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Kremliaus ir Kissi 
bendradarbiav 

f^i z-^ o r i <~ i W 

Į ! ! l O D 

Kongreso komisija Helsinkio susitarimo vykdymui patikrinti negavo leidimo nuvykti 
į Rytų Europą 

Washmgtonas. _ Kremliaus i p a r a š ė , tik be jokių komenta-j vija. Nežiūrint to, ji suras būdų 
rų. Jeigu t o nebūtų padaręs, 
prieš Ronaldą Reaganą būtų ne
atsilaikęs, būtų tiesiog savižu-
dystė. 

Praėjo keli mėnesiai. Po ilgo 
delsimo Fordas parinko žemes
nio laipsnio oficialius pareigū
nus. Vienas tų trijų, Evans - No-

trukdyti komisijos pasiruoši
mus, kad net teko jam priminti, 
jog prezidentas komisijos suda
rymo Įstatymą pasirašė. 

Tada Leigh painformavo ko
misiją, kad įstatymas dar neį-

ir Valstybės departamento ben
dradarbiavimo dėka federalinė 
komisija, skirta tirti, kiek ko
munistų šalys vykdo Helsinkio 
susitarimą, išvykusi į Europą, 
nei kojos neįkels j sovietų do
minuojamas valstybes, sindika-
tinėj spaudoj rašo kolumnistai 
Rovvland Evans ir Robert No-
vak. 

Komisija susideda iš 12 kon
greso narių ir trijų oficialių val
džios paskirtų atstovų. Išbus 
Europoje tris savaites, bet pa
sitenkins tik Vakarų Europa ir 
Jugoslavija. Komunistiniai kraš
tai atsisakė jiems duoti vizas. 
Valstybės sekretorius Kissinge-
ris ne tik nieko nedarė, kad jie 
turėtų galimybę ir ten apsilan
kyti, bet priešingai, yra įrody
mų, kad trukdymams pritarė. 
Iš kur toks negatyvus nusista
tymas pačiai komisijai? Atsa
koma: Fordo ir Kissingerio po
litika yra "tyli diplomatija". 
Toji diplomatija vengia paliesti 
sovietų nuolatinius nusikaltimus 
prieš Helsinkio aktą. vengia kri
tikuoti jų pažeidimą žmogaus 
teisių, vengia visko, kas galėtų 
sugriauti vadinamą detante. 

Komisija buvo sudaryta po 
to, kai Fordas nuolat atmesda- : 

vo siūlymus pasmerkti sovietus! Washingtonaa. — "Vatikanas 
dėl jų nesilaikymo Helsinkio su- į bara Amerikos vyskupus dėl ne-
sitarimo, už kuriuos jie, sovie-; siskaitymo su mažumomis", to
tai, gavo pripažinimą sienų po j kia antrašte vakar dienos "Chi-
n pasaulinio karo, sako kolum- j cago Sun - Times'' įdėjo kores-
nistai. Kongreso komisija pasi- : pondento Roy Larson reportažą, 
ryžo padaryti tai, ko nenori į Vatikano apaštališkasis delega-
Valstybės departamentas. Dar j t?s, arkiv. Jean Jadot, pasakė 
daugiau — departamentas siūlė; vyskupams, kad jie kartais esti 
prezidentui vetuoti komisijos i arogantai kitų katalikų, mažu-
sudarymo įstatymą. Fordas to mų, atžvilgiu. Delegatas savo 
nepadarė, birželio 3 įstatymą | kalboje Amerikos vyskupų kon

ferencijoje nepasitenkino, kaip 

patikrinti ir sovietų daromus 
nusikaltimus. Kad juos, komi
siją, atsvertų, Valstybės depar- Į 
tamentas, ne kas kitas, renka 
medžiagą Amerikai pačiai save 
apkaltinti: pvz. nedavimas vizų j 
sovietų profsąjungų atstovams, 
kurie nori atstovauti darbinin-i 

vak žodžiais, yra Trojos arklys, į kijai. 
Washingtono advokatas Monroe j Jimmy Carteris antruose de-
Leigh, Valstybės departamento j batuose sakė, jog mes nesuge-
teisinis patarėjas. Jis pradėjo; bėjom įpareigoti tų, kurie pasi

rašė Helsinkio aktą, kad laiky
tųsi pažadų: laisvės, emigruoti, 
susijungti su savo šeimomis, bū
ti laisviem, atgauti žodžio laisvę. 
Ar jis, Carteris, tą sugebės pa
daryti būdamas prezidentu, ne-

Kursiu manos (J. Grikieaio nuotr.) 

pareigoja veikti, nes komisijai! žinom, tai tik spekuliacija, bet 
pinigų nebuvo paskirta. Komi- j kritikai sako, kad blogiau negu 
sijos pirmininkas, kongresma- j yra Fordo laikais vis vien nebus, 
nas Dante Faseell (D., Fla.) į Tada galima suprasti, kodėl dau-
spalio 1, prieš Kongresui išsi- gelis griežtos politikos šalininkų 
skirstant, suskubo padaryti, kas j yra tiesiog apstulbę dėl sabota-
buvo beveik negalima: pinigai į žo prieš Pascell komisijos dar-
buvo paskirti. j bus ir sulaiko savo ašaras, rin-

Komisijos darbas beveik ribo- '; kimų rezultatus paskelbus, sa-
jasi Vakarų Europa ir Jugosla-; ko kolumnistai 

Supyko, kad viešai 
paskelbė 

Amerikos - Vietnamo 
derybos 

Vatikanas kritikuoja 
Amerikos vyskupus 

Amerikos turtas 
atiteko Vietnamui 

Wasnmgtonas. — — Penta
gono paskelbtam raporte duo
dami amerikiečių materialiniai 
nuostoliai po Pietų Vietnamo 
kapituliacijos, šiaurės Vietna
mui atiteko 550 amerikiečių tan
kų, 1.300 artilerijos vienetų. 1.6j merikos gyventojus, Rytų Euro-
mil. šautuvų i: kitokios medžią- | pog i r R y t ų apeigų kataliku*, 
gos, lcuria galima būtų apgink- j Tie k a t a i ika i labai dažnai jau-
luoti pėstininkų, aviacijos ir lai- č i a g i ^ ^ . ^ fc a t s t u m t i f 

Chicaga. — AMA — Ameri- Į Paryžius. — Amerika ir Viet-
can Medical Association — bu- i namas pradeda diskutouti apie 
vo labai nepatenkinta, kad f ede- Į santykių normalizavimą. Pirmas 
ralinė administracija viešai pa-• atstovų susitikimas numatomas 
skelbė sąrašą gydytojų, dantis- \ penktadienį. Vietnamo svarbiau-

į tų, farmaeistų ir laboratorijų, I šias tikslas yra ekonominis, no-
kurie iš Medicaid per 1975 me- ras gauti pinigų. Amerika, pa
tus uždirbo 100,000 ir daugiau \ sirašydama taikos sutartį, tai 
dolerių. Tokiu asmenų ir labo- buvo pažadėjusi, bet Hanojus, 
ratorijų sąraše* buvo 2,533. Kai i užpuldamas Pietų Vietnamą, sa-
kurie gydytojai uždirbo virš 500, j ve diskvalifikavo. 
000 dolerių. 

Žmonių 
apgaudinėjimas 

Kodėl užmirštami 
Sovietijos krikščionys 

Phoenix. — " I n e Arizona Re-
public" įdėjo straipsnį apie re
ligijos persekiojimą Sovietų Są
jungoj. Rašoma, jog gerai da
ro Kongresas ir kiti, kurie gina 
žydus Rusijoje, bet to neužten
ka. Sovietai lygiai taip pa t per
sekioja ir protestantus, ir kata
likus, bet apie tai mūsų krašte 
nenorima rėkti, tartum viskas 
būtų gerai. Kai kurios krikščio
nių grupės, pvz. Bažnyčių Ta
ryba, pakartotinai kritikuoja sa
vo kraštą, kai kada teisingai, 

J. Tautos prieš 
Pietų Afrikę 

New Yorkas — Jungtiniu 
Tautų visuotinis susirinkimas 
priėmė 10 rezoliucijų prieš Pie
tų Afriką, prieš jos rasistinę 
politiką, rekomenduodamas sank 
ei jas ir reikalaudamas valdžią 
perduoti juodiesiems. Taip pa t 
buvo pasmerkta Amerika, Bri
tanija, Prancūzija, Vakarų Vo
kietija ir Izraelis už "bendra
darbiavimą" ir rėmimą dabarti
nės valdžios. 

Sovietai pasiruošė 
ir dujų karui 

Washingtona& — Sovietų ra
ketos ir bombos užtaisytos ir 
dujomis, ir jie pasirengę biolo
giniam karui, sako gen. Daniei 
Granam, buvęs karinės žvalgy
bos vadovas. Jie viskam ruošia
si, ruošiasi Btaigiam puolimui, 
nesiskaitant su jokiomis prie
monėmis. Amerikos atsakymas 
turėtų būti: bus atsskyta tuo 
pačiu. 

Grabam nuo pareigu atsisa
kė tada, kai buvo atleistas gy
nybos sekretorius James Schle-
singeris. Dabar dirba Miami U-
niversitete. 

Vokiečių neonaciai 

Frankfurtas. — Miesto elek
tros stoties kamino viršūnėje 
iš po nakties atsirado iškelta na
cių vėliava, o mieste daugely 
vietų priklijuota plakatų. Buvo 
tai priminimas 1968 lapkričio 
9 dienos, kai prasidėjo pogromai 
prieš žydus ir jų krautuvių bei 
įstaigų naikinimas Plakatuose 
buvo parašyta: "Mes vėd čia. 
Nepirkite pas žydus". 

Berlyno žydų bendruomenės 
vadas Han Galinski sako, kad 

dažnai esti, tik perdavimu šven
tojo Tėvo sveikinimą, bet pasi
rodė gynėju tų katalikų, kurie I piains, Georgia, Jimmy Carterio 
nesijaučia, kad būtų radę namus, I mieste, baptistų bažnyčia, j kurią 
kurie turi atsivežę savo tradici-1 du sekmadienius iš eilės nebuvo įsi-

Derybos gali ilgai užtrukti. 
Fordo administracija nesiima 
rizikos sprendimams daryti, 
perduos tai Carteriui. Vietna- kai kada per daug, bet tyli dėl 
mas taip pat atnaujino prašymą j krikščionių persekiojimo Sovie-
jj priimti į Jungtines Tautas, bet I tų Sąjungoje. Laikraštis siūlo 

Washingtonas. — Penkių gy-; Amerika Saugumo Taryboje pri- J rašyti protesto raitus sovietų 
dytojų grupė Senato pakomite- į ėmimą vetuos tol, kol negaus j ambasadoriui Anatoly Dobryni-
čiui rekomendavo uždrausti pla-J patenkinama atsakymo apie ka- nui. Duoda ir adresą: Soviet Vakarų Vokietijos valdžia ture-
tinti, pardavinėti , reklamuoti j ro metu dingusių be žinios 800 j Embassy 2552 Belmont Rd., N. tų labiau susirūpinti neonacių 
amphetaminus ir kitus panašius'; karių. ' W. VVashington, D.C. 20009. - ! veikla, hitlerininkų atgimimu, 
vaistus, kurie tariamai mažinai 
svorį ir liesina žmones. Vaistai j ' ~ " ' n 

yra nesaugūs, kenkia žmonių 
sveikatai ir praktiškai nieko ne
padeda, paprastas žmonių ap
gaudinėjimas. 

E "Aušros" Nr. 3 

jas, skirtingas nuo tų. ką pap
rastai mėgstama vadinti ameri-
kietiškomis arba vakarietiško
mis. 

Taip sakydamas Jadot turėjo 
minty juodukus, pirmykščius A-

vyno armiją. Turtas įvertintas 
5 bilijonus dolerių. 

Galimas dalykas, kad didelė 
dalis karinės medžiagos ir gink
lų netiko Šiaurės Vietnamui, kli
matas sugadino arba nežinojo, 
kaip su jais e'gtis, bet visvlen 
tai buvo didelis jų karinės galy
bės sustiprinimas. 

-

Agnew apie 
Amerikos sionistus 

Amman. — Buvęs viceprezi
dentas Spiro Agnew, lankyda
masis Jordanijoj, sakė, kad a-
merikiečiai apie arabus nėra ob
jektyviai informuojami, turi iš
kreiptą supratimą. Taip yra dėl 
to, kad spaudoje ir kitose žinių 
perdavimo priemonėse dominuo
ja sionistai, jų įtaka labai dide
lė. 

jų teisės ir tautinis charakteris 
ignoruojamas. 

leisti juodukai pastoriai, ir dėl to 
turėjo nemalonumų išrinktasis pre
zidentas 

New Yorkas. — Praėjusį sek
madienį ir pirmadienį per NBC 
televizijos tinklą rodytas filmas 
"Gone with the Wind" susilau
kė nepaprastai daug žiūrovų. 
Apskaičiuota, kad New Yorke 
tomis valandomis 65 procentai 
žiūrėjo tik tą filmą. Panašiai bu
vo ir Los Angeles mieste. 

Prieš 2Q metu.. Vengrų sukilf.Ufti pnea rusus Budapešte nuvertė Stalino 

Spinduliavimas tęsiasi 
Berlynas. — Walter Stoessel. 

Amerikos ambasadorius Vaka
rų Vokietijai, neseniai atkeltas 
iš Maskvos, sako, kad ir dabar 
dar sovietai leidžia spindulius į 
Amerikos ambasadą, tik spin
dulių kiekis mažesnis ir mažiau 
pavojingas žmonių sveikatai. 

VVashinjrtonas. — Paslaptingi 
signalai, ilgesnį laiką trukdę ra
dijo susisiekimą Vakarų Euro
poje ir Amerikoje, staiga dingo. 
Spėjama, kad tai buvo naujas 
sovietų išradimas, virš horlzon-
tis radaras. 

Dubinąs. — Airija turi nau
ją prezidentą. Juo yra dr_ Pet-
rick H-llery, 53 metų. Jis per
ims prezidentūrą iš Cearbha'l 
O'Dalaigi, kuris atsistatydino 

| dėl gynybos ministerio Fa'rick 
Donegano įžeidžiančio pareilki-

! mo. 
Kairas. — Egipto preziden-

! tas Sadamas ir Libijos diktato-
! rius Kaddafi dar šio mėnesio 
paba'gojs Kaire susitiks. Juos 
suvedė palestiniečių vadas A a -
fatas. Septynis kartus skraidė 

\ tarp Kairo ir Tripolio, kol jam 
i pavyko išgauti abiejų sutikimą 
susitikti. Įsipyko jie vienas ki
tam 1973, kai Sadatas atmetė 
Kaddafio norus abi valstybes 
sujungti. 

Lietuviškųjų tradicijų naikinimas 
Kai okupantai negali išnaikinti Švenčių, sugalvojo jas pa
naudoti savo "tikėjimui", marksizmui, platinti. 

Iš įvairių ateistinių straipsnių 
spaudoje jau seniai paaiškėjo, 
kad krikščionybė, nepajėgdama 
sunaikinti pagonybės, sugalvojo 
pasinaudoti ja savo tikėjimui 
platinti, t. y. ėmė ir sutapatino 
pagoniškąsias šventes su krikš
čioniškosiomis. 

Ką padarysi? Tamsybininkai 
yra tamsybininkai! Jiems jokios 
priemonės nesvetimos, tuo la
biau, kad tenka platinti krikš
čionių ikėjimą — reakcinę ideo
logiją. Visai kita kalba, kai žiū
rime į marksistinės ideologijos 
— labai pažangaus tikėjimo — 
audringą plitimą mūsų visuo
menėje. Plinta, sakyčiau, puto
ja, ir net pro kraštus veržiasi. 
Tik pažvekime, kaip savaime 
kuriasi naujos socialistinės — 
ate:stinės tradicijos. Nekalbėsi-

prieš linksmąją dalį kalbas, cent 
raUzuotai išsiuntinėtas "Žinijos" 
draugijos. Tai kovo 8-" — Mo
ters diena, kaip ir gyvenime sėk
mingai išstumianti Motinos die
ną. O jeigu išeitų j demanstra-
ciją mūsų Lietuvoje tos, kurios 
laiku nusprendė nebetapti mo
tinomis, rasi, turėtume naują 
visaliaudinę šventę. Ne veltui, 
kaip revanšas, už kovo 8-ją pri-
gija tarybinės armijos ir kari
nio jūrų laivyno diena. Kažkaip 
natūraliai pasiskirstė ir patro
nai ; dabar kas sekmadienį, o ki
tomis savaitėmis ir dažniau ga
lima pakelti taureles už radijo, 
pasaulinės sveikatos, visasąjun
ginės geležinkelininko a r fizkul-
tūrininko dienas. 

Tačiau rezervai vis dar ne
išnaudoti. Kasmet spaudoje pa-

jimas dar pavojingesnis ir taip 
nesubrendusiai, naiviai lietuvio 
sielai, laiku ėmėsi reikiamų prie
monių. 

Taigi, gyvename ir linksmina
mės, t. y. Švenčiame. Aidi per 
Lietuvą festivaliai, skamba bu
teliai, važiuoja nebe vežimais į 
atlaidus, o traktoriais, sunkveži
miais ir individualiomis trans
porto priemonėmis į rajonines 
šventes. Važiuoja, o daugelis ir 
nebevažiuoja... Gulinėja po šo
kių "pavargę nabagėliai", žiemą 
ar vasarą — pakrūmėj ar pus
ny, bernelis a r mergelė, o daž
niausiai ir abu kartu. Ir nieką 
Ir gimsta nauios tradicijos be 

\ skausmo, sakyčiau, gimsta leng-
I vai, lyg nusispiovei per petį ir 
i viskas. 

(Bus daugiau) 

KALENDORIUS 

] me jau apie ai. kad tokių šven- į sirodo straipsniai apie senas, bet į Lapkričio 11; Martynas, >finv 
: čių. kaip Kalėdos. Velykos. Jo-
' ninės ir t. t. niekas ir nebežino. 
| Visuot'niam entuziazmui gatvė
se išreikšti puikiai tinka dvi 
šventės — rudenį ir pavasarį-
Tiesa, gimsta dar viena inty-

įmesnė tradicija: glaudus kole
giškas pagerinimas kolektyve 

puoselėtinas darbo žmonių šven
tes, kaip antai: saulės grąžos, 
margučių dažymo šventė ir t. t . 
Tarybinio jaunimo dieną kai kas 
bandė pavadinti Rasos švente, 
tuo atsiedamas ją nuo krikščio
niškų Joninių, bet budrūs drau
gai, suprasdami, kad feodalinių 

(namuose — dar ne), skaitant Į - pagoniškų sentimentų puoseiė-

fa, Vigintas, Seigūnė. 
Lapkričio 12: Juozapatas, So-

pata, Astikas, Nauma 
Saulė teka 6:33. leidžias 4:35. 

O&AS 
Daugiausia, apsiniaukę, šal

čiau, 40 proc galimybė smul* 
kaus sniego, apie 35 laipsniai, 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. lapkričio 11 d. 

SiOIBVVVOS 
AKIMIRKOS SU KAZIU BRADCNU — 

POETU 
ALFONSAS NAKAS 

kos, apie kurias tuoj rašy- Į niausią t r i lo^ ja : 'Sonatos 
rentas 1976 metų spalio į gos", "Donelaičio kapas" 

R<*1_U?UOJ,_ h : : . . . . 1'.«- :;ij.W;rae. Rankraščiu* -an.»tî  

Akimirkos, 
siu, iŠgyv 
30-sios vakare Dievo Apvaizdos 

į parapijos kultūros centro vesti
biuly, Detroito priemiesty South -
fielde. O kad akimirkos, tai iš 
tikro: ir publikos su poetu supa
žindinimas, ir paties poeto solo 
— viskas tik devyniasdešimt ke
turias minutes. 

Vakaro rengėjų — LB Detroito 
apylinkės vadovų — paprašytas, 
K. Bradūno biografines stamb-
menas atskleidė Kęstutis Keblys. 
Šalia kelių rupių datų jis priminė, 
kad Kazys Bradūnas kultūrinėje 
srity nuo jaunystės reiškėsi kaip 
redaktorius: Lietuvoje — Ateities, 
'. .%: .'_; ]<. — A._... A;ru-r:'.< .]-• 

>::;?!! 
4A1 Jd. 

j ...T. x...: ... rj.'.-i j.ur. .r.. 
Priešais pusračiu su į* >J i OĖĄ poi 

ir fu-
"Po-

kalbiai su karal ium". 
(Skaitė, kaip buvo žadėjęs, tik 

po eilėraštį, tik po du iš kiekvie
no rinkinio. Laba; retai tris. Skai
tė nepaprastai gerai — nei šūkau
damas kaip Brazdžionis, nei sku
bėdamas kaip Baronas. Ai, čia 
man prisiminė pats blogiausias 
poezijos skaitytojas, kokį tik kada 
esu girdėjęs — Josefas Brodskis. 
Tabor Farmofe jis savo poezijos 
skaitė pereitam rugsėjy. Tai bu
vo kažkas pasibaisėtino. Bradū
nas kaip tik kontraktą? Brodskiui. 
Natūral i laikysena, natūralus 
balsas, interpretacija. pauzės, 
— viskas kaip reikiant. Klausyk 
:- -yrė'<. !^otš prašyta neploti fki 
palo, publFka vel ir vėl neišlaikė 
nepratrvkus aplodismentais. Ta i 
vis ir :/. edėraSe us. ir už baisa-) 

Lina: .<u.<;;u. .š.e'.stu ,<a-; • i ę Ta : 

.'.3u:r::r.c- :y.a.zuo> — 
.; i!.\U .c.s\b'^. Tai '. :s 
ir -':!< ;•_ vitT.o poezija. 
Kad nepabūgtu m*;. *p-

Pakėiimas { ketvirtą vyčių laiptų seimo meai 

DAYTONO KUOPOJE 
Judita Petrokienė suorganizavo Į Mišias buvo prisiminti mirusieji 

kelionę j Chicagą rugsėjo 3 — 6 
d. savaitgali Mat "Vėjeliai", kar
tu su 2000 kitų šokėjų, dalyva
vo V-je lietuvių tautinių šokių 
šventėje. Bet Daytbno šokėjams 
ir daugeliui mūsų ji buvo pirmo
ji. Tikrai verta buvo pamatyti. 
Ponia Prezidentienė atidarė šven
tę. Mieh buvo žiūrėti į jaunimą, 
įvairias figūras išdarinėj antį. Dė
kojame 5v. Kryžiaus parapijos lie
tuvių kultūros komitetui, kuris 
padėjo mūsų jauniesiems šokė
jams Šventėje dalyvauti. "'Vėje
liai" šoko ir rugsėjo 18 d. Wright-
Patterson karo aviacijos bazėje. 
96 kuopa džiaugiasi, galėjusi pa
dovanoti "Yėjaliams" dvejus mer
gaičių tautinius kostiumus. "Vė
jeliai"' ruošiasi pasirodyti Toron
te 1978 metais. Linkime sėkmės-

96 kuopoje dabar vyksta kėg-
liavimas. Treniruojamės Vidurio 
— Vakarų turnyrui, kuris bus 
1977 m. gegužės mėnesi, Cleve-
lande. 25 vyčių kuopos globoje. 
Linkime sėkmės mūsų lygos sek
retoriui Mike Dailey ir jo padėjė
jai, žmonai Donna Jean. 

Rugsėjo 11 d. jaunieji vyčiai 
linksminosi Mary Lucas namuo
se. Linksma buvo ne tik jaunie
siems, bet ir jų globėjai Marian-
ne Podoyak, ir jos padėjėjoms. 

Rugsėjo 12 d. kuopos nariai da
lyvavo Mišiose už mirusius, ku
rios buvo Šv. Kryžiaus bažnyčio
je 8 vai. ryto. Po Mišių Jerry ir 
Marianne Podoyak parapijos sa
lėje pavaišino dalyvius pusry
čiais. Po pusryčių 50 kuopos na
rių ir jaunųjų išvyko į Kalvari
jos kapines. Pranė ix Mykolas Pet
kai parūpino gėles, kurios buvo 
padėtos ant kiekvieno kapo. Re
liginio komiteto pirmininkė Eloi-
se Berczelly pravedė maldą. Die
na buvo užbaigta gegužine, links
miausia dalinai- Gerasis Viešpats 
šypsojosi mums su gražiu oru. 
Tai buvo vienas iš puikiausių 
kuopos parengimu. 

Rugsėjo 25 — 26 d. savaitgalį į 
Vidurio centro apygardos su«ruos-
t w atlaidas CleveLande vyko Au
gustinas ir Marija Ona Blumai, 
Beonora Služienė. B. Noreikaitė: 
Eloise Berczelly, Chris Mautz, 
Pranė Petkuvienė, o iš jaunųjų — 
Ote Marija Sk&aM fr Tomas 
A_i___K *"(,} |lia<i-a<U^. r-V+m hstVi) 

MAws Sv. J«Kgw 

apygardos nariai ir visi mirę vy
čiai. Po Mišių buvo pietūs, o po 
jų palaiminimas ir rožinis Liurdo 
žventovėje. Dievo Motinos Nepa
liaujamos Pagalbos parapijos kle
bonas kun. G. Kijauskas pasakė 
pamokslą abiem kalbom. Dėl ne
palankaus oro, negalėjome vaikš
čioti kryžiaus kelius lauke. Nežiū
rint kad oras tikrai buvo blogas 
automobiliais važiuoti, visi day-
toniečiai grįžo namo laimingai. 
Dėkojame 25 kuopos seniesiems, 
kad pravedė šį apygardos paren
gimą ir mus priėmė. Džiaugėmės 
matydami Juozą Sadauską, paki
lusi iš ligos. Linkime jam sveika
tos. "Didelė padėka priklauso bran
giems draugams Clevelande — 
Al ir Joanne Snigo ir Nellie Arun-
ski. Jie davė mums pastogę ir duo 
ną. Grįžome po penkis svarus 
priaugę ir iki kaklo išsišnekėję. 

Nors labai pavėlavę, norime 
pareikšti gilią užuojautą Juozo 
Kazlausko šeimai Detroite. Dau
gelis iš mūsų prisimena, kaip 
Juozas globojo jaunuosius Daina
vos stovykloje. Melsimės už jo sie
lą-

40 metų jungtuvių sukaktį 
švenčia Emest ir Verom'ca Omlor. 
Sveikiname taip pat JuKtj ir Ste
faniją Raštikius, kurie rugsėjo 25 
d. atšventė 35 metų jungtuvių 
sukaktį. 

Sveikiname Eleną ir Juozapiną 
Žilinskaitės, grįžusias į mūsų kuo* 
pą. Sveikiname savo naujausią 
kuopos narį Michael BJum. Daug 
organizacinio darbo metų prieš 
akis jam stovi. J pirmąjį vyčių 
laipsnį pakeltuosius — Mike Dai
ley, T. Vaitkų ir Juozapiną Ži
linskaitę — reikia pasveikinti. I 
antrą laipsnį buvo pakeltos Cat-
hy Robcrts ir Donna Jean Dailey. 
Sveikiname ir jas. 

Keturi mūsų kuopos nariai yra 
nukentėję susisiekimo nelaimėse. 
Tina Kavy buvo partrenkta auto
mobilio, kai važiavo dviračiu. 
Kaltininkas pabėgo. J. John ir 
Joyce Berczelly ir Hajrly Kanis 
mašiną įvažiavo kita, kai ji sto
vėjo, laukdami progos įsijungti į 
važiuojančių srovę. Jų automo
bilis buvo visiškai sudaužytas. 

>;uo metu sveiksta. Taip pat 
p:.- ei! . linkime J K_r ilauskui, 

Ibinai Walli$ ir Annade! MUIer. Al: 

.<;t<į -'iitra_>'.} is .<;ex~. ii_— 
. a :V> f; d>> 
ru'jširr.- rr:..r?K-r.:u ga.-
-Kaitė iis Detroite Kada 
rybą, ar ne? Niekaip ne

prisiminiau. Veikiausiai — ne. Ar 
buvo jis čia kada iš viso? Ta ip , 
ovr.'j. še>ia^c>ršim: <e:virtųjų ko
vo pradžioje, Juliaus Js.aupo šer
menyse. Tumaet susirinko geras 
būrelis literatų, mirusio draugo 
r e r - j o t : . Kazys Br^cūnas — vie 
nas iš vienuolikos raudotojų. į 
Prieš rašydamas tai suradau sa
vo kronikose. O dabar jaukiame,] 
kilimais išklotam vestibiulyje vi-j 
sai kitokia proga. Kitokia publi
kos nuotaika. Kitaip atrodo ir 
pats poetas. Amžiaus nubalt in
tais plaukais. Mados įsiūlyta šir
ma barzda. Šilto, kiek meiancho- j 
liško žvilgsnio. Ramaus, aiškaus 
balso). 

Nepradėsiąs nuo priešistorinių 
laikų. Tik nuo pirmojo savo ei
lėraščio. Eilėraštį iššaukęs Alvi
to pradžios mokyklos mokytojau 
nes mokėjęs sudominti poezija, 
ypač Donelaičio. Tai ir parašęs 
eilėraštį "donelaitiškai", apie pa
vasarį- Apie gandrą, po pelkę 
braidantį h* varles baidant į i r ki
tokias linksmybes. Jeigu poetas 
vėliau tikrai t o eilėraščio nesu-
klastpjo, tai is pirnio karto-, -pa
t a i k y t a i r j r r tmą^i r sv rj-rnpris. 

Minėjo geografinius kaimynus 
poetrrs Salomėfą Nėrį rr įvtozą 
Tysliavą. Daug šiltų dėkingumo 
žodžių pabėrė Petronėlei Or in ta i 
tei, Vilkaviškio gimnazijoj pri-
veisusiai '"poezijos alkoholikų". 

Žemininkų užuomazga buvusi 
dar savojoje žemėje, Kaune, pas 
Ambrazevičių ir Putiną, su Vytau
tu Mačerniu, Paulium Jurkum, 
Eugenijbun Matuzevičiurn. Skaitė 
eilėraštį apie žemę, ir eilėraštį a-
pie Amžinąją Motiną, ir eilėraštį 
apie žiemą Antakalny. 

Rodė bibliografinę retenybę, 
kurios vardas "Pėdos arimuose". 
Tai jo eilių rinkinėlis, okupacijos 
metu išspausdintas, bet tik apie 
dešimt egzempliorių įrišta ir ati
duota neatlaidžiai prašančiam, 
iš krašto besitraukiančiam Ber
nardui Brazdžioniui, Paskui tas} 
rinkinėlis, atskirais lankais, oku
pantų naudotas maisto prekių vy{ 
niojimui. Girdėjęs, kad d a r šiek 
tiek jo (atskirais lankais, žino
ma,) išgelbėję silkių vyniotoįai. 

Pasakojo, kaip atsirado **Sveti-
moji daona" h, emigracijos mai
šaty, — "Apeigos'*, ir iš užma
nytas didelės poemos- maža poe
mėlė "Maras". 

Tikrieji žemininkai — tai jau Į 
.Amerikoje. Čia Mačernio - Kėkš
to - Nagio - Nykos N i h ū n o -
Bradūno Antologija. Čia ir Lite
ra r ūro> larrkai. 

Paskui vėd pats sau 'vienas. Su
švito "Morenų agrvys". Gimė 
TJevvnios baiadė*", k-urio^ is tik-
rujų visiška: .is baiadės, o 
-k toks ?3-.-adm^as» Ir •Sėdab-

parodė "Alkaną ke-
aauias rinkinys, visiš

kai paruostas spaudai ir su lei-

aar :ric>i" 
giausia pa>i<aitė. Cia man į blok-
ii >tc- patejeo laiškai poezijai, ir 
Žodžio branduolys, ir poezijai rei-

t a s . Viskas, žinoma, 
raštyje. Iš čia ir dau-

" 

kia šauksmo, ir žodžio prikėli
mas... Nesvarbu, kur skyrelio pa
vadinimas, kur eilėraščio vardas, 
kur niekuo dėta eilutė. Grekai 
viską knygoje surasime Atsipra
šęs humoristinių eilių meisterį An
taną Gustaiti, išdrįso ir savo hu
moro pateikti. Ta i , regis, iš "Vel
nių seksteto'' skyrelio ar ciklo. 
Čia vėl man į bloknotą įkrito Po
ilsis, Švento Izidoriaus gundymas, 
Irgi piligrimas, Rezidencija. Ir jau 
pačiai pabaigai, vėl labai surim
tėjęs, poetas atsigręžė į "Kryžių 
kalną". Tai jau lyrinė religiniai 
tautinė politika (atleiskite už to
kią mano susikurtą sąvoką). Tai 
poezija, kuri jau svilina šventva- Į 
giškas okupantų rankas ir kurios 
ugnis juo tolyn, juo karštesnė 
darysis. 

(Po Kęstučio Keblio padėkos žo
džių, po ilgų plojimų, publika 
dar ilgokai nenorėjo eiti i šiur
pią, lietingą, vėjuotą rudenio 
naktį. Gerdami kavą ir karštą 
vyną, graibstydami poeto knygas 
ir au.tografus, jaukias akimirkas 
norėjo pratęsti. Beje, publikos susi
rinko 85. Šitiek, dar regis joks po
etas pas mus neturėjo, nebent 
gal išskyrus iš Anglijos atklydu
sį Vladą Šlaitą). 

Išsiskyrėme praturt int i ir su
raminti. Ne tiek poezijai reikia 
šauksmo, kiek mums reikia ret
karčiais poezijos. 
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TeL PE 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 We*t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir bnto teL 652-1S81 
DR. FERO. VYT. RAUKAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Coart Cicero 

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

JOCYTĖS PREMJERINIS 
K O N C E R T A S D E T R O r r E 

Adriana Jočytė, Pasaulio lietu
vių jaunimo trečiojo kongreso pa
žiba, koncertuos Detroito lietu
viams sausio 15 d. Kultūros cent
re. Tai bus šios keturiolikmetės 
Argentinos lietuvaitės premjera 
Šiaurės Amerikoje. Po koncerto 
Detroite j inai dainuos Chicagoje, 
N'ew Yorke, Toronte, Londone, 
Clevelande ir k/tur. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba tvarko jatmos 
dainininkės kelionę po Šiaurės 
Ameriką. Detroito Lietuvių Jauni
mo sąjungos vienetas surengs Ad
rianos Jočytės pasirodymą Kultū
ros centre. 

Koncerto tikslas yra trejopas. 
Pirma, tie iš mūsų, kurie buvo
me jaunimo kongrese Pietų Ame-

mus amerikiečiams. Pasirodymai 
vyks Tarptautinio Instituto salė
je kampas John R. ir Kirby, prie 
Woodward Ave. Lietuvių pasiro
dymas bus lapkričio 21d. sekma
dienį 3 vai. p.p. Programą atliks 
Moterų vokalinis ansamblis. Lie
tuviai prašomi dalyvauti ir tuo 
paremti mūsų pastangas. 

S.S. 

ELENA BLANDYTĖ — 
DAINININKĖ IR 
DEKLAMATORĖ 

(Jos koncertui Detroite artėjant) 

Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos X-iį suvažiavimą begar
sinant buvo užsiminta, kad kon
certe — banketo programą atliks 
kelių talentų moteris Elena Blan-
dytė. Kaip žinome, LKMA X-tas 
suvažiavimas įvyksta Detroite 
lapkričio 23-28 d. Elena Blandy-

1 tė koncertuos šeštadienį, lapkri 

DR. K. G. BALUKAS 
AJiUMTija ir nx^u-ni L_'Oo 
Glnekoiogine Chirursrija 

6449 So. Pukudu R.>ad (Cravrford 
Medical Building). Tel. LU 5-8446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Je i neatsiliepia, skambinti 374-sno* 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Hanjuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Av«-aue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvtrtad. 
6 iki 7:80 TOI. vakaro. 

geštad. nuo 1 lkl S y«L 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
R«o<_. teL \VAlbrook 5-S048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS K CHTRURG.̂ S 
2434 West 71st Stret 

Vai. pirm. 
Antrad.. peni 
t i k susitarus. 

ketv. 1 iki 6 v. popiet 
tad. 1-5, t reč . ir šeštad-

rikoie, norime pasidalinti vai 
šiais, kuriuos jis mums davė. Vie-Į ^ 2 7 j Dievo Apvaizdos parapi-

j n a s tš tų vaisių — žavingas Jo- ^ .Q$ k u i t 5 r o s c e n t r e . Akompanuos 
jaummo ( j a u n a pi a nf s tė Vida Kazlauskaitė, 
jaunimo j p r o g m n a p r a s i d ė s 7 : 3 0 v a j . v a . 

eyf̂ ės • balsas. Antra, 
kongresai ir pasaulinė 
'šflĖj bhga : pm'ė ' todėl," kad buvo no 
ras puoselėti lietuvių kultūrinę 
dvasią tarp visų lietuvių, kur jie 
šioje žemėje begyventų. Adria 
nos koncertai yra tikras to lietu
vių tarptautinio bendravimo 
principo įvykdymas. Trečia, kad 
PasauBo Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba galėtų įvykdyti tai, 
kas buvo jaunimo kongreso ats-
TOVIĮ nutarta ir rezoliucijose įra
šyta, reikia lėšų. Tikimasi, kad 
Adrianos balsas praturtins ne tik 
lietuvius, kurie susirinks ją išgirs
ti, bet ir finansiniai padidins PL 
JS valdybos veiklos galimybes. 

Daugiau detalių apie A Jočy
tės Jaoncertą Detroite bus praneš
ta sekantį kartą. 

Viktoras Nakas 

AMERIKIEČIAMS 

— Detroito Tarptautinis ins
titutas lapkričio mėn. ruošia tau
tybių meniniu vienetų pa si rody- Į^ 

kare. 
Elenos Blandytės kitų talentų 

čia neryškindamas, paliesiu tik 
tai, kas siejas? su laukiamu kon
certu. Dainavimą bei muziką ji 
studijavo Haendelio konservato
rijoje Miunchene. Vėliau priva-

(Nukelta į 4 psl.) 

ST. PETERSBURG BEACH, 
FLORIDA 

Jeigu jdomaujatės ;sigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos JaJcušovier.ės vadovau
jama Lietuviška įstaiga. Darb-- va
landos kasdien 9-4:90 

Dr . An t Rudoko kabinetą per6n_5 

DR. EDMDND L C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-24O0 

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir T-9; antrad. ir penk t 
10-4: šeSta.' 10-3 v»l 

Ofs. teL 735-4477; KM. 246-2839 

DR. E. DEGKYS 
GYDYTOJA t B CHTRURGfi 

SpedalybC — Ver-ra tf 
F_nocin«9 lisros 

CRAWFORD MEDICAL BOLDrVG 
6449 So. PulaskJ Road 

Valandos pagui susitarimą 

TeL ofiso ir bnto: OLympie '-M15& 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHmURGAS 
1443 So. 50th AVe„ Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki i vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvir tad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
K t D I K I l " FB VAtKV LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL UniJDTNG 

7156 Sonth Westeni Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 v a i popiet. 
Ofiao teL R E 7-11«S; rezid. 239-2»lt 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9861 
DR, j , MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West "Lst Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvir tad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik misitarua 

O P T 1 C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITfi 

7051 So. Wa.shtenaw. TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių r5mų pasir inkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt . 10-5:86-
Ketv. 1-8 v. vak. šeš t 10-4 v. n. p . 

Trečiadieniais uždaryta. 

GULT ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
«70.-> Gult Bl\d.. 

St potp-bure: B«M>-h. FT_ 3.r70<> 
Tel. 8!.VW7-1791 di<-n̂  ari» 

gTj?.3f><MyTtJ vakari*. 
! i . : ; . i i : : ) • ' ! ! i1: i i i ; i i i i i t i i i i i i i i i i 

Revad. tel. — Gi 8-6873 
DR. W. M. EISIH-E1SIHAS 

ARTŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2«70 
Valandos pagal svsitarlma. Jei ne

atsiliepia, Aambin t l : MI 2-0001. 

TeL — BE S-3893 
DR. A. B. GLEYEGKAS 

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
Specialybė Akių ligos 

S907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-222*) 
DR. JANINA JAKŠEVIČ1US 

f O K * 1 
V A I K Ų L I G O S 
3656 We«t K3rd Stiwt 

Pirmad.. antra~L. ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Utl 4 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — C H I R U R G U A 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE 
Valajjdos pagal susi tarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149 
Tikrina akis . Pr i ta iko akintas t r 

"Contact lenstes" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre*. 

BODY W0RK C O L L I S I O N E K P E R T S 
l. 8TANEVICTCS 

Traits_nJMlo7W — Dažymas — Motoro 
— Karoserljos (Body) Ir Spannj dkiiMM 

(Fender) Pftmui Patuliyn— 
GAS FT>R LESS 

2637 W . 4 7 t t i S t n tel. 523-1249 
Chlcago, IIHnels 60632 

Ols. PO 7-6000. R«7. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wr*t 63rd Stn^t 
Vaiandc8 pagai susitanmą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenae 
1W2 N'o. Wester_i Avraine 
Tel atsakomas t? vV:.irdu 
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flNKUOTOJAI IR LAKUOTOJAI 
Neseniai "Drauge" baigėme mizdato būda išleistas pavergtoj 

spausdinti slapyvardžiu pasira- Lietuvoje romanas turėjęs pasise-
šytą iš pavergtos Lietuvos at- kimą, ne mažesnį pasisekimą tu-
siųstą romaną "Aušra išeina į rėjo jis ir mūsų skaitytojų tarpe, 
gyvenimą". Ta proga tenka pri- Lietuvoje domėjimasis tokiais 
siminti nuolatines sovietinių kri- nelakuotals romanais daug di-
tikų užuominas, kad, esą, darbi- dėsnis už valdiškus komunistų 
ninku valdomoj santvarkoj vis partijos palaimintus kūrinius, 
dar nėra gerai parašyto romano * 

SOVIETINIU VAROVŲ ŠOKIAI 
Pamišėliški komunistų partijos centro komiteto skatinimai 

GEDIMINAS GALVA Du kartus iper metus visasąjun
ginės komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriatas skelbia šū
kius skatinti visus krašto gyven 

eijos šūkiai yra įkyrūs, nuobodūs, 
vis kiek kaitaliojami, ypač apta-

tojus atlikti skirtus užda\inius. riant užsienio politikos klausimus. 

iš darbininkų gyvenimo. 
Laisvuose Vakaruose nėra to

kio termino, kaip darbininkiško
ji ar buržuazinė literatūra. Čia li
teratūra vertinama menišku ar
ba kartais ir kitu požiūriu, tačiau 
niekas neprievartauja rašyti, kad 
patiktų valdančios partijos žmo
nėms. Be abejo, kartais ir geros 
knygos, jeigu išleistos mažesnių 
leidyklų, nesusilaukia didesnio 
pasisekimo. Tenka sutikti su tuo. 
Tai yra nelabai gera laisvosios 
konkurencijos ir reklamos ypa
tybė, bet niekas čia nereikalauja 
rašyti romanų apie respubliko
nus ar demokratus. Čia išeina į-

Tiesa, atviresnių sakinių pasi
taiko ir valdžios leistuose roma
nuose. Štai, Romualdas Žitinskas 
knygoje "Mūsų nerimo keliai" 
rašo apie darbininkus: "Nieko 
neveikiant nesmagu šalia dir
bančiųjų, juo labiau, kad vyrai 
įsakė neduoti ramybės valdybos 
vyresnybei, reikalauti krano ir 
nė per nago juodumą nenusileis
ti, be to, priminti apie neišmo
kėtas algas". Bet, žinoma, ten vė
liau viskas labai gerai susitvarko, 
ne taip, kaip Vinčerytės romane, 
kur merginos prie statybų velka 
košę ir plytas. 

Okupuotoje Lietuvoje išleista-
romane 

vairių romanų, ir toje laisvėje 
kaip tik ir buvo išspausdintas ir me Vyt. Sirijos Giros 
lietuviškas apie darbininką ro- "Bėgimas nuo šešėlio' 
manas "Aušra išeina į gy
venimą". 

Tai varovų pliauškinimas bota
gu, kad visi pasitemptų, visas jė
gas dėtų išjudinti įklimpusį ko
munistinį vežimą. 

Demokratiniuose kraštuose to
kie šūkiai būtų beprasmiai ir te
sulauktų pašaipos. Čia niekas 
neliaupsina darbininkų, ūkinin
kų ar įmonių vadovų, kai jie at
lieka savo pareigas. Niekas iš pa
šalio jiems nenurodo, kaip jie tu
ri dirbti, elgtis ir galvoti. Demo
kratinės politinės partijos nesigi
ria net rinkimus laimėjusios, nes 
joms 'pakanka jau paties laimėji
mo. 

Niekas nesako, kad demokrati
nėje santvarkoje nėra trūkumų, 
bet jų ir iš tolo negalima lyginti 
su komunistinės diktatūros išdai
gomis, kai valstybės piliečius lai-

Tik žvaliai akiai jie gali būti įdo
mūs, nes ir nenoromis išryškina 
Maskvos vadovų pasirinktą link
mę. 

jau iš seno šūkiai prasideda: 
tegyvuoja... Kiekviename "tegy
vuoja" šūkyje tiesiog ar netiesiog 
yra įspraudžiamas komunizmas. 
"Tegyvuoja spalio revoliucija, 
pradėjusi naują istorijos laikotar
pį — perėjimą iš kapitalizmo į 
socializmą". 'Tegyvuoja marksiz
mas — leninizmas — amžinai gy
vas revoliucinis tarptautinis mo
kymas, kovos prieš imperializmą, 
už komunizmo pergalės vėliavą". 

Šie šūkiai yra kovingi, nes re
voliucija vykdoma jėga. Ta jėga 
yra kariuomenė, ūkinė galia ir 
politinė organizacija, nuolat kurs
tanti neramumus pasaulyje. Tik 

PO RINKIMU BALTUOSIUOSE 1 O 0 S E 

nors ir 
į ko banda gyvulių, kurie turi eiti i pačioje šukių pabaigoje randame 

Iš pavergtos Lietuvos atga
bentas rankraštis "Aušra išeina 
į gyvenimą" yra tikra ta žodžio 
prasme darbininkiškas romanas. 
Jis ten buvo išleistas vadinamu 
savileidybos būdu, samizdatu. 

yra savikritikos, komunistai ten 
visi geri, nuostabūs žmonės, en
kavedistai tiesiog geručiukai, 
musytės negali nutrėkŠti, o visi į 

; nurodytu keliu, dirbti, kas įsaky- • 63 šūkį: "Tegyvuoja Tarybų są-
ta, ir lyg papūgos, kartoti pa
skelbtus šūkius. Demokratiniuo
se kraštuose įsisiūbavimas kartais 

• veda į anarchizmą, nes ir ši pa-kiti buožes ar buvę buožes yra , . . '. . , . 'kraipą yra teisėta, kai proletana-niekšai. Partizanas Monkus ko
munistų herojaus daktaro Luko 
Kaupelio vieną žmoną užmuša, 
o kitą išprievartauja. Žodžiu, ne-

Apie samizdatą savu laiku kalbė- įsivaizduojamas nusikaltėlis, ir, 
damas J. Gliaudą pastebėjo, kad žinoma, tokio žudiko tėvo vaiką, 
"ligi šiol lietuviai rašytojai oku- taip pat daktarą, persekioja tėvo 
puotoje Lietuvoje nedavė nė 
užuominos samizdatui. Sudraus
minti, Maskvos seminaruose dre
siruojami, vienodomis ten kara
kulio kepurėmis apdovanojami, 
sovietiniai lietuviai rašytojai, 
bent taip atrodo, savo ištikimybe 
režimo doktrinai pralenkė rusus. 
Rusuose šimtui rašytojų būtinai 
susiranda trys procentai įmančių 
abejoti ir neišvengiamai pavaro
mų iš rašytojų sąjungos. Savo 
krašte to nematome". 

šešėlis. 
Be abejo Girai tema dvasine 

prasme artima, nes jis žinojo, artima, nes 
kaip jo tėvas Liudas Gira šoko iš 
džiaugsmo, kai Lietuvą užėmė 
rusai. Suprantam, kad sūnus 
negali pabėgti nuo šešėlio tėvo, 
tapusio lietuvių tautos išdaviku, 
bet tai dar nėra priežastis nie
kinti partizanus kovojusius prieš j 
okupantą rusą. 

to diktatūros priespaudoje kiek
vieną žmogų priverčia būti dvi
prasmišku, pasimetėliu, užsisklen
dusiu atomu, kurio vidinis balsas 
visai kitoks, negu lūpų tariamas. 
Žmogus, jo veiksmai ir žodžiai 
į komunistinę Prokrusto lovą, 
sukirpti taikstantis partijos šū
kiams. Štai dėl ko sovietinis žmo
gus visada dairosi, nors ir kai nė
ra reikalo dairytis, prieš tarda
mas žodį. 

Tegyvuoja... 
Gegužės 1 ir lapkričio revoliu-

Tačiau šiuos pesimistiškus J. 
Gliaudos žodžius galime atremti 
vien jau Vinčerytės romanu, 
spausdintu "Draugo" atkarpoje. 

Komunistai nulakuoti visuose 
jų romanuose, nes kitaip ir nega
li būti. Nulakuotas ir visas ko
munistinis pasaulis, nes to reika
lauja partija. Iš kitos pusės par-

Tiesa, jei taikytumei aukštus h- ^ r eikalauja rąžyti apie dar-
teraturm.us matavimus, gal bū- b i n 5 n k u S ) fc, k ; e k v i e nas rašyto-
tųi rkaikunųs. lpnumų.betvie- j a s ^ ^ j e i ^ ^ a p i 
naaisku - jis yra labai tikro- d a r b i n i n k u S 5 k a i t i k r a i y ^ ^ į 
viskas, jis yra realistinis, o jei teks . hėdį& K r a ^ k u r d a r b i . • 
maryte gyvenimiškoji tikrovė, t ą n i n k u į a t i m t a te5sė s t r e i k u o _ 

ti, kur jis už reikalavimus siun
čiamas į kalėjimą, negalima su
kurti tikro darbininkų gyvenimą 
vaizduojančio romano. Tokį ro
maną sukūrė Vinčerytė, bet jo 
jokia oficiali leidykla negalės iš-

labai dažnai ji yra ir literatūrinė. 
Suprantama, literatūrinė tikrovė 
gali būti ir skirtinga nuo gyve
nimo, reikia, kad ji būtų įtikima, 
bet "Aušra išeina į gyvenimą" 
yra visapusiškai įtikimas ro
manas. Tai tikrai darbininkiškas 
romanas, ko galėtų pavydėti vi
sos partijos ir visi socialinio re
alizmo reikalaują rašytojų pla
kėjai. 

jungos lenininė užsienio politika 
— taikos ir tautų draugystės po
litika, telkianti visas jėgas, kovo
jančias prieš imperializmą, reak
ciją ir karą". Tame pat šūkyje 
skatinama kovoti už tarptautinį 
bendravimą, tautų laisvę ir ne
priklausomybę. 

Tapp tų šūkių yra ryškus 
prieštaravimas. Sovietai savo kraš 
te pavergę 112 tautų, užgrobę žy
mią Rytų Europos dalį, skatina 
kovoti prieš imperialistus ir už 
tautų laisvę. 

Tik vėliau šaukiama: tegyvuo
ja darbininkai, valstiečiai, liau
dies inteligentija, sovietinė tautų 
draugystė, žinoma, nutylint ru
sų priespaudą, nes ji be skatini
mo labai gerai gyvuoja. 

Varovo skatinimai 

išteklius, platesnį kelią pažan
giai technikai! Kai kurie šūkiai 
yra kapitalistiniai — lenktyniau
kite, gamybos priemones geriau 
panaudokite ir t. t. 

Vėliau pramonės darbuotojai, 
statybininkai, transporto tvarky
tojai, kolūkiečiai, prekybos ir ki
tų sričių veikėjai varomi per še-
rengą. Sėmės ūkio darbuotojai 
skatinami įgyvendinti gamybos 
specializaciją, jos koncentravimą, 
geriau naudoti žemę, techniką, 
trąšas ir kitus išteklius. 

Toliau skatinami inžinieriai, 
mokslininkai, menininkai, švieti
mo, sveikatos ir kitų sričių dar
buotojai tarnauti komunizmui, 
stiprinti tarybinę santvarką. 

Užsienio politika 

Pradedama jautriausiu klau
simu — komunistinio sąjūdžio 
stiprinimu. Sveikina komunistų 
partijas prieš imperializmą, už 
taiką, demokratiją ir tautinę ne
priklausomybę. Visa tai reikia 
priešingai suprasti: už komunis
tinį vyravimą. Sovietų irroperia-

GRA2INA KRJVICK1ENĖ 
Lapkričio 3 d. Baltųjų rūmų j tas jjrašes pranešti, kad jis ne-

spaudos kambaryje vaizdas buvo į so-niai pasveikino rinkimų laimė-
neįprastas: kampuose, pasieniuo- j toją Carterį ir dėkoja tūks-
se, po kėdėmis priversta įvairaus! tančiams dėl jo rinkimų dirbu-
dydžio ir formų dėžių. Kamba- j 
rys sausakimšai užpildytas žmo
nėmis ir elektroniniais — TV, 
foto, radijo aparatais ant aukš
tų trikojų ir žmonių pečių. Ant 
grindų kaip tinklas įvairiomis 
kryptimis išvedžiotos vielos. Gal
va kvaito nuo mišraus ūžesio, už
pildyto šviesų ir garsų tikrinimo 
signalais, korespondentų ir kito
kių žinių teikimo atstovų kalbų 
klegesio. Triukšmą didino įjung
ta televizija, rodanti kažkokią 
komediją, ir vaidintojų julko, 
spiegimo garsai. Kartais ausis pa
gaudavo kokį komentarą keliavu
sio korespondento su prezidenti
niais kandidatais: nereikėjo eiti i 

sių žmonių, prašydamas visus 
vieningai palaikyti naujai išrink" 
tą prezidentą. Po to ji perskai
tė prezidento pasiųstą Carteriui 
sveikinimo telegramos tekstą. Vi
si korespondentų įžūlūs priekalš-
:ai prezidentui ir vyriausybei ta
rytum išnyko. Korespondentai 
kalbėjo apie prezidento nuoširdų 
mą, paprastumą. sąžiningumą 
jam esant šiose sunkiose parei
gose. 

Visą šeimą gaubė pralaimėji
mo liūdesys. Susanos akyse ne
sulaikomai riedėjo ašaros, o taip 
pat žibėjo ašaros daugumos Bal
tųjų rūmų spaudos skyriaus tar
nautojų ir korespondenčių akyse. 

lizmą pasaulyje, proletariato dik- j jimo. 

į debatus...Mondale nepadarė į Prezidentas. Betty Ford ir šonuos 
klaidų...Reikėjo Baltimorę ir | nariai įsiliejo į minią su visais 
Annapolį atlankyti...Unijų vyrų! atsisveikindami. Jūsų kores-
žmonos dirbo Carteriui...Pre- į pondentė, atsisveikindama su Bet 
zidentai keičiasi, mes ne ir t.t. į ty Ford, padėkojo jai už paro-
Tokioje aplinkoje susirinkusieji j dytą lietuviams prielankumą ir 
kelias valandas laukė spaudos prezidentui už etninių grupių 
sekretoriaus ar gal paties prezi- i žmonėms suteiktą dėmesį. I tai 
dento, kad padarytų viešą pra- j prezidentas atsakė, kad jie esą 
nešimą dėl prezidento pralaimė- i išlepinti. Dėl tų jo žodžių pagai-

Spaudos sekretoriaus pavaduo- Į žibusios ašaros 
tojas pranešė, kad prezidentas šį į 

tatūrą, demokratijos sutrypimą ir 
tautinį pavergimą. Šūkis — "Te
gyvuoja proletarinis imperializ- j rytą yra buvęs savo kabinete ir 
mas" — komunistų rusų vyravi- pas gydytoją Lucash dėl gerklės 
mas, rodo seną Maskvos politikos j negalavimo ir netrukus su šeima 
taką, kuris sukėlė komunistų par- j ateisiąs į spaudos kambarį, 
tijų nesutarimą vasarą įvykusia-1 Laukiančiųjų minia susiūbavo, 
me Berlyno pasitarime. Štai dėl ko! dar labiau susigrūdo, net ir po 
prireikė naujo šūkio: "Kovokite, Į stalais buvo susigūžusių žmonių, 
kad būtų pasiekti Berlyno kon- j Kas galėjo pajudėti, slinko artyn 

prie paaukštinimo ir mikrofonų. 
Prasidėjo paskutinieji pasiruoši-

lo jai prezidento užuojautai su-

*W*, 

ferencijos tikslai". 
Užsienio politikoje paliečiami ] 

tik jautrieji taškai, kelią džiaugs 
mą ar susirūpinimą 
sveikina Vietnamą, Laosą, Ango
lą, Mozambiką, Gvinėjos — Bi
sau ir Žaliojo Rago tautas, bet 
nutyli Kambouiją. Skatina su

mai. Vienas, du, trys, vienas, du, 
| trys, ar garsas tvarkoj? įjunk 
Baltimores kanalą ir fct Keli re-

jame vaizduojami 
pakuotojai ir tin-

leisti, nors 
mūrininkai, 
kuotojai. 

Tenka pastebėti, kad šito ofi
cialaus komunistinio melo lite-

Jos romane rašoma ne apie tuos ratūroje žmonės nemėgsta, nes 
visus ir visada laiminčius, atsiranda kūrėjų, kurie pavaiz-
dorus ir kilnius komunistus, ne duoja realų komunistinį gyveni-
apie traktoristą ir melžėją, kurie mą. Ant komunistinio pįedesta-
meilėje prisipažįsta Lenino fra- lo daug pristatytą įvairių lakuo-
zėmis, bet apie tikrą darbininką tojų, bet gyvenimas rodo, kad tie 
statybininką, kuris engiamas ir lakuotojai negali pavaizduoti 
spaudžiamas, kuris degraduoja- tinkuotojų. Visą realybę iškelia 
mas ligi žemiausios pakopos. pogrindžio literatūra, ne ragi-

Taip jau yra, kad įdomiausios nanti nuversti valdžią, bet vaiz-
knygos, labiausiai darbininkus duojanti tikrą gyvenimą. Todėl 
liečiančios, parašytos ne apie mažiau patyrusi pogrindžio auto-

priimti įvairias pareigas. Prade
dama nuo Varrų: "Tarybiniai ka
riai, nenuilstamai tobulinkite sa
vo kovinę ir politinę parengtį, 
mokykitės valdyti mederrnus gink 
lus ir naują techniką, budriai ir 
patikimai saugokite taikų tarybi
nės liaudies darbą". 

• 

Sovietai sukūrė didžiausią, ge
rai ginkluotą kariuomenę, stiprų 
karo laivyną ne kraštui ginti, pi
liečiams apsaugoti, bet varžytis su 
kitais kraštais dėl politinės įtakos 
pasaulyje. 

Didžiausia šukių dalis skiria-
čekoslovakijos dramatur-l " ^ ū k i o sri6]al V i s a N * ^ ^ 
Havel, nepataikaująs ko- ma: skatinkite socialistinį lenkty

niavimą, pieškite gamybą, didin
kite darbo našumą, gaminkite 
aukštos kokybės prekes, mažiau-

... .... , . . . _ . . . . . . . . š iomis sąnaudomis vykdykite ūkio 
tikrai galėtų sukurti romaną apie Į pknus, geriau panaudoKite ga-
darbiranką. 

I
griauti baltųjų valdžią Zimbab
vėje (Rodezijoje), Narobijoje ir 
Pietų Afrikoje. Gūdžiu atodūsiu 
prisimena Ciię, Portugaliją, Ispa
niją, Kiprą, jų tautas ir skatina 

porteriai Kažką' šnibždėjo l prie 
burnos laikomus mikrofonus, tik
riausiai pranešinėdami įspūdžius 
savo stotims. Pro atviras duris 
buvo matomas subruzdimas spau-

Zmomas 
gas Vaclav 
munistmiam režimui, jau 7 metus pri
verstas dirbti viename alaus bravo
re Vičice, nešiodamas sunkius mai
šus. Jo prašymas leisti išvykti į užsie-

dos biure. Plojimai. įėjo Dreziden i 
n . T- J • J i! • l Jimmy Carter, naujai tšr.r.--tas, Betty Ford, jų duktė, trys_JAV 'e^enta*. sveiiaimT,as ^ 

Kiprą, 
kovoti už "laisvę" — komunisti
nės priespaudos įgyvendinimą. 

Klaikiai teprisimenami Artimie
ji Rytai, ten "imperialistų" kiši 
masis į arabų valstybių reikalus, 
0 arabams siūloma Sovietų drau-į 
gystė, kuri praeityje Maskvai kaŠ 
tavo daug bilijonų dolerių. 

\pie Kiniją ir Kubą nė žodelio. 

sūnūs ir marti. Spigino prožek-; rinkėjų 
toriai. Mygtukai spragsėjo. 

Prezidentas atrodė pavargęs. 
Stoiškai, lyg nenorėdamas paro
dyti savo vidujinio pergyvenimo, 
sustingusiu žvilgsniu žiūrėjo į čia 
susirinkusius, atėjusius išgirsti 
jo pareiškimo dėl pralaimėjimo 
ir su juo atsisveikinti 
to užkimęs po paskutiniųjų rin 

.s 
-o 

POPIEŽIŠKOJI MOKSLO 
AKADEMIJA 

Vatikane buvo sušaukta Po
piežiškosios Mokslo akademijos 
metinė pilnaties sesija, kurioje 

Prez >n- '^ a ly v a v o ^0 akademijos narių, 
pasaulinio garso mokslininkų. 

k immių 

I mybos priemones ir finansinius nepaprastai didelį patarnavimą. 

. kalbų, balsas buvo dus- 'N **rpe keli Nobelio premrjOB 
Galima numatyti santūrumo prie- į lus, silpnas, rodos, galįs nutruk- j laureatai, iš įvairių kraštų. F*j-
žastis užsiminti Kiniją, nes šiuo Į ti kiekvienu momentu. Pasakęs, S 'J°S darbai telkėsi apie temą: 
metu tik užkulisyje svarstomi ki- Į kad kalbėsiąs nedaug, nes jo bal- Mokslo ryšiai su šiuolaikiniu 
nų — rusų santykiai. Gana keis- Į sas nėra atsitaisęs, padėkojo už pasauliu. Popiežiškąją Mokslo 

parodytą draugiškumą ir pakvie-, akademiją lygiai prieš 40 toęUį 
tė savo žmoną Betty, "tikrąją šei įsteigė popiežius Pijus XI. Aka-
mos oratorę", tarti žodį, jį pa-|<lendjai priklauso 70 paties po-
vaduoti. Fordienė, nors stengėsi j piežiaus paskirtų narių, pasau-
išlaikyti savo įprastinę šypseną, į Iinio garso mokslininkų. aXs\o-
liūdnos akių išraiškos neįstengė ivaujancių įvairias mokslo ša-
pakeisti. Ji pasakė, kad preziden-Į kas. 

tas Kubos nutylėjimas, nors ku
biečių krauju pirktas laimėjimas 
Angoloje ir jų pastangomis su
stiprinta Sovietų įtaka jos kai
myniniuose kraštuose. Sovietai 
jau pamiršo maurą, kuris atliko 

• 
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J . DAENAUSKAS 

Keliems mėnesiams praslinkus po mano atvykimo. 

Kalbėjo apie valdančios "tautininkų" partijos vaidme-1 šaukimą į Maskvą, kur jo net pėdsakai pranyko (troo-
nį ir krašto ūkinius laimėjimus. Tuose laimėjimuose kištas!), turėjau su Karskiu porą pasikalbėjimų. Ne
greitai susigaudžiau. Buvo tikrai imponuojantieji. Apie tikėjo į lietuvių-lenkų santykių normalizavimą. Nuolat 
tai rašiau savo korespondencijose į "Gazeta Polska" \ kartojo, kad Kauno sutikimas normalizacijai būtų to-
ir raportuose į Užs. reik. ministeriją. Į lygus savižudybės aktui. Lenkų kultūrinės įtakos, sa-

Ryšius su diplomatiniu korpusu pradėjau nuo vi- Į kė, vis dar esančios tiek gilios, kad po normalizacijos 
zito britų generaliniam konsului Prestonui ir jo pava- j j°s atsigautų su neregėtu stiprumu, stabdydamos vis-
duotojui Percy Gentui. Visą mano buvimo laiką san-j pusišką tautinio atgimimo procesą. Jo pavaduotojas 
tykiai su britų diplomatiniu postu klostėsi idealiai. Bu-1 ar įpėdinis Fechneris žodis i žodį sakė tą patį. 

mane priėmė prezidentas Smetona. Įteikdamas jam; vodavau privačiai pas Prestonus, dažniau pas Gentus. į Prancūzų atstovas buvo elzasietis Risteihueber. 
"įgaliojimo raštus", buvau pasirašęs trumpą žodį pran-: Gentas praleido kelerius metus Lenkijoje kaip anglų ! Priėmė mane trumpai ir sausai. Nepasiuntė vizitinės 

partijos ar komitetų pirmininkus, rė Vinčerytė pralenkė oficialius j cūziškai. Kai adjutantas įvedė mane į kabinetą, Sme-Į prekybinės firmos atstovas. Kalbėjo lenkiškai. Antrą j kortelės. Nemačiau jo ilgus mėnesius. Kartą susi-
valdiškuo- tona stovėjo už rašomojo stalo. Pasisveikinęs prade- j kartą vedė lenkę. Pttsikeisdavome informacijomis apie j tikau jį per pietus pas Prestonus. Stalo gale sėdėjo 

jau savo "speech". Jo turinį sudarė padėka už suteiki-Į tai, kas vyksta. Britų postas man teikė stiprią atramą, i A. Tiškevičienė iš Palangos, aš jos kairėje pusėje, o 
mą man vizos mano nuolatiniam buvimui ir pareiški-; "Priešų" krašte, kur neturėjau savo vyriausybės glo- i Risteihueber iš dešinės. Tiškevičienė žinojo apie. įtf-<ii«-
mas vilties, kad gal prisidėsiu prie abiejų kraštų san- bos, tai buvo labai svarbu. j cūzų pasiuntinio laikyseną mano atžvilgiu. Ji kalbėjo 
tykių normalizacijos, ko trokšta maršalas Pilsudskis Į Panašiai klostėsi santykiai ir su vokiečių pasiunti- j su juo. Kuriuo tai momentu, pasisukdama į mane," p*-

| r į ir visa lenkų tauta. Galutinoje išvadoje pareiškimą pa- nybe, kuriai vadovavo senosios mokyklos diplomatas klausė, ar aš pneš tai nepažinojau ministerio. A t « * 
uedo skirtingų civilizacijų ben- j dariau lenkiškai, nes po poros sakinių, pasakytų pran- į dr. Zechlin. Mano Kauno misijos pradžia sutapo FU kiau: "neprisimenu". Po to incidento Risteihueber 

bet apie dirbantį žmogų, yra So- ir gerai apmokamus 
vietų Rusijoj ir jos pavergtuose sius kūrėjus, 
kraštuose neprieinamos. Šis sa- • Al. B. 

POPIEMl'S PRIfiMfc 
JAPONIJOS AMBASADORiy 
Popiežius Paulius VI Vatika

ne priėmė naujojo Japoni
jos ambasadoriaus prie Apaš
talų Sosto Kiyshi Suganuma 
skiriamuosius raštus. Siekdama 
teisingumo, laisvės ir taikos, 
pažymėjo Popiežius šia proga 
tartame žodyje, žmonija išreiš
kė savo nenumalšinamą troški-

šaltinis. Visiem bendras aukš-

dradarbiavimą 
žmonijos pažangos 

siekiant tikros! cūziškai. prezidentas pertraukė mane ir pareiškė, kad. tuo iaiku, kai galiojo Hitlerio-Lipskio paktas. Zechli- \ santykiams sa manimi paskyrė dvejukės (t.y. žvalgy-
'os Janoniios! galime kalbėti lenkiškai, nes tą kalbą moka tiek pat, naa stengėsi, kad santykiai su manimi būtų kuo labiau- bos — vert.) karininką, irgi elzasietį Schmidtieisą, Japonijos 

Palaikiau ryšius su atstovais vadinamo "Olimpę?* 
rėk straipsnį "Olimp". VViadomosci. 1976). t.y. SULW 

gerai, kaip savo gimtąją — lietuvių. Kalba vyko sklan- j šiai korektiški. Žinojo, kokiam vaidmeny esu lietuvių vėlesnį "degoiininką", prancūzų parlamento viceglr-
džiai. Smetona man pasakė, kad tikriausiai žinau apie sostinėje. Žinojo apie mano vizitus Kauno Užs. reik. mininką. 
gausumą sunkumų, susitelkusių ant kelio į normaliza- į m-joje ir stengėsi vis ką nors iš manęs išgauti, 
ei ją. Tačiau manąs, kad juos reikia įveikti. Ta pras- Taip pat padariau vizitą ir polpredui (sutrumpini
me jis stengsis daryti įtaką. • mas žodžių: "politišeskii predstavitel" — politinis at- pe, kuri vadovavo dviejų šimtų tūkstančių lenki 

Greitai po to vizitavau Smetonos švogerį- vyriau-' stovas, taip tada buvo vadinami Sovietų dipl. atsto- žumos dviejų su puse milijonų Lietuvoje kultui 
sybės premjerą Tubelį. Abu buvo vedę seroris Cho-; vai. — Vert.) Karskiui, pasipūtėlio elgsenos ponui, ku- visuomeniniam gyvenimui. Ta grupė, sudaryta vien iš 

"* J «u ha 'A *J l'dakauskaites. Sofija Smetonienė, kaip mane informavo,! ris visur kišo savo nosį Lietuvos kontrolieriaus vaid- dvarininkų (žemvaldžių), intelektualiai buvo auks*to 
riaimiTii i« ^ 5 ™ ^ i nesidomėjo politika, bet, berods, norėjo susitarimo su; menvje. Jis iš karto pradėjo nuo intrigos, įdėdamas lygio. "Olimpe" tarp kitų dalyvavo E. Romeris, K. Oku

ličius. Lutykai, Buttleris, V. Budzynskis, K. Jfinčevskis. 

į ambasadorius, pritardamas Šv. 
; Tėvo išreikšom mintim, pažy-
iiTiėjo. jog šiuolaikinei žmonijai 
: nepakanka vien užsitikrinti 
! pragyvenimui reikalingas prie-
I mones: žmonija ilgisi tų ver-
tvbių. dėl kurių vra verta gy-

mą atrasti tikrąją gyvenimo VentL Japo 
prasmę ir pažinti pastovias gy- fia p prisiminė jo pirmta- , 
venimo vertybes. Šis troški- . j Lenkija. Jadvyga Tubehene, priešingai, turėjo vardą M mano lupas žodžius, kurių niekad nesakiau. Lozo-
mas kartu išreiškia ir D i e v o , ^ pasakytus Popiežiaus žo- i atkaklios lietuvės. Tikrasis abiejų brolis, tada jau mi-į raičio ir Turausko palankumo dėka nieko iš tos intri-
ilgesį nes Dievas yra visų ne- ] džius, jog valstybių pareiga yra j ręs advokatas, laikė save lenku. Pasikalbėjimas su Tu-1 gos neišėjo. 
Matančią vertybių pirmykšti* padėti H™"*™* t beiiu sukosi apie viaaus pc^ukos u* ūkio iuavisuaua.! Lgu aeK&ioej&u au pc*preču. Tik pnes pat jo *:• 

To būrio seniorui Romeriui vizitą padariau jo gimtuo
se Tytuvėnuose. 

(Bua dimgįaui ^ . 
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DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Čiai dar mokėsi pas A. Dičiūtę, 
Leparską ir VI. Jakubėną. Daini
ninkės karjerą pradėjo seserų 
BlandyČių kvartete, vėliau trio ir 
pagaliau ėmė dainuoti viena. Tu
rėdama neabejotiną talentą vai
dybai, tarp solo dainų įpina dek
lamacijų. Paskutinių kelerių me
tų tarpe yra koncertavusi Chica-
goje. Clevelande, Detroite, Niu
jorke, Bostone, Miami, Omahoj, 
Toronte ir kituose lietuviškuose 
telkiniuose. 

Šių eilučių autoriui Elenos 
Biandytės talentais ne kartą te
ko spaudoje pasidžiaugti. Manau, 
kad savo įspūdžiais su skaitytoju 
teks pasidalinti ir po laukiamo 
koncerto. Šį kartą noriu pateikti 
ištraukų iš kitų laikraštininkų 
straipsnių, akivaizdžiai rodančių, 
kaip jie išgyveno Elenos Biandy
tės dainas ir deklamacijas. 

"Torontiečiams ji buvo tikra 
atrakcija. Mūsiškė klausytojų au
ditorija labai imli ir korektiškai 
dėkinga gerai meno pajėgai — 
svečiui ar viešniai — iš kitur, 
Šiuo atveju — solistei ir dekla-
matorei E. Blandytei. Jos daina
vimas sujaudino auditoriją, o 
deklamavimas — nevienam iš
traukė ašarą." (Pr. Alšėnas, 
Drauge, po koncerto Toronto lie
tuviams). 

"Antra solo daina L. Ablėnai-
tės 'Vėjas' buvo stipriai išryškin
ta kiekviena muzikinė frazė, iš
keliant savotišką, originalų in
terpretacijos būdą. Tai buvo su
jungimas vokalinio meno su sce
nine vaidyba. Solistės interpreta
vimo žanras yra nepakartojamas, 
tik jai priklausantis. Jos stiprus 
vaidybinis talentas išsiverždavo 
laisvai, ypač efektingame 'forte", 
kartais nustelbdamas jos vokali
nę poziciją. Bet tai jokiu būdu 
negadino visumos, didelio bendro 

Sol. E. Blandytė 

pamaldos, jei jie mielai pusę vie
nuoliktos ateina drauge su savo 
tėveliais? O atsakymas yra labai 
paprastas: atėjimas dar nereiškia 
.šv. Mišiose dalyvavimo. Jau se
niai vyresniųjų yra pastebėta, kad 
ne visas jaunimas bažnyčioje da
lyvauja bendrose maldose ir gie
dojime. Kai jų paklausi kodėl tai 
vieni atsako, kad sunku tas gies
mes giedoti, kiti nedrįsta, ir pa
našiai. Dievo Apvaizdos parapi
jos švietimo komitetas galvoja, 
kad jei jaunimas vieną kartą į 
mėnesį susirinks šv. Mišių aukai 
atskirai ir jose ne tik su kūnu, 
bet ir su visa siela dalyvaus, tai 
ir kiekvieną sekmadieni jie paro
dys daugiau entuziazmo. Žmo
gus turi pajusti dvasinį pasiten
kinimą bendroje maldoje, kad 
jam ta bendra malda būtų svar
bi ir joje stengtųsi dalyvauti, o 
nebūti tik stebėtoju. Jaunystėje 
to neišgyvenus, var-gu ar tokį 
dvasinį pasitenkinimą galima at
rasti vėliau. Juk su amžiumi atei
na ir abejingumas. Ne be reikalo 
ir Vincas Kudirka rašė: "Kol dar 

įspūdžio" o kaip tik pabrėžė dai- Į idealais, brol, besigėrėsi, siek prie 
nininkės originalumą." (J. Naiū-

idealo. tik doro ir aukšto, o sku
bink! Paskui tu...jų išsižadėsi dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto". Šį sekmadienį, lapkri
čio 14 d., 1 iViiL p-p. Dievo Ap
vaizdos Parapijoje šv. Mišios bus 
skiriamos visam Detroito jauni
mui. Kaip jau anksčiau buvo ra
šyta, jie pa*ys rinks aukas, neš 
prie altoriaus, patarnaus kuni-

į gui, skaitys maldas. Jie patys iš
sirinko giesmes ir, palydimi gita
rų muzikos, jas giedos. Švietimo 
komitetas yra labai dėkingas kle
bonui kun. Viktorui Kriščiūnevi-
čiui, kuris mielai sutiko sekma
dienį atlaikyti trečiąsias šv> Mi
šias ir pritaikyti jaunimui pa
mokslą. Tėveliai taip pat yra 
kviečiami dalyvauti. 

INFORMACIJA 
D E T R O r n E C l A M S IR 

KAIMYNAMS 

Detroito Lietuvių namai ir Da
riaus Girėno klubas lapkričio 20 
d. 7 vai. v. rengia tradicinį ru
dens balių " D a r kartą susitikini'*. 
Prieš pradedant programą bus 
iškilmingas mirusių narių pager
bimas. Programą atliks Moterų 
vokalinis ansamblis, vadovauja
mas Stasio Sližio. Meninė progra
mos forma ir stilius bus skirtin
gas, nes repertuare sukoncent
ruoti muzikos kūriniai turi min
ties ir pramogos nuotaikų. Tokio 
repertuaro Moterų ansamblis d a r 
nėra Detroite atlikęs, nes jam ir 
nebuvo progų. Reikia manyti, kad 
atsilankę į Lietuvių namus lap
kričio 20 d. visi bus patenkinti 
menine programa. Iš lietuviu 
kompozicijų pažymėtina ištrau
ka iš oepros '"Jūratė ir Kastytis", 
solo iš kantatos "Tėviškės n a 
m a i " ir kelios estradinės dainos. 
Pasaulinių kompozicijų bus iš 
"Traviatos" "Hoffmano pasakų", 
kino filmo "'Norvegijos daina" 
ir iš "Patetinės simfonijos". Po 
programos bus linksmoji dalis ir 
daug netikėtumų. Detroito Lietu-, 
vių namai ir Dariaus Girėno klu
bas kviečia visus atsilankyti į 
" D a r kartą susitikim" balių. Savo 
atsilankymu paremsite lietuvy

bės tvirtovę ir susitiksite senai 
matytus araugus. 

Vaiiduolis 

PROFESORIAUS JUOZO 
ŽILEVIČIAUS PAGERBIMAS 

Detroito Lietuvių Kultūros klu
bas rengia šių metų gruodžio 5 
d. iškilmingą akademiją profeso
riui Juozui Žilevičiui pagerbti. 
Profesorius yra išskirtina asme
nybė, labai šakota. Jis yra kom
pozitorius, muzikologas ir labai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
Išnuomojama priešai Marųuertį: pk. 
gražus vieno miegamo butas nau-
jasniame name. Apšiid. ir karėtas 
vanduo. Suaugusiems. Jokių gy
vulėlių. $205.00. 

Skambinti — 62*7-8602 

> « A L I S i i i t V i i i - i I R M O f E K t h 

Išimom 3-jų kamb. apstatytas bu
tas su maistu ir jei reikalinga su li-

veiklus visuomenininkas, kuris gonio priežiūra. Skambint 925-712* 
nesigailėjo nei savo laisvalaikių; 
nei lėšų. Jis net tik kūrė muzikos r 
kūrinius, bet juos ir skleidė vi-! 
suomenėje. Jis dalyvavo teatro, I 
operos organizavime, rengia mu-

N O K I P I R K T I 

WANTED 0LD C0M1CS 
; I pay top prices for oM comic books. 

Big Little books, Radio premiums and 
moKykloms. O r g a n i z a v o š i m t o - o l d g a ^ a l i ca*rds. Paying up to 

zikos ir dainavimo programas Į. 

ninį orkestrą ir po to rengė kon
certus Kaune. 

Būdamas jautrus meno atsto
vas, suorganizavo pirmąją dainų 
šventę Kaune ir vėliau New Yor-
ke — Carnegie Hali . 

Šiam muzikos ir dainos kūrėjui 
ir skleidėjui visuomenėje suėjo 

(Nukelta I 5 psL). 

$500.00 for box of old comic books 
(late 1930*s and '40*s). CaU Maek 
Jerkaitis, 349-2718 after 5 p-m. 

M I S C E L L . \ N B O U S 

MARIJA N O R E I S . I E V E 
V Y T A U T A S ŽTJKATJS&AS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageKlaajamoa geros ro&tea 

prekes. Maistas tt Kuropoe» sandehQ. 
5SOU8 W. «Mfa S*., Chloago QL M«S* 

TEL. — WA S-2787 
» « > > > « 4 1 1 J » B 

M O V I N G 
&ER£XAS perkransto baldos ir tdh 
tos daiktus. I r Iš toH miesto leidi
mai ir raina apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8063 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio j 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
nauja apsakymų knyga — 

Vakaras sargo namely 
Pirmoji jos lakia buvo išleista Ne

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
delį pasisekimą. Ši laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
458 W. 63rd Street, Cbicago, Iii. 60629. 

Kaina — $4.00. 168 pusi. IUinojaus 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
centų) mokesčiams. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
»*% — 20% — S© pigiau mokėsite 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo-
biHo pas 

F R A N K Z A P 0 M S 
32SSV4 We«* 95tb Street 

Chteago, niinois 
Teief. GA t-8654 

OOOOOOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOOC • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

V A L O M E 
KILIMUS !R BALDUS 

Plauname h* vaškuojame 
visą rasių grindis. 

J. BUBNYS — TeL R E 7-6188 
oooooooooooooooooooooooooo 

X X ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 < K X X > 0 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

S t e r e o i r O r o Vės in tuva i 
Pa.--iavimaa '? Tai^^ma.* 

M I G L I N A S T V 
SKĄsi W 8Mh Stu. teL 776-1486 

M, A. Š I M K U S 
SOTARY PTTBAdC 

Į M O M D TAi SEKV1CK 
4259 S. Mapievvood, i*L 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OlMUntr ttkrietimai. pUdonu 

PTliBTTBEa PRAfiTlULT ir 
kitokį blankai 

BRIGHTON PARKE — 2-jų šei
mų liuksusinis namas. Daug prie
dų. 2 mašinų garažas. $53,900. 
Skambinkite po 2:30 vai. popiet — 
tetef. 376-S517. 

.S A?L! 
1 tj aukšto mūras. _ auto mūr. ga

ražą*. OrtąivatM 36 metų gera statyba. 
Erdvūs 2 butai. Senut€ nepajėgia, 
turi parduot. Marąuettt Pk«. Pigiai 
**2.<tf». 

Gražus ir tvire*. ? kamb. mūras ir 
mūr. Karatui. Arti nuokykiu Mar-
qu>.tte Pke Po Nauju metų vyraa 
keliamas "Kitur. Reikia ptrkSjo «u 
)5,K,.ii.i".i> savu pinigij. 

Vfc BintHt1 4fHaga S kambariu 9 
rnfctų rausvo mūro ra»i<l«*<»Ja ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marqu*cte Parka.. $23.750.00. 

Ant Hiekory kalno prie ąžuolu 11 
metų T kambarių rezidencija ir 2 
auto garažas. Savininkas Hg»nis par
duoda už *62,7»6.00. 

Mūrinis - mediju- pajamų namas. 
2 butai. PirkSjui tikras radiny*. Mar-
<iu^yt« Par ie . $29 900.00. 

17 m.ni didelis 2 aukšta maras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radiant" 
Sildvmas. Maru.uetta Parke. 
*»$.fr»o.oo. 

Plattiš lotas ara šv. Kr?žia*s Ugo-
nini3*. Pvras. 

VAL31S REAL ESTiTE 
2625 W«st 71st ^treet 

TeL 737-7200 arba 787-8534 

BUTŲ NTNHaAVTMAS 
Namų pirkimas — Parua-.unaa — 

Valdymas 
OTRO"'}™* — b< i m f Tax 

^'»ra*iar*# — Verrajaj 

B E L L REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

lzium-diau: Optaungb 
UiSURANCJk: PKC»L»LttJiiJ 

TK-\ l>Kt> 
Malo i»r Ft-ui^lfc- He»uiu«* roųuired. 
No «jcp*sru.-uce ntitoassary. wiU train. 
patt or futl tirue totai line itusurance. 
Tfiple A companios. Miaority Pu«-
B O * cvpportnnity. Call or writtr Mr. 
J«ssie William>- Jr 

(JKNt;K-U. AGKNT 
MARCHANT AXD ASSOC. D.S. 

54 W. Randoiph St. (Kooa» 50») 
ducaKu. OI. t»o«oi 

CaU S72-^4«5 Xor appouiUuen*. 

HELP WANTED — MOTE8YS 

KEYPUNCH OPER'S NEEDED 
£xperience on !3M 3741 data eniry 
terminais. Escellent salary. unusual 
benefįts, unlimiied opportunity. 

CALL MR. BREINER 
278^4700, ext. 2© 

R^kalinga angliškai kalbanti šei
mininkė. Prižiūrėt du mažus vai
kus ir lengvas namų ruošos dar
bas. Gyventi vietoj, atskiras kam
barys. Rekomendacijos reikalingos. 
Apyl. 45-os ir Pulaski. Skambint 
254^5873 

HELP WANTED — VYRAI 

M E C H A N I C 
S E T - U P M A N 

EJUH-ri»'ocrd d e « r e d 
9 paki Hol idays — Vacat ioa 

Siek benefit insurance 

L A D Y Į.OKA CX>MPANY 
8340 So. Birkhott ( 6 0 0 we&) 

Cbicago, Illinois 
Phooe — 487.-9191 

• < i » « t t > M i m n i > m > > » » » 
D C M E S I O 

iiiiiuimifntiiiiiiiuiiHiiiiiiiuiiiiiiHiiHiii 
I fSMC APŠILDYMAS 

Taksau semts ir >ud»HH! naujus pe-
čioa. Pūdai išvalau taipgi aiyvinias 

„,-» , —a -^uia 'r P r̂dirrJ«» dPl dują. Įdedu vandeas 
5451 So, Kedrie ATO. • - T7a-g8», atdVttmis. Kreiptis 

. A. BANYS — tel. 447-8886 
UHiiHiiiiimuttftiiiiiiiiiuuumtuuuuiiii 

RUDENS DERLIAUS IŠPARDAVIMAS 
Laokričio on 11 19 1 

'K X 

~MnitIlltllllllilllllllII1IIHIIilUlill!MltlIliinUTIIlumifiniIfl1ltlUt!!niH!!f!tllir*ll!lll!ttlllIttlf 
ne. Draugo, po Koncerto Miami)-i = 

"(...) Jos dailusis žodis graude- • 9 
no \nsus ir kai kuriems iššaukėju 
net ašarą ant skruosto. Ji nedek-1J 
lamavo, o gyveno žodžiais, kurie j =j 
rodos veržėsi net pro storas mū- S 
ro sienas ir tirpdė ledu pavirtu- s 
šias širdis. Daugelis esame girdė-j g 
ję gerus skaitytojus ir deklama- = 
torius, bet Elena Blandytė jų gre- j S 
tose yra pati didžioji." (P. 2 i č - | 5 
Ičus, Drauge, po koncerto Bosto- s 
ne). = 

"EI. Blandytė turi plataus dia- I 
pazono balsą su nesunkiaį pasie- 2 
kiamom viršūnėm ir ypač rys-! § 
kiom, aksominėm kontraaltinėm £ 
balso apačiom. Jos dorybė — rū- 5 
pestingai ir kruopščiai paruošta I £ 
koncerto programa, pralėkusi be : 2 
jokiu ufkliuvimų. O tai jau yra £ 
ne mėgėjinis, o profesionalinis 3 
koncerto lygis. Ir tie viešnios su- s 
gebėjimai persijungti iš vieno 2 -
žanro i kitą žanrą, be abejonės, £ 
teliudija tik tai, kad EI. Blandy- 1 Č y j p v ] 
tei prigimtis iš tikro nepašykštė-: 2 J " ' C A I 
jo savo dovanu." (K.R.-tas, Kėlei- ^ 
vyje, po koncerto Bostone). 

Prisipažinsiu, kad 
vertinimų pateikiau 

illliiHUUti 

i 
p. 1 M 

VAINA neal Estaie 
Geras investavimas — 6 butų apt. 

Netoli jūros, tik $25,000 jmokžt Kai
na $92,000. 

6 kamb. namas prie jaros ant 85-
tos gatvės. $38,006. 

711 8Sth S t , Miami Beacb, FL 
teL (365) 864-3586 

lIllfMIIfltflIIIĮf Illlllfllllllllllllllllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos, fiadijai 
Stereo ir Oro Vėsrntavai 
Pardavimai ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69t* St , teL 776-1486 
niinitimillllIlIIIIIIHUIIMIIIIIllIMUHItHl; 

TOR 
uiiiHifiiiuiiHniiHniiifUiiiumiiumnnii 

ErdTW 4 miegam* Georglaa. 1% 
•ontOB. Platus lotas. Ceatraltnla T%al-
nimaa. Tik U.H9 įfaok*tt A»yL 

_ 72-os ir Whlppte. 
- 2 boto mur. Naojae garažą*, z H-
r ; dialaL Pilnas rftaya. $ž€,500. Apyl 

T2-OS Ir Arte<4aa 

•oooooooooooooooooooooooooo 
NAMU REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonia*, 
virtuves irnaujas lubas. [rengtu 

auna. . MOr. 1M ^ u k ^ j ^ t e r i ^ I ^ J ^ f U - , 
S butaL &woa pajamoa Tik »26.550. HgSBBaa, t»L 776-0882 po 6 V. v a * . 

! > o o o o o o < v o o o o o o o o o o o o o o o o o o < : 

I BUDRAIT;S BEALTY CO 
T I K S D R E S U 

6190 ARCHER AVENUE-TEL 284-8704 i 

424^.1 W. »=Lv S b w t 
TeL 767-0600 

185th & Archer Av„ 
Tti. 257-5881 

KimiUHUII 

iai morkft% 
ir kohlrabi 3 ryšeliai už $1.00 

£k S I rieminiai kopūstai - sv. 9 c.r bus. 50 sv. $3.49 
'vyriškas"' ckatas. kur mažiau- 5 — — _ _ - ^ — — . _ _ _ _ « _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

sia nostalgijos ir ašarų, kur solis- 5 

Haif and Half 
Walnufs - riešutai 

1 Burokėli3ir morkos - laisvi sv.12 c. 
| Svogūnu, vidutinio dydžio -

3 sv. maišelis 29 c, 
4sv.$1.00 

tė šalčiau vertinama. O buvo vie
tų, kur ir solistės akyse ašaros 
blizgėjo, ir publikai ašaros sruvo. 

Tai dainų ir jautrių deklamacijų re j ^ 
zuitatai. Iš anksto žinau, kad Į J 
koncerto publika ir šių žodžių a u - J 
torius Detroite būsime nemažiau .S ' 
jaudinami, tad kitų emocijas pa- 5 AniAĮI K r i d U S S S 
likęs nuošaly, palauksiu savųjų, g * 

Beje, bilietai į šį koncertą — i * ~Z . , . , ~ TT 
banketą kainuoja 10 dol. asme-įE SUrtKISt d p e l S i n d l SV. iV C. 
niui, o studentams po 6 doL I 
(įskaitant ir gerą vakarienę sul t i Įk y n J i / i i • n o vynu). i Oscar Mayer Bacon - du V2 SY piketai 98 c. 

Alfonsas Nakas j E 

MIGHIGAN A P P L E S : 
Golden Delicious 
Red Deliciotis, Winesap, 
Red Rome. Jonathan 

Erdvus njftr. S-ją ralcg. lMmgalow. 
i JI vakarus nuo California ir 62-os. 

3 . * . ^ r ! Nauji aJumimria langai ir garažas. 

p l f l t S i l . U U I »% « * * • • • • » Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 5» ir Telmsa. 

Pairdiicaa '?<A Mtavirnaa — Z-"; 
tęĘttmeatą medinis k patalpa biz-
sj a .":mi taksai Bri^iton Pke. 
S I M A I T I S REALTY 

fn^oraj**1* — iRonm*" Txx 

%y. 69 c. 1 

buš. $4.981 

bus. S5.9S I 
• * * * * - ^ 

Ko. 11daho bulvės 100 sv. $10.95 i 
No. Raudonos bulves 100 sv. $7.951 

SV. MIŠIOS 
DETROITO JAUNIMUI 

Dievo ApvaiV/los parapija tik
rai gali d r a u s i u , kad į lietuviš
kas šv. Mišias susirenka didelis 
barys j*ucimo. Kai kuriem* as
menims ga l kyla klausimas: ko
dėl reikalingos įaunijjjtti atskirt* 

1 Nugriebtas pienas Vi gal. 53 c. 

Žieminiai svogūnai 50 sv. $4.98 I 
Atvykę rasite čia taipgi pasirinkimą ir kitu 

ūkės produktu. 

I KRAUTUVE ATDARA PirmąH. *ntr*fl. treoad., VetvirM.. r a k t a i nuo 9 vai. ryvo Ua 9 v a i vak-
Seštad. nuo 9 vai. rvta ik? S v a i vak Sekmad nuo 9 vai ryte Ud 4 vai. oomet 

l l ! ! ! !!!!!! H!!!U!!UJIi!!!!!l!I!Jffi! ,^I!^5!!*22S^!S!fff SI 2SlI!!I2!!!^™'l!!!!f^ 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
• • • • » • • • > • • • » • « » • • > « > • • « « » « « 

AR REIKIA V I Z I T I N I Ų 

Komuc? 
Vi^tinrą kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomu, atstovams turėti gražias 
vizitines korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Bosite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

SMrf lUIAt Į U E t U V į 
ir kitus kraštais 

NEDZDf^^KAS, 4065 Archer A\^e. 
Oncago, IU. 60632, te*ef. 927-59*0 

IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIHIIMIIIIIIIIIIIIIIUIllili 

P L U M B ! N G 
Voruų, virtuvės sinkų ir vandens 

Šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kr. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 iki 8 vai. ryto arba p o 5 vai. vak-

SEHAPINAS — 778-4205 
llllllliliUUUiUlIUlliilUllilUHIiUUUtllUf 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
T-rairm pr<>kin paMirtnktnaa a e -

branaiai i- a u u ę .sandelio. 
COSMOS PABCELS EXFKBr>S 

^UMTIMIAI 1 LIETUVA 
3Si3 S. HaJ-ted St *~h.«*nn IH. SS—B 
2S01 XT. «ftth St.. Cbicago. f l .U SO«2» 

T e l e t 92o-2-S7 — 2S4-SS20 
V. VaMntrnas 

O O O ^ O ^ Y O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

imilUlUflItimUrltlIlIKIUfttlMMItlIMMIlt 
HEATDi'G 

A K «X)VDlTlONING 
O. Žukauskas 

4444 S. Western Avcooe 
Tei. — VI 7-3447 

i i i i f i i i i i f i i i i i l f t i i i i i i t i i i i f i i i i i i i f i i i i t iu i i in 

A. V 1 L I IV! A S 
M O V I N G 

J?^ V I S T *44fr P t A T l 

file:///nsus
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| Sekmadienį, lapkričio mėn. 
14-tą dieną 

3-Čią valandą popiet 

I Maria High School Auditorijoj 

I 
n 

PAGERBDAMAS MIRUS] MUZ. K. STEPOHAVifciŲ, CUiCAGOS UETUViy CHORAS "PIRMYN" STATO 
Fram Leharo Trijų. Yeiksmy Operetę 

i GRAFAS UKSEMBURGAS / / 

D a l y v a u j a : A BRAZIS KRISTINA MiLEiuūTĖ V JORENTAS £i£rtftGRA ZAPOLIENE, A. SNARSKIS. 
ALVDiA GIEDKAITIENŽ R. STAKAUSKA2 A KOVERA, J. PANKĄ, J VIZRAITIS ii kiti. 

21 NARIO SIMFONINIS ORKESTRAS * Dirigentas Muz. DARIUS LAPINSKAS 

Bilietai gaunami: 

2511 West69th Street 

Bilietų kaina: 
Parteris: 8. 7, 6. 4 dol. 
Balkonas: 8, 6, 4 dol. 

fmiiimmmiMiiiiimimiiiniimiimiiimiiiiiinHiiuiiiim^ 

DETROITO ŽINIOS 
IMU ililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlUlllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIII 

(Atkelta iš 4 pus i ) 

85 metai. Per tą laiką sukrovė di
deli kraftj ir attidavė mums lietu 
viams. Apie profesorių Žilevičių 
išsamiai gali pasakyti tik muzi
kai, jo mokiniai ir visuomeninin
kai. 

Akademijos rengėjai kviečia or 
ganizacijas ir veiksnius dalyvauti 
profesoria+js pagerbime ar atsiun 
čiant sveikinimus šiuo adresu: 
A. Mssteikis, 216 W. Greendale 
Ave., Detrok, ML 48203 

SU A A. ELENA JABLONSKY-

MOŠŲ KOLONUOSE 
Omaha, Nebr. 

SĖKMINGAS 
KAUKU; BALIUS 

Spalio 30 d. sėkmingai įvykęs 
O.L. M. klubo kaukių vakaras 
praėjo pakilioje nuotaikoje ir 
nešė nemažai pelno. Salė buvo 
gražiai išpuošta, kur daug dar 
bo Įdėjo Imelda Forai (Drukte-
n y t ė ) . Nemaža dalis svečių da
lyvavo su įdomiais i r įvairiais 
kostiumais. Sveikintina k a d 
žmonės nepatingėjo i r stengėsi 

TE - G1LVYDIENE ATSISVEI- pademonstruoti savo išradingu-
KINANT 

Spalio 13 d. Providance ligo
ninėje mirė Elena Jablonskytė 
Gi-rvyckieriė. ji buvo pašarvota 
Yolandos Baužicnės laicfor^rvrų 
namuose. Spalio 14 d. rožinį su
kalbėjo Gyvojo rožinio narės, o 
spalio 15 d. šv. Antano parapijoj 
kun. K. Simaits. Po to LTS Det-
rofto sfc. .pirm. Jonas 
riaus, Kultikos k4ubo ir savo šei
mos vardu tarė a-tsisveikinirno žo 
dį ir pateikė šiek tiek žinių apie 
velionės gyvenimą. 

Elena Jabionskytė-Gilvydienė; 
gimė 1897 m. birželio 13 d. Ž. i 
Panemunėje, Suvalkijoje. Jos te-1 
vas buvo kalbininko Jono Jab-j 
lonskio brolis-Likimo buvo lem
ta taip, kad Elena I pasaulinio 
karo metu atsidūrė Rusijoje. 
Maskvoje baigė aukštesniąją mo
kyklą su pedagogine klase. Vė
liau Rygos universitete studija
vo matematiką ir fiziką. Lietu
voje dėstė matematiką Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, karo me
tu rasų kalbą Vilkaviškio gim
nazijoje. Sveikatai susilpnėjus 
gydėsi užsienyje. Elena Gilvydie-
nė augino g*aži^ šeimą ir ji bu
vo šios šeimos ne tik augintoja, 
auklėtoja, bet rr riša jos širdis. 
Tai buvo stiprios valios, stiprių lie 
tuvišku tautinių ir religinių prin
cipų moteris, lietuvė motina. 

Apie mirusį reikia kalbėti ge
rai, bet apie a.a. Eleną Jablons-
kyjtę-Gilvydienę, kad ir norėtum. 
nerastum, ką nors blogesnio pa
sakyti. Su visais ji buvo draugiš
ka, nuoširdi, jautri ir visiems no
rėdavo padėti. 

Į Ameriką atvažiavo 1949 me
tais ir apsigyveno Detroite. Buvo 
uoli Šv. Antano parapijos narė, 
tretininkė ir vadovavo amžinojo 
rožinio rateliui. 

Spalio 16 d. Šv. Antano šven
tovėje kn». Kazimieras Simaitis 
už jos sielą atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Ilgos automo
bilių vilkstinės buvo nulydėta į 
Holy Sepulchre kapines. Kun. K. 
Simaičiui atskaičius laidotuvių 
maldas, sugiedota Marija, Mari
ja k uždėjus ant jos karsto po gė
lytę, palikta amžinam poilsiui. 

Pietus laidotuvių dalyviams 
buvo parūpinti Roman svetai
nėje. Elena Gilvydienė gimė bir
želio 13 d., mirė spalio 13 d., ir 
pietums svetainės kambarys pasi
taikė irgi Nr. 13. Satoviškas su
puolimas. 

Paliko miliadime vyrą Alfon
są, sūnų Algimantą, sūnus Min
daugą, Jaunuti ir Antaną su šei
momis, dukteris: Aldoną ir Mari
ją su šeimomis ir kitus gimines 
Lietuvoje, Australijoje ir Kolum
bijoje. Sūnus Jaunutis yra LB 
Detroito apyl. pirmininkas, o 
Mindaugas valdybos narys. 

(a. g-s) 

mą. Buvo paskirta dešimt pre
mijų: 6 suaugusiems ir 4 vai
kams. Programoje buvo dainos, 
kur ias atliko klubo narės, pa
ruoštos Kristinos Kartanienės. 
Ši moterų kvartetą sudarė šios 
klubo narės : Lilė Es t e s (Karta-
na i tė ) , I rena Matz ( ša rka i tė ) , 

i reprezentuoti lietuviai. Krist inos 
Česonienės ir £ l enos Okienės 
buvo suruošta t u r t i n g a tautinių 
rankdarbių, g in ta ro ir meno rin
kinių paroda. 

Susirinkusi publika gardžia
vosi ir gyrė l ie tuviškus tor tus . 
Šie tor ta i buvo pagamint i šei
mininkių, a t s tovaujan t įvairias 
lietuviškas organizacijas. 

Eksponatai parodai buvo pa
skolinti Lucijos Laskauskienės, 
Genovaitės Radžiuvienės. Mary
tės Noreikienės, Elenos Okienės 
ir Kristinos česonienės . 

Šis etninis v a k a r a s davė pro
gą supažindinti gausią publiką, 
sudarytą iš mokytojų i r jaunimo 
iš visos Marylando va ls t i jos ' su 
Lietuva ir jo s menišku tu r tu . 
Tikėkimės, k a d mokytojai pa
naudos šį pa tyr imą ir šiai progai 
išspausdintą medžiagą savo kla
sėse. Komite tas 

čienė nulydėta į Šv. Marijos ka- James, fioberto. Brian, An-
pines ir čia palaidota. J kapines ! driaus i r dukters Patricijos. Vie-
palydėjo kun. E . Gradeckas i r . n a s velionės sūnaitis (anūkas) 
t e n atkalbėjo maldas. ! Robertas yra Šv. Andriejaus pa-

Palaidojus, visi šermenų ir į rapijos vargonininkas. Kita duk-
laidotuvių dalyviai buvo pa- tė buvo netekėjusi i r su j a gy-
kviesti į dukterų parapijos ma- veno tėvai, 
žojoje salėje suruoštas vaišes. 

imiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiHiiiiiHHiiiimiHmmiiiiiiiiiiiiHiHHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiii^ 

KVARŽYS SKLYPUS 

A. a. Ona Valinčienė - Jevai-
šy tė buvo kilusi nuo Punsko, 
Seinų apskrities. I šį kraštą bu
vo atvykusi 1907 m. ir apsigy
veno New Britaine. Conn. čia 
išgyveno 68 metus . Po ketverių 
metų susipažino su Andrium Va-
linČium, už kurio ir ištekėjo. Jų ; nininkė; ji turėjo ir poetinių ga 

Velionė Ona Valinčienė paliko 
vyrą Andrių, 92 metų amžiaus, 
dvi dukter is ir žentą> penkis vai
kaičius, vieną provaikaitį i r dvi 
seseris Lietuvoje. 

A. a. Ona Valinčienė buvo 
veikli moteris ir didelė visuome-

ges, kurioms perskaitydavo gau
tus iš Lietuvos laiškus ir para
šydavo tiems laiškams atsaky
mus. 

Velionė priklausė kelioms or-
nizacdjoms, kuriose ėjo atsakin- Chicagoje 
gas pareigas: šv . Rožančiaus sumokėtus 

Apie 50,000 sklypų ir kitų 
nuosavybių bus lapkričio 15 d. 
pradėta išpardavinėti iš varžy
tynių Cook apskr . rūmuose. 

Parduodama už ne-
mokesčius. Varžy

tynės tęsis gal iki vasario mėn. 
pradžios. 

draugijoje buvo 25 metus sek
retorė, Moterų sąjungoj Bgą lai
ką buvo kasininkė. Maldos apaš
talavimo ir Šv. Onos draugijose j 
veikli narė. Ji daug prisidėdavo Į — Jaunas būdamas, žmogus 
ir rengiant pokylius. Ji buvo be- j mano negalėsiąs gyventi nė pa
veik iki mirties nenuilstama prasčiausio kentėjimo slegiamas. 

jungtuves palaimino kun. žeb-
r y s 1911 m. šv. Andriejaus baž
nyčioje. 

bumų. Pvz., Lietuvos nepriklau
somybės laikais Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimų su-

darbuotoja. 
Ilsėkis ramybėje! 

Jonas Bernotas 

Senas būdamas, išmoksta gyven
ti uuolatiniame kentėjime. 

B. Auerbaeh 

Begyvendami susilaukė dviejų : kakt ims ji sukurdavo eilėraščių, 
dukterų, kurių viena. Ona, yra kuriuos deklamuodavo jos duk-
ištekėjusi už J a m e s - Zigmo Kel- terys. 
ly. su kuriuo susilaukė 4 sūnų: i Velionė turėjo penkias drau-

Dana Praitienė ir Kristina Kar - į 

švobaX- ; t a n i e n ė- K*ubMir svečiai J°ms New Britain. Conn. 
y r a dėkingi ir tikimės, kad jos 
m u s palinksmins dažniau. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

KALĖDINE VAKARIENE 

Gruodžio 4 d. klubo narės su 
savo vyrais turės šeimyninę ka 
lėdinę vakarienę, kur apsilankęs 
Kalėdų senis apdovanos paslap
t ingas drauges dovanomis. P a 
stebėtina, kad Kalėdų senelis 
b u s amerikietis E. Lake. kur i s 
y r a vedęs lietuvaitę i r yra išmo
kęs lietuviškai kalbėti ir jis p ra 
bils į mus mūsų gimtąja kalba. 

J . P . D. 

Baltimore, Md. 
ETNINIS VAKARAS 

Spalio 14 d. puošniam Balti-
morės Hilton viešbutyje per Ma
rylando valstijos mokytojų su
važiavimą įvyko etninis vaka
ra s . Batlimorės Lietuvių rengi
m o komiteto pastangomis btrvo 

ATSISKYRĖ 
SU ŠIUO PASAULIU 

A. A. ONA VALTNCIENfc 

Spalio 29 d., po t rumpos ligos, 
savo namuose mirė Ona Valin
čienė - Jevaišytė , sulaukusi 85 
metų amžiaus Buvo pašarvota 
Karlono laidojimo koplyčioje. 
Sekmadienį p o pietų į koplyčią 
buvo atvykęs kun. Edvardas 
Gradeckas ir sukalbėjo dalį ro
žančiaus, o p i rmadienio vakare 
kun. J . Riktera i t i s .sukalbėjo 
maldas. 

Antradienio ry tą velionė bu
vo atlydėta į šv . Andriejaus baž 
nyčią ir čia a t l a iky tos konceleb-
racinės Mišios, kur ias laikė ke
turi kunigai; kun . Edvardas 
Gradeckas, k u n . J o n a s Rikterai
tis, kun. David Baranausk i ir 
kun. Edvard Carol. Pamokslą 
pasakė kun. E . Gradeckas . 

P o pamaldų a. a Ona Valin-

sEVANS 
Laidotuvių Direktoriai 

8845 30. WESTERN AVENŪi 
TEVš. MODERNIŠKOS 

UB-CONDITIONED KOPLYCK* 
MA-iLNOMS VIETA 

aipubUc 7-3600 R£publk 7-8601 

A. A. 
ANGELAS A. MATUZAS 

Praėjo metai, kai Amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas vy
ras ir tėvas. 

Mirė 1975 lapkričio 15 d. 
Liūdnas mirties metines minint, šv. Mišios už jo vėlę bus 

atnašaujamos lapkr. 13 d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus a. a. Angelą pri

siminti savo maMose. 

Nuliūdę: žmona Milda, 
duktė Sabina su Šeima 

T K L 
MARQUETTE FUNERAL 

T Ė V A S iR Š O K U S 
TRYS IlOD ĖRIUKO;* E - F L į ' 1 ' i ^ 

1533 Wesi Tįsi St, Tel, GRevenhil! 8-2345-6 

410 Sc» 50th AYB„ Cisero T0wnhal! 3-2108-9 
kJRZT? iT^TOMOBI7.I\Vl» *x*T" II 

I 

A. f A. 
EUGENIJA ŠBLC 

E U D E I K 1 S 
t*n±jj^/ i w » & ^ * ^ * * W f * 

• X " A 

Gyveno Chicago, Illinois. Brighton Parko apyL 
Mirė lapkr. 9 d., 1976, 3 vai. popiet, sulaukus 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, duktė JuHe, žentas 

Rtchard Vrrjica. sūnus Kęstutis. 2 anūkai Lynn ir Allan, ir kfti gimi
nės, draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas ketv.. 2 vaL popiet Eudeikis — Gaidas — 
Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad.. lapkr. 12 d. iŠ koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, žentas k anūkai 

Laid. direkt D. Gaidas ir G. DaknM, Tel 523-0440 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir uošvį, kurio netekome 1975 
m., lapkr. 9 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes po niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos šešt, lapkr. 13 d., 
8 vai. ryte T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a James Marcinkaus sielą. 

Nuliūdę: žmona, sūnus 
marti ir posūnis >u šeima 

VYOfiS P: GAIDAS ir GERiLOiS f DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

OaUfOfnfi 4330 - 34 Uuih 
Telefone, 

i • » « ; ; « 

LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605 07 South Hermitaga Avenue 

eietonai -1741-2 

•^S f 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Otrektarfu Asociacijos Mariai 

AMTIMAS M, NULLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
rtft- -r: : rn.-\vir.A kvr. TaL T Aria 7-MH 

STEPONAS C. LACK 
2314 W. 23rd PLACE 
MP * • * STREET 

(LACJUW 

11121 Sooflnrat Higbway, Pa te HHls, m 

ICZ) Ir SUNOS 
TeL VTrginia 7-6672 
TeL REpublk 7-1213 

TeL ^44410 

V 

Bftk mandagus visiems, bet 
rrrtyrrras tiktai nedaugeliui. I r 
tegul būna ta® nedaugelis ge
rai i*b*nd^te.s, pakolei duodi 
jiems savo pasitikėjimą. • 

PT -r K \ n ' K O I AS KAI. 
Buv. Saulių Sąjungos viršininkas mirė 1976 m. birželio 6 dieną. 

Jo palaikai iš St Mary and Joseph kapinių Cheban.se, Illinois, 
bus parvežti j Chicagą. 

Lapkr. 13 d., Seštad, 9uJ0 valandą ryto už velkmies sielą $v. 
Mišios Svč. M. Marijos Gimim© parap. bažnyčioje ir 12 valandą įvyks 
laidotuves Sv. Kazimiero kapinėse, 72-me bloke. 

Visi šauliai, kariai ir visuomene yra prašomi šiose pamaldose ir 
laidotuvėse dalyvauti. 

Vjfteuto Dkttici© Ssuiių RinktJ*^-

Gyveno 3251 W. 66 Street. Chicago, Dlinois. 
Gimė Lietttvoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona, žentas dr. Mo

tiejus Rimas, sūnūs .Tonas ir Gabrielfus. marčios Katja ir Ge
nutė ir 8 anūkai. 

Priklausė Lietuvos Katalikų S-gai, Amerikos Lietuvių Fon
dui Amerikos Lietuvių Bendrjomenei ir BALFui. 

Kūnas pašarvotas Mažeakos-Ėvans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuves Įvyks Seštad.. lapkr. 13 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. i t jlarijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydStas i Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami daly
vauti ladotuvėse. 

Ntdiadę: Dakt*, s*ri*. tentes- saardo* ir «ai*si 

LAUL direkt Kvaą* vr 3ūnūs JąL Z^>-WM 

PETRAS BtOJONAS 

m 
\ 

ct*. V) -UT-03NTA AVE- TeL LAfayette MS72 

POVILAS J. RIDIKAS 

J2S4 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011 

JURGIS F, RUDM1N 

S2U SO. LTTUANICA AVE Tel. YArda 7-1138-lt 

VASAiTiS - BUTKUS 

i4*$ so. mb 4«â  acEao, ax. i « - OLYroptc 2-10O3 

http://Cheban.se
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X Kun. Jonas Bore\ičius, 
SJ, lietuvių jėzuitų vyresnysis 
Chicagoje, po stipraus širdies 

X DaiL A. Marčiulionienė 
dovanojo savo keramikos kūrinį 
Chicagos aukštesniosios litua-

; nistikos mokyklos tradiciniam 
[vakarui. 

X Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, būdami Chicagoje, per 
Turkijos konsulatą pasiuntė 
sveikinimą Turkijos nepriklau
somybės sukakties proga ir pa
dėką už kelerių metų globą 

sunegalavimo, gydytojų pataria- j Turkijos žemėje, šiuo metu jie i 
raas, išvyko poilsiui. Pasinau- yra vėl rytiniame JAV pa- j 
dodamas labai nuoširdžia ir krašty. 
svetinga inž. ir dr. Domanskių 
pastoge Key Biscayne, Fla., ir 
čia jau pastoviai apsigyvenusio 
su šeima dr. A- Miliaus malo
nia globa stiprėja. Lapkričio 

X BALFO Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas prasidės! 
lapkričio 21 d., sekmadienį, j 
10:30 vai. Šv. Antano par. baž-| 
nyčioje pamaldomis už mirusius 

CHICAGOS ŽINIOS 
PO 10,000 DOL. PABAUDOS i tarnybos. Greit privažiavo kita, i: 
Gail. seserų sąjunga už ne- :akydama radusi 76 000 dol. pi-

inigų. Ji pasidalinsianti, jei se-klausymą teismo draudimo ne- • . , 7 7~\ _„„:_:_ 
nute duos užstatą, kad savinin-streikuoti nubausta po 10,000 

dol. už kiekvieną streiko dieną, j 
NUGAIŠĘ PAUKŠČIAI 

Micnigano ežeras išmeta į 
krantą šimtus nugaišusių paukš 

i čių. Tiriama to priežastis. Ma- j 
r.oma, kad tai botulizmas. 

NAMŲ PIRKĖJAMS 

kui atsišaukus bus grąžinta, 
j Senutė įdavė brangenybių už 
20,000 dol., žadėdama vėliau 
parūpinti pinigus, kai atidarys 
banką. Tačiau pasižiūrėjusi pa
matė, kad •'rasti" pinigai tik 
žaidimui. Pranešė policijai, kuri 
areštavo abi apgavikes, kai jo3 
atėjo "užstato". 

TEISM\S ADVOKATU 

Evanstono advokatą Donald 

pabaigoje jis tikisi sugrįžti į Balfo veikėjus ir aukotojus, o 
12 vai. salėje vyks susirinki
mas, kuriame bus dr. P. Budi-

! Moterų vokalinis ans< 
j namų 20 m. sukaktį. 

I • IV 
DAIL, VARIAKOJIENfc 

CHICAGOJE 

savo pareigas Chicagoje. 
X Redaktorius Bronius Kvi 

klys šį savaitgalį išskrenda įjninko pranešimas, valdybos na-
New Yorką. Jis dalyvaus Ap-' r iu pranešimai, aktualių klau-
reiškimo parapijoj Brooklyne simų svarstymai ir pasisvecia-
ruosiamo JAV nepriklausomy- \ vimas. Be to, pamaldų metu 
bes 200 metų sukakties minėji- y** pasižadėjusi giedoti sol. 
mo ir Lietuvių išeivijos parodos Praurimė Ragienė. Nariai ir 
uždarymo iškilmėse. Šį sekma- į s v e « a i kviečiami dalyvauti. 
dienį 11 vai. ryto parapijos! x *v*- M. M. Gimimo para-
bažnyčioje minėjimo proga bus-PU08 choras, vadov. muz. A n - ! ^ geriausi studentai. Vos 
laikomos iškilmingos šv. Mišios, i t a n o L : n o> ruošia religinės mu-' p r į eš kelis metus pradėjo viešai 

zikos koncertą gruodžio 12 d,'• reikštis meno pasaulyje ir šian-
7 vai. vak. dien jau užburia savo parodų 

lankytojų širdis. Per tą trum
pą laiką ji jau spėjo pelnyti 7 
pirmas premijas, 4 antras, 2 
trečias ir daugybę garbė3 atžy-

AGOJ »R APYijNKESE 
Visas jos minčių ir jausmų; veikslai mums yra tokie 

pasaulio vaizdas sukasi apie trauklūs. 
A „f- v ' k ! beribes dangaus erdves ir van

denų platybes. Jos mene mes 

Namų pirkėjai, kuriems at
sakyta paskola, dabar galės 

namuose, minint 1 apeliuoti specialioj skolintojų Į s . Frey patraukė teisman jo 
Nuotr. j . Gaižučio ! komisijoj. Tokį naują planą : klientė V. Moore, 46 m., kaltin-

skelbia Illinois gub. Walker. dama, kad jis suklastojo jos pa
rašą, pasirašydamas už ją ant 

NETURTINGŲJŲ KALĖDOMS d v i e j ų i0,000 dol. apdraudos 
Blinois neturtėlių globos įs- tekių. 

jienė baigė vieną iš geriausių 
Californijos meno institutų 
(Shouinard), į kurį priimami 

Parodos uždarymo iškilmės bus 
1 vai. po pietų. Kaip jau buvo 
rašyta, minėtai parodai ekspo
natus paskolino '"Draugas". 

x Ramutė Baltuškienė pra
ves svarstybas Filisterių skau
tų sąjungos sueigoje, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 14 d. 6:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. 

X Loretai Andrijauskaitei, 
Vidai ir Jolitai Kriaučoliūnai-
tėms ir Liutaurui Dargiui bus 
uždėtos korp. Neo-Lithuania 
spalvos įvykstančiame minėji
me lapkričio 13 d. 7 vai. vak. 
Liet. Tautiniuose namuose. Mi
nėjimą praves pirmininkė dr. 
2ivilė Modestienė. 

— Edvardas Juškevičius iš 
Hot Springs, Ark., aukojo 6 dol. 
Dėkui. 

X A. a. pulk. Miko Kalmaiito 

aiškiai matom kosminių - jūri
nių temų vaizdavimą. Tai iš
taka iš senos lietuviškos meno 
sampratos. Lietuvio vaizduotėj 
jau seniai to buvo siekta, nors 
lietuvis niekada nebuvo apval-
des nei dangaus ervių nei jūrų-
marių platybių. Ji savo kūry
boj yra artima K. Čiurlioniui. 

pa- taiga, Firs t National bankas ir 
Į "Sun-Times" bei kiti laikraš-

Šios talentingos menininkės, į čiai kar tu nori surinkti šalpai 
Aldonos Variakojienės kūrinių neturtingiausių Chicagos šeimų žeidusi klubą begamindama 
parodą matysime lapkričio 12 Kalėdų šventėms 865,000 doL i obuolių konservus, gydė3i 100 

ŠIMTAMETĖ 

Šv. Kryžiaus ligoninėje, susi-

—21 Jaunimo centre Chicagoje. 
Dr. A Pakutis 

LITUANICOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

AREŠTAVO APGAVIKES metų senutė Delphine Carrier. 
J i turi 2 vaikus, 11 vaikaičių, 
14 provaikaičių ir 5 propovai-Kai Fern Campbell, 79 m., 

sekmadienį tvarkė lapus prie kaičius. Septynis savo vaikus 
savo namo 78 gatvė ir Muske-Įji pati pergyveno. Balandžio 

Lituanicos futbolo sporto klu-; gon, Chicagoje, priėjo moteris,! mėnesį švęsdama 100 m., dar ji 
bo metinė šventė įvyko spalio | kuri sakėsi esanti iš socialinės | šoko su svečiais. 
30 d. šaulių namuose. Šventę i 

mėjimų amerikiečių parodose, i 
Menininkų tarpe Aldona jau! Aldonos vandenų pasaulis 
spėjo pasirodyti, kaip labai nėra visai abstrakčiai tiria-
gabi, talentinga, originali ir mas. Tuose tyrimuose randa-
produktinga menininkė. įme daug konkretumo — kai 

, kurios vandenų augmenijos ir 

Pvz., Čiurlionio "Jūros Sona- pradėjo pirm. Vytautas Micei-
ta". 

X Solistai D. Stankaitytė, St. 
Baras ir J. Vaznelis šį šešta
dienį koncertuoja Clevelande. 
Akompanuoja A. Vasaitis. 

X Dr. Jonas Jusionis, Santa 
Monica, Calif., yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Dėkodamas 
už korteles, atsiuntė 10 dol. au
ką. Labai ačiū. 

Dr. Juozas Meškauskas, Amerikos I x Dr. Domas Jasaitis iš 
Lietuvių Katalikų federacijos pir-1 M o U n t Vernan, N. Y. mums at-

ka, pakviesdamas programos 

Biininkas, atidaręs ALRKF 70 me- siuntė malonų laišką, kuriuo tų sukaktuvin, kongresą. ^ ^ ^ , ^ . ^ rf ^ ^ k o r t e . 

les ir atsiuntė auką. Ačiū. Chebanse, UI., bus iškasti ir 
parvežti į Chicagą. Velionis X Cicero Katalikų dukterų x Brigita Tamošiūnienė, Chi-
laidojamas šį šeštadienį. 9 vai. dr-ja rengia šokių ir dainų va- m a t s iuntė 7 dol. auką. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo karą šeštadienį, lapkričio 13 d. r^knį 
bažnyčioje už jo sielą bus lai- parapijos salėje. y R Badlievi&^ėt Chicago. 
komos šv. Mišios. Laidotuvės | X Wisconsino Lietuvių dienos ffl u ž s i s a k ė <.DraUge" didesnį 
vyksta tą pačią dieną 12 vai. j komitetas per komiteto iždinin- k i į . l i e t u v i š k ų k n y g ų k a t . 
Šv. Kazimiero kapinėse, 72 į ką M. Tamulėną padėkojo g iunįė a u k ą ąKA 
bloke. Palaidojimu rūpinasi v'Draugui" už informaciją, su-1 x j ^ g ^ ^ n į P a _ 
Chicagos šauliai ir kviečia visus Į teiktą minėtos dienos ruošimo A n g e [ e s C a ] i f n u o § i r į "skaity-
dalyvauti. (Platesnis mirties proga, ir iš gauto pelno p a s k y r ė ^ , dėkodama už korteles ir 
pranešimas skelbiamas 5 psl.).;20 dolerių auką. Dėkojame. k a l e n d o r i U t a t s i u n t ė 1 0 d o L a u . 

ir gražiai besireiškiančių lie- Matusevičius, Plioplys ir Šarū-
vedėju advokatą dr. Voldemarą t u v i š k o J e aplinkoje. Į nas Rumšą. 
Bylaitį, kuris pasveikino sve- Po oficialiosios dalie3 buvo' Iš tos pačios grupės didelė 
člus, sporto darbuotojus ir su- puiki vakarienė, kurią paruošė dauguma yra taip pat pakviesti 
pažindino su garbės svečiais, šaulių vadovės St. Cecevičienės į svetimųjų kalbų ir Europos 
kurių tarpe buvo Blinois State vadovaujamos šeimininkės. Pa- istorijos "honors" sekcijas. Lie-
senatorius Frank Savickas, fed. kilia nuotaika svečiai ilgai kai- tuvių visuomenė turėtų pasi-
kongresmanas Martin Russo, bejosi, šokiams grojo Neolitu- džiaugti, kad mūsų tarpe yra 
aldermanas Kenneth Jakšy, Ed- anų orkestras. Svečių prisirin- jaunuolių, kurie sugeba gy-
ward J. Egan ir kiti. Svečiai ko pilna salė. ,venti, veikti ir taip pajėgiai 
pasakė sveiinimo kalbas, lin- ^ ^ b u v o ^ l a n u o _ pasirodyti dviejuose pasauliuo-
kedami sporto klubui našių per-I ^ ^ ^ * v e s t a fr*Z"xį se: lietuviškame ir amerikietiš-
galių ir tvirto ryžto ateities ' . . . . . y __, ų krme Be to vertėtu atkreinti 
6 Z , , . į , - gerai įvertinta. Džiugu pašte- K ' m e ' o e t o ' v e r T e t u ai*reipu 
sporto veikloje. Telegramomis " J į ^ U t u a n i

 6 * T dėmesį į dvikalbiškumo teigia-
sveikino meras R. Daley ir '_ . . . . * , . . ma įtaką augančiam ir bręstan-
„ , ^ . „ - j * /-, i kultūrinius rengimus kreipia ą i^^<t a u6» «.«»«*«. u^^<^ 
Cook County prezidentas Ge- ».'. ... ^ T ^ ™ čiam intelektui ir dėti konkre-
orge W. Dunne. 

dėmesį amerikiečių valdžios įs-
taigų reprezentantai ir lietuvis- t e s n e s P ^ n g a s gilinti' mūsų 

Sen. F. Savickas, asistuoja- koji visuomenė, gausiai ateilan- i v a i k ų ~ J a u n u o I i l* "tuanistinj 
mas kongresmano Martin Rus- kydama ir remdama sportuo- ! fcVletimą i r a u k l e J l m ^ ^ m ° -
so, aid. K. Jakšy ir Juozo Ku-'jantį jaunimą j kyklose, tiek ir Šeimose. Re-
lio, įteikė Illinois General As-! JAW , , . . . Užta ta i , kaip matome, kalba už 

u, _J_J-- J - i Padėkos ir gero žodžio verti save V. V. 
sembly studijoms stipendijai ~_ _ ? " T L- * i"""•'"* 
Northern Blinois universiteto s P ° r t ° v ^ d o v a I ' ^ e - ^ukoda-; 
studentei Daliai Kaunaitei. » . " * * * • b r a n g ų l a i k ą ' s**™*) ' 
Savickas, įteikdamas stipendi- ^ U ^ ^ u o j a n t i jaunimą į MILIJONIERIŲ 
i a nareiskė kad snort?s v r a ^ k o m a n d a s ' J U O S l a v m a "" ^ r a _ 

M. Aldonos vanakojienės dailės J * £ Q P° B ažadSo ^ a u k l ė J a - T o k i S^ų darbą Vienuolikos metų berniukas 
darbų paroda andaroma apknčio jaunimo moKVKia u- pazaaep . . . . . 0_ . . _. , .. 

X Magdalena Palaiklenė. Los Į 12 Z penktadienį Čiurlionio gaierl- sporto veiklai visokeriopą pa- a t b e k a j a U 25~nUs m e t u s ***" • i I l c h a e l Papadopoulos yra hkęs 
joje, Jaunimo centre. 

X A. a Kazimiero Vyganto, 'Grafą Liuksemburgą' ką. Labai ačiū. 
buv. kapitono ir Klaipėdos suki- ^ t o . P ^ r " y n . ^ c h ° r a s "" k v i e " x Jonas Miškinis, Rochester, 
Bmo dalyvio, vienerių metų rmv^ ^ a u f u v l s k a J a visuomene, N Y nuoMrdus dienraščio 
ties sukaktį minint šv. Mišios i ^ e r b i a n ^ . ^ ^ ^ l k a ^ , bendradarbis, atsiuntė 6 dol. 

_ . . , , » Steponavičių, pamatvti jo staty-; „„. . Ai -už jo sielą bus atnašaujamos £ *' * - į a k a r t o . a u k a - A c l u -
sekmadienį, lapkričio 14 ^ ; tą ir dabar jo garbei pakarto- x A u k Ų 5 dolerius at-, « .̂̂  , L T- -J. i i x - ijamą operetę. Diriguos muz.• • _.. 12:30 vai. T. Jėzuitų koply6oje,! * i siuntė 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cagoje. (pr.). 

X SoL Daivos Mongirdaitės 
rečitalis rengiamas lapkr. 21 d., 
3 vai. popiet Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami Marginiuose. 
Visi kviečiami. (pr.). 

D. Lapinskas, naujasis "Pir
myn" choro vadovas. Operetė 
statoma Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, lapkričio 14 d. 
3 vai. p. p. Bilietai gaunami 
"Marginiuose". (pr.). 

X Venecuelos Lietuvių dr-ja 
rengia rudens banketą lapkr. 13 

X ANTRO KAIMO šių metu d, šeštad., Šaulių salėje, 2417 

Dalia Strasienė, Ann Arbor, 
Jonas Gruodis, Chicago, 
Juozas Jusys. Worcester, 
Petras Balčius, Delran, 
St. Gencevičius. Chicago, 
Bronė Pridotkienė, Worces-

ter. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
X Dėkodami už kalendorius. 

ramą, ateity remti sportuojantį, 
gyvūnijos formos yra pagrįs- jaunimą. Įteiktos dovanos — Į 
tos gamtos stebėjimais. Aldo- trofėjos nusipelniusiems sporto 
nos kai kurie atsakymai glūdi darbuotojams. LB jaunimo 
dangaus erdvių klausimuose, sąjungos pirm. Romas Kaspa-
Nors jos menas atrodo pratesi- ras pakviestas įteikti trofėjas. 
mas senos lietuviškos meno kuriomis buvo apdovanoti šie 
vaizduotės, bet daugeliu atvejų nusipelnę sportininkai: Don 
jis visai naujas. Jos kūriniai Brandonisio, Al. Malinauskas, 
visai išsiskiria iš kitų meninin- Jonas Kaunas, Arnd. Jurkšai-
kų kūrinių — dvelkia savitu- jtis, Henry Jenigis, Richard Je-
mu. Nežiūrint abstrakto, juo- įsigis, McCluskey, Al. Kleinai-
se aiškiai jaučiamas ir turinys.; tis, Alb. Glavinskas, Ignas Ces-
Paveiksluose pilnai jaučiama į nauskas, Romas Kazėnas, Gedi-
sukaupa vidinė menininkės jė-j minas Bielskus, Jonas Perkū-
ga — vedama atkakli kova už | nas, Romas Libus, Bruno Zu-
gėrį ir grožį. Aldona pralei-; kauskas ir Al. Martinkus. 
dusi vaizdą per savo sielos priz-1 Žymiausiu šių metų Lituani-

anicos sporto futbolo klubas. 
J . Kaunas 

; našlaičiu, nes 1972 m. automo-
į bilio nelaimėje žuvo jo tėvai, 
' broliai ir močiutė. Tačiau jo 
naudai buvo priteista 850,000 
dol. kompensacijos. Atsirado 
tada dvi šeimos, norinčios jį 
įsūnyti: tetos šeima iš tėvo 
pusės ir dėdės šeima iš moti
nos pusės. Bgai tęsėsi byla. 
Dabar teismas nusprendė, kad 
jį gali įsūnyti tetos šeima: 
Kathy ir Dimitrios Papadopo-
los. 

premjera įvyksta Playhouse.' W. 43 g-vė, Chicagoje. Išpildys; aukų po 5 dol. atsiuntė 
2515 W. 96th St. lapkričio 13 programą Audros atžalynas va-
d. 8 v. v. Nauja programa kar- dovaujamas muz. Fausto Stro-
tojama lapkričio 14 (6 v. v.),;lios. Veiks laimės šulinys, šo-
taipgi lapkričio 20 ir 21 d. d. kiams gros šaunus orkestras. 
Atjaunėjęs sąstatas, akcijos, re-' Šaltas ir šiltas patiekalas. Pra-
akcijos ir kitokios atrakcijos, džia 7:30 v. v. Auka 8 dol. Vie-
aensacijos bei aktualijos laiduo- tas rezervuoti tel. 776-3727 ar-
ja linksmą ir įdomų vakarą, ba 925-4980. (pr.). 
Staliukai rezervuojami telef: w _. . . . ^ _. . . 
. . . J X Kun. Alfonso Linmuno 
434-7004. (pr.) . . . . , 

r j moksleivių ateitininkų kuopos 
X Visi kviečiami į Jūrų skau- [susirinkimas įvyks šį šeš.adienį, 

rų ir budžių rengiamą "Balti- lapkričio 13 d, 2 vai. Jaunimo 
jos Puotą" Šeštad., lapkr. 13 d., centre. Bus paaiškinta š ų me-
7:30 v. v. Jaunimo centro di- tų tema "Ištieskim ranką ar-
džiojoje salėje. Įdomi programa, timui", ir einamieji reikalai. 
karLta vakarienė ir šokiai. Sta- Kviečiame visus narius — nau-
lus rezervuoti tel. 476-3875. jus ir senus. (pr.). 

(pr.) ' 

J. Vyšniauskas, Baltimore, 
J. Kavaliūnas, Waukegan, 
Vyt. Marijošius, Hartford, 
A. Zailskas, Cicero, 
P. Pajaujis, Mt. Clemens. 
Visiems tariame ačiū. 

mę, rodo mums gražų niekados! cos sporto žaidėju slaptu bal-
nematytą pasaulį. Kokioj norsĮsavimu išrinktas Tom Landy, 
vietoj ji pakelia gyvenimo už- kuris apdovanotas ypatinga do-
dangą ir pateikia mums to am- vana - taure. Lituanicos khi-
žinojo grožio dalelę. Daugu-jbas turi 6 vyrų komandas, kū
moj menininkė kuria įsivaiz- rioms vadovauja: mažiukų — 
duotą tikrovę, kurios visi ii- Jonas Žukauskas, jaunučių — 
gisi ir trokšta, todėl tie pa- cr. J. Ringus, jaunių — Jonas 

Lisauskas, rezervo — Algis 

Sen. F. Savickas įteikia stipendiją 
D. Kaunaitei Lituanicos klubo me
tiniam bankete. Iš kairės: J. Kulys, 
sen. F. Savickas ir D. Kaunaitė 
LIETTVTŲ KALBA GELBSTI 

MOKYTIS 
Dažnai nugirstame, kad dvi 

kalbiškumas esąs žalingas vaik*- *; 
- jaunuolio kalbos vystymuisi ** 
kad pastovus lietuvių kalbos P ^ ^ 
naudojimas neįeisiąs mokink: ( H 
savo pilną dėmesį skirti moks! Bįį^i 

bai ir ją pasisavinti. 

Kidolis. veteranų — Vyt. Micei-, . , . _ „ _,. , ir mokykloje naudojamai ka • ka ir vyrų — inž. G. Biels- ,__._ , F 
kus. 

Šiuo metu klubas subūręs 

X Vytautas Valantinas, Cos-
X NAMAMS l'IRKTl PA- mos Parcel Express savininkas. 

SKOLOS duodamos mažais mė- rraneša. kad dabar siunčia 
nesiniais įmokėjimais ir prieina- maisto siuntinius į Lietuvą iš 
mals nuošimčiais. Danijos ir vietinių Amerikos 

Mutual Federal Savings 2212 produktų. 2501 W. 69 St., tel. 
West Cermak Road. Telefonas 925-2737 Ir 3333 So. Halsted St , i f," K.^Mtoevičiį "i."*V* Maurutį'drl* £ J t n r f t dr.' V. Bagdonas. 

Malonu užtat iškelti pavyzdį, 
apie 150 žaidėjų. Klubo sporto kuris minimas nuomones smar- t 
korespondentas Jonas Juška kiai pareigia. Quigley High * 
"Draugo" sporto apžvalgoje School aiitrųjų metų lietuviai 
tiksliai ir įdomiai aprašinėja mokiniai rodo ypatingą pažan-1 * Medžio ir keramikos rank-
sporto žaidynes, visuomenei gumą moksle, o priedo jų dau- darbių galima gauti "Drauge" 
pateikdamas tikslias žinias apie gumas aktyviai lanko lituanis- administracijoje Yra gražių d(. 
Lituanicos laimėjimus. Baigus tine3 mokyklas, dirba lietuvis- vanų įvairioms progoms. Pr«^ 
trofėjų dalinimą, pirm. V. Mi- koše organizacijosee ir t. t. Iš progos apsilankykit ir matysi'^, 
ceika reiškė padėką klubo vete- dešimties lietuvių antraklasių kad kainos vr8 prieinamos 
ranams už ypatingą talką vyk- septyni savo aukštos kokybės Galit gauti mažų lietuviškų ve
dant klubo organizacinius dar-, darbo dėka buvo paskirti į an-! liavėlių ir kortelių visoms pro-

etennarijos akademijos 40 metų sukakties minėjime spalio 30 d. bus. Dėkojo visiems geros va-; glų kalbos "honors" kursą. • goms. Aplankykite "Draugą", 
Tautiniuose namuose Chicagojį susirinkę paskutinio kurso studentai su ,. l i e t u v i a m s ^ p a r a m ą j a n . I T o kie yra Linas Bartuška. Ma-1 4545 W. 63rd S t Chicago 
savo profesorium. Iš kairės: dr. L. Knaučehūnas, dr. P. Švarcas, prof. 

VI 7-7747. 
niems sportininkams, susitelku-: rius Daugirdas, Gintaras Lie-1 60629. 

<*.) teL 254-4320. •sk.' Vuatr. A. fi«it*k0 šiems i keletą futbeb koa&asdų ^ A j - a j 
* •%*• K %w i 


