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negalėjo parašyti raštu ir ti
kintiesiems? — Veltui kartais 
teigiama, kad tik prie pono du
rų žmogus turi laukti kaip šuo 
— pasirodo, kad šitai būdinga 
ir sovietiniams pareigūnams. 

Į pokalbį kartu su dekanais 
atvyko TTG Kataliku komiteto 
narys kun. J. Kauneckas. Suė
jus visiems į pokalbių salę, su-

LKB Kronika Nr. 39 

RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIO 
SUSITIKIMAS SU DEKANAIS 

1979 m. balandžio 17 d. į Tel-1 ti, nes klausimą svarsto Mi
šių raj. Vykdomąjį komitetą bu-! nistrų Taryba. Bet ar šito jis 
vo sukviesti visi vyskupijos de-1 negalėjo pasakyti iš karto, ar 
kanai pokalbiui su Religijų rei
kalų tarybos įgaliotiniu. Iš 
valdžios pusės dalyvavo: įga
liotinis P. Anilionis, pavaduoto
jas katalikų reikalams Juoze -
nas, Telšių Vykdomojo komiteto 
pirm. pavad. Jankus ir jo pavad. 
religijos klausimais Uperma-
nas (Telšiuose niekam nėra ži
nomas toks "pavaduotojas"!). 

Prieš prasidedant "pokalbiui" sėdus prie kavos puodelių, įga-
įvyko incidentas. Nuo ankstyvo , liotinis liepė valdytojui išprašy-
ryto didelė Klaipėdos tikinčiųjų ti kun. J. Kaunecką. Valdyto-
delegacija (apie 15 žmonių) lau. I jas susijaudinęs kažką kalbėjo 
kė atvykstant įgaliotinio, bet kun. Kauneckui į ausį, bet šis 
jiems buvo vis meluojama, kad j liko sėdėti. Tuomet įgaliotinis 
įgaliotinio dar nėra. Prieš pat; atsistojęs garsiai pareikalavo, 
prasidedant pokalbiui vyskupi-j kad kun. Kauneckas išei tų. . . 
jos valdytojas labai maloniai į Matomai, šie du incidentai pa-
priminė įgaliotiniui, kad jo lau- j veikė dekanų nuotaikas ir Tel
kia žmonės ir gal išeitų pas juos šių vyskupijos dekanai savo 
kokiai minutei. Įgaliotinis liepė pasisakymuose gana drąsiai gy-
senukui vyskupijos kancleriui i nė Bažnyčios reikalus, 
kan. Beinoriui pranešti klaipė- Įgaliotinis kalbėjo tema — 
diečiams, kad su jais niekas ne- • "Religija ir įstatymai", 
kalbės, nes nėra laiko, o savo, "Dabar padėtis tokia, kad 
pageidavimus tegul išdėsto raš- ' dažnai nebežinoma, kas galima 
tu. Kai kurie dekanai mato- ir kas ne; daugelis galvoja kaip 
mai susijaudino — kaip suprasti apeiti įstatymus, kaip jam ge-
šitą liaudies valdžios atstovų nau. Bet TSRS viską reguliuo-
elgesį su darbo žmogumi. 2mo- ja įstatymai ir dėsniai. Dvasi
nės, dirbę naktinėje pamainoje, ninkai gali naudotis religiniais 
palikę mažus vaikus, nevalgę dėsniais tiek, kiek leidžia įsta
bu vo priversti laukti net iki 17 tymai, valstybės nuostatai Net 
vai. (jie niekur negalėjo išeiti, buržuazinė Konstitucija turėjo 
bijodami, kad įgaliotinis gali nustačiusi tvarką, kad konfesi-
netikėtai pabėgti — išvykti), jos neprieštarautų valstybės 
17 vai. įgaliotinis jiems pasakė, įstatymams. 
kad niekuo negalįs jiems pade- (Bus daugiau) 

Kinijos sutartys 
su Vak. Vokietija 

Padėtas pagrindas ateities ryšiams 
Bona. — Vakarų Vokietija ir I Macmillan, pasitarimai su prem-

Kinija pasirašė dvi sutartis, ku- jere Margaret Thatcher, kuri Ki-
rios išplečia skonominį ir kultu-' nijoje lankėsi dar būdama opozi-

i rinį bendradarbiavimą. Sutartis i cijos vade. Kinų premjeras pie-
Sovietų Sąjungos vyriausybė išleidžia labai daug lėšų savo karo laivyno stiprinimui. Skubiai statomi ir "Kijevo į pasirašė V. Vokietijos ir Kinijos taus su Britanijos karaliene, ap-
klasės" nedideli lėktuvnešiai. Sis karo laivas "Minsk" negeniai buvo pastebėtas į pietus nuo Kretos sakos Vidurže-1 u 2 s i e n ; 0 reikalų ministrai: Hu- žiūrės lėktuvų motorų dirbtuvę 
mio jūroje. a n g H u a i r H a n s Dietrich Gen-' ir pramonės turbinų Rolls-Royce 

scher, stebint kancleriui Helmut I fabriką Derby mieste. Laukiama, 
Schmidt ir premjerui Hua Guo- i kad Londone irgi bus pasirašytos 
feng. Po to vykusioje spaudos j bendradarbiavimo sutartys. Dar 
konferencijoje Hua pasakė, kad,: neaišku, ar Britanija parduos Ki
jo nuomone, bendradarbiavimo j nijai 70 karo lėktuvų "Harrier", 

I stiprinimas su Vokietija yra ne į kurių Kinija planuoja įsigyti ir 
Chryslerio automobilių ben- j tik abiejų valstybių interesuose, j panaudoti savo šiaurinės sienos 

drovė susitarė su darbininkų uni i bet yra naudingas ir pasaulio tai- j gynybai. Tiems lėktuvams nerei-
!ja suteikti savo direktorių tary-įkai. Kancleris Schmidt pareiškė, j kia ilgų pakilimo takų, nes jie 

dar aplankė Panevėžį. Ateinan- j boję vietą unijos atstovui. Už tai i kad naujos sutartys padeda pa- pakyla vertikaliai iš mažų plat-
čios žinios sako, kad visur jis buvo i unija 203 mil. dol. sumažino sa- grindus ateities santykiams. Mū- J formų. Kinija labai domisi bn-

Vengrijos kardinolas 
Okup. Lietuvoje 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Vilnius. — Iš čia pranešama, 
kad Vengrijos primas kardinolas 
Laslas Lekajus, Estergono arki
vyskupas, lankėsi Sovietų Sąjun
goje, kaip Rusijos stačiatikių pat
riarcho Pimeno svečias. Aplankė 
keletą Sovietų Sąjungos vietovių. 
Gavęs specialų leidimą, atvyko 
ir j Vilnių, aplankė kai kurias 
Vilniaus bažnyčias, Vilniaus uni
versitetą. Iš Vilniaus nuvyko į 
Kauną, kur lankėsi katedroje, lai
kė pamaldas, užsuko į kunigų se 
minariją. Be Kauno ir Vilniaus, 

Lietuves katalikų labai nuošir-: vo reikalavimus bendrovei Chrys 
džiai sutiktas. Vakaru Vokietijo- \ lers nuostoliai šiais metais gali 

sų interesuose išlaikyti stiprią ir! tų kasyklų technika ir pra-
nepriklausomą Kiniją, pareiškė į monės įmonių mašinomis. 

je leidžiamas "Die We!t" dienraš- į pasiekti 1.5 bil. dol. Tikimasi gau- į kancleris. Prieš vizitą derybose buvo 
tis skelbia, kad kardinolo sutiki- i ti pagalbos iš vyriausybės. Premjero ir komunistų parti- Į svarstomas keleivinės lėktu-
me dalyvavusios didžiulės minios i —Gydytojai New Yorko ligo-1 jos pirmininko Hua Guofengo \ vų linijos: Londonas — Pekinas 
žmonių, minima net 25,000 skai- j ninėje, kur Irano šachui padaryta j kelionę po Vakarų Europą susi- j — Hong Kongas atidarymas, 
čius, tačiau pastarojo fakto dar' tulžies vėžio operacija, patarė pa- i domėjusi seka Maskva, nes jis j — -
nepavyko patirti. Apie kardinolo į cientui pasilikti Amerikoje apie 
lankymąsi Lietuvoje paskelbė ir; 12 mėn., nes jam reikalinga che-
sevietinė "Elta", nurodydama; moterapija. 
tik faktą, 
nuotaikų. 

tačiau nepaskelbdama 

KATALIKAI PASAULYJE 
Pašventino 4 bažnyčias I šimt delegatų iš keturiolikos į-

Lenkijos katalikų Bažnvčios j * » * I pasaulio kraštų suvedė 
primas kardinolas Višinskis šio- P i r m u penkiolikos metų nuo pa-
mis dienomis Varšuvoje pašven-1 stovaus dijakonato atkūrimo ba-
tino ką tik baigtą restauruoti baž j lansą. Pastovių dijakonų skaičius 

BASKAI IR KATALONAI 
PRIEME AUTONOMIJA 

Nuosaikieji balsavo už Madrido planą 
Madridas. — Dar neoficialiais; timo reikalus. Numatoma jiems 

duomenimis, Ispanijos baskų ir duoti ir viešosios tvarkos prie-
katalonų referendumas parvirti- j žiūrą. Abi kalbos taps lygiateisė-
no Madrido vyriausybės pasiūly- Į mis Ispanijos kalbomis su ispanų 
tą autonomijos planą. Nors lijo, \ kalba. 
apie 65 nuoš. baskų dalyvavo re-į Kai kurios baskų organizacijos 
ferendume. Tik baskų Guipu- {tvirtina, kad autonominių teisių 
zcoa provincijoje balsavo apie | negana, reikia siekti nepriklauso-

—Abi didžiosios JAV automo 
bilių gamintojos turės mažesnius 
pelnus. Fordo bendrovės pelnas 
nukrito 65.7 nuoš., o General Mo-

i tors —95.8 nuoš. 
! — Britanijos karalienė Elzbie-
' ta dvi dienas viešėjo Prancūzijo
j e , pietavo su p*ezidentu Giscard 
Id'Estaing apžiūrėjo Loire upės 
slėnio pilis ir aplankė Burgundi 
jos vynuogynus. 

—Havajuose 32 mokyklos vei
kia tik po dvi valandas į dieną, 
nes streikuoja virtuvių ir švaros 
priežiūros darbininkai. 

—Indijos vyriausybė paskelbė 
kad nuo sausros nukentėjusios 
provincijos gaus iš valstybės san
dėlių 10 mil. tonų javų, 

—Londone 

Pietų Afrika 
išbandė bombą? 

Washingtonc& — Valstybės de 

pasisako prieš Maskvos peršamą į 
detentę ir nusiginklavimą. Kiek- j 
viena sovietų divizija, kuri nebus 
reikalinga Europoje, gali atsi-i 
durti prie Kinijos sienos. Kinijai \ p a r t a m e nta7labai atsargiais žo-
svarbu gauti iš Europos techno-; d ž j a i s j | į | m r k a d p r a ė jusį mė-
loginę paramą. Europai svarbu ; n e s j b u v Q i § s p r 0 g ( i i n t a s a t ominis 
gauti Kinijoje didelę rinką savo; u ž t a i s a s n e t o l } P i e t ų Afrikos pie-
prekėm. ; n n į 0 smaigalio. ABC televizijos 

Iš Vokietijos Hua vyks i Bnta- j korespondentas John Scali pa-
niją. Cia numatyta arbatėle su sMh^ k a d p j e t u MdVa i 5 b a n . 
buvusiu britų premjeru Harold 

Kanada neturės 
atominių ginklų 

Washingtonas. — Kanados 
gynybos ministras Allan Mac 
Kinnon, po pasitarimų su JAV 
gynybos sekretoriumi Brownu, 
pareiškė, kad Kanada ne tik 

sugedus elektros pati negamins atominių ginklų, 
nuoš. Tačiau balsavusieji I mybės, tačiau daugumas mano, į stočiai, be energijos visą valandą ' ° e t l r nelaikys JH s a v o -emori-

nyčią. Nuo 1972-ų metų Varšu
voje buvo pastatyta keturiolika 
naujų bažnyčių, iš kurių ketu-

nuolat auga. Šiandien, įvairiuose 
pasaulio kraštuose jų jaų yra 
daugiau negu penki tūkstan-

93 nuoš. pasisakė už autonomi- j kad laimėtos teisės gali tik sustip- į buvo centrinio Londono pastatai, Į 1°Je- J u . ° m a z a a U vaistyDių tu 
ją. Teroristinė baskų organizaci- J rinti baskus ir vesti į tolimesnius; įskaitant parlamentą ir Bucking- j r ė s t u ginklų, tuo pasauliui gė
ja ETA grasino balsavusiems i siekimus — į nepriklausomą j hamo rūmus- Darbo partijos pa- r l a u» pasakė jis. 
smurto veiksmais, tačiau jų ne
buvo. 

tęsė 

rios buvo baigtos statyti ir buvo ; čiai penki šimtai. Daugiausia 
kardinolo pašventintos pastarų-! pastovių dijakonų yra Šiaurės A-
jų savaičių bėgyje. Prieš 1972-uo-imerikoje, būtent, 3,600. Europo-
sius metus, Lenkijos valdži-t ne- ; Je JV yra 1,065, Lotynų Ameriko-
buvo davusi nė vieno leidimo \ J*e 600, Afrikoje 150, Azijoje 70 ir 
naujom bažnyčiom statyti. Nors j Australijoje 39-ni. 
padėtis šioje srityje dabar yra j ^auji mokslo metai 
kiek pagerėjusi, naujų maldos na-1 - 4 _ 4 Ė ,-,. , ,. f _, ' T , . . . - j Švento Petro bazilikoje spalio mų trukumas Lenkijoje vis dar r 

tebėra jaučiamas. 

valstybę. į statė vykdomasis komitetas 
Dar nežinia, ar pasisakymas ; posėdį prie žvakių šviesos. 

Ispanijoje yra apie 2,5 mil. bas-! už autonomiją sumažins radika- . —Pietų Korėjos opozicijos va-
kų ir 7 milijonai katalonų. Abi į lių organizacijų teroristinę veik- Į dai pareikalavo, kad vyriausybė 

Popiežiaus diena 
Spalio 15 d. visose Lenkijos ka

talikų bažnyčiose buvo perskai
tytas krašto vyskupų bendras ga-
nytojipis laiškas, kuriuo tikintie
ji yra kviečiami tinkamai atžy
mėti "Popiežiaus Dieną". Ši die 

15 d. įvyko Šventojo Tėvo Jono 

tautos turi savo kalbas, papročius 
ir ilgą laiką džiaugėsi savo auto
nomijos teisėmis, gautomis iš Is
panijos karalių. Tačiau generolas 
Franco baskams tas teises atėmė 
1937 m., o katalonams — 1939 m. 

Demokratinė Ispanijos vyriau
sybė pasiūlė mažumoms didesnę 
dalį pajamų mokesčių. Baskai 

ą, tačiau autonomij'os lairr ; | paleistų politinius kalinius ir pa-
mas labai sustiprino centrinės vy- į skelbtų laisvus rinkimus, 
riausybės prestižą. Baskų ir ka- — Valstybės departamentas 
talonų nacionalizmas yra labai į patvirtino, kad Panamoje suimti 
sena Ispanijos problema. Pasisa- • du Amerikos piliečiai kaltinam 

Kanada laikysis savo įsipa
reigojimų NATO organizacijai 
ir padidins lėšas gynybai, ta
čiau nevaidins jokio branduoli
nių ginklų vaidmens nei Euro
poje nei savo teritorijoje. 

Pauliaus II-ojo vadovaujamos' ir katalonai turės savo seimus ir 
pamaldos, kurios įvyko popiežiš- į teismus, prižiūrės sveikatos ir švie 
kųjų universitetų ir aukštųjų mo
kyklų Romoje naujų mokslo me
tų atidarymo proga. Drauge sų 
Šventuoju Tėvu Mišias konceleb-
ravo visų Romoje veikiančių ka
talikiškų universitetų, aukštųjų 

na bus skelbiama kiekvienais mokyklų ir kolegijų rektoriai, jų 
metais spalio šešioliktąja, mi
nint Karolio VVojtylos išrinkimą 
popiežium. Lenkijos vyskupai ga 

tarpe ir Popiežiškosios šv." Kaži 
miero lietuvių kolegijos Romoje 
rektorius prel. Ladas Tulaba; po 

nytojiniame laiške ypač ragina Į į*B* kiekvienos mokyklos ir ko-
tikinčiuosius save paaukoti Die- j legijos auklėtinį, o taip pat Ka-
vo Motinai, meldžiant Švenčiau- talikiškojo Auklėjimo Kongrega-
siąją Mergelę, ,kad per jos užtari- j cijos prefektas kardinolas Garro-
mą Dievas suteiktų jėgų Kristaus n e s u ™vo artimiausiais bendra-
Vietininkųi žemėje atlikti jam j darbiais. 
pavestą misiją. Lenkų tautos Romoje yra penki popiežiškie-
džiaugsmas dėl naujo Popiežiaus |J» universitetai ir dvylika moks-
išrinkimo teneišblėsta žmonių > institutų bei teologijos fakul-
Širdyse, pažymi vyskupai. Len-ltetU, kuriuose šiais mokslo me-
kųi popiežiui vadovaujant Bažny tais mokosi beveik septyni tūks-
čiai, Kristaus pergalė teapšviečia tančiai studentų, kunigų arba se-
pasaulį. — 

Dijakonų kongresas 

minaristų. Tautinių ir įvairiom 
vienuolijom priklausančių kolegi
jų yra daugiau negu šimtas. Jų 

Courtrai, Belgijoje, įvyko penkįtarpe, kaip minėjome, yra ir 
tasis tarptautinis pastovių dija-, prieš 31-erius metus įsteigta Po-
konų kongresas, kuriame dau- j piežiškoji šv. Kazimiero lietuvių 
giau negu du šimtai penkiasde-1 kolegija. 

Sen, A. Cranston 
Gajausko reikalu 

Washingtonas, D. C. — Alan 
Cranston, Californijos senatorius, 
parašė Sovietų Rusijos ambasa
doriui Dobryninui laišką, ryšįum 
su Balio Gajausko kalinimu So
vietų Sąjungos koncentracijos 
stovykloj.Laiške senatorius primi
nė, kad jis su kitais 32 senato
riais dar ;1979 m. gegužės 16 d. 
parašė Brežnevui laišką, prašy
damas paleisti į laisvę Balį Ga
jauską, kad jis galėtų atvykti pas 
savo gimines į JAV. Nuo to lai
ko, rašo senatorius, teko patirti, 
kad B. Gajausko sveikata labai 
pablogėjo ir todėl prašoma kuo 
greičiau išleisti Gajauską į laisvę, 
juo labiau, kad jis jau yra atka-
lėjęs 25 metus. Senatorius prašo 
Sov. Rusijos vyriausybės, kad Ga
jauskas būtų paleistas žmonišku 
mo vardan, o taip pat atsižvel
giant į Helsinkio susitarimų dva
sią. 

— Per devynis šių metų mė-
nesius Kongresas priėmė 781 

kydami* už autonomiją, baskai ir j priešvalstybine* veikla. Jie veikė; naujus įstatymus, kas yra labai 
katalonai pasisakė ir už federa
cinius ryšius su ispanais. 

Pakistane viešai 
p l a k a n u s i k a l t ė l i u s !ro<"0 deficitą. Iki metų galo de 
*• .. • ficitas cali siekti 2.9 bil. dol., ka-
Rawalpmdi. - Pakistane j d a . k y b a d a v ė v j r š 2 C 

apie 10,000 žmonių stadųone s t ę - | b n d o ] ^ ^ j ^ 
bėjo 27 nusikaltėlių viešą plaki-1 _ K a n a d a p a s k y r ė i 0 mil. 
mą. Prie stulpų buvo prmšti ne ^ ^ ^ K a r i b ų i a l i m s g ^ t i . 
tik nusikaltėliai, bet ir mikrofonai,; DaUgiausia paramos gaus Ja-
kad minia girdėtų skausmo riks-; m a į ic a 
mus. Mušimo rykštės buvusios 
sumirkytos garstyčių aliejuje, 
stadijonas išpuoštas vėliavomis ir 
vainikais, mušimą vykdė du mir
timi nuteisti nusikaltėliai — žmog i 
žudžiai. Bausmės vykdymas vyko 
karnavalą atmosferoje. 

Sovietų maršalas 
apie taikos meilę 

Maskva. — Sovietų gynybos 
ministras, maršalas Dimitri Us-

Prieš dvejis metus 
buvęs kongresas per tą patį 
laiką paskelbė 148 įstatymus. 

— Vienas Izraelio ministras 
kartą Japonijos užsienio prekyba j nusiskundė, kad Izraelio drau-

daugiau spaudžia 

bendrai su Panamos opozicija, ku- nedaug 
rios penki nariai irgi laukia teis
mo. 

—Po ilgos pertraukos pirmą 

gė Amerika 
Izraelį tar t is su palestiniečiais, 
negu Izraelio buvęs priešas 
Egiptas. 

Pabėgo sovietu 
saugumo agentas 

Tokijo. - Japonijoje pabėgo 
sovietų žurnalistas Stanislav Į 
Levčenko, 38 m. gyvenęs Ja poni-; 
joje su žmona ir vaiku nuo 1975 
m. vasario mėn. Jis pabrėžė japo
nu policijoj norįs išvykti į Ame
riką. Japonų žinių agentūra Ky-

tinov "Pravdoje" pakartojo Brež-jodo skelbia, kad saugumo žinio-
nevo Rytų Vokietijoje paskelbtą į mis, Levčenko gali būti sovietų 
pažadą išvežti iš R. Vokietijos į saugumo agentas. Jis jau išvežtas 
20,000 kareivių ir 1,000 tankų, j į JAV, žmona ir vaikas dar liko 
jie būsią perkelti į Sovietų Sa- i Japonijoje. Levčenko buvo so-
jungos teritoriją. Ustinovas rašo, vietų Novoje Vremia korespon- v o „, meTų ;irn71.Vą!, , u i m i a s . Res p a . 
kad šie pasiūlymai esą "įtikinan- dentas- Jis pasakė japonų polici- i sipriešino komunistinės sistemos įve- U I \ A » 
tys įrodymai, kad mes mylime jai nebetikįs į Sovietų Sąjungos į dimui. Dabar, paleistas po 20 metų j Debesuota, gali lyti, tempera-
taiką ir gerą valią" I ateitį. I kalėjimuose, jis atrodo lyg 90 metų. į tūra diena 60 L, naktį 45 1-

dė atominę bombą, tačiau depar
tamento pareiškime prileidžia, 
jog sprogimas rugsėjo 22 d. ga
lėjo, būti Indijos vandenyne ar 
pietų Atlante. Ga! sprogimas bu
vo Indijos ar Pakistano? Stebėto
jai sako, kad pasaulyje jau seniai 
žinoma, kad Pietų Afrika yra 
tiek pažengusi, kad gali pasiga
minti atomo bombas be kitų pa
galbos. 

Salvadore neramu 
San Salvadoras. — Salvadore 

naujoji vyriausybė dar nesugebė
jo atstatyti tvarkos. Minios žmo
nių plėšia parduotuves, vyksta 

| kovos tarp valdžios rėmėjų ir jos 
priešų. Policija nesikiša į va
gystes ar muštynes. Sukilėliai, 
užėmę du vyriausybės pastatus, 
laiko įkaitais apie 300 tarnautojų. 
Vyksta derybos tarp vyriausybės 
ir sukilėlių. 

Jurų pratimai 
prie Havajy 

Tokijo. — Japonijos gynybos 
įstaiga paskelbė, kad ateinančių 
metų pavasarį įvyks karo laivy
no manevrai netoli Havajų. Da
lyvaus Amerikos, Kanados, Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos ir 
Japonijos karo laivai. Tokie pra
timai įvyks kartą per metus, bus 
išbandomi ryšių sistemos, žval
gybos, jūrų kelių apsaugos me
todai. Iš Japonijos karo laivyno 
pratimuose dalyvaus dų naikin
tuvų tipo, ginkluoti raketomis ir 
helikopteriais, karo laivai ir 8 
jūrų žvalgybos lėktuvai. 

KALENDORIUS 
Spalio 27 d.: Gaudijozas, Kris-

teta, Vytautas, Ilutė. 
Spalio 28 d.: Simas, Tadas, 

Anastazija, Gaudrimas, Agilė. 
Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 

Euzebija, Barutis, Tolvydė. 
Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:53. 
Sekmadienį 2 vai. ryto baigiasi 

.dienos šviesos taupymo laikas, 
Kubos revoliucijoje kovojęs, vėliau •, k . t k valanda «t-

susipykęs su Fidel Castro. Huber Ma-1 ••"HMis atsuka...as vaianoą ai 
tos. Nuotrauka iš 1959 m., kada jis bu- ? a ' 
vo 40 metų amžiaus suimtas, nes pa 
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ATSINAUJINIMO REIKALAIS 
Ilgesnio Darbo šventės savait- I Pasidalinta mintis ir visuomeni 

galio metu Kataliku Mokslo į nio pokalbio, spaudos bei leidi- Į 
Akademijos suvažiavimo proga ; nių reikalais, o taip pat iškelta 

vertė rašyti laiškus persekioja
miems dėl religijos okupuotoje 
Lietuvoje. Pajudintas ir Atsinau
jinimo žiniaraščio reikalas. 

suvažiavimo 
daugiau asmenų buvo suvažia
vę Chicagon iš įvairiu kraštų. 
Tai sudarė galimybę įvairioms or
ganizacijoms turėti savo pasitari
mus. 

Rugsėjo 3 d. įvyko pasi tar i -
Pokalbio dalyvių tarpe matėsi 

. ., , . .. . bendro tikslo supratimas. Visi — 
mas krikščioniško atsinaujinimo į ^ l i e č i a i t i e k d v a s i 5 k i a i _ 
reiKalais. Buvo pasisakyta, kad , v i f i n u ^ ^ b ū d u b u v Q į s i j u n . 
atsinaujinimo savaitgaliai ir susi- , { a t s i n a u j i n i m o v e i k l N o r s 

kaupimo dienos yra naudingi, • k o n k r e č i ų n u t a r i m ų nebuvo 
bet ] ų nepakanka ir sunkiau zmo , d d a r ^ t a č i a u t o k s 
nems prieinami. Svarbu besido- . ̂  ^ m s u $ t i 
mincius asmenis burti i bet ko- į . , . . , J7 „ •» 
. . . _ , . . , _ , . ,. i nno dvasią ir davė ryžto toliau 
kio pobūdžio būrelius, ratelius, d ė ^ ^ ^ 
grupes (Sv. Rasto a.skimmosi, ; a k o n a u ^ ^ 
studijų, pokalbių), kuriuose rys- I 
kėty religinis rūpestis. ' Vienas dalyvavęs pokalby taip 

Iš vienos pusės yra pastebė- ; atsiliepė: " T u r būt, įspūdingiausia 
ta, kad spaudoje pasirodo vertin ••*—«— 
gu idėjų, bet jomis nepasinau 

kuopos. Ateitininkų namai yra vi 
sų ateitininkų ir jų draugų na 
mai. Naudokimės jais, kad kiek
vienas jų kampelis taptų gyvas 
lietuviška dvasia. 

A. P. 

CLEVELANDO 
ATEITININKŲ S T U D E N T Ų 

SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 28 d. Lietuvių na
muose buvo sušauktas antrasis 
Clevelando ateitininkų studentų 
susirinkimas. Labai džiugu, kad 
turime patalpas, kur galime rink
tis puoselėti organizacinę veiklą. 
Dėkojame Lietuvių namų virši
ninkams už suteiktąsias teigia
mas sąlygas. 

Susirinkime dalyvao apie 25 
studentai. Praeitais metais lanky
tojų vidurkis buvo apie 15 asme
nų. 

Susirinkimą pravedė Tomas 
Palubinskas ir Rimas Jasenevi-
čius. Jie pasakojo apie jų kelionę 
į Lietuvą, rodydami skaidres bei 
nuotraukas. 

Tuojau po susirinkimo nuva
žiavome ir džiugiai, triukšmin
gai pasveikinome mūsų kuopos 
narę Kristiną Rociūnaitę, jos gim 
tadienio proga. 

S T U D E N T Ų SUVAŽIAVIMAS 

Ateitininkų studentų darbo su 

ietf 

Clevedando moksleivių at-kų Maironio kuopos vaidyba. Iš k.: Rita Kazlaus
kaitė, vicepirmininkė, Onytė Kliorytė - globėja, Paulius Staniškis — pir
mininkas, Alvydas Jasinevičius — sekretorius, kun. G. Kijauskas, S.J. — 
dvasios vadas, Asta Puskoriutė — iždininkė, Nijolė Balčiūnienė — globėja, 
Linas Vyšnionis _ narys ir Lina 2iedooytė — korespondentė 

Nootr. L. VyŠnJcato 

MOSU KOLONIJOSE 

buv.o tai, kad mes ra tu susiėmėm j važiavimas ruošiamas 

rankomis ir kartu meldėmės... 
dojama, o iš kitos — kad religinio ; Jautėsi tam tikra lygybė tarp la-
pobūdžio priemonių nepakanka , ; 
arba, kad nėra paaiškinimų, kaip 
jomis naudotis (pvz., kaip n a u - j 
dotis Šv. Raštu). 

Nebuvo apsiribota vien religi-
niais ar pamaldumo klausimais. I 

landė, lapkričio 3-4 d. atidėtas. 
Jis įvyks lapkričio 10-11 d. 

Kennebunkport, Me. 

KENNEBUNKPORTAS 

PERSITVARKĖ 

Pranciškonų kapituloje, vyku
sioje rugsėjo pradžioje, didesnių 
pakeitimų buvo padaryta tik Ke-

" T W P I nnebunkporto vienuolyne. Pasi 
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Palto iSlaidat mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus Ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 raen. 

Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA- 37.00 19.00 15.00 
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• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- i vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 4 nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4:00, šeštadieniais r skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. y bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

keitė provincijolas, o su juo kar
tu ir beveik visa provincijos va-

bai nelygių žmonių. Jautėsi i 
pagarba tam, Kuris mus visus iš 
tokių įvairių kelių suvedė tam | 
momentui į būrį, į bendrą ieško
jimą savo unikalaus kelio"... 

K. T. 

• i •«„> dovybe. Buvo išrinktas naujas Suvažiavimo metu rinksime: . * . ». . , . . . ; . a w * ~ ™ I J \_ • J ; . (Vienuolyno viršininkas ir visi ki naują SAS centro valdybą ir dis- j ̂  . „u..-_.-_i.-: 
kutuosime statutą. Rinkti valdy-

Clevelando moksleivių at-kų Maironio kuopos susirinkimo dalyviai. Iš k.: 
Rima Apanavičiūtė, Asta Puškoriūtė, Rita Kazlauskaitė, Rimas Puškonus, 
Alvydas Jasinevičius, Lina Ziedonytė, Paulius Staniškis, Nijolė Balčiūnienė 
- globėja. Kalba kun. G. Kijauskas, S.J. Nootr. L. Vyšnionio 

ATEITIES FONDO ŽINIOS 
Ateities Fondas 

Prieš trejetą metų keletas C h i -
cagoje ir apylinkėse gyvenančių 
vyresniųjų ateitininkų pradėjo 
ne tik kalbėti, bet ir rūpintis įsi
gyti savą pastogę. Pasėtas grūdelis 
jau davė vaisių — įsteigtas Atei
ties Fondas (Ateitis Foundation, 
Inc., not for profit corporation), 
pelno nesiekianti organizacija. 

Razmienė, dr. K. Rimkus ir A. Žu
kauskas. Jų naujoji pareiga suor
ganizuoti valdybą bei surasti dau
giau narių, kurie prisidėtų prie 
"Ateities Fondo", kad Ateitininkų 
namai taptų visų ateitininkų 
židiniu, ugdančiu ir skleidžian
čiu atdtininkiškus idealus savo ir 
visos lietuvių bendruomenės, 
ypatingai jaunimo tarpe. 

Spalio 16 d. susirinkusi taryba 
pasiskirstė pareigomis, svarstė vai 

bą ir statuto reikalu balsuoti, ga
lės tiktai atstovai. Draugovė pa
rinks atstovus: nuo penkių na
rių sumokėjusių nario mo
kestį, leistina atsiųsti vieną ats
tovą. 

Prašome pasiruošti Šiam dar
bo savaitgaliui: atvažiuokite pa
galvoję apie mūsų studentų atei
tininkų organizaciją ir veiklą: jos 
geresnius bruožus bei ydas. Lauk
sime ir tikėsimės ii jūsų minčių ir 
diskusijų, kaip pagerinti ar pa
keisti organizaciją, kad ji būtų 
mums prasmingesnė. 

Rinksimės Lietuvių namuose 
penktadienio vakare ir šeštadie
nio rytą. Ten vyks ir registracija. 
Šeštadienio rytą rinksime naują 
valdybą. Po pietų, baigę disku
tuoti statutą, balsuosime juos 
priimti ar atmesti. 

Nakvynė bus visiems atvyku
siems parūpinta. 

A 

ti jo pagelfoininkai. 

Kun. Paulius Baltakis vado
vaus pranciškonų provincijai. Iki 
šiol jis buvo Brooklyno vienuo
lyno vyresnysis ir Kultūros Židi
nio direktorius. Provincijos tary-
bon išrinkti: Jurgis Gailiušis, il
gametis provincijolas, Viktoras 
Gidžiūnas, „Varpelio" redakto
rius, Pranciškus Giedgaudas, 
spaustuvės vedėjas, Augustinas Si
manavičius, Toronto klebonas, ir 
Jonas Bacevičius, studijų prefek
tas. 

Kennebun-kporto vienuolyno 
viršininku arba gvardijonu yra 
išrinktas kun. Jurgis Gailiušis, 
kuris jau ankščiau šiam vienuo-

Hartford, Conn. 
SKAUTŲ SUKAKTIS 

Lapkričio 4 d. Šatrijos ir Tė 
viškės vietininkijos rengia 30-
ties metų skautiškos veiklos pa
minėjimą. Šv. Trejybės bažnyčio
je 9 vai. šv. Mišios, po jų parapi
jos svetainėje iškilmingoji suei
ga, veiklos apžvalga ir pusryčiau
jant skautiški prisiminimai. 

Atsiliepkite, sesės ir broliai, ku
rie čia skautavote, pabendraukit 
su mumis tą dieną, jei ne asme
niškai, nors raštu, papasakoda
mi ką veik»ate, kiek skautukų au
ginate. Visi laukiame 1 

Sesės ir broliai 

RUDENS SEZONAS 

LMKF Hartfordo klubas pra
dėjo rudens sezoną. Rugsėjo 30 
d. susirinkusios pas narę S t Ge
čiauskienę aptarusios bėgamuo
sius klausimus, kiek ilgiau svars
tė bendros kūčių vakarienės ren
gimą. Visos baiminosi maisto pa
brangimu, pasiūlyta jungtis su 
šeštadienine mokykla. 

Kūčiom rengti sudaryta komi
sija susitarė su šeštadienine mo
kykla —jungti kūčias »r vaikų 

Worcester, Mass. 
LIETUVIU KLUBO 

ROPESCIAI 

Lietuvių Piliečių Klubo nauju 
pareigūnų 1980 metams nomina-
vimas ir rinkimai įvyksta klubo 
patalpose €7 Vernon Street, Wor-
cester, Mass. Klubo pareigūnų no-
minavimas įvyks lapkričio 12 die
ną 8 valandą vakare, pirmadienį. 
Klubo pareigūnų rinkimai bus 
gruodžio mėn. 8 dieną, šeštadienį, 

nuo 11 valandos ryto iki 6 valan
dos vakaro. ' _ T 

Klubo pirmininkas Edi T a m u -
levich iš pareigų atsisako ir dau
giau nebekandidatuos į pirminin
kus. Todėl lapkričio '12 dieną .teks 
nominuoti naują klubo pirminin
ką. ~ r s 

• - - i oi 
Apie Naujų metų sutikimą klu

be nieko nekalbama. Kada bus iš
rinktas naujas klubo pirmininkas, 
tada gal reikalas pajudės. . t 

Antanas Bušmanas 

lynui vadovavo 6 metus Jam pa- j kalėdinės eglutės programą N u 
gelbininku paskirtas kun. Gabrie-I matyta gruodžio 16 d. Šv. Trejy-
lis Baltrušaitis, ilgus metus bu-į^ės parapijos svetainėje 5 vai. 
vęs Šv. Antano gimnazijos direk- į p r a dė t i rimties valandėle — kū-
torius, o paskutinius metus dir- Į c-iom ir baigti linksma kalėdine 

Jos pagrindinis tikslas buvo ir yra « dybos sudarymo klausimą, kurią 
įsigijimas ir išlaikymas savos pa- pagal Fondo įstatus ji skiria, tarė-
stogės, kur būtų tautinis, religi- si dėl taisyklių, kurių būtų lai-
nis ir kultūrinis veikimas ne tik komasi namus besinaudojan-
ateitininkų, bet ir jiems pri jau-: t iems ir būdų naujų narių ver
čiančių. 

Gera naujiena 

bavimui. Taryba dėkojo ypatin- ' 
gai daug darbo namų tvarkymui Į 
įdėjusiai E. Razmienei, kuri buvo 
ir y r a ne tik Ateit ininkų namų 
idėjos sumanytoja ir puoselėtoja, 
bet ir nuolatinė darbininkė, tal
kininkaujama L. T. Alenskų ir 
Abromaičių šeimų bei F.* Mac
kevičienės. 

Ateitininkų vienetai, ar moks-

Ateitininkų pastogės įsigijimas 
virsta realybe. Prieš keletą mė
nesių, būrelis vyresniųjų ateiti
ninkų ir jiems prijaučiančių, ku
riems rūpi ir prie širdies Ateities 
Fondo tikslai, užpirko ramioje ir 
gražioje vietoje prie Lemonto 
(Archer ir 127 St.) gabalą žemės , leivių, ar studentų, ar sendrau-
su geru dviejų aukštų mūriniu j gjų jau gali tais namais bet kada 
namu. Jis nutarė namus ir keletą i naudotis, daryti posėdžius, susi-
akrų žemės dovanoti Ateities Fon ; rinkimus, kultūrinės ar religinės 
dui. Jau dabar, nors namai dar I minties popietes ar vakarones, sa-
tik užpirkti, Ateities Fondas gali | vo įvairias šventes, susibūrimus ir 

šeimos šventes. Patalpomis su
interesuotieji prašomi kreiptis pas 
E. Razmienę, tel. 815 - 727 
— 1196. Namai tik 40 min. nuo 
Marquet te Parko ir yra lengvai 
pasiekiami Stevensono ir Archer 
gatvėmis. Jie yra gražiame gam
tos prieglobstyje. 

Šį mėnesį ir kito pradžioje ten 
jau rinksis Dielininkaičio, Dau
manto, Stulginskio, Valančiaus 

jais leisti naudotis. 

Veikla 

Spalio 10 d. įvyko "Ateities 
Fondo" narių, aukojusių po 
5000 ar mažiausiai 200 dol., gau
sus susirinkimas. Buvo sudaryta 
Fondo Taryba, į kurią įėjo: O. Ab-
romaitienė, T . Alenskienė, dr. 
P. Kisielius, F. Mackevičienė, J. 
Polikaitis, A. Prapuolenytė, E. 

LiPNTCNTECn; 
SUSIRINKIMAS 

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų susirinkimas įvyko 
spalio 13 d. Jaunimo centre. Dis 
kutavom apie ateinančius metus. 
Buvo išrinkta nauja valdyba: 
Giedrius Sodonis — pirmininkas, 
Rūta Musonytė — vicepirminin
kė, Vida Momkutė — sekretorė, 
Darius Polikaitis — koresponden 
tas, Rimas Kučėnas — iždinin
kas. Po to kalbėjome apie popie
žiaus atvažiavimą į Chicagą ir 
žiūrėjome skaidrių. 

Sekantis susirinkimas planuo
jamas lapkričio 4 d. Jaunimo 
centre. 

MINĖSIME VĖLINES 

Kiekvienais metais Pr. Dieli
ninkaičio jaun. moksl. ateitinin
kų kuopa laikosi gražios tradici
jos ir organizuotai dalyvauja Vė
linių Mišiose pagerbiant miru
siuosius. Penktadienį, lapkričio 

| 2 d., 5:30 vai. vak. visi unifor
muoti nariai renkasi mokyklos 
prieangyje, o 7 vai. vak. organi
zuotai su žvakutėmis eina į Švč. 
Mergelės Gimimo bažnyčią iškil
mingoms šv. Mišioms. 

Visi nariai, tėveliai, draugai ir 
kas tik nori prisidėti prie miru
siųjų pagerbimo yra kviečiami 
žvakučių eisenoje ir šv. Mišių au
koje dalyvauti. 

bęs Roahesterio Šv. Jurgio para 
Kazlauskas įpijoje. Kun. Steponas Ropolas, 

buvęs ilgus metus provinci'os eko
nomas, vadovaus vasarvietei, o 
buvęs vienuolyno vikaras kun. 
Rafaelis Šakalys dabar eis provin
cijos ekonomo pareigas. Bernar
dinas Grauslys ir Jonas Bacevi
čius pasilieka savo pareigose. Pir
masis provincijos sekretorius, o 
antras studijų prefektas ir pašau
kimų direktorius. 

nuotaika su Kalėdų senelio dova
nomis. 

Norintieji dalyvauti prašomi 
iki 9 gruodžio užsiregistruoti pas 
B. Zabulienę, telef. 289—2882. 
Vietų skaičius gana ribotas. K.M. 

P A D fi K A 
Nuoširdžiai dėkoju Algimantui GeCiui 

ir jo pirmininkaujamai JAV LB KraSto 
Valdybai už prisiminimą JAV LB IX-

Kun. Leonardas Andriekus, j ^^^ Tarybos pirmosios sesijos proga 
„Aidų" redaktorius ir Kennebunk- j | r apdovanojimą Vilniaus Universiteto 
porto vasarvietės vedėjas, paskir-i keturių šimtų metų sukakties medaliu, 
tas Brooklyno vienuolyno virsi-1 T a i d o v M a - ^ ^ m a n e s u L i e t u v a 

ninku, o buvęs gvardijonas Juo-

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm , antr. irketv 6 iki 7:30 v. v. šešt. 
1 iki 3 vai Pagai susitarimą. 

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.; pirm . antr, ketv. irpenkt. 100 - 5:00 
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. p.igal susitarime: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-": antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai 

Of is. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1443 So. 50th Ave.. C i c e r o v ; o ^ 
Kasdien 1-5 vai. ir 6-8 va! vak.,išskvrus 
treč. Sešt 12 iki 4 v.il. popiet 

Tel. REIiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

zas Butkus perkeltas į St. Peters-
burg, Florida. Kituose vienuoly
nuose pakeitimai labai nežymūs. 

A. Petronis 

ir Lietuvių Bendruomene, dėl to labai 
miela ir artima mano dvasiai bei Šir
džiai. 

Su tikra pagarba 
STASYS BARZDUKAS 
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— Amerikoje 10% vteų dir
bančių turi gėrimo problemas. 
Dėl alkoholio vartoj imo per me
tus tur ima 43 bil. dol. nuosto
lių. 

F U m DOVANA f VENCIŲ IK KITOMIS PROGOMIS 

Vi. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- I l l a l d a -
- Pr«L J M M 

NauJatU Tertamtttaa jrra prmtiiko formato, irlltaj kietai* virta* 
Haii Vertimas padarytas iratit Haturių kalba. Mecenato dtfca laida 
parduodama prieinama kaJaML 

fliiaii "DRAUGO** kaytjM 

K a i n a — $ 8 . 0 0 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 90 eaato. mokeaeiama ir parsiuntimui 
(Kitur gyvenantieji pridekite 28 cantus). 

G«n proga viatama (atgyti Naująjį Tesiamant*. Siuskit* 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pag.il susitarimą 

Ofiso tel . — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sršt. nuo 1 iki 4 vai 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ j 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS . 
SPFCIAUSTĖ 

MEDICAL BUILDING 
320C VV. 81st Street ' 

Valandos Kasdien nuo 10 vai ryto 
iki ] vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168. rez. 239-2914,* 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ^ 

Specialybė vidaus ligos * " " 
2454 VVest 71 st Street •">•" 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
pirmad . antrad., ketvirtad- irpo.nJstaid. 

3 iki p. p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 *>*« 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURCIIA '"" 

Ofisai: i ' ° " 
111 NO VVABASH AVC. -r^, 

4200 NO. CENTRAL AVE. „ , ; r . 
Val.indos pagal susitarimą . 

DR. FRANK PLECKAS ~ 
(Kalba lietuviškai* v ' 

OPTOMETRISTAS •* • - ' " ' 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ii'A Z\ 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Te l . 73-7-5M9.C 

Vai. pagal susit.irim.i Uždaryta tr'e^*** 

... -\. 
DR. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTU, PŪSLĖSIR 
PROSTATO CHIRURGIJA-*."'^ 

2656 VV. 63rd Street t u d 
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak rit/. 
O f i s o tel. 776-2880, rezid. 448 -5545-

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

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS - CHIRURG1 JA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

T d . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą. 

DRA U 6 A S 
4845 W«t 83rd Strttt 
Chleago, llllntis §0629 

įstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdirn 10-12 ir 4-7 išskyrus trpč ir ieit 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel . — G R 6 - 0 6 1 7 - m 

6 9 5 8 S. T a l m a n AveA>fTT" 

>/ 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-61^5 

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

2454 VVest 71st Street 

t'ai pirm . antr.id . kotv ir penktad. 3 ^ e 
-7 — iš anksto susitarus 

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

DR. PETRAS 2LI0BA £ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*" 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv. ir prnkt 

2-7; šeštadieniai'- pagal suVitarirrla ,v* 

Apsmioka skelbtis dien DRAU<*: t*es 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių ėHert-

rastis, gi skelbimų kainos yra vjsieins 

prieinamos 

http://pag.il


Metų UikotarpUi 

ŽMOGAUS IR TAUTOS ISTORIJOJE 
DIDELIU 20D2IŲ NESAMI PAVOJAI 

Rudeniop žvelgiant į nuspal- juos, nes jų net nepažinime, bet 
Vintus ir krintančius medžiu la- su pagarba, dėkingumu, susimas- Į Palei Persijos įlanką esančiu 
pus, į gamtos pasikeitimus, kyla tymu ir malda, nes jie kūrė tau 

Ne tik arabams, bet ir Vakarams rūpi išlaikyti tvarką 

P. GAUCYS 

naujų minčių apie patį žmogų, tos istoriją. Savo auka jie istorijos 
tautą, valstybę. Gamtos istorija kelią kreipė laimingesne ir švie-
kartojasi kasmet. Žmogaus istori- sesne linkme, kad tautos istorija 
ja slenka į savo pabaigą. Tauta keistųsi ne su metų laikotarpiais 
gyvena savoje istorijoje, kurioje ar žmogaus amžiumi. Jų darbai 
vieni, istoriją kūrę, jau žinomi ir vargas išsiliejo kūrybingu 
tik iš istorij,os puslapiu, kiti tą nepriklausomo gyvenimo laiko-
istoriją dar tebekuria. Bet ir jie tarpiu, kuriame išaugo kovingi, 
pamažu keliauja į istorijos kny- kančių ir mirties nebiją laisvės 
gas, jei nenori likti be žymės, kad gynėjai, net vergijos sutemose ko-
žmonėmis buvę. voją už laisvę ir savo tautinį išsi-
! į! Ateinančią savaitę bus Vėlini v laikymą. 
diena. Vėl daugelis prisimins, čia laikas vėl veikia kiekvieno 
fc*d yra tokia diena, kuri prime- žmogaus ir visos tautos istorijoje. 
na iškeliavusius amžinybėn arti- N o r s a t e i t i e s i v y k i a i nenumato
muosius, gimines, draugus. Dau- ^ ir nežinomi, bet istorijos 
gelis prisimins savo tėvus ar bro- l a p u s s k a i t y s ateinančios kartos, 
liūs, su kuriais amžinai jungia sugebančios matyti praehes savo 
kraujo artumas ir dvasinė šilima, vyresniųjų broliu didvyriškumą. 
Nėra šeimos, nėra net pavienio pageite rudens lapai, kaip ir isto-
žmogaus, kuris bet kuriose kapi- ^^ pamoka, šiandien turi ska-
nėse neturėtų savo artimųjų, tai- t i n t i susimąstyti prie didvyrių ir 
gi savo dalies. jų darbu, nesiramstant tik JŲ pa-

Pagaliau mūšy tautos istorija minklais, bet stiprinantis ir kitus 
yrą tokia įvairi ir tokia skirtinga, stiprinant ju gyvenimo pavyz-
kąd daugelis mūsų artimųjų yra ežiais, 
nuo Sibiro taigų ir pavergtos te- . 
vyriės nežinomų ir nepažymėtu B k . _. .. , ^ . .-i . . . .1 .r v. i ; Pavergtoje tėvynėje spauda amžinojo poilsio vietų įkisio arki- , . r ' . ', . iM 
. . i...s:_ £ L . A - i I 3 L T«: ;. persekiojama ir naudojama tik 

propa-
to krašto žemes kampelio. Tai ir k o m u n i s t i n e i ^ p , ^ 
yra.istorija, i kūną žvelgiame, ^ ^ ^ l a i s v o s 

arabų valstybių milžiniški tur 
tai sukelia ne tik socialinius kon
fliktus, politinį nerimą, bet ir neiš
pasakytus eikvojimus. Kur anks
čiau kupranugariai skabė dygią 
žolę, dabar iškyla nauji miestai, 
statomi vėsinami namai, pramo
nės įmonės ir aerodromai. Stai
gių atmainų įtakoje ėmė keistis 
senieji papročiai. Tų valstybių 
tvarkytojai įsitikino, kad nėra 
lengva investuoti milžiniškas su
mas į retai gyvenamą kraštą ir 
daugiausia nuogas žemes. 

Naftos kainos 

1973 m. kilęs Izraelio — ara
bų karas į padanges iškėlė naf-
to kainą ir arabams atnešė milži
niškus turtus- Bilijonai dolerių 
suplaukė į tas arabų šalis, netu
rėjusias gerų uostų, gero trans
porto, prityrusių darbininkų ir 
valdovų, nusimanančių, ką da
ryti su tais milžiniškais turtais. 
Buvo pradėtos vykdyti progra
mos, kurios turėjV) tas šalis įves
dinti į dabartinio amžiaus laikus. 
Prigūžėjo inžinierių, technikų, 
patyrusių darbininkų ir kitų, 
geidusių pasipelnyti lengvai 

, . . . j . .» n • gandai. Dėl laisvos spaudos I švaistomais pinigais. Bet jie atsi 
kurią prisimindami susitelkiame ^ . ^ ^ ^ k kenčia j nešė su savim ir svetimas idėjas, 
i^kurioje randame savo gyveni- fr ^ ^ ^ . ^ n e g u c a r m e s < 

priespaudos laikais, kad tik gale 
^kurioje randame savo gyveni 

mo dalį — savo paties sielos dalį 
su savo artimaisiais- Juos prisi- . ., ., - . . . . . . 
un&Z.. - „.., .. * t -i tų išreikšti savo tikėjimą ir ap-
mmti nėra tik sentimentas, tik : ,. . . ' ^ . *̂  
gailestis ar ašaros, bet prisiminti Cn t I ^vo tautinius savitumus, 
krikščioniškai yra pareiga ir sa- Tai naujų laikų didvynai, kūnuos 
vo įsitikinimų išraiška reikia Pnammti gyvus ir 

miru-

Ateinanti savaitė yra ne tik 
kapų puošimo diena, bet ir kaip nimus šviesesnei tautos ateičiai, 
religinės prasmės šventė. Ją iš j u o i a b i a u r e i k i a prį<aminti mi-
naujo reikės įjungti į savo gyve- :rusius i r kalėjimuose sunaikin-
nimo, kartu ir į tautos istoriją. t u s naujv.osius knygnešius. Tai ir 
Tautos istorija — tai jos žmonių y ^ p r o g a vėlinėse krikščionišku 
atlikti darbai, jos vaikų auka ir prisiminimu mirusius prisiminti, 
didvyriškumas, jos kūryba ir tos Didvyrės ir didvyriai yra moti-
kūrybos rūpesčių pratęsimas. Su- n 0s ir tėvai, kurie išaugino savo 
sijungti su mirusiais artimaisiais, šeimas, išnešė jas pro bombas 
ar jie-būtų likę Sibire, ar paverg- i r fcaro siaubą, išsaugojo lietu-

kurios skaudžiai pažeidė tradici
nes institucijas. Kai kurių valsty 
bių išlaidos pasiekė neįsivaizduo
jamo dydžio. Saudi Arabijos išsi
vystymo penkmečio planas siekė 
145 bilijonus dol. Pradėtos staty-

sius, bet tikrai aukojančius, kaipjti įmonės ir fabrikai, kurių ga
mybas nebus įmary>ma suvarto
ti. Buvo padaryta daugybė klai
dų ir vėjais paleisti milijonai. 
Atsirado didelio masto infliacija, 
o daugybės svetimšalių darbi
ninkų buvimas sukėlė nerimą. 

senovės knygnešiai, savo gyve-

toje tėvynėje ar šiame krašte, viskam" gwenimui, ~nore ratyslnaftos PaJamaS- Pradėta statyti 

Žinodami, kad vieną dieną naf
ta išsibaigs, planuotojai pasku
bomis kūrė pramonę ir visokias 
įmones, kurios galėtų pavaduoti 

reiškia susijungti ne sentimen- neturėjo šviesesnių dienų ir į ka-
tais, bet malda ir pasiryžimu jų p u s nusjnešė tik rūpestį savo vai-
darbus pratęsti savo tautos istori- i^j. Didvyrius tėvus ir heroiškos 
i°ie- aukos motinas turi prisiminti 

# vaikai, nors jie jau ir yra tame 
šiemet beveik kiekvienas didės- amžiuje, kai turi rūpintis savo 

nis lietuvių susibūrimas nuoŠir- vaikų likimu. Bet tai susijungi-
džiai- mini Vilniaus universiteto mas mirusių ir gyvųjų, kurie ga-
400* metų įkūrimo sukaktį. Sie- Ii susitikti prisiminimuose, pa-
met daugelis prisimena lietuvių garbos teikime ir. maldos žo-
spaudos septyniasdešimt penkerių džiuose. Vėlinės šiuo atveju jau 
metų atgavimo sukaktį, šimtą nėra tik žvakučių degiojimas prie 
penkiolika metų nuo jos uždrau- savo artimųjų kapo, bet dabartis, 
dimo ir šešiasdešimt aukos, pa- kurioje vieni ir kiti susitinka is-
siryžimo ir kančios metų laiko- torijoje ir istorijos kūrime. Jie su-
tarpį.Tai vėl istorija, kuri negali sitinka ir nuošrdžiuose pasiryži-
iŠnykti nei iš paskira lietuvio, muose — gyvieji kurti naują isto-
nei iš visos tautos praeities pri- riją, pasiremdami kūryba tų, ku-
shninimv. Tai parodo tautos rie tautos istoriją kurti jau užbai-
krlimą ir jos kultūros žlugdymą, gė. 
Tai parodo tautos pasiryžimus Kas kuria lietuvių tautos isto-
ir didvyriškas kovas. riją? Tai klausimas, kuris daž-

Kulturos kūrybos pranokėjai, nai kyla išeivijos spaudoje ir ko-
kultūra ir mokslą lietuvių tauto- vojančioje tautoje. Lietuvos isto-
je kūrę su pagarba prisimenami rija tęsiasi tūkstantmeti, nors 
ir su dėkingomis mintimis paly- mes geriau tik jos šimtmečius 
diml. Tačiau prisimintini ir tie prisimename. Bet istoriją kuria 
nežinomi skaičiai spaudos darbi- ir dabar visi, kurie prieš šimtme-
ninku, kurie, rizikuodami gyvy- čius, prieš dešimtmečius ir da-
bėmlš ar bent laisve, rašė, spaus- bartyje siekė ir siekia tautai gė
dino, leido laikraščius ir knygas, resnės ateities, savo Jaunąsias 
kad tauta pasiektų daugiau švie- kartas tautos istorijon įjungti ir 
sos. NeužmirStami ir tie nesus- savo darbais ją pratęsti. Metų lai-
kaiČiuojami knygnešių būriai, kotarpių pasikeitimai tik prime-
kurių kelias buvo retai laimingas na, kad žmogaus ir tautos istorija 
— daugelis jų prapuolė Sroi- eina kartu ir kad žmonės — did-
ro tremty, žuvo kalėjimuose ar vyriai ir pilkieji nežinomi var-
sunkiuose katorginiuose darbuo- dai —tą istoriją visą laiką kuria. 
se. Tauta ir laikosi gyvais ir miru-

Tai vėl lietuvių tautos istorija, šiais didvyriais gyva ir išlaiko sa-
kurią ypač primena Vėlinių die- vo paveldėtus tautinius turtus, 
na. Ne su grauduliu žvelgiame \ Pr. Gr. 

daug uostų, nes dabar laivai iš
laukia po kelis mėnesius, kol gau
na iškrauti atvežtas prekes. Atsi
dūrusios krantinėje, dėl transpor
to stokos tos prekės dažnai su
genda. Veikiant pasku1 mis ir ne
suderintai, beveik ki na vals 
tybė ir valstybėlė stat^ tos pačios 
srities fabrikus, kurie ilgainiui pri
gamins tų pačių gaminių ir 
tarpusavy varžysis. Daug uostų 
su moderniausiais įrengimais pr> 
10 metų stovės tušti ir nenaudo
jami. Beveik visose tpse valstybė
se statomi aliuminijaus lydymo 
fabrikai. Pristatyta daug praban
gių viešbučių, tačiau pasigenda
ma lankytojų. Pristatyta ir vis 
statoma naftos dirbinių gamyklų, 
kurios po kelerių metų savo ga
miniais užtvindys visas rinkas. 

Svetimšaliai arabų kraštuose 
Svetimšaliai darbininkai irgi su 

daro nemažą rūpestį- Jungtinis 
arabų emi ratas turi tik 160,000 
gyventojų, bet savo planams vyk
dyti prisikvietė 600,000 darbinin
kų, Bareinas turi 184,000 gyven
tojų ir 100,000 svetimšalių dar- į 
bininkų. Saudi Arabija su 6,5 mil. 
gyventojų atsikvietė 1,5 mil. dar
bininkų. Tie darbininkai daugiau 
sia yra iš Azijos, gyvena palapi
nėse. Jie reikalauja geresnių gy
venimo sąlygų, kartais panaudo
ja net smurtą. 

Pietų Kerėjos ir Indijos maiš
taujantiems darbininkams nura
minti buvo panaudota kariuo
menė. Tose arabų šalyse pales
tiniečiai sudaro ypatingų sunku
mų. Kuwaitas tuir 500,000 gy
ventojų ir tiek pat svetimų dar
bininkų, iš kurių pusė palestinie 
čiai. Jiems neleidžiama įsipilietin 
ti, pirčti žemę ir turėti savo įmo
nes. Jie yra labai neramūs, nepa
tikimi ir vietos gyventojai bijo, 
kad jie smurtu nepasigrobtų kraš 
to valdžios. Svetimšaliai dažnai 
nepaiso vietos papročių: geria ir 
parduoda alkoholį. Sugauti nu
plakami, sučiupti draugaujant su 
mergina — ištremiami, nes isla
mo įstatymas draudžia vyrui būti 
vienam su moterimi, jeigu ši nėra 
jo žmona. Tiems kraštams sve
timšaliai darbininkai gyvybiškai 
svarbūs. Kuwaite palestiniečiai 
dirba administracijos ištaigose. Be 
jų talkos Kuwaito valstybėlė ne
galėtų žmoniškai tvarkytis. 

Dideli laimėjimai ir pavojai 

Iš naftos gaunamos pajamos 
Persijos įlankos valstybes įgalino 
įvykdyti įspūdingų laimėjimų 
JAV studijuoja 7000 Saudi Arabi 
jos studentų, ir vyriausybė staty-

Rimties valandėlei 

BAŽNYČIA - KRISTAUS 
DARBAI GYVENIME 

ja užsienyje. Irano 50.000 stu
dentų studijuoja užsienio univer 
sitetuose. 1967 m. Jungt. emirate 
mokėsi tik 300 vaikų. Dabar 175 j 
mokyklose mokosi '100,000 vaikų, i rytų nuo pasaulio, skelbtų pa-

1 moksluose Evangeliją, rūpintųsi 

Žmonės iš katalikų Bažnyčios, 
kuri laisvai veikia laisvuose kraš
tuose, dažnai nori, kad ji užsida-

dina sostinėje universitetą, kuris 
kainuos 3.5 bilijonuų dolerių. ] valstybėse pastoviai 
2000 emirato studentų studijuo-1 tvarka ir ramybė. 

Ligonių gydymas beveik visose 
tose šalyse yra nemokamas. Emi
rato ligoniai valdžios lėšomis 
netgi nuvežami į Europą, jei vie
tos ligoninės neįstengia jų pagy 
dyti. Nafta turtingos valstybės 
savo piliečius beveik viskuo apru 
pina. Kuvvaite elektra, vanduo ir 
telefonas neapmokami, tai nemaža 
paslauga šalyje, kur vėsinimo apa 
ratai turi veikti per ištisus metus, 
o vandens statinė daugiau kai
nuoja už naftos statinę. 

Nepaisant priemonių apsaugo
ti musulmonų papročius, vyksta 
dideli socialiniai pakitimai. Mote
rys palengva įžengia į visuome
nę. S. Arabijoje mokosi 500,000 
mergaičių su moterimis moky
tojomis. Jos gali žiūrėti televizi
joje vyrų diktuojamų pamokų. 
Joms leidžiama studijuoti medi
cinos ir švietimo srities mokslus. 
Joms neleidžiama vairuoti auto
mobilių ir viešumoje turi nešioti 
šydus. Bet su giminėmis gali ke
liauti po Europą, kur persiima jos 
gyvenimo būdu. Daugumą tų 
valstybių valdo šeimos. Jos nori 
išlaikyti savo valdžią kuo ilgiau, 
nors iš visų pusių yra spaudžia
mos keisti esamą tvarką. Dešinie
ji kelia triukšmą, kad moderni
zavimas laužo islamo papročius 
ir kultūrą, viską apkrečia mater
ializmu. Kairieji, ypač palestinie
čiai, verčia eiti socializmo keliu. 

Saudi Arabijai gresia pavojus, 
kad komunistų fanatikai gali iš
sprogdinti jos elektros jėgaines 
ir naftos įrengimus ir ilgiems mė
nesiams sustabdyti naftos tieki
mą. Vakarams tai būtų katastro
fiška nelaimė. Vakarams telieka 
pageidauti, kad Persijos įlankos 

išsilaikytų 

D. Britanija intensyviai ieško naftos šiaurės jūroje ir jos iš ten gauna ne
mažus Meldus 

sakramentais ir nesikištų j visuo
menės reikalus. Kiti gi laukia, 
kad Bažnyčia uždarytų savo 
šventovių duris ir eitų į žmones, 
rūpindamasi socialiniu teisingu
mu, vargšais, prispaustaisiais, 
ruoštų visokių reformų planus 
ir net juos pati vykdytų. Ką tu
rėtų daryti Bažnyčia, kad neat
stumtų vienų ir nepaliktų kitų? 

Bažnyčios kelias iš tikrųjų 
yra Kristaus kelias, darbai ir gy
venimas tose sąlygose ir tose ap
linkybėse, kuriose ji kada veikia. 
Jėzus Kristus skelbė dangaus ka
ralystę, kurioje jos nariai turėjo 
gerinti savo gyvenimus, būti 
teisingi, mylėti vieni kitus, gar
binti Dievą, kaip savo Tėvą. Ta
čiau tuo pačiu metu Jėzus ieško
jo ir nusidėjėlių, kurie buvo nu 
grimzde savo silpnybėse, iškreipę 
žmogiško gyvenimo kelius ir ku
rie savo jėgomis negalėjo iš dva
sinio skurdo pakilti. 

Jis taip pat ieškojo vargšų ir 
pagalbos reikalingų, darydamas 
jiems net stebuklus, juos gydyda
mas, naikindamas jų negales. Jis 
skelbė savo mokslą ir pakvietė į 
savo karalystę net muitininką 
Matą ar nusidėjėlę Magdaleną ir 
teikė jiems jėgų tapti šventai
siais ir krikščioniško gyvenimo 
pavyzdžiais. Jėzus gailėjosi tautos 
ir verkė, matydamas pranašiško
mis akimis, kad Jeruzalėje neliks 
akmens ant akmens. Tačiau jis 
nevertė tikėti užsispyrusiųjų, ne
darė jų akyse stebuklų, nes už
kietėjusios širdys ir protai nebu
vo verti dieviškos malonės. 

Taigi, ką anuo metu darė Jė
zus Kristus, tą dabar turi daryti 
ir daro jo įkurtoji Bažnyčia. Ji ne
uždaro šventovių durų, ji neuž X i 

sidaro nuo pasaulio, nors ir žino?f 
kad ji yra pasaulyje, nors ir ne iš 
šio pasaulio. Ji skelbia Evange
liją ir įsako evangelinį mokslą 
skleisti visiems, kad Kristus ir jo 
gyvenimas taptų nauja realybe 
dabarties pasaulyje. Bet ji rūpina 
si ir tais, kurie reikalingi pagal
bos, kurie vargsta ir skursta, tai 
yra rūpinasi socialiniu teisingu
mu, atremtu meile ir dieviš
kais įstatymais, rūpinasi vargšų 
šelpimu, labdara, aukomis savo 
broliui, stokojančiam žmogiškos 
širdies ir artimo pagalbos. Tai da
ro organizuotai, skatinimais ir 
palaiminimais, kurių teikia suge
bantiems šventu gyvenimu ir au 
kos dvasia pakelti žmonių dva
sią ir stiprinti jų kūnus. 

Bažnyčios istorija rodo tą Kris
taus kelią krikščionybės ir jos 

šventųjų gyvenime. Prisiminti
ni tik tokie šventieji, kaip šv. 
Ambroziejus, kuris ketvirtame 
šimtmetyje išpirko daugybę be
laisvių, vysk. Landerichas, kuris 
Paryžiuje įkūrė "Dievo namus" 
ir priglaudė ligonius ir tūkstan
čius pakeleivių. Dar labiau žino
mi tokie šventieji ir jų įkurtos 
vienuolijos, kaip šv. Pranciškus 
ir pranciškonai, Šv. Domininkas 
ir jo pamokslininkų ordenas, šv. 
Elzbieta ir jos vienuolija, besirū
pinanti ligoniais, Šv. Vincentas 
Paulietis ir labdaros organizaci
jos. 

Tai Kristaus keliu ėjusieji, 
Bažnyčios skatinami, žinomi isto 
riniai asmenys, kurie sekė Kristų 
ir, mylėdami Dievą už viską la
biausiai, mylėjo ir artimą kaip 
patys save, artimui save aukoda
mi. Ogi Šv. Jonas Bosco yra išlei
dęs daugybę vargšų benamių 
vaikų į mokslus, suteikęs galimu 
mus mokytis amato ir kurti savo 
ir aplinkos geresnį gyvenimą. Tai 
istorija, kurioje reiškėsi Bažny
čia, Kristaus įsteigtoji institucija, 
kaip šalpos ir labdaros skatinto
ja, bet kartu ir kaip Evangelijos 
skelbėja darbais ir gyvenimu. 

Bažnyčia nėra tik vienos sri
ties institucija, kaip valstybė ar 
bet kuri visuomeninė organizaci
ja. Ji yra Jėzaus Kristaus, Dievo 
Sūnaus, atstovė žemėje. Ji skelbia 
tą pačią meilę, kurią skelbė ir ku
rią reikalavo vykdyti Kristus. Ji 
rūpinasi ir socialiniu teisingumu, 
kuriuo rūpinosi Kristus, reikalau
damas iš turtingųjų atsižadėti 
savo turtų ir pagelbėti vargšams. 
Tos dvi Bažnyčios veiklos sritys 
yra dieviška ir žmogiška jos da
lys, kurios susieina į vieną jos pa
siuntinybę — eiti Kristaus keliu 
žemėje, gelbėti žmonių sielas, 
mokyti juos naujų kelių, bet ne
užmiršti ir kitiems priminti, kad 

į žmogus yra iš kūno ir sielos. Tai
gi kūniškas ir dvasinis Dievo kū
rinys. Bažnyčios kelias ir yra Kris 
taus kelias darbuose ir gyvenime. 

K. J. D. 

LAZERIAIS TIRIA DEBESIS 

Mokslininkai sukūrė meteo
rologinius šviesos lokatorius, 
kuriais galima zonduoti žemes 
atmosferą ir gauti vertingų 
duomenų apie debesų susidary
mo ir raidos ypatybes, jų tan
kumą. Lekatorium galima ap
tikti net mažiausius dulkių ir 
dūmų dalelių telkinius iki 3-4 
km. aukščio. Naujasis prietai
sas ypač pravers, kontroliuojant 
atmosferos švarą pramoniniuose 
centruose. £n. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

Rausch kažką rašė, po to žiūrėjo į juodus, seselės ant 
stalo padėtus, rentgeno lakštus. Gal l iga 
nepagydoma? Operacija? O jei nepasiseks? Vėl kita? 
Ilgi mėnesiai niūrioj ligoninėj, ir vėl kokia 
komplikacija? Kitos nuotraukos rūsy. Naujus vaistus 
ar spindulius mėgina... Kas žino... 

Daktaras pakėlė akis nuo nuotraukų. Jis 
nusiėmė akinius, pabaksnojo pirštais stalą ir pasakė: 

— PraSau nusirengti. 
Tilto reprodukcijoj nupaišyti vandenys siūbavo. Ar jis buvo nuotraukom patenkintas? Ką dabar 

Žmogus laivelyje irklavo, tarsi skubėdamas išlysti iš žiūrės, rengdamasis už užuolaidos Danys mąstė. Gal 
jį užgriūvančio šešėlio. Jo kojos, rankos ir liemuo čia pat ką nors darys? Ką nors nuspręs? Juk 
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— Ateikit, jei norit, vėl kada, — daktaras pridėjo, 
— pažiūrėsime ko dar reikės. 

Reiškia, lygsvaros man trūksta ir ausyje, ne tik 
gyvenime. Kažkoks fizinis prietaisas ausyje 
lygsvarą palaiko, jis mąstė išėjęs. Bet, jei jis 
sutrenktas, iššokant iš lekiančio sunkvežimio ant 
plento asfalto? Ar nuo kieto metalo smūgio? Nuo 
šautuvo buožės? Ar taip ir liksiu, kaip skęstantis 
povandeninis laivas? Kaip pašautas lėktuvas? Be 
lygsvaros reikės gyventi, kaip gvėrai? 

Kęsdamas nuo paliesto danties, jis priėjo 
ukrainiečių lagerį ir rengėsi įeiti, bet kažkas užlaikė. 

buvo apibertos gelsvų spalvų štrichų. Galva, kaklas susirūpinęs, akinius nusiėmė. O gal tai įprastas jo Skausmas kilo ir darėsi nuožmus. Sį dantį būtinai 

SAULfcJE, KAU» IR fEMfcJE 

- Astronomas pavyko nustaty« 
tf, kad salėje, kaip ir žemėje 
bei JHtose planetose, esama šiau 
res ir pietų polarinių rajonų. 
Skirtingai nuo žemes arba mar
šo, tik saulės poliarinių rajonų 
dydis kinta, su sezonu — pri
klausomai šviesulio aktyvumo. 
Todėl saulės poliarinės "kepu
rės" esti didžiausios mažiausio
jo aktyvumo periodu ir jos vi
siškai dingsta didžiausiojo akty-

periodu, 

f eros temperatūra daug žemes
nė poliarinėse srityse, negu ek
vatoriuje. Vainiko temperatū
ra poliarinių sričių rajone te
siekia "tiktai0, pasak tyrėjų", 
pusantro milijono laipsnių. Tuo 
tarpu pusiaujyje vainiko tempe 
ratūra siekia dviejų bilijonų 
laipsnių. Jm.«| 

• • 

— Amerikoje per i. m. rug
sėjo mėnesi perduota 7 mil. 
spalvotų televizijų ir 673,000 ne 
spalvotų. 

ir valties galas slėpėsi violetiškuose tilto šešėliuose. įgūdis? Nusiimdamas marškinius, kelnes ir batus, 
Atrodė, kad po poros irklakirčių jis pilnai išlįs į saulę Danys galvojo daugiau čia nesikreipti. Gal jo liga ne 
ir tada visas nusidažys šiltom, vaiskiom 3palvom. vaistais, bet kitaip pagydoma? 
Bet visa paveiksle buvo įšalę, ir laukiamajame Atsigulęs ant baltai užkloto stalo, juto šaltas 
žmonės, kaip paveiksle, nuobodžiaudami sėdėjo daktaro rankas. Jos vėl apžiūrinėjo akis, ausis, nosį, 
sustingę. gerklę, ypač dantis. Patuksenęs padus, daktaras su 

Visa atgijo, įėjus seniui su nėščia mergina, aparatu pro plačiau atvertą burną žiūrėjo vidun, 
Danys pakilo ir padėjo nėščiai moteriai susirangyti spaudžiojo pirštais prie dantų šaknų. Pirštai slinko 
ant kėdės. Senis jai kažką panosėje kalbėjo. Nėščioji nuo vieno prie kito, ir Danys staiga nuo skausmo 
jam nenusileido. Ji kartojo, kad visa bus gerai. Senis riktelėjo ir mėgino atsisėsti, 
tvirtino, kad kažkas negrįš. — šitą reikės ištraukti, — daktaras perspėjo. — 

— O gal, — ji vylėsi. — Kas žino? Niekas nieko Šaknis erzina jums ausies nervą. Nuo to gal svaigsta 
nežino, kaip bus. jums galva. 

— Jau per vėlu. Nelauk, nes nieko nesulauksi. — Sušlubuoja kartais lygsvara. 
— Aš lauksiu. Sulauksiu bent šito. — Ji rodė 

savo nėštumą. 
Senis neigė, stovėdamas šalia Danio. Jis po to 

vaikščiojo nervingai prie kabančio paveikslo, ir 
rodės, kad irkluojantis žmogus paveiksle norėjo 
žinoti ir laukė, ką nėščioji jam atsakys? Keli 
pacientai ta pora susidomėjo. Tik Daniui tarmiški 
jo išvedžiojimai buvo itin nesuprantami. 

Pašauktas seselės, Danys įėjo į šaltą daktaro 

— Dėl lygsvaros mėginkite vaistus, kuriuos 
užrašiau. 

— Tai danties ar ausies defektas, daktare? 
— Lygsvara brangus dalykas. Jos reikia žuvims, 

povandeniniams laivams ir jums, — aiškino 
daktaras ir pasileido į teorijas... Jos buvo moksliškos 
ir tvirtos, bet Daniui miglotos. — Nueikit kada pas 
dantistą, kitaip ta šaknis sugadins jūsų girdėjimą. 

Tai buvo šis tas, galvojo rengdamasis Danys, 
kambarėlį. Jis galvojo, ką jam pasakys? Daktaras daktarui kažką dar rašant 

reikės ištraukti — gal po to viskas palengvės? 
Sustojęs, kiek pastoviniavo, tai vėl žingsniavo, 
laukdamas kada palengvės. Kai rengėsi pajudėti, iš 
lagerio išėjo dvi susikabinusios ukrainietės. Jos 
juokėsi nerūpestingai, žiūrėdamos į jį. Vyriški 
švarkai, dideli batai ir nuoširdžių kaimiečių akys 
priminė laikus, kai jis panašias užkalbino, 
gyvendamas su Gauga St. Poeltene karo metu. 

Žvilgsniu jas palydėjęs, prisiminė klieriko 
žodžius, kad reikia Mauriziui padėkoti už išgelbėjimą 
ant tilto ir, prarijęs susitvenkusią seilę. įėjo į 
baraką. 

Kambary kortom lošė ukrainiečiai. Maurizio 
tarp jų nesimatė. Vienas ukrainietis pirštu parodė 
lovoj gulintį Alfredo. Pasišiaušusiais plaukais jis 
drybsojo joje ir labai tuščiu žvilgsniu žiūrėjo į 
lubas. Pamatęs Danį, jis krustelėjo, ilgai 
nusižiovavo ir, pasitraukęs į šoną, pasakė "sėsk". 

— Neloši? 
— Nekviečia biesai, — piktai pasakė Alfredo. 
— Per daug sukčiauji? — spėliojo Danys. 
— Neteisybė. Tik ukrainiečiai sako, kad 

sukčiauju. 
• ^ _ (Bus daugiau) 

• > > • * 

i 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Su Pctcrsburg, Fla. 

PLB PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

KOLONIJOS LIETUVIAMS 
Inž. Vytautas Kamantas sa

vaitgaliui buvo atvykęs atlanky
ti savo motiną St. Petersburge. 
Lietuvių klubo valdyba, naudoda-

tarta sudaryti Visuomeninių rei
kalų komisiją politiniams dar
bams. Jau sudarytas šiam reika
lui komisijos branduolys, į kurį I 
pakviesti šie asmenys: Bronius į 
Bieliukas, Algimantas Gureckas, 
dr. Kazys Ambrozaitis, prof. dr. 
Tomas Remeikis, dr. Saulius Kup
rys ir Ilona Laučienė. Komisijos 
pirmininkas Vytautas Kamantas. 

masi šia proga, pakvietė iškilųjį į § i k o m i s i j a t i k branduolys. Tal-
svečią spalio 13 d. klubo salėje k ą ž a d ė j o d a u g e i i s k i t ų a s m e n ų 
padaryti vietos visuomenei pra- g Kanados ir JAV. Kraštai bū-
neŠimą, apie PLB valdybos u*. La, p r a s o m i ų d a r b ą r e m t i lė_ 
liekamus ir numatomus darbus. • | o m i s . 
Kadangi šis jo atsilankymas buvo 
netikėtas, tai nebuvo galimybės' Kalbėdamas apie santykius su 
iš anksto pranešti žmonėms. Klu- į V l i k u> prelegentas pažymėjo, kad 
bo ir LB vadovybės, nors ir pa- i *« dr- Valiūno vadovaujama val-
skubomis, telefonais visgi sukvie- d v b a b u v o sutarta bendradar

biauti. Išvardino esamus nesklan
dumus, trukdančius normaliam 
bendradarbiavimui su dabartine 
Vliko valdyba, ypačiai jos pirmi
ninko dr. Bobelio laikysena LB 

m r> ' i i atžvilgiu. PLB valdvbos ryšinin-no klausytojus su PLB valdybos , . ,r t M . , . » ,*** * , • , . . . .~ ., , \ ku prie Vliko iki rugsėjo 29 d. kiekvienu nariu, jų išeitu moks- t . , . ^ •, , i . , , . . . , . buvo Algimantas Gureckas, kuris 

XIII MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITES 
DALYVIŲ NUTARIMAI 

Po Putnamo seselių rėmėjų madų parodos Chicagoj apdovanotos rožėmis iš 
kairės į dešinę: Tina Brazytė, Dalia Butkienė, Nijolė (Voketaitienė), Daiva 
Jusonienė. Nuotr. V. A. Račkausko 

tė gan gausy dalyvių skaičių pa 
siklausyti žymiojo visuomeninin
ko pranešimo. 

PLB valdybos pirmininkas V. 
Kamantas savo žodyje supažindi 

Mūsų kolonijose 
Hot Springs, Ark. 

LB IŠVYKA 

bei lu, ideologiniu nusistatymu 
einamomis valdyboje pareigomis. L a v i a u " " " " " 
m D „ u i . j i • i , ko esąs pasalintas. 
PLB valdyba savo darbais vyk- j r 

viso 

Spalio 6 d. LB kun. P. Patlabos 
sodyboje turėjo paskutinę šių 

tačiau dabartinio Vliko pirminin- j metu išvyką, sutraukusią 98 da
lyvius. Prie po šimtamečiu ąžuo-

valandėlę lapkričio 4 d. kariuo
menės šventės minėjimo proga. 
LB-nės radijo programos Hot 
Springs visuomenės yra įvertina
mos, finansiškai ir moraliai re
miamos. 

Spalio 11 d.kun. Patlabos sody
boje susirinko daugiau kaip 50 V. 
D. Garbonku draugų ir pažįsta
mų išklausyti šv. Mišių už mi
rusius Garbonku tėvelius, už-

danti Lietuvių chartą, PLB kons- Iš viso pranešimo tesuminė-'įį sustatytų staly matėsi ne tik,p r a š v t a s a n ū k o Vaclovo GarBon-
tituciią, PLB seimo nutarimus ir jau tik kai kuriuos būdingesnius " o t .,pr

1
mgs hetuviu, bet ir sve- |k a u s Iškilmingas Mišias atna-

cm iš Detroito dr. P. Žemaitis § a v o k u n p a t l a b a K a r t u hmm 

no 
pasveikinus svečius ir kun. P. Pat 
labai palaiminus valgius, visi so 

: tinosi skaniu maistu, paruoštu or
ganizuotai ir greitai dalinamu LB 
v-bos narių L. Gudelienės, M. 

atsižvelgianti j įvairius iškylan- momentus. Tikrumoje jis buvo 
čius naujus reikalus. Į valdybos!gan išsamus, smulkiau lietęs vi-
darbo sritį įeinąs švietimas, kul-sas PLB valdybos veiklos sritis, 
tūra ir politinė akcija. Su Lietu-; Baigus pranešimą, buvo visa eilė 
vos diplomatine tarnyba sumegz- įvairių paklausimų, į kuriuos V. 
ti ryčiai, ji respektuojama, ger-į Kamantas visiems išsamiai atsa-
biama, informuojama ir visais kė. 
įmanomais būdais norima jai pa-į P r i e § d e d a m ą p r a n e § i m ą , 
dei. Su kraštų LB vadovybėmis s p L B v a l d y b o s p i r m v Kamantą Dymšienės, dr. V. Kiburienės, P. 
palaikomi ryšiai, nes tuo esą ir. s u s i r i n k u s i e m s p r i s t a t ė ir . Zeruolienės ir talkininkui: F. 
padedame vieni kitiems. PLB vai- n t , 5 i m o n u o š i r d ž i a j j a m padėko-i Dimgailienės, L. Tamošaitienės, 
dybos nariai jau aplankę visus -0 k l u b o i r m K l e m a s T ė l a 
žemynus. Smulkiau nupasakojęs • <~» * • i • • • i • 
apie šiemet įvykusį Europoje Jau- i Po to ponios S. Urbšaitienė ir j n e s ' ° - Šneiderienės sr kiL 
nimo kongresą, kalbėtojas pažy- O. Kindurienė visus dalyvius pa-1 Gerai pravestas L. Gudelienės siu metu, buvo pareikšta daug 
mėjo, kad įdėti į jį pinigai pasi- vaišino kava ir pyragaičiais, kur M1- dr. Kiburienės turtingas laimės gražių linkėjimų, kurių jis tik-
teisino. Šiam kongresui buvę su- i visuomenė dar turėjo progos tar- \ šulinys davė progos svečiams iš- rai vertas. Vaišių metu buvo 
rinkta aukų apie 87,000 dol. Ti- į pusavy pabendrauti. mėginti savo laimę. V-bos kasi- i duota graži lietuviška muzika, ku 

ninkė rinko aukas LB-nės švieti ri kėlė svečių nuotaiką, o parink-' 

u žmona dr. Krakaitis, .s Chica-1 a t š v ę s t a s ,- .Q Vaclovo gmv 
gos N. Abromas, viešnia is uzju-1 t a d i e n i s . Garbonku sūnus Vac-

. ',--:- pirm. S.. Ingauniui i o v a s p a d a r ė tėveliams didelį 
džiaugsmą, atvykdamas nors ir 
trumpoms atostogoms, o jų drau
gams davė progos arčiau su juo su
sipažinti. Buvo numatyta, kad 
kartu atvyks ir antras sūnus Vik
toras, bet tarnybos reikalai ne
leido jam išvykti. Po pamaldų bu 

,-. -r , • • . T v o paruoštos puikios vaišes, kurių 
O. Tamašauskienės, A. Ingaunie- m e t u i r t e k o d a u g i a u ^iinti j a u . 

nąjį Vaclovą. Sugiedojus Ilgiau-

rao ir kultūriniams reikalams. 
Kun. Patlaba tą pačią dieną 

grįžęs iš Chicagos ir dalyvavęs po-

ta buvo jaunojo Vaclovo. 
tums įpusėjus visu vardu sveiki-i**** *"** '"^r"* « * * * * 

kimasi, kad ši suma dar padi- \ P o pertraukėlės PLB pirm. V. 
des, nes dar ne visi aukų rinkė Kamantas mažojoje klubo salė
jai esą atsiskaitę Kongresui iš- lj e dalyvavo bendrame JAV LB 
leista apie 60,000 dol. Tad liko i Floridos spygardos ir St Peters- . . . 
apie 30,000 dol. Sie pinigai busią j D U r g o a p y l į n k ės valdybų posėdy- j piežiaus lankymosi iškilmėse pa-
panaudoti jaunimo veiklai remti; ^ kuriame smulkiau pasiinfor- j d a r e visiems įdomų pranešimą, 
ir dalis liksianti būsimam kong- į m u ota įvairiais aktualiaisiais! ° k u n- J- Burkus perdavė popie-
resui. Kongrese jaunimas visur i bendruomeniniais rūpesčiais. j žiaus lietuviškai pasakytą sveiki-
gražiai pasirodęs, tarpusavy su- nimą Amerikos lietuviams. Per 
sidraugavęs. Išvardino kai ku-į T * P3** šeštadienį vakare St. v a i š e s i r k i t a s pramogas b u v o 
riuos įspūdingesnius kongreso!i Peiersburgo skautai akademikai j duodama graži plokštelių muzika j t U v l š k o , e ve,kl°Je- Sunūs Vikto-
momentus. Tokia manifestacija! š v e n t ė Akademinio Skautų są- j Tautvydo Jankaus gerai įruoštais'raS ^ ^ "" vaikučius, kurie gra 
kėlusi entuziazmą ir daug kam j J u d ž i o 5 5 m e t u s u k a k t i privačio- garsiakalbiais Gražioje ir erdvio- ,žiai k a l b a l a i š k a i - Sūnus Vac 
iš džiaugsmo net ašara nurėdė-j ie sueigoje, kurioje dalyvavo vie- h e kun. P. Patlabos sodyboje s u . ^ v a s yra vedęs buvusio PLB pirm 

nas iš ASS steigėjų fil. Kęstutis 

L JAV ir Kanados XIII Mo
kytojų studijų savaitės, įvyku
sios 1979 m. liepos 8—15 die
nomis Kennebunkporte, Maine, 
dalyviai, apsvarstę neseniai Lie
tuvoje paskelbtą ir įsakytą var
toti pakeistą iki šiol buvusią 
bendrinės lietuvių kalbos rašybą, 
nutarė prašyti lituanistikos 
institutą peržiūrėti reformuotą 
rašybą, nutarti, kas mums pri
imtina, ir pasirūpinti pakeistos 
rašybos vadovėlio išleidimu, kad 
mūsų mokyklos, spauda ir vi
suomenė galėtų šios rašybos 
laikytis. 

Kadangi šeima yra svarbiau
sias lietuvybės veiksnys, pra
šyti JAV ir Kanados L© švie
timui vadovaujančias instituci
jas paraginti visas lituanistines 
mokyklas ir LB apylinkes orga
nizuoti paskaitas ir diskusijas 
jaunoms šeimoms lietuviškojo 
auklėjimo temomis ir visais ga
limais budais talkinti tėvams 
ugdyti lietuvybę savo vaikuose. 

3. Suprasdami Chicagos Pe
dagoginio lituanistinio instituto 
vaidmenį, paruošiant mokyto
jus lituanistinėms mokykloms, 
prašo instituto vadovybę peržiū
rėti savo programas ir suakty
vinti akivaizdinio ir neakivaizdi
nio skyrių studijas, o Švietimo 
tarybą ir lietuvių Bendruomenę 
prašo instituto vadovybės pas
tangas visokeriopai paremti. 

4. Prašyti švietimo centrines 
institucijas įpareigoti lituanisti
nes mokyklas, kurios dar nėra 
to padarę, įsteigti lietuvių kal
bos klases lietuviškai nekalban
tiems vaikams ir paraginti tų 
vaikų šeimas pasinaudoti anglis, 
kai kalbančių vaikų specialio
mis vasaros stovyklomis, kurios 
yra rengiamos Dainavoje ir Ne
ringoje ar kitose vietose. 

5. Prašyti JAV LB Švietimo 
p. tarybą ir Kanados Švietimo ko. 

naujausiais pskAologiniais duo
menimis. 

7. Išklausę lietuvių kalbos se
minarą ir įsitikinę nuolatinio 
lietuvių kalbos pasitobulinimo 
svarba, mokytojų studijų savai
tės dalyviai kviečia visus litua
nistinių mokyklų mokytojus 
skaityti lietuviškuose žurna
luose dedamus lietuvių kalbos 
skyrius, pvz., "Laiškuose Lietu
viams". 

8. Padėkoti JAV ir Kanados 
lietuvių fondams ir Lietuvių 
bendruomenių vadovybėms už 
suteiktą finansinę paramą litua

nistiniam švietimui ir prašyti tą 
paramą pagal galimybę didinti. 

9. Mokytojų studijų savaitės 
dalyviai reiškia pagarbą tėvams, 
leidžiantiems savo vaikus į li
tuanistines mokyklas ir jas iš
laikantiems. 

10. x m Mokytojų studijų sa
vaitės dalyviai reiškia nuošir
džią padėką JAV LB Švietimo 
tarybai ir Kanados švietimo ko
misijai už šios studijų ssvsJttetg 
surengimą ir savaitės vadovur*v 
Antanui Masioniui už jos sėk 
minga pravedimą 

Nutarimų komisija: ^j_ 
Stasys Budys, pirm.,'"f 

Nariai: 
T. Gečienė, Br. Juodelis, 
A. Rinkūnas, 

įtm 

S 

kun. J. Vaišnys, SJ. H 
POPE JOHN PAUL I I 

"I greet you, America The Beautiful." A recorded collection of those 
special moments from John Paul's historic visit to America. Record 
containa excerpts from his stay in Ohicago, New York and Washmg-
ton. Relive the warmth and excitement of the most breathtaking 
event in our lifetime. $5.00 Plūs $1.50 Postage and Handling 

AUDIO DEVf iLOPMENTS 
2504 Timber Lane, Lindenhurst, IL 60046 Dept. D. 
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| A. T V E R A S 
S LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
s Pardavimas ir Taisymai 
| 364* W «9Ui Street — TeL RE 7-1941 
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"J\ft]her Hplidays" : i 

no LB pirmininkas Ingaoinis, pirį 
miausia išreikšdamas pagarbą D.1 

V. Garbonkams, išauklėjusiems 
abu sūnus tikrai lietuviais patrio
tais, pasižymėjusiais moksle ir už
imančius aukštas vietas tarnybo 
se ir aktyviai besireiškiančius lie

jusi. Jaunimas visa tai jautęs ir 
išgyvenęs. Išsiskirstydami sutarę Grigai t i s> svečias fil. Vytautas Ka 
susitikti sekančiame Jaunimo 
kongrese. Pakeitus PLB konstituci
ją, Jaunimo sąjunga tapusi inte
gralia PLB dalimi. 

Švietimo sričiai PLB valdvba 
pakvietusi visą eilę darbuotojų. 
Visi jie iš jaunimo ir jaunosios 
kartos. Ruošiami vadovėliai ki
tiems kraštams. Rūpinamasi ir 
Vasario 16 gimnafeija. Apmo

kama penkių Pietų Amerikos lietu
vaičių išlaidos už mokslą Vasario 
16 gimnazijoje. 

Kultūros reikalams vadovauti 
pakviestas dr. L. Kriaučeliūnas. 
Išvardino meninius vienetus bei 
paskirus menininkus, kurie numa
tyti pakaitomis siųsti iš vienų į 
kitus kraštus. 

PLB seime Toronte buvo nu-

mantas ir kiti. 
Sekmadienį lietuvių klube pie

tų metu klubo pirm. Klemas Jur-
gėla pristatė PLB valdybos pirm. 
Vytautą Kamantą gausiam daly-

sirinkusieji iki vėlyvo popiečio gė B: N a m ,
s ° d u k r ą Lara»«. fau* ^ 

rėjosi maloniu Hot Springs ru- fa . a , į* u o ? l u ? P0 1***"" ™>ks-
dens oru ir vaizdais. l u s į " 5 " .JOS T™ ** 2 r | ° -

ma lietuviškoje veikloje. Vaclo-
Spalio 7 d., kaip ir kiekvieną vas tėvų draugams paliko labai 

pirmą mėnesio sekmadienį, buvo | gerą įspūdį. Nors ir jaunas, bū-girdima LB radijo valandėlė 
Laisvės varpai", kur buvo per-

vių skaičiui ir dėkojo jam už taip | duota rašytojo C. Grincevičiaus 
vaizdingą vakarykštį pranešimą. 
Vyt. Kamantas buvo atsivežęs 
popiežiaus lietuvišką sveikinimą 
Chicagoje pamokslo metu, kuris 
čia perduotas šeštadienį po pra
nešimo ir sekmadienį visiems pie
tų dalyviams. 

Prieš išvykdamas Vytautas 
Kamantas sekmadienį dar aplan
kė LB Floridos apygardos valdy
bos pirm. Kazį jr jo žmoną Gim
žauskus. 

Vilniaus minėjimo kalba ir čika 
gietės mokinės, pasižymėjusios 
moksle ir deklamavime, Eitutytės 
Brazdžionio "Be Tėvynės" dekla
macija. Vėlesnėse programose bus 
perduota rašytojo A. Barono kū
ryba. LB-mės radijo valandėlei 
"Laisvės varpai" vadovauja I. Si
rutienė ir Tautvydas Jankus, o 
artimiausi talkininkai yra kun. 
P. Patlaba, lituanistas P. Balčiū
nas, neseniai čia apsigyvenę A L 
Kaziai ir B. Užemis, kuris kaip 
buvęs Lietuvos karininkas paruoš 

Ktevelandtečiai apžiūri sukaktuvinės Vilniaus universiteto parodos eksponatus. 
rodą bus rodoma Toronte 

Lapkričio 3-11 dienomis 5i pa 
Nuotr, V. BaccvKiaoj 

damas malonaus būdo, mielai 
bendravo su vyresniais, su kiek
vienu rasdamas pokalbį ir rūpes
tingai užimdamas svečius. Ne
nuostabu, kad vyresnieji ivertina 
mūsų kariuomenės reikšmę, bet 
dar gražiau, kad Vaclovas tai su
prasdamas apmokėjo LB radijo 
valandėlę, kuri lapkričio 4 d. bus 
skirta kariuomenės šventės mi
nėjimui. Tai buvo labai graži 
Garbonku šeimos šventė. 

Hot Springs nors nedidells,bet 
yra judrus turistinis miestelis, pa 
sižymįs gražiomis apylinkėmis ir 
gamta, švariais žuvingais ežerais 
ir geru klimatu. Gamta labai pri
mena Lietuvą, turi visus 4 me
tų laikus, bet žiemos labai švel
nios su mažai sniego. Ypatingai 
gražus pavasariai su daugybe žy
dinčių gėlių, vasaros, nors ir šil
tos, sausos ir ilgi spalvingi rude
nys. Labai tinkama vieta apsigy
venti pensininkams. Nuosavybes 
daug pigesnės negu kur kitur, 
nors paskutiniu laiku ir čia kainos 
kyla, nuosavybių mokesčiai žemi. 
Lietuviu jau dabar yra nemažas 
skaičrus ir kas metai didėja. lietu
viška veikla gana gyva. LB-nė jau 
baigia 10 metus. Atvykusiems i 
Hot Springs apsigyventi ar |sigy 
ti nuosavybę patartina neskubėti 
susirišti su nuosavybių pardavė
jais, bet gerai susipažinti su apy
linkėmis. Neturint pažįstamų pa 
tartina kreiptis į LB-ne 303 Langs-
ton tel. 501 — 624 3686, kur gau
sit informacijų ir pagalbą. 

Hotspringieti 

! nizuoti suaugusiųjų lietuvių kal
bos kursus angliškai kalban
tiems, bendradarbiaujant su 
Lietuvos Vyčiais, kur sąlygos 
leidžia. 

6. Prašyti centrines Švietimo 
institucijas užmegsti ryšį su l i 
tuanistikos instituto psichologų 
sekcija, per kurią būtų galima 
pasinaudoti psichologų talka, 
ruošiant vadovėlius, studijų sa
vaites, paskaitas. Ištirtina ga
limybė paruosti lietuviškųjų 
vertybių pratimus, naudojantis 

RĖMO DELI NG 
JUOZAS VENGKAUSKAS 

Atliekame tiaus namų taisymo 
darbus. 

TELEF. — 58S-76M 

* 

PASKUTINES ŠIŲ METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVA 
IŠVYKSTA: 

GRUODŽIO 19 d. (dviem savaitėm) $1045.00 

GRUODŽIO 2e d. (vienai savaitei) $821.00 — m 
su Naujaisiais Metais Vilniuje. 

Prie Sių grupių galima jungtis iš visų Amerikos ir Kanados miestų, 
su papildomu mokesčiu. 

1980 m. ekskursijos į Lietuvą vyks sekančiai: kovo 20, balandžio 3, 
lft, gegužės 7, 14, 21, birželio 5, 19, liepos 3, 16, 30, rugpiūčio 7, 13, 28, 
rugsėjo 17, 24, spalio 8, gruodžio 26. 

. •> 
R E G I S T R U O J A M E J A U RwfcawofcW 

D A B A R . 

Trans-Atiantic Travel Service, Inc. 
393 Weat Broadway, P. O. Bex 116 

South Boston, Maso. 02127, Tel. (617) 268-8764 
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 

Prle«« ars b—d on doubU occupanoy *nd are aubj«et to 
efcaavM aad/or Gorernmtnt approval. - => 
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MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami fia 
Ju ftduudiis. Pasinaudokite pa-
np« paura aooBun pasama-
tm nfltBMBli jftsktĘMi progai. 
Pilasi sfetlfnj loto auotrauky 

t̂arnavimai. Atidaryta pirmad. 
ir kstvMHL vakarais iki I vai. 

3314 Wwt 63rd StrMt 

Ttl — PRotptct 64998 

UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of L i t e ) 

Dalo namus Ii lanko ir UI %V 
daas. Darbas garanrootaa. 

STASYS SAKINIS 

-n>». 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai irki-
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakss. Shock absorbers. Mufflers 
asd pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and ffiters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2421 W«f» lltfc Strttt - Ttl. M •.1771 

Vsikla nuo ItiO Hi ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
iventadieniais atdaryta — Sav. MIKAS C t t A l 
•ssttdienitii nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. poplst. 
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Perskaitę "Draugi", duokite jį kitiems. -jr--

I tr^ 
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DRAUGES, POPIEŽIUS IR SUSIMASTYMAS 
HIENA KAIRYTĖ 

Po ilgesnio nesimatymo neti
kėtai mes keturios vėl susitikom. 
Turefbm daug kuo pasidalinti: 

meninėm naujienom, praėjusių 
dienų įspūdžiais. Pamažu pokal-
Hs nukrypo į 'bendresnes temas 
ii įvykius. Kalbėjom, kad, ne
žiūrint įvairiu pasiekimu, gyveni
mo galimybių, visokiu patogu-

įu, vis nerimstam, vis jieškom, 
c caftafs vis dėlto jaučiam didelį 
nepasitenkinimą ir tuštumą. 
Viena'kaip tik užsiminė apie ne-
seniai girdėtus popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžius, kad medžia
giniai laimėjimai yra riboti, jie 
niekad pilnai nepatenkina žmo
gaus, "kuris veržiasi aukščiau, ku
rio dvasiai nepakanka žemės. 
Taip^pat jis kalbėjo apie siekius 
mūsų la*'kų jaunimo, kuris yra 
atviras idealams, ir jaunimą, ku
ris ŷ%a> praradęs jaunatvišką 
džiaugsmą, nusivylęs, įvairiais 
būdais mėgina bėgti iš tikro
jo gyvenimo. Svarstėm tas min
tis, daugiau vis paliesdamos reli
ginę temą. 

Savęs suradimas 

Prisiminiau neseniai skaitytą 
knygą "Prieštaravimo ' ženklas" 
(Sign of O>ntradiction). Si kny
ga yBftrriafeinys konferencijų, ku
rias, .popiežiui Pauliui VI pra
šantį , paruošė ir susikaupimo 
dienas —'rekolekcijas Vatikane, 
1976.. m., pravedė kard. K. Woj-
tyla, ^aHkrtinis popiežius. Vieno
je knygos vietoje jis rašo, kad 
jam Jąkę daug kartų pravesti jau-
nimo"Tekolekcijas ir jam buvę į-
domųs tie jauny žmonių pasisa
kymą^ ką jiems reiškusios reko-
lekcffpš. Jis perduoda pagrindi
nes mintis: svarbiausia, susitiki
mas su Dievu, iš naujo Dievo ir 
savęs atradimas ir gilus gyveni
mo prasmės išgyvenimas. Kalbė
damos,, šia tema, jautėm, kad tos 
mintys yra svarbios ne tik jau
nimui, bet ir mums pačioms. Po
kalbis ypač pagyvėjo, kai viena 
pasisakė; jog tokios mintys gal 
retkarčiais ir pralekia, bet kad jos 
tinkjiitfk šventiesiems, gal dar 
vienjjglyouose esantiems, bet ne 
tiem** kurk kasdien su pasauliu 
grumiąsL Iškilo nauji klausimai, 
ar tjftc išrinktisiems yra skirtas 
gilesnis dvasinis gyvenimas. 
Nuojįjonės skyrėsi, bet vis dėlto 
norejpįh tikėti, kad, jieškant Die
vo, jo'malonė yra visiems skirta, 
tik nuo mūsų pareina, kiek mes 
jai atsiveriam. 

Pftsrminė kita mintis, skaityta 
anksčiau minėtoje knygoje, kad 
rekolekcijų pagrindinis tikslas y 
ra savęs suradimas, siekiant dva
sinio augimo. Tuo metu žmogiš
koje iuityje lyg ir atsiveria vidi
nė erdvė* ir mes nudžiungame, 
supratę, kad "Viešpats yra tikrai 
arti".B£H1* 4:5). Išgirdusios šią 
mintį^lyg ir nutilom. Sunku 
žmogui jos gelmę pilnai suvokti. 

t 
Save* sutikimas naujoje šviesoje 

Viena tęsė pasikalbėjimą apie 
rekolekcijas. Jai malonu esą pasi
da l in i mintimis su artimais 
draugais, ypač tokiomis temomis, 
kuriomis -retai yra progų išsikal-
bėti.**Šet rekolekcijų mintis jai 
gana,.svetima, nes paprastai pa
kanka,- .vieno pamokslo išklausy
ti, jei-geras kalbėtojas, o rekolek-
cijosa^Įjei kelias dienas tektų 
klausyti. Kita paminėjo, jog bu
vusi neilgame susikaupime ir vi-

Tad mūsų pasauliečiu visokerio
pa pagalba seselėm turi suakty
vėti, gausėti, didėti. Joms reikia 
darbo jėgos. 

Tebežaliuoja Eglutė 
Liūdniausia, kad seselių dova

na mūšy mokyklinio amžiaus 
vaikams, vieninteliu lietuviu vai
kų laikraščiu, mes visai ėmėme 
nebesidomėti. Daugelis šeimų, 
auginančiu mažamečius, "Eglu
tės" neužsako. Tėvai nebesutau-
po septynių doleriu savo vaiku 
laikraštėliui, nebegali ar nebe
nori skirti savo laiko bent pusva
landžio kartu su vaiku paskaity
ti pasakėlę ar naudingus įvairių 
gamtos reiškiniu aprašymus. 
Neturi kantrybės peržiūrėti kar
tu galvosūkius, kurie verčia pri
siminti literatūros, geografijos ar 
kitos srities žinias, ko, žinoma, 
pats vienas vaikas nepajėgs atlik
t i 

Kaip domimasi "Eglute", gali
ma spręsti iš to, kad neseniai į-
vykusioje madų parodoje, kur da
lyvavo per 450 moterų, gautos 
tik dvi "Eglutės" prenumeratos. 
O ant kiekvieno stalo buvo rek
laminiai ir užsakomieji lapeliai. 
Du asmenys nuo scenos susirin
kusiems "Eglutę" priminė, rekla
mavo. Salėje buvo dauguma jau
jos ir vyresnės motinos bei mo
čiutės. Liūdna. 

Ar Eglutė paklydo kelyje? 
Nepasisekė dar įprašyti Litua

nistines mokyklas, kad "Eglutę" 
priimtų kaip pagalbinę skaity
mo priemonę. Jei "Eglutė", tin
kama pradedantiems ir jau pa
žengusiems skaitytojams dar nė
ra mokyklose priimta šalia vado
vėliu skaitybai pagalbine priemo
ne, tai kur šis 'lietuviu vaiky laik
raštis turi jieškoti skaitytojų.?? 

Eglutė beldžiasi į lietuvišką 
sąžinę 

Bijomasi išgąsdinti tėvus pri
dėtiniu reikalavimu, kad "Eglu
tę" vaikui prenumeruotu. Atsi
kalbama laiko stoka ir perkrauta 
programa klasėje. Pakritikuoja
mas "Eglutės" turinys. Tai labai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m spalio mėn. 27 d. 

Po •Monfatgoc madų parodos Chicagoje. Stori UI kairfs: S. Endrijonleni, J. 
Krutulieni, Nijoit Voketaltlenė, M, Remlei*; žemai — N. Užubalfeni. 

Nuotr. F. Pupinis 

sa tai jai patikę, bet daugiau ne- Į mintimis, neišsakytais rūpesčiais, 
turėjusi progos susidurti. Prabilo Esu buvus kelis sykius. Ne visuo-
ir mažiausiai pokalbyje dalyva
vusi. Pasakojo, kad ne. kartą jinai 
jau yra dalyvavusi rekolekcijose. 
Pradžioje abejojusi, bet, matyt, 
smalsumas nugalėjęs, ir nuvyko. 
"Nustebau, kad nebuvo svarbu 
kiekvienas išgirstas žodis, kiek
viena mintis. Tiesa, mintys, visa 
aplinka padėjo, bet svarbiausia 
buvo susitikti pačią save naujoje 
šviesoje. Drauge tai buvo nau
jas susitikimas su Kristumi. Pra
dėjo kilti klausimai, ką Jis tikrai 
man reiškia, kas Jis yra. Jaučiau, 
kad kažkas naujo atėjo į mano 
gyvenimą. Buvo nauja patirtis 
susitikti kitas, panašiais klausi
mais susidomėjusias, dalinomės 

met ta pati nuotaika, bet visuo
met nauja patirtis, galimybė pa
sitraukti nuo kasdieniniu rūpes
čiu, ypač nuo nuolatinio skubė
jimo. Gal ne vienas žmogus įieš
ko tokios progos, kad galėtu susi
telkti, pažvelgti į savo gyvenimą, 
kur eina, kokie tikslai, kokios 
vertybės apsprendžia jo visą bui
tį. Svarbiausia tyloje, susikaupi
me išgirsti Dievo balsą, susitikti 
su Kristumi-" Laikas bėgo, reikė
jo baigti pokalbį, gaila buvo 
skirstytis. Tikėjom, kad yra vietų 
ir progų, kur galima pradėti ar 
tęsti pokalbį su Kristumi, savim 
ir kitais. 

Sol Glaa Capkansktene ir jai Chicagos koncerte spalio 7 d. ak< 

paranku išpeikti. Atmesti, kar
tais net nepaskaičius ir objekty
viai neįvertinus. Ne to laukia se
serys, kurios "Eglutę" spausdina, 
leidžia ir redaguoja už AČIŪ- Ad
ministracija prenumeratų pini
gais vos suriša galą su galu už 
popierių ir klišes bei simbolinį 
atlyginimą vienam kitam, kas 
rašo, kas iliustruoja. "Eglutė" 
laukia naujų prenumeratų. "Eg
lutė" laukia rašytoju ir dailinin
kų duoklės lietuvių vaikams. "Eg
lutė" beldžiasi į tėvų — motinų, 
kuriems rūpi jų vaikų lietuvišku
mas, sąžinę. Lietuviu vaiku laik
raščio gyvastingumas neturi bū
ti tik N. Pr. M. seselių rūpestis. 

"Eglutė" nori įsipilietinti viso
se lituanistinėse mokyklose. "Eg
lutė" laukia dėmesio ir prielan
kumo lietuviškoje visuomenėje 
ir kultūrinėse institucijose. 

Kol visa tai nėra įvykę, Putna-
mo lietuviškoji padangė nėra to
kia giedra, kaip dažnai rašoma. 

AR TURTAI SUTEIKIA 
ŽMOGUI LAIME? 

AR VISKAS GERAI PUTNAME? 
DANUTĖ AUGIENĖ 

Kai skaitom aprašymus apie Į tuviškomis, nors tas jų pažadas 
Putnamą ir ten gyvenančias N. materialiai kartais ir labai joms 
Pr. M. seseles, randam daug pa
gyrimų ir susižavėjimo pačia vie
tove ir lietuvaitėmis seserimis, jų 
nuoširdumu, darbštumu,* jų gi
lia darbų vaga jaunimo tarpe, 
stovyklose, vyresniųjų sąžininga 
globa, spaudos leidiniais. Paskai
tome, visu tuo pasigėrime, pasi
džiaugiame ir dedame straipsnį į 
Šoną. širdyje ne vienas linkime 
seselėms ir toliau ištverti tokiose 
aukštumose. Vienas kitas gal 
šypteli, kad taip viskas ten sklan
du ir gera. Vienas kitas gal pa
siunčia auką ir bent moralini 
padrąsinimą. Lengvesne širdimi 
perkame siūlomą bilietą į rėmė
jų ruošiamus parengimus. Gera 
daryti, aukoti yra kiekvieno žmo
gaus laisvas apsisprendimas. 
Kiekviena auka yra laisvos valios 
padarinys. Ir Putnamo seserys 
laisva valia niekieno neverčia
mos yra pasižadėjusios išlikti lie-

I antraštėje iškeltą klausimą 
atsako žymi dainininkė Loretta 
Lynn, kuri spaudai pasipasakojo 
savo praeitį ir dabartį, patirtą 
vargą jos gyvenime ir nūdienį 
turtingumą. 

Loretta Lynn šiuo metu yra 
per 40 metų amžiaus moteris, o 
jos turtai siekia penkis milijonus 
dolerių. Ji ištekėjusi už mylimo 
ir ją mylinčio vyro. O jie abudu 
yra šešių sveikų ir gražių vaikų 
tėvai. 

Atrodo, ko gi bereikėtu? Ir tur
to yra pakankamai, ir meilės šei
moje nė kiek nemažiau, bet Lo
retta kategoriškai pareiškė spau
doje: 

— Neturtingi žmones — daug 
laimingesni už turtinguosius... Ir 
iš kur, sakytum, toks saliamoniš
kas ir praktiškas pareiškimas? O-
gi —iš savo pačios gyvenimiš
kos patirties. 

Laimė lūšnoje 
Ji laikraštininkams pasisakė, 

jog gimusi ir augusi Butcher 
Hollow, Ky., JAV-se. Tuomet jų 
šeima gyvenusi vieno kambario 

"bute", medinėje miškakirčių 
pašiūrėje. Tenai nebuvę nei bė
gančio vandens, nei elektros, nei 
jokių patogumų po tuo pačiu sto
gu. Tame kambaryje stovėjusios 
dvi lovos, ir Loretta turėjusi mie
goti su keturiais broliukais vieno
je iš tų dviejų lovų. 

—'Tačiau, kai žmogus esi 
vargšas ir labai neturtingas, argi 
gali tai jausti? — klausiamai pa
brėžė Loretta. Nes, esą, žmogus 
tada nežinąs, jog tikrumoje esi 
taip dideliai nuskriaustas, daug 
vargingesnis už daugelį kitų. Ta
da, esą, težinai, kad daug ko ne
turi. 

— Bet ar tai tau reikalinga? 
Neturi — ir nereikia. 

Kai, esą, žmogus yra namie ir 
sunkiai dirba aplink namus, vi
sai nesvarbu, koks tas "namie" 
yra, tai ir jautiesi tada laimin
gas. "Nelaimingumui" tuomet 
nebelieka nei vietos, nei laiko... 

liuksusinis vienišumas 
— O kaip dabar? 
— Jeee, — ji pabrėčia šį išties-

tinį žodį ir, perbraukusi pirštais 

savo juodus, šilko švelnumo 
plaukus, užkritusius ant jos vei
do, sarkastiškai nusišypsojusi, 
taria: 

— Dabar aš turiu ir laiko, ir 
geras sąlygas būti... nelaiminga. 
Kartais, kai man tenka būti vie
nų vienai tame liuksusiniame 
šeimos autobuse — ašaros pasi
pila iš akių. Kodėl — nė pati ne
žinau. Pasijuntu vieniša ir ne
laiminga... 

Ji važinėja po milžinišką A-
merikos kraštą savo šeimos spe
cialiai jai užsakytu ir pagamintu 
liuksusiniu autobusu, bet šei
ma — vyras su vaikais — ne vi
suomet važiuoja kartu su ja. Ji 
gi esanti gastroliuojanti daini
ninkė. Iš tos profesijos ir milijo
nus sudėjusi. 

Tas specialiai pagamintas au
tobusas, kuriuo Loretta Lynn ke
liaujanti gastrolėsna, kainavo 
147.000 dol. Jame yra šeši suo
lai, salonas, virtuvė ir privatus 
kambarys — specialiai tik dai
nininkei. Autobuso langai pui
kiausiomis užuolaidomis dengti 
ir visas autobuso vidus — kaip 
moderniškiausio viešbučio butas. 

To nepakanka —Loretta grei
tai gaus naują autobusą, kuris jai 
kainuos per 200,000 dol., nes a-
nas — "jau pasenęs", o be to, 
per mažas, naujasis bus žymiai 
didesnis... 

Menkutė milijonierė 
Iš išvaizdos Loretta Lynn yra 

menkutė ir neatrodo "sve
rianti finansiniai" tiek daug. Ji 
yra 5 pėdų ir dviejų colių aukš
čio, sveria — 100 svarų. 

Ji yra labai gera ir nepaprastai 

ves pianistas Jonas Govedas. Nuotr. V. Nordkos 

kų, tiesiog filosofinių išsireiški
mų moteris. Kartais ji yra liūd
na, užsisvajojusi, o kartais pilna 
visokių visokiausių pokštų. 

Ji — daili moteris, bet ir su di
dele nuojauta kritiškai save ver
tinanti. 

— Nemėgstu savo dantų. Jie 
išsikišę ir styro priekyje... 

Taip pat įgijusi daug patyri
mo. Ir būdama ilgametė krašto 
dainininkė, ji žino savo vertę ir 
labai drąsiai jaučiasi kitų pana
šaus žanro dainininkių tarpe. 
Jos visiškai negąsdina bei ne
įstengia nuslopinti dainos ir mu
zikos kritikų pasitaikantieji ma
žiau palankūs jos programų įver
tinimai. 

Nameliai mano brangus... 
Persiritusi per 40 m. amžiaus 

slenkstį, ji jau dažnai pagalvoja: 
"Ką reikės daryti su likusiu gy
venimu?"... 

Ji taip pat pareiškė: 
—Už pinigus galima viską 

nupirkti, viską įsigyti, bet kaip 
žmogus gali jaustis laimingas, 
beveik nebūdamas visai namie?... 

—Tik važiuoji ir važiuoji iš 
vietos į vietą, iš miesto —į mies
tą. 

Atsisėdusi Loretta ir pasakė: 
— Labiau norėčiau grįžti ten, 

kur gimiau ir augau — į Butcher 
Hollovv, kur miegodavau kartu 
su keturiais broliukais vienoj lo
voj ir jaučiausi visai laiminga. 
Ten savo drabužius ji skalbė ant 
paprasčiausios lentos ir valgį iš-
sivirdavo malkomis kūrenamoje 
krosnyje. Tai buvo 1961 m. 

O dabar — jau 18 metų —kai 
ji iškilo į populiariausią krašto 
dainininkę ir išsikovotą poziciją, 
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daugelio mylima dainininkė, taip- kurią stipriai tebelaiko savo ran
gi pilna humoro bei labai logiš kose. Pranys Alšėnas 

LIETUVIŠKOJI SODYBA 
Ark. Jurgio Matulaičio kongre

gacijos seserys jau 40 metų gyve
na ir darbuojasi Amerikoje. Iki 
šiol jos išvystė gilią dirvą lietu
viškame gyvenime: jos pastatė 
du vaikų namus, seneliams ir li
goniams pastatą ir įkūrė stovyk
lavietę jaunimui, o pačios gyve
no sename ir nesaugiame pasta
te. Vis nebuvo lėšų pagalvoti a-
pie save, apie savo darbininkes. 

nuostolingas, kliūvantis siauriau 
galvojantiems amerikiečiams 
kaimynams. (Buvo bandoma su
stabdyti motiniško namo staty
bą, nes seserys lietuvės priima į 
savo vienuolyną tik lietuvaites). 
Lietuvybei skleisti reikia taikos 

Seselių rėmėjai laiks nuo laiko 
rengia minėjimus, madų paro
das, metines vakarienes, pel
ną skirdamos Putnamo vienuo
lynui. Bet tai tik lašas jūroje, 
palyginus su dabartinės statybos 
išlaidomis. Putnamui reikia ge
rų širdžių ir konkrečios greitos 
materialinės pagalbos-

Kas tragiškiausia, kaip ir visuo
se vienuolynuose, seselių amžius 
bręsta. Naujų jėgų, norinčių pa
sišvęsti Dievui, beveik nesimato. 
Argi Dievar, nustotų saukęs? O 
gal triukšme Jo neišgirstame? 

'-t 
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Net vaikų laikraštėlio "Eglutės" 
redaktorė neturi sau atskiro kam
bario redagavimui ar poilsiui. 
Daugelis seserų gyvena palėpėje 
ir privatumui naudoja paklodes 
"kambariui", kaip tremties sto
vyklose. 

Praėjusį pavasarį Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys užsi
mojo pastatyti naują vienuolijos 
pastatą, bet statyba buvo sulai
kyta ir darbai sustojo dėl skun
do kai kurių kaimynų už seserų 
lietuviškumą. Po didelių pastan
gų, rudeniop, miesto leidimas 
buvo gautas ir statyba pradėta 

Nors Putnamas yra toliau nuo 
lietuviškų centrų, bet graži gam
ta ir seserų nuoširdumas traukia 
lietuvišką širdį. Čia kiekvienas 
randa dvasiaės atgaivos mieloje 
aplinkoje, vyksta suvažiavimai, 
jaunimo stovyklos ir kitokie susi
būrimai. 

Šiuo metu seserys vykdo staty
bos vajų ir ne vieną tautietį pa
siekė jų laiškai. Mūsų visų tau
tinė pareiga bet kokia auka pa
remti seserų užsimojimus, nes ki
tatautis jų nerems. Seserys yra 
nuoširdžiai dėkingos visiems ge
radariams ir kviečia kiekvieną 
lietuvį aplankyti jų lietuvišką scr 

Idybą, R. P. 
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I Dr. Leono ir Irenos Kriauče-

JUOZAS SUGRĮŽO 1 AMŽINUS NAMUS U M K M j J M ^ - r f p ^ 
kasmetinę 

Ankstų sekmadienio rytą spa
lių 7 d., Elizabeth, New Jersey, 
ligoninėje mirė inž. Juozas Stri
maitis. 

Velionis gimė 1908 m. rugpiū-
člo 3 d. Lukšiuose, Šakių apskri
tyje. Lukšiai — tipiškas Lietuvos 
bažnytkaimis, išsidriekęs tarp Sie-
sarties upokšnio ir vieškelio. 
Maždaug pusiaukelėje tarp ša
kių ir Griškabūdžio. 

Augančiam penkių vaikų šei
moje, Juozukui kelias į pasaulį 
ėjo per mokyklą. Laimei, moks
lui Juozukas turėjo ir norą ir gal
vą. Pamėgęs mokyklą, jis ir pats 
panoro būti mokytoju. Bet mo
kykloje dirbo neilgai. Baigęs Ka
ro mokyklą, pasiliko karinėje tar
nyboje. Kariuomenės štabas, pa
stebėjęs jo gabumus, išsiuntė jį į 
Belgiją. Ten Juozas baigė karo in
žinerijos mokyklą Briuselyje. De
ja, įdytų žinių nebuvo kada pri
taikyti tėvynėje. 

Kaip daugelis lietuviu, Stri
maičiai pabėgo nuo antrosios 
komunistinės okupacijos į Vokie
tiją. Atvykę į šį kraštą, jie įsikū
rė Elizabethe, N. J. Ten Juozas 
išgyveno iki mirties — iš viso 30 
metų. 

Naujakurystės pradžia buvo 
mnld. Bet sunkumai Juozo ne
gąsdino. Kai tik įsitvirtino tiek, 
kad sau ir šeimai turėjo stogą 
virš galvos ir duonos ant stalo, 
jaozas vėl griebėsi mokslo. Įsto-
|CS į New Jersey Institute of Tech 
nology, jis vakarais studijavo 
mechanikos inžineriją. Studijas 
baigė su inžinieriaus magistro 
laipsniu. Ilgus metus išdirbo gar 
$oje Austin Co. 
• Daug studijavęs, daug pasaulio 
matęs, įgijęs 3 profesijas, — mo
kytojo, karininko ir inžinieriaus,— 
esmėje Juozas pasiliko labai pap
rastas, nekomplikuotas žmogus. 
Nuosaikus ir realistas; Niekad jis 
neaimanavo dėl praeities ir ne
kvaršino galvos dėl ateities. Kiek
vieną dieną jis pasitiko su giedria 
nuotaika ir žiupsniu humoro ir 
ją pilnai išgyveno. 

Jei kas lieptu velionį charak
terizuoti vienu sakiniu, sakyčiau: 
Juozo visur buvo pilna be nau
dos sau pačiam... Jis matė visus ir 
viską. Kiekvieną situaciją įverti
no momentaliai, lyg sėdėtų prie 
šachmatų lentos. Tuojau griebė
si veiklos, jeigu kas buvo taisyti
na. Ta jo savybė buvo ypatingai 
miela, nes veiklos variklis buvo 
• e jo asmeniškas interesas, o ki
tu reikalai. 

damas į bažnyčią, surinkdavo se
nukus, kad jie galėtų dalyvauti 
Mišiose lietuviškoje bažnyčioje. 

Nors seniai išsivilkęs iš kariš
kos uniformos, Juozas visą gyve
nimą pasiliko kariškai drausmin
gas ir pareigingas. Ką jis apsi-
ims, ką pažadės, truks, laikys pa
darys. Ir laiku! Atvyks ir išvyks 
minutės tikslumu pats ir kito ne
užlaikys. Tą patį mastą taikė 
sau ir kitiems. 

Jis priklausė vietos Lietuvių 
Bendruomenei ir Šv. Vardo drau
gijai. Bet jo visuomeninė veikla 
nesiribojo tik tose organizacijose. 
Jis noriai talkininkavo visiems 
Elizabetho lietuviškoje kolonijo
je ir parapijoje. Net buvo lekto
rius lietuviškose Mišiose šv.Pet-
ro ir Povilo parapijos bažnyčioje. 
Tos pareigos parapiečiai kratosi, 
nes ji uždeda vietos ir laiko varž
tus šiaip jau laisvą sekmadienį. 

Juozas buvo nuoširdus, atvi-
• 
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Isnuom (nuo gruodžio 1 d.) liuksu
sinis 2-jų miegamų butas Kedzie ir 
Marąuette Rd. apyi. Suaugusiems. 

Skambinti 

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

KRIAUČELIŪNO PREMIJA 

Premijai skirti sąlygos yra to
kios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius 
Lietuvą vienerių metų bėgyje; 

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams va
dovas, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima; 

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą pre
mijai, ją skiria balsų dauguma 
iki sekančių metų vasario 15 d. 
ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: 

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai, 

12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
jis — mokytojas. Kai jam šeimi-| niiiioia, 60484. 

blaivininkas. "Aha! Tai ponui 
mokytojui perprasta su mumis 
darbo žmonėmis išgerti?!... Jeigu 
Tamstai mes esame perprasti, tai 
tokie yra ir mūsų vaikai!"... Puo
lė Juozą šeimininkas, nekreipda
mas dėmesio į jo pasiteisinimus. 
Juozas negėrė, o ūkininkas nuo 
tos dienos du savo vaikus atėmė 
iš mokyklos... 

Juozo mirtis buvo staigmena 
ne tik lietuviškai kolonijai, bet ir 
daktarams. Prieš 6 savaites Juo 

IŠNUOM. 4 kamb. butas pirmame 
aukšle. Tik suaugusiems. 

4612 So. California Aveaue 

4-room heated apartment. $195.00 
per mon. C7S7 S. Artesian A ve. 

TeL AZMM4 

GULFPORT (ST. PETERSBURG) 
FLORIDA 

lianom. 2-jų miegamųjų butas vi
sam žiemos sezonui. 

TeL Code 813 - J44-3MS 

Išnuomojamas Brighton Parke 6 
ir į kamb. šviesus butas 2-me aukš. Pa

geidaujama suaugusių šeima. 254-6027 

ISNUOM. apšiid. 3y2 kamb. (H/2 
miegamojo) butas. 2-ras aukštas, šva
rus, dideli kamb. Moderniška vonia. 
200 dol. mėn. 66 ir Francisco apyi. 

4246744 
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PACKAtiK KXFRKS8 A G t N C I 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Latal pageidaujamo* gera* rfitl— 

preke*. msSSlBS i i Europo* aanUeUų. 
MOS w. et s*., chicago, UL soeas. 

TEL. — H A S-37S7 

T A I S O 
SKALBIMO m DŽIOVINIMO 
MAAINAS b ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deck} 
TsL 585.6624 po 5 • . vsk. 

Kalbėti lietuviškai 

B « A L B g T A T • 

PIRKĖJO LAIMEI 
Dnuonoijamas 4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir California. 
Pulkus ssftriais. Apie $10.000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina 267.500. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto '.eisima. 
Dirbu ir ulmiMty. Dirbu graitai. ga
rantuotai Ir aaliningai. 
4614 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIinilll 
J. B U R K U S 

ARTI T IKSLO 
"Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, i š kurios 
kas nors mirtimi yra išvykęs 
amžinybėn." 

Iš autoriaus pratarmės 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiHiimiiiiiiiin 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69tb S t , teL 776-1486 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l iuil l l 

Svaras 3J«. sukatų šatras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti ssvo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiurtu. 

Vaidis fieal Estate 
2625 Wtst 71 it Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 737-0534 

B B A L I 8 I A I E 

Lemonte pardavimui 4 apart 
mūrinis namas, 12 metų senu
mo. 3 apart. 2-jų mieg 
mieg. $120,000. 
312—471-2396. 

l-bedreeui brkk ndsed ranch. Near 
87th West of Pulaski. Priced for 
ųuiek sale. Call weekdays 1 to 6 p.m. 

— 1 
Savininkas — 

FBOGOS — 0PP0BTUN1TIE8 

asssssssrs 

A. a. inž. Juozas Strimaitis 

ras ir nuolaidus, išskyrus religi
jos ir moralės sritį. Čia jo įsitiki
nimai buvo griežti. Jokių nuolai
dų nei sau, nei kitiems. 

Jaunystėje Juozas buvo blaivi
ninkas. Mokytojavo kaime. Ru
denį reikėjo mokyklai parūpinti 
kuro. Tėvų komitetas surengė 
talką malkoms parvežti. Talka 
baigėsi pas vieną ūkininką vaišė
mis, į kurias buvo pakviestas ir 

MANO LIETUVIsKA 
SPALVAVIM0 KNY6A 

(1 aąs. ir 2 
Knygos didelio formato, graibai 

iliustruotos lietuviškomis temomis 
ir tinka mūsų mažiesiems. 

Redagavo Mykolas Dranga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Enterprises, Boston, Mase. Abi 
knygos su persiuntimu $5.75. UI. 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 
CMeago, UL 60629 

do, kad jauna šeima būtų gale 
jusi gyventi savosios laimės už
marštyje. O velionis tuojau atsi
kvietė savo seserį Domą, tik bai
gusią odontologiją Kaune. Tegul 

zas ligoninėje buvo perėjės pilną 
':Kai išvyko studijoms į Belgi- sveikatos patikrinimą. Daktaras a | | M 1 | l l l l i l l l i m i l l t l l i l t f i m t t t i i t t i i i i t i i i i i i i i 

ją, velionis buvo neseniai vedęs. | pajuokavo: "Juozai, gal tu m U m s ««"««""'«"«M'»nilllinilltllinilllliiiiiii 
Jie laukė pirmojo kūdikio. Atro- į pasakytum, kokios ligos ieškai? | 

Mes nieko nerandame. Esi visiš
kai sveikas". 

Pagal medicinos dėsnius jis tu
rėjo gyventi dar dešimtį ar dau
giau metų. Negėrė. Nerūkė. Bu-

"Sūdavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75. Illinois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

•MIIMIIItNMttlIlItHtlIlIMIIHMHilHMHf 

Prol Dr. Br. Povilaitis 
i • 

Žemes Okio Akademija 

Tai trumpa istorija apie 2emės 
Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

TSVH- Lietuvių Agronomų Są
junga Cbicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Dlinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 66629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Ave. 
teL 977-5980 
a a e — » — 

8-FIAT BRICK 
Ideal investmem - Twe 4's * • V%. 

Gross income over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 A California. 
A-U67. 

WOLSKl HBALTY Oo. 
TH. 566-0540 

Marąuette Parke 

NAMAS R TAVERNA 
Dėl informacijos skambint 

7 7 6 - 4 9 S 6 

p a M K s i o i 
IEŠKAU PIRKTI moterišką lietu
višką tautini kostiumą. 
h} Skambant 887- 7826 

HELP VTANTED — VYRAI 

Ghieago, IU. 606S2, 

By owner — 3 bedroom brick. iy2 
baths, full fmished basement wkh 
bar. Central air. Gas griU. Carpeting, 
draperies & apphances. 8S27 S. Kast-
ner Ave. TeL 581-176S. 

i i imiii i i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im 
iTAlrlii prekJų pasirinkimą*; na-

branglal ii rnūaų aandelto. 
OOSMOS PARCELS EXPRE6S 

2501 W. 69 St , Chicago, UL 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

niHimiiimummiimiiimiiiiiiuHiuimi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba S76-5996 

imrimnmriiiHttiiiitimtmimmiuimwi 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

M.A. i i M R U S 
NOTART P C B U O 

INCOME TAX SERVICE 
4259 So. Haplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 

Pn . lRTTB68 PRAŠYMAI Ir 
kitokį* blankai 

iiiii i i i i l i i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l iuiujiiiiii i i i i: 

Marąuette Park — Brick 
3 bedroom (posstbie 2 more), living 
rm., dining rm. Full finisbed base
ment. 2 car garage, pooi A patio. 
MMM-69. 776-1711 

Palos HOls, by ovmer, 3 bedrm. brick 
ranch, likę new, iy2 baths, full bsmt, 
oent air, 2 car gar. Large lot. $79,900. 

946-7871 

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

vietoje. Tinka giminingom šeimom gy
venti. Prašo $37,000.00. Dėi daugiau 
informacijų kreipkitės (angliškai) t 
Anltą Bostone. 

HART REALTORS - 9S1-1949 

— • — • » • » m • . . — — • — • — 

M E C H A N I C 
With welding ability ezperience. 
Salary open. Benefits k insurance. 

AARON EQUTPMENT CO. 
9861 Bernioe Street 

SebiUer Park, UL TeL 678-150B 

TOPAIRMAN 
SHEET MĘTAL MACHINER Y 

We are looking for a reliable indi-
vidual with proven mechanicai aptl-
tude to fili secure, long-term position 
with grovring company. Competitive 
salary, insurance, profit-sharing. 
Friendly vrorkmg conditions. Contaet 

MR. KASSEL 543-7310 

VVAKTED — HUTERYh 

H E L P I A K T 1 D - I A I I 

ir ji pamato pasaulio ir pagilina VQ n o r m a l a u s s v o r i o , S v e i k a i v a l . 
savąsias studijas Briuselyje! Kai ; ^ ^ ^ m | j o N e s i g r a u ž ė . 
M pati sesuo su šeima atsidūrė j B u v o ^ ^ i e d r i o s n u o t a i k o s . 
Australijoje, Juozas ve\ suieškojo | N u o l a t j u d ė j o fiuvo u l % „ 

SCHAUMBURG OPENINGS 

kelius jiems persikelti į JAV. Li
kusius Lietuvoje tėvus (jau mirę), 
dvi seseris ir brolį jis nuolat šel
pė siuntiniais. Bene tris kartus 
jis buvo sudaręs dokumentus 
jiems atvažiuoti i Ameriką, bet 
Maskva jų neišleido. 

Lygiai jis buvo paslaugus savo 
Žmonos giminėms. Marijai Bag
donavičiūtei - Juškienei, dr. Pra
nui Bagdui ir kun. Vytautui Bag-
danavičiui. Strimaičių namai 
buvo visados atviri ir mieli, nes 
ten rado ne tik seserį Onutę, bet 
ir šiltą, svetingą svainį Juozą. 

amžių tėvu: motina mirė dau
giau kaip 80 metų, tėvas daugiau 
kaip 90... 

Mirtis jį puolė iš pasalų, kad 
nereikėtų eiti imtynių. Nors iš
ėjęs į pensiją, velionis Austin kom
panijoje dirbdavo vasarą konsul
tanto teisėmis. Laimingas, geriau
sioje nuotaikoje jis paliko namus 
rugpiūčio 22 d. rytą — buvo jo 
trečioji darbo diena. Važiuojant 
automobiliu jį ištiko masinis šir
dies priepuolis. Ligoninėje jis bu
vo atgaivintas elektros srovės pa
galba, bet sąmonės neatgavo. 

buvo nepamainomas. Kai mirtis 
pasiėmė Elizabethe uošvius Bag-
danavičius ir svainį Juozą Jušką, 
velionis buvo tvirta atrama skaus
mo ištiktiems. Jis nepametė gal
vos, nennstojo pusiausvyros. Ne -
lušino bumos tuštiems paguodos 
Jodžiams, o lengvino likusiųjų 
dalią savo asmeniška paslauga ir 
patarnavimu. 

Gera širdis nežino užtvarų. 
Taip buvo ir su Juozu. Jis buvo 
paslaugus ne tik savo šeimai ir 
giminėms, bet ir kiekvienam pa
galbos reikalingam. Net vaiiuo-

O skausme ir nelaimėje Juozas j Smegenys,per ilgai negav? deguo
nies, buvo nepataisomai sužaloti. 

Išbuvęs gilioje komoje 45 die
nas, Juozas atsibudo savo dangiš
kojo Tėvo namuose švęsti pirmą
jį sekmadienį amžinybėje. O čia 
žemėje tą dieną Mišiose buvo skai 
tomą Pradžios knygoje: "Negera 
žmogui būti vienam. Aš padary
siu jam tinkamą draugę... Ir du 
bus vienas kūnas"... Išgyvenę lai
mingoje santuokoje 42 metus 
Juozas ir Onutė tikrai buvo pasi
darę vienas kūnas. Ir dabar ji bu-

(Nufcsita į 7 psL) 

VMATERIAL HANDLER 
Day Shift 

v MECHANICAL ASSEMBLERS 
Day Shtft 

V DRILL P R E S S O P E R A T O R S 
Nigtst Shift 

V M I L L I N G M A C H E N E O P E R A T O R S 
Night Shift 

V ELECTRICAL S U B - A S S E M B L E R 
Day Shift 

V W E L D E R 
M g * Shtft 

V Experienced Hydraulic T u b e Fitter 
Day Shift 

UllllllItlIlHlllllllIMttlIlIlIUtlIlIlHIIIIIIM 

P L U M B l N G 
Liceosed, bonded, buured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
pirteles. Glass blocks. Sinkos 
vanadžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 

po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 I 
IIIHtlIlIHIlimiItlHIIIlUUlIlIUlillillUlIlHI 

H/2 aukito medini*. 6 kamb. Atski
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti 
69-os ir RockwelL $24.900.00. 

2-Ju aukltą Georgtan. g kasas. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. J rytus 
nuo California Ave ir 71-os f-ves. Nu
žeminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pariiavlnaae 

Valdymas 
Draudimai — Iaeosso Tas 

N'otariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. —. T7S-22SS 

Motinai reluumga padėjėja. Gy
venti vietoje. Lengvas namų ruo-
ios darbas. Reikalinga nors kiek 
angliškai kalbėti. Atlyginimas plius 
kambarys ir pilnas išlaikymas — 
100 dol. į savaitę. Skamb. 980-1287 

Matarą wemaa — Live m. Ow» 
room, TV, badi. Very light house 
vAwk. Own transportation. Off week-
ends and Wednesday afternoon if de-
sired. Companion to mature woman 
wbo works. Hinsdale area. 

TsL 325-7335 

10% — 30% — 30% pigi*" mokėsite t 
o i apdraudė nito ugnies Ir automo- t 
bllio pas mos. 

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

32t8y, W. 95th Street 

Currsnt Work Schedule 45-Hour Week. 
Dsys 7 »» 4:M PM. 

Mgkts 4:31 PM. ta 2 AM. 
Our grosrmg corapany offsrs SECURITY, GOOD WAGES and 

an opport'y for ADVANCEMENT. Also an exceH. oompany paid bene-
fk package ind. PROFFT SHARING and PAID DENTAL INSURANCE. 

C0ME Df 0B CM1 — 317-5155 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaikoojame 

visa r(Uttu grindis.' 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

!N! HUNTER AUTOMATED 

MACHINMY CORPORATION 

2222 HAMMOND DRIVE • SCHAUMBURG. ILLINOIS 80198 

(% mll* Baat of Besella Rd. off Algonquln Rd.) 

Aa Equal Opportunlty Employer 

mmmmssssammmammmammmmmm 

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

TeL — WA 5-8063 

FELIKSAS BBETMERCS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

4 ammtssg mūr. rezidencija, 1 % 
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500. 
Apyi. 65-os ir Mozart. 

Naujesnis 3-jų miegamo, bangaknr. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

64-ta ir Artesisst Marinis 2-jų 
butų po 6 kamb. $45,000. 

2H aukito mftras — 3 botai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California 
Nebrangus. 

St-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta muro rezidencija. Garo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

45-ta Ir Keeter. Stiprus 1H auki
to mūras. Tinka giminingom ieimom 
ar isnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEISHB0RH00D 
Realty Group U.SJL 

BUDRAITIS RtALTY 00. 
4248 W. 63rd Sfittt 

Ttl. — 767-0601 

SECRETARY 5 
ADMINISTRATKNI " 

Full time position for aa experi-
enced secretary to work for our 
chief ezecutjve. i 

The ideal candidate will have 
good typing skills, light short-
band and have a stable work his-
tory. 

We offer a good starting salary 
sad full benefit package. For fur-
ther consideration 

CALL — 626-4306, Ext. 400 

L0RETT0 H0SFITAL 
645 S. Central Are. :; 
Chicago, E 60644 

D t M E 8 I O 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

illlllllllllllllllll 
t šamai sat 1 šalys*. Vienas ša

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

Mflrmto I kamb. nssgslmr. Gan
ias. Marąuette Park*. 

ŠIMAITIS REALTY 

P U S M E Č I U I 
f 108.00 Chfeagoje 

f<77.00 
C l c s r e ) • 
"0/10/5/UM) 

Psasmui- ams auto apdrauda 
Amžius 62 iki $0 m. 

0485 So. Kedzie Aveaae 
I. BACEYIčroS — 778-2233 

v . 

Bkaieriama apsimoka skelbtia 

dienraštyje "Drauc«N. 

Notary BepshBe 

2951 W. 63rd St. 436-7878 
m-nu 

VYAGNER and SONS 
l'IPBvTBffMBJ AND 
ADOHfG MACHTKml 

Viri 00 metų patikimas 

•614) t . 
— M1-41U 



platinami bilietėliai. Burtu trau- į surengė sol. Gtaos Capkauakie-
kimas lapkričio 11 d- Prieš porąlnės koncertą. 
metu daytoniškiai kolegijai suau
kojo per 2,300 dol. 

Daytoniskiai yxa prašomi pa
gelbėti Putnamo seselėms pasis
tatyti vienuolyną 

Lietuviu Kunigu Vienybė jau 
yra paruošusi didelį lietuvišką 
mišiolą. Tikintieji prašomi prisi-

| dėti prie šio taip reikalingo mi
šiolo išleidimo ir užsakyti savo 
gimtinės parapijoms Lietuvoje. 

TRUMPAI 

šeštadienis, nors ir drėgnas, 
buvo labai šiltas. Viena bėda 
— jau savaitė, kai streikuoja 
visas miesto' susisiekimas: nei 
požeminio metro, nei autobusu. 
Rengėjos dirba be didelio entu
ziazmo — svečių bus nedaug. 
Bet kada artėjo 7 vai. vak., 
svečių prisirinko tiek, kad ren
gėjos turėjo pristatyti keletą 
stalų. Todėl koncertas bent 20 
minučių vėlavo. 

Gražu, kad montrealiečiai taip 

— Mykolas J. Petkus, žinomas į f l ė j f t t a f T ' 1 ? ^ 8 * * 1 įįFlt 
daytoniškis, ką tik turėjo atviros "** " ~~ 
širdies operaciją, kuri buvo sėk
minga. Po 10 dienu grįžo į na
mus. Linkime kuo greičiau pilnai 
susveikti. 

kuri, kaip ir pridera, prieš iš
važiuodama šešių savaičių vieš-
nagėn į Australiją, "namiš

kiams" davė puikų atsisveiki
nimo koncertą. Repertuaras 
susidėjo iš H. Pucell, G. F. 
Haendel, W. A. Mozart, R. 
Strauss, G. Donizetti, J. Gruo
džio ir J. Govėdo kurinių. Dar 
tria dalykus padainavo bisui. 
Akompanavo M. Roch. 

Tai, tur būt, tas pats reper
tuaras, kuris prieš porą sa
vaičių buvo atliktas Chieagoje. 

Po koncerto solistė ir pianis
tė buvo apdovanotos gėlėmis ir 
K L. K. M. dr.jos Montrealio 
sk. pirm. G. Kudžnienė visų 
vardu palinkėjo G. <5apkaus-
kienei sėkmingiausios kelionės. 

Po to sekė vaišės ir šokiai. 
B . S. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 27 d. 

Sv. Kryžiaus lietuvių parapijos bažnyčia, kuri švenčia deimantinę sukaktį 
spalio 28 d. (Anksčiau buvo atspausdinta svetimos bažnyčios nuotrauka). 

9D:* • - . ' 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Beverly Shores, Ind. 

ĮSPŪDŽIAI K PUNSKO 
LIETUVIŲ GYVENIMO 

Stud. Arvydas Žygas, pralei
dus dvi vasaras pas Punsko lie
tuvius Suvalkijoje, papasakos j EMsrxirmvd 
savo įspūdžius Beverly Shores j 
Balfo 18 sk. narių susirinkime,, 
kuris įvyks spalio 28 d., sekma- Į 
dienį, 3 vaL p. p. Stankūnų j 
restorane — Pines Restaurant, i 
Hifihsray 12. A Žygas, lanky
damas lietuvius užrašė į mag
netofonines juosteles daug gra-
fSų' senoviškų liaudies dainų, 
pasakojimų, susipažino su vietos 
jaunimu ir savo įspūdžius pa
iliustruos skaidrėmis. Kam tik 
teko jo pranešimų klausyti, visi 
buvo labai sužavėti, nes jo kal-
ftos stilius gražus, laisvai plau
kiantis, papuoštas humoru. Kiek 
kartų jis kalbėjo Chieagoje, 
yjsados prisirinkdavo labai 
daug žmonių. Tad tikimasi, 
kad ir šį kartą susirinks daug 
žmonių iš Beverly Shores, Union 
Pier, Lakeskle, Harbert, New 
Buffalo, Michigano, nes kvie
čiami visi plačios apylinkės lie
tuviai- Pats Balfo susirinkimas 
bus labai trumpas — tik valdy
bos rinkimai ir metinis prane-
Wmas, tad užtruks tik kelioli-

mininkai Stankūnai norėtų iš 
anksto žinoti, kiek asmenų da
lyvaus pietuose. Jei kas daly
vaus, prašome pranešti Balfo 
valdybos nariams: Pulkaunin-
Menei — 219 — 872-3384; Ka
valiūnui — 219 — 872-3129; 

219 — 872-0214. 

Vidas Noreika (Danos ir inž. Juozo 
sūnus) deklamuoja eilėraštį Beverly 
Shores l i^rių parengime. 

NUOLT. inž. Kazimiero 

—Svečias iš New Yorko. Spalio 
14 d. Lietuvių kultūros komitetas 
suruošė vakaronę, kurioje da
lyvavo gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Kultūros komiteto pirmi
ninkė Aldona Ryan pravedė prog 
ramą. Svečias kalbėjo Lietuvos ir 
konsulatų ateities reikalais, atsa
kė į klausimus. Konsulas taip pat 
pasidžiaupgė Kultūros komiteto, 
Vyčių ir bendrai daytoniškių 
veilumu. Pagerbiant svečią, buvo 
įteikta didelis, 24 colių aukščio 
lietuviškas koplytstulpis, padary
tas irgi dayton»ško Jon,o Kviečio. 
Panašūs koplytstulpiai įvairiom 
progom buvo įteikti ir mūsų vys
kupams. Po to susirinkusieji tu
rėjo progos susipažinti, pasišne
kučiuoti su mūsų svečiu įr pasi
vaišinti. Vakaronė praėjo šeimy
niškoje ir nuoširdžioje nuotaiko
je-

— Kelionė į D u Bois- Spalio 
20-21 dienomis 33 Vyčių grupė iš 
Daytono specialu autobusu vy
ko į DuBois, Pa., dalyvauti miru
siųjų vyčių pagerbime nr apskri
ties Vyčių susirinkime. Ta pačia 
proga buvo pašventinta Kristaus 
Prisikėlimo statula kapinėse, kuri 
buvo užsakyta, lietuviškais mo
tyvais sukurta ir padaryta dayto-
niškio Jurgip Mikalausko 

—Petras P. Ziaukas, ilgus me
tus gyvenęs Daytone, prieš keletą 
metų išsikėlęs į St. Petersburgą, 
Fla., atvyko aplankyti ir atnau
jinti pažinčių su buvusiais drau
gais ir pažįstamais. 2ada čia pa
buvoti apie porą savičių. 

Jč 
Pociaus 

Dayton, Ohio 
LABDARA 

Tka. minučių. 
Po susirinkimo ir Arvydo 

Gygo pranešimo ateis pietų me
t a s ir Gražina, Jonas Stankū
nai, neimdami pelno, tik savi
kainą sumokėjus, pavaišins ska
niais! valgiais ir šeimininkėms 
nereikės namuose ruošti pietų. 
Kaip paprastai, gražios ponios 
patarnaus ir pavaišins skanės
tais . Darbui palengvinti šei-

JTJOZAS STRIMAITIS 

— (Atkelta iš « pusL) 

vo jau viena. Išvakarėse jos gim
tadienio. 

Velionis paliko sūnų Joną su 
žmona ir dviem vaikais Connec-
ticute, dukrą Jūrą Kerman su vy 
ru Massachusetts valstijoje, seserį 
Domą Kalifornijoje, dvi seseris ir 
brolį Lietuvoje. 

Palaidotas Nekalto Marijos 
X>iasidėjimo vienuolyno kapinėse, 
Putnam, Conn. Velionis labai 
mėgo lietuvišką seselių sodybą 
įrsau. poilsio vietą seniai ten bu-
Yo pasirinkęs. 
t Tarnybos reikalais išsiųstas į 
Cbicagą, Califomiją ar kitur, vos 
Įfevykęs į paskyrimo vietą, Juozas 

bojau skambindavo į namus žmo 
(ai. Jeigu jis galėtų dabar tą pa-

4»(.'aryti, jo pranešimas būtų 
jmpas. "Onute, nesirūpink. I 

j ė v o namus sugrįžau laimingai. 
Ęauksiu Tavęs"... 

Nina Gailiūnienė 
TSjtir — 

Lapkričio 3 ir 4 dienomis bus 
pravesta rinkliava Bendrajam A-
merikos Lietuvių šalpos fondui 
(Balfui). Aukos priimamos ir 
paštu bet kada. 

Sv. Kazimiero kolegijai Romo
je pagelbėti vedamas vajus — 

KANADOS 2INIOS 

Montreal, Quebec 
G. CAPKAUSKlENfiS 

KONCERTAS 

Spalio 20 d. K L. Katalikių 
Moterų dr-jos Montrealio sky
rius Aušros Vartų par. salėje 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, sūnui 

J A U N U Č I U I D A G I U I , 
marčiai ANTANINAI ir anūkui LINUI su žmona 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Aurelija ir Kęstutis Kriaučiūnai 

DOMAS DOBRAVALSKIS j 
Gyveno Chicago, Illinoiat Marquette Parko apyl. 
Mirt spalio 25 d, 1979, 9:50 vai vak. 
Gimč Lietuvoje, 2emai&ų Kalvarijoje. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vale, duktė Alvina, sesuo 

Emilija Raila, mirusios sesers Sofijos sūnus Andrius Puplis ir duktė 
Elena Pojman su šeimomis, Anglijoje mirusio brolio žmona Apoloni
ja ir sūnūs: Vincas, Jonas ir Juozas su šeimomis, Lietuvoje brolis Kos
tas su Seimą ir sesuo Liuda, Amerikoje mirusios pusseseres Emilijos 
sūnus Jurgis Urbonas ir duktė Emily Bitowt su šeimomis, švogerka 
Petronėle Juozapavičiene su seimą, ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė Tauragės klubui. 
Kūnas bus pašarvotas Šeštadienį 1 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuves jvyks pirmadienį spalio 29 d. B koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir p»fj«*«TTWw da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir duktė. 

Laid. direkt Donald A. Petkus — Tei 476-2345 

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. t A. VACLOVUI KERULIUI mirus, 
žmonai BRONEI, dukrai JADZEI BEIVYTIENEI, žen
tui ALGIRDUI ir ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime. 

Stasys Trinka 
Regina ir Vladas Andrijauskai 
Loreta Ir Frank Waidzulis 

C A S P E R S U R K U S 
(SZŪRKŪS) 

n-jo Pasaulinio Karo Veteran*, 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė spalio 25 d., 1979 m., sulaukęs r>4 metų amžiaus. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evana koplyčioje, 6845 South 

Western Avenue. laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 29 d. iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: DRAUGAI. 
Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, tel. 787-8600. 

A. t A. aZBIETAI RAČIONtEMEI miras, 
sūnui Kaziui ir artimiesiems reiškiame 
gili* užuojautą. 

Algi Ir Adolfas i l t ia i 

A. t A. ADOMUI DAUGIRDUI mirus, 
jo žmonai TEKIU DAUGIRDIENEI, dukrai IRENAI 
NEKUVKNEI, tunui JURGIUI DAUGIRDUI ir jy ŠEI
MOMS gilia užuojautą reiikia 

A. ir L Tornau i ' -

D 
A. f A. 

KUN. JUOZAS S. ŠEŠTOKAS 
Mūsų mylimas brolis ir dėdė mirė 1979 m. spalio 9 d. ir buvo 

palaidotas spalio 14 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chieagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai Vyskupui Vincentui Bliz

giui už velioniui parodytą dėmesį ir gedulingų šv. Mišių auką. 
Dėkojame Gero. Klebonui Kun. Antanui Zakarauskui ir kitiems 

kunigams už dalyvavimą šv. Mišiose ir laidotuvėse. 
Dėkojame Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinei ui garbės sargybą, 

karsto nešimą ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame sol. Algirdui Braziui už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame visiems už aukas šv. Mišioms ir užuojautas 
Dėkojame visiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Stasiui Evans už malonų ir tvar

kingą patarnavimą. 
Sesuo Marijona Marmienė, dukterėčia Marmaitė-CleUnd, 

Frank ir šeima. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-860(7 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR\S MODhRMSKOS KOPL>ClOS 

2 5 3 3 VYest 71 St., C h i c a g o 
14 10 S o. 50th A v., C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO LITLAMC A AVE Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI ACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 VV ê nh STRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1102O Soutrmest Higrmay. Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C Al IfORMA AVE. Tel LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUOMIN 
33I« SO l 1TLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H AI STEO SERFET Tel. YArds 7-l«ll 

i 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th \»e . ( KIRO. ILL Tel. OLympk 2-1003 

» 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. spalio mėn. 27 d. i x Edmundas J. Mfflns, 
—————————————————————— j ^ j o u n t prospect, ui. t maloniu 

x Stasys ir Ona Piežai, Norta1 ^ ^ ***** J . j a m *į* 
ciau nusiųstas sveikinimo kor
teles ir atsiuntė 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

X Lietuviška knygų "Drau-

x Strėvos slapyvardžiu pa
sirašytas gautas pirmas "Drau
go" romano konkursui rank-

Judson, Ind., ankstesnės lietu-
Į vių išeivijos žymūs darbuotojai, 
dažnai paremia "Draugą". Ir 

Į dabar, sveikindami jį sukakties 
proga, atsiuntė 40 dolerių auką. 

i Už didelę paramą maloniai dė
kojame. 

X Viktoras Diminskis, "Drau 
go" knygų prekybos darbuoto-

go" prekyboje už didesnę sumą 
nusipirko: Al. Pakulis, J. Sau
nas (čikagiškiai), O. Mažeika iš 
St. Joseph, Mich., L. Venckus 
iš St. Diego, Calif. 

x Aukų atsiuntė: 2 dol. — 
jas, turi sutelkęs didesni asme-, Juozas Cėsna: 1 dol. — K. Ko-

raštis. Rankraščių įteikimo da- į n i š k ą lietuviškų knygų rinkinį. | lyte. Ačiū. 
ta lapkričio 1 d., pašto data 

X Liuda Rugienienė iš De
troito telefonu pranešė, kad ten 

Neseniai jis dar nusipirko di-! x Pr. Dielininkaičio 
dėsnį lietuviškų knygų kiekį. : moksL ateitininkų kuopa lai-

X A. Valavičius, Los Ange- kosi tradicijos ir organizuotai Pasitarimas Danguolės ir inž. Eugenijaus Bartkų namuose, Beveriy Sfcores, 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SIŪLO 10,000 DOL. 

Kas praneš apie padegėją, ga
lės laimėti 10,000 dol. Galima 
pranešti visai slaptai, šaukiant 
numeriu 922-2323. Apie tai 
skelbia Chicagos miesto vado
vybė drauge su Illinois Fair-
plan Assn. 

SUGAVO 

Chicagos policija areštavo 
negrą J. E. Ford, kuris kaltina-

Iš ARTT m TOLI 
• * * 

mokyt. Jonas Kavaliūnas, Beveriy Shores Baifb sk. pirm. 
Nuotr. inž. Kazimiero Pociaus į n<> 

rė. Penki užpultieji jį atpaži-

HL, per komiteto narį spaudos 
reikalams K. Tautkų padėkojo 
"Draugui" už informaciją 
atsiuntė auką. Ačiū. 

X Nuo šio sekmadienio, spalio 
28 d., 2 vai. ryto laikrodžiai pa-! 
sukami viena valanda atgal.! 

\ . ' ,-». *Jr*T T"!1' i Geriausia juos pasisukti šešta-1 dienrašti. Po 5 dole- • ,. . ,J r r" _ J 
dienio vakare, nes sekmadieni 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
Iš PAVERGTOS LIETUVOS j ir nežinojo, kas jis yra. Pati-

I LAISVUS VAKARUS 

PASITRAUKĖ 

pereitą ketvirtadienį suruoštas j l e s - Calif., maloniu laiškeliu pa- dalyvauja žvakučių eisenoje ir Į ind., prieš rudeninį Balfo vajų. Iš kairės: Gražina Stankūnienė, Balfo pirm. | mas 11 kartų užpuolęs žmones 
Vilniaus u-lo 400 metų sukak-! sveikino "Draugą" sukakties Vėlinių Mišiose, pagerbiant mi- j Marija Rudienė, Danguolė Bartkuvienė, Vaicekauskienė. Antroje eilėje: Vyt. j požeminio susisiekimo linijoje. 
ties minėjimas, skirtas amerikie- į P™ga. palinkėjo "ištesėti dar rusiuosius, Švč. Mergelės Gi-1 Kasniūnas, Beveriy Shores burmistras Vincentas Shaulis, inž. Antanas Audis, į Vienas i o p e r a u r t a s žmogus mi-
čiams mokslininkams, buvo gau-j kitus 70 metų", užsisakė didės-mimo parapijos bažnyčioje lap- J o n a s Stankūnas. Ona Pui/aunmkienė. Vaičekauskas, mckyt. s-asys Rudys, _A * , ^ r 7 ^ ! z ,, T . » r 
sus ir sėkmingas. Svečiai ypač' n i kiekį kalėdinių kortelių ir dar kričio 2 d. 6 vai. vak. 
domėjosi sukaktuvinės parodos' atsiuntė 10 dolerių auką. Už vis- j y Dr. L. Ragas, žinomas vi-
eksponatais, senomis knygomis j k ^ dėkojame. Į suomenės veikėjas ir muzikas, 
ir iš viso, sena Lietuvos moks- i x Juozas Matusevičius, aukojo 15 dolerių. Labai ačiū. 
Io įstaiga. Ruošė LB apylinkė. ] Evanston, 111.. prie prenumera-

• tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
X Walterto Vitarto pagerbi- a u k ą L a b a i a č i ū 

mo komitetas Melrose Parke x A u k o m i s skaitytojai stip
rina savo 
rius aukojo: Eugenija Mališaus-

Chicagos Statybos komisio-
nierius Joseph P. Fitzgerald 
pasitraukė iš pareigų. Jo va
dovaujamos įstaigos daugelis 

ko. Birbynininkas jis buvo ge- į inspektorių rasti kalti kyšių 
i ras, priimtas į reprezentacinį į ėmimu ir kitais neteisėtumais, 

< v _ „„ T T 7 kultūriniai parengimai, eismas, kaip įmanydami veržiasi į Va- " ^ v c * " ansamblį. . A p a t e bet Fitzgerald pareiškė, kad 
L T O t t S t r i f v t v P™* ' Pabaldos bažnyčiose bus pagal karus. Pabėgimai dabar nebe k - » ? * * ? ? • h**Jm* H ^ "" * j ° V***™*™0 
gai, Uito Mejens, kun. V. Fau- . . ... r - *» MmmWio r*o"-«oi ciiinm^irioc 11 ^ ^ ^ J . ^ ; . 

Sovietų Sąjungos žmonės 

x Sveikatos mdeniniai rei- l a u s k a s A staniūnas. Visiems 
kalai, sveiko maisto dalykai ir m a l o n i a i dėkojame. 

X 
kultūrinė programa Lietuvio so
dybos pažmonyje, nuo 2 v. p. p. 
šj sekmadienį. Grybų užkandis. 
Visi laukiami. 

x Dariaus Girėno Utuanisti- Garbės prenumeratos mokestį 

na valanda vėliau. 

x 

naują laiko skaičiavimą _ vie-; naujiena - dažnas reiškinys, i a ^ a m b l i s da^ai siunčiamas į | priežastis. 
Pabėga ir lietuviai. Vlado C e - ^ ™ . P a ~ f * ) * £ * * ' . . . . . . , • • ti pabėgti i Vakarus. Žinoma, T s<x* »„„„„»„ o«^,«««-' siuno atvejis nebuvo laimingas. *. * B ' _ . „ 

*» *_ B-I * r. L j e t ' Agronomų sąjungos J . . ° niekam, net savo tėvams ne zo-
*Ž™ J^^tč^: i m e t i n ė s š v- Mišios Marijonų ko- ^ A ^ l a u m ^ £ ^ m į V i e n a ^ • - •• • 

lyčioje bus lapkričio 11 d. 10 „ . ,. _ 
Kasiulis, 22 metų jaunuolis, spa _ . .. 0 . , . , 7 ,. ... JL. ' so, Laisvosios Europos radijo Į ho 24 d. pasiekė lietuvišką Chi- . . . 

Wis., dažnai paremia "Draugą". 
Ir dabar gavome jo atsiųstą | J į r y t e ( n g ^ ^ ^ # ±) 

pabėgėlių _ Rimgaudas Emilis; J * m J l ^ 1
 A

 P a f l k l a W * 
'davo Vatikano, Amerikos Bal-

SAUGOTIS "TAISYTOJU" 

Policija įspėja saugotis įvairių 
ateinančių "taisytojų", kurie 
ypač taikstosi apgrobti senes
nius žmones. 

nė mokykla 1979.XH1 ruošia Labai ačiū. 
tradicinį rudens balių Jaunimo x Izabelė Malakauskienė, 
centro didžiojoje salėje. Gros Vvaterbury, Conn., pasveikino, 
Baho Pakšto orkestras. Bus "Draugą" 70 metų sukakties į 
programa ir vakarienė. | proga, palinkėjo "ištvermės taip I 

x Juozas Bradūnas, Balti-, sunkiame darbe" ir atsiuntė' 
more, MD, yra nuolatinis "Drau Garbės prenumeratos mokest}. 
go" rėmėjas. Ir dabar, atnau-' Esame labai dėkingi 
jindamas prenumeratą, atsiuntė i 
ir 20 dolerių auką. Jį skelbia-' x Vytautas Vaitiekūnas, at-
me Garbės prenumeratorium. ^S* i š N e w 3eTse^ šiandien 
Už didelę paramą esame labai 5 v a L P- P" J a u n i m 0 c e n t r o k » ' 
dėkingi vinėje LF Bičiuliams ir jų šei-

X Z.' Korius iš Santa Moni- m o m s P r a r y s pranešimą apie 
cos, Calif., parėmė mūsų spau- a r t i m o s a t e i t i e s * * * * * * ) ga-
dos darbus 20 dolerių auka. U m y b e s -
Maloniai dėkojame. x Maloniai kviečiame viaus 

Po to bus susirinkimas ir už
kandžiai vienuolyno svetainėje.' c a ^ -

Rimgaudas 

Kun. Edvardas Abromaitis, 
x Opera kviečia Jus su savo atsilankyti į Vl-osios Tautinių į buvęs Sv. Kryžiaus par. kleionas, uo-

i š. šventės lėšų telkimo banke- lus visuomenininkas, šiuo metu dėl »o Volunges koncertas jvyks 

jaunas vyrukas 
ir jo gyvenimo istorija nėra su-

j dėtinga. Gimė Karaliaučiuj (da-
\ bar Kaliningradas). Mokyklas 
lankė Karaliaučiuje, Klaipėdo
je, Įsrutyje (dabar Černikovs-
kis) ir Kaune. 1975 m. įstojo 

j į Kauno aukšt. muzikos mo
kyklą. Mokytojai parinko jam 
birbynininko specialybę, nors 
Rimgaudas nebuvo matęs 
to lietuviško instrumento 

X Vytautas Janulaitis, Mor
ton Grove, BĮ., parėmė mūsų 
spaudos darbus auka. Ačiū. 

X Toronto moterę ansamb-

betuviškų laidų. Dar labiau do-
j mėjosi vakarais, kiek pramoko 
j angliškai. 

5,000 DOL. DOVANŲ 
Madison bankas Chicagoje pa-

š. m. liepos 12 d. ansamblis j skelbė duosiąs 5,000 dovanų 
drauge su Rimgaudu išvyko į : tam, kas nurodys asmenį, kuris 
Vakarų Berlyną. Ten suvažia-iiš banko išvogė 87,000 dol. 
vo ir daugiau panašių ansamb-' 
lių iš kitų komunistinių kraštų, 
šių koncertų tikslas — sutelk
ti daugiau lėšų Vak. Berlyno 
komunistų laikraščiui. Koncer
tavo viename dideliame parke, 

| ja, lietuviškai tik vyresnieji tarp 
! savęs šeimose kalbasi. 

Ekonominis gyvenimas Kara
liaučiaus ir Lietuvos srityse 
esąs sunkus, visur jaučiama ne
maža maisto, ypač mėsos stoka. 
Maisto produktai menkos ko
kybės, negausūs. Daugelis Ka
raliaučiaus gyventojų vykstą 
pirktis maisto į Tauragę ar į 
kitas Lietuvos vietas. 

svečiais dalyvauti Operos tra-!S- B v e n t r a i e s u temimo uan^-• ^ , . w _ ^ , u lc l l , w _ . priglaustų pabė 
•\. . . . J , . . , V •*• Z.i ta kuris ivvko 1979_XI 17 sveikatos išėjęs } pensiją u- gyvenąs; lapkr. 11 d. sekmadienį, 3 vai. ... ' b 

diciniame baliuje lapkričio 24 i ą> K u r i s mr** *iFtoridoie • • - . cėli. s 
d., 7:30 vai. vak. Tautinių namų1 Olympia Fields Country Club| J salėje. Rezervacijos — D. 

Gierštikienė, tel. 761-JK541. 
(sk.). 

popiet Jaunimo centre. Vadovė 
Dalia Viskontienė, akompania-

x Moterims rekolekcijos lap- ; torė s a v y j a FYeimanįenė. Bi-
skričio 9-11 d. Cenacle vienuoly-1 U e t a i g^^aiai Gifts Interna 

bet berlyniečiai nekreipė į kon-
certantus didesnio dėmesio, mu
zikos nesiklausė. Liepos 15 d. 
Rimgaudas nutolo nuo šeimos, 
pas kurią buvo apgyvendintas, 
nuo savo ansamblio draugų, ta
čiau nežinojo, kur galėtų būti 

Rimgaudas yra muzikas—jis 
gelį. Sumanė pasiekti aerodro-įir norėtų muzikos mokytis, įsi-
mą. Prie jo rado vienos ame-1 gyti specialybę. Turi gerų no-
rikiečių įstaigos iškabą. Pradą- j rų ir šviesiai žiūri į ateitį. Tuo 
rė duris ir pranyko... Atsirado j tarpu laikinai jį globoja Balfas. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— New Yorko vyrų choi 

Perkūnas turi naują dirigentą. ' 
Juo pakviestas Viktoras Ralys, 
Apreiškimo parapijos' vargoni
ninkas. Iki šiol buvęs dirigen
tas Vytautas Daugirdas dėl lai
ko stokos iš tų pareigų pasi
traukė. Choro susirinkimas 
buvo spalio 12. Choro pirniinin-
ku vėl išrinktas Lionginas Dran 
gauskas. Kiti valdybos nariai 
išrinkti tokie: vicepirmininkas 
Algis česnavičius, iždininkas 
Vladas Vasikauskas, sekreto
rius Petras Tutinas, choro se
niūnas — Stasys Karmazinas. 
Choro ūkvedžiui Jonui šileikiui 
iš pareigų pasitraukus, nauju 
ūkvedžiu išrinktas Dionizas 

a 

Pranckevicius. • I 

MEKSIKOJE 
r 

— Kun. Juozas Kisielius, gy
vena Meksikoje. Jis neseniai 
lankėsi Argentinoj. Kun, J. Ki
sielius iš Lietuvos išvyko 1938 
m. į Italiją, iš kur 1947 m. at
vyko į Meksiką ir jau 38 metaį 
kai gyvena tame krašte. Yr4 
klebonu bažnyčios N. Sra, dė 
Luz, Saltillo mieste, Coahila. 
Argentinoje svečiavosi savo bro
lio Prano Kisieliaus, gyv. Avel» 
lanedoje, šeimoje ir brolio duka
te rs Sofijos Jonušienės šeimoje. 

^ 

Advokatas | 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

•-
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. % 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 Tai. <t 

ir pagal susitarimą. * 
Tel. 776-5182 arba 77«-51« 

2649 W. 63 Street 
Chieago, m. 66626 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIUIIII 

Aiv6katas JONAS 8ISAITIS 
6247 Sa. Kedale Avew» 

tai . — 776-8760 
CUosgo, DllnoU 66626 

Darbo vai. nuo 9 aki 7 ral. vak. 
6e*tad. 9 vai. Iki 1 vai. d. 

•MIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ne. Vadov. kun. L. Zaremba,! 7onal
 6o%i w ^ ^ t ^ o H ^ ^ e r a d a r i ų ' ^ ^ ^ ^ P a d ė ; j o ' s u " ' B e t * * l a i k i n a i - G e P 0 B v a l i o 8 

ŝ T KtKnrtr iiri i a«w a ^ . ! " - _ t L l r " . Įteikė JAV-bių globą. Netrukus Į lietuviai turėtų jį tiesioginiai ar | 

salėje. Vietas prašome užsisa
kyti paskambinus Op. vicepirm. 
Jurgiai Vidžiūnui šiuo telefonu: 
767-5609. Jis taip pat suteiks, x Loyolos universiteto Ie4-!SJ. Registr. iki lapkr. 5 d.: i p ^ ^ n ^ ^.„^^ 
ir visas kitas informacijas. Ba- dykla išleido naują Algimanto; Daugirdienė LU 5-9500 dieną ir • • * * • • * " • *',J',* ___ĮpealelB§ Vakarų Vokietiją. Čia Į per Balfą paremti, sušelpti, pa- j 
liaus metu bus meninė dalis ir i Kezio fotografijų knygą 'Tęst- A. Prapuolenytė 863-1769 va- H globojo Tolstojaus fondas, j dėti susirasti darbo, o dar *je- j 
laimingųjų bilietų traukimas, i ers" (didelio formato, liuksusi- karais. (pr.) x ***- *> Jablonskis gruodžio j Vėliau jam globą suteikė mūsųįriau sukurti sąlygas mokytis, | 
Opera dėkoja visiems, kurie1 niame popieriuje, kaina 75 dol.). j ~ ... . R . v 1 d. negalėdamas dalyvauti PLB j Balfas. Spalio 23 d. Rimgau- išrūpinti stipendiją. Rimgaudas į 
jau grąžino bilietų Šakneles, bet j ą galima įsigyti per Lietuviu. L f

X. G e n o v ' a i t e , r B a , y s J far" Kultūrinės talkos komisijos spe- j das jau buvo New Yorke, o ry- Amerika labai patenkintas. Rei- i 
dar prašo ir tuos, kurie nesu- Foto Archyvą, 5620 S. Clare-: . ' ^f11811*1^ Kaliformjo- c įai įa m e bankete, tos komisijos j tojaus dieną — Chicagoje. kia tikėtis, kad jis veikiai čia 
spėjo tai padaryti, kad jau da- mont Ave., Chicaeo, DI. 60636.1 £ ' a t s i u n*f ^r ^ Zailskienę j kultūrinei veiklai paremti at- Chicagos spaudos, radijo ir įsikurs ir įsijungs į lietuvišką; 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kadzto AV6. 

T6l. 436-4184 
Sav. Staae Bacevičienė 

bar pasiųstų Operos adresu. Vi
sa tai yra daroma tik tam. kad I 
galėtume pastatjrti šiam sezo
nui pasirinktus veikalus — Pa-1 
jacus ir C^rmina Buraną. Jums 
už tai būsime didžiai dėkingi. 

(pr.) j 
x Parduodamas geras lieto-: 

viskas restoranas su namu ir j * A k l n i a i »«««"•« \ U * » -
visais moderniais įrengimais - > * - kreipkitės į V. Karosaite. 
Marąuette Parko centre. Labai ° P t i c a l S t u d i o ' 7 0 5 1 s - Washte-
geras biznis. Simaitis, tel. 436- ^ Kve- Chicago m. 60629 
7878 arba 839-1784. (sk.) 

(sk ) V a 8 a n o 1 6 P^azijoje besimo-1 s i u n t ė 1 0 0 d o l a u k ą > K T komi-i Uetuvių visuomenės atstovams i veiklą. 
, kančioms P. Amerikos penkioms j g ^ telkdama aukas ir ruošda- j Rimgaudą pristatė centrinė Bal-

Tanpymo b-vei reikalinga lietuvaitėms paremti $25 auką. m akUmingą banketą stengia-!f0 įstaiga savo būstinėje Mar-
tarnautojos (tellerB) pilnam ir 
ialiniam laikui. Pageidaujama 
galinčias kalbėti ir lietuviškai. 
Skambint 925-7400 arba 254-
4470. (sk.) 

si sukelti lėšų, kad tarp įvairių 
kraštų galėtų plėsti lietuvių kul-

(pr.) 

Tel. 778-6766. (•k.) 

X PAIEŠKOJIMAS. Dr. Stasio 
Puodžiuko, mirusio Anglijoje (g. 1904 
m. Kražiuose), duktė Nijolė renka 
medžiagą jo biografijai. Kurie ii ar jo 
žmoną Bronę pažino ir prisimena, 
ypač prieš 1948 metus, prašomi atsi
liepti ir rašyti (lietuviškai ar angliš
kai) sekančiu adresu: 

MRS. NIJOLE PILCHER 
14 CANNON HILL ROAD 
COVENTRY, ENGLAND 

(pr.) 
x Marouette Parko Litua

nistinei mokyklai skubiai rei-i t ū r i nC veiklą, 
kalingas mokytojas. Gauti dau
giau informacijų kreiptis šiuo 
tel. WA 5-5964. 

Tėvų Komitetas 
(Pr> j mėn. 10 d., 7:30 vaL vak. Jau 

x Lemonto LB Rudens ba- nimo Centro didžiojoje salėje. 
Uus vyksta lapkričio 3, Gee Hali, j Gros korp "Vytis" orkestras, 

programą išpildys mokiniai. Įėji
mo auka $15.00 suaugusiems 

ąuette Parke. Balfo valdybos 
vicepirmininkas kun. A. Trakis 
pradėjo konferenciją, pakvies-

X Kviečiame Čikagos visuo- i d a m a s A l b i n * ^zirvoną jai va
rnėne atsilankyti į Čikagos Auk- j d o v a u t l R- ^ ^ blandžiai 
štesniosio8 Lituanistinės mo-
kyklos metinį balių lapkričio 

x NAMAMS PIRKTI PA- i 102 Stephen Street, Lemonte 
SKOLOS duodamos maiais mė-i Vakaras prasideda 7:30 v. v 
resiniaia Įmokėjimais ir priei-;Gros puikus Neo-Iithuanų or-,"* $500 jaunimui. Be vakarie-
namai* nuošimčiais. i kestras. Dar yra progos uŽsi-;*1^ jaunimui tik $3.00. Šokiai 
Mutual Federal Savings. 2212! sakyti stalus pas Milda Povi- prasidės 9-tą vai. (pr.) 
West Cermak Road — Telef. \ laitienę 257-7352. Kviečiame Le-1 
VI 7-7747 (sk.) i niorvto ir apylinkių lietuvius pra- y& 

Įleisti malonų vakarą su drau-
x RAIOMOSIOS mat. HetuvHku j| . . paiistamais (nr) 

raidyną. *.xrm kalbom. GAIDOM, ri-! g a S , r P* 2P c a m*» *Pr> taose modeliuose gaunamos CHICA- J x Mnrąuette Parko Litua-
<sk)lG0JE: Draugas -4M5 W «3rd S t . i ^ t y ^ „^yMa g j ^ m e t a i s 

X AP* širntą myliu nuo C h u } ^ ^ ^ trisdešimt metų gyva-
"""r" 7 A " ! " *"' %Ę"A' '" ko: J. J. Giedraiti*. M Barry'ml W. j v i l n o «»k»kti- Ta proga Tėvų 

NoTtfn>*rt. N. Y. ii7si. r**i i Komitetas rengia balių — va-
cagon, 30 mylių nuo Madison, 
trys mylios1 nuo 90 kelio ir arti
miausio miestelio, ant. didelio 
ežero kranto. VVisconsine. JAV, 
savininkų lengvomis sąlygomis 

X Mn*. Vytauto Jančio kuri- f™* 8 , m - ̂ f™^ ^ \ 7 

nj "Iliuzija" Pirmą kartą išpil- ^ 7J* V . M a ^ ; P a r k o SvČ" . -r .~.-e.^...^ ~T-JO~ 1 . _ p.,. % . . , Mergelės Marijos Gimimo para-
parduodamas septy** akrų Z l J ^ ^ Z ^ ^f™^*™ salėje. Bus skani šilta 

ansamons savo metiniame kon-' , . . . 
certe lapkričio 18 d.. Jaunimo ^ n e , , ė l r ^ f°«f* r a a -. . . Šokiams gros ĄŽ. Stelmoko or-

popict. (pr.) ik e g t r a g > Užsisakyti bUietus ir 

ąžuolais apaugusis kalneli*, pa
dalintas j 15 dvigubų sklypų su 
8 hamb. natūraliomis dujomis 
šildomu namu. akmenų židiniu. 

centre 3 vai. 

x Onimlrig radijai — mag- gauti dauriau informaiijų kreip-
visais baldais bei patogumais, netofonai • e:kia 110 ir 220 V.! tis šiuo tel. 580-2418. Kviečia-
dviejų automobilių garažu, san- namų Hektra ir baterijomis, ma visuomenė ir lankiusieji ir 
deiiu ir dviem laivais. rinka Lietuvoje. Gradinskas. baigę šią Lituan. mokyklą. 

Skambinti 312 — tfl-5019 , 2512 W. 47 St., tel. 376-1998. 
(ak.) (ak.) 

i skaito paskaitą Vilniaus urrto 400 me-
Tavo Komitetas • tų sukakties minėjimo metu Oeve-

(pr.) j landė Naatr. V. 

išdėstė visą savo odisėją ir 
džiaugėsi esąs laisvuose Vaka
ruose. Jis taip pat mielai atsa
kinėjo į jam pateiktus klausi
mus. 

Okupuotosios Lietuvos gyve
nimu jis nusivylęs, nes veikiai 
patyręs, kad komunizmo teori
ja nesiderina su praktika. Grei
tai pastebėjo, kad negalįs saky
ti, ką mano. Gyvenimas Ka
raliaučiuje nebuvęs lengvas. Po
kario metais ten vykę daugelis 
lietuvių, nes Lietuvoje daug kam 
nebuvę fizinės galimybės gy
venti. Vykusi ir jo močiutė su 
jaunamete dukra, busima Rim
gaudo motina. Cia sukūrusi šei
mą. Karaliaučiuje gimęs ir Rim
gaudas. Motina sunkiai dirbusi 
prie statybos darbų — atstatę 
sugriautą miesto teatrą. Kara
liaučiuje buvę gal keliasdešimt 
tūkstančių lietuvių. Iš pradžių 
jie bandę organizuotis, Įsteigę 
mokyklą. Deja, tai nepatikę ru
sams, po keleto metų veiklos už
darę. Dabar lietuviai neturį 
jokios organizacijos. Vaikai 
lanko tiktai rusiškas mokyklas, 

i greitai nutausta, kuria mišrias 
šeimas su rusais.-ėmis. Bijo vie
nas su kitu susitikti, nebendrau-

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines —XI. 2 d. 
Vėlinės yim Jautri lr gyva proga 

ties mirusiųjų pasauliu. 

VėUaės fra dUBoJl ftattai šventė, kartoja katattai organizuota mal
da nukrypsta | tuos, kurta, ii Ha paeanHri atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koptyttoje (prie "DfaufO") pradedant Vėlinių dieną, par t 
dienas, bos atnašaujamos Iv. MtiHos ir vnkaraU giedami gedulingi miš
parai oi bendradarbius, geradarius Ir visus mūsų maldom pavedamus 
nrlnuri uostus. 

KvMIsnM rims frtjuagtl | 
mirusiųjų 

Fa*en,tjnia. Ava., m. 
Ma proga prašau pt bananą1 Ik) man brangių mirusiųjų 
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Mane vardas k pavardė 

Pridedu auką bendr. iv. Miltam* f 
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