne svajonių, bet 
realų rytojų. 

Ir minėdami Tėvynės Garsų 
— Clevelando radijo programos 
metų sukaktis, pasijuntame ne
są vieni, bet organizuoti lietuviš
kos bendruomenės nariai, turį sa Į transliacijas, o ukrainiečių 
vo tarpe talentų ir vadovų h&\STgimą n u k e i e j sekmadienį, 7 v. 

ir komp. Alfonsas Mikulskis Nuotr. VL Bacevičiaus = 

tėvynės 
gapsaj 

je ir pagaliau Lietuvių namų 
bendrovėje, kai jis vadovavo nau
jų namų statybai. 

Giliai įleidęs šaknis Juozas Stem 
pužis ir amerikietiškame gyveni 
me. Devyniolika metų dirba Cu-
yahogos apskrities administracijo 
je, garbingai tarnavo dešimtį me
tų JAV naujokų šaukimo komi
sijoje, vienas iš Ohio tautybių są 
jūdžio steigėjų ir jo vadovybės 
narys, Tautybių tarnybos centro 
vicepirmininkas, Clevelando vals 
tybinio universiteto etninių stu
dijų tarybos narys. 

Juozo Stempužio kūrybiška ir 
dinamiška asmenybė trisdešim
ties metų laikotarpyje įrėžė gražią 
vagą, kuri Clevelando lietuvių 
istorijoje negalės būti pamiršta. 

P'o-1 Tėvynės garsams ir Juozui Stem-

visokeriopos aukos nesigailinčių L ^ 0 lįetUvių programai palik- r įj 
tautos sūnų ir dukrų. I t a s tas p a t s g a n patogus sekma-' 

7596 transliacijos j dienio 8 — 9 vai. ryto laikas. 
1962 metais J. Stempužis įkūrė 

1949 m. rugsėjo 9 d. Tautos Į ]xajxų lietuvių, latvių ir estų 
šventės proga iš WSRS radijo j r a d i j o p r o g r a r n a Baltijos Aidus, 
stoties lietuviai, gyveną Clevelan- k u r i u o s p e n k e r h l s m e t u s redaga-
jie ir apylinkėse, išgirdo čiurlio-J ^ įr pranešinėjo Raimundas Ku-

dukis. oiečių dainą "Kur giria žaliuoja, 
ten mano namai"... 

Tėvynės Garsu radijo translia
cijų iniciatorius ir steigėjas Jau
nutis Nasvytis su pranešėju Ba
liu Auginu, muzikinės dalies ve
dėju Alfonsu Mikulskiu ir reika
lų vedėju Kęstučiu Šukiu pradė
jo šią svarbią lietuvių gyvenime 
instituciją, kuri jau išsilaikė 30 
merų, nerodydama nuovargio 
ženklų, perdavusi rūpestingai pa
ruoštas 1596 transliacijas. 

Lietuviškos transliacijos keitė 
stotis (WSRS, WDOK, WZZP, 
W £ E N ) , keitėsi rėmėjai, išsky
rus Superior Savings, Jacubs lai
dotuvių namus, I. Šamo preky
bą ir Lietuvių Amerikos piliečių 
klubą, keitėsi ir bendradarbiai, 
bet lietuviškasis radijo pobūdis, 
nuotaika ir pagarba bei meilė gim 
tajam žodžiui, dainai muzikai, 
pasiliko kaip nepajudinamas ker
tinis akmuo. 

Originalūs steigėjai programą 
išlaikė trejus metus, kada 1952 me 
tais buvo įsteigtas Radijo klubas, 
kuris po aštuonerių metų, 1960 
m. pavedė programą Juozui Stem 
pužiui tvarkyti privačiais pagrin
dais. Nuo 1955 metų iki dabar 
jis Tėvynės garsus redaguoja ir 
pranešinėja. 

Skoningai parinkta lietuviška 
muzika, objektyviai suredaguotos 
žinios, Z. Peckaus, J. Žilionio ir 
P. Maželio įdomios jaunimo va
landėlės, Mildos Lenkauskienės 
„Moters pasaulis", Keliaujančio 
mikrofono reportažai, Algio Ruk
šėno vinjetės, Vacio Kavaliūno 
Šventadienio mintys ir žodžiai, 
Ohio lietuvių gydytojų draugi
jos Sveikatos patarėjas, tai dalis 
Tėvynės Garsų programų. 

Kultūriniu ir visuomeniniu keliu 

Juozas Stempužis savo radijo 
karjerą pradėjo prieš keturiasde
šimt metų. 1939 m. buvo pa
skelbtas Kauno valstybinio radijo-
fono pranešėjų konkursas, kur 
J. Stempužis laimėjo 2-ją vietą ir 
buvo pakviestas laikinai mokytis 
ir pranešinėjo rytmetines žinias. 
Tad sukaktuvininkas į šį darbą 
Tėvynės Garsuose atėjo jau su 
geru Šios profesijos žinių bagažu 

Karas ir su juo atėjusi lietuvių 
tautos tragedija išblaškė mūsų 
jėgas, išardė kultūros židinius, 
tačiau nepalaužė ir jų gyvos lie
tuviškos dvasios. Šių stipriųjų 
mūsų kolonijos darbininkų eilėn 
rikiuojasi ir Juozas Stempužis. 
Trisdešimties metų darbas Tėvy 
nes Garsų programoje atskleidė 
jo talentą, darbštumą ir ryžtin
gumą. Neužmirštini jo darbai 
Čiurlionio ansamblyje, Vysk. Va 
lančiaus lituanistinėje mokyklo-

pužiui Ilgiausių Metų!. Visi 
ietuviai turėtų nuoširdžiai teik

ti paramą jam ir jo vadovauja
mai radijo programai, kad lietu
viškos transliacijos dar ilgus me
tus tarnautų mūsų tėvynės lais
vės labui ir lietuvybės išlaikymui 
svetimoje šalyje. 

Tėvynės Garsų radijo 30 me
tų sukakties ir Juozo Stempužio 
pagerbimo banketas rengiamas 
spalio 20 d. 7:30 vai. vak. Lie
tuvių namuose. Rengimo komi
tetui, sudarytam iš įvairių orga
nizacijų atstovų, vadovauja dr. 
Danielius Degesys. 

Banketo meninę programą at
liks Laima Rastenytė — Lapins
kienė ir Darius Lapinskas. Dai
liojo žodžio ir muzikos programa 
pavadinta "Mano tautos istorija". 
Oficialioje daly Jaunučio Nasvy-

ŽEBENKŠTIS 

Žebenkštis medžioja daugiau 
sia sutemose, ir vargas pelėms, 
kur ji apsigyvena, žebenkštis 
mikli, greita, lanksti. Ji įlenda 
į pelių urvelius ir ten jas išgau
do. Apsigyvenus prie namų, ji 
išniukštinėja visus užkaborius, 
ir pelėms nelieka nė vieno ra
maus kampelio. 

žebenkštys dažniausiai įsiku
ria pelių urveliuose, prieš tai 

j sudorojusios buvusius jų šei
mininkus. Tokiuose urveliuose 
jos įsirengia šiltus lizdus, ku
riuos iškloja švelniausiais pelių 
plaukeliais. 

Šie patys mažiausi plėšrūnai 
yra ir patys plėšriausi. Žebenkš
tys užmušinėja daugiau, negu 
gali suėsti. R. Budrys 

čio žodis, sveikinimai raštu, Juo
zo Stempužio padėka. Kokteiliai 
ir vaišės. 

Šokiams groja Romo Strimaičio 
orkestras. U 2 
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REMODELING 
JUOZAS VENCKAUSKAft 

Atliekame visos namų taisymo 
densTDtUL 

TELEF. — 582-76M 
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Juozas Stempužis WZZP radijo studijoje. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipeg. Tune-ųps. Lubrication. 
Change of oil and filtera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«tt 59th Street _ Ttl. M 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

M 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRoipect 6-8998 

UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dalo namus i i lauko ir i i vi
daus. Darbas garantuotai. 

Skambini! 927-910? 

STASYS ŠAKINIS 

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII! 

TIKRIAUSIAI SIU PLOKŠTELIŲ NETURITE! 
M. K. Čiurlionis 

1. Bėkit, barauai 
2. Preliudas F. MoU 
3. Preliudas H. Mol 
4. Preliudas B. 
5. Noktiurnas Oss 

I 

Skambins Andrius Kuprevičius: 
6. Muzikos bruožai NO 1 
7. Muzikos bruožai NO 4 
8. Muzikos bruofai NO 8 
». Muzikos bruožai NO • 

SSftPRM Kama 16.00 

» r » 

VASAROS PASAKA KALĖDŲ DOVANA 
DAINOS IR. MUZIKOS PALYDA — F< 
ComoatiUe Stores 

) 

y 
KLEMENTINA ir VALENTINA RIMAS PAS KĘSTUTI 

Birute POketoTUMtė, PASAKOS 
ANTRIEJI ŽIRGINĖLIAI 

n 

Stroiia. Smuiku grojo — Alfonsas Paukštys. 
Kaina $6.00 

LIAUDIES GIESME Nr. XIV 
Tėviškes Lietuvių Evangettkų Liuteronų Parapijos mišrus choras. Diriguoja J 
lydi prof. V. Jakubėnas. 
I pusė 
1. PRANAŠE DIDIS... Tradsctoe giesmė. Žodžius paruoš* Dr. Vydūnas 
2. TYLOJ TU ŠVENČIAUSIAS... Kam. Prof. Vladas Jakubėnas 
3. O KAD AS JĮ REGĖČIAU... Harm. Prof. Vladas Ji 
4. SIELOS YR IŠGANINGOS, Valteris Banaitis 
5. I AKIS MUMS MIEGAS TRAUKIAS, Valteris Barnias 
8. DANGAUS SAULELE MIELIAUSIA, Harmomt. Valtaris 

Vargonais ps> 

n pus* 
1. TAU ŽEMINAUSI MANO SIELA... Harm. Valteris 
2. KAIP NIEKINGAS PRAPUOUNGAS, Harm. Valteris 
3. GERĄ KOVĄ IŠLAIKIAU, Prof. VL Jakubėnas 
4. JAU SU DIEVU GYVENKITE, Vssteraf 
5. DIEVE, TU MANO GYVYBE, Prof. VL 
Kaina $6.00 

«1M 

-
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-- #»-;= 

Lietuviškų 
I pusė 
1. Sviesi naktis mėnssisns Liet. liaudies dama. Atiuoo rok. ansamblis Dk. K. Kavecfcss 
L Zabojoj lankelė). Liet. Maumas daina, {dainavo A. IJetuvninkas 
3. Apynėli žaliasoi. Liet. liaudie- dama. Harm. J. Dambrauskas. Jdaia. Liet vok. 
4. Vestuvinis choras i i I v. op. Marytė. Atteka Liet. Op. choras. Dkr. A. Žiūraitis 
5. -ALUTIS CHORAS" i i op. Marytė I v. tąsa Atiteka l i e t Op. choras. Dir. A ZtOraitis 
8. Hgrtsra tiltelį. Liet liaudies daina. Jdaon. A. Lietuvninkas 
n pusė 
1. Lineli ratam ne viena. Liet liaudies dama fdatt. Liet. vok. snssmbtts. Dar. J 
2. Ema Meškinas. Harm. P. Oleka. Liet liaud. dama Idota. A lietuvninkas 
t. Kukavo gegutė Liet liaud. dama. Harm. St Šimkus, fdam. R. Marijonus 
i. Ai nueisiu. l i e t liaud. dama. Harm. S t Stankus. Įdėm. R. Matijoftos 
5. n rytų salelės ir Palenkė j . polankė]. Liet Maud. daina. Jdain. A. 
8. Sėdžiu po langettu kr Eik, sese, namo. liet. liaud. daina {data. A 

33V» LP. Kama 88 00 

P R A N A Š E D I D I S 
Tėviškės Llsmvhi Evangelikų liuteronų Parapljjos Cho ras, Dirlg. Jurgis 
[pusė 
1. Kantam PRANAŠE DIDIS. Pagal lietuvių evangelikų aaodtai 
(solo) s* lutepsauu VL Jakobinas. Sopranas V. Grigejutytė, 
TT Mhhna 

L VISA KAS GYVA GARBINA JI — 150 psalmės Fr. SBcher. 
2. NUO PAVASARIO DVELKIMO (žodžiai paimti i i evangelikų 
EunHce" — Ch. W. Gasck. 
3. VAKARINE LIAUDIES GIESMĖ, harm. P. MMiatts. 
4. IŠTREMTŲJŲ GIESME ii "Ntbooar" — G. Verdi. 
f. TIESOS DVASU <«Piuim1ų giesmė) Fr. 
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MES PADAINUOSIM 

L.TJC DJr. A HlPIdsBty. 

mišrus choras m 1 

I 
1. KURTELIAI SULOJO. 
2. PASVARSTYK, ANTELA. DzOkų tarme 

SttempuBenė k- Vaclovas Verikaitts. 
3. AUDŽIAU, AUDŽIAU. Moterų choras su kanklių 
4. NAMO. Laisvai stilizuota Juoso Stronos. Vyrų choras. 
5. AS NUSTEICIAU I KLATPĖDUZĘ (Baladė). Mišrus 

Stsmpužien* ir Aleksandras Liutkus. 
8. AUGO PUTINAS. MUrus choras. 
7. VAIDILUČIŲ MALDA. Moterų choras su kanklių 
8. UZ JŪRELIŲ, UZ MARELIŲ. Mitrus choras su kanklių ork. ir liinirdillsli 
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tfegį 
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CIA KRAŠTAS LIŪDNAS. Harmonizuota Juoso Žilevičiaus. MUrus choras 
PIEMENAITĖS DAINA. Moterų choras su kanklių orkestru. M 
AR VĖJAI PŪTĖ. Mišrus choras su kenklių orkestru. Sol. A 
MES PADAINUOSIM. Mitrus choras. 
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ. Moterų choras su kanklių 
MERGUZĖLA LELIJĖLA. Dcfikų tarme atitek 
ir Amanas KevaMOnas. 
MELNIKAS. Aukštaičių tarme atlieka mitrus choras 
NAMO BROLIUKAI. Mitrus chane. Ksase 17 J i 

bar: 
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: Jus* KritonsJfy* 

Alslmas Gylys. b 
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REDAGUOJA OFELIJA BARSKĖTYTĖ, 11C1 CONNECTICUT AVE., N. W., Saite 2, WASHINGTON, D.C. 

KETVIRTOJO PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI 

cėr. POLITINĖ SRITIS 

•0I" Ką mes tffcme? 
8Šn! 
.Kiekviena tauta turi teisę 

spręsti savo likimą. Kiekviena 
tauta turi teisę puoselėti savo 
kultūrą, kalbą, kurti savo isto
riją. Kiekvienos tautos nariai 
turi teisę laisvai veikti pagal sa
vo- Jsitrkinimus. Kiekviena tau
ta turi teisę gauti ir skleisti ži
nias nevaržomai. 

Žmogaus ir tautos teises yra 
neatskiriamos sąvokos. Šios tei
sės negali būti antraeiles pasau
lines taikos idealui. Kol žmo
gaus ir tautos teisės bus neigia
mos, kol bus politinių kalinių, 
nebus pasaulinės taikos. Sovie
tų imperializmo primestoji san
tvarka ir iš jos išplaukianti pri
verstinė rusifikacija paneigia šias 
teises okupuotoje Lietuvoje. Iš
skirtinai pažymėtinas plataus 
masto religinis persekiojimas ir 
tikinčiųjų teisių neigimas. 

Reikalaujame, kad visos pa
saulio tautos pripažintų Lietuvai 
teišf spręsti savo likimą. 

Tikime, kad Lietuva vėl taps 
laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Kelia bus ateities Lietuvos vidi
nė santvarka, priklausys nuo 
jos piliečių. Tačiau tikime, kad, 
Lietuvai išsilaisvinus, jos gyven
tojai remsis demokratiniais pa
grindais, t y. laisvo apsisprendi
mo teise, gerbs pagrindines žmo
gaus teises, skirs valstybinius ir 
bažnytinius reikalus. Be to, mums 
rūpi, kad diplomatiniais keliais 
būtų dedamos pastangos pri
jungti prie Lietuvos tas sritis, ku
rių gyventojai bus išlaikę lietu
viu kalbą, kultūrą ir tautinį są
moningumą. Tikimės, kad atsto
vai iš išeivijos bus kviečiami į 
bendras tautos ateities diskusi
ja* 

Tikkne, kad kuo glaudesni ry
šiai tarp okupuotos tėvynės ir 
išeivijos stiprins bendras mūsų 
jėgas. Tikimės, kad tarp mūsų 
ir Lietuvos jaunimo išsivystys 
gyvas, nuoširdus, aktualus ir na
šus dialogas, per kurį siektume 
bendrų tikslų. 

Išeivijos rūpestis paskirais lie
tuviais yra grindžiamas tikėjimu, 
kad jei bent vieno lietuvio žmo
giškosios ar tautinės teisės yra 
varžomos, laisvojo pasaulio lietu
viai yra įpareigoti kovoti prieš 
tų teisių pažeidimus. 

Savo tikslams pasiekti pasisa
koma ui du pagrindinius orga
nizuotos veiklos būdus. Pirma, 
teigiame, kad visi išeivijos veiks
niai bei organizacijos, kurie rūpi
nasi Lietuvos laisvinimo byla, 
yra remtini. Antra, jaučiame pa
reigą patys savo jėgomis paveikti 
pasaulio viešąją nuomonę įvai
riais taikingais būdais. Konsta
tuojame, kad teroro priemonių 
vartojimas išeivijoje yra nemora
lus ir griežtai smerktinas. 

Tuo pačiu konstatuojame, kad 
Lietuvos laisvinimo byla nėra vie
nintelis svarbus išeivijos politi
nis uždavinys. Lygios vertės išei 
vijos politinis uždavinys yra gy
venamųjų kraštų valdžių įtai-
gojima% kad būtų sudaromos pa 
lartk'js sąlygos visuomeniniams 
be1 ki'Uuriniams reiškiniams iš-
'.cijoje. 

Žmogaus teisės 
Pastaruoju metu pasaulyje yra 

atgijęs susidomėjimas žmogaus 
teisėmis ir organizuotu protestu 
prieš šių teisių pažeidimus. To
kios organizacijos kaip "Amnes
tijos Internacionalas" ir "Tarp
tautinė Žmogaus Teisių Lyga" 
vakarų spaudoje randa didesnį 
susidomėjimą ir platesnę para
mą. Žmogaus teisių judėjimo su
stiprėjimas yra teigiamas ir rem
tinas reiškinys. Jis paremia ir at
spindi mūsų principus ir įsiti
kinimus. 

Tikime, kad žmogaus teisių 
sąjūdis yra naudingas Lietuvos 
interesams. Daugelis organizaci
jų, kurios rūpinasi žmogaus tei
sėmis, rūpinasi ir lietuviais poli
tiniais kaliniais. 

Išeivijos veiksniai, organizaci
jos bei pavieniai asmenys, kurie 
rūpinasi Lietuvos būkle, turi sa
vo veiklą išplėsti, aktyviai įsijung 
darni į žmogaus teisių sąjūdį. 
Sveikiname JAV-ėse įsteigtą "Ko
aliciją Petkui ir Gajauskui lais
vinti" ir Kanadoje sudarytą ^Lie
tuvių komitetą žmogaus teisėms 
ginti", kurie yra tokio įsijungimo 
pavyzdžiai. 

PLJS politinės veiklos koordi

natorių įpareigojame įsteigti 
žmogaus teisių padalinį prie po
litinės komisijos ir pritaikyti žmo
gaus teisių sąvoką, kur tai yra 
įmanoma ir tinkama. PLJS poli
tinės veiklos koordinatorių įpa
reigojame informuoti kraštų LJ 
Sąjungas apie svarbesnius žmo
gaus ir tautos teisių pažeidimus. 
Kraštų LJ Sąjungas skatiname 
raginti savo narius bei krašto vy
riausybes kelti žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijo kraštuose 
tarptautinėje plotmėje, ypač Jung 
tinėse Tautose. 

Lietuvos pogrindžio spauda 
Lietuvos pogrindžio spauda 

per kelerius metus išsivystė į stip
rią jėgą, kovojančią už žmogaus 
ir tautos teises. Šie leidiniai atkrei
pė išeivijos veidą į Lietuvą ir da
vė naujo ryžto kovai už okupuo
tą tautą. Tiesioginis "Alma Ma-
ter" leidėjų kreipimasis į jauni
mo kongresą skatina mus atsiliep 
ti į lietuvių tautos reikalus. 

Išeivija per mažai jėgų skiria 
šios nepamainomos medžiagos 
leidimui, vertimui į kitas kalbas 
bei skleidimui savo ir kitataučių 
tarpe. 

Skatiname PLJS bei paskirų 
kraštų LJS užmegzti ryšius su 
korespondentais, valdžios parei
gūnais, dvasininkais bei kitais 
vadovais ir informuoti juos apie 
okupuotos Lietuvos padėtį. 

(Bus daugiau) 

MIELI KOLEGOS! 
Sėdžiu savo naujuose namuose 

ir negaliu tikėti — žiūrėdama per 
langą matau, kad sninga! Wa-
shingtone spalio mėnesyje snin
ga! Maniau, kad tokie dalykai 
galimi tik Chicagoje... Šįkart jau 
redaguoju "Akademines prošvais
tes" iš naujos "tėviškės". įdomu 
įsikurti naujame mieste — nau
jos pažintys, nauji vaizdai. Pra- į 
syta, mėginsiu šį skyrių reda- į 
guoti iš naujų namų. Nežinau, 
kaip pasiseks... čia mažai lietu
vių, ypač jaunimo, bet gal pajėg
siu palaikyti ryšius, suteikti 
Jums naudingos informacijos, ži
nių ir t. t. Mano naujas adresas: 
1611 Connecticut Avenue NW, 
Suite 2, Washington, DC 20009. 

Prašau visų manęs neužmiršti, 
nes, palaikydami ryšį, informuo
site ne tik mane, bet ir kartu vi
sus šių eilučių skaitytojus. 

O dabar, tai šiame numeryje, 
dar vis apie Kongresą. Kaip ra
šiau praeitą kartą. Jaunimo kon
gresas daug ką paveikė ir, kaip 
matysite iš šių eilučių, vaisiai 
jau ir dabar gali būti matomi. 

Ofelija 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 20 d. , 

Ketvirtojo PU Kongreso Studijų <fienoae. SvarstyboM prie prie italo Ii kairts 1 dešine: dr. K. Čeginskas, Linas Ko
jelis OVashingtonas, JAV), Jonas Mockunas (Adelaide, Australija), Petras Nevulk (Vokietija), Viktoras Nakas (Washiog 
tonas, JAV) 

LAIŠKAS PASAULIO 2YDŲ 
JAUNIMUI 

IV PLJ Kongrese buvo svarsto
mi politiniai, visuomeniniai ir 
kultūriniai klausimai. Vienas 
pagrindinių ir svarbių nutari
mų buvo priimtas per politinius 
svarstymus. Sis nutarimas turi 
didžiulę reikšmę lietuvių — žy
dų santykiams pagerinti. Bet 
prieš kalbant apie jį, pirmiau
sia paaiškinsiu, kas ta Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga yra. 

Kaip matyti iš paties pavadi
nimo, PLJS jungia pasaulio 
lietuvių jaunimą tarp 18 ir 34 
metų amžiaus ir gimusį už oku
puotos Lietuvos ribų, besisten
giantį išlaikyti tautinę sąmonę, 

Didžiosios Britanijos, Prancūzi-

stemoje, be atvangos buvo kala
ma į galvą, kad visi pabėgėliai, 
ar jie būtų lietuviai, ar žydai, ar 
rusai yra tėvynės išdavikai ir 
padugnės. Jeigu tai tiesa, tai 
kas yra mūsų ministras pirmi
ninkas? Ką jisai ten šaudė? O 
kiti žydai, pasirinkę gyvenimą 
Izraelyje? Pagal komunistų pro
pagandą išeina, kad jie (ir tu, ir 
aš) yra padugnės! Tarp kitko, 
apie padugnes: kiek žydų, ma
no tautiečių, karo metu buvo 
"kapo" arba geto policininkais? 
Apie juos mes, kažkodėl, nekal
bam . . . Negi neapykanta mums 
taip akis išgraužė? Mes sakom: 
šeši milijonai mūsų sunaikinta. 
Kraupu! Bet argi mes vieni 
pergyvenom genocidą? Kur din
go Amerikos indėnai? O milijo
nas sukapotų armėnų? O mili
jonai ir milijonai Stalino režimo 
aukų? Hirosima ir Nagasaki? 
Būkim teisingi: 1941 metų bir
želio mėnesį (kelias savaites 
prieš karą) rusai išvežė į Sibirą 
arba sušaudė 35,000 lietuvių, 
tarp kurių buvo ir 7.000 žydų. 
(Ar mes pasisakėm prieš šitų 
žydų išvežimą į mirtį? "Jie mus 
išgelbėjo" — dažnai girdėjau 
tokį pasakymą. Viena ranka 
davė, kita atėmė: nė vienos žy
dų mokyklos neturim iki da 

jos, Vakarų Vokietijos, Belgijos, j b a r ! ) v i s i ž i n o m k a d p ^ j g ^ 
Šveicarijos, Švedijos ir Italijos j m ų prisidėjo ir žydų tautybės 
lietuvių jaunimą Pirmasis kon 
gresas įvyko 1966 metais Chi
cagoje, o ketvirtasis 1979. vTL 
11 d. — 18 d. Britanijoje ir 
VU. 19 — 29 d. Vakarų Vokie
tijoje, Altenberge. 

Kodėl šis nutarimas yra svar
bus? Katastrofą pergyvenusi 
Lietuvos žydų karta dažniausiai 
žiūri į lietuvišką išeiviją kaip į 
pabėgusių žmogžudžių gaują. 
Yra ir tokių. Jiems atleista ne
bus ir nuo bausmės jie nepasi
slėps! Bet argi visi žmogžu-

kultūrą, kalbą ir kovojantį už, diiai? Bėgo Lietuvos inteligen-
Lietuvos laisvę bei nepriklauso
mybę. (Analogiškų tikslų sie
kia ir pasaulio žydų jaunimas). 

tijos likučiai ir šiaip žmonės, 
pergyvenę rusų, okupavusių Lie
tuvą prieš karą, išvežimų ir žu-

Są junga jungia: JAV, Kanados, Į dynių baisybes ir nenorinti e ji 
Argentinos, Brazilijos, Kolum-! vėl pakliūti į komunizmo "rojų", 
bijos, Urugvajaus, Venecuetos, Mums, gimusiems Sovietinėj si-

KGB darbuotojai. Tai dabar su
tiksim su kaltinimu, kad 200,000 
žydų pardavė 2.500000 lietuvių 
su visa Lietuva? — (citata iš is
torijos prof. E. Nodel). Niekuo
met! Išvežimai prasidėjo, kaip 
minėjau, kelias savaites prieš 
karą, todėl, jam prasidėjus, bu
vo taip žiauriai susidorota su 
mūsų tautiečiais. Prie vokiečių 
prisidėjo ir Lietuvos fašistai 
(teisingumo dėlei reikia pažy
mėti, kad, nors vokiečiai ir ban
dė tris kartus sukurti lietuvišką 
SS legijoną, iš to nieko ne

rašyta, kad tik 19 lietuvių gel
bėjo žydus . . . Bibliotekoje yra 
knyga šiuo klausiniu: apie 200 
pavardžių! O kiek dar nežino
mų? Šitai įmanoma patikrinti: 
daugumas tų išgelbėtų gyvena 
Izraelyje. Viena blogybė yra, 
kad Lietuvoje nėra žinoma to
kios garbingos įstaigos kaip 
"Yad Vashem" egzistencija... 
Prie muziejaus yra parkas, kur 
kiekvieno ypatingo gelbėtojo ar 
grupės gelbėtojų garbei yra 
sodinamas medis. 

O kiek lietuvių išvežta ir su
šaudyta karo metu? Buvo toks 
kaimas Lietuvoje — Pirčiupis. 
113 jo gyventojų buvo sudegin
ta gyvi. Cia tik vienas iš pa
vyzdžių . . . O po karo vėl išvež
ta keli šimtai tūkstančių į Si
birą . . . Ne mes vieni išėjom 
per Aušvico vamzdį — buvo ir 
kitiems tokių vamzdžių... 

šiuo metu apie 2.000.000 mū
sų tautiečių neleidžiama iš
vykti iš Jungtinės kalėjimų val
stybės, kuri užšifruotai vadina
si "Sovietų Sąjunga" ir ten pat 
3.000.000 Lietuvos gyventojų 
vergauja savo nuosavoje tėvy
nėje! 

Palikim skaičius. Mano laiš
ko tikslas ir esmė ne "kiek 
mūsų ir kiek jūsų . . ." Faktas 
yra tas, kad gimė nauja karta 
ir vadinti ją žmogžudiška yra 
daugiau negu absurdas! Aš ne
pardaviau Lietuvos ir mano 
draugas lietuvis nenužudė mano 
tėvo šeimos, nes gimėm 10 me
tų po karo! Cia ir vėliau kal
bėsiu tiktai apie lietuvių jauni
mą išeivijoje. Aš manau, kad 
jaunimas yra esamojo gyvena
mo amžiaus veidas. Ir tas lie
tuvių jaunimas, susirinkęs kon
grese, štai už ką pasisako: už 
demokratiją, žmogaus teisių de
klaraciją tikėjimo laisvę, prieš 
rusišką ar kitą imperializmą bei 
fašizmą. Argi mes, Žydų jauni
mas, nepasisakom už tą patį? 

Izraelis yra demokratinė val
stybė, į kurią daugelis jos kū-

Lietuvos dar 

LAIŠKAS LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDOS LEIDĖJAMS 

jin 

Mielieji broliai ir seserys, 
Mes, Pasaulio lietuvių jauni

mo ketvirtojo kongreso atstovai, 
susirinkę iš trylikos kraštų svars
tyti išeivijos lietuvių jaunimo 
veiklos gairių, sveikiname Jus ir 
linkime Jums ištvermės. 

Kongreso svarstymuose mūsų 
dėmesys nuolat krypsta į okupuo
tą Lietuvą ir lietuvių tautos rei
kalus. Kiekviename kongrese tas 
dėmesys nuolat didėja ir todėl, 
kad per pastaruosius kelerius 
metus taip pagausėjo pogrindžio 
leidinių iš Lietuvos. Jums galbūt 
sunku įsivaizduoti, kokį didelį 
poveikį turi Lietuvos pogrindžio 
spauda Vakaruose gyvenančiam 
lietuviškam jaunimui. Jaučiamės 
suartėję su lietuvių tauta, geriau 
suprantame savo uždavinius tal
kinti Jums. Jūsų asmeniškos lais
vės rizikavimas įpareigoja mus, 
laisvėje gyvenančius, kaip gali
ma plačiau kitataučių tarpe pa-

| skleisti Jūsų suteikiamas žinias 
lapie Lietuvos būklę. Su džiaugsmu 
jungiamės į šio uždavinio vykdy
mą, nes tai įprasmina mūsų bu 
vimą lietuvių tautos dalimi. 

Mus giliai sujaudino ir pra
džiugino "Alma Mater" leidėjų, 
betarpiškas sveikinimas Jaunimo 
kongresui ir skatinimas atsiliepti 
į pavergtos tėvynės gyvybinius 
reikalus. Už tai nuoširdžiai dė
kojame. Iš savo pusės tikimės, kad 
šis sveikinimas yra tik pradžia 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių jau?.: 
nųjų kartų dialogo. Esame įsi
tikinę, kad laikas yra tam pribren
dęs. 

Tikimės vėl Jus išgirsti. Tiki
mės, kad Jūs išgirsite mus. 

Jaunimo kongreso vardu: 
Gabija Juozapavičiūtė, buvusi 
PLJS pirmininkė 
Gintaras Aukštuolis, dabartinis 
PLJS pirmininkas, 
Kraštų atstovų vardu 

Violeta Abariutė 

išėjo; žmonės j jį nestojo. Do
kumentai šiuo klausimu yra Į rėjų emigravo iš 
"Yad Vashem" muziejaus bib- į prieš karą ir kaipo tokia ji tu-
liotekoje). Negi mes apkaltin- į retų parodyti supratimą šiam 
sim visą lietuvių tautą? Tam. išeivijos lietuvių jaunimo kon-
pačiam muziejuje oficialiai pa- į greso nutarimui. T&z pats "ie-

'• /'*• •///*/'//• y?/.-/??- • : " • • : * - > ' - • 

II pokongrssinhj praėhvkM vasaros kelionių Europoj. Kalrije prie romantli kojo Reino Clrtnm PranckevidIOt*). Viduryje: Uidcsemburgo soduose, Paryžiuje 
(Estą AmbrouUtytt Ir Vida Madukavtetotf). Dalinėje: KoMsoeo tvirtovėje (Ltooe Bradflnalta). 

čia ir viso pasaulio mąstantį 
žydų jaunimą Šis nutarimas 
yra pirmas tokio pobūdžio ofi
cialus atsakymas tiems, kurie 
abejoja lietuvių jaunimo išei
vijoje moraline verte. 

Arkadijus Vinokūras 

1979. 8. 23. 

P. S. Šį laišką rašiau niekie
no neįgaliotas, kaip privatus 
asmuo. 

SIŪLYMAS 
Ketvirtasis PLJK pastebi, 

kad kai kurie lietuviai ir žydai 
priskiria kolektyvinę atsako
mybę už tragiškus įvykius tarp 
1940 ir 1945 metų. Iš vienos 
puses, kai kurie lietuviai kal
tina žydų tautą už lietuvių nai
kinimą pirmajame bolševikme-
tyje. Iš kitos pusės, kai kurie 
žydai kaltina lietuvių tautą už 
žydų naikinimą Lietuvoje bei 
Lenkijoje nacių okupacijos me
tu. IV PLJK pabrėžia, kad 
toks kolektyvinės atsakomybės 
primetimas yra absurdas, ki
lęs dalimi iš nacizmo bei ko 
munizmo totalitaristinių sąvo
kų. Kongresas lygiai smerkia 
antisemitizmą ir antilietuviš
kumą, šių faktų akivaizdoje 
Kongresas: 

a) skatina lietuvių visuome
nę vengti perdėto emociškumo 
šio skaudaus laikotarpio disku
sijose, bet taip pat drąsiai pa
sisakyti prieš faktų iškreipimą. 

b) reiškia stiprią paramą 
tiems mokslininkams, kurie 
bando objektyviai gvildenti žy
dų — lietuvių santykius 1940-
1945 metais ir juos prašo šį 
klausimą toliau viešai gvil
denti 

*--

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KOMITETO STATUTAS 
l IV PLJ Kongresą atvykę Pie

tų Amerikos atstovai, jausdami, 
kad reikia kreipti ypatingą dėme
sį į veiklos koordinavimą ir ry
šių palaikymą tarp Pietų Ameri
kos kraštų, įsteigia Piety. Ameri-, 
kos Lietuvių Jaunimo Komitetą.. 

PALJK veikia PLJS rėmuose 
Argentinos, Brazilijos, Kolumbi
jos, Urugvajaus ir Venecuelos 
LJS vienetai remia šio komiteto 
veiklą. 

Komitetą sudaro paskirti kraš
tų LJS valdybų nariai (ir Urug
vajaus išrinktas ryšininkas tarp 
IV PLJK atstovų). 

Komiteto centras yra komiteto 
nubalsuotoje vietoje ir keičiasi 
kas dveji metai. 
Komiteto Centro pareigos: 
1. platinti LJS bei jaunimo veik
los informaciją tarp Pietų Ame
rikos kraštų valdybų, 
2. skatinti ryšius Pietų Ameri
kos jaunimo tarpe, 
3. suorganizuoti bendrą Pietų 
Amerikos jaunimo veiklą, pvz. su
ruošti jaunimo stovyklas, studijų 
dienas, kursus, 
4. raginti Pietų Amerikos jauni
mą dalyvauti PALJK-e, 
5. plati.iti švietimo medžiagą 
kraštų tarpe, 
6. raginti ispanų — lietuvių kal
bos žodyno išleidimą, 
Komiteto narių pareigos: 
1. surinkti ir išsiųsti krašto veik
los informacijas Komiteto cent
rui, 
2. platinti gautas informacijas 
savo kraštų jaunimo tarpe, 
3. perduoti informacijas spaudai, 
Komiteto veiklą finansiniai ro
mia kraštai, kurie priklauso ko
mitetu' 
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BRONIAUS JONUŠO STIPENDIJA 
MARYTEI BIZINKAUSKAITEI 

Emilija Jonušienė, gyv. Oma- j pakrašty ji buvo išrinkta Miss 
hoj, Nebraskoj, mirusio muzi- į Lithuania. LB leidžiamam 
ka Broniaus Jonušo našlė, no- j "Bridges" turi savo skyrelį 
rėdama įamžinti savo vyrą, įs-j"Gera gaspadinė". Nuo šio ru-
teigė kasmetinę vieno tūkstan-! dens įstojo į muzikos konser-
čio dolerių stipendiją lituanis- j vatoriją ir lavina balsą, 
tikai studijuoti. Ją gali gauti; Praėjusiais metais Broniaus 
bet kur laisvajam pasauly gy- į Jonušo stipendija buvo paskir-
veną jaunuoliai, norį savo ga-jta Robertui Saldžiui iš Brazili-

M&rųuette Parke parduodamas 

NAMAS IR TAVERNA 
Del informacijos skambint 

77 6 - 4 9 56 

B E A L E 8 T A 1 E 

bumais ir įgytom zmiom prisi
dėti prie lietuviškos veiklos. 
Apie stipendiją ir sąlygas bu
vo plačiai paskelbta lietuviško
jo j spaudoj. Stipendijos kandi
datui parinkti buvo sudaryta 
tam tikra teisėjų komisija. Ją 
sudarė: mecenatė Emilija Jonu
šienė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos valdybos įgalioti
nė Kristina Parėštytė (iš Ka
nados), kun. Antanas Saulai-
tis SJ, — PLB valdybos atsto
vas 
Kasparas — "Pasaulio Lietu 
vio" redaktorius, ir 
Crrincevičius. 

Jaunai stipendininkei linkime 
savo gabumus mokslą ir ener
giją panaudoti lietuviškai ug
nelei kurstyti. G. 

ŠACHMATAI 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Išnuom. 4 k. butas antrame 
aukšte be šildym. 160 dol. mėn. 
B. Leksna, 7254 S. Fairfield Av. 

IŠNUOM. 3 kamb. apšiki. butas pir
mame aukšte, suaugusiems. 65-os ir 
Whipple apyl. Skambint 778-4988 

I9NUOM. 4 kamb. apšild. butas. 
195 dol. į mėn. 8757 S. Artesian. 

TeL 827-1804 

ISNUOM. 3-jų kamb. naujai deko
ruotas butas, 2-me aukšte. Jokių gy
vuliukų. Marquette Pke. WA 5-5813 

IŠNUOM. — Cicero, 18 SL ir 50 
Ave. — 3-jų miegamų butas. iy2 vo
nios, 7 rūbinės. Suaugusiems. 

Skambint 883-0057 

Nuo lapkr. 1 d. išnuomojamas 
butas. 65 ir Kedzie. 

Pensininkams. 778-3888. 

CENTURY 21 
BEAC0N REALTY 

V i c Maria Hlgh Scfaool 3 or 4 bed-
rooms. FuU bsmt. 

1 block to CTA bus terminai. 3 
bedrms. with possible related liv. In-
come $125.00 moo. 

Brick 2-flat with full attic & bsmt. 
Large 2 car gar., & spacious yard 

Handymaa Special — For only 
$11,000.00. 

Brick 4-flat with 2 bedrms each. 

Brick 3-bedrm. expandable w base-
ment. Large spacious rooms. Newly 
remodeled. 

Plūs many more homes. 

Call today for oomplete detaiis. 

Ask for LORI 
436-7100 

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

D Ė M E S I O ! 

— Buvęs pasaulio meisteris 
M. Talis laimėjo tarpzoninį tur
nyrą Rygoje, surinkęs 14 taškų. 

w, — * MU *<~~j~w «.w,w^ j ^ ^ J C J 0 J 0 į į varžovų, o su še-
švietimo reikalams, Romas; v. .*^ . . , . , . , 

' šiais sužaidė lygiomis, baigda-
j "*^-v" m a a turnyrą be pralošimo, ko ne 
Česlovas . . , . . . . . 

pavyko pasiekti ne vienam ki
tam turnyro dalyviui. Antruoju 

Balsavimas vyko korespon- užbaigė dm L. Polugajevskis 
denciniu būdu. Šiais metais sti- (Sov.) 11 y2 tš. Trečią vietą 
peadija paskirta Marytei Bi- p a s i d a l i ; j 0 a b u v e n gra i z . RįDiį 
2±okauskaitei dauguma balsų fc ^ Adorjanas — po 11 taškų. 

_ keturiais prieš vieną. Toliau sekė rumunas Gheorgiu 
Marytė trečios kartos lietu- ir sovietų O. Romanišinas — po j 

vaite, labiausiai žinoma ryti- 10^$, danas B. Larsenas — 10, 
niam Amerikos pakrašty, kur anglas E . Mails su sovietų G. 
"be jos prisidėjimo ar talkos Kuzminu ir V. Ceškovskiu — po 
neapsieinama veik jokį renginį 9, jaunas JAV dm J. Tarjanas 
ruošiant", rašoma vienoj reko-i — 8,1. Grinfieldas (Izr.) 7y2 , ju 
mendacijoj. Ji dar tik 18 me- goslavas Ljubojevič 6*4, brazi-
tų, bet jau mokytojauja Brock-' las G. van Rimsdeik ir Tuniso S. 
tono Utuanistinėj mokykloj, šo- Buazis po 5Y2, amerikietis E. j gERCNAS perkrausto baldus ir 
ka tautinius šokius, dainuoja; Mednis ir brazilas F. Trois po 5,1 kitus daiktus. Ir i i toU miesto lei-
ne tik keliuose choruose, bet ir į o pilipinietis E. Rodrigez 4 tš. i dimai ir pilna apdrauda 
daug žadanti solistė, turi stip- j Trys pirmieji iš š io turnyro bus 
rų- ir gražų soprano balsą. Pri- [ įkelti į būsimas pasaulio kandi-
klauso skautams ir ateitinin- '• datų varžybas. Talis ir Poluga-
kams. Buvo išrinkta atstove į, jevskis yra aiškūs dalyviai, o 
IV Pas. lietuvių Jaunimo kon- ! trečiuoju turės būti vienas iš 
gresą ir jame aktyviai dalyva- vengrų, 
v a Apie Bizinkauskaitę kaip; K. Merkis 

Palos HBb, by owner, 3 bedrm. brick 
ranch, likę new, iy2 baths, full bsmt, 
cent. air, 2 car gar. Large lot. $79,900. 

588-7871 

VALOME KILIMUS 
Pagal susitarimą — Skambinkite 

tarp 4 ir 7 vai. popiet. 

778-1963 — J. ilLIMAITIS 

M O V I N G 

TeL — WA 5-8063 

8-FLAT BRICK 
Ideal investmeat — Two 4's & 8 3's. 

Gross income over $18,000.00. 
Full basement. Near 65 & Califoroia. 
A-1587. 

WOLSKl REALIA Oo. 
TeL 586-OS40 

Marinis 6 kambariu. 3 miegami ir 
valgomasis. Kabinetine virtuvė. 
Keramikos vonia. Platus sklypas. 
Prie 73-čios ir California. Geras. 
Nebrangus. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Tel — 778-6916 

Marąuette Park - Brick 
3 bedroom (.possible 2 more), living 
rm., dining rm. Full finished basc-
mect. 2 car garage, pool & patio. 
(45,100.00. 778-1711 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Maitpiette Parke 2-jų aukitų mur. 
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma. 
$45.500. 

Marąuette Parke. ?-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $39,950. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
naujesnis 2-jų aukitų mūras. Beauty 
Snop ir 4% kamb. liuksusinis butas 
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. 
$50,000. 

Brighton Parka. Trys mūr. namai. 
2-jų aukitų po 2 butus — vienas ša
lia luto. 64,000. 

Paikus investavimas. 62-os ir Fran-
d s c o apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo Šiluma. $75,000. 

Brighton Parka. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
rsias. $68,000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterj ir esame 

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

PIRKĖJO LAIMEI 
Išnuomojamas 4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir California, 

Puikia marini*. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

švarus 2ju sukatų a t r a s . Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti 

Valdis Real Estete 
2625 Wttt 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
~ B E V E R L Y SHORES, IND. 

Mūrinis 2-jų aukštų "duplex" 
namas — dviem šeimom. 

y2 akro sklypas. $85,000.00. 
Skambinti 219—874-7428. 

HELP WANTED — YYMAl 

TW0 EXPOL F0REMEH 
0N METAL STAMPING 

and ąuality cootrol. Day & nite stuft 
open. Exceil. benefits. 

Caū Be. 8.J8 A 5:38 5T-8258 

Mamtenance Mechanic 
3 yrs. experience or more-mechanic-
al, electrical building maintenance. 
P /M and troubleshooting on high speed 
eąuipment. Hours may vary. 

REO PACKAGING 
23M W. 58th SL, Chicago, IL 

Mr. Davis — 471-1888 
Interviews 10-5 

Tool & EHe Repair 
Ezpanding company has immediate 

need for person with ezperience work-
ing & maintaining progressive, com-
pound k. draw dies. Excellent rate o f 
pay, liberal employee benefits, includ-
ing air conditioned tool room. pension 
plan & opportunity for overtime. Call 
Chief Engineer. 

SEALED POWER CORPORATION 
2030 N. Janice, Melrose Park, I1L 

881-5500 
Ax «quaj opportunity •njpioye? 

"I 

VVKA1 IR MOTERYS 

jauną ir simpatingą dainininkę 
daug rašė ne tik ''Darbininkas'', 
"Garsas", "Keleivis", bet ir 
amerikiečių "Brockton Enter
prise',' "South Boston Tribūne", 
"South Shore News" ir kt. laik-

Atdaras apžiarejbmii sekmadieni 
nuo 1 - 4 va landos popiet 

6550 S O . MOZART S T R E E T 

4 miegamų mūro rezidencija 

8 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
i y 2 vonios. Garažas. Tik $38,500. p . sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 

— Iš Vokietijos į Ameriką 
1820—1974 m. laikotarpy atvy
ko 6.95 m ii. žmonių. 

Italų imigrantų JAV nuo 1820 
raščiai. 1977 metais rytiniam Į m, įvažiavo 5.26 mil. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. spalio 18 d., 
4:30 vai. ryte staigiai mirė" 

A . f A, STASYS ŠVEDAS, | 
sulaukęs 68 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Lietuvoje, šakiuose. Amerikoje išgyveno 28 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime gimines Lietuvoje. 

Priklausė Korp' Neo-Lituania ir Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, spalio 20 d., 2 v. popiet Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuves įvyks pirmadienį, spalio 22 d. B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiami visi draugai ir pažįstami dalyvauti šer
menyse ir laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Marija Joana Jakubaitytė. 

Laidotuvių direktorius Donald A Petkus, tel. 476-2345. 

i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i imii i i ini i i i i i i i 
Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai i i mūsų sandėlio. 
COSMOS P A E C E L S E X P R B 8 8 

2501 W. 6 8 St., O i i c a g o , UI. 6 0 6 2 9 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinaa 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIliUlIimilllllllllll 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i t 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 ar te 376-5896 
iimiiiiiiiiiimmiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimii 

B U D R A I T I S R E A L T Y 

4243 West 63rd S t r e e t 

TeL — 767-0600 

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

HiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2 3 4 6 W. 69th S t , teL 776-1486 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIlHlllllllllir 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas, moka

te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 
antologija. 480 psl. 

PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė PovHas Gaučys. Lotynų 
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 

VYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 

PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir 
kitos noveles. 213 pusi. 

iiiiiiiihimimiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiim 
M. A. $ I M N U S 

NOTARY PtJBUC 
fSCOME TAX SERVICE 

4259 S o . Maplewood, t eL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ Ukvtettmal. pildomi 
piurrrrBBs PRAŠYMAI ir 

kitokį* blankai 
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11UUUII1IIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIHII 

P L U M B I N G 
Lioeased, bonded, basored 

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1UUMUU1IU1UIII 

PACKAGE EXPRESS AGENCT 
MARIJA NOREIKIENt 

SIUNTINIAI I UETUYį 
Labai paseldaajamoa garai 

prekes. MaMaa i i Europos sandeliu. 
a«08 W. 69 St., Chicaco. m . SOMt. 

TEL. — WA S-«7St 

kaina $30,000.00. 
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus 

nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

B U T Ų N U O M A V I M A S 
Namų pirkimas — P a r d a v i m a s 

Valdymas 
Draudimai — Iseoms Tas 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

MAIL ROOM CLERK 
P A B T T I M E 

Current opening m our Xerox mail 
room for individual interested in 
learning our mail room operation. 

The position is Monday throug-h 
Friday from 12 pm, to 4:30 p.m. 

Interested applicants should call 
626-4300, £ x t 400 

L0RETT0 H0SP1TAL 
645 So. Centrai Av» 

Chicaco, O, 66644 

Mechanicai Design 
Draftsmen 

3 to 5 years ezperience 
German language an advantage. 

Call ior appointment 

z.. 

— 

9 9 5 - 8 2 0 0 -

C A F E T E R I A 
Cashier and Utilities People 

For small induatrial cafeteria. Hrs. 
7 A.M. to 3:30 P.M. Monday thru 
Friday. Ccnract STJE — 

TeL 637-7106, Eztenskm 67 
WANTED FAMILY TO BE 

RESLDENT MANAOEB 
For large apartment building. Pre-

i fer couple with children, husband 
• — continue regular job. FREE apart-

Savininkas parduoda 5 kambarin ment plūs $100.00 a month. Main-
25 metų mūr. tamgalow prie 72-os tenance and painting optional with 
ir Sacramento. Daug priedų. Ga- extra pay. 
Įima tuoj užimti. 

Telef. — 925-6015 

REPAIRMAN 
SHEET METTAL MACHTNERT 

We are looking for a reliable indi
vidual with proven mechanicai apti-
tude to fili secure, long-term position 
with growing company. Competitive 
stlary, insurance, profit-sharing. 
Friendly working conditions. ConUct 

MR. KASSEL 543-7310 

M E C H A N I C \n 
With welding ability experience. 
Salary open. Benefits & insurance. 

AABON EQUTPMFVr CO. 
9361 Bernice Street 

Schiller Part, m T«- "7«uiw>o 

HELP WANTEO — MfiTGKVi) 

3 

10% — 30% — 30% pi*l*u mokesMe 
ui apdrauda nuo uftdem ir automo
bilio pas mus. 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

^77.00 
Cl e s r • J s 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6455 So. Kedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

TeL 447-7766 

HELP WANTED 

or 447-0560 

MOTERYS 

GENERAL OFFICE CLERK 
TYPIST 

To operate smal switchboard counsel. 

DARIEN, IIX. — BY OWNER 

Beautiful brick 8 yr. old profes-
sionally decorated & landseaped, tri-
level. 3 bedrms.. lĮ/2 baths. Fully 
carpeted, draperies, built-ins, 15 x 30 
ft. family rm., fireplace. Air-condition-
ing. Patio. Gas grill. Nr. tollway, 
churches, scbyols and shopping. I Lite typing. WiUing to learn dieta-
$107^0000. TeL 920-1268 j phone. Figure aptitude helpful. LHe 

filing and varied duties. Good salary 
& benefits. Transportation to door. 
Company parkmg lot. 

GLOBĖ FEATHER * DOWN 
1636 W. North Ava. - TeL 751-861 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. G A 4-8654 

32*Sy2 W. 95th Street 

' DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis į mūsų laiko
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 

BREKSMES NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
•Urjojaus gyventojai dar prideda Si.00 valstijos mokesčio. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

visa roiiu grindis. 
BUBNYS — Tel. BE 7-6168 

SIUNTINIAI | UETUYį 
Ir kitus krattui 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Ave. 
Chkago, DL 66632, teL 927-5980 
a * ,.1.1.1.' i JBMBMSaaasMSaBSM— 

T A I S O 
SKALBIMO IB DMOVTNIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreipti* į Hermaną DeckJ 
TeL 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

PALIKIMAS 
CICERO — Savininkas parduoda ' 

mūr. bungalow. 5 apstatyti miegamieji. ' 
2 pilnos vonios. Tinka giminingoms 
šeimoms gyventi. Nauja centr. apsild. 
krosnis. Spinteles virtuvėje. 2 maš. ga- į 
ražas. Daug priedų. Labai prieinama' R B i k & l l D C f B . 
kaina. Skambinti rytais tel. 788-6174 

GULFPORT (ST. PETERSBURG) 
FLORIDA 

Išnuom. 2-jų miegamųjų butas vi
sam Žiemos sezonui. 

Tel. Code SIS — S44-S6SS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turtu Chlcacoa mlaato lttlima. 
Dirbu Ir ulmlcaty. Dirbu graltal, ga
rantuotai Ir sąltnincal. 
4514 S. Talman Ava. 927-8559 

KLAUDUTS PUMPUTIS 

Rtzid»fKHi*s ir Kom«rctn«t Nuosavyb** 
Ap»rlm»nta' • Kondormniumai • Nuomavimas FLORIDA 

RFAT [B Ang*1* B. Kamiene 
**-^-"^''*-**J RKALTOa • • • BBOBSa • • • HOTART 

ESTATE 

v i R e j A 
HEALTHYF00D 

RESTAUUMfT 
Tel. - 326-2724 

SECRETARY 
ADMIMISTRATIOH 

Full time position for an experi-
enced secretary to work for our 
chief executive. 

The ideal candldate will hava 
good typing skilia, light ahort-
hand and have a gtable work hia-
tory. 

We offer a good gtarting salary 
and full benefit package. For fur-
ther consideration 

CAJLL — 626-4301, Ext. 400 

L0RETT0 HOSPim 
645 S. Central Ave. 
Chicago, E 60644 

??Oi Gotf Doulevard.st. Pct«r«burq fccacH.P-i. >%70fe 
T«l«for»a« (« ( ) ) ) « 0 - 2 * 4 e . Vakare ( f lO) >45-27<6 

BRIGHTON PARKE 
2-jų ar 3-jų miegamų namas geroj 

vietoje. Tinka giminingom šeimom gy
venti. Prašo S37.000.00. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės (angliškai) į 
Anlų Bosiene. 

HART REALTORS — M1-1M0 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i iuii i i i i i i i i i i i i inn 
2 aamal aot 1 aklypa. Vienas na

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

Mūrinis | kamb. ouagatMr. Gara-
ias Marąuette Parke. 

tIMAITIS REALTY 
taaaraaee — Inenme Tas 

Pfotary RepakUe 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
tlB>17S4 arba I I I I I M 

nmMiimiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiuiNiiiiiiiii 

S K E L B K m 8 "DRAUGE". 

HOUSEKEEPER — UTVE-TN 
Assiat with our 5 year old and 4 
month old, along with small houae-
work duties. 10 hra. a week. Light 
cooking, own 2 rma.. bath and TV. 
Friends and relatives may visit. 
Time off flexible. Salary $200.00 
a month. Call — 

447-7760 or 447-0590 

D A Y T I 
H O S T E S S 

FULL TIME 

NO SUNDAYS 
FuU eompamy benefits iaetaitags 

PAID VACATION — 
PAID HEALTH PLAN 

INQUTIIE AT: 

TNE GR0UND ItOUND 
6750 H. Lincoln Avenue 
Lincolnwood, Ulinoit 
Phone — 679-9542 

SJ 

i-* 

v 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge". 

H E L P W A N T E D — H A L E B P E N A L E 

DUE TO A WORK STOPPAGE WE HAVE THE FOLLOWINO 

posrnoNs AVAILABLE ON BOTH A PERMANENT AND 
TEMPOEAEY BASB. 

These positions ars available immediately. 
HOU8EKEEPINO AIDĖS LAUNDRY AIDĖS 
DAY iANrTORIAL FOOD PBEPARATiON 
NIOHT JANITOBIAJL FOOD 8EBVEB8 

Apply in person or phone to arrange an interview. 

P I C K - L I S L E 
6200 S. KMrtt 60, Utlt, IL TU. 003-2161 

A n Equal Opportunity Employar 
• 

i » » 



CLEVELANDO 
~ ~ 2 I N I O S 

BOHBŽJUS PASVEIKINTAS 
LIETUVIŠKAI 

Didžiausias Ohio dienraštis 
"Tttie Plain Dealer" sekmadie
nio, spalio 7 d. laidoje įsidėjo 
per visą puslapį antraštę: "Cle-
veland area souple greet pope in 
Lithuanian". Straipsny rašo
ma, kad Ingrida ir Romas Bub
liai iš Richmond Hts. gavę pa
kvietimą dalyvauti popiežiaus 
Jono Pauliaus H priėmime Bal
tuosiuose Rūmuose, iš karto 
suabejoję važiuoti, nes 7,000 ga
vo tokių pakvietimų. Gal geriau 
ir daugiau galėtų pamatyti po
piežių televizijoje. Bet nuspren
dė vis tiek važiuoti. 

Kada popiežius įsiliejo į Bal
tųjų Rūmų kiemo aikštės minią, 
Bublienė ir jos vyras, gimę Lie
tuvoje, pasveikino Joną Paulių 
lietuvišku "Garbė Jėzui Kris
tui". 

"Popiežius atėjo pas mane", 
— sako Bublienė, 

PHILADEIPHIA IR APYLINKES 
Lake Wales, Fla. 

LIETUVI&KA OAZfi 
FT0RXDOJE 

Kasmet važiuodami j Flori
dą, savo kelionę visuomet pla
nuojame taip, kad prieš sukda
mi j Juno Beach, galėtume dar 
aplankyti Marceliną ir Onutę 
Jurgučius, kurie įsikūrę prie 
US 27 So. kelio gražaus Lake 

PREL. JONAS BALKŪNAS 

pakviestas šv. Jurgio parapijos 
klebono kun. Balio Ivanausko, 
talkina parapijai ir spalio 7 d. 
pravedė įspūdingas Eucharisti
nes pamaldas, pasakydamas du 
turiningus pamokslus. 

gis žymusis Bažnyčios ir tau
tos sūnus, nežiūrint gražaus 
amžiaus, yra judrus, puikus 
pamokslininkas, besisielojąs lie
tuvių reikalais. Dalyvavo Vil
niaus universiteto 400 metų ir 

kurios balsas I Balf o 36 metų sukakčių minė-
dar labai susijaudinęs, nors 
jau buvo praėjusios kelios va
landos po to įvykio. "Aš papra
šiau pasimelsti už Lietuvą". 

"Jis pažiūrėjo tiesiai į mano 
akis. Aš drebėjau. J is tarė: 
"Lietuviai ir lenkai turi tokias 
pat akis ir jie žiūri t a pačia 
kryptimi". 

Ingrida ir Romas Bubliai, au
giną gražią penkių vaikų šei
mą, plačiai yra įsijungę j lietu
višką veiklą. 

GEORGE VOOTOVICH 

-Kandidato Voinovičiaus šei
mą ištiko baisi nelaimė: spalio 
ŠjSL,' pirmadienį, jų 9 metų du
krelę einančią iš mokyklos pie
tums, mašina, važiavusi per 
raudoną šviesą, užmušė vietoje. 

Pagal galutinius pirminių 
rinkimų duomenis G. Voino-
vich gavo 37.5% visų balsų, 
Kucinich — 28.7%. Baltųjų 
40.S^ J pasisakė už Vomovich 
ir, 32.9% už Kucinich. Juodieji I 
26.6% balsų atidavė už Voino-Į 
vfcb ir 15.6% už Kuchinich. Į 
Buvo penki kandidatai. Lietu
vių gyvenamas rajonas taip pat j 
pasisakė balsų dauguma už Į 
Voinovich. Tikimasi, kad ir | 
lapkričio 6 rinkimuose lietu- į 
v^ai nebeduos galimybės Kuci-i 
nich administracijai tęsti gėdos | 
šešėlį Oevelandui. 

- & . . • 

IZRAELIS - ARABAI 

(Atkelta i i 3 pusi.) 

kad, norint laimėti karą, reikia 
pėstininkų ir tankų užimti terito
rijai. Kiti gi pažymi, kad nepai
sant visko, geriau susitaikyti su 
pačiu didžiausiu priešu, nors ir 
neturim garantijos, kad jis lai 
kyšis sutarties, negu būti karo 
stovyje su visais kaimynais. Egip
tas neigiamai žiįri į Izraelį, bet 
sutinka mokėti aukštą kainą už 
taiką, kad galėtų vystyti savo ūkį 
ir tenkinti savo socialinius porei
kius. Vien tik iškilus aukščiau
sios tautinės svarbos reikalui, Sa-
datas išdrįstų sulaužyti taikos su
tartį, bet tokiam reikalui ištikus,] 

tą patį padarytų ir Izraelis. 
Kaip dabar patys žydai mato, 

maža tėra vilčių išvystyti pla
taus masto prekybai tarp abiejų 
šalių. Egiptiečiai mažai ką turi 
pasiūlyti Izraeliui, o Izraelio ga
miniai negali tikėtis plačios Egip
to rinkos. Šiaip izraelitai bijo ara
bų didelio vislumo ir galimo dau
gelio palestiniečiu sugrįžimo, kad, 
laikui bėgant, žydai galėtų atsi
durti mažumoje. Ir dar vienas la
bai painus klausimas juos slegia. 
Dabartiniu metu labai nedaug 
Ilraelio arabų savanoriais tamau> 
j i Izraelio kariuomenėje. Nė vie-
r į s jų nešaukiamas privalomai 
tfmybai. Tačiau, jeigu jie bus 
l|ikomi pilnateisiais piliečiais, jie 
tirėtų būti šaukiami atlikti ka
rinę prievolę. Galimo karo atve
j į kiekvienas Izraelio arabas ka-
rfrs gali nušauti priešingoje pu-
stje bekovojant} brolį arabą. Ir 
čia susiduria rožinės ir pasitikė
jimo neišsprendžiamos proble
mos. 

jimuose. 
Kleb. kun. Balys Ivanaus

kas, išbuvęs kiek ligoninėje, vėl 
grįžo prie savo parapijos vado
vavimo darbų. V. R. 

i VVales miestelio pašonėje. Tai 
Į citrininių vaisių perdirbimo 

centras, sakytume, visų pla
čiųjų Floridos apelsinų sodų 
širdis. Jurgučiai ten turi įsi
giję modernų 20 vienetų mote
lį, kuris prie labai judraus ke
lio visada pilnas keliautojų. 
Tuo keliu dažniau važinėją mo- j 
toristai puikiai pažįsta Sands 
motelį, žino, kad sustoję ten ne 
tik pernakvos patogiuose kam
bariuose bet ir čia pat pavalgys 
moteliui priklausančiame resto
rane, gaus reikalingų informa
cijų, nusipirks pašto ženklų, at
virukų ir išsimaudę dideliame 
baseine, galės toliau keliauti. 
Be to, nuo čia juk tik kelios my
lios į žavingai ir amžinai gra
žų pasaulinio garso Cyprus 
Gardens, tik kelios mylios iki 
Wilt Disney pasaulio, kur ir 
kasmetiniai lankytojai vis ką 
nors naujo pamato ir įdomiai 
laiką praleidžia; tik kelios my 
Uos iki Singing Tower parko, 
iki nulatinio cirko. I r viskas 
skęsta apelsinų soduose, milži
niškuose jų plotuose, t ik kai 
kur, tarsi vaizdo pakeitimui 
telkšo žuvingi ežerėliai, pilni 
meškeriotojų. 

Jurgučiai, anksčiau gyvenę 
Toronte, T. i miltone, Chicagoje, 
pagaliau įsikūrė Floridos širdy. 
Įdomu tai, kad būdami lietuviš
ka prasme atsiskyrėliais, kiek 
sąlygos ir laikas leidžia lietu-

nemažas smūgis. Bet jis gal tik 
dar daugiau stiprino pastangas 
nepasiduoti svetimybėms ir lai
kytis lietuviško savitumo, tai 
persidavė ir augantiems vai
kams, kas lengvai pastebima 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 20 d. 

viškų reikalų nepamiršta, jau didžiųjų švenčių metu, kada 
nekalbant apie savos spaudos I gerbiamos savos tradicijos. Tai 
prenumeravimą, aukas saviems' įdomi lietuviška oazė Floridoje! 
reikalams ir kita. kas pagal 
kasdienines galimybes įmanoma 
Išaugino t r is gerai lietuviškai 
kalbančius sūnus — vienas jau 
vedęs ir turi gerą tarnybą vieš
bučio versle, kiti du jaunesni 
mokosi universitetuose. Be abe-

Č. Senkevičius 

AUKŠTA TARNYBA 

Chicagos advokatas H. Trie-
nens paskirtas did?'a.usios pa
saulyje America: Telephone -, 

jo, netekimas tokios kolonijos' Telegraph bend ->vės viceprezi-
kaip Chicaga, Jurgučiams buvo I dentu ir generaliniu patarėju. 

D 

BRONISLAVA KARAZIJIENE 
GABARTATTE 

Mūsų mylima žmona, motina, teta, močiutė ir uošvė staigiai ir 
netikėtai mirė 1979 m. rugsėjo mėn. 23 d. ir buvo palaidota rugsėjo 
mėn. 26 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Sv. Kryžiaus parapijos klebonui kun V. 
Mikolaičiui už maldas koplyčioj, kun A. Stasiui už suteiktą paskutinį 
dvasinį patarnavimą, maldas koplyčoje, gedulingų šv. Mišių atnaša
vimą, pasakytą jautrų ir labai prasmingą pamokslą ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą kapinėse. 

NuoSirdi padėka visiems aukojusiems šv. Mišias už jos sielą, pa-
puošusiems gėlėmis jos paskutnę kelionę ir išreiškusiems raminan
čią užuojautą asmeniškai, raštu ir spaudoje. 

Gilią padėką reiškiame agr. dr. J. Briedžiui ir S. VanagC-.ui už 
jautrius atsisveikinimo žodžius koplyčioje. 

Ypatingai dėkui solistui p. V. Radžiui už jautrias solo g: >mes 
bažnyčioje ir p. Radienei už ilgalaikę globą ir rūpestį. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui p. D. Gaidui 
bei jo padėjėjams už malonų patarnavimą gilaus liūdesio valandoje. 

Vyną, dakte, sūnūs, anūkai ir giminės 

A. f A. DORA WARANAUSKAS 
Gyveno 9137 S. Spaulding Avenue, Evergreen Park, Illinois. 
Mirė spalio 18 d, 1979, 2 vai. popiet, sulaukus 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus apskrityje* Kaišiadorių parapijoje, Ati-

konių kaime. 
Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, 2 dukterys Dolores Pav-

lik ir Adelle Lukpetris, sūnus Richard, marti Catherine, 9 anūkai: 
Fred Lukpetris, Doreen Knieper, Linda Roberts. Joseph Pavlik, Mary 
Wild ir Brian, James. Steven ir Ann Waranauskas, 2 proanūkai Aaron 
Knieper ir Racbel Roberts, Lietuvoje brolis ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį. 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 22 d. Iš koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai. 
Laki. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

Brangiai motinai 

A. t A. AGOTA PUODZIUKAITtENEI 
mirus, sūnui GEDIMINUI, marčiai BIRUTEI, anū
kams ŽIVILEI. RASAI, GINAI ir RIMAI reiškia
me gilią užuojauta. 

Sofija Ragauskiene 
Valtrlja Sabonaitioni 
Aldona ir Bronius Beinortai 
Praminti, Leonidas, Paulius ir 
Laura Ragai 

SES. M. ANASTAZIJA, SSC 
JADVYGA GUDAVieiCrf: 

Mūsų mylima Sesele mirfe Moti
niškame Name spalio 18 d., 1979 
m.. 3:10 vai. ryto. 

Velionė buvo duktė PranciAkaus 
Gudavičiaus ir Prar.ciAkos Cernaus-
kaitSs. 

Į vienuolyną įstojo iš Švč. Jėzaus 
Širdies parap-. Xew Philadelphla. 
Pa. Vienuolyne išgyveno 70 m. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero 
Seseris, savo sesute Seserį M. Per-
petua, šv. Kazimiero vienuolS, 
Ona Jack, Amilija Maher. Regina 
Tomlin. svainį Juozą Tomlrn Ir 
jų Seimas, taipgi kitus gimines, 
mylimas bendradarbes, R8m8jas ir 
pažįstamus. 

Velionfi bus pašarvota Motiniš
kame Name penktai-. 3:00 v. po
piet, o bua nulydėta į koplyčią sek
madienį 7:00 vai. vakare. 

Gedulingos pamaldos prasidės 
pirmad., 9:30 v. ryto Šv. Kazimie
ro Seserų koplyčioj. 2601 W. Mar-
ą.uette Road. Po pamaldų bus nu-
lydSta į šv. Kazimiero liet. kapines. 

Prašome gimines, Sesel€s moki
nius ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a Sese
les sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERTS 
ir Gudavičių šeima 

7*1 

Laidj direkt Ant. Petkus ir Sū
nus — Telef. 476-2345. 

*%Z?*rl- m 
A. A. 

ADOLPH J. WA1TKUS 
Gyveno Lemom, Illinois. 
Mirė spalio 18 d., 1979, 1:05 vai. popiet, sulaukęs 61 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann (Pilipauskaitė), sūnus 

Adolph, Jr., 2 dukterys Ann ir žentas Mark More. gyv. Roselle, m., 
ir Casimira Waitkus, gyv. Woodridge, 111., 2 anūkai AJLison ir Robert 
More, 2 seserys: Bernice su vyru Leo Martin ir 3oan Reed, gyv. La 
Grange Park. UI., ir kiti giminės, draugai ir pažjstami. 

Velionis buvo sūnus mirusių Adolpho ir Kazimieros. 
Anksčiau velionis per 25 metus turėjo savo vaistinę — Lincoln 

Drugs, Chicago Heights, Illinois. 
Kūnas pašarvotas Markiewicz koplyčioje, 108 Minois Street, 

Lemont, m. 
Lankymo valandos šeštadienį nuo 7 iki 9 vai. vak., sekmad. nuo 

2 iki 4 vai. popiet ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 22 d. Iš koplyčios 9:3C vai. 

ryto bus atlydėtas į St. James parapijos bažnyčią Sag apyl., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šeimos mauzoliejų Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, žentas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Victor Markiewicz — Tel. (312) 257-6363 

Mielai mamytei ir močiutei 

A. f A. 

AGOTAI PU0D2IUKAITIENEI mirus, 
sūnui GEDIMINUI ir jo ŠEIMAI liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

"ARAS" KLUBO NARIAI: 
A. Metanas 
S. Friztlis 
P. Griganavičius 
f. MM 
i. MocJcaitis 
V. Monkns 

V. Rady* 
L Rt{as 
P. Ragas 
A. Smoftiskas 
A. Stekus 

Dešimties Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

Pulk. Petro Genio 
Savanorio- Kūrėjo 

Vyčio Kryžiaus Ordino 
Kavalierius 

Mūsų brangaus ir mylimo vyro, tėvelio ir senelio mirtie* 
sukaktį minint, šv. Mišios ui jo sielą buvo atnašautos spalio 7 
d. švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Šv. Mišios taip 
pat bus atnašaujamos T. Jėzuitų koplyčioje spalio 21 diei.ą, 
sekmadienj, 11 vai. ryto. 

Maloniai prašome buv jo draugus ir pažįstamus prisi
minti jį savo maldose. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir vaikaičiai, 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 

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

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

Mažeika & Evans 
• + - Laidotuvių Direktor ia i 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600. 
Tel. 737-8601 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 20 d. 

X Sol. Danos Stankaitytės 
plokštelė jau baigiama paruoš
ti. Plokštelės jdainavime solis-

Dr Domas Giedraitis - gydytoju kolegijos 
pirmininkas 

; 

Dr. Domas Giedraitis yra iš-1 nes Amerikos Valstybes ir įsikūrė 
| tei pagelbėjo ir Lietuvių operos I rinktas gydytojų kolegijos pirmi- j Elginefnetoli Chicagos. Cia jis per 
i vyrų choras. Prieš plokštelę' ninku Sv. juo? J ligoninėje Elgi-leilę metų iškilo savo profesijoje. 
! paleidžiant į rinką, dar prie jos į ne, kurioje dirba apie du šimtai' Dabar yra Amerikos Krūtinės gy-
išleidimo su šimtinėmis prisi- 'gydytojų. Visi lietuviai gali tuoįdytojų kolegijos narys, taip pat 
dėjc Algis ir Irena Šimkai, LFB 

X Anastazijos Snarskienės, centro valdyba ir su 50 dol. Vy-
didžiuotis. 

Dr. Domas Giedraitis gimė Ra-
labai uolios ivairių katalikiškų i tautas ir Eugenija Rastoniai. - seiniuose, bet užaugo Šiaulių aps 

Amerikos šeimos gydytojų aka
demijos, Amerikos klinikinės imu
nologijos ir Alergijų sąjungos na-

o^ani^rijų" veikios ir Mari fr j Plokštelės pristatymas numato- j k n t y j e i r S i a u l i u o s e b a i g ė ghn- £$
s į j į 2 * J į ^ ^ k°1Cgi" 

nų bendradarbių sąjungos pir-.mas lapkričio 25 d. Jaunimo j n a z i j a . pa s k u iĮ b a i g ė karo mokyk- ;' ^ . j . ^ . J u n g t i 
mininkės sesuo Elena Fadner, | centre. i lą atsargos leitenanto laipsniu, 
gyvenanti Floridoje, dėl širdies X * A V senatorius Charles'. Medicinos studijas išėjo Vytauto Lietuviškoje veikloje dr. Do

mas Giedraitis reiškiasi, būda-negalavimų paguldyta ligoninė- H. Percy ir kongresmanai Phi- ; Didžiojo univers:tete Kaune. Vo 
je A Šakienė'susirūpinusi "P M. Crane, Edward J. Der-;kiečiy okupacijos laikais dirbo mas Pasaulio Lietuviu gydytojų 
sesers sveikata i- mano kad winski, Marty Russo ir Henry į vaikų ligoninėje ir buvo paskir- sąjungos pirmininku. Vytauto Di-
wd keikės vvkti lai oaealbon I * Hyde, Pabaltijo tautų drau-jtas „Lopšelio" ligoninės direkto-įdziojo universitete buvo vienas is 

* <Lvl 7 ini St i iu švedu gystės banketo proga atsiuntė rium. Bet jau buvo atėjusi bai-1 studentų korporacijos Fratermtas 
a t s L e t i n l m a s ^ k s sekmadie- nuoširdžius sveikinimus LB apy-! šioji 1944-tųfų metų vasara, ka- Bahiensis ^ ^ W j o ^ p i r ; 

n M v n n petkau- laidojimo g a r d o s oirmininkui. Taip pat Į da reikėjo bėgti nuo atgal gųi- mminkas ir dabar tebelaiko sa 
S p U o ^ r ^ P a r ^ . s v e ^ m u s * ~ į tan.o raudonojo siaubo. U ^ ^ J ™ ± ™ 
timųjų pageidavimu vietoj gė-; x f roiuus Juod ̂ " i - H Atsidūręs Vokietijoje dr. DD- S ^ S L ^ T S ^ 
lių aukoti Lietuvių fondui a r ' W tarybos, bebaigiančios ka- m a s G i e d r a i t i s e j o gydytojo pa-j Kaipo žmogus, dr. Dom-s Gied-
kitoms organizacijoms. , denciją, pirmininkas yra JAV r c i g a s pabėgėlių stovyklose. E-i r a i t i s l a b a i m a i o n a u s c h a -

x Lituanistiniu mokyklų re-' švietimo departamento paskir- e m i g r a v 0 į p ietų Ameriką — Ko- j r a k t e r i o > v į s u o r n e t linksmas ir ki-
gistracija 1979-80 metams bus' *** lituanistinių mokytojų pasi- l u m b i j ą . Kolumbijoje rado suvar- L ^ iįn k s mai nuteikiąs. 
pravesta šį rudenį, kad, tuo pa- i tobulinimui paskirtų 40 tukst . | ž y t a s teises svetimšaliams gydy-
sinaudojant, būtų galima su-!do1- P™jekto vykdytoju LB, 

^ | švietimo taryba jam pavedė or- | — ~~ 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

Kanados lietuvių jaunimo uniforma ketvirtajame Pas. Uet. Jaunimo kon
grese. Nuotr. Jono Kyno 

IŠ ARTI IR TOLI 

šliaukti 

tiniam švietimui 
>: Keith Blozis, Joseph Jo-1 

Vincent S 
tvarkymo 

x Sofija Plenienė, Oak 
daugiau paramos 

JAV švietimo tarybos lituanis- i ganizuoti ateinančių metų mo-
į kytojų studijų .svaitės „ o„ ^ ^ 

X šv. Kazimiero lietuvių ka- ' . , . _ . . -.-.r . . , , . . . , . proga atsiuntė malonius sveiki-• pmiu sklypų savininkų konute- ••". b . <rt , . . , T . , kantas ir Vincent Shaubs, visi; f ų • • i , - * „TO . . nimus ir 10 dolerių auką. Labai , , tas savo susirinkime svarstė v._ 
miestelio tvarkymo darbuose, ., , • • • . » „ . . vr ;„•,. Iac iu-

. . . _̂ . . , A ,. , i reikalus, susijusius su Manstųi 
kar.didatuoia i miestelio tarybos , , . . , . . »- ,^ ,•_ „«,« i 
rinkimus. Pirmieii du respubli- h * 3 ^ £"* K™Z W X ***** K * * * * * * ***&' 
konų ir tretysis "demokratų są- i m u , m o ^ k l f f . p r a ^ f ° L J * 1 ! ^ įvertindamas mūsų spaudos 
rašuose. Vincent Shaulis > i ! S u d a r ° - ^ į ™ " P r o b l * m u ' ** pastangas, atsiuntė 10 dol. au-Beverlv Shores meras ir io 4 : m S ^ ^ S p r C S t l ** C h l c a « 0 B ika . Dėkojame. Heveriy fenores meras ir jo *; a r k i v y s k u p i j o s i^nja ir kurijos! 
n . e - tarnyba dauguma yra pa-; ^ ^ k a t a U k ų k a p i n i ų a d m i . ; x .«Sveikinu Draugo dienraš-

įtį 70 metų sukakties proga. 

Nereikta abejoti, kad taip 
aukštai savo profesijoje iškilti ir 
geru žmogumi būti jam daug pa
dėjo gyvenimo draugė Elena, 
dantų gydytoja, dviejų dukrelių 
motina. 

A Pakalniškis, Sr. 

Lietuviai sudaro apie I ".' . 
• 4 . s w . « - J ! Z • ^istraci3a 

administravimą. Buvęs vice 
burmistras inž. Jaunutis Dagys 
kitam terminui nebekandidatuo-
ja. 

x Vladas Rask-Rasčiauskas, 
American Travel Service Bureau 

tenkinti. 
•&% Beverly Shores gyventojų i y I r e n a N e k u v i e n ė f a k t > ^į Linkiu šiame lietuviškame dar-
hrjiĮridaig ftakos ž miestelk)!^ „ | M | , | h h l i r ; j a u t r e č i a sa-,be ištvermės bei sėkmės skleis-

vaite kaip guli lovoje (daktaro |ti ir toUau lietuviškąjį žodį iš-
nurodymu) po sunkaus kojos: eivijos lietuviams" — rašo 
sužeidimo. Jos draugai linki mums Juozas Gurevis is Chica-
greitai pasveikti. Beverly Sho- \ gos, savo sveikinimus palydėda-
res lietuviai, o taip pat Sv.. mas 10 dolerių auka. Labai 

» . „. Onos bažnytinis komitetas tikisi, • ačiū. 
prezidentas, išvyko \ Kiniją i r , ^ ^ - fl ^ ^ g , ;; 
kitus Aziios kraštus savo 78-!ka<: n e t r u K U S ? 7 T ^"^t J x Marquette Parko lituanis-i „ , . / • . . . , „„ .v .vietos visuomenini, kultūrinį bei* . ? . . — . ...... tojo gimtadienio (ne 28-tojo) •, , . ! tinęs mokyklos Tėvų komitetas 
proga. | a P 3 į pr a n ega ) kad dar priimami vai-

v K s - t £ v -*_• x RAIOMOSIOS mai. Hetuvttlra į kučiai norintieji dalyvauti an-
x Nauji Pajojai Sv. Kazimie- ^ ^ ^^ kalbom> GAIr,0M. vi-: M i o p a m o kose, kurios vyks-

ZJSTl ^ ^ ^ " S S "r^111056 ^ T ^ T ^ ' t a antradieniais nuo 5-tos vai. 
svarstyti kapiniu sklypų savi- GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St.,1 , _ _ _, ,. _. . 
ninku metiniame susirinkime, i «r vakarais pas A. Daugirdą, tel. 476- pakaro švc. Mergeles Marijos 
įvykstančiame sekmadienį, spa- j « • *'*• J2SS.» ^ A J T A ^ ^ : G u m f ° ^ " M 0 8 T 1 * +

Uz81' 
lio 21 dieną, 2 vai. p. p G a g e . % L L L " ^ * * \ L ^ ^ ^ ^ E ; ! r e ^ t r u o t i ^ a h m a ten P a t 

.. Nortnport N. Y. 11711. <sk.> T*vn Knmiti»tas 
parko auditorijos salėje, prie! , i e v ^ komitetas 
Western ir 55 gatvės. Dieno-j y N A M A M ? i PIEKn PA i 
tvarkėje pranešimai ir svarsty 

DID2. BRITAJI1J0J 
— Kryžių žygis už persekio

jamąją bažnyčią įvyko rugsėjo 
24 d., Londone. Šį kartą tam 
įvykiui buvo parinkta West-
minsterio katedra — jos didžio
ji salė ir konferencijų centras. 
šventė pradėta konferencijų 
centre, kur buvo atidaryta per
sekiojamosios Bažnyčios paroda. 
šabą bendrojo skyriaus kiekvie
na etninė grupė parodoje turė
jo savo stalus. Lietuviškas sta
las buvo pasipuošęs Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kronikų ir 
"Aušros" originalų fotokopijo
mis ir tais leidiniais knygomis 
anglų ir lietuvių kalbomis, ka
linių N. Sadūnaitės ir kitų laiš
kais bei įvairia kita informacine 
medžiaga. Per septynetą valan
dų ten buvo išdalyta 2,250 eg-

kietijos Rheinische Friedrich 
Wilhelm universitete Bonnoje. 
Parašęs baigiamąją studiją apie 
vadinamuosius svečius darbi
ninkus, kaip su vokiška tradi
cija nesutampantį būtinumą ir 
to reiškinio sociopolitines pa
sekmes, gavo bakalauro laips
nio diplomą su aukščiausiu pa
žymiu. Susipažindamas su vals
tybinėmis santvarkomis dar 
studijų metais aplankė Pran
cūziją, Belgiją, Olandiją, Dani
ją ir kt. 

KANADOJE 
— DaSL J. Dagio nauja kny

ga. Toronte gyventojas dail. 
J. Dagys prieš dvejus metus 
išleido knygą "Dagys dejuoja ir 
dainuoja", dabar gi — jis iš
leido kitą, tokio pat sudėtinio 

POPIEŽIAUS TTJJGBAMA 

Popiežiaus Jonas Paulius II • 
atsiuntė telegramą kardinolui 
Cody, dėkodamas jam ir visiems 
už parodytą nuoširdumą lankan
tis Chicagoje. 

MOKYKLŲ TEISMAS 

Sveikatos, švietimo ir šalpos 
departamentas Chicagos švie
timo tarybą perdavė teismui už 
tai, kad nepriima federalinių 
įstaigų pasiūlymo, kaip rasiniu 
atžvilgiu sumašyti vaikus mo
kyklose. 

SPECIALIAI APIE POPIEŽIŲ. 

Dienraštis "Sun-Times" išlei
džia specialų 24 psL leidinį apie 
popiežiaus Jono Pauliaus II ke
lionę į JAV. Leidinio tekstą pa
ruošti laikraštis pakvietė Pu-
litzer premijos laimėtoją R. 
Ebert. 

SAUGOS ROTUŠĘ 

Mere Byrne paskelbė, kad iš
sprogdinus bombą rotušėje, da
bar ji bus budriai saugoma, 
Bombą padėjo portorikiečiai 
kairieji. 

MIRĖ PERŠAUTAS 

Netoli Chicagos esančio Phoe-
nix miesto meras, W. Hawkins, 
57 m., ketvirtadienį mirė Har-
vey ligoninėj. Jis buvo tris kar
tus peršautas prie savo namų. 

LENKAI PRIEŠ ŠNIPUS 

zempborių įvairios informacinės j turinio knygą, pavadintą "Da-
medžiagos apie Lietuvos padėtį, gys klajoja ir galvoja" « - - -

Dr. Domas Giedraitis 

x Pranas Gedvilas, dirbąs 
metalo kasyklose apie 300 my 

Grupė Chicagos lenkų nuta-
jr^ip į rė nustoti remti kultūrinio pa-

pirmesniojoje, taip ir "šioje kny-' s i k e i t i m o programą su Lenkija, 
goję išspausdinu visokiausio,ko1 tes komunistų kontroliuo

jamas kraštas nenustos šlapi
nėjęs privačių asmenų išeivijo-

skulptūrinių ir reljefinių repro-in
dukcijų atspaudai ir t. t. Kny- LĖKTUVAS IR ANTIS 
goję, turinčioj 164 psl., Dagys 

Lėktuvas, kuriuo A. R. Mar-
tin-Trigono buvo išskridęs ya-

žanro autoriaus kūryba — eilė
raščiai, straipsnių ištraukos, 

kurį buvo gauta iš Religinės 
šalpos Brooklyne. Apie Vikto
rą Petkų ir Balį Gajauską atsi
šaukimus parūpino D. Britanijos 
Lietuvių bendruomenė, o Xerox 
firma išspausdino veltui. Buvo 
rodomas filmas apie persekioja
mąją Bažnyčią ir sovietinius i P a r o d o s a v e skaitytojui kaip 
koncentracijos lagerius Latvi- j dailininką, poetą, memuarinin-
joje. Aptarnaujant lietuvišką j k ^ Prozaiką ir t. t. Šios knygos 
stalą, teko susitikti įvairių pa
žiūrų žmonių, bet visi jie reiškė 

rydamas savo rinkiminę agita
ciją, susidūrė su skrendančia 
antimi. Buvo sužalotas lėktuvo 

pirmam puslapy nurodoma, jog 
tai — esama eilėraščių, poemų 
ir epo rinkinys. Esą, kai b u - ; 1 ^ 5 1 8 i r lėktuvas dėl to turėjo 
vusi redaguojama ankstyves- i " ^ P * p*lwaukee aerodrome, 

Whealinge. 

NOBELIO PREMIJA 
Cikagietis Th. W. Schultz ga

vo Nobelio premiją, drauge su 
indu A. Lewis, už nuopelnus 

užuojautą Lietuvoje kenčian
tiems žmonėms. Labiausiai in-

lių nuo Montrealio* Vai D'Or, | formacinės medžiagos prašė vi- j "f0^ taryga. kai kurie eilėras-
Que, vietovėje ir turįs gerą dar- i dūrinių mokyklų vedėjos vie- č i a i b o vC užsimetę. Vėliau, juos 
bą, už kurį buvo net apdova-i nuolės, kad galėtų informuoti j suradęs, autorius galvojęs, ka-

CKOTJOS A _d _ „ _- • x Moterims rekolekcijos lap- notas auksiniu laikrodžiu, šiuo savo mokinius apie sovietų p a - i ^ n o r s ' Pasitaikius progai, 
l « ^ T «««w«*l« i ^ kričio 9-11 d. Cenacle vienuoly-! metu lankosi Chicagoje. Jis yra vergtas tautas. Pagrindinė p a - ! ^ 0 8 paskelbti. Tačiau 1978 m. 

mas einamųjų reikalų. Kalbės » " ™ ' J ^ ! ^ ™ l r p n e 1 - .ne . Vadov. kun. L. Zaremba,! apsistojęs pas savo motiną' skaitą buvo didžiojoje katedros į v ė ^ ™denį jį ištikęs širdies I ekonomijoje Schultz yra^Chi-
Bendruomenės komiteto pirmi- • « • " • ° ^ ™ f gJ. Registr. iki lapkr. 5 d. :j Magdaleną Vasiliauskienę, šia - ^ °" *- ' " - — 
mnkas Algis Regis. Visuomenė Mutua.1 Fetoa)1 Savmgs, 2212 ^ ^ ^ L U ^ ^ t ; g

ga k a r t u „ m o t i n a p. Ged. 
kviečiama skaitlingai dalyvauti, ™ J Jį«™«* Road - Tetef \ p ^ p ^ ^ y ^ g e ^ ^ g g va-Į vilas lankėsi "Drauge", kur pa-
ir pasisakyti svarbiu reikalu, j V 1 ' - " * 7 į 8 k ) | karais. (pr.) j siinformavo apie spaudos dar-

(pr) : x Lemonte pardavimui 4 ap. Į į bus, pratęsė prenumeratos mo-
x Toronto "Volungės" kon-! mūrinis namas, 12 metų senu-! x J A V LiR Vidurio Vakarų I k e g ^ i r ^ ^ p a l i k o g d o l §Įtmm 

eertas įvyks lapkr. 11 d., sek- i mo- 3 aP- 2'& ™*S- — 1 ^eno a p J ^ ° * J ^ ^ / * * * . ™! dai paremti. Nuoširdžiai dėko-
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo; ™eg. S120.000. Savininkas - i ^Itijos tautų banketą spalio 27 j a m e . 
centre v . , w T £ H . v,.ir««J 312—471-2396. ^ Jaunimo centre. Dalyvaus' 

— . „ ^ .^ .—J„J^ nav^^uvro - - T - - , cAviiviiujujc. ovuuibz yra V/Oi-
salėje, ir ją skaitė vysk. G e o f - ! 8 ™ ^ - P o t o "ga1 negalėjęs' c a g o g universiteto profesorius 
frey Burke M. A. iš Salfordo: > darbuotis prie skulptūrų, todėl | D a b a r 45 baigusieji Chicagos 
"Mūsų soUdarumas su oerae- i nusprendęs tuos eilėraščius ir | nniwraiMa w o mSu »r,af« « .»-

Vadovė Dalia Viskon- x Ignas ir Dangira Budriai 

Mūsų soUdarumas su perse- !'««*»—v= «-"«* c u c i a B « u » «" j universitetą yra eilę metų gavę 
klojamais krikščionimis". Pa- k l t u s Ogesnius dalykus patvar-į N o b e l i o premijas, 
skaitą užtruko valandą, bet su- j k v t i i r i š l e i s t i vėl naują kny 
tikta su didžiausiu susidomėji-1W Dabar skaitytojai jau tu 
mu. Salė buvo pilna. 

— Londono šv. Mathews pa
rapijos Justice and Peace ko
mitetas rugsėjo 24 d. vakare su-f l . „ „, . .» , . . . . . . į žymūs amerikiečiai svečiai. Pro-

tienė, akompamatore Silvija x L. B. Cicero apyhnkes ba- ' . ^, . . . . ^. » . . _ . . . » , . — -«, .u6«.JU ^ u . ( 1 1 M i c o l l l 
Freimanienė. BiUetai gaunami Uus-vakarienė įvyks šeštadienį, i f * 1 0 ? 6 . B i t ? f i a m s t a f G- ^ | b u v o B Oncmnati Ohio jChi- U e katalikų bend 
Gift. International, 2 5 0 i w . 71 lapkr. 10 d., 7 v. v. Sv. Antano dosavljevic Latvių-hetuvių mu- cagą atvykę. Užsukę į "Drau- \ 
St. Ruošia P.L.J.S. Ryšių cent-į parapijos salėje, Cicero. Pro- i „ . * " ? * • yadovaujant U-

, .\ • T 5 j T^ 1 nui Rimkui, šokiams eros Neo* 
(pr.) gramoje Bernardas Prapuolė- L , , ^ ^ orkeBtras. Pradžia ¥ , „ , M r 

rus, šokiams gros, L. Bichnevi- \ y R e ^ ^ c i j o ™ skambint * ^ M < f 2 federacijos 
ciaus orkestras. Bilietai gauna- j D ysienUnaJtei teL 434-0935 Phlladelphijos klubas pasveiki-

^ , P « L 2 ^ i n k ą ^ ^ įėjimo auka 15 dol. (pr.)*!no ' , D r a u ^ " 7 0 m e t ^ 8 0 t a k " 
(tel. 6o6-8240) ir pas kitus vai-! * J r i ties proga. 

, » , . , _ nJ<» persekiojimams aptarti va gą", nusipirko už didesnę sumą;. * r a„^JlZZ aK ?. , . . , . - . . karą. Susirinko 65 asmenys, hetuviškų drožinių. 

ri rankose naują jo knygą, pa
vadintą: "Dagys klajoja ir gal
voja". Knygoje 115 psl. skir
ta tekstui ir 49 — iliustraci
joms. Tiražas — 800 egz. At
spaude Litho Art lietuviška 
spaustuvė Toronte. Leidėjas — 

X Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti į Vl-osios Tautinių 
š. šventės lėšų telkimo banke
tą, kuris įvyks 1979 JG..17, 
Olympia Fields Country a u b j d y b o " _ _ n ? n t t 

salėje. Rezervacijos — D. 
Glerštlkienė, tel. 767-3241. 

(sk.). 

x Taupymo b-vei reikalinga 

(pr.)'; x Akiniai siuntimui J Lieto-
x Nešiojama TV ir radijas, j va. Kreipkitės į V. Karosaitę. 

Veikia baterijomis, namų elek- i Optical Studio, 7051 S. Washte-
tra ir automobilio baterija. Gra- i naw Ave.. Chicago, m. 60629. 
dinskas, 2512 W. 47 St. Telef.! Tel. 778-6766. 

Sveikinime rašo: 
"Linkime dar daug metų sėk
mingai darbuotis, teikti žinias 
ir tarnauti žmonių dvasinei ge-

Galima sakyti, kad 50% sudarė ! p a t s a u t o r i u s - g i a P«>ga prl-
jaunos moterys. Susirinkimą' T l t m a ' i ? g k n y g a — n e b Q -
atidarė komiteto pirm. Robert s i a n t l Pardavinėjama. Ją gau-
Beresford, paaiškindamas, kad s l ą v e l t u i k l ekvienas, prisiun-
vakaras rengiamas susipažinti!*f .?• d o 1 ^S03 persiuntimo 
su Lietuva ir okupantų d a r o - 1 , š l a i d o m s apmokėti. Knyga su
momis skriaudomis jos ka ta l i - ' k r a u t a p a s p a t į a u t o r i u S i t o k i u 

adresu: 78 Chelsea Ave., To
ronto, Ont., Canada, M6P 1C2. 

5 DIENOS SNIEGE 

kų Bažnyčiai. Paskaitą "Religi-
rovei". Sia proga Juoze Augai-' jos padėtis Lietuvoje" skaitė 

376-1998. Atd. 9-6; pirm. ir 
tarnautojos ftellers) pilnam i r j k e t V - 12^_ ^ ^ i r treč_ ^ 
daliniam laikui. Pageidaujama 
galinčias kalbėti ir lietuviškai. 
Skambint 925-7400 arba 254-
4 no (sk.) 

X Los Angeles studentų jau 
nimao organizuoja šių metų lie
tuvių studentų suvažiavimą. Su
važiavimas įvyks lapkričio 22-25 

(sk.) 

X Sunny H11I% Floridoje, su
važiuokime spalio 27, 28, 29 die
nomis. Dėl informacijų kreip
kitės: 
V. Beleckas, 

Sunny HiUs 904/773-S333 
dienomis Ix>s Angeles mieste, j R. Kezys. 
Dabar yra laikas daryti rezer-į New York — 212/769-3300 

I * ' i j ^ . . l e l i 0 n e i J1* JH^T^U Zubavlčms. 
New Jersey 201/381-3198 

FILMAI MtTOEJtrJE 

Chicagoje šeštadieniais 2:30 
vai. p. p. rodomi kelionių fil
mai Field muziejuje, {ėjimas 
nemokamas. Spalio 20 d. — fil
mas apie Ceiloną, spalio 27 d. 
— šiaurės Italiją. 

LAUREATES 
BENDRADARBES 

(•k.) Į tytė, Lietuvos operos solistė, 
klubo vardu atsiuntė ir 50 dole
rių auką. Už viską esame la
bai dėkingi. 

Dėl daugiau informacijų kreip-. 
Įritės raitu j 
Lietuvių studentų suvažiavimas D. Dulaitls, 

3352 GlendalA Blvd. Detroit — 
Los Angeles, CA 90039 

arba telefonu: 
Dona Bužėnaitė (213) 2*4-6048 

MikooK 
Cleveland — 216 581-2190 

Chicagoje yra apie 60 narių 
motinos Teresės, dabar Nobe-

| lio laureatės, bendradarbių or-
313/280-2969 ganizacijoje. Jos remia motinos 

Teresės darbus Indijoj. Lojolos 
universitetas Chicagoj motinai 
Teresei yra suteikęs garbės dak-

Keston College atstovė Marite 
Sapiets. Po paskaitos buvo iš
kelta daug įdomių klausimų. 
Susirinkusieji domėjosi, kaip ir 

(Pr. A.) 

AUSTRIJOJ 
Lietuvių studijų savaitė 

kur galima persekiojamiems įvyks 1980 m. rugpiūčio 9-16 
padėti, kodėl britų spauda ne- d.Austrijoje, Innsbrucke. Savai-
duoda žinių apie tikrą padėtį tę moderuos dir. V. Natkevičius 
Rusijos okupuotuose kraštuo- • (Romuva) ir dr. J. Norkaitis 
se. Į kai kuriuos klausimus bu- (Stuttgart). Organizacinę ko
vo galima atsakyti, o kiti liko misiją sudaro I. Joerg-Naudžiū-
neatsakyti, pavyzdžiui, dėl bri- naitė (Wenns, Tirolis), dr. A. 
tų spaudos vengimo rašyti apie Kušlys (Bern) ir A. Grinienė 
sovietijos gyvenimą. Susirinki- (Muenchen). Innsbrucke įvyko 
mą užbaigė parapijos klebonas 27-šios studijų savaitės rengė-
J. P. Devane malda iš Sibiro i jų posėdis programai ir techniš-
lietuvaičių maldaknygės "Mari- kiems klausimams aptarti, 
ja, gelbėk mus". 

Chicagos policininkas R. A. 
Skrzypek, bemedžiodamas Ka
nadoje, paklydo ir išbuvo pen
ketą dienų sniege. Jis pagaliau 
buvo surastas ir sveiksta ligo
ninėje. 

M v t k a t e JONAS 8IMITIS 
« 4 7 80. Kedsi* A T S H S 

TsL — 776-8700 
Chkafo, DUsoto « M » 

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

i M t M I l t t l I f l l I l l I l t l M I l I l t t t M I l l i M t l f l l I t l I t l l t M 

imtuniniKiiiniiiHHiiiHiiniiHmiuiiiiiif 

GIHTAFUS P. 6EPUAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Strset 
Chieago, DL 60626 

0K0P. LIETUVOJE 
— Vilniausj universiteto 400 

Ir*na Žukaitė (213) 243-6977 M. Kiela, 
Edis Taras (213) 460-4081 Chicago — 312/737-17171 yra apie 60,000 motinos Tere- j 27 <j. 8 v. v. Mother McAuley aukšt. 

(pr ) j, j sės bendradarbių. į mok. salėje, 3737 W. 99 St., Chicagoje. 

— Bernardas Kasparas bai
gė aukštuosius mokslus. Šiemet 
baigė studijas londoniškio vi- į nietų sukaktuvinė (kapsukinė) 
menininko Stasio sūnus Bernsr- paroda suruošta sukakties pro-

tarės laipsnį. Visame pasaulyje \ (į^e^Jm^xl orkestnT^aKo d a s Kasparas. Studijas prade-; ga. Ji yra kilnojama ir siun-
jo 1974 m. Readingo universite- čiama iš vieno nuėsto j kitą. Pa
te, o 1977—1978 m. tęsė Vo»|skutiniu metu buvo Panevėžyje 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ii Taikimi 

rūbų kraatavi 
6237 S. Ktuzk Aft. 

Tai. 43MII4 
Sav. Stasė Bacevicieuė 


