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Rašo Lietuvos kunigai 
ir tikintieji 

(Tęsinys) 
Visa tai yra grubiausias 

melas. Niekas vienuolyne 
žmonių nekankina, neriša prie 
stulpo, neplaka. Ir Misiūno 
niekas neplakė ir jo neapa
k i n o . C i a J a u n i š k i s 
pademonstravo labai žemą 
savo charakterį; nepajėg
damas pane ig t i t e i g i a m o 
vienuolyno (ypač jėzuitų) vaid
mens tautų švietimo ir dorini
mo srityje, Jauniškis griebiasi 
melo ir šmeižtų. Nesiskai-
čiuodamas su faktais, jis 
duoda laisvę savo padrikai 
fantazijai ir fanatizmui. Nese
n i a i m i n ė j o m V i l n i a u s 
universiteto 400 metų sukaktį. 
Argi tą aukštąją mokyklą, kuri 
prilygo ano meto geriausiems 
mokslininkų ir kultūros veikė
jų, būtų galėję įkurti ir išlaiky
ti, jeigu jėzuitai būtų tokie 
sadistai ir tamsuoliai, kokius 
bando vazduoti Jauniškis? 

„Melo trumpos kojos", — 
sako priežodis. Ir Jauniškis 
bemeluodamas susipainiojo. 
Apybraižoje „Užgesinta švie
sa" pradžioje (54 psl.) jis rašo, 
jog Misiūnas Antalieptėje 
„žingsniuodavo, lazdelės galu 
šal igatvio k ra š t ą b rauk
damas", — taigi jis buvo dide
lis invalidas. Bet čia reikia 
pastebėti, kad Misiūnui Anta
lieptėje gyvenant, šaligatvių 
visai nebuvo. Nedaug jų yra ir 
šiandien, — vos ties 2-3 pasta
tais, praslinkus dešimčiai 
metų nuo Misiūno mirties. 

Be to, jeigu Misiūnas buvo 
toks pusaklis invalidas, kad 
negalėjo matyti po savo kojo
mis stambaus metrinio šaligat
vio, tai kaip jis galėjo būti 
mokytoju ir dar direktoriaus 
pavaduotoju, kur kaip tik 
reikia gerų akių? Kaip jis galėjo 
matyti, kas dedasi klasėje 
pamokų metu, ypač r a šan t 
rašto darbus? Kaip jis galėjo 
matyti smulkias milimetrines 
raides, skaityti ir rašto darbus 
taisyti, skaityti paskai tas 
visuomenei? Čia Jauniškis 
nusikalsta elementariausiems 
logikos dėsniams, — jis visai 
nesugeba logiškai galvoti ir 
rašo tai, kas tik ant seilės užei
na" ir nebepastebi, kad nežino 
dešinė, ką daro kairė. 

Kad J u o z a s M i s i ū n a s 
jaunystėje (vienuolyne) akių 
šviesos neprarado ir kad 1933 
metais jį grįžusį iš Silezijos 
Kipas tuojau neatleido, rašo 
šie dokumentai: 

1. Vals tybėse , kuriose 
Katalikų Bažnyčia gali laisvai 
veikti, kasmet leidžiamas 
bažnytinis katalogas, vardu 
Elenchus, kuriame surašomi 
visi tos bažnytinės provincijos 
dvasininkai (vyskupai, kuni
gai, klierikai, vienuoliai,-ės.'. 
pažymėta jų gyvenamoji vieta 
ir einamos pareigos. Tas 
katalogas sudaromas metų 
pabaigoje ir turi sekančių metų 
datą. 1933 metų Lietuvos 
bažnytinės provincijos Elen
chus (sudarytas 1932 metų 
gale) rodo, kad Juozas Misiū
nas gyvena Silezijos Mitel-
šteinėje (Mitterlsteine) šv. 
Juozapo vardo novicijate. 1934 
metų Elenchus rodo, kad 
Misiūnas gyvena Kaune, Rotu
šės aikštė 12, šv. Stanislovo 
vardo kolegijos bendrabutyje 
ir yra antros mokinių grupės 
prefektas. O 1935 metų Elen-
che Misiūno jau neberanda
me. Taigi, Misiūnas, grįžęs iš 
Silezijos, nebuvo tuojau atleis
tas , bet dar ištisus metus buvo 
bendrabučio prefektas. 

2. Kad Misiūnas 1933-34 
mokslo metais turėjo sveikas 
akis, rodo kitas labai svarbus 
dokumentas. 1934 metų vasa
rą buvo iš le is ta gaus ia i 
iliustruota knyga „Kauno 
jėzuitų gimnazija, pirmasis 
dešimtmetis 1924-1934 metai", 
kurioje 89 ir 90 puslapiuose yra 
ir dvi prefekto Juozo Misiūno 
nuotraukos, darytos tų metų 
pavasarį. Vienoje nuotraukoje 
Juozas Misiūnas stovi darbo 
kambaryje šalia pamokas 
beruošiančių mokinių. Kitoje 
nuotraukoje J. Misiūr-T? sėdti 
kartu su pirmos grupei ;;refe:: 
tu Jonu Kukta ir jų virš.irmku 
Juozu Rytr esteriu, apsupti 
mokinių ben tau t ieč ių Abejo
se nuotraukose .tome Misiū
ną be akinių, o Kukta ir 
Rytmeisteris — abu akiniuoti. 

' 3. Ramygalos vidurinės 
mokyklos mokiniai liudija, kad 
jie niekada nėra matę savo 
mokytojo Juozo Misiūno su 
akiniais. (Kun. Petras Baltuš
ka, Daugailių klebonas). 

4. Pagaliau Juozo Misiūno 
žmona Sofija Misiūnienė taip 
pat tvirtina, kad jos vyras tiek 
tuokdamasis, tiek vėliau ilgą 
laiką turėjo sveikas akis ir 
tikrai, kaip aukščiau minėta. 
1955 m. — taigi praslinkus 21 
metams nuo išstojimo iš 
vienuolyno — pasirodė pirmie
ji jo akių negalavimai — 
aptemimai. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kardinolas Antonio Samore švenčia savo diplomatinio darbo 50 metų 
sukaktį. Jis kardinolu tapo 1967 birželio 27. Paskutiniu metu, kaip 
Vatikano komisijos Pietų Amerikos reikalams pirmininką*, kardinolas 
padėjo išspręsti Argentinos — Čilės ginčą dėl sienų. 

Kardinolo A. Samore 
50 m. jubiliejus 

KATALIKAI PASAULYJE 
Popiež iaus s v e č i a i 

Rugsėjo 20 Jonas Paulius II-
sis privačioje audiencijoje tarp 
kitų asmenų priėmė Krokuvos 
universiteto rektorių prof. 
Gryglewski ir to pa t i e s 
universi te to vicerektor ių 
moksliniam tyrimam prof. 
Szceklik. 

Nebė ra k o n f l i k t o 

Popiežių Joną Paulių II 
aplankė tarptautinio katalikų 
intelektualų sąjūdžio — Pax 
Romaną — konferencijos daly
viai, viso apie keturi šimtai 
asmenų. Jiem tartame žodyje 
Šventasis Tėvas kalbėjo apie 
mokslo ir tikėjimo santykius, 
k o n s t a t u o d a m a s , kad tie 
santykiai pastaraisiais lai
kais yra pasikeitė gera linkme. 

pašalinus anksčiau buvusius 
nesusipratimus ir konfliktus. 
Buvus ius nesus ip ra t imus 
padėjo pašalinti, iš vienos 
pusės, mokslinių tyrinėjimų 
rezultatai, o iš kitos pusės, 
teologijos gilesnis pažinimas, 
atpalaidavęs tikėjimą nuo isto-
r iniai-social inių elementų, 
pritapusių įvairių gyvena
mųjų epochų įtakoje. Šiandien 
nebėra konflikto tarp tikėjimo 
tiesos ir mokslinio pažinimo, 
pažymėjo popiežius. 

K o v a pr ieš alkį 
Nusiginklavimas, kova prieš 

alkį, šeimos teisės, religinės 
laisvės ir darbininkų teisių 
apsaugojimas, — tai pagrindi
nės temos, ku r i a s pal ietė 
popiežius Jonas Paulius II, 
a u d i e n c i j o j e p r i i m d a m a s 

Kardinolas Antonio Samore. 
dideK? lietuvių bičiulis, šian
dien, spalio 2 d., švenčia gražų 
jubiliejų, 50 metų nuo jo diplo
matinė? tarnybos px 
Gimęs 1905. pradžioje dirbo 
pastoracinį darbą Italijoj 1932 
buvc pas artas 

retorii K e i 
iki 193b. <ai bu-
šveicarij jtn vė&as i 
Vi sts 
paKeltas preiatu , pasmrtas 
Apaštališkosios delegatūros 
p a t a r ė j u VVashingtonan. 
Vėliau konsekruotas 
vyskupu ir paskirtas m 
jum Kolumbijoje. 1967 pakei-

Tarppar lament inės Ur 
konferencijos dalyvi us. 
apie tūkstantį Tris širrt!Js 
asmenų. Šventasis Tt-vas kvie
tė p a r l a m e n t a r u s i-ntis 
veiksmingų priemor 
būtų sustabdytos ginklavi
mosi varžybos, ne tik br;.:v 
linių, bet ir įprastinių ginkrų 
gamyba, kuri netiktai sukelia 
visai žmonija; didelį pa-v į 
bet taip pat pare.kalauja milži
niškų lėšų, kurios galėtų būti 
panaudotos žmonijos pažan
gai ugdyti. Lygiu būdu turi 
būti rūpinamasi kova prieš 
alkį pasaulyje, toliau kalbėjo 
popiežius, visų pirma siekiant 
teisingiau padalinti žemės 
išteklius. Yra netoleruotina, 
kad kai kurie žmonės gali iki 
soties pavalgyti ir dargi 
bereikalingai turimas gėrybes 
eikvoti, kai tuo tarpu kiti 
badauja. Alkio problemai 
pasaulyje pašalinti privalo 
būti surastas sprendimas. 

Neg ra s vyskupas 

Švento Patriko katedroje 
buvo į švent in tas pirmas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių negras vyskupas. Tai 44 
metų amžiaus vyskupas Emer
son Moore. kuris jaunystėje 
perėjo į katalikų tikėjimą. Trys 
t ū k s t a n č i a i t ik inč ių jų , 
konsekracijos pamaldom pasi
baigus, karštais plojimais pa
sveikino pirmąjį amerikietį 
negrą vyskupą. 

tas kardinolu ir Vatikane eina 
visokias aukštas pareigas. 
Lietuvoje išgyvenęs 6 metus, 
gerai pažino lietuvių katalikų 
gyvenimą, asmenis ir šian
dien išliko dideliu lietuvių 
draugu, puikiai supranta mūsų 
reikalus ir Lietuvos reikalus 
. :srr trina. 

Bnuį carjiefiiai 
už nusiginklavime 
Blackpool. — Britanijos 

darbo partijos konferencijoje 
priimta rezoliucija, kuri 

k a 1 a a j a B r i t a n i j ą 
nuginkluoti, : stumti Ameri
kos , karines zes iš britų 
teritorijos, atsisakyti naujai 
planuojamų branduolinių 
ginklų. 

Kritikai nur-;dė, kad tai 
vienašal iškas nusiginkla
vimas, kuris pi ^ks Britaniją 
komunizmo pavojuje. Šis 
nutarimas sustiprins ginklų 
priešininkus Olandijoje ir Vak. 
Vokietijoje. 

Konferencija patvirtino ir ki
tą rezoliuciją, -vari reikalauja 
nacionalizuoti britų karo 
pramonę. Nota rimas patvir
tintas 3,433.00i prieš 3,401,000 
balsais. 

Libano sprogime 
dalyvavo Sirija? 

Tel Avivas. — Izraelio 
gynybos ministeris pasakė 
turį.s žinių, kad Libano prezi
dentą Bashirą I -emavelį nužu
dė teroristai su Sirijos pagal
ba. Sprogimai s falangistų 
partijos štabe \\ vko rugsėjo 14. 

Ministeris Sharonas kalbėjo 
Kiryat Malachi kibuce, kur 
gyvena daugiausia iš arabų 
kraštų suvažiavę žydai. Jie 
sutiko Sharoną šaukdami: 
.Tegyvuoja Arikas, Izraelio 
karalius!" Vienas kalbėtojas 
pasakė, kad nuo Judos Maka-
biečio laikų ?vdai neturėjo 
tokio herojaus kaip Arikas 
Sharonas. 

— Liuksemburge sudu
žusiam sovietų keleiviniame 
lėktuve buvo 77 keleiviai, žuvo 
6, iš jų penki Liuksemburgo 
piliečiai, 26 žmonės sužeisti. 
Policija turi sunkumų išaiškin
ti nelaimės priežastis, nes 
sovietų lakūnai atsisako kalbė
ti. 

— Beirute Izraelio kariuo
menė buvo užėmusi Palestinos 
tyrimų centrą, išplėšė archy
vus, pagrobė 25,000 tomų kny
gų ir rankraščių anglų, arabų 
ir hebrajų kalbom. Instituto 
direktorius paskelbė, kad 
nuostolių pastatui ir įstai
goms padaryta 1.5 mil. dol., 
tačiau arabų kultūrai nuosto
liai neapskaičiuojami. 

— Prancūzijos premjeras 
savo kalboje Jungtinėse Tauto
se puolė abi „didžgalybes": 
Ameriką už jos nesiskaitymą 
su kitais, už jos ekonominę 
politiką, kuri žiūri tik sau 
naudos, ir Sovietų Sąjungą, 
kuri karo jėga bando primesti 
kitoms tautoms savo valią. 

— Kinija paskelbė, kad prie 
Šanchajaus statoma bran
duolinė elektros jėgainė. Jau 
turima 10 reaktorių ir apie 
4,000 inžinierių. Siekiama 
pagre i t in t i b randuol inės 
energijos plėtimą. 

— CBS žinių tarnybos vado
vybė pasiskundė Lenkijos 
vyriausybei, kad Gdansko 
mieste, kur buvo pamaldos už 
suimtus ..Solidarumo" veikė
jus, ypač už Lech Waiesą, mili
cija sumušė, suspardė tris CBS 
televizijos korespondentus. 
Užpuolimas buvo be jokių 
provokacijų, amerikiečiams 
jau parodžius savo žurnalisti
nes korteles. 

— Izraelio kareiviai apsupo 
palestiniečių stovyklą pieti
niame Libane, kur žmonės 
akmenimis puolė arabą, įtaria
mą koloboravimu su Izraeliu. 
Buvo suimta 70 žmonių, kurie 
dalyvavo puolime. Izraelio 
informatoriai bijo rodyti savo 
veidus, todėl nešioja kaukes. 

— Nikaragvos valdžia 
paskelbė. kad kareiviams 
pavyko nušauti 24 ,,liaudies 
priešus" ir 76 paimti į nelais
vę. Pas juos rasti ginklai, 
radijo aparatai ir dokumentai 
rodo, kad jie dirbo JAV CIA 
agentūrai. 

— Laoso delegacijai pasaky
toje kalboje sovietų Brežnevas 
ragino efektingiau planuoti 
valstybės pažangą, protingiau 
sunaudoti sovietų teikiamą 
paramą. 

— Jungtinėse Tautose kalbė
jęs graikų ministeris palygino 
padėtį Kipre su padėtim 
Kambodijoje ar Afganistane. 
Jis reikalavo išvežti iš Kipro 
visą svetimą kariuomenę ir 
padidinti JT taikos kariuo
menę. 

— Specialus JAV pasiunti
nys Habibas aplankė Egiptą ir 
svarstė Libano padėtį. Egipto 
valdžia reikalauja, kad iš 
Libano kuo greičiausiai būtų 
išvežta Izraelio kariuomenė. 

— Pietų Afrikoje vagys 
įsibrovė į aukso sandėlį ir 
pavogė 11.5 mil. dol. vertės 
aukso. Iki šiol didžiausia 
aukso vagystė buvo 1945 m. 
Vokietijoje, kur iš valstybės 
banko buvo pagrobta 3.4 mil. 
vertės aukso. 

— Buvęs JAV senatorius 
J a m e s Buckley pa sk i r t a s 
..Radio Liberty" ir „Radio Free 
Europe" prezidentu. Jis parei
gas perims lapkričio I ir apsi 
gyvens Muenchene. 

— Apie 300,000 minia 
sveikino Meksikos prezidentą 
Portillo už privačių banku 
nacionalizavimą. 

Libane žuvo 
pirmas marinas 

Beiru tas . — Kaip vakar 
trumpai pranešta, Libane JAV 
jūros pėstininkų kariuomenės 
dalinys patyrė pirmus nuosto
lius. Beiruto aerodrome, beva
lant žemėje įkastas minas, 
grupė marinų užkliudė Izrae
lio paliktą Amerikos gamybos 
skeveldrinių bombų kekės 
bombelę, kuri užkliudyta 
sprogo. Nuo žaizdų vienas 
marinas mirė, kiti trys sužeisti, 
du lengviau. Kitos žinios iš 
Libano teigė, kad marinai 
bandė išardyti 199 mm artile
rijos sviedinį, kuris sprogo. 

Pentagonas pabrėžė, kad 
nežiūrint sprogimo priežas
ties, tai buvo nelaimingas 
atsitikimas, o ne užpuolimas. 
Marinų uždavinių ši nelaimė 
nepakeičia ir jų buvimo Liba
ne laiko nesutrumpina. 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
išreiškė gailestį. Kongrese 
demokratų partijos atstovai 
pareiškė spaudai, kad marinų 
nuostoliai tik prasideda. Jų 
gali būti daugiau ir Kongresas 
turės tarti savo žodį dėl jų 
laikymo Libane. 

Sužeisti marinai buvo tuoj 
perkelti į netoli kranto stovintį 
helikopterių laivą „Guam". Du 
marinai, lengviau sužeisti, 
patys žygiavo, trečias buvo 
neštuvuose. Sunkiau sužeisto 
marino pavardė nepaskelbta, 
kol bus painformuota io šeima. 
Lengviau sužeisti buvo. korpo-
ralas George Washmgton. 19 
metų. iš Elgin, 111. ir korpora-
las Anthony Moras, 21 m., iš 
Macon, Ga. 

Beirute buvo atidarytas 
judėjimas tarp dviejų daug 
metų atskirtų miesto dalių: 
musulmonų ir krikščionių 
dalių. Tarptautiniame Beiruto 
aerodrome jau pradėjo pakilti 
ir nusileisti keleiviniai lėktu

vai. Aerodromas buvo uždary
tas keturis mėnesius, ten vyko 
stiprūs palestiniečių ir Izraelio 
kariuomenės mūšiai. Prancū
zai inžinieriai padėjo Libano 
k a r i u o m e n e i s u r i n k t i 
palestiniečių įkastas minas 
keliuose į aerodromą, tačiau 
plotas didelis ir dar daug minų, 
nesprogusių sviedinių tiki
masi rasti. 

Sekretorius Schultz 
Jungt. Tautose 

New Y o r k a s . — Valstybės 
sekretorius George Schultz pir
moje savo kalboje Jungtinėse 
Tautose pabrėžė, kad Izraelis 
turi atsisakyti dalies savo 
valdomų teritorijų už pastovią 
taiką. Sekretoriaus kalbą šil
tai priėmė arabų valstybių 
delegacijos. J is vėliau susitiko 
su Sirijos. Egipto, Jordano 
ambasadoriais. 

Kalbėdamas apie I^enkiją. 
Schultzas pasakė, kad lenkų 
vyriausybei arešte laikomas 
Lech VValesa yra pavojinges
nis už šarvuočių diviziją. 
Lenkai nori būti laisvi, savo 
likimo planuotojai. Tironai ir 
prievartos metodai lenkų troš
kimo nenugalės, pasakė 
sekretorius. 

Nauja aviacijos 
bazė Japonijoj 

VVashingtonas. — Gyny
bos deDartamentas naskelbė. 
kad su Japonija susitarta 
įsteigti šiauriniame Honshu 
salos rajone naują JAV aviaci
jos bazę — Misavvą. kur 
bus laikomi 50 K-16 kovos 
lėktuvų. Bazė yra 375 mylios 
nuo sovietų krantų. 

ftiuo metu JAV turi 72 F-15 
lėktuvus Okmavvos saloje, kuri 
nuo Sovietų Sąjungos yra 
1.300 mylių 

Sovietų valdžia paskelbė, 
kad naujos bazės steigimas 
yra priešiškas ir provokacinis 
žygis, kuris didina įtempimus 
ir karo grėsmę. 

Paradas Beirute 
B e i r u t a s . — Libano prezi

dentas susitiko su multina-
c i o n a l i n ė s k a r i u o m e n ė s 
vadais, priėmė kariuomenės 
paradą ir paskelbė, kad Beiru
tas vėl tapo Libano sostine. 
Panaikinta vadinama „žalioji 
linija", skyrusi miestą į dvi 
dalis: musulmonų ir krikščio
nių. Šios linijos vardą libanie
čiai pasiskolino iš Kipro salos, 
kur žemėlapyje žaliu rašalu 
buvo atžymėta linija, skirianti 
graikus nuo turkų. 

Bonoje pasikeitė 
vyriausybė 

Bona . — Vakar Vakarų 
Vokietijos parlamentas išreiš
kė nepasitikėjimą valstybės 
kancleriui Helmutui Schmid-
tui, kuris buvo kancleriu 8 
metus. Socialdemokratai turė
jo pasitraukti iš valdžios po 13 
metų valdymo. 

Tą pačią dieną par lamentas 
išr inko nauju kanc le r iu 
Heimut Kohl. krikščionių 
demokratų partijos vadą. 

Buvęs kancleris ketvirtadie
nio diplomatų priėmime pasa
kė, kad nežiūrint pasikeitimų, 
Vokietija toliau liks patikimas 
pasaulio partneris. 

Hamburge įvyko didelės 
socialistų ruoštos demonstraci
jos, reikalaujančios palikti 
vyriausybėje Schmidtą. Bono
je demonstravo apie 4.000 
žmonių. Naujos vyriausybės 
vada i sako. k ad social
demokratai pasirodė esą,,pras
ti pralaimėtojai". 

Komentatoriai nelaukia žy
mesnių pasikeitimų Vokietijos 
užsienio politikoje, nors gali 
atvėsti ryšiai su Maskva. J a u 
liepos mėnesį sovietų užsienio 
politikos žurnalas rašė. kad 
vokiečių konservatoriai siekia 
valdžios, jodami an t antiko
munistinės isterijos žirgo. 
Kohl ir Strauss. krikščionių 
vadai, atstovauja atžagareiviš-
kai. pažangą stabdančiai lini
jai. VVashingtonas su jais 
viešai flirtuoja, neslėpdamas 
savo simpatijų. Vakarų Vokie
tija vėl atsidūrė kryžkelėje, kur 
vokiečių kelio pasirinkimas 
bus svarbus ne tik Vokietijos 
ateičiai, bet ir visos Europos 
r a m u m u i . pas tovumui ir 
taikai, rašo sovietų žurnalas. 

K A L E N D O R I U S 
Spalio 2 d.: Angelai Sargai . 

Mena. Girdutis. Pavandė. 
Spalio 3 d.: Evaldas, Marija 

Jozefą, Milgintas. Alanta. 
Spalio 4 d.: Pranciškus 

Asvž.. Aura. Mąstautas. Eivy
de." 

Spalio 5 d.: Placidas. Kari-
tina. Palemonas, Gildą. 

Saulė teka 6:47, leidžiasi 
6:33. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, 

temperatūra dieną 75 1.. naktį 
60 1. 

k 
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SUKAKTUVININKAS 
AGR. DR. BRONIUS POVILAITIS 

KAZYS MILERIS 

Laikrašč io redaktor ius 
priminė man apie Kanados 
p i e t v a k a r i ų mies te ly — 
Tillsonburge gyvenantį mūsų 
sukaktuvininką, kuriam ką tik 
nužydėjo 75 gyvenimo vasa
ros, ir iš jų 60 ateitininkiško 
gyvenimo. Tad vieną saulėtą 
rugsėjo rytmetį leidausi į ke
lionę jo aplankyti. 

Pasitiko mane prie savo iš
taigingos rezidencijos labai 
žvalus ir gyvas pensininkas, 
mokslo žmogus, ateitininkų j a s prarado, pakeitė ar įsigijo 

suose. Jis yra ištikimas "Visa 
atnaujinti Kristuje" idėjos 
žmogus. Jo gražaus buto kny
gynėlyje matai visus ateitinin
kų leidinius. Aukomis remia 
ateitininkišką spaudą. Čia 
ateina visi ateitininkų leidžia
mi laikraščiai ir žurnalai. 

Agronomijos 
mokslų daktaras 

Daugelis lietuvių išeivių imi
gracijoj savo turėtas profesi-

filisteris, didelių nuopelnų 
Kanados lietuvių veikėjas dr. 
Br. Povilaitis. Pasirodė ir jo 
žmonelė Monika, kuri irgi, 
palikus savo tarnybą banke, 
taip pat tapo jauna pensinin
ke. Įėjęs į jų butą, tuoj pastebi 
daug lietuvių tautinio dekore, 
daug knygų ir nepaprastą lie
tuvišką svetingumą. Su to
kiais žmonėmis nėra sunkumų 

kitas. Buvęs Dotnuvoj minis-
terio prof. J. Tonkūno asisten
tas, agronomas Br. Povilaitis 
išliko agronomu ir išeivijoje. 
Tai atsitiko dėl jo kieto užsis
pyrimo ir laimės. Pasitraukus į 
Vokietiją, jis buvo pakviestas 
dėstyti Hamburge įsisteigu
siame Baltų universitete. Iš ten 
su "Lady Davis" fundacija 
1949 m. atvyko į Montrealį 

pradėti bet kokį pokalbį. Kai- agronomijos studijoms. Čia 
bedamas tuoj pastebi, kad tas McGill universitete jis įgyja 
žilstelėjęs žmogus labai daug masterio ir daktaro laipsnius. 
žino ir yra įdomus pasakoto
jas. Gal mažiausiai apie ką Br. 
Povilaitis nori kalbėti, tai apie 
save. Čia jau reikia daug 
klausti ir vis pertraukti, paste
bėjus, kad pokalbis nutolo nuo 
Linkuvos, Dotnuvos ir Mont-
reaiio. 

Šeš iasdeš imt metų 
a t e i t i n i n k a s 

Iš Diržių kaimo į Linkuvos 
gimnazijos antrąją klasę at
vežtas penkiolikmetis Povilai
čių Bronius ten tuoj pasidarė ir 
ateitininku. Prie ateitininkų jį 
pritraukė tuo laiku Linkuvos 
gimnazijoj kapelionavęs amži
nos atminties kun. Ant. Griga
liūnas, vėliau Panevėžy tapęs 
prelatu. š io garbingo kunigo 
globojami ateitininkai Linku
voje buvo išvvstę nemažą veik-
lą-

Atvykęs studijoms į Dotnu
vą. Br. Povilaitis įsijungė į stu
dentų ateitininkų "Agricola" 
korporacijos ir "Algimanto" 
klubo veiklą. Sukaktuvinin
kas atsiminęs dar man pacita
vo "Agricolos" šūkį: "2emę pa
milę, saulės ilgimės". Geru 
žodžiu prisiminė jis akademi
jos filisterius — prof. B. Vitkų, 
kan. dr. J . Kemešį, prof. Jacai-
tį ir kitus. Apie kiekvieną jis tu
rėjo ką nors gražaus pasakyti. 
Bene įdomiausias buvo žemės 
ūkio mokslinį darbą dirbęs 
kan. dr. J . Kemėšis. Sukaktu
vininkas papasakojo, kaip jis 
1927 m. vasarą dalyvavo 
Palangoje įvykusioje reor
ganizacinėj ateitininkų konfe
rencijoj, kur naujuoju atei
tininkų vadu buvo išrinktas 
prof. St. Šalkauskis. Prisiminė 
jis ir prie Birutės kalno tada 
įvykusį įspūdingą "Nuvaini
kuotos vaidilutės" vaidinimą, 
kurį stebėjo minios žmonių. 

Pradėjus dirbti lektoriaus, 
vėliau docento darbą aka
demijoj, dar vėliau perėjus 
dirbti ir_j administracinę sritį 
Žemės Ūkio ministerijoj, atei-
tininkiškai veiklai neliko daug 
laiko. Rusų ir vokiečių okupa
cijos laikais visokia organiza
cinė veikla akademijoj buvo 
uždrausta. Į Kanadą imigra
vęs Br. Povilaitis Montrealyje 
įsijungė j ateitininkų sendrau
gių eiles. Ateitininkų buvo 
kviečiamas su paskaitomis. 
dalyvavo jis visuose čia atei 
timnkų rengtuose kongre-

S u k a k t u v i n i n k a s a g i ron ius Pcn l l d l L l o į a M o n i k a . 

kaip pavyzdį, vyskupija iš
siuntinėjo ir kitoms Londono 
vyskupijos parapijoms. J is bu
vo Londono vyskupo pakvies
tas atstovu į II sinodo komi
siją imigrantų sielovados 
reikalams. 

Visokie suvažiavimai ir kon
ferencijos niekad nedvejojo pa
vesdami Br. Povilaičiui vado
vavimo ir pirmininkavimo 
darbus, nes buvo tikri, kad jis 
viską gerai atliks. O jam yra 
tekę daug tokių suvažiavimų 
tvarkyti. Kaip mokslininką jį 
vizitui norėjo išsikviesti ir Lie
tuvoje Botanikos institutas. 
Poli t iniai jis save laiko 
Ūkininkų Sąjungos žmogum. 

Atsisveikindamas prie šios 
gražios p.p. Povilaičių nuosa
vybės namo pastebėjau parda
vimo iškabą. Pasirodo, kad jie 
jau yra nusipirkę Toronte 
bendranamį ir ruošiasi ten išsi
kelti gyventi. 

— Dešimt gražių metų, — pa
sakė man jis, — mes čia pragy
venome. Gyvenimo reikala
vimai keičiasi, ir mums reikia 
prie jo taikytis. Atėjo laikas da
bar jau trauktis arčiau prie lie
tuvių ir prie didžiųjų sveikatos 
apsaugos centrų. 

Mielam Daktarui išeivijos 
ateitininkija ir visa lietuvių vi
suomenė linki dar daug gražių 
ir kūrybingų metų. 

Prie universiteto dar pasilieka 
tris metus postdoktoratui, iki 
gauna federalinės valdžios tar
nybinį paskyrimą. 

1954 m. atvyksta į Kanados 
tabako sostinę Delhi, kur nau
jasis daktaras dirba kaip 
mokslininkas tabako selekci
jos ir genetikos tyrimų punkte. 
Jis čia įsiveda statistinę gene
tikos sistemą ir įveda kitų nau
jovių laboratorinėj praktikoj. 
Jo pastangų ir sugebėjimų dė
ka dabar yra išvesta žymiai ge
resnė tabako veislė, vadinama 
"Delhi 76". J is yra parašęs ir 
atspausdinęs Kanados ir JAV 
moksliniuose leidiniuose apie 
38 mokslinių tezių. 

Leidžiant Liet. Enciklope
diją, buvo pakviestas redaguo
ti žemės ūkio skyrių. Paskuti
niu laiku yra parašęs ir knygą. 
Tai Lietuvių Agronomų sąjun
gos išleista "Žemės Ūkio Aka
demija". Ten jis pateikia isto
rinę Dotnuvos akademijos 
apžvalgą: Įsisteigimo doku
mentaciją, mokslo šakas, mo
komąjį personalą, akademiją 
lankiusius ir baigusius. Yra 
ten daug įdomios statistinės 
medžiagos. Knyga gražiai 
iliustruota iš kažkur dar gau
tomis įdomiomis anų laikų 
nuotraukomis. 

Visuomenininkas 

Lietuvoje sukaktuvininkas 
reiškėsi Lietuvos Agronomų 
sąjungoj. Įvairiais klausimais 
rašė Lietuvos spaudoje. Lietu
vos vyriausybės apdovanotas 
Gedimino ordinu. Vokietijoj, 
dirbdamas kaip lietuvių atsto
vas Baltų Centrinėj taryboj, 
daug padėjo lietuviams pabė
gėliams. 

Kaip moksliniu, taip ir visuo
meniniu darbu. Br. Povilaitis 
daugiausiai iškilo būdamas 
jau Kanadoje. Kanados lietu
viškoj veikloj pradžioj jis buvo 
vienas iš pirmaujančių. Dau
gelį metų jis buvo renkamas 
atstovu į Kanados Liet. Tary
bą. Buvo Kanados Liet. Bend
ruomenės Delhi apylinkės pir
mininku. Su savo žmonele 
Monika buvo pradininkai Sv. 
Kazimiero liet. parapijos įstei
gimo ir ilgus metus buvo tos 
parapijos tarybos vadovau
jančiu nariu. Savo Delhi lietu
vių parapijai jis parašė parap.. 
tarybos statutą, kurj vėliau. 

"ATEITIES" JAUNIMO IR 
VYRESNIŲJŲ ŠVENTĖ 

Ateitininkų organizacija informacijos centro dirbanti 
suburia "po tuo pačiu stogu" Gintė Damušytė už paskuti-
pačią jauniausią, vidurinę ir niajame ateitininkų kongrese 
vyriausiąją kartas. Jaunoji ir skaitytą ir '"Ateityje" at-
vyresnioji kartos taipogi sutel- spausdintą pranešimą apie 
pa to paties "Ateities" žurnalo Lietuvos laisvės kovotojus. Už 
puslapiuose. stilingą, įžvalgų apsakymą 

Buria ateitininkiškąją vi- p i rmoj i premija p a s k i r t a 
suomenę ir "Ateities" žurnalo Raminta i Pemkutei, jau anks-
metiniai vakarai. Buria ne tik 
dėl to, kad tai organizacijos 
renginys bei pramoga, bet bu
ria taipogi savo specialiu tiks 

tyvesniuose konkursuose lai
mėjusiai įvairias premijas. 
Poezijos srityje jau keletą mp-
tų iš eilės už ryškios formos 

lu. Tame vakare įteikiamos eilėraščius laimi Jolanta Ma-
jaunimo konkurso premijos. Ir 
tai nėra paprasta tradicinė 
ceremonija. Ji turi gilesnę 
prasmę. 

Premijoms atrenkami tie 
jaunuoliai, kurie išsiskiria sa
vo kūrybiniais bandymais 
įvairiose srityse: straipsniais, 
beletristiniu apsakymu, poezi
ja, žurnalistiniu veikios apra
šymu, iliustracijomis, meni
nėm ar dokumentinėm veikios 
fotografijom. Atranką padaro 
"Ateities" redaktoriai, kartais 
kai kuriose srityse atsikiaus-
dami tų sričių žinovų ar spe
cialistų. 

Ir tada tie savo kūrybiniais 
bandymais išsiskyrę jaunuo
liai ir jaunuolės yra apdovano
jami premijomis. Premijoms 
gi pinigus skiria dažniausiai 
vyresnieji. Pasitaiko išimčių, 
kada studentų draugovė ar dar 
rečiau moksleivių kuopa ski
ria sumą pinigų premijoms. 
Betgi dažniausiai mecenatais 
būna sendraugiai: individua
liai, poromis ar organizaci
niais vienetais. Jie daugiau ir 
išgali, tačiau jie ir labiau su
pranta premijų reikšmę. Ne 
tiek pati piniginė suma (nors ir 
tai yra paskatinimas), kiek 
pats atžymėjimas, įvertinimas 
yra jaunimui svarbu. O tą įver
tinimą savo aukomis atlieka 
vyresnieji. 

Čia ir reiškiasi vyresniųjų ir 
jaunesniųjų kartų bendravi
mas. Jaunesnioji karta sten
giasi kurti, lietuviškai rašyti, 
ateit ininkiškoje spaudoje 
bendradarbiauti. O vyresnieji 
tai įvertina ir jų pastangas at
žymi žymenimis. 

Galima su pagrindu tvirtin
ti, kad atžymėtos jaunimo pa
stangos tikrai yra to vertos, 
kad tie premijomis atrinktieji 
yra tikrai įvertinimo nusipel
nę. Taip būdavo anksčiau. 
Taip yra ir šiais mėtis. 

Kad ir šiemet. Sakykime, 
studentų tarpt. Pasižvalgyki
me kad ir tik į pirmąsias pre
mijas gavusius. Straipsnių sri
tyje yra atžymėta Lietuvių 

lerytė. Ir šiemet rimuotos 
poezijos srityje jai teko pirmoji 
premija. O už nerimuotų eilų 
poeziją pirmosiomis premijo
mis pasidalino Vainis Aleksa 
(ankstyvesniame konkurse lai
mėjęs antrąją premiją) ir visai 
nauja eiliuotoja Rūta Končiū-
tė. Už veiklos aprašymus pir
moji premija teko Gajai Pem
kutei. Už iliustracijas, (kaip 
ir pernai;, labai nupelnytai pir
mąją premiją laimėjo Kristina 
Juzai tytė savo dramatiškais, 
vaizdžiais dailės darbais. Už 
veiklos dokumentines fotogra
fijas jau daugelį metų nepra
lenkiamas yra "Ateities*' fo
tografas Jonas Kuprys. O 
meno fotografijomis vėl švys
teli Romas Kuhn iš Vakarų Vo
kietijos, jau anksčiau laimėjęs 
antrąją premiją. 

Kyla nauji ir nenauji vardai 
moksleivių premijų laimėtojų 
tarpe: Daina Tijūnėlytė, Dai
nius Barzdukas, Henrikas 
Šat inskas . Viktutė Venclovai-
tė , Milda Palubinskaitė. Tai 
vardai , kurie kartojami ir 
moksleivių veikloje: veikliose 
valdybose, susirinkimuose bei 
stovyklose. 

Tai šie ir kiti pačios jauno
sios kartos atstovai bus ap
dovanoti vyresniųjų sutelkto
mis premijomis. Galime teigti, 
kad "Ateities" vakaras su pre
mijų įteikimu yra vyresniųjų 
bei jaunimo šventė. Jaunimas 
bando kurti. Vyresnieji tai 
įvertina. Vyresnieji dovanoja. 
Rinktinis jaunimas dovanas 
priima. 

Į tokią jaunimo ir vyresnių
jų šventę visi kviečiami atsi
lankyti spalio 16 d., šeštadie
nį, vakare, Jaunimo centre 
Chicagoje. Šios šventės prog
ramoje — premijų įteikimas, 
meninė programa su Kristina 
ir Ilona Kuprevičiūtėmis iš Cle-
velando. vaišės ir Šokiai su Da
riaus Poiikaičio muzikiniu vie
netu: Informacijas teikia ir 
rezervacijomis rūpinasi Vyt. 
Šoliūnas (tel. 257-673S namų: 
257-2175 darbo). 

K I K S A I JAUNIMUI 

Kolumbo kursai Putnamo ry
tinio pakraščio ateitininkams 
vyks spalio mėn. 9-11 dieno
mis. Kviečiami 12-17 metų 
moksleiviai, jaunesni studen
tai bei susidomėję skautai. 

Lektorių tarpe bus prof. Č. 
Masaitis, kun. St. Yla, L. Kul-
bienė, G. Kupčinskienė ir D. Bi-
laišytė. 

Kursų mokestis — 30.00 dol. 
Registruotis skambinant D. 
Kuolienei, 617 — 585-8652. 

SENDRAUGIU 
CV POSĖDIS 

Ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdyba rugsėjo 
19 d. posėdžiui buvo susirinku
si Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos patalpose. 

Pradžioje pirm. Jonas Valu-
konis ilgiau kalbėjo religine te
ma "Ištikimybės ir ištvermės 
kelias" pagal kelių evangelijų 
mintis: "Kas ištikimas maž
možiuose, bus ištikimas ir di
deliuose". "Kas ištvers iki ga
l o , b u s i š g e l b ė t a s " . 
Ištvermingų katalikų pavyz
džiais jis nurodė mūsiškę Nijo
lę Sadūnaitę, Nobelio premijos 
laureatę seselę Teresę, kuri ste
bina pasaulį savo ištverme 
vargšų globoje, o taip pat 
Sioux City seneliams namų 
statytoją kunigą Morkūną, ku
ris su mažais ištekliais yra 
pasiekęs labai gražių rezulta
tų, nors jam pačiam reikėję 
tapti unijos leidimą turinčiu 
pečkuriu. Visi šloviname išti
kimuosius ir ištverminguo
sius, tad skatino ištvermės mal
doje — melstis be paliovos. 

Sekr. Dalilei Polikaitienei 
perskaičius pereito posėdžio 
protokolą ir gautuosius laiš
kus, o ižd. Evangelinai Kun-
gienei pranešus apie dabarti
nę iždo būklę, vicepirm. Saulė 
Palubinskienė plačiai pasako
jo savo pergyvenimus bei įspū
džius iš šįmetinės Sendraugių 
stovyklos Dainavoje. Juos nuo
mone, stovykla labai puikiai 
pasisekusi rūpestingų stovyk
los organizatorių, vadovų ir jų 
talkininkų dėka, ypač džiau
gėsi Rasos Šoliūnaitės su
manumu bei darbštumu. Yra 
buvę ir tokių dalykų, kurių ki
tais metais reikėtų iš\ engti. 
J a i pavesta kitam posėdžiui 
pateikti visų taisytinų dalykų 
sąrašą, kuris tada bus išsa
miau apsvarstytas. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir moterų l igos 
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6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 
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DR. JONAS MAŽEIKA 
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3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

Pirmininkas pranešė, kad jis 
jau yra susitaręs su Lietuvių 
Rašytojų draugija dėl Jury ko
misijos sudarymo ruošiamam 
jaunimo dramos konkursui. 
Draugija paskirtų tris savo na
rius, sendraugiams gi atsto
vautų dvasios vadas prel. Pet
ras Celiešius ir viena valdybos 
moterų, kuri dar bus išrinkta. 
Lietuvių Fondas jau yra pap
rašytas paskirti galimai dides
nę pinigų sumą premijoms. 

Kitas posėdis įvyks E. Kun-
gienės namuose. 

Jonas Motiejūnas 

M u z i k ė R a s a S o l i ū n a i t ė , d a u g e l i o 
s t o v y k l ų p r o g r a m ų v e d ė j a , d a i n ų ir 
p a s i r o d y m ų m o k y t o j a . 

N u o t r . R. M u s o n y t ė s . 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU UGOS, CHIRURGIJA 

AKINTU PRITAIKYMAS 
2636 VV. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v r iki 9 v f 

Skambinkit (ketvirtadieni) 
Tel. 436-5566 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU LiGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto te! 652 '381 
DR. FERD. VYT. KAUNA 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BO.ARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, UI. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr , t reč ir šeštad 

Tel . ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 8Ist Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2"19 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą;; 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roherf. Road 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pa^ai į t a r i m ą 

DR. FRANK PLECKAfe 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

\ a! pagai susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUUS 
INKSTU. PŪSLĖb IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

\ai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tei. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ CtV\ TOIAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Pla/a Court 
Chicago, Illinois 60<-2c> 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr Albert Robin kabinetą perėmė 
DR. KENNETH WU 
DANTŲ GYDYTOJAS 
7211 S. Artesian Ave. 

Valandos pagai susitarimą — pirm . 
antr , ketv ir šeštad 

Tel. 434-8022 

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

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6/45 VVest 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt 

2-7, šeštadieniais pagai susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

vai pagal susitarimą antr , treč 
ketv 10 v ryto iki o v vakaro 

Tel. - 778-3400 
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Spauda — 

LIETUVYBĖS 
PAGRINDAS 

i 

Jau nesykį šioje vietoje esa
me kalbėję apie sunkią lietu
viškos spaudos padėtį, finan
sines bėdas , stoką gerų 
redaktorių ir bendradarbių. 
Apie didėjančius sunkumus 
prabyla ir amerikiečių spau
da, ne vien mes. Atsimenam, 
kad labai neseniai turėjo už
sidaryti vienas pačių įtakin
giausių ir rimčiausių žurnalų 
"Saturday Review". Galutinai 
jį pribaigė nežmoniškai aukš
ti mokesčiai paštui už patar
navimą. Kaip jau seniai žino
me, persiuntimo kainos nuolat 
keliamos, bet pašto patar
navimas ne tik negerėja, bet 
blogėja. Kasdien gauname 
laiškus iš skaitytojų, kad 
"Draugas", ypač provincijoj, 
a t e i n a l a b a i n e r e g u l i a 
riai, daug numerių žūsta, o ki
ti kartais ateina čia, Amerikoj 
po mėnesio. Tačiau mūsų skai
tytojai kantrūs, visa tai su
pranta ir žino, kad tai ne mū
sų kaltė. Gerbiam tokius 
skaitytojus. 

Pagarba mūsų skaityto
jams, kurie supranta-ir finasi-
nius sunkumus, padeda auko
mis. Kasdien skaitome vardus 
tų, kurie, mokėdami prenume
ratą ar atsilygindami už bilie
tėlius, prideda ir auką. Be to
kios talkos ir aukos mūsų 
spaudai gal daugelis laikraš
čių negalėtų išsilaikyti. Ta
čiau didžiausią paramą kai 
kurie laikraščiai ar žurnalai 
susilaukia iš jų užnugary 
esančių vienuolynų, kurie pa
dengia milžiniškus piniginius 
skirtumas iš savo sunkiai su
rinktų lėšų. Prie tų didžiųjų 
mecenatų reikia ypač priskirti 
marijonus, be kurių "Draugo" 
egzistencija būtų neįmanoma. 
Kas sutiktų garantuoti, per 
metus pridėti iš savo kišenės 
kelias dešimtis ar net šimtą 
tūkstančių dolerių, kad laik
raštis gyvuotų? "Draugas" iš 
kitų šaltinių, institucijų ar 
agentūrų jokios paramos ne
gavo, negauna ir neprašė. 
Kaip išsilaiko kai kurie kiti 
laikraščiai, čia nekalbam, nev 
žinom, kas yra suinteresuo
tas, kas jie išsilaikytų. 

* 
Kas būtų, jei lietuviai netu

rėtų dienraščio? Kartu reikia 
iškelti klausimą, kas būtų su 
mūsų lietuvybe, jei nebūtų lie
tuviškos spaudos? Dar kitose 
kolonijose savaitraščio kaip ir 
užtenka, bet jokiu būdu ne 
Chicagai. Chicagoje lietuviš
kas gyvenimas, veikla vyksta 
ne vien savaitgaliais, bet kiek
vieną dieną. Gyvenimas ver
da ne vien Jaunimo centre, bet 
tas pats vyksta Tautiniuose 
namuose. Vyčių salėj, Marijos 
mokykloj, Šaulių namuose, 
Dariaus — Girėno salėj, Atei
tininkų namuose, keliose para
pijose ir kt. Diena iš dienos 
kas nors daroma. Ne vien kon
certai ar suvažiavimai, bet ir 
kursai, parodos, repeticijos, pa
skaitos, pranešimai, diskusi
jos, susirinkimai, posėdžiai ir 
kt. Kaip reikėtų apie tai pra
nešti suinteresuotiems, juos 
painformuoti, sukviesti, jei ne
būtų dienraščio? Juk neužtek
tų nupiešti plakatą ir jį paka
binti prie "Paramos" ar kitos 
kurios krautuvės. Cia ir išky
la dienraščio reikalas ir jo 
svarba. Pagaliau tiems pa
tiems čikagiečiams juk svar
bu ir įdomu žinoti, kaip gyve
na mūsų tautiečiai plačiai 
išsisklaidę visam pasauly — 
Europoje, Brazilijoje, Aust
ralijoje ar net Saudi Arabijo1 

je. "Draugas", kaip ir kiti laik
raščiai, apie visą tai stengiasi 
painformuoti, surinkti žinias. 
Tada mes jaučiamės, kad ne
same vienintelė lietuviška sa
la, kad mus su kitais jungia 
lietuviškas siūlas. Dar labiau 
to siūlo reikalingi ten tolimoj 
šaly mūsų tautiečiai, sulaukė 
nors ir kelių mėnesių senumo 
laikraštį. Jie labiau negu mes 
išsiilgę lietuviško žodžio iš lie-

ARTĖJA DIKTATORIŲ PASIKEITIMAS Rimties valandėlei 

tuvių sostinės, kur to lietuviš
kumo yra pakankamai, todėl 
jau net pradedame jo never
tinti, užmirštame, kad esame 
taip gausiai apdovanoti. 

* 

Laisvam krašte laikraštis 
daugiau ar mažiau yra toks, 
kokie yra skaitytojai. J a m e 
atsispindi skaitytojų veidas, jų 
aspiracijos, troškimas. Laik
raštis pagal galimybę stengia
si skaitytojų neapvilti, tarnauti 
lietuviškam žodžiui, laisvam 
žodžiui, nes laisvas žodis šian
dien mūsų Lietuvoj tegalimas 
pogrindžio spaudoj, ir tie, ku
rie jį taria, rizikuoja savo lais
ve ir gyvybe. Mums, perteku
siems laisve, anų spaudos 
apaštalų rizika ir auka kar
tais pilnai nesuprantama, 
neįvertinama. "Draugo", kaip 
ir kitų lietuviškų laikraščių, 
tikslas skelbti tiesą ir kovoti 
su didžiausia šių laikų yda, ir 
nelaime, amžių gėda — melu. 
Žinom gerai, kad melas kai 
kuriuose kraštuose jau sklei
džiamas valstybiniu mastu 
naujausiom atominio am
žiaus priemonėm. 

Nemalonu pasakyti, kad tai 
melo tarnybai kartais paklus
ta ir kai kuri lietuviška spau
da, kas balta vadindama juo
da ir atvirkščiai. Tie, kurie tai 
daro, nenori girdėti, užmiršta 
istorijos teismą, kuris anks
čiau ar vėliau nupūs dulkes ir 
tiesą ar melą įrašys į amžinas 
knygas. Todėl mes tikime, kad 
laikraščio paleistas žodis turi 
būti šventas. J i s neturi būti 
skirtas vieno lietuvio prieš ki
tą, jį įžeisti, suniekinti, pasi
aukojusius bendram lietuvy
bės labui vadinti kitu vardu, 
dirbančius pravardžiuoti. Dar 
labiau kelia nusistebėjimo, 
kad atsiranda ir tokių, kurie 
labai rafinuotais būdais ieško 
priemonių pakenkti didžiau
siam lietuvybės židiniui, spau
dai, laikraščiui, nori jį sulikvi-
duoti, leidėjus ar redaktorius 
sukompromituoti. Kieno in
teresams jie tarnauja? Kokiu 
vardu juos pavadinti? 

Nebūtų laikraščių be laik
raštininkų — redaktorių ir 
bendradarbių, korespondentų. 
Jų eilės mažėja, ypač redakto
rių, ir dar mažės. Kartais pasi
girsta balsų, nurodymų, su
gestijų kaip užs i aug in t i 
naujus redaktorius. Praktikoj 
tai sunkiau padaryti negu kas 
mano. Mums reikia viską da
ryti, kad tie, kurie aukojasi ir 
ateina spaudos darbą dirbti, 
galėtų netrukdomai darbuo
tis. Skaitytojai dažnai nesu
pranta, kad redaktoriai per
kraut i darbu, jų d a r b a s 
nematuojamas valandom ar 
dienom. Dažnas skaitytojas 
sau atleidžia kasdien daro
mas klaidas, bet į suklydimus 
spaudoj reaguoja ne taip jau 
labai draugišku laišku ar gy
vu žodžiu, telefonu. Norėtų, 
kad redaktoriai būtų neklai
dingi kaip dievai. Amerikiečių 
statistikos biurai, tyrinėjimo 
institucijos ir kiti ne sykį skel
bė, kad trumpiausiai gyvena 
politiniuose viršūnėse dirban
tieji ir laikraštininkai. J ie nie
kad negali išsivaduoti iš rū
pesčių, surištų su savo 
profesija, nei dieną, nei naktį, 
nei savaitgaliais, o visuomenė 
juos labiausiai plaka. Kiekvie
no neatlaidaus skaitytojų pik
ta replika redaktoriui, kad lai
ku neįdėjo korespondencijos, 
kad ne tam skyriuje įdėjo, kur 
jis manė, kad reikėjo, arba įdė
jo tai, ko jis nenorėjo skaityti, 
laišką skaitančiajam sutrum
pina gyvenimą bent vienai 
dienai. Kodėl mes sau tiek 
daug atleidžiame, tik ne spau
dos darbininkui? Čia ir norisi 
prašyti skaitytojų — būkime 
pakantūs ir atlaidesni, išlai
kykime vieną iš svarbiausių 
ramsčių, ant kūnų laikosi lie-

Stalinas, nujausdamas savo 
viešpatavimo artėjantį galą, į 
savo vilą pasikvietė Nikitą 
Chruščiovą ir Anastą Mikoja-
ną ir jiems tarė: „Aš nepasiti
kiu nei vienu, net ir savimi, bet 
savo valdžią visdėlto norėčiau 
per le is t i a r t imiems drau
gams" . 

Praėjus 30 m. nuo Stalino 
mirties, ta problema vėl iškils 
Kremliaus politbiurui, nes L. 
Brežnevas yra 75 metų ir jo 
sveikata nusilpusi. 

Sovietų Sąjungoje komunis
tų partijos sekretorius užima 
s v a r b i a u s i ą vietą, kurio 
pakeitimui nėra jokių įstaty
mų ar taisyklių, kuriomis 
remiantis būtų išrinktas nau
jas Sovietų Sąjungos valdo
vas. Valdomasis organas, 
politbiuras, kurį sudaro 14 
narių, iš savo tarpo vieną narį 
pasiūlo centriniam komunistų 
partijos komitetui. Komitetas 
sušaukia iš visų respublikų 
įgaliotinių suvažiavimą, į kurį 
paparastai susirenka 319 dele
gatų ir patvirt ina pasiūlytą 
k a n d i d a t ą į generalinio 
sekretoriaus postą. 

Negaluojantis L. Brežnevas 
irgi veda kova dėl savo įpėdi
nio, kuri sukelia nemažos 
baimės politbiuro nariams dėl 
šiltų vietų ir pačios ateities. 
Brežnevas buvo Stalino auklė
tinis, ištikimai jam tarnavęs, 
įvedant žemės ūkio sukolcho-
zinimą, pasižymėjęs žiauru
mais prievartą varant ūkinin
kus į kolchozus. Pasiekęs 
generalinio sekretoriaus vietą, 
sugebėjo apie save suburti sau 
ištikimus asmenis ir net savo 
šeimos narius, kad apsisaugo
tų nuo netikėtumų. Bet L. 
Brežnevas buvo apsukrus poli
tikas, sugebėjęs Sovietų Sąjun
gą įrikiuoti į pasaulinių galy
bių tarpą, tačiau apleidęs 
krašto vidaus ūkio tvarkymą. 
Dabar jo sveikatai susilpnė
jus, centriniam partijos komi
tetui sukėlė daug rūpesčio kuo 
jį pakeisti. Neseniai sušauk
t a m e posėdyje komitetas 
padarė kai kuriuos pertvarky
mus, paskiriant Yuri Andro
povą, KGB viršininką, į miru
sio M. Suslovo vietą. M. Suslov 
buvo cent r in io komiteto 
sekre tor ius i r prezidiumo 
narys. 1944 m. antrą kartą 
Lietuvą užplūdus bolše
vikams, jis buvo atsiųstas 
„ s u s t i p r i n t i t a r y b i n ė s " 
valdžios — įvykdyti masinius 
gyventojų trėmimus ir parti
zanų sulikvidavimus. 

Y. Andropov yra 67 metų 
amžiaus ir 15 m. yra vadova
vęs KGB. Jo vardas Kremliaus 
vadovams jau nuo seniai žino
mas, nes jis 14 metų išbuvo 

diplomatinėje tarnyboje, o 
būdamas KGB saugumo poli
cijos viršininku dar labiau 
išpopuliarėjo. Minint Lenino 
gimtadienį balandžio 22 d., jis 
pasakė aštrią kalbą, kriti
k u o d a m a s a p s i l e i d i m u s , 
nekreipimą dėmesio į vidaus 
ūkin ius negalavimus — 
biurokratizmą, derliaus pražu
dymą, sunkiųjų ūkio mašinų 
nepriežiūrą, netiesiogiai pakal
t indamas partijos generalinį 
sekretorių, kuris sugebėjo 
Sovietų Sąjungą išvesti į 
pirmaeilių galybių tarpą, bet 
pamiršo žmonių gerovę. 
Andropovas turėjo daugiau 
progos pažinti žmonių nuotai
kas ir iš kur kyla nepasitenki
nimas. Jo manymu, visų 
a p s i l e i d i m ų p a š a l i n i m u i 
mažiausiai reikėtų 30 bilijonų 

taikai. Bet iš eilės trejus metus 
ištikusios gamtinės nelaimės ir 
kitos nesėkmės — sunaikino 
javų derlių, ir 1981 m. sovie
tinė Rusija buvo priversta 
importuoti 42 milijonus grūdų 
ir kitų maisto produktų. Eina 
gandas, kad Novosibirske ir 
kituose miestuose įvyko susi
dūrimų su milicija, nes krautu
vių lentynos tuščios. 

18 metų valdęs L. Brežnevas 
sovietinę Rusiją žemės ūkį 
privedė prie to, kad jis nebe
gali išmaitinti savo žmonių, ir 
Sovietų Sąjunga jau užpirko 
JAV 40 mil. tonų grūdų. Žino
vai Sovietų Sąjungos ūkio 
produkciją prilygina 1913 m. 
vidurkiui. Tuo tarpu Amerikos 
žemės ūkis pajėgia išmaitinti 
didesnę dalį pasaulio gyven
tojų, kai Sovietų Sąjungoje 

TIKĖJIMO STIPRYBĖ 
Sutvirtinimo sakramentas čios senovės praktika rodo, tie 

yra dvasinio augimo ir tobulė- abu elementai buvo vartojami, 
jimo sakramentas. Per krikštą Tad jie lieka ir toliau sutvir-
gaunama tikėjimo dovana, o tinimo sakramento teikime. 

rb, kuriuos tektų atitraukti iš tepriskaitoma tik 270 mili-
ginklavimui skirtų sumų, kas j o n ų . JAV ūkininkų yra tik 3.7 
susilpnintų raudonosios armi- mi l . , S o v i e t ų Są jungo je 
jos kovingumą. Po šios kalbos agrikultūros srityje dirba 20 
tuojau jis buvo pakviestas milijonų kolchozininkų ir įvai-
užimti Suslovo vietą. Tapus rių biurokratų. Paskutiniai 
pilnateisiu politbiuro nariu, statistiniai duomenys rodo,kad 
atsiveria plačios perspektyvos privačių sklypelių laikytojai 
tapti Brežnevo įpėdiniu. KGB rinkai pateikia: 61% bulvių, 
viršininku paskirtas Vitali 54% vaisių, 34.3% kiaušinių, 
Fedoročiuk, 64 m., kuris 30.2% daržovių ir 29% mėsos ir 
Kremliaus hierarchijoje nevai- p į eno produktų. Šie duomenys 
dino jokio vaidmens. 

Atsimename, kad Brežnevo 
populiarumas pradėjo kilti, 
kada buvo mesta mintis 
gražaus sugyvenimo tarp 
socialistinio ir kapitalistinio 
pasaulio. Jam pradėjus vesti 
derybas dėl strateginių ginklų 
apribojimo su JAV, siūly
ta taika, o grįžus iš dery
bų, tuojau pradėta raudo
nosios armijos stiprinimas, 
nesigailint ginklavimui milži
niškų sumų. Brežnevo presti
žas labai pakilo nuo 1977 m., 
kai jis, išvystęs propagandą, 
sugebėjo užmigdyti JAV 
budrumą ir per penkerius 
metus išugdė Sovietų Sąjun
gos smogiamąją jėgą, kuri 
pradėjo grasinti pasaulinei 

kalba patys už save, kur yra 
visa paslaptis — kolektyvi
zacija. 

Prie agrikultūrinių negala
vimų daug prisidėjo ir poli
tika: Afganistano invazija, 
iškilę Lenkijos darbininkų 
maištai ir įvykiai Centrinėje 
Amerikoje. 

Brežnevo įpėdinis, tapęs 
nauju diktatoriumi, jeigu 
užsimotų pravesti vienokias ar 
kitokias reformas, tuojau susi
durs su užkietėjusia politbiuro 
klika, nes komunistų partija 
bijo nustoti gyventojų kon
trolės, savo šiltų vietų ir pui
kiai supranta, kad žemės ūkio 
kolektyvizacija buvo įvesta 
kruvinomis priemonėmis. 

P. Indreika 

Nestebėtina, kodėl Sovietų Sąjungoj žemės ūky dirba dešimt 
kartų didesnis procentas žmonių, nei Amerikoj, jei ir kolchozų 
runkelius reikia kauptukais apkasti, nes mašinos nuolat 
sugenda arna jų nėra. 

sutvirtinimas suteikia drąsos 
ir jėgos gyventi pagal tikėjimą 
ir jį išpažinti. Tuo būdu per su
tvirtinimą krikščionis subręs
ta, įgauna jėgos kovoti už savo 
tikėjimą, įsipareigoja nugalėti 
savo bloguosius polinkius. Per 
krikštą įsijungiama į bendrąją 
Kristaus kunigystę, o sutvirti
nimu įsipareigojama vykdyti 
tą misiją ir uoliai skelbti bei 
platinti tikėjimą. 

Vatikano II susirinkimas 
kreipė ypatingą dėmesį į tris 
pagrindinius sakramentus: 
krikštą, sutvirtinimą ir Eu
charistiją. Krikštu atgimę ti
kintieji, sustiprinami sutvirti
nimo sakramentu ir gaivinami 
amžinojo gyvenimo maistu Eu
charistijoje. Šiais sakramen
tais ypatingu būdu gauna die
viškojo gyvenimo lobį ir taip 
gali aukščiau kilti meilėje. Šį 
ryšį tarp į krikščioniškąjį gy
venimą įvedimo sakramentų 
gražiai yra aptaręs Tertulijo-
nas: "Plauna kūną, kad nuva
lytų sielą; tepa kūną, kad pa
šventintų sielą; ženklina kūną, 
kad sustiprintų sielą; rankos 
uždėjimu pridengia kūną, kad 
Dvasia apšviestų sielą; Kris
taus Kūnu ir Krauju maitina 
kūną, kad Dievas pasotintų 
sielą" (De resur. mortuorum, 
VIII, 3). 

Popiežius Paulius VI, vyk
dydamas Vatikano II susirin
kimo pavedimą, pertvarkė su
tvirtinimo apeigas, kad jos ir 
vartojami žodžiai "labiau iš
ryškintų tuos šventus daly
kus, kuriuos reiškia, ir kad ti
kintieji, kiek įmanoma, galėtų 
lengvai juos suprasti bei pil
nutinai, aktyviai ir bendruo
meniškai apeigose dalyvauti" 
(Sacrosanct. Concilium, 21). 
Pop. Paulius apaštališkoje 
konstitucijoje, kuria patvirti
namos sutvirtinimo sakra
mento peržiūrėtos ir naujai su
redaguotos apeigos, pažymi, 
kad "nuo senų laikų įvairio
mis apeigomis Bažnyčioje bu
vo teikiama Šventosios Dva
sios dovana. Nors to apeigos 
Rytuose ir Vakaruose daug 
kartų keitėsi, tačiau visada jos 
reiškė Šventosios Dvasios su
teikimą". 

Nuo seniausių amžių sutvir
tinimo sakramentą teikiant 
yra vartojamas krizmos alie
jumi sutvirtinamojo kaktos pa
tepimas. Buvo netgi kilęs klau-
s i m a s , k a s p r i k l a u s o 
sutvirtinimo sakramento su
teikimo esmei — rankų uždėji
mas ar aliejumi patepimas. 
Kaip Rytų ir Vakarų Bažny-

Pagal naujas sutvirtinimo 
sakramento apeigas popie
žiaus dekretu nustatyta, kad 
"sutvirtinimo sakramentas tei
kiamas, pridėjus ranką, pate
pant kaktą krizma ir tariant 
žodžius: Priimk žymę tau tei
kiamos Šventosios Dvasios do
vanos". Tai sutvirtinimo sak
ramento esminė apeiga. Bejos, 
labiau įprasminant šio sakra
mento suteikimą, nustatytos 
kitos apeigos. Su nustatyta 
malda sujungtas rankų ištiesi
mas virš sutvirtinamųjų, prieš 
patepant juos krizma, nors ir 
nepriklauso sakramento apei
gų esmei, vis dėlto yra labai 
vertintinas, nes priklauso apei
gų pilnumui ir padeda pilniau 
suprasti patį sakramentą. 

Tas rankų ištiesimas skiria
si nuo rankos pridėjimo, te
pant kaktą krizma. Vyskupo ir 
jam talkinančių kunigų rankų 
ištiesimas virš sutvirtintųjų 
vaizduoja biblinį gestą, kuriuo 
krikščionių supratimu tinka
miausiu būdu prašomos Šven
tosios Dvasios Dovanos. Pa
tepimas krizma ir kar tu 
tariami žodžiai aiškiai nurodo 
Šv. Dvasios dovanos padari
nius. Vyskupo ranka paženk
lintas krizma pakrikštytasis 
gauna neišdildomą charakte
rį, dėlto sutvirtinimo sakra
mentas negali būti kartoja
mas, kaip ir krikštas ir 
kunigystė. 

Pagal naujas apeigas su
tvirtinimas paprastai teikia
mas šv. Mišių metu. Tiek Mi
š iose , t iek ne Miš iose 
sutvirtinimo sakramentą tei
kiant vyksta Dievo žodžio pa
maldos, sakoma atitinkamas 
pamokslas, krikšto pažadų pa-
naujinimas, rankų ištiesimas 
su atitinkama malda, patepi
mas krizma, po to visuotinė ar
ba tikinčiųjų malda ir baigia
masis palaiminimas. 

Nors tikrasis sutvirtinimo 
teikėjas yra vyskupas, tačiau 
dėl tam tikrų aplinkybių po
piežius gali leisti ir leidžia su
tvirtinimo skaramentą, ne
sant vyskupo. teikti ir 
kunigams. Tokia teisė yra su
teikta vyskupijų valdytojams 
(apaštališkiems administrato
riams, kapituiiariniams vika
rams) savo vyskupijos ribose, 
kunigams, kurie iš pareigos 
krikštija suaugusį arba jau pa
krikštytą priima į katalikų 
Bažnyčios vienybę, mirties pa
vojuje, jei nėra vietoje vysku
po, gali sutvirtinimo sakra
mentą teikti klebonai ir 
vikarai. J. V. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Iš traukos iš romano 

A N D R I U S NORIMAS 

„Lietuvių adventistų čia nėra ir nežinau, ar atsi
rastų rusų adventistų arba vokiškai kalbančių. 
Mama čia negalės išgirsti skaitymų ar pamokslų iš 
Šventojo Rašto. Jai nebus su kuo ir pasikalbėti, nes 
mudu su žmona nuolat būsime darbe. Juk mamai čia 
bus labai nuobodu! Šitaip galvojau tada, gal labiau 
pasiteisindamas, o ir mano žmona ypatingo entu
ziazmo dėl motinos išrašymo nerodė. Iš praeities 

,,Taip pat neigiamai veikia jo nervus bobutė 
(pagal vaikus, mes taip vadiname ir mūsų mamą): ji, 
tiesą pasakius, įneša sunkoką atmosferą visai 
šeimai, bet ką darysi — išeities nėra. Gabrielius 
nenori, kad ji pas jį gyventų, nes taip pat labai 
nesugyvena su jo žmona. Tai dabar taip mėnesį ir 
gyvensim — šešios bobos ir dvi katės. 

„Klausyk, Rolandai, susimildamas — nesiųsk 
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žinau, kad mama imtų šviesti iš Šventojo Rašto man grimo, nes be jo apseinu, o dabar sužinojau, kad 
už vadinamąją ko«metiką yra labai dideli muitai. O 
jeigu ką siųsi, tai, žinoma, siųsk vartotus daiktus. 
kad nereiktų daug mokėti. Mama gi ne frante kokia. 
o mums įdomu kaip tik pasiuvimo linija. Tačiau 
neapsunkink savęs perdaug. Mama Tau gal pati 

citatų, verstų į savo tikėjimą ir tuo labai įkyrėtų ne 
tik žmonai, bet ir man. 

Kiek įmanydamas, parašiau švelnesnį laišką. 
„Laiminu Tave ir Tavo mielą žmoną už visus iaDiau atkalbinėdamas mamą nuo sumanymo atvyk-

Jūsų rūpesčius apie mane. Kol kas turiu dar stiprų tį į Ameriką. Aprašiau kaip čia laidoja žmones, kaip 
balsą, bet bijau, kad per ligas jis pradings ir aš v i e n a s antru nepasitiki ir nedraugiški kaimynai ar 
negalėsiu pradžiuginti kitų savo dainavimais. Kovo bendradarbiai. Autobusuose jaunesni niekad neužlei-
/ dieną man bus jau 77 metai. Gal galėsiu dainuoti jžia vietos seniesiems ar paliegusiems. Nemokė-
iki 80 metų, nes jaučiuosi dar stipri, tik akys silpnos. j i m a s kalbos ir neturėjimas draugių ar pažįstamų 
Todėl ir noriu išvažiuoti ten, kur turėčiau ramybę ir b u s j a i nepakeliamas, nes girdėjau iš kitų žmonių, 
džiaugsmą ir nebūsiu skriaudžiama. Tegul Dievas į š s į r a š įUsių savo tėvus, kad jie tikrai jaučiasi čia lyg 
Judu, mano mylimi, laimina ir atlygina Jums šimte- kokiame kalėjime, nes negali nueiti net į krautuvę neturiu jokių žinių. Bet, matai, aš gyvenu gan siaurą 
riopai. arba vieni kur nors nuvažiuoti. Žodžiu. įtikinėjau gyvenimą ir mažai su kuo bendrauju; gal jie kur ir 

„Apie tikėjimo dėsnius šį kartą nerašysiu, skųs- m a m ą kad čia gyventi jai nebus gerai. visai čia pat, o aš. turėdama maža draugysčių ir 
tis blogais žmonėmis ir piktais jų pasielgimai irgi T u o t a r p u g a v a u laišką iš sesers Petronėlės. Ji pažinčių, nežinau. Progai pasitaikius paklausinėsiu 

parašys dėl savo reikalų. 
„Aš Tau būtinai nusiųsiu knygų, jei Tau įdomu 

Vienuolio ar Maironio raštai, taip pat išleista Lazdy
nų Pelėda ir kitų lietuvių rašytojų. Tuo jau 
pasirūpins vyras, kai grįš. reiškia — vasario mėnesį. 

Apie visus Tavo laiškuose minėtus žmones 

tuvybė, spauda. e* 

nenoriu daugiau. Kantriai ir tyliai kentėsiu, kol Die- r a § 0 -
vas mane paliuosuos nuo viso to ir aš iki mirties 
gyvensiu pas Tave ramiai ir patogiai. Bučiuoju Jus 
daug kartų ir dėkoju iš visos širdies. Skubu bilietą , 
pirkti. Jūsų mama". 

Kaip skaudu dabar, skaitant tuos motinos vilties 
ir pasitikėjimo manim žodžius! Juk negalėjau tada 
jos pasiimti ne vien dėl finansinių sunkumų ir vos 
prasidėjusio įsikūrimo šiame krašte, bet ir dėl to, kad 
nemačiau tokiame mamos gyvenimo pasikeitime 
daug naudos jai pačiai. Tiesa, sudaryčiau jai ramias 
ir patogias gyvenimo sąlygas, kiek galėdamas, bet 
kiek ji kentėtų, pati negalėdama susikalbėti su 
kaimynais, nes nemoka anglų kalbos: 

„Vilnius, sausio 18 d. 
,Mielas Rolandai! 
,Jau senokai gavau Tavo laišką, bet vis neprisi-

„Matai, mano ištisos dienos taip sutvarkytos: 
nuo 11 iki 3 vai. teatre repeticijos arba balso lavyba. 
Pareinu, pavalgau, kartais prigulu po pietų, jei nėra 
kokių reikalų mieste ar radiofone kokio darbo, ir 
vakare vėl arba į repeticiją arba j spektaklį dainuoti. 

ruošiu atsakyti — turiu labai daug darbo, o ir šiaip Turėdama laisvą vakarą, tiesa, mėgstu ir aš kitų 
po namus tai šis. tai tas — vis atidedi rytdienai, taip pažiūrėti. Buvau operoj, buvau kiniečių operoj (buvo 
ir užsitęsia. Prieš porą dienų išleidau vyrą j sanato- a t Važiavę gastrolių s. vakar klausėmės su Danute 
riją prie Maskvos, ten jam bus ramiau, nes namie Filharmonijoj Doluchanovos koncerto Tai ir eina 
labai sunku ką nors dirbti — ir namie, anot jo, šešios i a įkas gana greit. Naujus Metus sutikome namie, 
bobos (namų šeimininkė, bobutė ir dar vyro sesuo B u v o s v e c įu Buvo eglutė ir t.t. Baliavojom iki 6 vai. 
atvažiavo, be Danutės, manęs ir mamos). Be to, ^ ^ ^ v e i j o n a s m a n o po švenčių sirgo gripu — 
nuolat telefonas skamba, kviečia kur nors į posėdį ar dažnas jis ligonis. 
prašo straipsnio, o jo sveikata neišneša. SRUS daugiau) 
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DIRBA 
LITUANISTIKOS 

KATEDRAI 

Vanda Aleknienė 

programos yra kaip vienas iš 
darbdavio duodamų "Bene-
fits " priedų. Ar šiuo atveju Li
tuanistikos katedrą atitiktų 
šios programos kvalifikaci
jom? 

VA: Šiuo reikalu yra susitar
ta su Illinojaus universitetu ir 
tam tikslui atidaryta sąskaita 
katedros vardu. Todėl dabar 
galima rašyti čekius tiesiog 
Illinois universiteto vardu 
(University of Illinois Founda
tion) pažymint, kad auka eina 
Lituanistikos katedrai, Lithua-
nian studies, su specialia 
"Matching — gifts" forma iš 
darbdavio. 

Artėjant LB Gage Parko 
apylinkės vakarui sukelti lėšų 
Lituanistikos katedrai įsteigti, 
įdomu plačiau susipažinti su 
tos katedros darbuotojais. 

Tuo tikslu D. Valentinaitė 
užkalbino Vandą Aleknienę, 
kuri šiuo metu atlieka visą ad-
ministratyvinį Lietuvių kated
ros steigimo darbą. 

DV: Prašau papasakoti 
mums savo įspūdžius, dirbant 
šį administratyvinį darbą? 

VA: Su Lituanistikos kated
ra pradėjau dirbti nuo šių me
tų pavasario, kai darbas jau 
buvo pradėtas. Tikslas tikrai 
kilnus, todėl ir entuziastų šia
me darbe nestokoja. Pirmuti
nis ir svarbiausias uždavinys 
buvo ir tebėra sutelkti tam tik
rą sumą pinigų, iš kurių pro
centų galima būtų išlaikyti pil
nai apmokamą profesorių ir 
jam reikalingą talką. Pirmuo
ju projektu čia dirbant buvo iš
siuntinėti laiškus su aukų pra
šymais. 0 jų buvo daug. 
Mėginome pasiekti visus lietu
vius. Paskutiniuoju sąrašu iš
siuntinėti laiškai Illinois uni
versiteto alumnams. 

DV: Koks atsiliepimas iš sve
timtaučių į šį lietuvišką pro
jektą? 

VA: Su svetimtaučiais ryšių 
per daug dar neturime. Illinois 
universiteto profesoriai ir pa
reigūnai, kurie yra tiesiogiai 
susirišę su katedros steigimu, 
labai entuziastingi. 

DV: Ar jaučiasi skirtumas 
aukotojų, iš kur daugiau au
kos plaukia, pvz. profesionalų, 
jaunimo ar vyresnio amžiaus 
žmonių? 

VA: Didelio skirtumo tarp 
aukotojų nepajutau. Aukoja, 
kaip sako, visi, ir maži ir dide
li. Aukoja pagal savo išgales. 
DV: Kokios galimybės, jeigu 
tokios yra. pasinaudoti darb
davių, vadinamą "Maching 
— gifts fund" programą. Aš 
pati manau, kad daug kas iš 
lietuvių turi tarnybas, kur Šios 

DV: Ar iki šiol Lituanistikos 
katedros komitetas nėra svars
tęs pasiekti platesnę lietuvių 
visuomenę per Chicagos dien
raščius, kaip "Sun Times" ar
ba "Tribūne", įdedant trum
pus skelbimus su trumpu 
aprašymu apie L. Katedrą ir 
nurodyti, kur aukas galima pa
siųsti? 

VA: Ne, iki šiol dar to nebu
vo svarstoma, bet mėginti rei
kėtų. Yra daug amerikiečių ar 
senų ateivių, kurių mūsų laiš
kai nepasiekia, kurie gal kaip 
tik ir atkreiptų dėmesį į skelbi
mą amerikiečių spaudoje. Gali 
atsirasti ir kai kurių instituci
jų, kurios norėtų paaukoti pi
nigus vien dėl mokesčių nusi-
rašymo. 

DV: Ar yra kitokių būdų au
kotojams, aukas įteikti? 

VA: Aukas priimame viso
kias — ir mažas ir didesnes. 
Galima mokėti vienkartiniai, 
galima pasirašyti pasižadėji
mus ir išmokėti per keletą me
tų, gal ima,kaip minėjau, 
ankščiau, pasinaudoti "mat
ching — gifts" programa. 

DV: Gal galėtumėt papasa
koti vieną kitą įdomesnį nuo
tykį Šį taip nedėkingą darbą 
dirbant? 

taruosius trejus ar daugiau me
tų praleis JAV. 

Tiek pasaulio apkeliavusi 
palyginus jauna Dičiūnų šei
ma yra tikrai lietuviška. Nors 
pati Kristina lituanistinę mo
kyklą baigė Australijoje (vie
na jos mokytojų buvo dabar 
Chicagoje gyvenanti poetė Ju
lija Švabaitė — Gylienė), ta
čiau jų keturi mokyklinio am
žiaus vaikučiai su tėvais kalba 
tik lietuviškai. Persikėlę į Wa-
shingtono apylinkes, Dičiūnai 
savo vaikus tuojau pradėjo ve
žioti į čionykštę K. Donelaičio 
vardo lituanistinę mokyklą, 
įrašė į lietuvių skautų organi
zaciją. 

Šis pavyzdys rodo, kaip kar
tais lietuvių tautos sūnūs, bū
dami neeiliniai kitų valstybių 
pareigūnai, ir, galima sakyti, 
pasaulio piliečiai, norėdami 
gali išlaikyti tautiškumą ne tik 
savo, bet ir šeimos atžalyno 
tarpe. Kam bus progos susipa
žinti su Dičiūnų šeima, įsiti
kins, kokie mieli jie yra žmo
nės ir lietuviai. 

ŽVILGSNIS I 
P E N N S Y L V A N I J Ą 

Šiais metais neteko nuvykti į 
68-ją Pennsylvanijos Lietuvių 
dieną. Tačiau su įdomumu 
skaičiau jos aprašymus spau
doje ir klausiausi vieno joje bu
vusių savo bendradarbių įspū
džius. Perskaičiau "Drauge" ir 
Broniaus Vaškaičio straipsnį 
kuriame autorius teigė: "Drą
sūs, muskulingi lietuviai, bū
dami vieningi, dažniausia iš
eidavo laimėtojais. Ilgainiui jų 
pradėjo bijotis ir airiai, ir len
kai. Kovos su minėtais prie
šais labai suglaudino ano me
to lietuvius", rašo straipsnio 
autorius apie Pennsylvanijos 
angliakasių Lietuvos praeitį. 

Toliau, dokumentuodamas 
68-ją Pennsylvanijos lietuvių 
dieną, straipsnio autorius Bro
nius Vaškaitis rašo: "Jos išva
karėse prel. J . Neverauskas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, a tnašavo šv. Mišias"... 

Perskaičius tokį teigimą, tik
rai pagalvojau, kad tose apy
linkėse vėl atbudo "drąsūs, 
muskulingi lietuviai" ir savo 
muskulų dėka iš lenkų atsiėmė 
prieš daugiau negu šimtą me-

IUTIYHI nnuip\i.lo.lF 

Rasa ir Saulius Matai, sukūrę melodiją šių metų Claifornijos 
skaučių paštovyklei. 

niausią lietuvių bažnyčia, kuri 
sudegė, buvo pastatyta Larks-
ville, Pa". 

Nors Lietuviškų parapijų ofi
cialūs metai jau baigiasi, bet 
visgi kas nors turėtų tikrai nu
statyti, kuri yra pirmoji dabar 
lietuvių rankose tebesanti lie
tuvių bažnyčia JAV. Nustaty
ti ir paskelbti taip autoretitin-
gai, kad jokie klebonai dėl to 
neprotestuotų ir kad būtų už-
antspausduota istorinė tiesa, 
nes , pasak Vaclovo Romano 
laiško, "A. a. Pittstono klebo
no kun. Kasakaičio LE paduo
tos mintys, jog Pittstono lietu
vių b a ž n y č i a y r a p a t i 
seniausia, neatitinka tikro-
ves . 

P I R M O J I D I E N A 
Š E Š T A D I E N I N Ė J E 

M O K Y K L O J E 
Rugsėjo vienuoliktą nuėjus į 

mokyklą, nežinojau, ar kas 
pasikeis, ar taisyklės bus to
kios pačios kaip ir pernai. Tik 
žinojau, kad mokyklą perėmė 
nauja vedėja, p. Dalilė Polikai-
tienė. Dauguma draugų buvau 
mačiusi stovyklose, bet vistiek 
atrodė, kad negalėjau iš
pasakoti visų vasaros įvy
kių, atsitikimų ir įspūdžių. 

Mokslo metai prasidėjo 
(kaip visada) pirmąjį rugsėjo 
šeštadienį šventomis Mišio-
mis. Po to nuėjome į salę su
žinoti, kas šiais metais moky
tojauja, kokion grupėn esame 

paskirti, išgirsti mokyklos tai
syklių. Taisyklės buvo šiek tiek 
pakeistos, dienos tvarkaraštis 
kitoks: sužinojome, kad bus tik 
dvi pertraukos. Viena ilga — 
priešpiečiams. Žinoma, keli 
mokiniai buvo nelaimingi: 

— Man tas nepatinka! — 
Kas tau svarbu, tik penkios mi
nutės! 

— Man patiko pažaisti, kar
tais galėjau pabaigti sekan
čios pamokos namų darbus! — 
Be ne tam buvo pertraukos! 
Jos buvo tam, kad galėtume 
pereiti į kitą klasę sekančiai 
pamokai. — Bet ne mes eina
me į kitas klases, mokytojai 
pasikeičia klasėmis! — Todėl ir 
nebėra tiek daug pertraukų! — 
Dabar suprantu! 

Taip išsiaiškino mokiniai 
tarp savęs, kodėl kelios taisyk
lės buvo pakeistos. Praleidę 
pirmas dvi pamokas, susi
rinkome pirmajai šių mokslo 
metų literatūros pamokai. 

Sužinojome, kad literatūrą 
dėstys p. Jarašūnienė. Ji pa
aiškino, ką šįmet išmoksime ir 
priminė, kad ji laukia mokinių 
vasaros darbų — knygos apra
šymo. Mokiniai tarp savęs 
šnabždėjosi: 

— Oi, visai užmiršau! Kas 
perskaitė? — Aš skaičiau, bet 
nespėjau pabaigti. — Aš per
skaičiau. — Aš planavau, bet 
neradau laiko. — Bus blogai! 
— Nebus, mokytoja duoda dar 
dvi savaites perskaityti. — Bet 
aš nesuspėsiu! — Man tavęs vi
sai negaila, turėjai visą vasa
rą laiko! 

Taip ir užsibaigė literatūros 

pamoka. O trečioji buvo rašy
mo pamoka. Šiais metais, mo
kys p. Marytė Sandanavičiūtė -
Nevvsom, bet tik vieną trimest
rą. 

Ketvirtoji pamoka — tikyba! 
Tai mūsų visų sunkiausia pa
moka, (nejuokauju). Įeinant 
kun. Olšauskui, pasigirdo ne
drąsūs balsai: — Kur kun. Bar-
tuška? — J i s mūsų nebemo
kys? Kapelionui prabilus — 
nutilome, nes atrodo, kad Šį
met bus sunkiau. Mūsų kl 
mokiniams reikės ruoštis 
tvirtinimo skaramentui. 

Priešpaskutinė pamoka — is- i 
torija. Pamatę mokytoją poną 
Naujokaitį, galvojome, kad vėP~» 
mokysimės apie Algimantą. 
Bet mokytojas mus nustebino, 
pirmą dieną duodamas rašto 
darbą. Mano kaimynė suai
manavo: — Aš viską užmir
šau! — Kaip gali užmiršti tai, 
ką mokėmės bent penkis me
tus? Mokytojas paprašė tylos, 
ir taip visi bandėme parašyti, 
kokią reikšmę Lietuvai turi Va
sario 16 diena. 

Pagaliau paskutinė pamo
ka. Tai seminaras visko po tru
putį. Visi galvojome, kad čia 
bus nuobodu, kad šokiai ir dai
navimas geriau patiktų.... Bet 
pamatysime, gal ir bus įdomu. 

Taip sužinojau apie šių me
tų pamokas, pamačiau moky
tojus ir susitikau draugus. Ne
žinia kokie bus šie mokslo 
metai! Pirmoji diena mokyklo
je prabėgo gan įdomiai. 

Gailė Radvenytė, 
Šv. Kazimiero šešt. lit. 

mokyklos mokinė 

THE PEOPLE WHO MAKE IT HAPPEN TO YOU! 
JERRY SHARKO'S 

2225 Ogden Ave., Lisle, 111. 
Particu'.ar Catering 

852-4500 
1 mile West of Rte. 53 on Ogden 
Ave. Package Deals Starting at $16.00. 
From 10 to 400 People. 

- . , .,, . . . ,• , T tų lenkų pagrobtą pirmąją 
VA: Pinigų nnkime didehų J A V lietuvių pastatytą Šv. Ka-

nuotykių nepasitaiko. Tai la- z i m i e r Q b a ž č i i r m o j o j 
bai skausminga pareiga. Tik A m e r i k o s l i e t u v i s o s t i n ė j _ 
Kai tikslai kilnus, tai darbas C1 » * . . D_ « . 

BRIDAL FASHIONS BY SOPHIA 
1942 W. 47th. Chicago — 254-0682. 
11408 S. Harlem, Worth — 448-
1740. 6234 S. Kedzie, Chicago — 
925-1505. Fashions for the Bride, 
Bridesmaids, Mother of the Bride & 
Flower Giri. 

malonesnis. Vieną diena į PLB 
raštinės duris pasibeldė mote
ris, paklausdama, kur galėtų 
paaukoti pinigus Lituanisti
kos katedrai. Žinoma, pataikė 
labai puikiai. Užpildžiau au
kos atkarpą, nedrįsdama pa
klausti, kiek ji nori paaukoti. J i 
sakėsi pinigus atsiųs paštu. 
Lygiai už dviejų dienų atėjo jos 
vokelis su pinigais — visa 
tūkstantinė. Prašė pavardės 
neskelbti. Jos norą respektuo
jame, tačiau taip norėtųsi pa
skelbti.: "kad kartais ir auko
tojas ieško kam aukoti", — 
baigė Vanda Aleknienė. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIS AUSTRALIJOS 

KARIMAM LAIVYNE 
Vieno sekmadienio popietę 

nuvykom pas skautininke Mei
lę ir Tadą Mickus, gyvenan
čius Springfield miestelio. Vir
ginijos valstijoje, apylinkėse. 
Ten buvo progos susipažinti ir 
ilgiau pasikalbėti su neseniai į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
atvykusia ir Washingtono pa
šonėje apsigyvenusia Austra
lijos lietuvių šeima. Tai Aus
tralijos karinio laivyno majoro 
Algio Dičiūno šeima: jis pats. 
žmona Kristina ir keturi vai
kučiai. 

Kaune gimęs majoras Algis 
Dičiūnas su šeima JAV išbus 
apie trejus metus. Jis priklau
so Australijos ambasados Wa-
shingtone štabui, tačiau dirba 
Chrystal City priemiestyje, kur 
yra JAV karo laivyno jstai 
gos. 

Išsikalbėjus su gana simpa

tingu majoru Algiu Dičiūnų ir 
jo žmona Kristina, kuri iš V. 
Vokietijos į Australiją buvo iš
vežta dar nei vienerių metų 
amžiaus neturėdama, paaiškė
jo, kad reikėjo nemažai laiko, 
kol buvo sulaužyta sena Aus
tralijos tradicija. Būtent, kad 
Australijos karo laivyne kari
ninkais gali tarnauti tik anglų 
kilmės australai. Dabar Au
stralijos karinio laivyno kari
ninkų tarpe jau yra baltiečių ir 
kitų tautų atstovų, jų tarpe, ša
lia majoro A. Dičiūno, dar vie
nas kitas lietuvis. 

Majorui A. Dičiūnui teko ne
mažai pasaulio apkeliauti, 
išskyrus Kiniją ir Sovietų Są
jungą. Vietnamo konflikto me
tu kai kurie Australijos karo 
laivai buvo prijungti prie JAV 
karinio laivyno 7-tosios eskad
ros. Ten buvo ir majoras A. Di
čiūnas. Vėliau kurį laiką teko 
būti Philipmuose, Japonijoje, 
Anglijoje ir kitose šaivse. Pas-

Shenandoah mieste. Br. Vaš
kaičio straipsnio sujaudintas 
bei paskatintas, tuojau pa
skambinau savo geram pažįs
tamam prel. J. Nevardauskui. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonui Shenandoah mieste ir 
sveikinau jį su didele pergale 
prieš lenkus, sveikinau kaip is
torinės lietuvių iš lenkų vėl at
siimtos. Šv. Kazimiero bažny
čios naująjį kleboną. 

Tačiau greit teko nuliūsti su
žinojus, kad straipsnio auto
rius Bronius Vaškaitis susi
maišė, kad, rašydamas apie 
"atgimstančią lietuvybę ang
liakasių rajone, nesusipažino 
su esama literatūra apie tą sa
vitai įdomų rajoną, net pačios 
Pennsylvanijos Lietuvių die
nos leidiniu. 

D A R D Ė L PIRMOSIOS 
L I E T U V I U BAŽNYČIOS 

J A V - B Ė S E 

"Drauge" neseniai buvo ra
šyta ir taip pat paskutiniame 
"Aidų" žurnalo numeryje skel
biama, kad pirmoji Amerikoje 
lietuvių Įkurta parapija bei 
bažnyčia, išlikusi iki šių dienų 
lietuvių rankose, yra Pittstono 
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čia, kurios istoriniai šaltiniai 
siekia 1885 metus. 

Beje tose apylinkėse gyve
nantis muzikas ir veiklus lie
tuvis Vaclovas Romanas laiš
ke štai ką teigia: "Anelė 
Bayorienė vėl šiais metais spa
lio mėn. etnikų ruošiamam fes
tivalyje Lietuvos stende pano
ro tarp kitko išstatyti didelę 
Pittstono bažnyčios nuotrau
ką su užrašu "Pirmoji lietuvių 
bažnyčia". Tačiau dabartinis 
klebonas kun P. Ališauskas 
pasakė: "VVyoming klonio kle
bonai, pamatę tokį užrašą už
protestuotų'. Tikrumoje pati se-

THE HOUSE OF 
G. BRIDAL & FORMAL WEAR 

3939 W. 95th St., Evergreen Pa rk , 
111. 424-5220. Complete Wedding 
Service by Leonard & Joann Getautas. 
Bridal Gowns & Tuxedos. Custom 
Made Also. 

Niko's Restaurant & Lounge 
7600 S. Harlem 
Bridgevievv, 111. 

496-0300 
Catering to Our Lithuanian Friends 

Banquets With Elegance 
For U p To 800 People 

W E D D I N G 
E N T E R T A I N M E N T 

T h e P r o d u c t i o n C o m p a n y 
Provides the Finest & Most Ex-
citing Entertainment Packages for 
Weddings. • Ceremonies • D inne r* 
Cocktail Hour • Dancing. Get Ali 
the Facts. For a Demonstrat ion or 
Studio Appointment Call 7 7 5 -
3 9 0 0 . T h e P r o d u c t i o n C o m 
p a n y . 5 4 4 9 N . H a r l e m , 
C h i c a g o . H a r l e m A v e . a t T h e 
K e n n e d y E x p r e s s w a y . C h r i s t -
m a s P a r t i e s a l s o A v a i l a b l e . 

SKY HARBOR BANQUET 
HALI. & LOUNGE 

5719 S. Archer, Chicago, 111. 
Banquets up to 100 People 

Buffet or Family Style Dinners 
Reasonable Rates 

- 767-3628 

One Stop Shopping for all Your 
Wedding Derorations and Supplies 
Complete Line of Paper Bells, 
Streamers, CakeTops, Aprons. Money 
Bags, Bow Bags and Bridal Dolls. 
Plastic & Ceramic Favors. United 
Novelty & Mfg. Co. 3827 W. Fuller-
ton. Chicago, 111. 278-621 1. 

A I R P O R T A u t o R e n t a i & 
L i m o u s i n e S e r v i c e . 1 9 5 3 0 
Burnham, Lynwood, 111. 895-4040. 
Across From L a n s i n g Airport. 
Limousines & Cars For Weddings and 
Ali Occasions. Call NowforReservation 
for any Date. 

Brighton Flor is t & Gift Shop 
4341 S. Archer , Chicago, 111. 

254-1311 
Wedding & Funeral Flovver Specialistą. 
Free Shower Flowers with Wedding 
Order. We Deliver Anyvvhere. Open 7 
Days a Week. 

Wedding Cakes -Foun ta in Cakes . 
All Butter Pound Cakes Also Sweet 
Tables. A c k e r m a n n ' s Bake ry 6043 
W. I rv ing Park , Chicago, 111. 725-
9275. Free Ornament with Every 
Wedding Cake. With This Ad Only. 

BRIGHTON BAKERY 
Specializing in Wedding Cakes 

2457 W. 46 th PI . 
Phone 847-1250 
8359 S. Saginavv 
Phone 734-3400 

S T E V E V S STEAK HOUSE 
476 N. York Rd., E lmhurs t , 111. 

834-6611 
A Fine Tradition of Elegant 

\Veddings & Banauets for Many Years. 
Open 7 Days a week For Lunch & 
Dinner. 

MARGIE'S BRIDAL SALONS 
Serving Chicagoland Brides for over 40 
Years. Elegant Fashions for The Bride 
& Her Party. 6440 W. 95th St., Oak 
Lawn — 599-7700. 7401 W. Nor th 
Ave., River Fores t — 771-6600. 
Golf Mill Shopping Center , Niles — 
299-9080. 

PHOTO MAGICIANS 
Your Wedding Photo Album 
Delivered at your Reception 

THE VERT ŠAME DAY 
Professional 35 MM Candids 

Video Taping Service Available 
Gary 399-0281. Bob. 777-3383 

N A P L E S BAKERY 

SPECIALIZING IN 
VVEDDING & PARTY 

CAKES 
424-1810 

3705 W. 95th S t ree t 
E v e r g r e e n P a r k 

Videotape Your Wedding or any 
Occasion Ceremony & Reception. No 
Lights. Editing with special effects. 
LowRates-FreeDemoTape&Consmla- fa 
t ion . C i t y & S u b u r b s . 
VIDEOGRAPHERS. Telephom 
787-2634. 

VENICE BANQUETS 
5636 W. Fullerton 
Chicago, 111. 60639 

237-9007 
Banauets for all Occasions. 

Facilities for up to 700 People 
Wedding & Anniversary Specialistą 

ESX LIMOUSINE SERVICE 
Cadillac Limousines for All Occasions 

Low Rates • City & Suburbs 
Wedding Specialists 

Complimentary Champagne for 
Rride & Groom 

Telephone 273-2555 

CLASS A LIMOUSINE 
SERVICE, INC. 

24 Hour Service for Weddings-
Airport-Nights ont the Town-

Proms-Conventions 
Dependable, Courteous Service 

924-2285 

GRANI) MANOR BANQUET 
HALL & LOUNGE 

5436 Archer , Chicago, 111. 
Reasonable Wedding & 

Banąuet Packages 
I>arge Bar & Dance Areas 
"Parties up to 600 Guests" 

767-2300 

Feminique Bridal Boutique. 5108 
N. Harlem. Harwood Hts.. 111. 
Everythinu for the Bride & Her Party. 
Hig Sale 50 " & More off Select Styles 
of Formai W'par with this ad only. Mon-
Tues-Th-Fri 12:30 to 9:30 P M. Wed 10 
A.M. to 5:30 P.M. Sat 10 A.M. to 5 P.M. 
Sun 12 to 4 P M. 867-5595. 

J IMMY V I N C E N T AND 
T H E MUSIC MEN 

FOR THE FINEST MUSIC 
FOR YOUR VVEDDING OR 

ANY OCCASION 
CALL J IMMY 385-3144 

HAMLIN CLUB 
Hamlin 
CLUB 

SOUTH WEST 
VvEDDINGS • SHOWERS 

ANYBANQUET 
50 TO 350 

"Quality at Budget Prices" 
Haml in Club 
3757 W. 57 . 

735-6480 

THE JOLLY CLUB 
6501 W. Irving Park, Chicago, 111. 
6 0 6 3 4 . 7 3 6 - 7 6 0 6 . Weddings-
Showers-Anniversaries, Dinner 
Dances-Bowling Banauets. 4 Elegant 
Banąuet Rooms. Reasonably Priced 
Packages. 

P ITZAFERROS BANQUETS 
6755 W. Diversey, Chicago, 111. 
6 0 6 3 5 . 237-9700 . Personalized 
Packages 50 to 350 People. Tues. to 
Friday 12-4 P.M. & 7-9 P.M. Saturday & 
Sunday by Appointment Only. 

RIBALDO LIMOUSINE SERVICE 
Cadillac & Lincoln Continental 
Limousines for V^eddings & All Oc
casions. Visa, Master Card & 
American Express Accepted. Since 
1947. 24 Hour Service. 1014 W. Van-
Buren St. , Chicago, 111. 332-1221. 

LA FONTAINE 
RESTAURANTINC 

DO IT THE FRENCH WAY 
Parties up to 80 

Business Meetings - Weddings - Groups 
Anniversaries - Special Parties 

2442 N. Clark. 525-1800 

MITCHELL'S 
FLOWER SHOP 

14309 Beacon - Orland P a r k 
10142 Roberts Rd.— Palos Hills 

Custom Bridal Work 
Fresh & Šilk Flowers 

Call For Wedding Consultation 

VIDEO TAPING 
Relive The Memories 

Video Taping of 
Your Wedding 

Family Reunion, Etc. 
Call 

479-5787 

The I t a l i an Fisherman. 
II Pescatore Banąuet Hali . 3400 N. 
River Road, Frankl in Pk., 111. 
Banauets 'or all occasions. Weddings- • 
Anniversaries-Showers, Birthdays-
Meetings. Package Plan Available. 
Telephone 678-0895. 

WEST LANE BANQUETS 
5350 S. Kedzie, Chicago, 111. Ban 
ąuets for all occasions. Weddings-
Showers-Anniversaries. Quality 
Service-Reasonable Prices. Accom-
modations for 30 to 300. Package Plan; 
Available. 436-16O0. 

ROYAL PALACE 
RESTAURANT & LOUNGE 

6254 W. 11 l t h , Chicago Ridge 
Banauets for up to 150 People. 
Restaurant open Sun.-Thurs. 11 A.M. • 
12. Until 2 A.M. Fri. * \A: Live 
Entertainment Nightly. 49^-^211 

Enjoy Your Wedding in a Country Club 
Atmosphere. Silver Lake Country 
Club, 147th & 82nd, Orland P a r k , 
111. Spacious Dining Rooms for up to 
500 People. Weddings - Banquets 
Parties - Dinner Dances. 

Call 349-6940. 

BLACKMAN JEWELERS 
2323 W. 95th - 239-3737 

Special Diamond Earring Value. Dia 
mond Pierced Earrings 14 K. Yellow or 
White Gold Totai Weight 110 et 
Regular Price $159.00. Sale Price 
$89.00. With This Ad Only. 

ACE BAKERY 
3202 S. Halsted 

225-4973 
Wedding Cakes Birthday Cakes 

Special Childrens Cakes 
Bacon Buns Kugelis 

SvveetTable & Hor's D'ouevre 
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Redaguoja di. K. A. Dagyi 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 2 d. 

AŠ IR LANGAS j Balys Pavabalys 
žmona prašo su- I G R A M A T I K Ą 

— Aš priversiu jus dirbti, juk mes laikomės garbės žodžio ir 
sutartį su Vakarais dėl dujotiekio turime vykdyti. 

Iš vokiečių spaudos 

TRYS DIDŽIOSIOS LIGOS 
Dr. Adomavičius gydo nuo 

visokių žinomų, tradicinių li
gų. Pacientų pas jį per laikraš
tį yra kelios dešimtys tūkstan
čių. Labai gerai daro, tik ar kas 
jam už tai pasako ačiū? Nema
nome, kad ir mes susilauktu-
mėm numesto padėkos žode
lio, kai panorėjome įsibrauti 
irgi su savo sveikatos patari
mais. Mes manome, kad dar 
reikia naudingų patarimų ir 
aptarimų kai kurių dvasinių, 
visuomeninio pobūdžio ar kaip 
kitaip jas elegantiškai pava
dinti ligų, kad skaitytojas su
prastų, jog čia taikoma jam, o 
ne "anam nevidonui". Taigi, 
taigi. 

Iš tų dvasinio pobūdžio ligų, 
kurios labiausiai kamuoja tam 
tikros klasės, pašaukimo ar 
mados reikalo paliestuosius, 
pažymėtinos trys didžiosios li
gos. Būdinga tik bendra žymė, 
kad ligų bacilos kamuoja dau
giausia senstelėjusias ypatas. 
Pažiūrėkime į ligas iš arčiau 

Raudonl igė . Kaip atsime
nam, anais baisiais buržuazi
niais laikais Lietuvoje raudon
lige sirgdavo tik kiaulės. Mūsų 
skurs tančioj , va rgs tanč io j 
Amerikoj ja serga ne kiaulės, 
bet daugiausia tie, kurie gero
kai nusipenęję ir patys pana
šūs į tuos riebius, daugiausia 
Iowoj auginamus, gyvulėlius. 
Teisybė, šia liga netikėtai kar
tais suserga ir jauni milijonie
rių vaikai, bet jei išmintingi tė
vai laiku susigriebia ir savo 
augintinius pasiunčia pasi
žvalgyti ten, iš kur toji užkre
čiamoji liga plinta, grįžta svei
ki. Šiaip toji liga smarkiausiai 
buvo pradėjusi plisti, kai karo 
metu Amerikos laivai ruse
liams vežiodavo sviestą, mil
tus ir patrankas, o anie atsily
gindavo, atsiųsdami gražiai 
supakuotuose siuntinėliuose 
tos ligos kirmėlytes. Įdomu 
pastebėti, kad ligai buvo ir te
bėra atspariausi darbininkai ir 
ūkininkai. Žymiai mažiau at
sparumo parodė tie. kurie sėdi 
kolegijų aukštose kėdėse. Jų 
klausytojai — suprantama, no
ri būti panašūs į profesorius. 
Ligą pastebėti iškart sunku. 
Jos bacilos daro stebuklus — 
pasiverčia mėlynais balandė
liais, čiulba kaip lakštingalos. 
Paikesni sutvėrimai negali at
sistebėti ir nemato, kad tai bur
tai. Reikia tik prie balandėlių 
prisiliesti — ir baigta, belieka 
plaukus rauti iš nusivylimo. 
Dabar ligai plėstis sąlygos ma
žėja, ypač, kai Amerika sura
do labai gerą daktarą Reaga-
ną. Jis pirmas tą ligą pavadino 
tikru vardu. 

Teisybė, ta liga serga ir tam 
tikras skaičius ir mūsų tautie
čių. Laimei, sergančių metai iš 
metų vis mažėja, liga jų vai-
kr ^nepersiduoda Vargšai ba
cila gamintojai tenai Kremliu
je . Ką jie b e d a r y t ų , o 
raudonlige sergančiųjų jpėdi 
niai prieš ligą laba: gerai įskie
pyti. 

Pas iu t l igė . Šios ligos ap
raiškų nereikia maišyti su pa
siutpolke. Pasiutpolkė, tai toks 
tradicinis šokis, mėgstamas ir 
vyresniųjų, ir jaunesniųjų, kai 
nėra kur dėti džiaugsmo ir 
energijos. Tai labai sveikas šo

kis. Visai kitokio pobūdžio yra 
pasiutligė. Ji žmones suluoši
na, sulaužo, pasendina, veidą 
išraižo raukšlėmis, veidai pa
sidaro panašūs į šalnos palies
tą kopūsto lapą. Juos ranka 
palietus, jausmas lyg būtum 
įkišęs į dyglių maišą. Liga pla
čiai paplitusi, užkrečiamanet te
lefono vielomis. Daugiausia ją 
platina ant balto popierėlio la
bai juodos raidės, dar juodes
nes intencijas turintieji cha
rakteriai. Tos ligos bent pora 
ar trejetas ligos židinėlių yra 
Chicagoje, New Yorke, gal dar 
Ciceroj. Ligos paliestų ligonių 
simptomai labai pastebimi: 
žmogus ja apsirgęs nerimsta, 
bėga prie durų ir langų, seka, 
kas ten įeina ir išeina, įeinan-

Pasiutlike apsirgo 

čiųjų vardus surašinėja ir juo
dom raidėm išrašinėja, foto
grafuoja. O kai liga pasiekia 
aukščiausią laipsnį, sergąs 
pradeda mėtytis plytom į pra
eivius, į salės langus, pravar
džiuoti ramius balsuojančius, 
namų garažų sienas ir duris 
teplioti. Tokių ligonių tikrai 
gaila. Jų pagydyti, sako, nega
lima. Belieka tik laukti laimin
gos kelionės į kazimierines. 

Frontofobija . Tai pati jau
niausia visuomeninio pobū
džio liga, pradėjusi savo pliti-
mą p r i e š kok į p o r ą 
dešimtmečių. Daktarų konsi
liumas nustatė, kad liga plin
ta tik tarp visa žinančių, ne
k l a i d i n g ų , n e s u g a d i n t ų , 
neklystančių mūsų puritonų. 
J a sergančių, teisybė, labai 
nedaug. Blogiau, kad liga ka
binasi prie tų, kurie serga tik 
čia minėta pasiutlige. Abiejų li
gų bacilos labai panašios. Iš 
šalies stebint, ta liga sergan
tieji teikia nemokamo džiaugs
mo ir tam tikros pramogos 
sveikiems. Kur gi ne, jei viską 
mato atvirkščiai, kur balta, 
jiems rodosi juoda, panašiai, 
kaip fotografijos negatyve. Pa
sakų vaiduokliai ir baltos avy
tės jiems rodosi kiekvienam 
žingsny — ir gatvėj, ir bažny
čioj, ir ant tilto, dar ir po tiltu. 
Ne tik akvs ir ausvs jiems su-
krinka. bet ir vaizduotė, ir gvol-
tu ima šaukti:"Gelbėkit. fron
tas užvaldė ir veda į pražūtį 
nekaltas sielas, apsėdo apylin
kę, užgrobė kasą ar net visą 
fondą, ištiesė tiltą į šėtono ka
raliją, leidžia bolševikinius va
dovėlius, suskaldė parapijas, 
parapiečius išvijo į užmiestį, 
sugriovė mūsų veiksnius, ir t. 
t," Ir kaip nebijoti tokios bai-

L I N K S M I N O T I K K I T U S 
Tai buvo 1808 metais. I dr. 

James Hamiltono kabinetą 
Manchestery atėjo vieną sykį 
vyrukas, kurio veide reiškėsi 
nusiminimas ir melancholija. 
Gydytojas tuoj aus paciento 
paklausė: 

— Atrodo, jog esi ligonis. O 
kas tau skauda? 

— Esu labai nupuolęs dva
sioje, visur matau tik liūdesį ir 
niekur negaliu rast i pasitenki
nimo. Jeigu tamsta man nepa
dėsi, tai nežinau, kas su ma
nim atsitiks. 

— Tavo liga nėra pavojin
ga. Tau reikalingas juokas. 
Maišykis daugiau tarp žmo
nių ir rask juose linksmybių, — 
aiškino gydytojas. 

— O kur aš to visko turiu ieš
koti? — paklausė vyrukas. 

— Nueik šį vakarą į cirką ir 
pamatysi garsų juokdarį Gri-
maldį. J i s yra labai įdomus ir 
galėtų prajuokinti numirėlį. 
J i s tave išgydys! 

— Ponas gydytojau, — atsa
kė pacientas nedrąsiai. — Aš 
tai ir esu t as Grimaldi! 

I Š M I N Č I U S 

Kapelionas mokykloje aiški
no pasaulio sutvėrimo istori
ją. Juozukas maža ką tegirdė
jo, skaitė. Baigęs aiškinti, 
kapelionas liepė raštu papasa
koti visą tą istoriją. Juozukas 
parašė: 

"Pradžioje Dievas sutvėrė 
dangų ir žemę, o tada ilsėjosi. 
Tada Dievas sutvėrė vande
nis, jūras , pelkes, šulinius ir 
vėl ilsėjosi. Paskui vėl sutvėrė 
paukščius, šunis, kates ir kitus 
gyvulius ir žmogų. Tada jie vi
si ilsėjosi. Pagaliau Dievas su
tvėrė moterį, ir tada jau niekas 
nebegalėjo ilsėtis". 

IŠ TADŽIKŲ HUMORO 
C i r k e 

Afandis su žmona atėjo į cir-
ką. 

Akrobatas pakėlė partnerę ir 
ją pasodino ant savo galvos. 

— Žinai, — tarė žmonai 
Afandis, — mes taip pat gali
me būti cirkininkai, nes tu vi
są laiką sėdi ant mano galvos. 

Abipus i škumas 
Afandi paklausė: 

— Kodėl tu šlovini šachą, jei
gu jis tave nuolat vadina kvai
liu? 

—Mes abu klystame, — at
sakė Afandis. 

Libano tragedija. 
Iš graikų spaudos 

1 aika žygiuoja! 

P E R GREIT A P K A L T I N O 

Viename Chicagos fabrike 
prie drabužinės buvo iška
bintas toks skelbimas: „Vagie, 
kuris vakar išnešei mano liet
paltį, būk nors kiek sąži
ningas, žinok, kad nuo to nebū
si turtingesnis, grąžink jį 
atgal". Kitą rytą prie to lape
lio buvo kitas, kuriame buvo 
parašy ta : ,,Tavo lietpaltį 
radau numestą ir norėjau 
atnešti, pakabinti, bet nenorė
damas, kad būčiau vadi
namas vagimi, kuris paskui 
apgailėjo savo elgesį, jį nu
nešiu ir atiduosiu Gelbėjimo 
a r m i j a i (The S a l v a t i o n 
Army)". 

* 

Anglijoje viskas yra leisti
na, išskyrus tai, kas yra už
drausta. Vokietijoje viskas už
drausta, išskyrus tai, kas yra 
leistina. Prancūzijoje viskas 
yra leistina, netgi tai, kas yra 
uždrausta. 

• 

Baleto šokėjas Michail Ba-
ryšnikovas buvo paklaustas, 
kaip jam sekasi psichologiš
kai prisitaikyti šioje šalyje po 
to, kai jis pabėgo iš Rusijos. 
"Sunkiausia man buvo vėl pra
dėti sakyti teisybę. Rusijoj rei
kia meluoti visą laiką, ne tik 
ką sakai, bet ir gyvenimo sti
lius, darbas — viskas yra me
las. Jeigu nemeluosi, negalėsi 
gyventi. Visai kas kita, kai at
sidūriau laisvoj visuomenėj, 
kur žmogui už teisybės žodi 
niekas negrasina. Sakydamas 
tiesą, mokausi ir žmonėmis pa
sitikėti. Kai visą laiką meluoji 
ir žinai, kad ir kitas tau tik me
luoja, žmogus nežinai kuo ir 
kada tikėti, tada belieka nie
kad niekuo netikėti". 

("Reader's Digest"). 

IŠSIBLAŠKĘS TEISĖJAS 
Oporto mieste, Portugalijoje, 

policija anksti rytą ištraukė iš 
Reikėjo turėti genialią galvą, lovos teisėją Valeką ir pristatė ]\ į Kai Tomas Edisonas atida-

kad tokį turtingą kraštą, kaip miesto kalėjimą. Pasirodo, kad jis, rė pirmą savo dirbtuvę, darbi-
Rusija, padarytu ubagu kraštu, sudarydamas sąrašą žmonių, ku- ninkai, laukdami valandos, 

Prof. V. Jurgutis riuos reikia areštuoti, išsiblaš- kada jie galės eiti namo, nuo-
- kęs įraše savo pavardę į sąrašą, lat dairėsi į laikrodį. Išradėją 

šios galybės, kai pradedi dai- užuot sąrašą tik pasirašęs. 
rytis, kur jie yra ir kiek jų yra, 
kurie tokius stebuklus daro, ku
rie apsėdo anuos gerus žmo
nes. Kai randi, kad tik du ar 
trys "fronto" žmonės kur nors 
ramiai gyvena dviejų ar trijų 
šimtų kolonijoj, tai negali at
sistebėti jų galybe. Nabašnin-
kas legendarinis Samsonas ne
prilygtų anų "griovėjų" net 
šešėliui. Stebėtinai panašu į 
tikrą ar netikrą pasakojimą iš 
praėjusio karo, kai prie Mins
ko vienas vokiečių puskarinin
kis atsivarė į būstinę apie pen
kiasdešimt rusų kareivių. Tada 
klausia jų vertėjas: "Kaip jūsų 
tiek daug galėjote pasiduoti, 
sudėti ginklus tam vienam mū
sų vyrui?" — "Kad jis mus ap
supo!" — pasiteisino rusai. 

Sako, yra vaistų nuo tos li
gos. Kokie tie vaistai, dar mums 
neaišku, tik mes manome, jog 
tiks ir šiuo atveju vaistai, kar
tais buvę naudojami kariuome
nėje Lietuvos laikais: kai karei
vis nenorėdavo eiti į frontą ar į 
pratimus, teisindamasis, kad 
serga, tai pulko gydytojas duo
davo bendrus vaistusnuo visų li
gų — išgerti pilną stiklinę rici
nos. I^abaisveikasirnaudingas 
vaistas būtų ir frontofobija ser
gantiems. 

Dr Melchijoras Krienas 

Atvykau į Daytona Beach 
laimingai. Baisiai karšta, tai 
kaip dėžė per dienas mirkstu 
sūriam vandeny. 

9 B. 

Aš už idealus beveik miriau, 
o jūsų laikraščio skiltyse nera
dau nei mažiausio atjautimo. 

Iš laiško redakcijai 

Vasario 1 
taisyti langą. Neužsidaro. 

Vasario 3. Patikrinau. Tik
rai neužsidaro, O giriamės sta
tybos darbų kokybe! 

Vasario 10. Dar kartą pati
krinau langą. Neužsidaro ir 
neatsidaro. Brokdariai! 

Vasario 18. Žmona pradeda 
pykti. Pykti lengviausia. O kur 
aš surasiu meistrą? 

Vasario 25. Meistro nesura 
dau. Taisysiu pats. 

Kovo 2. Langą uždraudžiu 
atidarinėti, kol sutaisysiu. 

Kovo 7. Ieškojau langui spy
ruoklės — negavau. Pataisysiu, 
kai gausiu. 

P R I E Š 
MATEMATIKĄ 

! Nelauk lygybės iš lietuviškos 
kalbos: 

\Ji moterims neteikia pagarbos. 
įGyvename abu, o ne abi. 
\ Tokia gramatika, taip ir kalbi. 
\.Ir esame Šeimoj ne penkios, bet 

penki. 
j Gramatika tik vyrams palanki. 

i Tad spjaut į visą matematiką! 
Sugriauna ją gramatika. 

: Nebent su moterų pagalba 
Reikėtų keist lietuvių kalbą. 

A P I E R U S Ų ŽANDARUS 
Klausimas. Kas yra žanda

rai? 
Atsakymas. Žandarai yra 

tai prasti burliokai ar žydai į 
kariuomenę paimti, paskirti į 
žandarus ir pastatyti mieste
liuose. 

tai erzino, ir jis vieną dieną pa
kabino keliolika laikrodžių, 
kiekvienas jų rodė skirtingą 
laiką. Darbininkams to užte
ko, ir jie daugiau į laikrodžius 
nežiūrėjo. 

Kas šiais laikais nustato 
moralės normas? Argi ne toji 
šalis, kuri turi daugiausia arti
lerijos pabūklų! 

Napoleonas 

Kovo 10. Lango spyruoklė, 
pasirodo, pagaminta Latvijoje. -įf=^ ^/^hr^^lr-^ 
Jų, sako, galima pirkti Rygoje. zf~^1 / S w * * > ] ^ s 

Kovo 20. Paskutinė žvejyba ^ V ^ ^ V ^ c ^ ^ ^ , 
po ledu! Išvažiavau ir grįžau £^§§f 
prietamsa. Trys kuojos ir try
lika pūgžlių. Žmona vėl pyksta, 
iš kur aš gausiu langui spy
ruoklę ? 

Kovo 28. Šiandien grįžau iš 
komandiruotės. Žmona bandė 
atidaryti langą. Spyruoklė vi
sai sulūžo. Sakiau, kad nerei
kia judinti! 

Balandžio 9. Kaimynas par
vežė iš Rygos spyruoklę. Bet 
pabandyk ją uždėti! Žmona vėl 
pradėjo pykti. Nuraminau 

Balandžio 16. Klibinau seną
ją spyruoklę. Nusimušiau na
gus. Irgi technika, po velnių. 
Sako, pradeda kibti upėtakiai. 

Balandžio 20. Upėtakiai dar 
nekimba. Lango dar nesutai
siau. Reikia stipresnio atsuk 
tuvo. 

Balandžio 30. Pirkau atsuktu
vą. Lango šiandien nejudinau. 
Skauda šoną. 

Gegužės 16. Vėl bandžiau su
taisyti langą. Nepajėgiau. Po 
švenčių pradėjo diegti dešinįjį 
šoną. 

Gegužės 18. Žmona labai 
smarkiai pyksta. Tegu ji pati 
pabando su skaudančiu dantimi 
pakeisti lango spyruoklę! Kitas 
vyras aplamai nesiimtų tokio 
darbo. 

Gegužės 20. Danties jau ne
skauda. Pradėjo skaudėti koją. 
Per smarkiai pasistiepęs, saus
gysles patempiau. Žmona lan
go šiandien nepriminė. 

Gegužės 26. Bandžiau nuimti 
senąją lango spyruoklę. Nepa
sisekė. 

Birželio 10. Bandžiau prisuk
ti langui spyruoklę. Nepasisekė. 
Kažkur nukišau du sraigtus. 
Argi galiu aš be jų ką pada
ryti? 

Birželio 15. Sraigtus radau; 
pamečiau plaktuką. Nėra na
muose tvarkos, velniai rautų! 

Birželio 17. Langas nukrito 
man ant galvos. Žmona deda 
šaltus kompresus. Sakiau, kad 
reikia šaukti meistrą! 

B. Dovainis, 
"Šluotos" Kalendorius 

Iš estų spaudos 

. 

Kl. Ar gerai daboja žanda
rai? 

At. Tiems, kurie juos pasta
tė, rasi, ir gerai daboja; bet ka
talikams yra tikra Viešpaties 
Dievo rykštė, nes nė vienam 
neleidžia liuosai atsidvėsti. 

Kl. Kokie yra maskoliai iš ti
kėjimo šalies? 

At. Iš tikėjimo šalies dabo-
jant, atvažiuojantys Lietuvon 
maskoliai yra tai krikštyti pa
gonys. 

Kl. Dėl ko juos tokiais lai
kai? 

At. Vadinu krikštytais dėl to, 
jogiai kūdikystėj yra visi pa
krikštyti. Vadinu pagonimis 
dėl to. jogiai neturi nekokio ti
kėjimo. 

M. Valančius 

SEPTYNI LAIKOTARPIAI 
Moters gyvenimas skirsto

mas į septynis laikotarpius: 
pirma — kūdikis, antra — ma
ža mergaitė, trečia — panelė, 
ketvirta — jauna moteris, 
penkta — jauna moteris, šešta 
jauna moteris ir septinta — 
jauna moteris. 

Vienos ožkos dešimt piemenų 
negano (Liet. priežodis) 

Kas pataiko j šešką, tas pa
taikys ir į mešką. 

(Liet. priežodis) 
Blogas žmogus visada blogai 

kalba apie kitus. 
Suomiai 

• i 

• 

• 

SKELBIMAS 
Visas būrys jaunų kačiukų 

ieško draugiško prieglobsčio 
simpatingoj šeimoj. 

"Marpjutis" rūgs. 9 d. 

Žmogus be šypsenos tegul 
atidaro krautuvės. 

ne-

Norėdamas šeškui įtikti, nesa
kyk komplimento, kad jis par-
fumu kvepia — turėsi vaikščioti 
nosį užsikimšęs. 

— Dabar matau kodėl taip sunku ją nešti. 
Iš vokiečių spaudos 

Jonas Minelga 
BALFO VAJUS VYKSTA, 
JUODAS VARGAS NYKSTA 
Išbėgs i gatvę rinkėjų minios — 
Audras ir lietų sutramdyk, spali! 
Keliai, keleliai link Balfo skrynios 
Po visą miestą, po visą šalį. 

Šimtinę. Algi! Šimtinę Mikai!.. 
Plačiai kišenės teatsidaro. 
Tarp daug šimtinių našlės skatikai 
Varguolio pirkioj stebuklas daro. 

O Balfui kraitį sukrauti turim: 
Jam mūsų širdys! Jam mūsų aukos! 
Kada rinkėjas sustos ties durim. 
Sutik jį, sese. nesusiraukus. 

Rudiene, norim jums palinkėti 
Dienų auksinių, riebių, saulėtų. 
Žingsniuok pro rožę ir pro erškėtį.. 
Kad Balfo klėtys kasdien pilnėtų. 

y ; 
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DR. V. PALCIAUSKAS 
ŠACHMATŲ PASAULY 

*'Call him Victor, for the first 
time since Hans Berliner, an 
American h a s a shot at beco-
ming the World correspon-
dence champion". Taip prade
da Amerikoje leidžiamas 
šachmatų žurnalas (Chess 
Life) pirmąjį iš dviejų pusla
pių, paskirtų Viktoro Pal-
čiausko pasisekimo šachma
tuose aprašymui po pergalės 
prieš Belgijos šachmatų meis
terį J . Boey, kuris anksčiau 
taip pat yra buvęs pasaulio ko-
respondencinis čempionas. 

Toliau rašoma, kad V. Pal-
čiauskas priklauso šachmatų 
meisterių klasei nuo 1963 m., 
bet, negalėdamas asmeniškai 
dalyvauti turnyruose dėl už
imamų profesoriaus pareigų 
Illinojaus universitete, Urba-
noje, įsijungė į korespondenci-
nį, visame pasaulyje praveda
mą tu rny rą ir a tkakl ia i 
kovodamas, partijų baigmėje 
išvystydamas stiprų žaidimą, 
turi beveik užtikrintą galimy
bę tapti dešimtuoju korespon-
denciniu pasaulio šachmatų 
čempionu. 

Vėliausiomis žiniomis dr. V. 
Palčiauskas pagaliau pašali
no paskutinę kliūtį į čempio
natą, paklupdydamas dabarti
nį pasaulio korespondencinį 
čempioną, rusą J. Esteriną ir 
turnyrą veda 9,5 — 2,5 savo 
naudai, belikus užbaigti tik 
tris partijas su jau netaip stip
riais oponentais. 

Pasivyti dr. V. Palčiauską 
šiek tiek galimybių dar turi Ar
gentinos meisteris, jeigu jis už-

" tikrintai laimėtų prieš du la-

Pinigų k a l y k l a 

Lietuvos pinigų kalykla bu
vo įrengta "Spindulio" bend
rovės rūmų (Miško gatvės Nr. 
11) apatiniame aukšte. 

Įrengė ją pati bendrovė, ku
rios 51 proc. akcijų priklausė 
valstybės iždui. 

Darbai kalykloje prasidėjo 
1936 m. birželio mėn. 

Visa kalyklos -patalpa — dvi 
salės ir sandėlis — buvo visiš
kai izoliuota nuo kitų bendro
vės patalpų. Geležinės durys iš 
koridoriaus buvo vienintelis 
įėjimas. Langus saugojo plie
ninių štangų grotos. 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C E M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

TeL — 476-8402 

C L A S S I F I E D G U I D E 
H E L P W A N T E D 

E L E K T R O S 
IT UUMAl — PATAISYMAI 

Turiu Chioagoa miesto leidim*. 
Dirbu ir užmieaty. Dirbu greitai, ga.-

j rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

< 

( 
Dr. V. P a l č i a u s k a s 

bai stiprius Sovietų Sąjungos 
oponentus. Tuo atveju, kai du 
turnyro dalyviai surenka po 
vienodą skaičių taškų, čempio
no titulą paskiria pasaulio ko-
respondencinio turnyro komi
tetas, vadovaudamasis jų nu
statytomis taisyklėmis. 

Mielą tautietį, paskaitinin
ką gražia gimtąja kalba lietu
vių mokslininkų simpoziu
muose, skautą vytį, lietuviškos 
spaudos rėmėją, dr. V. Pal
čiauską, mes lietuviai kartu su 
milijonais šio krašto gyvento
jų, sveikiname, pasiekus tokių 
aukštumų šachmatų sporte, be
ginant Amerikos spalvas ir tuo 
pačiu prisidedant prie Lietu
vos bei lietuvių pagarsinimo 
pasaulyje, kartu linkėdami lai
mingai pasiekti užsibrėžto 

Šachmatininkas 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

$ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15/3O/10AJM) 

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

VVA6NER and SONS 

NEED ADDITIONAL INCOME 

No special Ed background needed, 
we will train through our profession-
al training program. Unlimited in-
come, golden opportunity. 
Contact Mrs. Smith — 443-5000-0 i 

P A R D A V I M U I 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVU* 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vai vak. 

Kalbėti lietuviškai 

TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri SO metų patikimas jums 

patarnavimas. 

MII U. Pulaski Rd.. Chicago 

- 181-4111 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980 

•llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Išvalau ir Įdedu visų rūšių 
Pečius ir Vandens Šildytuvus 

A. BANYS — TeL 447-8806 
IlllIlIItlltlIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIITIIIlIIflTffftlIlfll 

10% — X>* — --. ><?< p«*Hui mokedl 
M Aptlinudą Bilu ugnies ir automo
bilio PM inua. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208-2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

M A T R A C A I 
Parduodami įvairių dydžių matracai. 
15 metų garantija. Nemokamas pri
statymas, seną matracą išvežame. Fa
briko kaina, pradedant nuo 52 dol. 
viengubai lovai. 

BEDDING SPECIALISTS 
5412 W. 95th St., Oak Lawn, IL 

TeL — 424-4499 

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

PACKAOE EXPRESS AGECCT 
MARIJA XORETKrEX» 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Labai pageidaujamos g-ercu rHSie« 

preke«. Maistas iŠ Europos sandSUų. 
2608 W. 6»th St., Chlcfttfo, IU. 80629 

TELEF. t35-JT8T 

V Y R A I I B M O T E R Y S 

iiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiii! 

Reikalingas ūkvedis— 
prižiūrėtojas 

Kultūros 2idiniui N e w Yorke reika
lingas ūkvedis-prižiūrėtojas. Pageidau
jama 2 asmenys (vyras ir žmona). La
bai geras atlyginimas ir nemokamas 
butas Kultūros 2idinyje. Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis šiuo adresu: 

Mr. A Šilbajoris, 85—00 107th Street, 
Richmond HilL N.Y. 11418 

TeL: (212) 846-7636 po 7. va i vak. 

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlUUlIlIilM 

"PILIEČIAI! TĖVYNĖ PAVOJUJE!" 

Atsišaukimas į 
Rusi jos gyventojus 

Tokiais žodžiais kreipėsi 
Darbo sąjungos centras Olan
dijoje į geros valios žmones. 
Atsišaukimas išspausdintas 
dideliu tiražu ir numatytas pa
siųsti platinti į Sov. Sąjungą. 

"Tėvynė pavojuje — tai ne iš
kraipyti tušti žodžiai šalies pa
dėties, bet realybės atšvaistąs. 
Sov. Sąjungos ekonomika vis 
greičiau rieda prie katastro
fos. Padėtis šalyje vis blogėja, 
žmonių masės pamiršo mėsos 
ir sviesto skonį, vaikai maiti
nami vandeniu praskiestu pie
nu, vagystės ir korupcija pa
siekė istorijoje negirdėtą 
m a s t ą . T a u t o s ž i a u r i o s 
eksploatacijos sąskaiton ša
lyje p e r t e k u s i a i g y v e n a 
taip vadinamieji "tautos iš
rinktieji", kurių niekas nerin
ko. Garbės ir turtų trokšdami, 
jie pasisavina sau didvyrių ti
tulus, apdovanoja vienas kitą 
valstybės premijomis ir dre
bančiomis rankomis siekia 
maršalų apdovanojimų". 

Atsišaukime toliau kalba
ma: "Niekas mūsų šalyje ne
rinko komunistinės vyriausy
bės . Komunistai užgrobė 
valdžią jėga 1917 m. ir nuo to 
laiko žudė. marino badu (1933 
m. ištisas sritis) ir kišo į darbo 
stovyklas — lagerius tuos, ku
rie suabejojo jų valdžios teisė
tumu ir partijos "išmintingu
mu". 

Toliau tame atsišaukime nu
rodytos totalinio režimo aukos 
— 66 milijonai nuo komunisti
nio teroro ir 44 milijonai nuo 
karo, kurį sukėlė Stalinas su 
Hitleriu. 

Komunistų nusikaltimai iš 
tiesų yra nusikaltimai ne šimt
mečio, bet tūkstantmečio. Mū
sų šalies istorija, taip pat ir ki
tų komunistinių šalių Europoje 
ir kituose kontinentuose neži
nojo tokio totalinio genocido. 
Tokių nusikaltimų žmonijai 
dar nėra padaręs joks tironas. 
joks agresorius, jokia partija. 

Kremliaus aferistai vis la
biau ir labiau platina savo ko
munistinę "rojaus" tvarką ki
tose ša lyse . Ir t a m jie 
nesiskaito su lėšomis. Atsišau 
kime sakoma: "Iki šiolei mums 

kainuoja Vietnamas 11 milijo
nų dolerių j dieną, Kuba — 6 
milijonai, Etiopija — 2,5 mil. j 
dol. j dieną. O kiek bilijonų rub
lių, kiek jaunų gyvybių nužu
dyta Afganistane?"... 

Dėl tarptautinės politikos 
Sov. Sąjungos komunistų par
tijos, dėl jos nesulaikomo sie
kio kariško vyravimo visame 
pasaulyje, virš žmonijos kabo 
ir graso nukristi Damoklo 
(atominio sunaikinimo) kar
das. Karo grasa šiandien la
biau reali, kaip niekada. Iš
veng t i ka ro , p a s a k y t a 
atsišaukime, "galima tik tuoj 
pakeitus mūsų šalies užsienio 
politiką, pašalinus nuo val
džios komunistinių nusikalti
mų vadovybę, pašalinus da
bartinį režimą. Išeitis tik — 
sudaryti laisvą Rusijos valsty
bę, kuri rūpintųsi tik savo tau
ta ir dirbtų tautos gerovei". 

Atsišaukime nurodyta, kur 
turi būti nukreiptos tautos pa
stangos. Olandijos Darbo są
jungos centro atsišaukimas 
yra savalaidis. Nužiūrėti ka
nalai, kuriais atsišaukimai bus 
perduoti į Sov. Sąjungą. Gele
žinė uždanga, dar neseniai ne-
peržiangiama. dabar jau nėra 
nenugalima kliūtis Vakarų 
idėjoms pasiekti Sov. Sąjun
gą, ir galima tikėtis, kad Olan
dijos atsišaukimus perskaitys 
ir daugelis Sov. Sąjungos pi
liečių, kurie trokšta tiesos žo
džių... 

(Sutrump. iš "Russkaja 
Mysl", VIII — 19 d.). 

T. 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA mmmmimmm^ 
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 

1450 AM banga. 
St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago. IL 

60629 Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICB 

NOTA UI P L B U C 
4299 S. Maplewood, tei. 254-7450 
Taip pa; daromi VERTIMAI. 
OIM1NKJ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES P R A i Y M AI Ir 

idtokle blankai. 
'tuumrrrnnmTiuniiuiuiiuuimiii i i it iM 

H E L P WAJNTED — V Y B A 1 

HANDY MAN 
Experienced for shop and small build-
ing. $5.50 an hour. 

CALL: 3 6 6 - 8 2 8 3 

6 to 8 daily 

B E A L E S T A T E 

1AMLOMDJAMLA. — FOR S E N T 

IŠNTJOM. (Ciceroje) kambarys su vir
tuves privilegijomis dirbančiai lietuvei 
moteriai. Skambint 863-1594. 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
72-os ir Maplewood apyl. 250 dol. 
mėn. Vidutinio amž. žmonėms, tik su
augusiems. Skambint Ninai (angliškai) 
tel. 599-2258. 

ISNUOM. 6 kamb. apšild. butas Mar
ąuette Parko apyl., 1-me aukšte. Tik 
suaugusiems. Elektra patiems apmo

kėti. Jokių gyvuliukų. Yra virimui pe
čius, šaldytuvas, kilimai (beveik nau
ji) ir užuolaidos. Skambint po 5 vai. 

į vakaro — tel. 925-2083. 

ISNUOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Parke. Skambint po 6 vai. vak., visą 
d. šeštad ir sekmad., tel. 471-1630. 

R E A L E S T A T E 

OAK LAWN — Liuksusinis 4 butų 
namas. 3 butai po 2 miegamus plius 
3-jų miegamų butas savininkui su 2-jų 
miegamų butų uošviams. Galima per
imti 11% morgičių. $182,900. 

Skambint — 349-4559 

^£IIIIlIlllIllItllIlIf||lIIlIlllllllIIlllIIIlllilHIiIItliIllIIIIIIIIIIlllllliIlllllllllllllllSlllIIlllllI2£ 

f COSMOS PARCELS EXPRESS | 
C O R P . | 

l i c e n s e d by VNESHPOSYLIORG 1 

Gerai pažjstama firma, kuri, per daugel; mėty | 
skubiai Ir tiksliai aptarnauja | 

savo skaitlingą klijentūrą siunčiant | 
D0YANAS-SIUNT1NIUS \ LIETUVA LATVIJĄ Į 

ESTONUĄ, UKRAINIJį ir t, t. f 
G A V Ė J A S NIEKO NEMOKA. | ! 
T Ū K S T A N Č I A I K L I E N T U PATENKINTI 1 
VISI S I U N T I N I A I A P D R A U S T I | 

| G A R A N T U O T A S S K U B U S IR TIKSLUS PRISTATYMAS | 

E Visuose m ū s ų skyriuose rasite didelį kiek; jvairių aukštos ~ 
g kokybės prekių prieinamomis kainomis B 

s Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje =j 

E įstaigoje ir v i suose mūsų skyriuose = 

Cosmos Parcels Express Corp. f 
C O R P . 

40 East 49th Street, (Corner of Madison Ave.) i 
NEVY YORK, N.Y. 10017 { 

Tel.: (212) 758-1150, 758-1151 { 

S K Y R I A I : j 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir papras tos . R a d i j a i , 

Stereo ir Oro V4«intuvai . 
Pardavimas ir T a i s y m a a . 

M I G L I U AS T V 
2346 W. 09 St, tei. 776-1486 

lllllllllllllllllllllllllllllllUUlliillUUlIlUlt 

ItniltHlilIlIlIlIHIlIlIltlItlIimilHlilUIIHl: 

A V I L I M A S 
m o v i N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
mniiimuiiiiiiiiiiiiiiimiuiiimiuiiiiuiii 
i ieHimimuit imimniinmmmiPTiuimr 
S O P H 1 E B A R Č U S 

į RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
| Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma

dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai . ryto 
Stotis WOPA 1490 AM 

Transliojama iš nuosavos studijos 
Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus. 

7139 So. Maplevvood Ave. , 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 
|C3UUiU1llllllllllllll!!!!!!llllllllllllliUllll) 

73-čia ir Campbell — 3-jų miegamų 
rezidencija. 2 maš. garažas. $38,000. 
60-ta ir Talman — 2-jų butų po 3 
miegamus. Garažas. Prašo $52,000. 
70-ta Ir Maplewood — 2-jų butų mūr. 
Puikiai išlaikytas. Dideli kambariai, 
{rengtas rūsys. Garažas. Tik $57,500. 
74-ta ir Maplewood — 14 metų senu
mo. 3-jų butų. Galima perimti seną 
paskolą. $79,000. 
4-rių butų puikiai išlaikytas mūras. 
Pilnas rūsys.Garažas. Galima perimti 
seną paskolą $57,500. 
44-ta ir Albany — 2-jų butų po 6 
kamb. mūras. Pilnas rūsys. Garažas. 
Arti prie transporto ir krautuvių. 
$65,000. 
65-os ir Kedzie — naujesnis 4-rių bu
tų mūras. Dideli kambariai. Puikus 
pirkinys. Verta pamatyti. 
66-ta ir Pulaski. Ofisas ir 2 krautu-

; ves. Taip pat liuksusinis 5 kamb. na-
i rnas savininkui. Kaina 9 kartai meti-
į nių pajamų. 
, Prie i 06- to s ir Central — 6 butų, 3-jų 
; metų senumo liuksusinis namas. Bu-
j tai su balkonais. Pilnas rūsys. Kaina 
I 9 kartai metinių pajamų. Galima per-
j imti seną paskolą. 

Norintieji pirkti ar parduoti 
kreipkitės į 

BUDRAIČIO ĮSTAIGĄ TEL. 767-0600 
arba užeikite 

6600 S. PULASKI ROAD 

Turime kornputerį—priklausome MLS 

LEMONTE — 4 butų po 5 kambarių 
mūr. namas. Butai atskirai apšild. 2 
maš. garažas. Skambint savininkui — 
teL 257-7406. 

CICERO — 6 kamb. "ranch" stiliaus 
kampinis namas. 3 dideli miegamieji. 
Kilimai. Užuolaidos. Modemiškai 
įrengta virtuvė. Pilnas rūsys. Iškelti 
kanalizacijos vamzdžiai. 2 maš. mūri
nis garažas. Aptvertas kiemas. Daug 
priedų. Arti mokyklos ir susisiekimo. 
Tuojau galima užimti. Kaina $60,900. 
Skambint 656-5084. 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas {mokė
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 486-787? 
SDtAJTIS REALU 
2951 West 6Srd Street 

ninnrmmmirnmi'iiiiiimiiiiiKimiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTCRS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288 
41Ml1llfimitllllllllll!!IIIIIIUlIimUW!lll** 

B E A L E S T A T K 

J 

Burtai 

Jei virš kiemo laksto varnos i 
— koks nors gyvulys padvės. 

Jei duona krinta iš rankų že
mėn — bus blogas oras. Jeigu 
šarkos laksto — bus svečių. 

Jei kur nors atsiras pelėda su 
savo cypimu "kuo vystys", tuo
se namuose mergina paliks su 
vaiku. Todėl mergaitės neken
čia pelėdų, muša jas, kur tik 
pamato. 

Jei aludaris užsnūsta, už
snūsta ir alus (nustoja gyven
ti). 
<P. Višinskis. "Antropologinė 
žemaičiu charakteristika). 

Apple-Vailey. Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N*. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, 01. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 

Grand Rapids. Mich. 49505 
Bridgeport, Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Montebeilo, CA 90640 
Miami Beach, Fla. 33139 
New Haven, , Conn. 06511 
Newar'<, N J. 07106 
Philadelphia. Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa, 15203 

: Waterbury, Conn. 06710 
j Worcester, Mass 01610 
i Irvington. N. J. 07111 
; Youngstown, Ohio 44503 

72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St 
393 Vv'est Broadway 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1807 Beineke Rd. 

1541 Piainfield Ave. NE 
1880 Seaview Ave. 
1839 Park St. 
241 Fourth S t 
1800 W. Beverly Blvd. 

1352 VVashingtonAve 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1214 N. 5th S t 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook St. 
144 Millbury Street 
1082 Springfield Ave. 
309 W Fvderal S t 

Tel. 612—432-3939 
AL 4 - 5456 
CH 3-2583 

201—342-9110 
617—268-8764 

WA 5-2737 
884-1738 

432-5402 
616—361-5980 

203 — 367 - 2863 
Tel.: 203-232-6600 

FO 3 - 8569 
.Tel. (213)727-0884 

305—532-7026 
LO 2 - 1446 

373 -8783 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1 - 2750 

756- 1668 
SW 8-2868 

J74 6446 
RI 3-0440 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto b a l d u s ii 
kitus dgiktus . Ir iš toli m i e s t o lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Primame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8068 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Inaured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramike* piyte- i 
!ėr Karšto vandens tankai. Flood con- 1 
irol Užaikimic vamzdžiai i lvaiomi ; >| 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — i » 
'• etuviškai. ! Į| 

SERAPINAS 686-2960 

F L O R I D A J Ū S Ų L A U K I A ! ! ! 
Įsigykite nuosavybę saulėtoje FT/DRIDOJE dabar 

kol kainos yra palyginamai žemesnės. 

Dėl namų, apartmentų arba žemės pirkimo arba turimos 
nuosavybės išruiomavimui kreipkitės j lietuvį ARŪNĄ 
STRASDĄ, kuris yra senos ir žinomos kompanijos 
K E Y E S narys. Kreipkitės — Arūnas G. Strasdas, 
Associate Keyes Co. Realtors, 618 U.S. Hwy. No. 1, N. 
Palm Beach, FL. 33408. Tel. N. Paim Beach: 305—845-6036, 

Eves: 305—626-7406. 

^ 

PRIMARY CARE NURSING 

RN'S 
. * % * » * • • * • - • • 

V A L O M E 
K H . 1 . M I S IK B A I J ) L S 

Platiname ir vaškuojame 
\ isų rū<iių grindis. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

iiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitimifiiiii j 
į įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai i 
| ;5 rrūsy landėho 

M 

-
i ] COSMOH P\RCEL8 K X P R E S S 

I ii 2501 W. 69th St., Chicago, EL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tel. — 9*5-2737 
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Vytautas V 
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/alantmas Į C 
LnmuuiiH 

Suppose you were looking for a small, congenial and effi-
cient hospital to work in? A hospita! that specializes in com-
plete care of children with handicapped conditions. Suppose 
this hospital could offer you a worthwhile and challenging 
career t excellent benefits and competitive salary. There is 
such a hospital! We are an 80-bed JCAH aceredited child-
ren's hospital. where you the professional registered l O t 
will have the challenge you have been seeking. 
For furiher information, please call: 

THE HOSPITAL 
FOR SICK CHILDREN 

1 7 3 1 B u n k e r HiU R o a d , N . E . 
Wa.shinsrtoi i . D.C. 2 0 0 1 7 

P e r s o n n H FN»pt, ( 2 0 2 ) 8 3 2 - 4 4 0 0 , E x t . 2 0 7 
A s k f o r M.s. Sul l lNan 



Chicagos mere Jane Byrne 

CNiC&GA "REAL PEGPLE" PROGRAMOJE 

CHKAGOS 
ŽINIOS 

ŽUVO POLICININKAS 

Plėšikas A. Washington įsi
brovė rugsėjo 28 d. į Southtown 
Health Foods parduotuvę 2148 
W. 96£h St„ Chicagoje. Grasin
damas ginklu pagrobė 130 dol. 
ir medaus indą. Savininkė iš
sigandusi ėmė saukti. Plėšikas 
peršovė krautuvės vedėją E. 
Mahler ir pabėgo automobiliu. 
Mahler policijai papasakojo, 
kaip atrodė automobilis. Įvyko 
susišaudymas, kurio metu plė
šikas nušovė poncininką M. 
Darcy, 52 m., policijoj ištarna
vusį 28 m., ir peršovė kitą po
licininką, bet ir plėšiką policija 
nušovė. Šiemet Chicagoje tar
nybos metu žuvo jau 4 polici
ninkai. 

DRAMOS KURSAI 

Vaikams, keliolika mečiams ir 
suaugusiems dramos, improviza
cijų, pantomimos pamokos pra
sideda 46-se Chicagos parkų 
būstinėse. 

NEPERŠAUNAMOS 
LIEMENĖS 

Jau užsakyta 5000 naujų ne
peršaunamų liemenių Chicagos ; 
policininkams. Numatoma, kad 
jos bus gautos lapkričio mėnesį, i 

ATGLJO "IVANHOE" 

Keletą metų uždarytas "Ivan-
hoe" teatras Chicagos šiaurėje 
(Clark ir VVellington gatvių san
kryžoje) naujai atremontuotas, 
patogiai įrengtas ir vėl veikia. 
Dabar čia statoma R. VVhyte 
drama "A one Man Band' , vaiz-

į duojanti ligoninės palatą, kur 
j gydomas muzikinę kompaniją 
j mėgstąs žmogus. Dramoje yra 
į nemažai fantazijos, simbolikos, 
i absurdo teatro bruožų, daug 
dainų (M. Marvin kompozici
jos), šiek tiek baleto. 

SKELETAS GRIUVĖSIUOSE 
Darbininkai, valydami sklypą, 

kur 1981 m. sudegė namai Chi
cagos daly, vadinamoj Uptown, 
atrado moters skeletą. Ji galėjo 
būti apie 20 m. amžiaus. Tiki
masi iš dantų žymių susekti, 
kas ji buvo. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinimiiiniiim 

P A S A U L I O L I E T U V I Ų 

K A T A L I K U Ž I N Y N A S 
Redagavo 

KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS 

ir MARIJONA SKABEIKIENE 

Leidinyje y r a adresai lietuvių vys
kupų u ž Lietuvos ribų. Kunigų išeivi
joje, Parapijos ir misijos išeivijoje. 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre
sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo
terų, vyrų vienuolijos. Laikraščiai ir 
žurnala i ir k i ta reikalinga informa
cija. 

Išleido Lith. Roman Cath. Priests 
League of America. Brcoklyn, N.Y. 

Ka ina su persiuntimu $8.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, £ 4 5 W. 63rd St, 
Chicago, m. 60629 

tmiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiifiiiiiiii: 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. spalio mėn. 2 d. 

Chicagos miestas jaučiasi pa
gerbtas, kai NBC televizijos 
tinklas savo programai "Real 
People" pasirinko mūsų miestą, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
mere Byrne. 

Kai buvo švenčiama vad. 
"Chicagofest", tai mere Byrne 
paskelbė proklamaciją apie 
"Real People Week in Chicago". 
Proklamacija buvo įteikta tos 
programos vadovei Sarah Pur-
cell ir jos bendradarbiams — 
Siop Stephenson, Fred Willard, 
Byron Allen, Mark P.ussel, Biii 
Rafferty ir Kerry Millerick. Me
re Byrne iš jų ta proga gavo 
švarkelį su įrašu "Real People". 

Po anos atmintinos šventės 
paskui atvyko NBC tinklo fil-
muotojai, dirbo čia visą savaitę, 
parengė specialią programą, ir 
ši programa per TV kanalą 
No. 5 bus rodoma trečiadienį, 
spalio 6 dieną, 7 vai. vakaro. 

Mere Byrne pasidžiaugė, kad 
"Real People" programos orga
nizatoriai gerai padarė, pasi

rinkdami Chicagos miestą, ku
rioj jie rado gerų ir puikių žmo
nių. Chicagai tai yra didelė 
garbė. 

Sarah Purcell taip pat pasi
džiaugė Chicagos šiltu priėmi
mu, Chicagos žmones ji pavadi
no "fantastiškai nuoširdžiais". 
Ji aplankė nemaža miesto isto
rinių vietų, vizitavo mere Byrne 

j rotušėje. 
Čikagiečiai prašomi tą dieną I 

; pažiūrėti tos programos, kur 
' bus pasikalbėjimai su įvairiais . 
, žmonėmis, miesto vaizdų ir ki- \ 
• tokių įdomių dalykų. 

Charles A, Beacham-Bičiūnas 
(sk.). 

DR. IRVING PIKSCHER, D.P.M. 

Board certified by American board 
of Podiatric surgery 

24 hour answering service 
Hours by appointment 

Diseases and surgery of the 
and ankle 

foot 

«820 S. PULASKI Rd., 
CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. — 284-2772 

KURIAM GALUI MOKĖT! 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO S300 IKI $1.000 
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MfcGtJAMS 

Daug sutaupysite, p i rkdami čia 
jų reikmenis Pasinaudokite pa
togiu p ianu at idedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pi rmad. 
ir ketvirtad. vakara is iki 9 vai . 

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

Visi kartoja: "Kokie dabar Į 
blogi laikai". Tačiau tegul kiek
vienas daro gera, ir laikai pasi- ' 
keis. šv. Augustinas 

OOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOV 
WIDE WORLD TRAVEL 

9723 S. \Vestern, Chicago, IL 60643 
Tel. — 233-1103 

Compiete Travel Service. Air tickets 
wri t ten immediately. Our J o b is to 

get You the Lowest Fares Possible. 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

_^£& 
Chrysler LeBaron fvteaaliion' 

... . 2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR %k\X% 
CHRYSLER • DtfPERIAL 

PLYMOUTH • I CARS 
"U WTLL LDCl US-

4030 A«* i r— ¥1 7-1515 
* "• J^"* * > » . 3 ^ ^ 
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SVETIMI VĖJAI 
Karolė Pažėraitė 

Romane Svetimi Vėjai autorė vaiz
džiai lengvu stiliumi, pavaizduoja at
sikuriančios Lietuvos gyvemmą laiki
noje sostinėje ir provincijoje. Ramų 
Kūribingą valstybės gyvenimą ūmai 
sugriauna okupantai įsiveržę j kraštą 
is Rytų ir Vakarų. . 

Romanas turi 200 psl. Viršelis: Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė Spaudė Morkū
no spaustuvė Kama su persiuntimu 

mm 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, W W. S9ft St. 
r'h%caqo, IU. 60629 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • t 
febtstwtvts 

High 
int*re«t Ratei 

PJKJ on S»vmgs 

lm»f«t Compounded 
Daily »nd Pw<J Ou»rter(> 

* » • us for 

V t f f l ^ financing 
AT oui ».ow mm 

TO Ml VOLfR INCOMl 

ESLE 

Mutual Federal 
Savinas and loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter Kazanauskas. Pres. Tel 847-7747 
| «0U«St * o n . T u « . r r 1 > 4 T h u r . 9 - 8 3 « t . » - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 
J ! 
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I JAY DRUGS VAISTINĖ | 
I 2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 | 
= • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RFXEPTA1 • FANNIE MAY SAL- H 
I DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS S 

= D KUKLMAN. I S . . RsgistractM Tmistirurjou = 
E Atdari liokiadieftiaii auo 9 vii ryto ik: 10 vai vakaro — 
~ iitaa»dieniAu a u o i T«J ryto iki 8 3 0 T»J fujL^ro = 

| Tel — 4 7 5 - 2 2 0 6 | 
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A. A. 

WILLIAM J. KAREIVA, Sr. 
Gyveno Roswell, New Mexico. Anksčiau gyv. Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 29 d., 1982 m., 2:30 va i . ryto, sulaukęs 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Naumiestyje. Amerikoje išgyveno 73 metus . 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Brazauskaitė), 2 sū

n ū s Wil l iam J. Jr., mart i Julia, ir Donald J., marti Carol, duktė 
Marilyn Zelasko. žentas Stazey, 5 anūkai Phillip su žmona Georgene, 
Sharon, Donald, Jr., Karen ir Ron su žmona Vicky; sūnėnas Anta
nas Kareiva, kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Pr ik lausė Dariaus-Girėnos American Legion Post 271 — buv. 
Commander , Hon. director Lithuanian Chamber of Commerce, Lie
tuvos Vyčių Chicagos Senjorų kuopai, Balzeko Liet. Kultūros Muz., 
ir šven to V a r d o draugijai. 

Kūnas b u s pašarvotas šeštadienį 4 vai. popiet Gaidas - Daimid 
koplyčioje, 4330 S. Califomia Avenue. Laidotuvės įvyks pirmad., 
spalio 4 dieną. Iš koplyčios 9:30 vai. r y t o bus atlydėtas į Sv. Kry
žiaus parap . bažnyčią, 46th St. ir Hermitage Ave., kurioje įvyks ge
dulingos pamaidos už velionio sielą. P o pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė , marčios , žen tas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt . D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

P ranešame giminėms, draugams i r pažįstamiems, kad 1982 m. 
rugsėjo 30 d., 3 valandą r y t o užbaigė savo žemišką kelionę, su
laukęs 75 rr.. amžiaus , 

BONIFACAS BUKAUSKAS 
Gimęs Lietuvoje. Biržų apskri tyje , Vainerionyse. Amerikoje iš

gyveno 32 metus — Cicero, Illinois ir Bay Harbor Islands, Flo
rida. 

Paliko Lietuvoje seserys Elena i r Rozalija Bukauskaitės ir bro
liai Jonas ir Juozas su šeimomis. Amerikoje liko pusbroliai Jurgis 
Bukauskas ir Joe Buck su šeimomis. 

Priklausė Aušros Saulių kuopai ir Miami Liet. klubui Flo
ridoje. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuet te koplyčioje, 2533 W. 
71 Street. Chicagoje. šeštadienį ir sekmadienį nuo 2 iki 9 valan
dos vakaro. 

Laido: avės įvyks pirmadienį, spalio 4 dieną. 15 koplyčios 9 
vai. ryto bus iš lydėtas į Švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią. Po pamaldų bus laidojamas švento Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsamus da
lyvauti la idotuvėse. 

Praneša nuliūdime likę: 
LARJSA IR ALEKSAS JANKŪNAI 

ALDONA IR ALFONSAS RIMAI 

A.f A. 
W A L T E R Z O N G A I L A 

Gyveno Tinley Park, EI., anksčiau gyv. Chicago, 111., 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Miro rugsėjo 30 d.. 1982 m., 11:30 vai. vakaro, su
laukęs s-natvės. 

Gimė Lietuvoje, Ariogaloje. Amerikoje išgyveno 70 
metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zina (Zenaus-
kaitė), giminės, draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 
W. 71 Street. Lankymo valandos šeštad. ir sekmad. nuo 
10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Laidotuvės bus pirmadienį. 

Dėl pilnesnių informacijų skambinti ^76-23 Jį5. 

Laidotuvių Donald A Petkus. 

Dviejų metų mirties 
Sukaktis 

'S / 

A. A. 

PETRAS VIČIUS 
Mirė 1980 m. spalio 4 d. Chicagoje. 
Jo giliai teliūdi pusseserė Ieva Pečeliūnas su šeima, 

3 dukros, sesuo Valerija ir kiti giminės Lietuvoje. 
Už a. a. Petro sielą yra atnašaujamos šv. Mišios per 

visą metą pas Misijonierius Peru valstybėje, pas Tėvus 
Jėzuitus ir spalio 4 d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koply
čioje, 4545 W. 63rd St., Chicagoje. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Petro sielą. 

Nuliūdę — Pusseserė ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A. f A 

ALEKSANDRA KREMERIENĖ 
Mano mylima žmona mirė 1982 m. rugsėjo mėn. 11 dieną ir 

buvo palaidota rugsėjo mėn. 15 dieną Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Chicagoje. 

Dėkoju kunigui V. Mykolaičiui už sukalbėtas maldas koply
čioje, už atlaikytas gedulingas pamaldas, už jos sielą ir palydėji
mą į kapus. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias, prisiuntė 
gėlių ir už aukas Lietuvos Dukterų draugijai ir Tautos Fondui. 

Dėkoju visiems už pare ikš tas užuojautas spaudoje ir asmeniškai. 
Nuoširdi padėka ka r s to nešėjams. 
Dėkoju visiems ats i lankusiems koplyčioje ir dalyvavusiems lai

dotuvėse. 
Dėkoju solistui J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už malonų pa
tarnavimą. 

Nuliūdę: Vyras ir Gimines. 

EU D EI KI S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

I 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1932 m. spalio mėn. 2 d. x Skauto ir skaučių sueigos 
šeštadieniais po pamokų litua-

X Alg. Pužauskas, "Draugo" j nistinėse mokyklose vyksta Jau-
, j pirmo puslapio redaktorius, vie- j nimo centre. Sueigos prasideda 

nai savaitei išvažiavo atostogų. 
Į darbą grįš spalio 11 d. 

x Stasys Džiugas, "Draugo" 
administracijos ir spaustuvės 

I reikalų vedėjas, spalio 4 d. iš 

1:15 vai. p. p. ir baigiasi 2:15 
vai. p. p. Susidomėjusiems šiuo 
reikalu informacijas teikia skau- į 
tininkas Gintaras Plačas. 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
spalio 1 d. išvyko j Venecuelą, 
kur Lietuvių Bendruomenė ren
gia šventę su iškilrningomis šv. 
Mišiomis. Vysk. V. Brizgys ap
lankys Venecuelos lietuvius ir 
sustiprins jų lietuvišką ryšį pla
čiai išsiskirsčiusių lietuvių gy
venvietėse. Grįš atgal į Chica-
gą spalio 8 d. 

X Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, Leonia, X. J., gimi
nių iškviesti lankėsi Lietuvoje. 
Sugrįžę ir prisiminę mūsų dien
raščio renginius, atsiuntė 25 dol. 
auką spaudai paremti. Žemai 

vyko atostogų, 
spalio 18 d. 

x Bariaus Polikaičio vadovau
jamas orkestras "Aidas" grojo 

X Gintaras Aukštuolis, Bro- į 
Grįš į darbą į nius Gelažius ir Juzė Ivašaus- į 

kienė sudaro komitetą "LKB j 
Kronikos" dešimtmečio vakarie- j 
nei surengti. Jiems talkina 18 

per Noros Šimkutės ir Sauliaus įvairių Chicagos lietuvių organi-
Gylio vestuves Jaunimo centre, z a c iJ u -
o ne "Vytis", kaip buvo skelbta 
rugsėjo 29 d. •'Aidas" savo mu
zika jau gražiai užsirekomenda
vęs lietuviškuose parengimuose. 

X A. a. YVilliam J. Kareiva, 
anksčiau gyvenęs Chicagoje, o 
pastaraisiais keleriais metais 

į Roswell. New Mexico, mirė su-
j laukęs 86 metų amžiaus. Chi-
i cagoje buvo lietuvių veikėjas, 

_ j priklausė Lietuvos Vyčiams, Co-

X Agnė Kižienė skaitys kele
tą ištraukų iš rašyt. Aloyzo Ba
rono kūrybos "Ateities" akade
miniame savaitgalyje spalio 15 
d. Jaunimo centro riavinėje. Vi
suomenė maloniai kviečiama at
silankyti. 

X Kasmet vyksta lietuviu mo
terų rekolekcijos Cenacle sese
lių vienuolyno patalpose. Šį 

10- Į ! k a r t ą B R y t ų atvyksta kun. P. 
lūs spaudos ir kilnių darbų rė- \ l u m b u s Vyčiams, buvo Dariaus ; Baltakis, OFM, ir jas praves 

. . . I ir Girėno posto komandierius,! lapkričio 12-14 dienomis. 
j Lietuvių Prekybos rūmų garbės j x ^ ^ Ajgįmantas Diki-

X Vincas Jasas, žinomas narys, priklausė Chicagos mies-1 n į s d a l ^ ^ ^ v , K r ė v ė s 
tūkstantinėmis lit. mokyklų, | to Senior Citizen Hali of Fame. ; 1QQ m ^ m t a d i e n i o ^ j ^ o 
buv. TV, šaulių org. rėmėjas, Nuliūdime liko žmona Elena, du į m o j e l a p k r i č i o l 2 d. Jau-
nuolatinis operos, scenos meno ; sūnūs, duktė ir anūkai. Pašar-. - c e n + r e 
lankytojas, spaudos mylėtojas, J votas Gaidas-Daimid laidotuvių I 
sunkiai serga. Dalinai prara- i koplyčioje. Po pamaldų Šv. L x "Ateities" vakaras su jau-
dęs kalbą i r galvoseną. Pagul- ; Kryžiaus bažnyčioje laidojamas '<• nimo premijų įteikimu, Kristi-

Lietuvių kolegija Romoje. 

X Cicero Šv. Antano parapi
joj, salėje spalio 10 d., tuoj po 
sumos bus "Lietuvių diena". Vi
si kviečiami atsilankyti. Jei kas 
galėtų paaukoti fantų laimėji
mams, prašomi juos atnešti pas 
A. Šulaitienę, 1905 S. 51 Ct., ar 
pas E. Radvilienę. 1434 S. 51 

IŠ ARTI IR TOLI 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

NAUJA ATEITININKŲ 
NAMŲ TARYBA 

Ateitininkų namų fondo (Atei
t is Foundation) narių metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 26 
d. Ateitininkų namuose. Fondo 
tarybos pirmininkas dr. A. Šle
žas atidarė susirinkimą ir jam 
vadovauti pakvietė dr. P. Ki
sielių ir sekretoriauti A. Rimkie
nę. Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė I. Stončienė. 
Fondo tarybos pirmininko, iždi
ninko ir revizijos komisijos pra
nešimai buvo priimti. Diskusi
jų metu buvo įdomių ir gerų 
pasiūlymų ir patarimų. Atei
nantiems metams į fondo tary
bą išrinkti: dr. A. Šležas, V. 
Sinkus, J. Arštikys, L. Gylys, 
J. Alenskas, K. Pabedinskas, 
dr. A. Juozevičienė, A. Ankienė 
ir R. Narutytė. 

J. A. VALSTYBĖSE 

AUSTRALIJOJE 
— Algis Taškūnas, gyv. New 

Castle, sėkmingai redaguoja an-shington Post" dienraštyje at-' 
spausdintą straipsiį, kuriame ' leidžiamą "New Cast-

St. Petersburg, Fla,, Altos ryškinama, kaip OSI prieš kai \^, p o l i t i n i o pobūdžio biuletenį, 

dytas Mercy ligoninėj, 26 gt. ir j pirmadienį, spalio 4 d., šv. Ka- į nos ir Ilonos Kuprevičių atlieka- j Ct 
zimiero lietuvių kapinėse. j ma muzikine programa, su vai- j metais įvykstančiom 

I šėmis bei šokiais, kuriems gros Į lietuvių dienom paremti 
x Dainavos ansamblis naujo, ^ d o o r k e s t r a s įvyks šeštadieni • ™- ! Crmond Beach atvyksta prele-

Madų paroda, kurią rengia Put- j veįkaio 'Vilniaus pilies legen- Į l i o 1 6 d į į įca^oie Jauni- • X ^ ^ ^ s t r 0 P i e n e » C l u c a " | gentas J. Daugėla, o Juoze Dau-
namo seselių rėmėjos, bilietų _ į ! d o s » p r o g a įšsiutinėjo visiems i * e t r e *' į S°> m-> ^ ^ r ėmėja, ne tik, į f ė l i e n ė . Kristolaitytė atliks me-

Michigan Ave 
X Rytoj įvyksta tradicinė 

skyrius spalio 13 d. ruošia išva- j kuriuos asmenis keliamos bylos 
Pelnas bus skiriamas 1983 i karėse 100 metų "Aušros" mi- yra klastotos, sufabrikuotos, 

Pasaulio ! nėjimą. Pradžia 5 vai. p. p. Mi- į remiantis KGB iškepta kaltina-
nėjimas bus Lietuvių klube. Iš | mąja medžiaga. Americans for 

Due Process draugija šiuo klau
simu informuoja tiek lietuvius. 

balkoną bus galima įsigyti prie j m e c enatams laiškus. Paskuti-
įėjimo. Parodos pradžia 3 vai. j niomis dienomis sužinojome. 
po pietų. Pelnas skiriamas vai
kų laikraštėliui "Eglutė" pa
remti, (pr.) . 

X Solistas Jonas Vaznelis iš
pildys meninę programos dalį Sli pagalbos 
Lietuvių Fondo Jubiliejiniame egzistuoti, 
bankete lapkričio 27 d. Jaunimo 
centre. Bilietus įsigyti, ar įna
šus padidinti galima L. Fondo 
raštinėje kiekvieną darbo dieną 
— 2422 W. Marąuette Rd., Chi
cago, 111. (pr.). 

X V-to PLJ kongreso atstovu 

kad per pašto neatidumą kai ku
rie gavo pavėluotai, o kiti visai 
negavo. Už šitą klaidą mes la
bai visų atsiprašome, nes be jū-

'Dainava" negali 
(pr.). 

mo centre. ^ R a a p a r u o s e ^ ^ vasarienę j n i n ę p r 0g ramą. I. Va. 
x Žurn. Antanas Juodvalkis, | "Draugo" metiniam baliui, bet ' 

Chicago, 111., kuris lietuviškoje dar pridėjo ir 50 dol. auką. | — S01- Mečys Razgaitis — 
visuomeninėje veikloje jau 501 Nuoširdžiai dėkojame. -kompozitorius naujos giesmės 
m rpi4kū»c:i A\rha Rnp-^m 19 \ ' "Marija, malonės valdovė", Gie-
m. reiškiasi, dirba. Kugse.,0 1Z x B a J t i c ^akery savininkai 
d. Lietuvių Tautiniuose namuo-; ^ ^ Chl ni~ k u r i e k e p a ; 

inrr> h n v n a n n i n s t n in 7 A m p - . _. . 

tiek amerikiečius; jai įeikia iv 
finansinės paramos, kuri siųsti-
na aukščiau duotu adresu. 

— Profesorius Feiiksas Palu
binskas ruošia paskaitą apie 

X Sol. Aldona Buntinaitė ir 
Jaunučio Puodžiūno baleto stu
dija atliks meninę programą 

se jam buvo suruošta jo 70 me
tų amžiaus ir veiklos sukakties 

; skanią lietuvišką duoną ir pyra-
nroza minėiimas pagerbimas i gUS ' " D r a u S ° " m e t i n i b a n k e t ą | tis šiai idėjai pailiustruoti suku proga minėjimas, pagerbimas. ^ n e m o k a : n a i d u o n a ^ „..n.\i*. I—«i», _ i 
Lietuvių fondas vertindamas 
žurn. A. Juodvalkio atliktus 

kitais skanumynais. Nuošir-

sme remiasi dogmatinės teologi- Lietuvos pramoninima f ypatin-
gai nepriklausomos Lietuvos). 
Jam skubiai reikalinga medžia
ga, liečianti šią temą. Tokios 
medžiagos turintieji prašomi ra-
švti: F. Palubinskas. 10171 

jos tiesa, jog Marija yra visų 
malonių tarpininkė. M. Razgai-

rė ir atitinkamai eterišką muzi
kinį rūbą. Naujoji giesmė pirmą 
kartą atlikta sekmadienį, rugsė-darbus. io veiklą, paskyrė 500 I 

LKB Kronikos dešimtmečio va- dol. premiją. A. Juodvalkis gau- j x Marija Borlsienė. Hamil-jjo 12 d., Manhatteno (New 
karienėje š m spalio 9 d. šeš-' tą premiją paskirstė taip: 250! t o n - Kanada, buvo atvykusi i į Yorke) Aušros Vartų parapijos 
tadienį 6 vai vak Šaulių salė-' dol. Lituanistikos katedrai, per Oueagst * dalyvavo savo gimi-į oažnyčioje. Giesmę atliko pats 

2417 W 43rd St Rezervą-; PLB vaidybą; 100 dol. savait-1 na i£iU Anelės i Edvardo Pocių | kompozitorius, vargonais pnta 

3irchwood Drive. Huntington 
Beach, Califamia 92646. 

— Santa Monikos Lietuviu 

pateikiantį daug žinių apie oku
pacinį režimą Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. 

— "Tėviškės aidų" savaitraš
tis, redaguojamas kun. Prano 
Dauknio, įsigijo klišėms gamin
ti mašiną, kainavusią 3000 do
lerių. 

— Maironio metai Adelaidė
je buvo paminėti Adelaidės lie
tuvių radijo programos metu. 
Ateitininkai sendraugiai ta pro
ga suruošė literatūros vakarą. 

— Australijos lietuvių dienos 
ruošiamos 1982-83 metų sąvar
toje. Esą gerų vilčių, kad jų 
metu iš Los Angeles atvyks lie
tuvių tautinių šokių grupė 
''Spindulys", Onos Razutienės 
vadovaujamas, apie 50 asmenų. 

je, 
rinkimai atidėti iki spalio 23-241 ei jas priima Ap. Bagdonas, tel. i raščiui "Dirvai"; 50 dol. dien
ai Jaunimo centre. Kandidatai \ 925-7215. B. Gelažius, tel. 434-
prašomi registruotis ir įduoti 
temas Vitui Pliopliui. 7212 S. 
Talman Ave., Chicago. UI. 60629 
iki spalio 16 d. Dėl daugiau in
formacijos skambinkit Vitui tel. 
776-1938 vakarais. (pr.). 

1S66 ir J. 
925-6193. 

Ivašauskienė. telef. 
(pr.). 

Australijos avies kailio iš-j 

X Akademinio Skautu Sąjū
džio metinė šventė įvyks spa
lio 9 d. Jaunimo centre. Sueiga 

Į bus 6 vai. vak.. o po to vaišės 
ir šokiai. Vietas galima užsisa-

' t t e | kyti pas D. Kviklytę (737-0633' 
i r [ arba R. Bartuškienę (471-0250). 

Genovaitė Mikai. Prašoma i g v M i ž i o s u ž A s s n a r i u s b u s j knyga jau 
skambint nuo 9 vai. ryto iki 6>, l a i k o m o s s p a ] i 0 1 0 d., 11 vai. r. 
vai vak.. tel. 925-2469. (sk.) 

raščiui "Draugui", 50 dol. "Mar
gučio" radijui ir 50 dol. Jauni
mo centrui. Ta proga žurn. A. 
Juodvalkis nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių fondui už atžymėjimą,, 
rengėjams, sveikintojams, vi- į 

dukros Mary vestuvėse su Linu į riant 
Marčių. Lydima E. Pociaus at
vyko į "Draugą ir įsigijo nau
jausių leidinių. 

x Mary EUen Pociūtės ir Lino 
Raimundo Masčio vestuvės bu-
vc rugsėjo 25 d . šeštadienį. Mo-

ba 1982 m. rugsėjo 19 d. Santa 
nuz. Liudui Stukui, tos Monikos katalikų parapijos mo-

parapijos muzikos direktoriui, i kyklos patalpose surengė šio 
' _ American for Uue Process,! r u d e n s P i r m ^ P ū l i n e j?opie-
P. O. Box 85, Woodhaven, N. Y. * D r ' ^ P 0 ^ Trečiokas 
11421 atskiru leidiniu išleido ; filologijos ir medicinos 
1981 m. gegužės 10 d. "Wa-

Bendroomenės apylinkės valdy- ' R u o š i a s i d a l y V au t i į. vietiniai 
chorai bei tautimų šokių gru
pės. 

x 
dirbiniai gaunami 
Parke. Savininkai 

šiems pobūvio dalyviams ir do- | terj.rstės sakramentą priėmė Svč 
vanų įteikėjams. 

Man. 
Antanas 

x 
liai" 

x Apie Palestiną skaidres ro-

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cerrnak P.oad. — Telef. 
VI 7-7747. (sk.). 

x Akiniai siuntimui j Lietu-
rą. Kreipkite* į V. Karoaaitf — 
Optical Studio 2437 Vj W. Li- paremti Lemonto apylinkę, ir 
thuaniar. P i n a Ct. (59th St.) užsisakyti stalus pas: Aldoną 
Chicago, IU. 60629, Telef. — Šoliūnienę — 257-6739, arba 
77S4T7M. (ak ) * * l Burbienę — 739-5361. 

(pr.). 

Jaunimo centro mažojoje salėje, 
o po to bus kapų lankymas. 

(pr.). 

X JAV LB Lemonto apylin
kės sukaktuvinis balius įvyks 
lapkričio 6 d., 7:30 vai. vak.. 
RETSO'S salėje, 8025 South 
Cass Avenue, Darien. Meninę 
programą atliks Lemonto ir 
apylinkių jaunimas. Prašome 

X Šį vakarą, pasijusite lyg 
X Ar jūsų bankas ar taupymo 

mo bendrovė moka jums 8rr už 
taupomąją sąskaitą (Pass- -Jūr*>s dugne, kai atvyksite į 
book)? Jei ne — kreipkitės į P r e z - A- Smetonos Jūrų Budžių 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito įgulos balių. Jaunimo centro 
kooperatyvą. (sk.) ! didžiojoje salėje. Pradžia 7 vai. 

vak. Laukia visų šilta vaka-
x Antro Kaimo programoje; n e n ė _ i r šokial ^ ^ L D a r , 

šiais metais pasirodo Vida Gil-! ̂  D a r g a l i m a . į s a k y t i vie-
vydienė, Jūra tė Jakštytė, Indrė: ^ s k a m b į n a n t 430-1959. (pr.). 
ToUnšytė, Eugenijus Būtėnas. 
Juozas Kapačinskas ir Romas x Saulėta žiemos savaitė Ka-
Stakauskas. Nepasirodanėių są- rib,a jūroje, kelionėje laivu su 
rašąs žymiai ilgesnis... Pastaty- Į Chicagos Lietuvių Opera 
mai vyksta Playhouse salėje. 
2515 W. 69 St., spalio 9-10, 
16-17, 23-24 dienomis. Pradžia 
— šeštad. — 8 vai. vak., sek-
mad. — 6 vai. vak, Pveserv. 
422-4288 (pr.). 

v RAŠOMOSIOM m»4. liefuviiku 
raidynu, vnsom kalbom, GAIDOM, vi-
•ufvs* modeliuose gaursamiot CHICA-
GOJE: Draugas — 4545 W. «3rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą tai.— 
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko J. J. Giedraitis, l t Barry Dr., 
E. Narthport, N. Y. 11711. (ak.) 

gmodžio mėn. 4 dieną. Regi
stracija, informacija ir brošiū
ros per: American TravH Ser-
\ioe Bureau, 9727 So. Western 
Ave., Chicago, 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. (sk.). 

x BaJtic MonumenU, Inc.. 
2621 TV 71 Street, tel. 47S-2RS2, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicago je, savininkai 
L. ir G- Kazėnai. Pasitikinki
te kair.aa kitur, ateje pas mus 
neafMivuaite. (ik.) 

"Bolševiku nužudyti šau-
— nauja kun. J. Prunskio 

baigta spausdinti 
Draugo" spaustuvėje. Įrišus ir 

uždėjus dail. J. Tričio viršelį, 
spalio mėn. antroj pusėj jau pa
sirodys knygų rinkoje. Išleido 
šauliai. 

x Dainavos ansamblis stato 
"Vilniaus pilies legendą" pagal 
Aurelijos Balašaitienės libretą. 
Muzikos autorius yra meno va
dovas ir dirigentas Aloyzas Jur
gutis. Chicagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama atsilankyti 
spalio 30 ir 31 dienomis Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Bilietai gaunami Vaznelių pre- j 
kyboje, 2501 W. 71-ma gatvė, i 
Teki. 471-1424. (pr.). 

X Dariaus - Girėno lituanis
tinei mokyklai paremti metinis 
vakaras su programa, vaišėmis 
ir šokiais , ruošiamas spalio 
9 d. Jaunimo centro kavinėje. ( 
Rezervacijoms telefonuokite V.! 

Niaurienei — 246-0561, arba V. 
Paulienei — 584-5527. (pr . j . 

X Danguolė Valentinaitė, LB 
Gage Parko apylinkės pirminin
kė, prašo visuomenės neužmirš
ti šio šeštadienio, spalio 2 d. va
karą rengiamos puotos Litua
nistikos katedrai paremti. Pra
džia: 7:30 vai. vak.; vieta: Jau
nimo centro kavinė. Svečių dė
mesį užims pilna vakarienė, tur
tingas baras, šauni muzika. 
Vanda Aleknienė, Madas Vijei-
kis, Mykolas Drunga ir kt. Bi
lietus rezervuoti skambinant 
434-0935. Nepraleiskime pro
gos ir patys pasilinksminti, ir 
lituanistinį švietimą paremti. 

(pr.). 

M. Marijos Gi::iimo par. bažny-; d y s A d e į ė Gabalienė Sodybos 
čioje, o vaišės ir priėmimas Ho-'] p l o n y j e šį sekmadienį nuo 

yra ži-1 2 vai. p. p. Grybų užkandis. Svei-
! nomi čikagiškiai — Anelė ir Ed- < ^atos reikalai. Visi kviečiami, 

vardas Pociai ir Aldona ir Va-
lantinas Marčiai, kurie domisi ir 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. 

X Romas Kasparas, 1600 S. 
Joyce, Apt. 1609Į Arlington, Va. 
22202, USA, reaguoja PLB-nės 

profesorius, vadovaująs klini
koms, kurios gydo Parkinsono 
ligą, įdomiai dėstė apie nervų 
ligas, ypač Parkinsono ligą ir 
paskutinę jos gydymo techniką. 
Po paskaitos daktaras atsakinė
jo į klausimus. Popietės antroje 
dalyje žurn. J. Kojelis pasako-

X Architektė Bronė A. Kova, j j 0 įspūdžius ir rodė skaidres iš 
Chicago, 111., "Draugo" paramai j s a v o kelionės po Pietų Afrikos 
iaimėjimų traukime laimėjo 300 
dol. Vakar gautas iš jos toks 
laiškutis: "Gerbiamieji, prašau 
priimti mano 100 dol. auką. 

visų kraštų veiklos pranešimus. į šiuo noriu pasidalinti pirmą lai-
kurie bus išspausdinti Pasaulio j mėjimą su savo kasdieniniu 

: lietuvių dienu ;ddinyje. Prane-
; Šimai turi būt, atsiųsti ligi lap-
> kričio 1 d. 

x Nida D* catessen & Res-
taurant, 2617 W. 71st St., Chi
cago, 111.. kurios savininkai yra 

j Adelė ir Kazys Lietuvninkai, 
j atsiuntė 20 dol. už laimėjimų 
: bilietus. Nuoš rdus ačiū. 

X Lietuvos Dukterų draugijos 
; visuotinis 
kviečiamas 

draugu, kuris ir vadinasi "Drau
gas". Nuoširdžiai dėkojame už 

valstybę. Antrąją šio rudens 
kultūrinę popietę LB Santa Mo
nikos apyl .valdyba rengia spa
lio 10 d. 2 vai. p. p. toje pat 
pradžios mokyklos salėje. Vil
nietė lituanistė Gražutė šlapely-
tė-Sirutienė kalbės mūsų sosti
nės Vilniaus temomis i r rodvs 

KiiiimififiiiiiiiiiiimiimiiiiiuinnmiuiD 
Advokatas 

GIHT^RAS P, ČIPIMAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IŪ. 60623 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9̂ —12 vai. 
ir pagal susitarimą 

uiiiiiiiiiiiiniiminiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiii 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenoe 
Chicago, Illinois 60629 

Tel, — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

gražią paramą ir vertinimą lie- • Vilniaus meno paminklų skaid-
tuviško dienraščio. j r e S i 0 istorikas Vincas Trumpa 

x Sofija Budrienė padovano- j m e s platesnį žmilgsnį į Vilniaus 
jo madų parodos laimėjimams 
savo rankų darbo lėlę tautiniuo
se rūbuose, už ką Putnamo se
selių rėmėjos yra dėkingos. 

x "Drauge" gauta antroji 
n^rių susirinkimas išėjusi dvynukų Astros ir Andy 
s kmadienį, spalio šalčių plokštelė "Nauja diena". 

Dainos įrekorduotos pasišokti ir 
klausytis. Kaina su persiunti-

Narės ir viešnios lau- • mu 11 dol. Užsakymus siųsti 
(pr.). ("Draugo" adresu. 

3 a., 12 vai. diefią Lietuvių Tau 
tiniuose namuose, 6422 S. Ke 
dzie Ave. 
kiamos. 

praeitį. 

DAYTONA BEACH SHORES, 
FLORIDA išnuomojamas prie 
jūros condominium — be baldų. 
Du miegamieji, 2V2 vonios, ga
ražas. Kaina $525.00 mėnesiui. 
Skambinkite (904) 761-4879 ar
ba (203) 529-7339. 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RtFŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tėfc; 4M-9655 arba 131-1717 

» . * . . * . • • • • • • • • • • • • a a « s a s » » » s » » • • • • • • • • • • • • • r-

• • • B f i u M l U S K V i U Y S 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

n-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di

desnės ir 20 mažesnių koplyčių. 15 Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrjžę iš Sibiro tremties. 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektūriniai 
tekstai inž. dr. Jurgio Gimbuto. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas 480 psl 
kieti viršeliai. Bleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chi-
eagoje Spaudė Morkūno spaustuvė Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Solistė Lilija S .kytė su Lietuvių fondo tarybos pirmininku soi. Stasiu Baru, 
dr. Antanu Razma ir Marija Remiene po koncerto Marijos mokyklos salėje. 

Kuoti-. P. Maletos 

Užsajcymus siųsti: 
DRAUGAS, įSĄS W. SSrd Si,, Chicago, IU. 6062B 
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