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KODĖL NEVYKDOMI HELSINKIO 
SUSITARIMAI? 

flmnesty International skundas prieš Sovietų Sąjungą 

Pastaruoju metu Sovietų Są- I "...Svarbu [tvirtinti tuos principus 
jungoje prasidėjo vieša akcija už dabartiniuose tarptautiniuose 
politinių kalinių visuotinę amnes
tiją. Si akcija pradėta akademi
ko Andrėj Sacharovo, kuris pir
mininkauja Amnesty Internatio
nal Maskvos grupei, ir kitų jo 
bendraminčių. Kai spalio 17-19 
Kopenhagoje vyko tarptautiniai 
apklausinėjimai dėl žmogaus tei
sių nepaisymo Sovietų Sąjungoje, 
ten buvo gautas Sacharovo atsi
šaukimas dėl politinių kalinių 
amnestijos Sovietų Sąjungoje, ku
riam buvo vienbalsiai pritarta. 
Dabar ši akcija plečiama dviem 
linkmėm: išleistas atsišaukimas į 
Sovietų Sąjungos piliečius, kvie
čiąs juos ''prisidėti prie mūsų pra
šymo dėl visuotinės politinės am
nestijos ir paveikti tarptautinę 
opiniją, kad ji aktyviai veiktų ta 
prasme"; išleistas atsišaukimas į 
tėvynainius užsienyje, o taip pat 
į JAV piliečius, JAV Kongresą ir 
prezidentą Gerald Fordą. Tas at-
s'Šaukimas yra pasirašytas dviejų 
Amnesty International Maskvos 
grupės narių — Larisos Bogoraz 
ir Anatolij Marčenko. Jo tekstas: 

Atsišaukimas j JAV piliečius, 
JAV Kongresą ir prezidentą 

Gerald Fordą 

Dokumentas, vyriausybių gal
vų neseniai pasirašytas Helsinky
je, liečia ne tik politikus, bet ir 
kiekvieną žmogų, jų tarpe ir kiek
vieną SSSR ir JAV pilietį. Jame 
yra suformuluoti tarpusavio tau
tų pasitikėjimo, bendradarbiavi
mo ir saugumo pagrindiniai prin
cipai. Tarp tų principų pirmos 
svarbos yra — žmogaus teisių ir 
pagrindinių asmens laisvių gerbi
mas. Prezidentas Fordas pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos čia vado
vavosi tiek taikingos, nemilitari-
nės, evoliucijos idėja, tiek laisvės 
idėja. 

Sov'etų Sąjungos KP CK gene
ralinis sekretorius Brežnev Hel-

santykiuose, taikyti juos praktiko
je ir paversti tarptautinio gyve
nimo įstatymu, kurio sulaužyti 
niekam nevalia". 

Tuo tarpu sovietų valdžia lai
ko lageriuose ir kalėjimuose, psi
chiatrinėse ligoninėse žmones, 
pasmerkus ilgiems terminams (3 
-10 metų ir daugiau, o psichiat
rinėse ligoninėse neterminuotai) 
už tai, kad jie propagavo ar įgy
vendino savo veikloje kai kuriuos 
principus, deklaruotus Helsin
kyje. Ta rp sovietų politinių ka
linių — žmonės, pasmerkti už 
tai, kad jie iškėlė ar tik ruošė
si iškelti tautines Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Ukrainos vėliavas, 
už kultūrinio savitumo ir savo 
tautinių respublikų nepriklauso
mybės išlaikymo idėją; už mėgi
nimą nelegaliai apleisti Sovietų 
Sąjungą, nes negalima apleisti 
legaliai; už religinę veiklą; už 
Šv. Rašto spausdinimą; už neor-
todoksiškų pažiūrų skelbimą bet 
kuria forma, tarp kitko ir me-
niškai-pubiicistine; už informaci
jas apie kitaip galvojančių per-

MAROKAS! SACHARA ĮŽENGĖ 
TREČIOJ VIETOJ 
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Chimparosso kalnas Ekvadore 

Everestas bus 
nuvainikuotas 

Ciurichas. —"Neue Zuercher 
Zeitung" rašo, kad Everestas nė
ra pats aukščiausias kalnas. Už 
jį aukštesnis esąs Chimparosso | 
kalnas Ekvadore, Lotynų Ameri
koj. Tai nustatė amerikiečių į 
mokslininkai, naudodami naują j 
apskaičiavimo metodą, pasinau- | 

sekiojimą Sovietų Sąjungoje: už d o d a m i ? adangių satelitais. Dirb- j 

sinky paskelbė: 'Pilnai įgyven
dinti šiuos susitarimus —tai mū
sų bendras svarbiausias uždavi
nys. Mes išeinam iŠ to, kad vi
sos konferencijoje atstovautosios 
šalys įgyvendins atsiektus susita
rimus. Kas liečia Sovietų Sąjun
gą, tai ji tikrai taip darys". 

skaitymą knygų, išleistų ne Sovie
tų Sąjungoje; už...kartais Dievas 
težino už ką. T a r p politiniu ka
linių yra senių, yra moterų-mo-
tinų. 

Mes kreipiamės į sovietų žmo
nes su prašymu amnestuoti visus 
politinius kalinius, o pirmon ei
lėn ir neatidėliojant — moteris. 

Mes kviečiame jus, Amerikos 
piliečius, palaikyti mūsų prašymą 
ir įtaigoti savo vyriausybę ta 
prasme, kad ji tą klausimą iškeltų 
sovietų Vyriausybei. 

Skaičius žmonių, Sovietų Są
jungoje nuteistųjų už žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių įgy
vendinimą, verčia abejoti sovietų 
vyriausybės nuoširdumu pasira
šant galutinį Helsinkio susitarimų 
aktą, paverčiant šį dokumentą į 
propagandinį triuką visuomenės 
opinijai apgauti. Prašome jutų 
turėti tai minty, kai priimsit pas 
save Sovietų Sąjungos KP CK ge
neralinį sekretorių Brežnevą. 

(E.) 

tiniai Žemės palydovai visą lai- j 
ką tiria Žemės rutulio formą ir 
nustatė, kad Žemės skerspiūvis tu- ; 
ri ne apskritimo, o elipsės for
mą. Pagal seną, tradicinį apskai- j 
čiavimą Everesto kalnas turi i 
8880 metrų virš jūros lygio, o 
Chimparosso tik 6300 metrų, bet 
pagal satelitų skaičiavimus Eve
resto viršūnė nuo Žemės centro 
nutolusi 6,382,260.6 metro, kai 
Chimparosso —6,384,411.8 met- į 
ro. Tokiu būdu matuojant Ekva
doro viršukalnė yra 2151,2 met
ro (aoie 1.3 mylios) aukštesnė 
už aukščiausią pasauly Everestą. 

Kas šeimos galva 
ok. Lietuvoj? 

Toronto mieste išeinąs biulete
nis "Baltic Events" birželio — 
rugpiūčio laidoje įdėjo žinutę apie 
Vilniaus universiteto daromus 
Lietuvos šeimyninio gyvenimo 
tyrimus, pradėtus 1966. Pabrė
žiama besikeičianti moters rolė 
Šeimoje. "Tiktai vienoje iš pen
kių šeimų vyras tebėra šeimos 
galva". Kapsuko Marijampolės 
fabrike su 560 darbininkais pra
vestas apklausinėjimas parodęs, 
kad kiekviena šeima savotiškai 
praleidžia savo laisvalaikį ir į jį 
reaguoja. Labiausiai nepageidau
jami nereguliarumai ir staigios 
permainos. Labiausiai patenkin
tos šeimos, turinčios reguliarų 
laisvalaikį. j į (E.) 

Buenos Aires. — Trys Argenti
nos opozicijai priklausą parla
mentarai įteikė įstatymo projek
tą apkaltinti prezidentienę Pero-
nienę blogai atliekant savo parei
gas. Vilčių, kad įstatymas būtų 
priimtas nėra, bet pats bandymas 
Peronierei nėra malonus ir dar 
daugiau prisideda prie jos ligos. 

Washmgt©nas. — Amerikos 
kalėjimuose yra 360.000 asmenų, j 
Visi nuteisti tik už kriminalinius į 
nusikaltimus. Kalinių skaičius; 
didėja, ir kai kurie kalėjimai ne- j 
turi kur jų dėti, tai paleidžia 
pirma laiko, pvz. Georgijos vals
tijoje. 

Teroristai paleido 
olandą 

Monas^revin, Airija. — Olan
das pramonininkas Tiede Herre-
ma po penkių savaičių pagrobimo 
paleisaas ir jis sveikas. Teroristai 
— Gallagher r jo merginą Ccyle 
— kapituliavo. Paskutines 18 die
nų, kai buvo susekta olando kali
nimo vieta, juos apsupę laikė 300 
policijos vyrų. Teroristai reikala
vo pradžioje paleisti tris Siaurės 
Airijos nuteistus tokius pat tero
ristus, paskui nors išleisti juos pa
čius, grasindami olandą nušauti , 
bet Airijos policija nedarė jokių į 
nuolaidų ir laimėjo. 

Kariuomene nutildė 
komunistų stotį 

Lisabona. — Kariuomenės pa
rašiutininkų dalinys buvo pa
siųstas nutildyti komunistų radi
jo stotį, variusią propagandą prieš 
vyriausybę. Toji stotis, Renasce-
na, iš tikrųjų priklauso katali
kams, bet buvo komunistų atimta 
ir negrąžinta. Kareiviai vieną 
transmiterį susprogdino ir visus 
ten buvusius operatorius išvaikė. 

Porto mieste taip pat sprogo 
bomba prie komunistų radijo sto
ties, sugadino Radio Clubc stu
diją ir stotį nutildė. Kas tai pada
rė, nežinoma. 

Roma. — "Jūs esate Bažny
čios viltis ir jos vaisių dalinto-

ai", pažymėjo Tautų Evange
lizacijos kongregacijos prefek
tas kardinolas Rcssi, sveikinda-

Automobilių susikimšimas Caracas ! m* 3 a P i e P * * * šimtus religijos 
mieetej Yeaftcueloj i mokytojų, suvažiavimo dalyvių. 
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Sovietai neapsi
sprendę del 
Sacharovo 

Maskva. — N sence France -
Presse žiniomis, sovietai gali leisti 
Sacharovui vyk; i Oslo ir atsiim
ti Nobelio pren- ;ą. Maskvoj spe
kuliuojama, kad tai turi ryšių su 
Schlesingerio p<;-alinimu iš Fordo 
kabineto. Schlesngeris buvęs de-
tentes priešas, va "linas, Fordas pa
rodęs gerą valią, tai labai nepa
togu to pat t^ įrodyti :r Brež
nevui. Dar pastebėta, kad ilgai tę
susi sovietų spaudos neapykanta 
Sacharovui >taiga dingo, lyg jos 
visai nebūt;.: buvę. Jo žmona, ku
ri gydosi Italijoj po akių operaci
jos, gavo leidimą ten pasilikti dar 
vieną mėnesį. 

Fordas pirminiuose 
balsavimuose 

Bostonas. — Prezidentas For
das, lankydamasis šiame mieste 
sakė, kad jis savo kandidatūrą iš-
statys respublikonų sąrašuose 
visuose pirminiuose balsavimuo
se. Pirminių balsavimų bus 31 
valstijoj. 

Sacramento. — Ronald Reagan 
'apkričio 20 Daskelbs savo kandi
datūrą į prezidentus ir dalyvaus 
pirm'niuose balsavimuose, kovos 
už nominaciją. Tokiu būdu res
publikonų sąraše gali būti trys 
kandidatai, jei ne daugiau. Šalia 
Fordo, Reagano, spėjama, bus ir 
Rockefellerio vardas. 

Bogota. — Kolumbijos prezi
dentas Lopez Michelson įvedė 
cenzūrą radijo pranešimams ir už
draudė demonstracijas, kai nera
mumai tęsiasi ir kariuomenės da
liniai patruliuota dviejuose mies
tuose Bucąmaranga ir Medeline. 
Darbininkai paskelbė 24 valandų 
streiką, protestuodami dėl auto
busų bilietų pabrangimo. Mede
line šiais metais teroristai jau pa
grobė 20 žmonių. 

Iš parado išėjo 
Kinijos 

ambasadorius 
Maskva. — Sovietai minėdami 

spalio revoliucijos šventę, parade 
pademonstravo naują radaru vai
ruojamą raketą. Ekspertai pasa
kojo, kad j ; turėtų būti skirta 
prieš žemai skrendančius lėktu
vus. 

Kai sovietų karo ministeris 
Andrėj Grečko sakė kalbą, iš sve-
šių platformos demonstratyviai 
išėjo Kinijos ambasadorius Liu Į 
Hsin-čuan. Grečko savo kalboj' 
užgavo Kiniją, sakydamas, jog 
Pekinas bando sugriauti detentę. 

Geležinkeliečiai 
lapkričio 18 

streikuos 
Chicaga. — Geležinkelių tar

nautojai ir darbin'nkai nuo lap
kričio 18 žada streikuoti. Susto-Į 
tų tada visas keleivinių ir preki
nių traukinių judėjimas. Strei-j 
kuos tik 4 unijos, 70,000 žmonių, 
15 proc. viso geležinkeliečių per
sonalo, bet ir jis gali sulaikyti vi
są sus'siekimą. Tos unijos — me
chanikai, elektrikai, pečkuriai ir 
dar viena mažesnė. Jie be kon
trakto dirba jau beveik metus. 
Prezidentas prieš du mėnesius bu
vo sudaręs atitinkamą komisiją 
tarpininkų, ir ji dirba, stengda
masi išlyginti skirtumus tarp dar
bininkų ir darbdavių. 

Labiausiai streiko bijo ūkinin
kai. Sustotų tada grūdų perveži
mas. 

Vancouver, B. C. — Malezijos 
studentas Tan You Sooi buvo pa
grobęs dvi Indonezijos studentes 
ir penkios dienas laikė vieno na
mo požemy, reikalaudamas iš tur
tingo Jakartos prekybininko, stu
denčių tėvo, 1 milijono dolerių. 
Policijai pavyko jas atrasti ir iš
vaduoti. 

Agadir, Marokas. — Marokie
čiai savanoriai į Ispanijos Sacha
rą perėjo trečioj vietoj, apie 30 
mylių nuo Alžirijos sienos. Pir
moji banga, peržengusi sieną, bu
vo arčiausiai vandenyno, antroji 
120 mylių toliau į rytus buvo po
ra dienų vėliau. Marokas sako, 
jog trečioji grupė susideda iš 120,-
000 žmonių, bet laikraštininkai 
tvirtina, kad ne daugiau kaip 
8,000. Pastarieji bandys apeiti 
minas ir vielų užtvaras, bet rizi
kuoja išprovokuoti Alžiriją, kuri 
priešinasi vienašališkam klausimo 
sprendimui ir remia Ispanijos siū
lymą šią koloniją paversti ne
priklausoma. 

Į Agadirą atskrido premjero 
atstovas, ministeris Antonio Car-
ro Martinez ir veda derybas su 
karalium Hassan II, Maroko 
premjeru Ahmed Osman ir už
sienio reikalų ministeriu Ahmed 
La raki. Prieš jų susitikimą Infor
macijos ministerija buvo pareiš
kusi, kad sprendimo galima lauk
ti po 24 valandų. Atrodo, jog 

kompromisas bus rastas. Vakar 
vakare buvo laukiama karal iaus 
kalbos į savo tautą. 

Reuterio žinių agentūra prane
ša apie pastebėtą ispanų laivyno 
koncentraciją Sacharos pakraš
čiuose, tokiu būdu manoma, kad 
ispanai pasiruošę evakuotis. La
biausiai kliudo ispanams pasi
traukti iš šios kolonijos jų įrengi
mai fosfatui eksploatuoti, ir jie 
nori iš tų, kurie ten vėliau šeimi
ninkaus išsiderėti atlyginimą, tik 
nežino su kuo derėtis. 

Patricia pilnai 
sveika 

San Francisco. — Federalinis 
teismas, remiantis psichiatrų ty
ri." D rezultatais, pripažino Patri
cia Hearst pakankamai sveika, ir 
į teismą ji bus traukiama. Teismo 
procedūra bus paskubinta. Teisė
jo sprendimas dar nereiškia, kad 
ji nereikalinga psichiatrinės tera
pijos, bet ji pilnoj sąmonėj ir pa
jėgs gintis. Svarbiausia, ji bus 
teisiama už ginkluotą banko api
plėšimą. 

Britai Egiptui duos 
lėktuvų 

Londonas. — Egipto preziden
tas Sadatas patenkintas savo de
rybomis su britų ministeriu pir
mininku Harold Wilsonu. Brita
nija sutinka parduoti 200 britų -
prancūzų gamybos Jaguar lėktu
vų. Jie baigiami gaminti, kiek
vienas po 6 mil. dol. Bus parduo
ta ir kitokių ginklų. Britanija su
tinka pasiųsti savo ekspertus, kad 
padėtų egiptiečiams panaudoti pas 
juos randamą uraną ir fosfatą. 
Tokiu būdu padės Egiptui vys
tyti atominės energijos programą. 

Sadatas pažadėjo sudaryti pa
lankiausias sąlygas užsieniniam 
kapitalui investuoti ir pasirūpins 
pilna garantija ir apsauga, išleis
damas tam tikrus įstatymus, ku
rie neleistų nusavinti ir užgrobti 
užsieninių firmų. 

New York. — Naktį į sekma
dienį Manhattene prie First N a 
tional banko sprogo bomba, bet 
niekas nebuvo sužeistas. 

dienoje buvo susitikę socialdemokratų vadai: V. Vokietijos Wiily Brandt (k.), 
Švedijos premjeras CMov Palme ir Austrijos kancleris Bruno Kreisky. 
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Amerikos kariai šio rudens manevruose Vakarų Vokietijos žemėje. Ame
rikiečiai prisipažino, kad jie daug ko išmoko iš vokiečių 

Kai kariuomene 
užmiršta kareivį 
Bamberg. — Šio rudens NATO 

kariuomenės manevrų metu Va
karų Vokietijos teritorijoj buvo 
pamirštas vienas amerikietis stro
pus sargybinis. Vienoj kryžkelėj 
kareivis Thomas Perry iš Green-
wich, N.Y. buvo pastatytas sar
gybinio poste. Jo dalinys paskui 
nuvažiavo ir daugiau į tą vietą 
negrįžo, apie Thomą užmiršo. Ka
reivis išbuvo sargyboj devynias 
dienas. Greit pasibaigė kareiviukas 
davinys, bet jo pasigailėjo neto
liese buvusi ūkininko šeima ir jį 
maitino, ir jam artimiausioj pa
šiūrėj naktį leido permiegoti. 

Vėliau atvažiavusi karo policija 
jį suėmė, surakino, apkaltinusi, 
kad jis dezertyravo. Paskui paaiš
kėjo klaida, ir kareivis susilaukė 
pagyrimo, o draugiška vokiečių 
ūkininko šeima gavo vazoną gėlių 
ir 60 dolerių uė maitinimą, 

Washingtonas. — Federalinė 
vyriausybė svarsto General Mo
tors, didžiausią pasauly automo
bilių gamintoją, suskaldyti. Fe
deralinė prekybinė komisija reko
mendavo imtis antimonopolinės 
akcijos prieš GM, kurios metinis 
pardavimas siekia 32 bil. dolerių. 
Teisingumo departamentas buvo 
tai bandęs jau 1968, bet tam pa
sipriešino Baltieji rūmai. 

Daugiau kaip pusė visų par
duodamųjų Amerikoj automobi
lių yra GM gamybos. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 10: šv. Leonas Didy
sis, šv. Trifena; Vaišvilkas, N i r -
ma. 

Lapkričio I I : šv. Mar tynas 
Tours, šv. Nimfa; Vigintas, Sei-
gūnė. 

Saulė teka 6:32, leidžias 4:36. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, 3 0 % 
I galimybė lietaus, vėsiau, apie 55 
I laipsniai. 



2 DRAUGAS, pirmadienis. 1975 m. lapkričio m. 10 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
East St. Louis. Illinois 

U E T r Y I C PARAPIJOS 
KLEBONV PASIKEITIMAS 

Senasis klebonas — kun. Jonas 
Gariūnai, gimė 1904 m. rugsėjo 
29 d. dideliame Urboniškio vien
kiemy, Biržų valsčiuje' ir apskri
tyje. Šeimoje buvo trys vaikai: 
Leonas. Jonas ir Emilija. Jonui i . . . .. ., . 
, . v. i- . zuoti metinius paraouos pikni 
beeinant trečius metus tėvas mi-J, 

vykas ir kun. Jono dosnumą. 
East St. Louis lietuvių parapi

joje kun. Jonas vikariavo 7 metus. 
1961 m. vietinio vyskupo buvo 
paskirtas klebonu į Tamaroe's, 
I!'.., 80 mylių nuo E. St. Louis, 
parapiją. I šią parapiją atkelia-
pęs kun. Jonas rado naują mūri
nę bažnyč.'ą, kleboniją ir 30.000 
dolerių skolos. Kun. Jonas nenu
siminė. Tuojaus pradėjo organi-

Pauliu? Long 
pageidavimą. .... _ ^ 
tnėn. kun. Paulius Long atvyko | zienė 

vysk. A. Deksnio nas, E. Balčiūnienė. Cižauskienė, 
1973 m. lapkričio, D. Liutermozienė. O. Liutermo-

B. Sidzikiuskier.ė; Palm 

us. Vietiniai žmonės pasiturin- į 
p ,. itiejl ūkininkai, viską piknikui su-

. , . C1, . .. '•aukodavo. JŠ kiekvieno metinio 
ru mo.-cslą ir o klases gimnazijos = . , . , . ' * ' . . , . 

* . . . „ . « °r v 1 pikniko j oarapijos kasą jplauk-
Jonas baigė Biržuose. ( K a u n o , r ' 

rė. Tėvai turėio geros žemės vien- I 
iš 80 hektarų. 

davo 5—6 tūkstančiai dolerių, į 
Tokiu būdu po 5 klebonavimo! 
metų skola buvo išmokėta. Neil- į 
gai teko kun. Jonui džiaugtis pa-1 
rapijos finansiniu stoviu. 19691 
m. kun. A. Deksnys buvo pa-

i aukštintas i vyskupus, kun. Jo-

kunigų seminariją įstojo 1921 m. 
Per aštuonius metus baigė semi
nariją ir Kauno universiteto te-
Orogiio> — filosofijos fakultetą. 
V92S m. vysk. J. Skvireckas Kau
no bar'likoje Joną jšventino į I 
kunicus. Jau seminarijoje Jonas; . . 

„ • u - _ v i n a i ; susidomėjo nasmuosuoian-į oasizvmejo geromis savvbemis. I „ T . ,. . ' \ch& East S:. Louis lietuvių para-j 
Pirmas jauno kunigo 

-y0S9Ę^-10K> 

darbas; 
buvo Vaškų parapijoje. Iš čia į 
perkeltas Į Ramygalą vikarauti.! 
progimnazijos kapelionu ir pra-j 
džios mokyklose mokyti vaikus: 
tikybos. Po Kiek laiko toms pa- '• 
čioms pareigoms buvo perkeltas 
į Krekenavą. Per eilę metų Jonas 
labai tvarkingai atlikdavo jam 
pavestas pareigas. Už kun. Jono 
uolumą ir stropumą 1933 metais 
vysk. K. Paltarokas jį Išsiuntė į 
Belgiją, j Liuveno universitetą i 
pagilinti teologijos. 1935 m. jis 
užbaigė pasiimta, kursą universi
tete ir gavo teologijos licenciato j 
laipsnį. Po tu studijų vyskupas 
kun. Joną parsikvietė kurijon sa
vo asmeniniu sekretoriumi. Šio
se pareigose kun. Jonas išbuvo 
10 metų, iki pasitraukimo užsie
nin 1944 m. Be kanclerio parei- j pijos klebono vietą. C'a jį traukė 

Šių metų spalio o d. parapijos 
salėje buvo suruoštas gausus vi
sų parapiečių atsisveikinimas su 
išvykstančiu Floridon kun. J. 
Gasiūnu. Nuoširdžius atsisveiki
nimo žodžius tarė: parapijos pa
tikėtinis — J. Kassly's; vyrų klu
bo pirm. S. Petraitis; LB apyl. 
pirm. Z. Grybinas: Lietuvių Mo
terų dr-jos pirm. V. Dublickienė. 
Amerikos —lietuvių moterų klu
bo pirm. A. Petraitienė; Šv. Onos 
a korinės draugijos pirm. ML Ze-
veckienė ir Akos atstovas R. Gin 
tautas. 

Visi atsisveikintojai pasirašė 

į nurodytą vietą. 
-Vuo šių metų spalio 1 d. vysk. 

Eeach apylinkės valdyba ir at- \ 
stovai : J. Jakubauskas ,B. Auš- . 

A. Zurovvestė kun. J. Gasiūną at- į ro tas . P. Mikšys. A. Pitipavičie-
leido pensijon, o kun. P. J. Long j nė. P. Banienė, K. Gludas . 
paskyrė tos parapijos klebonu. Suvažiavimui pirmininkavo 

Naujas klebonas ne tik kuni- j Palm Bcach apylinkės pirm. J . ; 
gas. bet ir vargonininkas. Iš ma- j Jakubauskas . sekretoriavo A. 

pramoko prianinu skam- į Rugys. Pakviestas kun. A. Sen-zens 
b imi, o paaugęs per save įsmo- j kus sukalbėjo invokaciją. 
ko vargonauti. Jis muziką labai Garbės prezidiumą sudarė 
mėgsta, 'kaip ir jo kiti šeimos į Krašto valdybos vicep. A. Ge-
nariai. j čys. kun. A. Senkus. St. Peters-

Paklaustas naujas klebonas a- j burgo apyl. pirm. K. Jurgėla, j 
pie parapijos ateities darbus jis j Pampano Beach apyl. pirm. O. | 

Liutermozienė, Palm Beach. a- j 
pyl. vicepirm. P. Mikšys. 

Mandatų komisiją sudarė: A. 
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išsireiškė, kad parapijos ūkiniai 
o prie reikalai gerokai apleisti, 

dabartinių kainų ir parapiečių 
skaičiaus nuotaika negiedri. Bet 
būdamas jaunas, 32 m., ir pilnas 
energijos (jauniausias iš visų šio 
je parapijoje buvusių 17 klebo 

J. Gasiūnui. LB apyl. įteikė gražų 
albumą, kuriame yra meniškai 
jrašytas atsisveikinimo adresas. 
Kun. J. Gasiūnas nuoširdžiai pa
dėkojo už suruoštą jaukų atsis-

i veikinimo pobūvį, už atsisveiki
nimo žodžius ir visiems buvu
siems savo para piečiams už pui
kų sugyvenimą. 

Buvę parapiečiai linki buvu
siam klebonui sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jo dabartinis adresas: 
Apt. 215 Shore Plaza Building. 
1893 Shore Drive South. South 
Pasadena (St. Petersburg) Fla. 
33707; telefonas 
8336. 

Pupelis. B. Sidzikauskienė. K. 
Gludas. 
Kraš to valdybos vicepirm. Ge
čys t rumpam žodyje gražiai ir 

nų) stengsis visus skubius ūki-1 aiškiai nurodė didelę savrbą Flo-
nius darbus nedelsiant atlikti. į ridos lietuviams turėt i savo apy-
Bendrai dėl šios parapijos jis yra o-ardą. 
padaręs didelę auką: parapija " v i sų trijų apylinkių valdybų 
benykstanti, apylinkės vaizdas pirmininkai padarė savo apylin-
vienas iš blogiausių, prie pat baž j ^ų veiklos pranešimus. 

Suvažiavimas dauguma balsų 
nu ta rė apygardos valdybą rinkti 
iš penkių narių, kur ių trys iš 
St. Petersburgo apylinkės (pir
mininkas, sekretorius ir iždinin
kas ) , o po vieną iš kitų dviejų! 
apylinkių. Apygardos būstinėj 
St. Petersburgas. 

Slaptu balsavimu išrinkta ši 
apygardos valdyba: iš St. Pe-į 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
eavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gayus prašymą. 

Tais publication is available in microfilm from: 
XEROX UNTVERSITY MICROFILMS 

300 Zeeb Road, Ann Arbor, Mich. 48100 
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nyčios durų laužynas, o, svar
biausia, saugumas labai netik
ras. Jeigu laikas ir kitos šios vie-

atsiminimo lape ir jį įteikė kun. j t o vėš sąlygos leis naujas klebo
nas žada siekti St. Louis, Mo., 
universitete mokslo viršūnių. 

Visi parapiečiai linki naujam1, 
klebonui ištvermės, sveikatos ir 
sėkmės šiose sunkiose jam parei

gose. J. Juodakis. 

TeLPR 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GUtKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

Palm Beach, Fla. 
LB FLORIDOS APYGARDOS 

ĮSTEIGSIĄS 

gų kurijoje, jam buvo duotos 
vyriausio tribunolo teisėjo parei
gos. Darbo buvo daug, bet jis 
buvo mielas jauno kun. Jono 
širdžiai. 

Ruzams okupavus Lietuvą, ku
rijoje buvo apgyvendinta 10 ru
sų kariškių šeimų. Vyskupui te
leido tik vienu mažu kambariu 
naudotis, o kun. Jonas buvo pri
verstas gyventi koplytėlėje. Prasi
dėjus lietuvių trėmimui vieną 
naktį moterėlė pasibeldė į kop
lytėlės langą ir pranešė kun. Jo
nui, kad jis su vyskupu tuojaus 
slėptųsi, antraip bus suimti. Auš-
:ant prie kurijos rūmų atvažiavo 
sunkvežimis su enkavedistais, 
bet ieškomų nesurado, moterėlė 
išgelbėjo du gerus žmones nuo 
didelės nelaimės. Jie slapstėsi iki 
rusų — vokiečių karo pradžios. 
Atnru kartu okupuojant Lietuvą 
-yskupas nebėgo į Vakarus. Kun. 
jonas su vyskupo leidimu iške
liavo užsienin. Su juo drauge iš
keliavo ir jo sesuo Emilija. Kurį 
laiką kun. Jonui teko iš vienos 
vietos k celtis Kiton IKI 
laikui apsistojo Tuebingene 

ilgesniam 
Cia 

būti arčiau prie savų tautiečių ir 
jiems tarnauti. Belevilės diecezi
jos vyskupas Albertas Zurevesta 
nesipriešino kun. Jono pageida
vimui. Vyskupui A. Deksniui iš
vykus i V. Europą, kun. Jonas 
persikėlė į East St. Louis lietuvių 
parapiją klebonauti. Po maž
daug septynių metų kun. Jonas 
grižo į savo buvusią seną gyven
vietę, rado naują gražią bažny
čią, padidintą kleboniją, bet ne
berado jo širdžiai taip mielo 
jaunimo. Per jo nebuvimo laiką 
labai daug kas pasikeitė: 
ma buvusių parapiečių 
savo gyven vietes juodiesiems, 
greitkelio pravedimo projektas la
bai sugadino vaizdą (dar nepra-
vestas), parapinė mokykla užda
ryta. Visos šios neigiamybės ne
atbaidė kun. Jono nuo savų tau
tiečių. Per visą jo čia klebonavi
mo laiką — šešiųs metus, para
pija ne tik kad išsilaikė, bet tapo 
pavyzdingiausia visoje diecezijo
je. 

Vyskupas matė klebono tvar
kingumą ir sąžiningumą visuose 
parapijos reikaluose. Parapiečiai 

daugu-
užleido 

gyvendamas kapelionavo lietu- ' vyskupas buvo patenkint: klebo-
vių suorganizuotoje progimnazi- į nu, klebonas parapiečiais ir vys-
joje ir Stuttgarde aptarnaudavo 
lietuvius dvasinais reikalars. 

Emigravęs į JAV 1949 m. ša
lyje kun. Jono pirmas darbas bu
vo Mt. Vernon, 111., ligoninės ka
pelionu. Ligoninėje darbavosi i-
ki 1953 m. Tuo laiku East St. 
Louis, 111., lietuviška parapija 
padidėjo naujais emigrantais per 
200 asmenų. Padidėjus parapie
čių skaičiui, padidėjo ir darbo. 
Klebono kun. A. Deksnio pas
tangoms kun. Jonas buvo atkel
tas jo asistentu. Vik aria u d amas 
kun. Jonas mokytojavo parapi
nėje rr šeštadieninėje mokyklose. 
Beto, kaip mokąs vokiečių ir rusų 
kalbas, jas dėstė Pietinio, Illinois, 
universiteto Altono ir East St. 
Louis padaliniuose. Nors kun. Jo
nas visada būdavo darbu užim
tas, rišdavo laiko parapinės mo
kyklos ateitininkus išvežti už-
miestin parodyti istorines vietas 
ir s: jais pabuvoti gražios gam
tos Į- ricgiobsty. Išvykomis vai
kai būda ve Labai p? lenkinti, i" 
šiai dienai teko iš buvusių kun. 
Jono benrakelervių, kurie šian
diena ;-iu suaugę žmones .r <3 
vaikui augina, Išgirsti Ubai šil
tų atsiminimų apie buvusias iš-

kupu. Prieš pora metų į pagalbą 
buvo atsiųstas jaunas kun. Pau
lius J. Long, mokąs lietuviškai, 
susipažinti su parapija ir, reika
lui esant, galėtų užimti klebono 
vietą. Taip ir atsitiko: šių metų 
spalio 1 d. kun. Jonas Gasiūnas 
vyskupo atleistas iš klebono pa
reigų pensijon. 

Per visą savo kunigavimo lai
ką —46 metų, kun. Jonas Gasiū
nas ne tik dirbo savo pašaukime, 
bet nemažai yra rašęs į katalikiš 
ką spaudą Lietuvoje ir užsienyje. 
Emigracijoje yra parašęs ir išlei
dęs leidinėlį —Katalikybė Pa
nevėžyje. Dabar jau baigia ruoš
ti vyskupo K. Paltaroko plačią 
monografiją. 

Kun. Jonas Gasiūnas, klebo
naudamas East St. Louis lietu
viškoje parapijoje, jam kilo min
tis visas artimiausas aukštąsias 
mokyklas ir centrines bibliotekas 
aprūpinti lituanistine literatūra, 
kad ilgesniam laikui būtų palik
ta žymė, jog čia Mississippi pa
krantėse gyveno lietuviai. 

Klebonas įteikė universite
tams ir centrinei bibliotekai lie
tuvių enciklopedija angliškai, 
Lithuaaia 700 years ii ku 

Naujas klebonas — kun. Pau
lius J. Long, gimė 1943 m. lapk
ričio 7 d. Brocktone, Mass. Mo
tina — Bronė Kilkutė Long, Lie
tuvoje; tėvas Antanas Long. ang-
lų-airių kilmės. 

Seneliai Klikai atkeliavo į JAV 
prieš pirmą pasaulinį karą. Kilę 
nuo Panevėžio, Skapiškio para
pijos. Kiek prasigyvenę Brockto
ne įsteigė kepyklą, kurią motina 
su savo broliu dar ir dabar tebe-
valdo. Senelis jau senokai miręs. 
Senelė tebegyvena. Nors jau 80 
metų, bet dar judri ir žvali. 

Kun. Paulius tėvelio neteko 
būdamas trijų metų. Jo tėvelis 
per antrąjį pasaulinį karą buvo 
paimtas kariuomenėn ir žuvo 
Europoje. 

Pradinę mokyklą kun. Paulius 
baigė 1958 m. Lankydamas Šv. 
Kazimiero parapinę mokyklą kar
tu lankė ir lituanistinę šeštadie-Į 
ninę mokyklą, kurioje gerokai 
pramoko lietuvių kalbos. Pirmus 
lietuvių kalbos žodžius išmoko 
iš senelių, pas kuriuos dažnai bu
vodavo. 

1962 m. baigė lietuvių vienuo
lių pranciškonų vedamą Šv. An
tano berniukų gimnaziją Kenne-
bunkporte, Mass. Mokindamasis 
gimnazijoje dar daugiau pramo
ko lietuvių kalbos. 

Besimokydamas mokyklose 
patarnaudavo prie mišių. Per il
gesnį laiką jis labai pamilo mi
šių maldas, o paaugęs metais, 
jam kilo mintis pačiam tapti ku
nigu. Tos minties vedamas,! 
1963 m. rugsėjo mėn. išvyko į j 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje. Gyvendamas kolegijoje 
lankė Laterano universitetą ir 
1968 m. gruodžio mėn. buvo į-
šventintas į kunigus. Priimda-[ 
mas kunigo šventinimus, prie ai 
toriaus padarė priesaiką, kad Lie
tuvai tapus nepriklausomai vyks 
į Panevėžio vyskupiją dirbti sie
lovadoje. 

Iš Romos grįžęs į JAV pasto
vaus darbo neturėjo. Mat, mo
kėdamas lietuviškai būdavo siun 
tinėjamas į lietuviškas parapijas 
pavaduoti laikinai išvykstančius 
lietuvius kunigus. 1972 m. pa
baigoje vysk. A. Deksnys prašė 
prel. L. Tulabą, Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorių Romoje, suras
ti kunigą mokantį lietuvių kal
bą ir jį nukreipti į East St. Louis 
lietuvišką parapiją, nes ten ne
trukus bus reikalingas klebonas. 
Prel L. Tulaba pranešė kun. 

Floridoje yra t r y s LB apylin
kės: St. Petersburgo. Pampano 

, Beach ir Palm Beach. JAV K r a š 
(8U) 34i i t 0 vaidybos nutarimu ir pami-

Į nėtų apylinkių valdybų nu ta r i 
mu, lapkričio 2 d. Juno Beach 
Metodistų parapijos salėje su
šauktas tų visų trijų apylinkių 
valdybų ir atstovų suvažiavimas 
ir įsteigta LB Floridos apygar
da. 

Į šį suvažiavimą atvyko J A V 
Krašto valdybos vicepirm. Algi
mantas Gečys. St. Pe tersburgo 
apylinkės valdyba ir a t s tova i : 
K. Jurgėla. K .Gimžauskas, J. 
Giparas. F . Prekeris .J. Pupelie-
nė. A. Pupelis: Pampano Beach 

TeL ofiso ir bato OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vafc. 
Išskyras trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet 
TeL REIiauce 5-1811 

DR. WALT£3 J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
antrad., ketvirtad. 

Akušerija Ir moterų Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford ! Vai.: pu-mad., antrad.. ketvirtad. ir 
tersburgo aovlinkės K. Jurgėla, I „ ,. , „ >r v -. . XTT c „..n[ P*nkt*a\ nuo 12-4 vai. p p. 6-8 
„ „. ° * v . _ Z~ , f TJiMedical Bufiduig) TeL LU 5-6446; vai. vak. šestad. 12-2 vaL p. p. 
K. Gimžauskas ir F . Prekeris, is 1 _ _ '.-... I trečiad. uždarvta. 

Priima ligonius pagal susitarimą. > Pampano Beach apylinkės D. 
Liuterniozienė, iš Paim Beach 
apylinkės B. Aušrotas. 

Kontrolės komisija pusiau 
slaptu balsavimu išrinkta: Ja 
kubauskas, Pilipavičienė ir Glu
das . 

Krašto valdybos vicepirm. Ge
čys savo ilgesnėj kalboj gražiai 
nušvietė L B santykius su kitais 
mūsų veiksniais. tų santykių 
sėkmes ir nesėkmes, Lietuvos 
laisvinimo, švietimo, kultūros, 
visuomeninius ir k i tus atlieka-, 
mus darbus. Suvažiavimas baig-
t a s Tautos himnu. 

P o to sekė Palm Beach apy- j 
linkės moterų paruošta vaka- j 
rienė. Jos metu daugelis patie- 1 
kė Krašto valdybos vicepirm. : 

Gečiui j vairių klausimų, j ku
riuos ils davė išsamius atsakv 

I Jei neatsiliepia, skambinti S74-S012 

valdyba ir atstovai 
„ r ; . . . , . , T ...... , 

V. Balčiu- j mus. Dalyvis 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Martiuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Ave. 

Vai.; pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 H 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

o f to tetef. WA 5-2670 
RezML teL tVAlbroofc 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 popiet, 

antrad., penkt 1-5, treč. Ir Sežt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinete pereme 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPT0METRISTAS 
2709 West 51st Street 

TEL. GR 6-24O0 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 

ketv. t—4 tr 7—9: antrad. ir penk-i 
tad. 10—4, Seštad. 10—3 vaL 

Ofs. teL 7354477 Rez. PR 8-6960 | 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRTJBGfi 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines Liąos 

CRAWFORD MEDICAL BTJILDTNG 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pa^al susitarimą 

Rezid. teL — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGEVft CHIRT3RGUA 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKH- TR VAIKŲ LIGOS 

SPV.CLAI-ISTi5 
MKDICAIi BUILDING 

7156 Soutli Vfestern Avenue 
| Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki i vai. popiet. 
Ofttso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. 239-2919. 

OfLso HE 4-1818. Rez. PR 6-9S01 
DR. 1. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West "lst Street . 

(71-os ir Campbell Ave., kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. k*tv. Ir p«=nkt. 

Nuo 3 iki 7 vai. p. p: 
Tik supitarua 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą 

! 

TeL — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CH1RURGL-A 

Ofisai. 
111 X. WABASH AVE, 

4200 X. CE.NTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAŠ 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

. 2618 W. 7Lst S t — TeL 737-5149 . 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contart lense«" 
Vai. pairai susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 j PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5543 

Valandos pasai snsttarima. .Trt n 
atsiliepi* skambinti: Ml 2-0001. 

Detroitto skaučių Pelėdų skilt is: D. Alkevičiūtė, A. Naumaitė. L. šve-
raitė. R. Jankutė ir R. Petronyte. Nuotr. J. Urbono 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PKO<H»IIS 

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

I š l e i d o 
LIETUVIU KUNIGŲ VIENYBĖ 

Mecenatas — Prel. Joozas Karalius 
Naujasis Testamentas yra praktiško formato įrištas kictais virše

liais. Vertimas padaryto-^ srražia lietuviu kalba.. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaįna — $5.00 

JJHnois gyventojai prašomi pridėti 60 centu mokesčiams ir per
siuntimui (kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Gera proga visiems isigyti Naująj"; Testamentą. Siuskit užsakymus 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. — C\ 5-7252 

RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS rVAIRLAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
m M i i~ir~Trrrnr~iTr > » r v a t v « > ? . 

m — BE S-5893 
DR. A. B. GLEYECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spceialybė Akių Ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad.. Ir penkt. 
nuo 12 iki S vaL Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak, Wtad. nuo 1 lkl 4 vaL 

Ofs. PO 740OO Rez. OA 3-7278 

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
489-1441 — IX> 1-4SO& 
Jei ncMsUlepU Ml-1070 

ODOS LI0O3 — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N o . Western Avenoe i 

5214 N o . Western Avenue ; 

Valando* pasai •usltarlsoa 

V U telefonai 652-1381 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1467 So. 46th Coort, Cicero 

10-11 ir 4-7. Trečlad. 
•oattaraa 

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

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Valandos: pirmad., antrad., ketvirtad. 
Ir penktad. nuo 1 iki 3 vai. popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2052 W. 50th St. 

TeL FRospect 8-1223. 
Ofiao vai.: Pirm., ontr., tred. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v v. SeStad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

VaL 
tr ftefttad. tik 

Ofiso t«»L HJE 4-2123. Namo OI 8-61M 
DR. V. TUMAS0NIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad. ketv. ir peaktad. 
2-5 Ir 6-7 — IS ar.ksto *usitaru« 

TeL, Offcw PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 7 l s t Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

r-r,** ir $eStad.. pa^al ausitartma 

fifiHo teL 58ft-3lfffl; namn 636-4S56 

OR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
6234 S. Narragansett Avenoe 

Vai.: pirm., antr., ketv. 2-6 Ir «-•, 
panktad. 2-6. M M na<al 



Pavergtos tautos 

SAVO LAISVES KOVOTOJŲ PUSĖJE 
Kas per eilę metų atidžiau se

ka maskvinę ir vadinama, res-
pubh'ke sovietinę spaudą, gali 
pastebėti, kad pastaruoju metu 
joje vis daugiau rašoma apie 
tautybių santykius, jų ugdymą, 
bendravimą. Pagaliau užsime
nama apie netolimos ateities darni rusiški vardai, 
perspektyvas — visoms sovieti- šio su tautos istorija, 
nių rusų užimtoms tautoms su
silieti į vieną "sovietinę naciją", 
kuri esanti ne kas kita, kaip 
aukščiausias socializmo tikslas. 

tendencija klastoti tautų istoriją, 
mažinant tautos savarankišku
mo, jos ir jos vadų karžygišku-
mo apraiškas, naikinant istori
nes rel;vijas. Net seniems mies
tams ir jų gatvėms, neskaitant 
jau kolchozų ir sovchozų, duo-

neturį ry-

Vykdydama rusifikacijaą, rusų 
valdžia vengia viešai kultyvuo-
ti savo tautos nacionalizmą, kad 
kartais užimtų kraštų gyventojai 

Tautybių suliejimui sovietiniai nepajustų tikrojo jų tikslo — ru-
rusai yra sumobilizavę milžiniš- siškojo imperializmo, kad jau
kas priemones. Pirmiausia savo noji gyventojų karta nesužinotų, 
tėvynes — gimtosios žemės mei
lės idėją turi pakeisti "plačiosios 
tėvynės" kultas. Vos tik pradėju
siam kalbėti vaikui stengiamasi 
įrodyti, kokia jo tėvynė plati ir 
didžiulė. Tam pačiam reikalui 
tarnauja ir jaunimo nureligini-
mas, ateizmo tikybos prievarta 
brukimas. Kai gyventojai 'Vie
nos ateistinės tikybos", jiems baisesnį kalėjimą, į kurį 
lengviau suprasti vienas kitą i- savo norą pateko ir Lietuva 
dėjiškai, o Sovietų valdžiai leng- • 
viau juos įtaigoti. 

Beatodairiškai peršamos miš
rių tautybių žmonių vedybos. 
Sovietinė praktika rodo, kad 
mišriose šeimose jų nariai kai-

BRITANIJOS GRIMZDIMAS GILYN 

jog amžių bėgyje Rusija daug 
kartų buvo Europos žandaras ir 
tautų kalėjimas. 

To "tautų kalėjimo" Sovietai 
iš pradžių iškilmingai atsisakė 
internacionalo žodžiais "išardy
sim iš pačių pamatų, o po to..." 
Po to jie sutsėrė savo paverg-J 
toms tautoms nepalyginamai 

prieš 

ba dažniausiai rusiškai, mišrių 

Bet lietuva ne viena tame ka
lėjime kenčia. O kaliniai, jeigu 
jų yra daug, taip pa t nemaža jė
ga. Pavergtų kraštų tarpe yra 
ir Armėnja. Tai Kaukazo kalnų 
šalis, 30,000 kv. km. ploto su 

tautybių vaikai lanko grynai ru- apie 2,7 mil. gyventojų, taigi 
siškas mokyklas. Pagaliau rusų kiei mažesnė, kaip mūsų Lietu-
kalba intensyviai mokoma jau va. Armėnija —labai kultūrin-
nuo II-jo pradžios mokyklos sky- gas kraštas, žinomas jau seno-
riaus, šiam dalykui skiriant vis vės romėnų laikais. 1918 m . ar-
daugiau pamokų. Daug kur ei- menai, pasiskelbė, nepriklausoma 
narna prie rusiškų bendro lavi- valstybe, bet 1821.. m ; Armėniją 
nimo dalykų vadovėlių. "Tarybi- užėmė'rusai. TaėfouT armėnai ne? 
nė mokykla" jau eilę metų turi nurimo. Prięšrušiškaš judėjimas 
įsivedusi piatų rusų kalbos sky- čia reiškėsi visais laikais,-bet y-
rių. Didžiuma aukštųjų'mokyk- pač. gyvas paskųrinio .dešimtme-
lų vadovėlių yra ne vietinėmis čio metu. » . • 
kalbomis parašyti, bet rusiški. " "itai-kurios t*'judėjįmo smulk

menos paaiškėjo tik • dabar , kai 
buvo Vakaruose gautas 1974. XI. 
22 Erivartėje įvykusio a rmėnu 
patriotų . teismo dokumentas . Iš 
jo paaiškėjo, kad Armėnijoje jau 
kuris laikas vyksta platesnio 

Visų įstaigų pagrindinė kalba ru
sų. Yra ir daugiau įvairiausių n i -
sinimo priemonių. 

* 
Bet tais atvejais, kai rusai di

desnių tautų pavergti nepajėgia, 
jie stengiasi jas skaldyti. Pas save masto ąntisovietinis, judėjimas ir 
prievartos būdu jungdami tau- kad armėnai turi savo didvyrius, 
tas, jie palaiko bet kokius tauti- kaip lietuviai Kalintą," Kudirką, 
nius judėjimus užsienyje. Taip Sadūnaitę k kitus. Pr. metais bu-
pokario metais jų pastangų dėka vo teisiami 27 jpogrindžio judė-
buvo įkurtos dvi Vokietijos vals- jimo vadai, fa ta rpe Airikjan, 
tybės, du Berlynai, du Vietna- Navarssardjan, Ašot, Aršakjan, 
mai, dvi Korėjos. Ir pastaruoju Chatsšatrjan, Ruben, Paruaz , 
metu jie, priešingai savo ideolo- Saakjan, Zakapetjan. 
gijai, remia Siaurės Airijos kata- * 
likus. Ispanijos baskus. Afrikoje Vakaruose paskleistas te ismo 
jie visada įsimaišo į "naeionali- posėdžio aprašymas rodo, kad 
nius frontus", teikia vienai ku- armėnai visomis išgalėmis prie-
riai nors kovojančiai pusei gink- šinasi okupantams, kad yra šu
lus ar kitus karinius reikmenis, kūrę priešsovietines organizaci-
Azijoje jie visomis išgalėmis 
stengiasi nukreipti prieš kinie
čius, pastariesiems giminingas 
mongoliškas tautas ir gimines. 
Taigi patys, slopindami nacio
nalizmą savo krašte, kursto ir 

jas, kuriu tikslas — "laisva ir ne
priklausoma Armėnija". Armėnai 
patriotai spausdino prieš oku
pantus nukreiptus lapelius, siun
tinėjo juos laiškais, lipino gatvė
se, aikštėse, kitose viešose vi*»to-

Britanijoje spalio mėn. pra
džia yra visų trijų partijų festiva
lių laikas. T a i jų metinės konfe
rencijos. Liberalai, darbiečiai ir 
konservatoriai sąžiningai laiko
si nusistovėjusios eilės. Partijų 
centrai paruošia konferencijų 
programas, delegatai prisikiša ki
šenes rezoliucijų, spaudos ir te
levizijos reporteriai iš anksto pra 
neša, kaip giliai partijos yra sus
kilusios, kas su kuo pešis ir kad 
visų partijų užbaiga visuomet ta 
pati — kelių minučių plojimai 
partijų vadams. 

Šiemet liberalai karčiai skun
dėsi, kad nėra Britanijoje pro-
porc :nės balsavimo reformos, ir 
jie yra nuskriausti. Darbiečiai bu
vo įspėti, kad nenukryptų per toli 
ne; į kairę, nei į dešinę, bet sto
vėtų arti Wilsono. kad jis betols-
tantį tuoj pagriebtų už skverno 
ir sulaikytų. Konservatoriai pra
nešė, kad kas auga gabumais ar 
turtu, tam nekliudytų augti, o 
kas lepšė, tegu ir pasilieka lepše. 
Bet kas nutarta visos tautos labui 
—tai ir lieka neaišku, nors vrsų 

partijų posėdžiuose aidėjo aima
navimai, kad Britanija yra katas
trofiškoje padėtyje. Vis labiau ir 
labiau grimzta gilyn į ekonomi
nę krizę. 

Vyriausybės reikalas 

Žinoma, tik vyriausybė yra atsa 
kinga už valstybės reikalų vaira
vimą. Dabartinė darbiečių vy
riausybė tik pajėgia laukti ir žiū
rėti.. Laukdama ir žiūrėdama ji 
mato, kad du keliai veda į išsi-
krapštymą iš ekonominės krizės 
duobės. Kitaip sakant, tik dvejos 
kopėčios tegali jai padėti iš jos iš
lipti: arba apkarpyti importą (ko 
labiausia pageidauja darbo uni
jos), arba bristi į naujas skolas. 
Tik darbiečių vyriausybė nenori 
nė vienos nė- kitos priemonės. 
Suvaržyti importą, nežiūrint iš 
kurios valstybės prekės bebūtų į-
vežamos, reikštų susilaukti pik
to atkirčio, k :tiems boikotuojant 
britų prekes. Tai būtų tarptauti
nis skandalas, lydimas diplomati
nių protestų ir komplikacijų. 

Britams eksportas yra jų gyva
vimo pulsas. Pulsas lėtėja — vals 
tybės iždas tuštėja. Be to, patys 
britų pramonininkai jaučia, kad 
rinka britu prekėms traukiasi, 
nes britų prekių kaina peraukšta, 
o kokybė jau netokia puiki. Japo
nija yra tapusi nebeįve'kiamu bri 
tų buvusios pasaulinės rinkos 
konkurentu. Parduoda pigiau, 
prekių kiekybė neblogesnė už bri
tų. 

Britų vyriausybei belieka ant
roji priemonė — nauja paskola. 
Tik atrodo, kad tos paskolos ji 

Šeši didieji trauks vieni kitus ii duobes 

A.J. STANIUS sidėjęs tarp Italijos ir Prancūzijos. 

Konferencijoi. nauda 

Viršūnių konferencijoje daly
vaus JAV-bių. Prancūzijos, V. 
Vokietijos, Britanijos, Italijos ir 

venimo standartas antrąjį šių' Japonijos vyriausybių vadovai su 
metų ketvirtį jau smuko tris pro- savo finansų ir užs. reikalų mi-

stabdyti infliacija ir atgaivinti be-
merdinčią pramonę. 

Pačios vyriausybės oficialioji 
statistika rodo, kad britų pragy-

centus. Ekonomistai tvirtina, jei 
tas smukimas nebus greit sustab
dytas, tai ateinančių metų vasa
rą britų pragyvenimo lygis nu
smuks iki 20 procentų ir bus apie 
pusantro milijono bedarbių su 
šimtais bankrutavusių įmonių. 

Paskutinė viltis 

Čia reikia prisinrnti, kad Bend
roji rinka (Draugo No. 131) yra 
nutarusi ištiesti pagalbos ranką 
savo ekonomiškai skystantiems 
nariams. Bet kaip, kai dabarti
niu metu visi bendruomenės na
riai sukritę į ta pačią duobę ir vi
si nepajėgia iš jos išlipti, nors 
ne taip giliai duobėje yra V. Vo
kietija ir Prancūzija. 

nisteriais. Jokių kitų patarėjų ne
bus. Pasitarimų programa laiko
ma paslaptyje ir aiškiai pabrėž
ta, kad konferencijoje jokių rezo
liucijų nebus padaryta. Tai tik pa 
sidalinimas nuomonėmis. Jei 
taip, tai vargiai kuri valstybė bus 
ištraukta iš krizės duobės. 

H. VVilsonas labai norėtų, kad 
| JAV-bės ir V.Vokietija imtųsi pla
čių refliacijos priemonių, plačiai 
atidarydamos savo duris britų 
prekių importui. Tuo tarpu B. 
rinkos vadovybės nuomonė yra, į 
kad giebiantis refliacijos, tai tos 
priemonės turi imtis visos suin
teresuotos valstybės kartu, o ne 
kuri atskirai. Pasitarimuos bus 
kalbama r apie 27 tautų Ekono-

HElSINKiADA NAUJOJOJ POLITIKOJ 
Pasipriešinimas ir nusilenkimas diplomatijoje 

JURGIS GLIAUDĄ 

Atsimename, kad 1972 m. bir- Į minimo momentas: kitas žandas 
želio 27 d., kada "saugumo ir i atsuktas antausiui? Ir čia prisi-
bendradarbiavimo Europoje pasi j mename kuklų Ph:ladelph;jos 
tarimai" buvo dar vystymosi sta-j katalikų leidinį "The Catholic 
d i joje, U Brežnevas pasiskarde-Į Standart and Times" (cituotą 
no esminiu tonu susitarimams j pirmame šio rašinio skirsnyje): 
ir detentės definicijoms. Jis tada • "Kovokite dėl Pabaltijo laisvės, 
pareiškė: "Sov. Sąjunga nusista- ten atėjūnai žudo religiją!" 
tė talkinti revoliucinėms pajė- i Isx>riia primena, bet nepamoko 
goms. Detentė su JAV jokiu bū-i Niekas nenorėjo matyti valsty 
du nereiškia ideologinės kovos: binių sienų problemų r prievar-
sušvelninimo. Priešingai, mes tos momento. Istorijos pamokos 

rengiamės sią Kovą sustiprinti 
(John Barron, "KGB"). 

Jeigu taip. tai klausiame, dėl 
kurių JAV-bių interesų Helsinkio 
"baigiamasis aktas" tapo i ū n u . 
Kodėl "baigiamojo akto" pasira
šymas taip forsuotas, taip sin
chronizuotas su Sov. Sąjungos vi
daus politikos poreikiais, su XXV 

! -jo partijos suvažiavimo data? 
Mūsų valstybės 

Britų min. pirm. VVilsonas, ne- minio bendradarbiavimo kcnfe-
labai pasitikėdamas B. r-kos pa-|renciją, susirenkančią Paryžiuje 
galba, sugalvojo, kad tik pačios j š.m. gruodžio mėn. 
didžiųjų valstybių viršūnės gali| Ko galima tikėtis iš Rambouil-
jį ištraukti iš duobės dugno. Ir į let konferencijos? Nieko konkre-
štai spalio 11 d 
šaulio sostinėm sutartinai paskelįsikeitimų nuomonėmis jau yra 
biama. kad lapkričio 15—17 d. buvę tiek ir tiek. Britanija yra 
tokia viršūnių konferencija įvyks I pačiame krizės duobės daugne ir 
Rambouillet pilyje arti Pary- taip liks. Pati vyriausybė turi su-

sekretorius 
j klausia amerikiečių visuomenę 
į (ir mus lietuvius) "'kur Sov. Są
junga laimėjo vienašališkai?". 
Neabejojame, kad visų pirma lai
mėjo L. Brežnevas asmeniškai. 
Per *.ą jo laimėjimą laimėjo jo 

» partinio sparno prestižas ir svo
ris. Seka natūralus kontrklausi-

I mas mūsų valstybės sekretoriui: 

buvo tiesiog brutaliai ignoruo
tos. Pabaltijį netiesiogiai ir atvi
rai pavertė ištisine Sov. Rusijos 
valdų teritorija. Nutylėjimas bu
vo pripažinimas. Problemos, ku
rios rūpi ir svilina, tylomis ne
apeinamos! 

Jeigu netingėtumėm pasklaidy 
t: pastarojo dešimtmečio studiji
nių tomų, skirtų visaip nagrinė
ti JAV užsieninę, globalinę poli
tiką, nustebtume, kad tos politi
kos nagrinėtojai ir formuotoja? 
Pabaltijo aneksija nemato, to 
tarptautinio pikto nerealizuoja. 
Tos aneksijos iš viso, stebint jų 
dėstymus, nėra! 

Aneksija nėra problema, tai, 
esą, toks politinės realybės pada
rinys, kad ir kalbėti apie tai ne-

, - . . . . . . . . . „ I "Ką laimėjo JAV, kurios, lyg deusj rpįkia. Jūs nerasite nė užuominų 
. didz.osiose pa- Į taus. Dalykai liks. kaip buvę. Pa- y i ^ . ~ u ~ L į r i o . J, . . . . , , • 

<x roacnina, JSOKO \ europinio apie Pabaltijį knygose, Kunose spektaklio sceną. įbruko savo pa-' rūpestingai lukštenamos smul-
sižadanti parašą po deklaracija, I klausios politinės ir teritorinės 
skelbiančia toleranciją agresijai?" 

Ką iki šiol laimėjo JAV iš de-1 
... . . tentinės politikos? Kur toliau iri 

to vargo išbristi. Tai priklauso. ,. r _ .. , . . . . . 
. . . \ touau nuves pasiimtas politikos 

pirmiausia nuo pačios vyriausy- , . • . . 
' - : kursas, vis savo tarptautiniu 

žiaus. Svečius priims ir vaišins rasti būdą ir priemones, kaip iš 
Prancūzijos prez. Giscard d'Es-
taing. 

Atokios viršūnių konferencijos j bes sugebėjimo Į t f tu t t 9 W P>; p r e s t { ž u s ė j a n č i ą i r menkėjan 
sumanymas nėra H. VVilsono! Iiecius, ypač darbo unijas, sązi-
nuopelnas, be: paties prancūzų ningai ir gerai dirbti. Antra, vy-
prezidento sumanymas, kuris 
jau prieš meus buvo numaty-

tuo tikslu, kaip 

rausybė turi taupyti, atrenkant T . . „ ^ 
būtinas ir nebūtinas valstybės iš-

tas. Tik ne :..io ŪKSIU, Kaip iš 
ekonominės krizės duobės išlipti 
Prez. Giscard d'Estaing tokios 
konferencijos n >rėjo išsprendimui | lioje pasiaukoti 
klausimo, kurio krašto —JAV-
bių ar Prancūzijos —valiuta turi 
būti monetarinės pasikeitimo sis
temos pagrindas. H. VVilsonas 

laidas. Tautos atgimimas, kultū
rinis ar ekontminis, tegali prasi
dėti pačios tautos širdyje ir va-

vyriausybiu galvas kvaršino 

SEDIA BE HUMORO 
— VEŽIMAS BE RATU 

Psichiatras dr. Herbert Holt 

remia nac:onalizmo apraiškas se. Viename pogrindžio atsišau-
bet kuriame kitame krašte. kime buvo rašoma: "Šalin rusus, 

Visas sovietinių rusų naciona- tegyvuoja laisva ir nepriklauso-
linės politikos pastangas galime ma Armėnija!" Kitame griežtai 
drąsiai suvesti į jų norą sunai- pasisakoma prieš sovietinių rusų 
kinti tautas, jas rusinant ir ko- vykdomą armėnų genocidą. Su-
lonizuojant. imtieji patriotai bolševikų teis-

* me laikėsi labai drąsiai, pana-
Bet ar tikrai sovietinių rusų pa- šiai, kaip suimtieji "Liet. KataLi-

vergtos tautos yra kolonialinėje kų Bažnyčios Kronikos" darbuo-
padėtyje? Tie, kurie seka Sovietų tojai, sakydami teisėjams teisybę 
pavergtų tautų gyvenimą, į šį į akis. Du svarbiausi -pogrindžio 
klausimą gali atsakyti "taip", vadai — Airikjan h Pa rua r nu-

negatma. Nei Bendrosios rinkos 
Europinis bankas, nei Tarptauti
nis bankas nepasitiki dabartinės 
vyriausybės sugebėjimu greit su-

mintimi .kad svarbesnis ir sku- ! sako. kad humoras yra geriau-
besnis reikalas yra išspręsti eko- \sias vaistas šeimos gyvenime, 
nominę krizę, kad neprasidėtų j "Jeigu įdedi j savo šeimyninį 
tarp atskiru valstybių prekybinis j gyvenimą humoro — meilė augs 
karas. Deja, tas karas jau yra pra- kaip ant mielių." 

**»• i'-^v^gt^. 

Vakarų Vokietijos policija sulaikė didžiulę narkotikų, daugiausia 
heroino, kontrabandą. Už 1 kilogramą buvo mokama ligi 100.000 markių 

čią mūsų supervalstybę? Ar tik
rai, užtikrindami, kad esame ir 

taikūs, neužtrauksime 
ant savo galvų atominių ir van
denilinių sovietinių bombų? Eko
nomiškai savo neatlaidų priešą 
stiprinant, sovietinių apetitų į-
karštis vis didės, stiprės, nuves 
prie katastrofos. 

Nusilenkimas, nes prarasti 
nieko jau negalima 

Jeigu Helsinkio spektaklyje 
prancūzas išdrįso priminti garan 
tijas. reikalingas asmens laisvėms 
ginti, o vokietis priminė valsty
binių sienų keitimo eventualumą, 
kiti dalyviai, atrodo, kaip avinų 
kaimenė bėgo ten, kur rodė avi
ganių lazdos. Trapus įsitikinimas, 
kad gailiu numaldymu galima 
ateičiai nustumti pikta ir bendra
darbiauti su klasta. Kiekvienas, 
didelis ir mažas, tarėsi žvejojąs 
drumstame vandenyje: "nieko gi 
nenustoju pasirašęs, o savo gerą 
norą demonstruoju". 

Ne kitais sumetimais vadova
vosi ir Vatikano atstovas, kai Ni
jolės Sadūnaitės teismo dieno
mis iškilmingai žengė prie konfe
rencijos stalo ir lipdė savo P^TĄ-

į ša greta ateistinių režimų atsto-
i vų parašų. Ar tai nebuvo saliuto 
salvė ateizmo triumfui? Gal būt, 

I tai buvo eva n gėliškojo nusiže-

pasaulio problemos, vienaip 
kitaip patekusios į JAV užsienio 
politikos sritį. Hans J. Morgen-
thau, Michael Parenti, J. Rubiiis 
tein, Alan M Jonės Jr. (visi vals
tybės departamento "vademecu-
m-ai"), savo tomose nagrinėda
mi JAV užsienio politiką, nemi
ni Pabaltijo bylos. 

Ir, štai. dr. Henry A. Kissinge-
ris savo knygoje, kuri kadaise su
žavėjo R. Nixona ir atidarė dr. 
KissLngeriui Valstybės departa
mento duris, — "American Fo-
reign Policy", — tiesiog tobulai 
nutylėjo Pabaltijo problemą, ma
tyt, laikydamas Pabaltijo įkorpo-
ravimą į Sov. Sąjungos sudėtį 
dalyku užbaigtu, niekad nekelti-
nu į viešuma. 

O juk Pabaltijo problema yra 
didžiulė: supervalstybė okupavo 
tris suverenes valstybes, kita su
pervalstybė. JAV, atkakliai tos 
aneksijos nepripažįsta! Tai savo
tiškas tarptautinės teisės uniku 
mas, pastebėtinas, aptartinas, re: 
kalaująs sprendimo. Bet, štai, 
asmuo, vėliau tapęs JAV Valsty
bės departamento sekretoriumi, 
savo monumentaliame veikale, 
skirtame JAV užsienio politikai 
nagrinėti, to tarptautinio skaudu
lio nemato. Tai kaip gi jis pama
tys jį vėliau, kada taip sandariai 
įsipainios į Valstybės departa
mento voratinklį? 

Raktas j Helsinkio įvykio esmę 
Sis įdomus momentas yra rak

tas į dabartinę helsinkiadą. Prieš 
(Nukelta į 4 pusL) 

TRYS TARPSNIAI 

Sta : kai kurie motvvai. bausti po septynerius metus ka
ls ne rusų gvvenamų teritorijų Įėjimo — ištrėmimo, Kiti mazes-

isgabenami dideli turtai, tautos nėmis bausmėmis. Visiems už-
ru^ų apiplėšiamos, deportacijų, drausta sprendimą kasuoti. Nu-
suėmimų, kalinimų, rusifikacijos teistieji sprendimą priėmė šaltai 
ir kitais būdais mažinamas vie- ir ramiai, didžiuodamiesi, kad j;e 
tinių gyventoju skaičius, j Sovie- kenčia uz laisvos ir nepriklauso-
tų užimtas žemes rusai atsikraus- mos Armėnijos idėjos puoseleji-
to įvairiomis priedangomis, daž- mą. 
niausiai kaip 'specialistai", dar- Džiugu, kad armėnų tauta 
bininkai, valdininkai, įvairūs buvo ne okupantų, bet nuteistų-
"patarėjai". Okupantai naikina jų pusėje. Pranešime 4š Erivanės 
tautinę kultūrą, draudžiamos ir sakoma, kad, patyrusi teismo 
persekiojamos ryškesnės taurinės sprendimą, "visa Armėnija verkė 
a ora i šk os mene. Prieva rtos bū d u ir d e j avo". 
pravedama rusams naudinga b . kv. 
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— šventųjų Meto kultūrinių į jo Pedro Calderon de l a Barca 
\į programoje Collegio 

Romano. Romos kolegijos kie-

narengimų programoje Collegio i religini veikalą "Didysis Pašau 
lio Teatras". Veikalas s u k u r t a s 

, remiantis katalikų teologija, 
me klasikinių teatro spaktakbų j B a ž n y č i o a dogmomis bei filosofi-
vaiclintojų grupė suvaidino žy-! ja. Pagrindinis veikalo veikėjas 
miausią senovėB ispanų rašyto-1 yra patu " P U M f a " . 

J O N A S JAŠKAUSKAS 

— Džim! Pas tave atvažiavo misa Nikaitė. 
— Palik mus vienus. —kimiu balsu pasakė Džd-

mis. 

— Dorgey išėjus, jis kreipėsi į Janiną, žiūrėda
mas į ją paklaikusiu žvilgsniu. 

— Matote, kas atsitiko. Prieikite arčiau, noriu i 
j u s pažvelgti... Atleiskite man... Aš pasielgiau labai 
negarbingai. Buvau perdaug išgėręs ir veikiau ne sa
vo valia. 

Jan ina priėjo arčiau, bet stovėjo nieko netardama. 
Matydama Džinų" tokioje būklėje, ji pykti negalėjo, 
bet negalėjo ir atleisti. 

Džimis kalbėjo toliau: 
— J ū s labai an t manės pykstate? Tikrai esu kal

tas . Bet a š jus labai myliu ir prašau man atleisti. 
— A š nepykstu ir neturiu už ką atleisti. Pa ts sa

kote, kad veikėt ne savo valia. Kaltos aplinkybės, į ku
rias abu buvome patekę. Pamirškime apie tai. 

— J ū s man dovanojate? 
— A š jau sakiau, kad jūsų nekaltinu. 
Kurį laiką abu tylėjo. Tada Džimis vėl kalbėjo. 
— Kai aš pasveiksiu, jūs nepatiksite manęs? 
— Apie tai dabar geriau nekalbėkime — pirmiau-

8ia jutna reikia pasveikt i 

— Kol pasveiksiu, jūs mane lankysite? Aš labai; busu 
lauksiu. 

— Jei mano aplankymai būtų naudingi jūsų svei
katai, aš lankyti neatsisakau. 

Janina, pastebėjusi, kad Džimis labai kenčia, pa
spaudė skambutį ir iškvietė seserį. 

— Aš matau .kad ligonis smarkiai kenčia skaus
mus. Gal y ra priemonių jam padėti? —paklausė 
įėjusią seserį-

— Sesuo pataria dabar jo netrukdyti, tai likti čia 
nėra prasmės. Atvažiuosiu nas jį vėliau, o dabar esu 
laisva ir galiu jus parvežti. 

Privažiavus prie namų Janina pakvietė miss Dor
gey į vidų. Ta nesipriešino. Kurį laiką jautėsi nemažas 
santūrumas ir kalba greit nesimezgė. Pagaliau miss 
Dorgey prašneko: 

_ ^ — Jūsų santvkių gerai nežinau, bet j au seniai 
f. * 2 T S ? J S * 1 * * b u t U S6™ V*1™ & "tebėjau, kad jie artimi. Remta, bet a n t jūsų pykti ne

ramybėj, kad galėtų bent kiek užmigti, _ pasakė se-; g a l ė j a u N > p y k a u i r a n t D ž i m i o ^ j u t a u ka>į Į p r a . 

' _ „. . . . . . . . i randu. Bet kai šiandien paprašė pas įus atvžiuoti. su-
Dzimis kurn laiką gulėjo pusiau užmerkęs akis, • U u k a d ^ M m n e s a t e j o • t a k o i M j u m g b u g 

jo veidu slinko skausmo šešėliai. Sutelkęs visas iėsras * u u * -2 • * 1 w 1 • . 1- • 
*" . , . . ^ -^ s nuostabu, bet as pajutau lvg koki atoslūgi, nors ir 
atsimerkė ir tarsi maldaujančiu balsu prakalbėjo: 

— Nepalik manęs ir atleisk man... 
— Aš j u s aplankysiu, kai bent kiek pradėsite, 

sveikti. O dabar sesuo sako. kad jums reikalinga ra
mybė. Gal bus geriau, jeigu aš išeisiu. 

— Jeigu jūs norite, tegul bus taip... Bet aš jūsų: 
labai lauksiu... — pasakė ir vėl užmerkė akis 

Janina koridoriuj rado miss Dorgey kalbant su 
seserimi. Dorgey, pamačiusi Janiną išeinant, priėjo ar
tyn ir paklausė: 

po tokios skaudžios nelaimės. 
— Jeigu jums labai svarbu, aš galiu pasakyti, kad 

tarp mūsų tebuvo užsimezgusi draugystė — daugiau 
nieko. Susitikdavom universitete. Džimio kviečiama 
kai kada pavalgydavau drauge priešpiečius kuriame 
nors jo parinktame restorane. Retkarčiais j is parvež
davo mane namo. 

— Ar jis pas jus lankydavosi? 
— Niekad jo nekviečiau, o pa t s niekad apie ta i 

nebuvo užsiminęs. Tik praėjusį šeštadieni, jo seniai 
Jau ,w .nat. .* K,n> jums .įrodo. Ar jis pa- p r a š o m a ^ ^ n u v a ž i u o t i d r a u g r e j klubą pašokti. 

Tada vienintelį kar tą jis pas mane buvo užėjęs. 
— Kai grįžote iš klubo? 
— Ne. Jis buvo užėjęs manęs J klubą nusivežti 
— O paskui... Paskui juk parvežė namo. Tada vėl 

buvo užėjęs? 

sveiks ? 
— Labai silpnas... Bot turėkim vilčių, kad viskas 

bus gerai. Pagaliau į šį klausimą gal tik daktaras ga-
lėtų tikriau atsakvti. 

— Ar norėsite, knd aš jus parvežčiau? 
— Jeigu jums nesusida rytų didelių nepatogumų... • 

Bet gal norite likti Ugoniuėj? Aš parvažiuosiu auto- {Bu« dtugiaul 
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HELSINKIADA NAUJOJOJ POLITIKOJ 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

eidamas j Valstybės depar tamen 
tą dr. Kissingeris mėgino numal
dyti žvėrį. Jis maldo tą žvėrį ir 
dabar. Gal būt, tokia žvėries to
lerancijos politika paremia sa
votišku valstybiniu altruizmu, 
net ir išmintimi, bet toje poli
tikoje slypi tautinio ir kultūrinio 
lietuvių tauros genocido pradai. 
Alternatyvos dr. Kissingerio pa
saulėžiūrai užsienio politikos 
siekimuose, aišku, nereikia ieš
koti. Tai būtų tiktai spekuliaci
jos be tikrų atramos punktų. San. 
tūri, apdairi laikysena, kuri vis 
dėlto buvo matoma priešhelsin-
kiniame periode, dar gali dvelk
ti išmintimi, bet periodas po 
"baigiamojo akto"' — jau yra po
litinės ekstravagancijos ir rizikin
gų užsiangažavimų labirintas. 

"'Where has the Soviet Union 
made a unilateral gain.-" klau
sia dr. Kissingeris "'Time'' sa
vaitraščio pokalbyje-Kaip reak
cija į tokį drąsų klausimą, mums 
prisimena sena, gruboka, bet 
tiksli lietuviška patarlė: "kalba 
ir akis muilin!" 

Valstybės sekretoriui pritaria 
"The -\ew Republie" žurnalistas 
John Osborn. Jis galvoja, kad 
Sov. Sąjunga Helsinkyje nieko 
negavo, kad dėl Helsinkio dabar 
nepasikartosią 1968-ieji metai, 
kada Sovietų tankai dundėjo ir 
ugnimi spiaudėsi Čekoslovakijos 
žemėje. Komiška, kad šio žur
nalisto spekuliacijos buvo ir m ū 
sų stebėtojų kai kur nukopijuo
tos, paduotos už savo nuosavas ir 
pasiskardeno viešumoje. John 
Osbom paslaugiai užmiršo, kad 
Helsinkis nepanaikino L. Brež
nevo doktrinos. Tai Sovietų teisė 
ir pareiga teikti militarinę pagal 
bą kraštui, kur "socializmo sta
tybai gresia pavojus". 
Šiai politikai mažai kas pritaria 

Tačiau toks pritarimas dr. Kis
singerio politikai yra retas 
paukštis. Reti leidiniai, kaip tas 
l*The Xew Respubiic", pareiškė 
prokissingerines nuomones. Ma
sė pasmerkė Helsinki. Ar tai nėra 
"vox populi, vox Dei'*? Šis smer
kimas sulaikė Helsinkio nuotaikų 
Įvilkimą į jau pradėtą preziden
tinę rinkimų kompaniją. Ar tai 
nėra savo pralaimėjimo pripaži- , - •-- ' 
nimas? Ar ne tos kompanijos su- Martinez Peronieriė. Argentinos pre-
metimais "Time" žurnale p a s i . ; zidentė, vienų iškilių metu. Po Uges-Į 

j . . , , . , . . , «r- . : nes ligos ]i vel gnzopne savo pareigų, 
rodė ir prohelsinkinis dr. Kissin- tečiau d i d e h ų vajstybinių sunkumų ir 
gėrio interview? netvarkos neįstengia nugalėti. 

— Parodykite man žmogų, 
kuris neturi priešų, o aš jums 
parodysiu žmogų oe principų. 

Antanas OlLs 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M 1 S C K L L A N E O U 8 

EI. Abelkienė kalba Chicagoje Įvy
kusios vaikų parodos metu. šalia 
Vilija Merkelytė Nuotr. P Maletos 

tarpu Sovietų Sąjungai Helsinkis 
yra tiesioginė išvestinė iš savo 

Ar Helsinkis yra politinė rea
lybė? Ar Helsinkis konkrečiai ap-
mažino branduolinio karo nuo
jautas. Ir klausiame aiškiai: "Ar 
Helsinkis nebuvo Sov. Sąjungos 
XXV-jo komunistų partijos su
važiavimo dalis?" Po Helsinkio 
Sovietų spauda išpūtė "baigia
mojo akto" definicijas iki viršū
nių. Esą, tai Sovietų "'taikos po
litikos" triumfas ir t.t. 

Viską susumuoti ir įvertinti, 
suvokti ir suvesti į logišką parei-
namumą tuo tarpu nėra įmano
ma. Mes neturime slaptų susita
rimų, kurie tokie neišvengiami I ' z . « ., ,. ., ,, 
Zi S • . , „ c », I propagandines tauos politikos . 

baigiamojo akto fone. Mes ne - ! r 

žinome, kodėl JAV ir Sovietų susi
tarimui prireikė tokios puošnios, 
butaforinės, kolektyvinės for
mos? Tenka galvoti, kad to
kia forma buvo reikalinga JAV 
žmonių nuomonėms numaldyti. 
Juk jeigu geros valios Europos 
kraštai (San Marinas, Monakas, 
Malta ir kt.) žengia visuotinio 
saugumo ir nusiginklavimo ta
kais, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės atsiliks? 

Ta i buvo naivi priedanga. 
Kaip jau spėliojome, gyvybi
niams JAV interesams naudin
giau vengti ekstermistinės įsiža-
dėjimų politikos. Priešniksoninis 
globalinis ''status quo" teikė lais
vų ėjimų galimybes užsienio po
litikos šachmatų lentoje. Helsin
kis visa tai sukaustė. Helsinkis 
pastatė Ameriką į pasakėčios vi
rėjo padėtį: katinas pavogė viš
čiuko šlaunį ir ėda virtuvės ker
tėj, o virėjas pamokslauja kati
nui apie moralę ir dorą. Tuo 

'LIETUVOS ATSIMINIMAI" ! Z 
HISCELLANEOUS 

>1ARIJA N O R E D U E N E 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Geros rūJiea prekės, certifikatal 
Automobiliai, televizijos, kiti gaminiai 
M M U . i»J»ih st. . Cblcssjo UL 6062* 

TFL. —. WA VZ787 

Kadijo Valanda jau So inetu tarnauja 
New Jersey, N«-w York, Ir Conn«»cU-
cut Uetuvutma! Kas todtadienj, nuo 
t Iki 6 vai. o. p., i i WKVD Stotie* 
Sew Yorke (1129 UI.. AM u- 9" S 

OU-ekt. — l>t. Jofcūboa J. Stoka, 
ilountaiifeido, X. J. 0709J 
Tol. ZS2-5565 (oode 201) 

Kviečiame taip pat klausyti* — 
Uetuvl&kų kultūrinių Valandų anglų 
kaiba, 16 Seton Hali Universiteto 
radijo stoties: (New Jeruey WSOD, n m m . , , . , . . . „ s* / \*»nw*r«» 
(89.6 mes. FM) Ptrmad. 7:fO-8:M j P E T R A U S K A S 8c C O M P A N Y 

IIIIIUIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII 

STATOME NAUJUS NAMUS 
— ir — 

atliekame įvairius pataisymus 

» v (Vadovauja prof J Stukas) 

IŠKRYPĘ DUBENS KAULAI 

Austrijoje Vienos gyventojai 
sunerimo: vaikų su iškrypusiais 
dubens kaulais padidėjo nuo 18 
iki 55. Kaip teigia gydytojai, to 
priežastis —vadovėlių, sąsiuvi
nių, atlasų, gimnastikos reikme
nų, dėžučių su dažais ir kitų daik
tų krūvis. Tai — vidutiniškai 
vienuolika kilogramų. Tas svoris 
ir žaloja jauno organizmo du
bens kaulus. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. 6ią programą veda Stepo
nas I, Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis J: Baltie Florists — gelia 
bei dovana krautuvę, 502 E. BroaėV 
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

GENERAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai. vak. 

TEL. — 847-7564 
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllliutllllli 

Mylimai Motinai 
A. t A. MARGI JONAI KOJELIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnui Juozui Kojeliui ir 
jc šeimai noširdžia užuojautą reiškia 

Los Angeles Skyriaus žurnalistai 

l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuillll i 

M O V I N G 
Taupyki i pinigus 
Š a u k i t e 

TRANS • AMERICAN 
7540 So, Western Avenue 
Apdraustas perkraustymas 
TEL.— 434- - 1010 

llllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllll 

Karo lakūnui 

A. •)• A 
EDMUNDUI PAULAUSKUI tragiškai žuvus, 

jo žmonai RITAI, uošviams ALDONAI ir JUOZUI STA-
SIULIAMS reiškiame giliausią užuojautą. 

Antanina, Alfonsas Leparskm, Irena Leparskaitė, 
Jane, Viktoras Leparskai, Silvija, Romas Leparskai. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO-

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus Ir Įdeda naujas pe

rtu-. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirba dėl duja. (deda vandens 
fcllytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 
•oooooooooooooooooooooooooc 
IIIItlilIlIlIlIlilIlIllIllIlIHSIIHIimiHllllllli 
10% — 20% — SOvr pigiau mok§stt 
o i apdrandJi urna agniee ir automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8 2 0 8 % W e s t &5th S tree t 

Chicago, minois 
TeL GA 4-S6&4 

iiimiinniniitiniiiniiffluiniuiiinmnm 
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{vairių prekių pasirinkimas, moto. 
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI IB AUTOMOBILIAI 
OOSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
2501 W. 69tb St. Chicago, m.60629. 

j 2333 So. Haisted Chicago, OL 6060S. 
TeL WA 5-2737, 254-3320. 

V. Valantinas 
nniiiiinuniiiinininmmmmninnnuii 
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

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

visa rūsio grindis. 
J . BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

j JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
j 000<XK>0<X)00000000000000000 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave„ 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 
<KHX>OOOOOOOOCX>aOOOOOOOOOOC 

Maloniai jums patarnaus 

"ALRON" CORP. 
Auto Body Shop 

Atliekame visus karoserijos darbus. 
281S W. 48tk St , Chicago, OL 

(Arti Califomia Av.) Tel. 847-5322 

HELP WANTED — MOTERYS 

Housekeeper vranted 
To live in. Own room and bath. 

472-4107 

R. N.'s L. P. N.'s 
IMMEDIATE OPENINGS 

You choose the days and hours vou 
want to work. WE NEED YOU NOW' 

TOP PAY. NO FEE. 
Call 383-7320 

MEDICAI PERSONNEL POOL 

Kalbame lietuviškai 
....;. . 

PLUMBING 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuves ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt. plytelės. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak. 

SERAPINAS — 7784203 
aWWMa>BMMB^ĮEMMĮWWMMMI 

VYRAI IR MOTERYS 

Wanted middle aged couple or 
widow. to live-in and manage 
nice home for elderly lady. Call 
for appt. between 12 & 8 p . m. 

PR 6-3035 

TRAVEL AGENCY MANAGER 
Excellem Opportunity for Spanish 

speaking applicant with 3 yrs. of ex-
perience in Travel Agency manage-
ment. 

CaH Mr. Mnnic 421-0T0O 
AMES TRAVEL AGEXCY 

Id^di gabius vaikus tirti 
pasauline konferencija 

Londone 
Lapkričio 8 - 1 2 dienomis Lon 

done vyksta pirmoji pasau
linė konferencija, kur i ap ta 
rė labai gabių va ikų problemą. 
Konferencijos t iks las — labai 
gabius vaikus ge r i au s u p r a s t i 
ir auklėti. , 

Iškart toks rūpes t i s a t rodo 
neįprastas. Papras ta i , proble
mas sudaro negabūs i r a ts i l ikę 
vaikai. Bet a r t ie labai g a b ū s 
vaikai gauna viską, ko j iems 
reikia? 

Jau 1966 m. Anglijoje y ra į-
steigta "Tre National Assocaa-
tion for Gifteed Children" d rau
gija, kuri sią problemą ty r inė ja 
ir stengiasi atkreipti vyr iausy
bės, visuomenės ir mokyklos dė
mėsi j sunkumus, su kuriais tte 
vaikai ir jų tėvai susiduria. Daž
nai atsitinka, kad tokie gabūs 
vaikai y ra pajuokiami, todėl jie 
ima nuduoti esą mažiau pro t in 
gi, negu jie iš t iesų yra. 

Visa mokslo s is tema mokyk
loje yra skir ta normaliai gabiem 
-rrk;r..Arn5t. Kurie lieka žemiau 

žiai piešti, groti muzika, bet ir 
[laisvai kalbėti penkiomis kalbo
mis. Lošdamas šachmatais, ap-
lošė šachmatų meisterį. Micha-
el džiaugėsi, kad jis pagaliau 
galėjo pradėti eiti j mokykla, 
be t čia prasidėjo jo didžiausias 
nusivylimas. , 

J i s nuobodžiavo ir gaudavo iš 
savo mokytojos piktas pastabas. į 
k a d jis daugiau padarydavo pra- į 
t imų, negu mokytojos buvo už
duo ta padaryti, arba pasirody-; 
davo daugiau žinąs, negu jo mo- j 
kytoja. Mokyklos draugai j j iš-1 
juokdavo ir Michael mėgino "pri 
sitaikyti". Bet čia iš linksmo en
tuziasto pasidarė paniuręs ir iš
blyškęs vaikas. Tėvai nuvedė jj 
pas vaikų psichiatrą ir tas rado 
jį labai aukštos inteligencijos ir 
gabumų. Tėvams teko rasti jam 
atsakančią privačią mokyklą, 
kurioje jis galėjo toliau moky
t is . 

Ne visi gabūs vaikai tur i to
kią laimę. Pagal Prancūzijoje 
dary tus tyrinėjimus nustatyta, 
k a d iš 14,000 vaikų tik vienas 
atsiranda labai gabus. Bet apie 
pusė tokių gabių vaškų suklum
pa ir palūžta savo gyvenime, nes 

Brangiai mamai ir sesutei 

A. t A. ONA! PETKEVIČIENE! mirus. 
mieliems ALDONAI i r dr. PRANUI MAŽEIKAMS. inž. 
ZENONUI PETKUI, d r . ROMUI PETKUI. STEFANIJAI 
MAŽUTIENEI. NATALIJAI ZAKARIENEI ir jų liūdin
čioms šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Agota Gudaitienė 
Alfonsas ir J olandą Kereliai 

imiiuiiiiiiHiiiiiiiimiiimiiiiimimiimii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t — Tel. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimimii 

R E A L E S T A T E 

Angliškas Cape Ced namas vienai 
šeimai gyvenu. Labai geram stovyje, i 
Apie 28 metų senumo. Marųuette pke.' 
$25,500. TeL 463-7831 
>OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO< 

M. A. Š I M K U S 
P.EAL ESTATE >'OTARY P C B U O 

EVCOME TAS. bKKVlCE 
4259 & Maptarood, tel. 254-745t 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI. pildomi 

PIULETTBfiS P R A S T M A I Ir 
kitokį M — I I 

>©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO< 

5 botai Ir biznio patalpa. Sū p. 
sklypas. Bnghton Pke. MOr. aamaą 
nebraogua Reikia skubiai parduoti 

6 butai po 5 kamb. Mūrinis - me
dinis. $1,100 pajamų į mCo. Prašo 
$50,000. Marquette Pke. 

10 boto mfirlnla. Nauji ) r engimai 
Labai geros pajamos Savininko pa
skola. Labai geras namas, Reikia 
skubiai parduoti. 

Š I M A I T I S , R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

A. + A. 
EDMUNDUI PAULAUSKUI tragiškai žuvus, 

jo ŽMONAI, tėvams: ONAI ir PRANUI PAULAUSKAMS. 
SESERIMS ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą. 

Ona Žadvydienė - Steponienė su vyru 
«r visa Žadvydu šeima 

M O V I N G 
&ER&NAS perkraasto baldos Ir ki
tos daiktu*, b H toli miesto leidi* 
mai ir pilna apdraoda, 

TELEF, — WA S-806S 

iiiHiiiiiMHiiiuiiniiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 
N A M U R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai Jrengla romaa, 

virtuves ir naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

H e m ą * . teL 778-0838 po 6 v. v . 
immiimiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiimiiuiiiiM 

HELP WANTED — VYRAI 

WANTED 
Exp. Brown & Sharp srew ma 

chine operators, also Exp. & Quaii 
ūcd thread roller, set^ip & opera 
tor malė or female. 

Esperienced Brown & Sharp 
Serew >Iachine Operators 

— Also — 
Ezperienced and Qaaiified 

Thread Bolier, 
Set-up and Operator 

MALĖ OR FEMALE 

I N L A N D M I D W E S T 
C O R P O R A T I O N 

Tel. —775-2111 
EXPERIENCED TAILORS 

WANTED 
Please contact: 

HOUSE OP DURO 
172 N. Michigan A\-enne 

DE 2-2307 

A. t A. Aviacijos kpt. EDMUNDUI PAULAUSKUI 
tragiškai žuvus, 

jo mylimai žmonai RITAI, tėvams ONAI ir PRANUI PAU
LAUSKAMS, seserims: IRENAI. BIRUTEI ir SIGUTEI su 
šeimomis bei uošviams STASIULIAMS su šeima, reiškiame 
širdingiausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Stasė ir Juozas Mackoniai 

S T B t R B A N TTCRPOIVITN-G 
REMONTUOJAME MCRĄ 

NEMOKAMAI APSKAIČIUOJAME 
TeL — 776-0308 — 841-7579 
MAKKY ZILLNSKI, earininkaa 

šio vidurkio arba žymiai prašo-1 jie lieka nesuprasta. 
ka vidurkio normą, jaučiasi juo
da avele. Taigi aukš tos inteli
gencijos vaikas jaučiasi pana-
dtei, kaip ir žemos inteligenci
jos. Jis nenori išsiskirti iš savv 
draugų, nes t a d a dažnai lieka 
pajuoktas ir nesupras tas . Taip 

JAV-bėse ir Sovietų Sąjungoje 
mėginama šią problemą spręsti. 
Ten yra įsteigti specialūs insti
tu ta i gabiems vaikams auklėti. 
Kitur Europoje to nėra. 

Londono konferencijos tikslas 

J 

oooooooooooooooooooooooooo 
HKATLNG CO>TKACTOR 

Jrengiu mieste ir užmiesty naujus 
ir pei statau senus visi} rūsių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
ir vandens boilerius. .Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. W«**ern A v e. 

Chicago, 111. 60608 
Tel. VI 7-3447. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

dažnai atsitinka s u labas gabiais j buvo išspręsti žią problemą ir 
vaikais. Vienas tokių buvo 5 i labai gabiems vaikams duoti vi-
metų švedas Michael. J i s j a l e j© i ssu» galimybes savo gabumams 
ae tft rašyt i a r ska i ty t i , g ra - plėtoti. A. T. j 

Karo lakūnui 

A. t A. EDMUNDUI PAULAUSKUI 
t ragiškai žuvus, žmoną RITĄ (STASIULYTE), jo tėvus 
PRANĄ ir ONUTĘ PAULAUSKUS, seseris IRENĄ, BI
RUTE ir SIGUTĘ su šeimomis, kitus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stasys ir Terese Ančiuliai 
su šeima 

•iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimirmiiiiiiD 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. GI skelbunų kai-
aos visiems prieinamos. 

•uiiiiiiiiitituiiiiiiiiiiiiniiiiuiuiuiHuus 

BUDrS REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDU0SIT — 

NUOMOSIT 
IYAIR0S DRMJDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lemomte, 135tb & Archer Ave. 

TeL — 257-5861 

Mums Gerai Kartu 
6 kamb. 12 metij modernus mūras. 

"be bo. irensrta \TjtuvK ir kambarys 
boism^nte. Naujas garažas. Arti par
ko ir Califonia Ave. Greit galite už
imti. *2:>.-

2 imtii medinis 2 auto garažas — 
reikia specialisto ranka pataisymui. 
Marquerte Parke. $13.000. 

Modt-. - <itu mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji SlldjnmaL 
Centr. air conaitioning. Arti Maria 
Hlgh, $45.000. 

1V% auk*to i in ttotą. 19 meta mū
ras. 2 auto garažas. Kambarys sau
sam bevsrnente su patogumais. PuStj 
medSio porCius. $32,000. 

S butai — 1* meta mūras Ir mSro 
garažas. Nauji atskiri šildymai, air 
oondiUoning, karpetai Įrengtas bels-
mentas. Per menes! gaunate rieną 
butą. Arti parko $25.700. 

S bota mūras. Naujas gasa šildy
mas. Nauja elektra. Aiumin. langai 
$15,000 pajamų metams. Arti mūsų 
$71,700. 

VAL0IS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St^ tel. RE 7-7200 

A R E Y O U A 
* Positive Thinker * Ambitious 

* WiUina: To Work 
* Outgoing Personality 

lt the answer is ves... you are th<> 
eseact type oi" person w« are searcn-
ing for! Tou can become an adver-
tising salesman eaxning $25.000' — 
40,000 a year. 

For Personai Int«>rvi<»w Call 
MK. MALONE 648-0374 

J A N I T O R 
Married man desired for beautiful 

44-unit apartment buildin? Northside 
on the lake. Automatic gas heat, gar-
bajre chutes. 

Seeking man experi«>ricpd in mam-
tenance. renting antį dealing with tp-
nants. Kxcellent salary incl, free 
apartment. 

CALL 251-9328 

D Ė M E S I O ! 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Viritinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreikitės \ "Draugo'' administra
ciją visais panašiais reikalais. Bū
site patenkinti kiekvieną kartą. 

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

Apdraus tas pe rk raa s tymas 
Įvmiiirj s tMuiuq 

8ZS WEST 84tB PLACB 
I e L — FBont ler t-18ffl 

oooooooooooooooooooooooooo-
BUTŲ NTOMAVIMAS 

Namų pirkimą* — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Iaeotne Tax 
Notsriatss — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzle Ave. 77S-22SS 
xvoooooooooooooooooooooooo< 

Perskai tę "Draugą", duokite 

j) kitiems pasiskaityti . 

Remkite tuos biznierioB, ko

r i s skelbiasi dien. "OraotV*. 

NAUJIEJI 1976 
KALENDOMAI 

Ateinančių natijų metų kalen
doriai bus greitai siunčiami vi
siems DRAUGO skaitytojams. 
Jei kai kurie norėtų dar daugiau 
kalendorių, prašome užeiti į ad
ministraciją a r prašyti per paš
tą. Kaina 50 centų asmeniškai 
pasiimant ir 75 centai, jei per 
paštą prašysite. 

Rašykite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, DJL 60629. 



DR. ROŽf TiJONiENĘ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS 
zemiikąją Spalio 18 d. savo 

kelionę ba:gė a.a. dr., dantų gy
dytoja, Rožė Paurvtė-Tijūnienė. 
Velionė gimė 1902.1 V.21 Butiš-
kių kaime, Antazavės vis., Zara
sų apskr. Pradžios mokslą, ėjo 
Antazavėje. 1923 metais baigė 
Panevėžio gimnaziją, dantų gy
dytojos diplomą įgijo Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune. Bū
dama patrauklios išorės, tvarkin
ga, sociali, simpatinga ir mylė
dama pasirinktos profesijos dar
bą ir žmones, žmonių buvo my
lima, įgijo didelį pasitikėjimą ir 
sėkmingai vertėsi dantų gydyto
jos praktika pradžioje Kaune, o 
nuo 1933 metų — Rokiškyje. 

1935 susituokė su vietos pašto 
viršininku Jonu Tijūnu ir tais 
pačiais metais, kanu su vyru, 
persikėlė į Kybartus. Buvo gele
žinkeliečių tarnautojų nuolatinė 
dantų gydytoja ir vertėsi privačia 
praktika. Kybartuose gimė sūnus 
Vytautas. 

1940 m. sausio mėn. teko per

tos apie ją sakydavo —pavyz
dingai šventa moteris, tai retai 
girdimas epitetas iš moterų pu
sės. Lietuvoje likę artimieji be
veik visi buvo ištremti Sibiran. 
G: brolis kunigas, buvęs Užpa
lių klebonas, buvo persekiotas ir 
taip žiauriai '"nubuožintas", kad 

Uciuviy 

PANEVĖŽIEČIU VEIKLA 

1955 m. Chicagoje įsisteigęs 
Panevėžiečių klubas, per tą lai
kotarpį daug nuveikė kultūrinėj 
srityje. Daug klubo narių iške
liavo amžinybėn. Steigėjų t a rpe 
nebėra prof. S. Kolupailos, inž 

Į r iaus ir Girėno mok. pernai bu-
I vo ski r ta . Panevėžiečių didelis 

tu. .Tarv- tdr>n visi >M'V«.' nnm*-' ORATKfTAF 
vėžiečiai, todėl turint tokius 
veiklius Masilionius, Jadviršius, 
Kuncę. Betkauską ir eilę kitų. 
dar daug bus pasiekta. I r šio 

pinnscRemg, 1<*7R T" l a p k r i č i o m. 

buvo reikalingas didelės paramos. | I v a n a u s k o > ^ s t . Biežio, dr. B 
Juos visus velionė dr. Rožė sa
vo siuntiniais rėmė. Labdara ir 
šalpa jos širdžiai visada buvo ar
timos. 

Prieš kelis mėnesius dr. Rožė 
pasijuto nevisai sveika. Spalio 
pradžioje paguldyta į šv. Kry
žiaus ligoninę, kur išbuvo tik dvi 
savaites, ten ją globojo ir gydė 
dr. Vaškevičiūtė. Ligonė, aprū
pinta šv. Sakramentais, spalio 
18 d. 8 vai. ryto tyliai ir am
žinai užgeso. 

Velionė buvo pašarvota Pet
kaus Marąuette koplyčioje. Atsis
veikinimas įvyko spalio 21 d., ku
rį gražiai pravedė šaulys Pr. 

sikelti drauge su vyru į Vilnių,! Tamkus. Velionė_ priklausė eilei 

Gaidžiūno, Stakėno ir eilės kitų, 
o šių metų geg. 24 d. a ts iskyrė 
ir paskutinysis pirm. Bronius 
Leščinskas. Spalio 26 d. klubo 
susirinkime, kuris įvyko Jau::i-
mo centre, buvo visi prisiminti 
susikaupimo minute, užprašytos 
iapkr. 2 d. šv. Mišios koplyčio
je. Susirinkimas, kuriame daly-

j klubo veikėjas ir steigėjas Va-1 susirinkimo proga, po visų dar-
dapolas. sulaukęs 78 m., labai bų, pažiūrėtas J. Masilionio fil-
t-sąs sunkioj padėtyje ir para- jmas apie Chicagos Aukšt. mo-
lyžuotas, susirinkimas nu ta rė ' kyklos išleistuves, buvo gražiai 
j a m paskir t i Šalpos 100 dol. I padraugauta, pasivaišinta. P. 
Jadvi rš i s iškėlė, kad reikia pa- Indreika, panevėžietis.pakvietė į 
kelti į klubo garbės nar ius k a i l ^ ^ o s Bažnyčios Šalpos ren-
kuriuos mūsų darbuotojus. Vai- į gim<> komiteto didžiulį koncertą, 
dyba jau buvo -umačiusi tą; k u r i s įvyks lapkr. 29 d. Marijos 
garbę suteikti J. Masilioniui, 
susir inkimas mielai pr i ta rė . Iš 
valdybos iškrito keli nariai, to
dėl buvo pririnkti: Juozaitis, 
Kanišauskas ir Kriaučiūnienė. 
I š r ink ta ir parengimo komisija. 

Panevėžiečių kiube energingai 

t e lk tas lėšas išskirsto 
objektams, todėl ..k t enka lin
kėti , k a d ir toliau klubas gyvuo-

kur J. T jūnas 1939 m. rudeni 
buvo paskirtas Vilniaus 2 pašto 
viršininku, čia taipgi atidarė sa
vo dantų gydymo kabinetą ir 
darbavosi iki bolševikų okupaci
jos. Atleidus vyrą iš pareigų, per
sikelta į Šiaulius, kur jau nebebu
vo galimybės savystoviai dirbti, 
bet turėta "laimės" gauti darbą 
poliklinikoje. 

l')41 m. vokiečiams okupavus] 
Lietuvą, dr. Rožė Tijūnienė buvo Į 
paskirta tos poliklinikos vyresnia i 
daiitų gydytoja — vedėja. Po! 
bolševikinės "tvarkos'' pastatant. 
"ant kojų" polikliniką, dr. Tijū- į 
nienei teko panaudoti daug suma- ( 
aurr.o. įdėti pastangų, darbo ir] 
išeikvoti energijos. Nemaža rū- ' 
pėsčių ir pavojų abiejų okupacijų 
metais nešęs gyvenimas neigia- ; 
mai veikė velionės nuotaiką, bet; 
labiausiai jos jėgas pakirto di- j 
džiai skaudi šeimos nelaimė: sū
nus Vytautas, išvykęs su motina 
1943 m. rudenį i Zarasus aplan
kyti giminių, susirgo difteritu ir 
mirė. Palaidotas Užpaliuose, ku
rie buvo laikomi lyg antroji tė
viškė, nes kasmet pas brolį kle
boną vasarodavo. Širdies skausmo 
perblokšta motina nuo sūnaus 
mylimo kapo pasiėmė žemės sau
ją, kaip relikviją šventą, gausio
mis ašaromis dažnai laistydama 
ir prie širdies glausdama, atsive
žė čia, Amerikon. 

1944 metais liepos mėnesį, rau
donam slibinui Lietuvon grįžtant, 
palikusi Šiaulius ir viską, pasiė
musi tik universiteto diplomą ir 
nuo sūnaus kapo žemės saują, 
kartu su kitais bedaliais dr. Ro
žė išvyko nežinion — į Vakarus. 
Vokietijoje jos diplomas buvo 
pripažintas, daktarė buvo paskir
ta darbuotis savo specialybėje, 
Drezdeno priemiesty Veinboele, 
kariuomenėn pašaukto vokiečio 
dantų gydytojo kabinete. Ir Čia 
kaip prityrusi gydytoja vokiečių 
aukštai buvo įvertinta ir gerbia-
ma.Subombardavus Drezdeną ir 
artėjant frontui, apsistojo prie 
Coburgo, Lichtenfels, kur ir su
laukė karo pabaigos. Karo veiks
mams pasibaigus ir lietuviams 
pabėgėliams buriantis į stovyklas, 
velionė dr. Rožė su vyru apsi
gyveno Seligenstadto lietuvių sto
vykloje, netoli VVuerzburgo, ku
rioje buvo paskirta dantų gydy
toja ir dirbo iki išvažiavimo į 
Ameriką. Apsigyveno Chicagoje. 

Kaip ir visiems atvykusiems 
pradžia buvo sunki ir teko dirbti 
ne savo specialybėje. Susipažinusi 
su vietos sąlygomis ir profesijos 
praktikuojančiais kolegomis, pe
rėjo dirbti savo profesijon, pas 
žinomą dantų gydytoją dr. P. At
kočiūną, su kuriuo sėkmingai 
darbavosi ilgus metus. 

Dėka savo darbštumo ir tau
pumo, ilgainiui abu su vyru dar-
buodamies įsigijo nuosavą pasto
gę, kurioje buvo labai gražiai 
įsikūrusi. Velionė laikėsi krikŠčio-
niško-lietuviško principo: -"Sve
čias į namus, Dievas j namus". 
Jei kam teko jos namuose su ko
kiu reikalu būti, jei tik ji galė
jo — kiekvienam padėjo, ir re
tai kada kas iš jos namų nepa-
vaišintas išėjo. Net stovykloje ki-

organizacijų, kurių atstovai tarė 
jautrius atsisveikinimo žodžius: 
J. Skeivys — šaulių vardu, A. 
Ruibienė — Dantų gyd. s-gos 
vardu, J. Pocius —Liet. Pašti
ninkų s-gos vardu, A. Rėklaitis 
— Lietuvių Fondo vardu, A. 
Dumbrienė — mokslo draugų 
vardu, J. Mackevičius — Balfo 

vavo apie 50 narių svars tė savo 
veiklos reikalus. Pirmininkau- i veikia veik visi riai, savo su-
jant Betkauskui, sekr. Jadvir- Į 
šienei, prabėgta piati dienotvar
kė. Iš protokolo paaiškėjo, kad 
pavasarį rengtas pobūvis atnešė 
gražaus pelno, virš 800 dol.. ku
rio pirmininku buvo mokyt. J . 
Masilionis. Buvo aukota mokyk
loms, "Kronikai" ir k t . Yra iš
rinkta komisija klubo į s ta tams 
paruošti: J. Masilionis, adv. P. 
Žumbakis ir vienas iš valdybos. 

Buvo su ta r t a paskirt i Balfui 
25 dol., Vasario 16 gim. 25 dol., 
Jaunimo kongresui 50 dol., Kr. 
Donelaičio mok. 150 dol.. Da-

aukšt. mokykloj. Iš Toronto at
vyksta mergaičių choras "Ai
das." Balys Svalia 

Vatikane įvyko Turizmo sielo
vadai Europoje koordinuoti 

j draugijos metinė konferencija. Ją 
atidarė Popiežiškosios komisijos 
Išeivių ir Turistų sielovadai tvar
kyti pirmininkas kardinolas Bag-
šio. 

A. t A. Muzikui JONUI ZDANIUI 
m i r u s , 

peniai JULIJAI ir sūnui flLMIŪI reiškiame užuojautą 
ir drauge, velionies dainas dainuodami liūdime. 

. 
Lietuvos Vyčiu Choras 
ir vedėjas Faustas Strolia 

A. a. dr. Rožė Tijūnienė 

vardu, J. Bagdžius — Liet. Bend
ruomenės vardu ir kun. J. Velu-
tis —giminių vardu. Kan. V. 
Zakarauskas drauge su budynių 
dalyviais atkalbėjo rožinį ir pa
giedojo Marija, Marija. Koplyčio
je dar lankėsi ir pasimeldė: pa
rapijos klebonas A. Zakarauskas, 
kun. Šantaras, kun. Kireilis, kun. 
Kuzminskas ir kun. J. Raibužis. 
Spalio 22 d. 9 vai. ryto kan. V. 
Zakarauskui atlaikius koplyčioje 
prie atviro karsto laidojimo mal
dą, visi laidotuvių dalyviai, ati
duodami velionei paskutinę pa
garbą, su Ja atsisveikino praeida
mi pro karstą. Paskutinis atsis
veikino vyras Jonas, kuris labai 
sujaudintas ir ašarodamas pabu
čiavo žmoną, iškeliaujančią amži
nai. Po to, karstas uždengtas ir 
išvežtas į Šv. M.Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur kan. V. Zakaraus
kas atnašavo gedulingas pamal
das, o kun. J. Velutis pasakė la
bai jausmingą pamokslą. Karstas 
buvo apdengtas Lietuvos tautine 
vėliava. Šv. Mišių metu giedojo 
solistas J. Vaznelis, vargonavo A. 
Kalvaitis. Pamaldos buvo labai 

įspūdingos, kuriose dalyvavo daug 
žmonių. 

Paminėtina, kad a.a. velionė. 
dr. Rožė labai mėgo gėles, to
dėl ir karstas koplyčioje, jos prie-
telių gausiai buvo gėlėmis apsta
tytas. 

Kapinėse kan. V. Zakarauskui, 
prie atviro kapo atlikus baigmi
nes maldas, ant karsto užberta 
velionės atsivežta iš Tėvynės, nuo 
mylimo sūnaus kapo gimtosios 
žemės saujelė, kaip Tėvynės mei- Į 
lės ir jungties simbolis su Jos | 
artimais, kurie anksčiau yra iš-1 
keliavę Amžinybėn. Šaulių vadas, 
nuėmęs nuo karsto tautinę vė
liavą, įteikė vyrui Jonui Tijūnui, j 
kuris giliai susijaudinęs priėmė, j 
Ant karsto uždėta rožių ir kito- | 
kių gėlių žiedų, o karstas iš leng- I 
va, paskutinių giesmių akordams! 
aidint, verkiančio vyro apkabin
tas ir pabučiuotas, pradėjo leis- Į 
tis į kapo prieglobstį. Tai pat: \ 
sunkiausia valanda pasiliekan- i 
tiems, ypatingai vyrui ir artimie
siems. Prieš paliekant kapą, jaus- Į 
mingai sugiedota Marija, Marija 
ir Lietuvos himnas. 

Laidotuves tvarkė Šaulių Rink
tinės vadas VI. Išganaitis. Koply
čioje, bažnyčioje ir kapuose gar
bės sargybą prie karsto ėjo uni
formuoti šauliai, o taip pat ir 
karstanešiais buvo šauliai. Visi 
dalyviai buvo pakviesti pietums. 

Taip, toli nuo savo numylėto 
krašto, gražių pušynėlių ir ežerė
liais puošnių gimtų laukų, sveti
moje žemėje, palaidota ištikimoji 
Lietuvos dukra dr. Rožė Tijū
nienė. Tebūnie Jai lengva šios 
šalies žemė ir teilsisi amžinoje 
ramybėje. Giliame liūdesyje sken
dinčiam vyrui Jonui Tijūnui , 
mūsų —visų šaulių — nuošir
di užuojauta. 

(kp) 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 
J U 0 2 A KŪJELĮ su š e i m a 

ir giminėms nuoširdžiai užjaučiam ir liūdim. 
Stefa ir Petras Kisieliai 

Elena ir Antanas Razmai 

Mylimai mamytei 

A. t A. ONAI PETKIENEI mirus, 
mielus draugus inž. ZENONĄ ir VANDĄ PETKŪS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stefa ir Aleksas Jančiai 
Balta Haimapel 

A. f A. IZABELEI NORUŠIENEI mirus, 
jos šeimai reiškia širdingiausią užuojautą 
ir drauge liūdi 

Prof. Vanda Tumėniene 
Marija Žiliene 

Mielam 

PRANUI ir JADVYGAI PREIKŠAIČIAMS, 
jo MOTINAI Lietuvoje mirus, reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

S. Sakavičienė 
J. ir K. Zalagėnai 
S. ir J. Užupiai 

A. + A. J O N A S M. A L U Š A S 
Gyveno 6135 S. Campbell Avenue, Chicago. Illinois. 
Mirė lapkr. 6 d.. 1975, sulaukęs 48 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragėj. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė (Arbačiauskai

tė) , motina Tela Užemeckaitė-Alušienė; 2 svainės ir 2 svainiai 
Lietuvoje; kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė L. B. Brighton Park apyl., šakių klubui, Taura
gės klubui. Vytauto D. šaulių kuopai ir Chicagos Meškeriotojų 
-Medžiotoju klubui. 

Kūnas bus paša rvo tas šeštad., 5:30 vai. popiet Mažeikos-
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 10 d. iš koplyčios 10 vai. 
r y t o bus atlydėtas į švč . M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv . Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalvvs,: -: šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjsta-

Nuliūdę: Žmona i r motina. 

Laid direkt. Mažeika-Evans. Tel. R E 7-8600 

A. + A. 
M A G D A L E N A B A K U T I E N E 

po levais Valiukevičiūtė (Vaiūkas) 
Gyveno Sv. Šeimos viloje. 
Mirė lapkričio 8 d., 1975 m., 8:47 vai. ryto. sulaukus 88 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkų apskrityje, Gudelių parapijoje. Ru

denų kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elisabeth, sūnūs Victor ir 

Peter, 3 anūkai ir 11 proanūkų, brolis Antanas Valukas ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui, SLA 134 kuopai. Suvalkie
čių draugijai, Don Varnas American Legion 986 posto moterų pa-
gelbiniam vienetui. Buvo amžina narė Sv. Kazimiero Seselių rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 11 d. iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Svč. Mergelės Marijos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoj gėlių prašoma paaukoti Sv. Šeimos vilai. 
Nuliūdę: Duktė, sūnūs ir brolis. 
Laidotuvių direkt. — Mažeika - Evans telefonas 737-8600. 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S I R S Ū N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 

1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K IS 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMiD 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-8852 

4805-07 South Hermifage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

"~ ANTANAS PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. Yards 7-3401 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą. 
Už $500 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes 
galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIE
TUVIŠKA KNYGA- Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo 
leidinius treo.daliu pigiau. 

Rašykite tuojau: 
Lietuviškos Knygos Klubai 

4545 We«t 6Srd Street 
Chicago, nilnots 60629 

pridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės. 
išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas api* išleidžiamas knygas. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubHc 7-1213 
11023 Southwest Highway, Pakš Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS L RIDIKAS 

3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-l»ll 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 S. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems. 

VASAITIS — BUTKUS 

1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis. 1975 m. lapkričio m. 10 d. i 

X Jonas Talandis, Lietuvių ! 

respublikonų federacijos pirmi-! 
ninkas, praneša kad planuoja- į 
ma federacija paskirstyti į ke-
tūrius regijonus, sekant respu- į 
blikonų tautinių grupių panašų! 
geografini pasiskirstymą. Pa
skyrimas keturių koordinatorių j 
šiems rajonams bus paskelbtas : 

X Kristi jonas Narkevičius, i n e t rukus . Sekanti Lietuvių res-; 
kurio tėvai gyvena Suomijoje, j DUDiikonų federacijos konvenci- į 
a tvykęs į JAV-bes studijuoja ] a planuojama šaukti Chicago-
tarptaut in ius santykius Lake j e rugsėjo 4 ar 5 dieną, Lietu-1 
Forest kolegijoje. Jis yra lan- ! ^ų tautinių šokių šventės metu. j 
kęs aukštąsias mokyklas Grai- ; x Gen. M. Rėklaitis, Chicago, | 
kijoje ir Prancūzijoje. Sią žie- ; m . . dėkodamas už kalėdines kor-' 
mą, baigęs čia kolegiją, planuo-1 t e les . atsiuntė auką, už kurią 
ja gilinti studijas Belgijoje. No- dėkojame. 
ri pasiruošti diplomatinei tarny- j x Antanas Kakanauskas, 
b8-*- j Detroit, Mich.. 82 metų amžiaus, 

x Vincas Trumpa skaitys i ilgametis "Draugo" skaitytojas, 
paskaitą vysk. M. Valančiaus džiaugiasi gavęs -Draugo" kalė-
minėjime šį* sekmadienį Jauni- į <*inių kortelių siuntą. Šia proga 
mo centre tema "Valančiaus' siusdamas 10 dolerių auką. pa-
derlius". Minėjimas prasidės z\™& m u m s malonų laišką, ku-
val po pietų. ' " a m e pažymėjo, kad dienraštis 

x "įsijunkime^, moksleivių į ilgus m e t u s t e i k ė j a m didelį 
ateitininkų sąjungos leidinėlis, • džiaugsmą. Dėkojame, 
išėjo iš spaudos. Jame yra duo- j x Adolfas t a m p ė , Water-
tos moksleiviam septyniems su- [ būry. Conn.. mums atsiuntė laiš-
sirinkimas temos, liečiančios! ką, kuriame nusiskundė, kad 
charizmatinį judėjimą, okupuotą: paštas pavėluotai pristato 
Lietuvą, rašytoją, menininką ir į "Draugą". Nežiūrint to, jis mie-
kt . Šį metinį planą paruošė Li- į M laukia savo dienraščio ir pri-
lė Gražulienė ir dr. K. Keblys. į dėjo 12.50 dol. auką. Nuoširdžiai 
Taip pat prisidėjo Janina Udrie- į dėkojame, 
nė ir Viktoras Naicas. x Vytas Miceika, Hickory 

_ . „ , Hills, 111.. padėkojo už kalėdines 
x Cicero šauliai u- Ju" sve- j k o r t e l e g k fc m . 

čiai, kurie lapkričio 16 d. v y k s ; , < D r a U g ą , . , 1 Q d o l e r i ų a u k a 

į Wisconsin, Pvacine šaulių šven- i A c i u 

CHICAGOJ IR APYIINKESE 
ninkais ir aktoriais perduoti 
scenoje. Šiemet baliuje nebus 
loterijos, todėl bihetų kaina 

Vykdama pro Chicagą, ke- j V*k^*™- B a ^ a u s metu bus į-
:Į teiktos 

SUSITIKIMAS SU VINCE 
JONUŠKAITĖ -
LESKAITIENE 

lioms dienoms buvo sustojusi | 
Vincė Jonuškaitė - Leskaitienė. 

premijos jaumesiems 
spaudos, radijo ir foto bendra
darbiams. Kadangi Dr. Dauž-Nors sio t rumpo viešėjimo tiks- „ . M _ . . . .. , .. , ^ vardzio fonde, iš kurio išmoka li da ta nebuvo iš anksto zmoma, 

Lietuvos generalinė konsule J. Daužvardienė ir viešnia V. Jonuškaito-Leskaitionė su LMKF Chicagos klubo 
narių grupe. Nuotr. Z. Genučio 

IŠ A R T I IR T O L I 

te, 6:45 vai. ryte renkasi pr ie! 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Michigan City, Ind., laik

raš t i s "The News - Dispatri" 
praneša, kad vietos rinkimuose 
Beverly Shore, kad į miesto 
valdybą 4 warde demokratas 
Jaunutis Dagys laimėjo prieš 
respublikoną Algimantą Bakutj. 
o 5 warde demokratas Vincent 
Shaulis prieš respublikoną T. 
Sims. 

— "Sukilimas'* — Kazio Škir
pos knyga, kurioje atsispindi 
tragiška Letuvos padėtis po pir
ui Msios Sovietų Sąjungos okupa
cijos, bus pristatyta New Yor-
ko ir apylinkių lietuviškai visuo
menei lapkričio 16 d., sekmadie
nį, 4 vai po pietų Kultūros ži
dinyje. Knygą pristatys rašyto-

Aldona Ir Vytantas Cepė-;jas, žurnalistas, visuomemnm-
Šv. Antano parapijos salės. ' ̂  CMeago Hl , vėl p s r ė m ė ; k a s Vytautas Volertas. Prista-

X v . s. Aleksas Karaliūnas, m ū s ų d i e n r a S t į a u k a A č i ū t ymas bus paįvairintas Levo 
skautų Vidurio rajono vadeiva, į x A n t a n a s Mockus, Hartford, į Prapuolenio atsišaukimu į tautą 
Žmona Elena ir duktė Rūta. gy- , C o n n u ž s i s a k ė d a u g i a u k a lėdi- i 1941 m. birželio 23 d. per Kau-
veną Chicago je. lapkričio 1 4 ; ^ kortelių ir t a proga aukojo ^o radiją ir paskaitymu ištrau-
buvo išvykę į Omaha. Nebr. da- j ~ dolerius. Dėkui. i k tJ *š knygos. Po programos pa-
lyvauti bendroje skautų Vinco , \ bendravimas prie kavutės ir mu-
Kudirkos vietininkijos ir skau- j x * J * * W Puškarslds , Chi-< 
čių Neries tunto 25 m jubilieji-' c a S ° . m- dėkodamas už kalėdi
nėje iškilmingoje sueigoje. Ofi-;™* Korteles, parėmė "Draugą" 
cialioje dalyje vadeiva pasakė į10 dolerių auka. Labai ačiū. 
sveikinimo kalbą. Dalyvavo Iš- į x Aukų po 5 dolerius atsiun-
kilmėse skautams duodant įžodį' ^ . 
ir juos pakeliant į aukštesnius j K u n z . Gelažius. Chicago, 

Ant . Valėnas. Midi., EI., 
fitella Sheputis. Cicero. 
Antanas Masiulis. Chicago, 
Juozas Pečiulis. Chicago, 
Stella Šaukštelis. Chicago, 
Lucy Navickas, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

lios į vakarus 
Rd., Sauthfielde. 

— Dr. Kazys Arabrozaitis, dr. 
Vytautas Dambrava ir Vytautas 

nuo Telegraph | kiečių, lenkų ir dar kitų tauty
bių, nes kuopa nepaprastai miš
ri. Kuopos nariai savo mielam 
vadui padarė staigmeną, pa 

LMKF Chicagos klubo valdyba 
spalio 29 d. vakare viešniai su
rengė priėmimą, kuriame daly
vavo generalinė konsule J. Dauž-
vardienė, klubo valdyba, buvu
sios klubo pirmininkės ir narės, 
kurios padėjo paruošt i spalio 16 
d. paskutinį renginį—Chicagoje 
esančių konsulų žmonų priėmi
mą ir knygų, g in taro bei lietu
viškų audinių parodą. Dėl laiko 
stokos nebuvo įmanoma sukvies
ti visas nares susit ikti su šio 
klubo steigėja ir ilgamete LMKF 
centro valdybos pirmininke V. 

Vaitiekūnas parašė straipsnius! kviesdami muziką ir dainininkę ! J ° n u s k a i t e - Leskaitienė. 
_ prisiminimus, kurie bus at- j kurie visą vakarą linksmino da-j K l u b o Pirmininkė M. Marcin-

mos premijos jaunimui, pinigų 
yra nedaug, cv, ypač vykd. vi
cepirmininkui ir iždininkei dar 
teks pasukti galvą, kaip surink
ti pinigų. Esame tikri, kad po 
ateinančio Spaudos baliaus į 
Dr. Daužvardžio fondą galėsime 
pervesti apie 1,000 dol. i š ba
liaus pelno. 

Ateities planuose rikiuojasi 
gegužės mėn. pradžioje įvyk
siantis prieš 25 m. kovose už 
Lietuvos laisvę žuvusio žum. 
Julijono Būtėno minėjimas Jau
nimo centre, planuojama atei
nančio rugsėjo pradžioje su
šaukti spaudos ir radijo darbuo
tojų suvažiavimą "Dainavoje" 
a r Karaičių "Gintare". 

Red. V. Kasniūnas įpareigo-
spausdinti prof. Juozui Brazai-1 lyvius. Vaišių metu kuopos n a - j ^ n ė pris tatė valdybą ir pasi-
čiui skiriamame "Į Laisve" nu- i r ių dovaną įteikė Arno E n d r i - j f ^ C darnaus darbo rezulta-
meryje. Dr . V. Dambrava dirba įkaitis ir palinkėjo vadui s ė k - į t a i s - . ^ u v o . p a s k a i t y t a laiškai,, ^ k ^ g a I i m a greičiau j a e i s t i 

diplomatinėje ta r - i mės ateities gyvenime. KafM*Q- S " * ! * | W g ? . * " ' Į f ? ' 1 . J * B * e | M B i i "Lietuvio žurnalisto" nr., 
1 nas kun. Bronius Lubinas atsi- i Pareikšta padėka uz įdomias pa- • 

amerikiečių 
nyboje Venezuelos sostinėje Ca-
racas. 

cv pirm. kun. J. Vaišnys papra-
sveikinimo kalboje priminė v i s ą į ™ d a s i r L e t u v i s k a - vaisingumą. . š y t a g a t s t o v a u t i ^ ^ ^ j į ^ 

Lietuvos generalinis k o n - k i l ę gražių darbų lietuviškumui,! Sis priėmimas y ra maloniai i r į w ^ ^ j ^ ^ pagerbime Altos 
sulas dr. Julius J. Bielskis su i kuriuos kuopos vadas J. Venc- j " į * k o m e n t u o J a m a s j v a i n ų : ruošiamame bankete. Sekr. A. 
iDonia spalio 29 d. dalvvavo kaip į kus atliko per daugiau kaip l * ! ™ * ų " t " ^ ' 0 ™ums > T a | Pužauskas, kuris yra ir LŽS 
garbės svečiai priėmime, kurį j metų. vadovaudamas šiai lietu- „ ^ J S ^ ^ n J°2Leisti 
surengė Turkijos generalinis j viu kuopai, bet ir prieš tai, nes į { į * ™ ^ n J k ^ t ū r i n f o 
konsulas Kamil Uras su žmona i Labor service tarnyboje jis i š - l** 1 * m a z j * d a l e l e * " ^™™ 
savo rezidencijoje Beverly Hills, I b u v ° netoli 30 metų. Pagaliau 
Calif. Buvo iškilmingai minima | t a rė atsisveikinimo žodį ir pa ts 
52 metų sukakt is nuo įsteigimo i sukaktuvininkas. Nuo 1975 lap-
Turkijos respublikos. j kričio 1 J. Venckus nuolat gy-

— Arėjas Vitkauskas, sens s ; v ^na St. Ingbert - Rohrbach 
spaudos darbuotojas, jau ilgus : mieste, kur jis y ra įsigijęs nuo
metus vadovauja informacijos' s a v a butą. Nėra abejonės, kad 
įstaigai — World — Wide Bu- ! i r t o l i a u J i s l i k s aktyvus Uetu-
reau, 309 Varick S t . Jersey į A k o s i o s bendruomenės gyveni-
Citv. N. J . 07302. Minėtas infor-

Chicagos skyr. pirmininkas, 
kvietė cv narius jungtis ir i sky-

, r iaus veiklą. Skyriaus v-ba ne-

me. B. L . 

laipsnius. Įteikė žymenis- i r i 
dovanas užsitarnavusiems vietos 

I 

skautų veikėjams. 
x Illinois lietuviu respubliko-, 

nu metinis atžymėjimų banke-; 
tas įvyks 1976 m. vasario 28 d. į 
Jaunimo centre. Švenčiant Ame-
rikos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį šio banketo tema 
bus lietuvių tautinis įnašas į 
Amerikos kultūrinį gyvenimą. 

x Sol. Vidos Vaitkutės ir ba
lerinos Violetos Karosaitės kon
certas įvyks lapkričio 15 d. Jau
nimo centre. 

x Balzeko l ie tuvių kultūros 
muziejaus biuletenis "Lithua-
nian Museum Review" išėjo iš 
spaudos. Jame apstu nuotraukų 
ir žinių iš lietuvių g\^euimo. 

x Vilija J*»i\in»kas. 11933 So. 
Richard. Palos Heights. grojo 
čelo Southwest simfoniniame 
orkestre. 

x A. a. prof. 4. Brazaičio, 
mirties metinės bus paminėtos 
lapkričio 30 d. Tą dieną 3 v. p. 

Izikos. New Yorko LB Bičiuliai! m a c i J o s b i u r a s P a t e i k i a a m e n " 
maloniai kviečia visuomenę d a - i k i e č i ^ *P**tei nemaža ir Lietu-
l r / a u t i knygos sutiktuvėse. i v a ^ "etnvius liečiančios me-l 

Ŝ __ * . , , „ idžiagos. Neseniai "Globo" žur-į 
— Detroito skautų sukaktis. , ^, 

T i • - oooo J ^Zm r, i :nalas savo 11 numeryje at-Lapkncio 22-23 d. Detroito Bal-1 ,. , , . 'J . \ „ . . . _ , . . j . . . ~ spausdino savo kolumnisto A.1 
t i jos ir Gabijos tuntai mmes 2n * , , •' . . , , . , .. - ,. ,. i Vitkausko pateiktų informacijų metų veiklos sukaKtj. šeštadie-l . ., . - y . ; . . . . . , . . . . . .. i pluoštą, kur vra įdomių zimų ir mo vakare, kultūriniame centre. r . T. . . . 
6:30 vai. atidarymas skaučių-tų | a P l e Uetuvos okupaciją, 
parodėlės, kuriose bus išstatytai 
skautiški darbeliai. Po parodėlės 

KOLUMBIJOJE 

lobio. I pirnumnkes kalbą atsa- , v . . • - j x*-. : r _. . . . , • , , - tolimoje ateityje žada suruošti ke viešnia. J i primine, kad ne- . .. . . . . T . , r . , . . , . . skyriaus valdybos nario J . Ka-tuves visada organizuotai dirbo : .. . . . . , & , ., . . pacmsko knygų pnstatymą. ir buvo vertingos vyru talkimn- t* . J.-\ , r-* . . 7 . . Knygas aptar t i bus kviečiamas kes. Jos jau semai turėjo tas i, ., . . . . , . , , - . , , . , J , . , .. , . , laikrastirunkas Alf. Nakas iš teises, del kūnų daugelio Vaka- — . 
i ,^- , \ . 4. . I Detroito. rų kultūros kraš tų moterys te- s . . , . . «-. , , ••- * . . . Šiame posedvje LŽS narių są-bekovoja. Mes esame pajėgios . , . , . . . . , . , , . . _ . * •;.•' z . I rasas kiek sumažėjo, nes vienas 

dirbti ir mūsų pareiga yra d i rb - : , .. , 
.- , J i. .. --i-, * . , i ki tas sąjungos narys buvo pa
ti, kad t au t a išliktų gyva, kol ' " K 

atidaiymo, didžiose salėse 7 v. 
prasidės linksmavakaris. Meni
nėse programose (kurią planuo 

KANADOJE 
— 1975 m. ŠALSS suvažiavi- į 

mas Montrealyje. Šiaurės Ame
rikos Lietuvių studentų sąjunga j 

Lietuva vėl sulauks laisvės. Ra-
rino atkreipti jaunimo dėmesį į 
Lietuvos istoriją ir jos kultūri
nes vertybes. Generalinė konsu-
'.ė J . Daužvardienė prisiminė pir-

X Po 5 dolerius aukojo: 
A. Puškoriūte, Cleveland, 
Z. Koronkevičius, Santa Mo-

nica, 
V. Bilitavičius. Chicago, 
A. Bikinas, Chicago, 
R. B. Dūda, Flintridge, 
Vacys Glusnys. Detroit, 
J. Murinas. Detroit. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

KAIP PRISTATYTI M€SŲ 
DAILININKĄ IK MOKSLI-
NINK.^ AMERIKIE^L^VMS? 

Toks klausimas buvo nagrinė
j amas praėjusio penktadienio 
Jaunimo centro kavinės kultū-

j a ir veda vyr.. skautės ir ska u-i kviečia visus lietuvius s tudentus; 
ta i vyčiai) dalyvaus MeSai : W * » * " metiniame suvažiavi- ( K 
miško broliai iš Chicagos. Nu-me Montrealyje lapkričio 28-30 j * \ ,.: 1 
matyta humoristiniai pasirodv- : d- Programoj bus paroda: "Vai- j _ 0 l g a Cecilia Naranjo, Z 

m 

davęs pareiškimą iš jos išstoti. 
R. 

DDO>n LTV PROGRAMA 

Lietuviai Televizijoj progra
mą ir malonų susitikimą su Lie-1 m o J Jsijungė ir Lietuvių Jaunimo 
tuvos valstybinės operos prima-į centras, kurią kas antrą sekma-

I dona V. Jonuškaitė nepriklauso-1 d : e n i praveda kun. A. Kezys, 
j moj Lietuvoj ir vėliau jai kon-1 S J » istoriniai filmai ir kit i pa-
jcertuojant JAV. Konsule taip I veikslai sukelia žiūrovams pasi-
! pa t pasidžiaugė gražia klubo Į gerėjimo. Ypač, daug kam nebu-
| veikla. Dr. V. Sruogienė papą- i v o maty tas filmas apie 1939 m. 
į šakojo apie pat i r ta V. Jonuškai- ! N e w Y o r k e įvykusią Lietuvių 
t ės nuoširdų draugiškumą, stu- i &e™s dainų ir šokių šventę, ku-
dijuojant Berlyne, i r gražius jų I riai vadovavo komp. J. 2ilevi-
leimų santykius, gyvenant l ie-1 č i u s - d a b a r besidarbuojąs Muzi-
tuvoje. Ji pabrėžė didelę vieš-; kologijos archyve Jaunimo C2n-
ūos meilę Uetuvai ir Uetuviui. i t r e i r ruošias didžiulę istorinę 

Greitai bėgo laikas besidali- knygą iš muzikos ir dainų pa-
an t prisiminimais, aptariant s a u h o . 

'dubo darbus ir rūpesčius. Gra- l Lapkr. 2 d. LTV programoje 
'•iai paruošta D. Kurauskienės ir Pirmą kar tą pasirodė sol. V. 
K. Macevičienės vakarienė su- 'Vai tkutė , a t a k u s i iš V. Berly-
teikė malonią šeimos nuotaiką. | n o koncertui į Margučio rengia-

p. tėvų jėzuitų koplyčioje šv. I rinėje vakaronėje. Pokalbiui va-
Mišias atnašaus vysk. V. Briz- dovavo dr. Tomas Reimeikis. 
g\*s. asistuojamas kun. J. Vaiš- įvadiniame savo žodyje iškėlęs 
nio. SJ. ir kun. V. Rimšelio, j ne vieną problemą, liečiančią 
MIC. Per m-.šias giedos sol. Da- : aplamai dailės tautiškumą pa
na Stankaitytė. palydint vargo- i saulė jautos ir formos prasme, j 
nais muz. A. Jurgučiui. Tuoj po j Principinių ir praktiškų minčių! 
pamaldų Jaunimo centre įvyks;po to sekusiose diskusijose iš-j 

mai apie lietuvišką mokyklą, I vorykštės" tapybos. Prano Bal-1 m amžiaus, vyksta į Pasauht 
sto\-yklavimą ir kt. Šokiams : tuonio medžio šaknų skulptūros i i į e tmių jaunimo kongresą at 
gros Kaspučio kapela, veiks i r Algimanto Kezio nuotraukos. ' s t O V aut i Medellino. Kolumbijos 
bufetas. Apranga į šį vakarą iš- ^ u s rodomas Romo Šležo skai- jaunimui. Ji dalyvavo antrame 
eiginė — uniformos nebūtinos. ; d r i u montažas "Pirmasis grįži- j a u n į m o kongrese 1972 metais 
Kviočiami visa šeima, nuo v i i - 1 m a s - " I v yks simpoziumas apie 0 d a b a r y r a aktyvi Medellinc 
kiuko ligi dieduko! Sekmadienį' etninių grupių integracija, ypač Hetuvių bendruomenės narė. 
šv. Mišios Dievo Apvaizdos baž- i sėtuvių, kur dalyvaus dr. I rena 
nyčioje 10:30 ryte. Skautės — Pavilanlenė. dr. Henrikas Dagys. 
ta i dalyvauja uniformuotai. 12: kun. dr. Feliksas Jucevičius ir j 
vai. įvyks iškilminga, abiejų tun- i d r - Arūnas Ališauskas. Bus ap- j ž i n o m a s A u s t r a l i j o s lietuvių 
tų jubiliejinė sueiga. Į sueigą: žiūrėtas Montrealis. Susipažim-1 v e i k ė j a s > s t a i g a m i r ė s p a l i o 2 7 

kviečiama visuomenė. Laukiami m o šokis, naujos SALSS v a l d y - . ^ ^ A d e l a i d ė j e . J o laidotuvės 
savieji, buvusieji skautai-tės, į hos nnkimai. ir iškilmingas u ž - | b u v Q i š k i l m i n g o s . Giedojo s o l i s - i s ė d ž i u i pirmininkavo vykd. vi 
skautininkai-kės ir rėmėjai, v i - l ^ ^ ' 1 " 0 b a l i u s - D ė l informacijų} t M V y t a g 0 p u l s k i s i r Lithuania! c e P i r m - J - Janušait is , dalyvavo 
są savaitgalį bus galima įs igy- į i r registracija kreiptis: Ryt is I Palaidotas lapkričio 1 d . ! k u n - J" V a i š n y s . V. Kasniūnas. 

— A. a 

AOSTRAUIDIE 
Antanas Maželis. 

E. Diminskienė 

LIET. ŽITINALISTŲ S-GOS 
CV POSĖDIS 

Lietuvių Žurnalistų s-gos cen
t ro valdybos mėnesinis posėdis 
įvyko trečiadienio, lapkričio 5 
d., vakare Jaunimo centre. Po-

t i 25 metų Gabijos ir Baltijos 
jubiliejinį leidinį. Kultūros cen
t r a s yra 9 Mile Rd., *\ my-

akademija. kėlė dail. A. Valeška. dail. V. 
x Pranas Kašiuba, ALTos ir j Petravičius, prof. dr. D. Fain 

kitų tautinių organizacijų veikė- hauzas. K. Bradūnas. muz. A 
jas, buvo sunegalavęs ir tyri-1 Nakas, inž. J. Rimkevičius ir kt. į 
mams paguldytas į Lojolos uni- ' Staptelėta i r prie tiksliųjų 
versiteto ligoninę. j mokslų ryškiųjų lietuvių prista-

y "Cicero Ufe*' laikraštis tymo amerikiečiams. Tik jie 
lapkričio 7 d. laidoje išspausdi- čia jau neįeitų į daugiau huma-
no platesnį pranešimą apie pra- nitarinių sričių dabar Lietuvių 
sidėjusius kalėdinių papuošalų foto archyvo leidžiamą iliustra-
kursus Balzeko lietuvių kultūros cine šio krašto lietuvių kūrybi-
muziejuje. Laikraštis įsidėjo ir nės veiklos enciklopediją, 
didesnę iš šiaudinukų padaryto! Ekrane parodyti spalvoti mū-
papuošalo nuotrauką. Įsų dailininkų darbai liudijo, kad 

< Biržėnu klubas Chicago j e ' mes ir čia, svetimame krašte. 

Bulota, 4680 Roslyn, Montreal, 
Quebec, Canada H3W 212, 
(514) 733-9005. 

VOKIETIJOJ 

Centennial kapinėse. 

— Majoras Juozas Venckus, Į mo kongreso reikalams paauko-
8593 LS kuopos vadas, jau per-ĮJo 1-000 dolerių. Aukotojas yra 
nai sulaukė pensininko amžiaus.: marijampolietis, savanorio kūrė-
Tačiau jis savo darbdavių a k y - ; j ° sūnus. 
se turėjo tokį gerą vardą, kad | _ jUI.gfc .Jablonskis ir Nijolė 
dar ištisus metus buvo paliktas Kemėžaitė Melbourne sukūrė 
tarnyboje. Šiemet spalio 29 jam ] į e t u v išką šeimą. Mišių metu 
jau suėjo 66 metai. Tai reiškė, j ̂ d o j o lietuvių parapijos cho-

VI. Būtėnas, A. Pužauskas ir 
D. Vakarė. Ižd. D. Vakarė pir-

— Juozas Kvietelaitis iš Yara- ; miausia referavo sąjungos ir Dr. 
villės. nuoširdus ir dosnus lietu- j Daužvardžio fondo kasos būklę. 
vis. m Pasaulio lietuvių jauni-1 Sąjungos kasoje tą dieną buvo 

4.651 dol., o Dr. Daužvardžio 
fonde 449 dol. Anksčiau Dr. 
Daužvardžio fonde buvo didelė 
pinigų suma. Išleidus "2umalis-

mą lapkr. 15 d. vakarą. Jai a-
kompanuos muz. A. Jurgutis, o 
p. Smieliauskienės šokėjų grupė 
pašoko gražių tautinių šokių, 
T. Siutas kvietė prisiminti ir 
LTV rengiamą rudens balių Jau 
nimo centre. LTV jau baigia 10 
metus veiklos. BaL Brazdžionis 

Plačiausiai tinotna virimo knyga 

Popular Lithuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA W PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jnozaplna Danivardlenė 

Šiom dienom Draugo spaustuve H-
tiką" ir už ją iš fondo kasos j leido SeStąją laidą šios populiarios vi. 

kad jo darbas jau galutinai bai-. T&& 
giasi. Maždaug spalio vidury 
turėjo būti išrinktas naujas 
kuopos vadas. Kandidatavo 2 
lietuviai ir 2 vokiečiai. Paaiškė
jo, kad nė vienas iš 4 asmenų 
nebuvo rastas tinkamu ir 8593 

0KUP. LIETUVOJE 
— Vilniuje buvo suruošta 

okup. Lietuvos medicinos dar
buotojų meno darbų paroda, ku-

, . . rioje buvo išstatyti E. Andriu-
kuopos vadu paskirtas v o k i e t i s | f c B Į - L c i n č i k i e n ė s > R . L u n s . 
karininkas Foerster. kuris iš vi 
so nebuvo kandidatavęs. Sako kienės. J. Pakobaičio ir kt. dar

bai. Dalis jų buvo skirta M. K. 

sumokėjus per 5.000 dol., fon
das ištuštėjo. Jei LŽ sąjungos 
nariai ir spauda bei knyga besi
dominčioj! visuomenė atkreiptų 
dėmesj j "Žurnalisriką" ir ją 
nusipirktų, pinigai grįžtų j Dr. 
Daužvardžio fondą. Bent iki 
šiol susidomėjimas "Žurnalisti
k a " nėra pakankamas ir tai 
aiškiai pasako kasos padėtis. 

Kaip žinoma, ateinančių metų 
sausio 24 d. Martiniąue pokylių 
salėje įvyks tradicinis Spaudos 
balius. Baliui linksmos tik 30 
min. užtruksiančios programos 
tekstą parašė kun. J. Plankis. 

priklauso prie tų mūsų orgar.i-; esame nepraradę savo lietuvis-. Pianistė Mary Ann Kmp« skambina m a . kad tai esąs tik laikinis na- C u r l j o n i o atminimui. 
zacijų. kurios periodiškai remia kųjų bruožų ir juos drąsiai ga- solo Southwest Simfoniniam orkes-; skyrimas, kol bus suras tas as-
lietuviškąją spaudą. Ir dabar hirne rodyti svetimiesiems. Be- I t r e - k u r i * lapkričio 22 d. duos kon-; m U o . t inkamas vadovauti 8593 : — AuSros muziejuje, Siau 
per J. Indriūną klubas atsiuntė lieka tik atrankos problema, kad j * * * Jf'jjrj J n m f l L ^ n S u " ^ '• I J S k u o I > a i - J- Venckus spalio 29 liuose, buvo sumes ta Šiaulių j Tekstas perduotas muz. Al. Jur-
10 dolerių auką. Nuoširdžiai dė- j enciklopedine dailės tomas ne-, gavusf magiatro laipsnį^Chicagos s v a k a r e s u k v i e t ė atsisveikinimui jaunųjų dailininkų paroda, ku- gučiui. Jo uždavinys — tą sma 
kojama, [muupigintų vidutinybė ja. lAmsnoan konaarvatonjoj. i i kuopos salę būrį lietuvių, yo-< rioje dalyvavo 17 dailininkų, įgų humoriatinį teks tą su daini 

rimo knygos. J. Daužvardienė vėl pa
tikslino ir pagražino Sią 'aidą naujais 
papuošimais. 

Tai geriausia dovana naujom Žmo
nom ar marčiom. Daugelis apdova
noja kitataučius supažindinti juos su 
lietuvišku maistu ir virimu. Si knyga 
yra sukėlusi daug pasisekimo lietuviu 
ir kitataučių darbo vietose Ir organi
zacijose 

Knyga yra labai gražiai jrista u 
tnaivotomis iliustracijomis. Labai pa
togi vartojimui 
Užsisakykite ją paštu: 

DRAUGAS Knygp Skyrtus 
4545 We«1 BSni Street 
Chicago. Illinois 60629 

Kaina S3.5C. Pridėkite 30 centu 
pašto išlaidoms. Tiinois gyventojai 
atidėkite 50 centų mokesčiam* ir oai-
tuO 


