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Drąsus žemaičių jaunimas 
(Tęsinys) 

IlI-je vid. mokykloje ypatingai 
šia veikla užsiima direktorius 
Jankauskas. Jis pats asmeniškai 
tardė, įtikinėjo, gąsdino XI kl. 
mok. Uksaitę, X kl. mok. Mėmį. 
Jam talkininkavo jo žmona VIIIc 
kl. auklėt. Jankauskienė. Ji tar
dė mokinius Rudavičių ir Šarutį. 

Be to, mokiniams davė atsaki
nėti į anketas: Ar eini į bažny
čią? Kodėl eini? Kodėl neini? Ar 
tiki, kad yra Dievas? Ar namuo
se švenčiate religines šventes? 
ir Lt. 

IV vid. mokykloje III kl. mok. 
Baškį tardė mokyt. Raudienė, o 
vyresnių klasių mokinius —di
rektorė Adomaitienė bei rajono 
ateistų vadas mokyt. Andrijaus
kas. Buvo trumpinamos pamo
kos, kai kurių pamokų iš viso 
nebuvo ir pan. Tardyti Šie moki
niai: VIII kl. Meiženytė, Bumb-
lauskaitė, Riškutė; DC kl. Mei-
ženis, Bružas; X kl. Jurkutė, Mi-
sevičiūtė; XI kl. Stonkutė ir k t 

V vid. mokykloje DC kl. auk
lėt. Juškienė baugino Remėžienę 
dėl to, kad jos sūnus patarnauja 
prie altoriaus. 

IV vid. mokyklos mok. Bružą 
viešai įžūliai išjuokė. 

Ta proga Telšių vikaras kun. 
Kauneckas savo pamoksle kalbė
jo: "Spalio 60-čio proga visur 
skambėjo daina: "Ja drugoj ta-
koj strany neznaju, gdie tak vol-
no dyšet čeloviek (aš nežinau 
kitos tokios šalies, kur taip lais
vai kvėpuoja žmogus), bet a r ga
li tikintieji Telšių mokiniai lais
vai kvėpuoti, kai jie čia išjuo
kiami ir iki ašarų virkdomi..." 

Vaikams draudžiama nešioti 

kioskuose pirktus ženkliukus, ku
riuose pavaizduotas koplytstul
pis. Tuojau klausiama, iš kur ga
vai ženkliuką, kodėl nešioji, ar 
esi Eucharistijos bičiulis? Tardy
tojai jiems įrodinėja, kad Eucha
ristijos bičiuliai — tai politinė 
organizacija, perdavinėjami už
sieniui žinias, šmeižianti tarybų 
valdžia ir t. t. Jaunimas klausinė
jamas, kas yra Eucharistijos b i 
čiulių vadas ir jiems bandoma 
įrodyti, kad tai Katedros vargo
ninkas, kuris žinomas kaip pavo
jingas nusikaltėlis, sėdėjęs kalė
jime. 

Nepalieka ramybėje ir kated
ros choristų; buvo saugumo iš 
kviesta Remėzienė, mokiniai — 
Mėmis ir Juškaitė. 

Visiems mokiniams grasinama, 
kad apie jų tikėjimą bus įrašyta 
į jų charakteristikas, ir jie niekur 
negalės įstoti mokytis. Nesvarbu, 
kad dar Lenino dekretais TSRS už
drausta dokumentuose atžymėti 
apie piliečių tikėjimą. Veltui 
lauktum teisingumo ten, kur pa
sisuka Raslanas — šis prityręs 
saugumietis yra aukščiau įstaty
mų. 

Dar gruodžio 9 d. Telšių vykd. 
komiteto pirm. pavaduotojas, pa
sikvietęs Valdytoją grasino, kad 
jei jaunimas vaikščios į bažnyčią, 
bus apkaltinti organizavimu Spa
lio švenčių proga Telšiuose pa
sirodžiusių antitarybinių užrašų. 

Taip pat buvo pakviesti pokal
biui ir abiejų bažnyčių klebonai. 

Reiškia — jau iš anksto pra
matytas kaltinimas ir jis turi bū
ti įrodytas. Toks, matyt, Rasla
no atvykimo į Telšius tikslas — 
žemaičių kankiniai kadaise net 

be teismo buvo nukankinti... Ir 
dabar, nesvarbu, kad jaunimas 
apie tai nieko net nežino, bet rei
kia apkaltinti, "įrodyti" ir nu
bausti. 

Ateistai stebisi tikinčiųjų jau
nuolių tvirtumu. Dažniausias jų 
atsakymas: "Tikiu ir tikėsiu! Ne
įeisite įstoti į aukštąsias mokyk
las — eisiu dirbti". V vid. mo
kykloje IV kl. auklėtoja Rama
nauskienė prieš visą klasę per
skaitė pavardes tų mokinių, kurie 
eina į bažnyčią. Tada mokinė 
Latvinskaitė atsistojo ir pataisė: 
"Tamsta mokytoja, jūs ne visus 
pasakėte — ir aš einu į bažny-
cią . 

Ta proga Telšių vikaras Ka
tedroje per Kalėdas kalbėjo: "Pa
žiūrėkite, ar po bedievių siautė
jimo sumažėjo Telšių bažnyčiose 
jaunimo? —Dar pagausėjo. Ar 
pritilo jų giesmės, a r tylesni jau
nų balsų atsakymai per šv. Mi
šias? — D a r garsiau skamba! 
Žemaičių jaunimas drąsus, tvir
tas —kaip ąžuolai. Sakyčiau net 
reikalingas buvo toks ateistinis 
nusijojimas: nubyrėjo silpnieji, 
judai nuėjo pas ateistus, gal net 
į komjaunimą įstojo, o ąžuolėliai 
tvirtieji, pušaitės tiesiosios liko 
pas mus. 

Štai dėl ko tokie silpni ateistai 
(Telšiuose ateistinėje popietėje 
spalio 18 d. Jeselskis kalbėjo: 
"Ateistų Lietuvoje daug, net ke
liasdešimt tūkstančių, bet tikrus 
ateistus gali suskaičiuoti a n t pirš
t ų " ) . 

Ateistai dėl to silpni, kad jais 
tampama iš prievartos arba par
duodant savo sąžinę". 

Naujas premjeras 
Piety Afrikoj 

Johannesburgas. — Pietų Afri
kos nacionalistų partija išrinko 
nauju premjeru Pieter W. Botha, 
62 metų. Jis sename kabinete bu
vo gynybos ministeris ir artimas 
premjero Vorsterio patarėjas. 

Botha 1975 m. kietai kovojo už 
P. Afrikos kariuomenės pasiunti
mą į Angolą, tačiau kiti ministe-
riai jam nepritarė. Naujasis prem
jeras griežtai pasisakė prieš Jung
tinių Tautų planus surengti ba
landžio mėnesį Namibijoje rinki
mus ir atsiųsti į Namibiją tarp
tautinę taikos kariuomenę. Pietų 
Afrika pati planuoja pravesti rin
kimus be jokių tarpininkų. 

Dr. P. Kisielius 

Baltuose Rūmuose 
Washington, D.C. — Rugsėjo 

26 d. Baltuosiuose rūmuose bu
vo sukviesti konferencijai įvairių 
institucijų, Cook County įstaigų, 
religinių bendruomenių ir etni
nių organizacijų atstovai. Konfe
renciją atidarė viceprez. W . Mon-
dale, primindamas, kad čia nese
niai kalbėjosi Egipto prez. Sada-
tas ir Izraelio min. p:rm. M. Be
ginąs, Jis priminė taip pat, kad 
reikia sulaikyti kainų kėlimą įvai
riose institucijose, ypač ligoninių 
kainas. Paminėjo, kad vėliau ateis 
ir prezidentas Jimmy Carter. Pla
čiau kalbėjo Schulz ir dar vie
nas kalbėtojas. Abu kalbėjo dau
giau propagandiškai, negu argu
mentais dėl kainų kilimo ir in
fliacijos. Priminė, kad yra du 
įstatymų projektai ligoninių kai
noms sumažinti: sen. E. Kenne-
dy ir Nelsono. Projektai išleisti 
įstatymą bus įnešti į senatą ir į 

atstovų rūmus. Jais numatoma 
per penkerius metus sutaupyti 
keletą bilijonų dolerių. 

Atėjusį prezidentą J. Carterį vi
si sutiko plojimais. Prezidentas 
pakalbėjo aiškiau, primindamas, 
kad vyriausybė nori sulaikyti kai
nų kilimą ir minėtiems įstatymų 
projektams pritaria. Paskiau dar 
su kai kuriais pasisveikino ir iš
ėjo, o konferencijos dalyviai po 
kelių paklausimų ir atsakymų bu
vo pakviesti į kitą salę užkan-
džiams, kurių metu galėjo tarp 
savęs pasidalinti mintimis. 

Iš Chicagos buvo pakviestas 
dr. Petras Kisielius, vienintelis iš 
lietuvių, kaip Loretto ligoninės 
medicinos štabo pirmininkas ir 
Ateitininkų federacijos vadas. Jo 
kandidatūra buvo pasiūlyta JAV 
LB Visuomeninių reikalų tarybos, 
su kuria prezidentūros atstovai iš 
anksto buvo pasitarę. 

Nato - Varšuvos 

pakto derybos 
Viena. — Austrijoje prasidėjo 

NATO - Varšuvos pakto derybos 
apie karo jėgų sumažinimą centri
nėje Europoje. Derybos buvo per
trauktos prieš tris mėnesius. 

Daugiausia sunkumų derybose 
sukėlė Vakarų reikalavimas, kad 
sovietai atitrauktų didesnį karei
vių skaičių, nes jiems daug leng
viau kareivius atsiųsti atgal, negu 
Amerikai, kuri yra daug toliau. 
Iki šiol rusai kietai laikėsi ir rei
kalavo karo jėgas mažinti vieno
dais skaičiais, tačiau paskutinė
mis žiniomis, jie šiuo klausimu 
padarę nuolaidų. 

— Ugandos radijas paskelbė, 
kad prezidentui Aminui buvo pa 
daryta kaklo operacija, atlikta 
sovietų chirurgo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

New Yorke jau nuo rugpiūčio 
9 d. streikuoja 1,600 spaustuvių 
darbininkų, neišeina New York 
Times, Post ir Daily News. Dar
bininkai protestuoja prieš numa
tytą darbo jėgos mažinimą. Tre
čiadienį iš derybų pasitraukė 
New York Post leidėjai, protes
tuodami prieš tarpininko advo
kato elgesį. Kur tik jis tarpinin
kaudavo, darbdaviai bankrutuo
davo, pareiškė Post leidėjas. 

— Rodezijos premjeras Smith, 
kalbėdamas Pietų Afrikos pra
monės vadų suvažiavime, pasa
kė, kad Rodezija tęs karą prieš 
teroristus, kol juos komunistai 
rems. Rodezija dar gali atsisakyti, 
nepriklausomybės ir sugrįžti į bri
tų valdžią, jei sąlygos reikalaus, 
pasakė Smith. 

— Ispanijoje, įvažiavęs į tunelį, 
užsidegė traukinys, vežęs naftos 
produktus. Žuvo septyni trauki
nio palydovai, sprogimai ir lieps
nos kilo iš elektros kibirkšties. 

— Kanados vyriausybė susita
rė su paštininkais ir sumažėjo 
streiko grėsmė. 

—Senatas priėmė 35.2 bil. 
dol. gynybos biudžetą, kuris ski 
ria lėšų naujai raketai statyti. 
Ši raketa pakeis dvi raketų rūšis, 
dabar naudojamas karo laivyno 
ir aviacijos. Ateityje tos ginklų 
rūšys naudos vieną raketą, kurią 
bus galima iššauti iš povande
ninių laivų ar nuo judančių plat
formų. 

— Atstovų Rūmai 395-12 bal
sais atmetė pasiūlymą įvesti Ame
rikos kariuomenėje unijas. 

IZRAELIO PARLAMENTAS 
I PATVIRTINO BĖGI NO PLANUS 

Jeruzalė. — Izraelio parlamen-, Žinia apie Izraelio parlamento 
tas po ilgų debatų, užtrukusių;balsavimą pasiekė Washingtoną 
16 valandų, patvirtino premjero trečiadienio vakare, kai preziden-
Begino iš Camp David parvež- tas Carteris sakė kalbą demokra
tą susitarimą su Egiptu. Iš 120 tų partijos vakarienėje. Gavęs iš 
parlamento narių 84 balsavo už,'savo asistento Hamilton Jordon 
19 —prieš ir 17 susilaikė nuo popieriaus lapą su balsavimo re-
balsavimo. Debatai ir balsavimas zultatais, prezidentas nutraukė 
baigėsi pusę keturių ryto, tačiau kalbą ir paskelbė klausytojams 
lauke apie 800 izraelitų, daugiau- i gerą žinią iš Izraelio, 
sia naujakurių iš Sinajaus, de-, Buvęs Amerikos ambasadorius 
monstravo prieš Beginą, reikalau
dami, kad vyriausybė neatiduo
tų Egiptui naujų miestelių ir 
ūkių, įsteigtų okupuotose Sina
jaus žemėse. 

Didžiausią opoziciją Beginui 
parodė jo paties vadovaujamos 
dešiniosios Likud partijos atsto
vai. Iš 45 parlamento narių už 
jo siūlymus balsavo 28. Beginąs 

Jordane Dean B. pasakė: "Vi
duriniuose rytuose neįmanomas 
karas be Egipto, tačiau taika ne
įmanoma be palestiniečių". Svar 
biausias ėjimas Egiptui ir Izrae
liui artimoje ateityje bus nuosai
kių palestiniečių suradimas, kad 
jie pradėtų derėtis palestiniečių 
vardu. Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Dayanas pasakė spau-

Vakarų iš anksto, prieš debatus, buvo U o s konferencijoje, kad 
pagrasinęs pasitraukti iš pareigų,! 
jei parlamentas atmestų susitari
mus su Egiptu. Beginąs labai su-

Irano šachas turi daug sunkumų su musulmonų dvasiškiais, kurie prie
šinasi modernioms Irano reformoms. Nuotraukoje šachas matomas su 
religiniais musulmonų vadais 

sijaudino, kai senas jo bičiulis, 
vyriausybės koalicijos Likud par
tijos atstovas Moshe Shamir pa
sakė: "Aš nepasitikiu tavim ir 

i su palestiniečiais ir Jordanui 
nedalyvaujant. Palestiniečiai ga
li įsteigti savo autonomiją ir ne
dalyvaujant Jordanui. 

Stebėtojai mano, kad bus ne
lengva rasti tokių autoritetingų 

Jungtinių Tautų sesija 
Ne\v Yorkas •- - Valstybes sek-imas Afrikos reikalams, kolonia-

retorius Cyrus Vance ir sovietų lizmo likvidavimui Rodezijoje ir1 vėl balso paprašė premjeras Be-

tavo vadovavimu. Aš jaučiuosi j palestiniečių, kurie imtųsi derė-
apgautas ir apviltas. Mes į pa-1 t j s s u Izraeliu, jei toms deryboms 
vojų pastatome savo egzistenci- j priešintųsi Palestinos Laisvinimo 
ją". Shamir įrodinėjo, kad sugrą- organizacija, 
žinti Egiptui Sinajų yra pavojin
ga, nes priešas priartės prie Izra
elio sienų. 

Po visų kalbų, prieš balsavimą 
Pagerbs disidentus 

Nev 
30 d., 

Rugsėio 
VValdorf 

ginių ginklų apribojimą. Delega
cijų derybos pradėtos sovietų JT 
atstovybėje New Yorke. 

Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos 33-Čioji sesija prasi
dėjo rugsėjo 19 d. Darbotvarkė
je įrašyta 131 klausimas. Su nau
jai priimtomis Solomonų salomis, 
Jungtinės Tautos šiuo metu tu
ri jau 150 narių. Kai Jungtinės 
Tautos buvo įsteigtos 1945 m., 
jose buvo 51 narys, nors sovie
tai jau tada išsiderėjo sau ne vie
ną, bet tris balsus. Ir į šią sesiją 
kartu su Gromyko atvažiavo Gu
dijos "užsienio reikalų ministeris" 
Gurinovič ir Ukrainos Ševel. 

Sovietų Sąjunga pasiūlė suda
ryti tarptautinę konvenciją ne
branduolinių valstybių saugumo 
garantijoms užtikrinti. Gromyko 
savo kalboje daugiausia ir kalbė
jo apie nusiginklavimą, nors So
vietų Sąjunga ne tik pati leidžia 
didžiausias lėšas ginklams, bet 
siunčia ginklus Afrikos reži
mams, kurie tik remia Maskvą, 
nors tų režimų gyventojai daž
nai badauja. 

Sesijoje didelis dėmesys skiria-

York, N.Y. -

užsienio reikalų ministeris And- i Pietų Afrikoje. Vadinamos nesu-1 ginas. "Per 50 metų aš tarnavau į -į™ u;> s} s** t .a d i e n i ' . . 
• n i J- v. ,. -U-. .. . v , , . v . . i v i _ . , . „ • „ • v . : , .-r.. j r : c : Astona viešbutyje ruošiamas pn-

rei Gromvko pradėjo trečiadieni i sinsusios šalys dar pnes sesijos; žydams ir sionizmui. Naip jus aris- , _ u • • T\Vhė«» 
naują der'vbu rundą apie strate- atidarymą, susirinkusios Belg- tate kaltinti mane Izraelio vals- ėmimas vakariene J A -oese 

radę, kietai pasisakė prieš Izra- i tybės interesų pažeidimu", p a s a . į gyvenantiems Helsinkio grupes 
elį. Kai kurie kalbėtojai reika- kė Beginąs. Jis nurodė, kad p a - 1 nariams pagerbti Pagerbimą ren-
lauja pašalinti Izraelį iš tarp- sirinkimas. yra aiškus: arba atsi- *».Demokratų koalicijos orgam-
tautinių organizacijų. i sakyti naujų gyvenviečių Sinajų- izacija (Coalition of Democratic 

Trečiadienį kalbėjęs Prancūzi- je ir laimėti taiką, arba taikos įOrganization). Vadovauja sena-
jos užsienio reikalu ministeris nebus. Trečio pasirinkimo n ė r a . ' ^ i D. ^ o y n i h a n , N.Y ir H . 
Guiringaud irgi pesimistiškai Jam buvęs skaudus nutarimas ap- D N į j Washington. Is lietuvių 
įvertino Egipto ir Izraelio pla-. leisti Sinajų, tačiau jo, kaip ry- I "falines y™ pakviestas Lietu-
nus atstatyti Viduriniuose Rvtuo- riausybės premjero uždavinys vos Helsinkio grupes narys T o 
se taiką. Jai reikia daugiau, ne-lyra užtikrinti, kad nebūtų d a u - ' ™ s Venclova smo metu gyve-
gu Izraelio ir Egipto, nes teks'giau karų. P * v

Lo* **&?- Cahfomijoje. 
••* ,- i - • • - 11 :,.,„ .-. . . . , i •• • - Y r a žmių, kad sis parengimas n -
išspręst, palestiniečių klausimą,. Opozicijos darbo partija irgi ų

 d i s i d e n t u b e i Helsinkio 
pasako prancūzas. Jis kritikavo [kritikavo premjero susitarimą su1 

ir Pietų Afrikos atsisakymą klau- j Egiptu, tačiau balsavo už patvir-

Irtdoneziįa 
paleidžia kalinius 

Jakarta. — Indonezijos vyriau
sybė trečiadienį paleido iš kalėji
mų virš 1,300 politinių kalinių. 
Karinės valdžios pareiškimas žada 
daugiau kalinių paleisti gruodžio 
mėn., o ateinančiais metais bus 
paleista dar 8,000, kurie laikomi 
kalėjimuose ir stovyklose be teis
mo 

Indonezijos vyriausybės nuta
rimas aiškinamas pasitikėjimu, 
kad komunizmo grėsmė sumažė
jo. Dar neseniai Indonezijai grė
sė komunistų perversmas, kurį lai
ku užgniaužė karininkai. 

— Irano antradienį vel buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas, ta
čiau nuostolių nepadaryta. 

syti Jungtinių Tautų ir duoti ne 
priklausomybę Namibijai, kaip 
juodieji vadina Pietvakarių Afri- , 
kos teritoriją. Eidama šitokiu ke- P a > ' a n a s s a v o k a l b o ' e P r a s e P a r " 

tinimą. 
Užsienio reikalų ministeris 

Iro Pietų Afrika žengia į savižu
dišką izoliaciją, pasakė ministe
ris Guiringaud. 

Greit atidarys 
bazes Turkijoj 

Ankara. — Turkijos premjeras 
Bulent Ecevit pasidžiaugė Ame
rikos ginklų boikoto atšaukimu ir 
pranešė, kad Turkijos užsienio 
reikalų ministeris susitiks Nevv 
Yorke su valstybės sekretoriumi 
Vance svarstyti 25 Amerikos ba
zių Turkijos žemėje klaus :mus. 

Turkų laikraštis "Hurriyet" 
pranešė, kad greit bus atidarytos 
penkios amerikiečių bazės ryšių 
ir žvalgybos reikalams. 

lamento narius pagalvoti, kas 
būtų, jei susitarimai būtų at
mesti. "Nėra kito kelio. 
Mes turime paklausti, ar mes pa
siruošę užmokėti kainą už taiką 
ir kokie bus baisūs rezultatai, jei 
nes tos kainos nemokėsime?" 

grupės narių pristatymu Nobelio 
premijai gauti. 

— Atstovų Rūmai priėmė įsta
tymą, kuris reikalauja visų užsie
niečių registruotis, jej jie perka 
ar valdo žemės ūkius Amerikoje, 
įstatymas nedraudžiu užsienie
čiams pirkti Amerikoje žemę, tik 
reikalauja, kad valdžios įstaigos 
apie tuos pirkinius žinotų. 

— Izraelyje buvo televizijoje 
rodomas Amerikoje statytas fil
mas "Holocaust" apie žydų per
gyvenimus nacių persekiojimo 
metais. Filmas sukėlė didelį su
sidomėjimą, tačiau ir daug kri
tikos. 

Demonstracijos 
Bulgarijoje 

Italų žinių agentūra "Ansa", 
remdamasi keliautojų iš Bulgari
jos suteiktomis žiniomis, pranešė, 
kad šio mėnesio pradžioje įvai
riuose Bulgarijos miestuose įvy
kusios demonstracijos prieš komu
nistinę valdžią. Komunistinio re
žimo Bulgarijoje 34-ųjų metinių 
proga, rugsėjo devintą dieną, Le
nino aikštėje, Sofijoje, Plovdiv, 
Burgąs ir Vama miestuose buvę 
iškelti plakatai su šūkiais prieš 
komunistinę valdžią ir jos vykdo
mą žmogaus teisių bei laisvių slo
pinimą. Panašūs šūkiai didelėmis 
riebiomis raidėmis buvo užrašyti 
ant namų sienų. Italų žinių agen
tūra pažymi, jog Bulgarijoje yra 
įsisteigęs disidentinis "rezistenci
jos sąjūdis", kuris savo veikloje 
remiasi čekoslovakų "Chartos — 
77'' disidentinio sąjūdžio idėjo
mis. 

Komunistinės Kinijos vicepremje
ras Teng Hsiao-ping yra svarbiau
sias naujos Kinijos politikos archi
tektas. Jis kartą pasakė: "Ne
svarbu, ar katė juoda ar balta, 
svarbu, kad Ji gaudytų peles". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas Arch., 
Angelų Sargų, Kęsgailą, Litą. 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, So
fija, Žymantas, Inga. 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:36 
vai. vak. 

ORAS 
Saulėta, vėsu, temperatūra apie 

70 L 
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ISTORINĮ LAPĄ PRADEDANT 
"Pasaulio Lietuvių Bendruo-' vams bei dar keliems sporto 

menė rėmė, remia ir, pabrėžiu, darbuotojams šie Vyt. Kaman-
rems sportuojantį jaunimą ir to žodžiai pataikė į širdį ir su-
ŠALFA Sąjungą", — pradėjo kėlė naują entuziazmą. Po trum 
savo žodj naujasis PLB pirm. pų kelių atstovų padėkos žodžių 
Vytautas Kamantas sporto dar- platesnės diskusijos palietė 
buotojų posėdyje Zigmo 2iups- kiekvieną punktą, juos plačiau 
nio namuose. " išanalizuojant ir įrėmuojant. 

Pr. Berneckas išvyko 
patenkintas 

I 
5 
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ŠALFA3 s-gos pirm P. Berneckas, su sporto darbuotojais ir PLB veikėjais Chicagoje. Sėdi P. Berneckas, 
PLB pirm. Vyt. Kamantas ir PLB vicepirm V. Kleiza Nuotr. Z. Degučio 

Šiais žodžiais buvo išblašky
ti visi gandai, kad Toronte PLB 
seimas buvo nusistatęs prieš 
sportą ir jo sąjungos nepriėmė ŠALFAS-gos centro valdybos 
į savo tar»>ą. pirm. Prano Bernecko kelionė 

Tai žodžiai, kuriuose jautėsi į Chicagą jau vien dėl to buvo 
šiluma, įvertinimas ir pageida- nepaprastai sėkminga. Jis, tik-
vimas artimesnių ryšių bei ben riausiai, nesitikėjo, kad per to-
dradarbiavimo. Tai žodžiai, ku- M trumpą laiką atliks tiek 
rie atvertė istorinį lapą ŠALFA daug ir tokio sėkmingo darbo, 
g—j-je Juk iš paties PLB pirm. lūpų, 

Jau pereitos PLB pirm. Br. i ^ r d o Toronto seimo nusista-: Ave.. Woodhaven, New York, tynių ir neatgavusi sumokėtų bor, Mich.), išsilaikė net 25 j ^^mo
fj£™™ĮL 0 T „ £ . 

Nainys buvo palankus sportui tymą ir tuo pačiu atvertė isto- su laimingu No. 02533. 1978 pinigų už įėjimą. Kaip matom, metus. Per Jesse Owens apsi-, ^ ^ * ™ V ~ ^ n ir ^ p 
ir nedrąsi pradžia buvo padą- rinį lapą ŠALFAS-goje. m. Admiral televizijos aparatą pasitaiko ir ta ip lankymus Berlyne dar šiandien-. J J ^ J M A m s t e r d ^ ^ . U ir * u 

Spėjęs paliesti ir aptvarkyti laimėjo H. Siaurys, 61 Bons- Kai grįžus Lituamcos futbo- šimtai žmonių ji gatvėje atpa- " • • • VtTunc ..-
' prakišo prieš 

THE UTHUANIAN WOKLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, ui. Published daily 
ezcept Sundaya, Legai HoUdays, days after Chrisunas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook Couaty 
Illinois and Canada, Ebewhere in the U.SA. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

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

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4.-00, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

Moenchengladbach nugalėjo i Antras šių varžybų ratas bus 
austrų šturm Graz 5:1 (1:1). įdomesnis ir be abejo daug 
Visgi austrų futbolas dar sir- svarbesnis. 
guliuoja ir garsūs žodžiai po pa-i — Po 1:7 skandalingo pralai-

F. C. Bayern 1978 m. automobilį Chevette jo padėtyje . . . prieš tą publi- j das šuolyje į tolį 8.13 m (pa- s a u l i o V™**?** ^ ° t u š & u | ^ " ^ J ^ 
laimėjo Pranė Ozalas, 76-08 ką, kuri grįžo nemačiusi rung- statytas 1935 metais Ann Ar-; burbulu. Maždaug to paties (Nukelta į 4 psl.) 

ryta, tačiau šios valdybos pirm. i - r *— —*- — J — i 7, :~^~ Z ~" „" ^rauior. nri^S RAnpfirA Tj«isa-
Vyt. Kamanto ir vicepirm Vac visą eilę einamųjų reikalų, kaip tead Ave., Toronto, Ontario, su lo klubo pirmin. Ged. Bielskus zinę sveikina "Halio, Jesse". Į Į - * ^ f**.. l " ! ? i i ' J J T J 

suvažiavimą gruodžio laimingu No. 09393. ' gražiu žodžiu atsiprašė nuošir-1 — Europos taurių (raeiste- i °°a ir-ortugaujaj v.& I V . * J . 
Pranešimas pasirašytas Ka- džių rėmėjų, tos išvykos daly-1 rių, taurės laimėtojų ir UEFA' 

lapkričio 11 nados LB pirm. J. R. Simanavi- vių, už patirtą nors ir ne dėl taurės) varžyboms prasidėjus 
krepšinio ir'; čiaus. iždininką J. Nešukaičio klubo kaltės įvykusį nesusipra- į tuo tarpu staigmenų kaip ir 

lovo Kleizos pareiškimai galuti būsimą 
nai išblaškė visas abejones ir m ė n . 3 d. Cleyelande, pabaltie-
davė pirmąsias gaires ateičiai, čių pirmenybėms 

Vyt. Kamantas, iš karto ei- ir 12 d. Toronte 
timą, visi lyg pasijautė atslū- į nėra. Įdomu, kad AEK Atėnai 
gę. Rungtynės neįvyko, ko--nugalėjo net 6:1 (4:0) F. C. 
manda liko dar nepralaimėjusi.' Porto (Portugaliją). Juventus 
Kaip iš tikrųjų būtų įvykę, sun- \ Turin namie nugalėjo Glasgovo 
ku pranašauti. Abi komandos Rangers tik 1:0 (1:0) ir vargu 

damas prie reikalo, tuoj paaiš- tinklinio rinktinių sudarymą, i ir P. Dundero. 
kino gandų kilmę ir jų netiks- jis bandė rasti būsimos centro PABALTIEČIŲ 
lumą. Seimas Toronte ne tik valdybos branduolį čia, Chica- PIRMENYBĖS 
nebuvo prieš sportą, bet savo'g°Je- Mat, jo ir šios valdybos. 
nutarimuose jį palietė ir iškėlė kadencija kaip tik ir baigiasi, j Lauko teniso ir tengv. atleti 
šiuos punktus- *>*&> vieto2 to, gavo pripažini- kos (plačiau sekantį kartą) pa j atrodė pasiruošusios, abi turi į ar tai jiems pakaks išlikti sio-

1 Seimas sveikina šiaurės nią ir įvertinimą savo kadenci- baltiečių pirmenybės šiais me- i ***i ir pagrindo patekti į ma- j se varžybose. Taip pat įdomu, 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk }°s ir kaip įpareigojimą bei pa- tais jau įvykdytos. Krepšinio, > Jor diviziją. Lituanicos — \ kad stiprioji F. C. Liverpool 
įėjimo ir Sporto sąjungos ir sitikėjimą dar vienai kadenci- tinklinio, stalo teniso ir plauki- j Eagles rungtynės, greičiausia,! pralaimėjo prieš Nottingham 
Australijos Sporto sąjungos Jai. Žinoma, su sąlyga, kad ši!mo įvyks lapkričio 11 ir 12 d. i**** spalio 22 d. Ugi to lai- Forest 0:2. — F. C. Barcelona 
ryžtą įsijungti į Pasaulio Lie- valdyba būtų papildyta bent ke j Toronte. Jas organizuoja lat- j k o **-\xg kas gali pasikeisti,; užtikrintai nugalėjo Šacht Jior 
tuvių Bendruomenę ir tapti or- l i a i s naujais nariais. ! viai. Kadangi šių metų pabal-
ganine PLB dalimi. Su šiuo palaiminimu P. Ber- j tiečių pirmenybės, kaip ir mū-

2. Seimas nutaria, kad PLB neckas išvyko iš Chicagos pa- sų sporto šventė Toronte, yra 
valdyba kooptuotų vieną narį tenkintas, su pasitikėjimu ga-: jubiliejinės, tai jos bus tarp 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Court, Cicero, I1L 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir seštad 

specialiai sporto reikalams, ir damas toliau tęsti pradėtus | šių trijų tautybių rinktinių, o, Humboldt parke, 

daug kas paaiškėti. į Doneck, bet stiprusis Sporting 
Šį sekmadienį Lituanicos vy-; Lissabon pas save prakišo prieš 

rų komanda žais pirmenybių! Banika Ostrava 0:1. — UEFA 
rungtynes prieš Blue S ta r s į t a u r ės turnyre dabartiniu me-

1600 Northitu palyginant silpna Borussia 
rekomenduoja kraštų ir darbus ir drąsiai griebtis nau-jne tarp pavienių komandų. Mū* \ Sacramento Ave., 2 vai. po p. 
apylinkių valdybos padarytų Ju- ^ Ju begalės ir skubių. Juk j sų krepšinio rinktine rūpinasi Rezervas žais 12 vai. ten pat. i 
t - jyo^ pirmiausia ir skubiai turi ras-, sąjungos krepšinio vadovas R. ' • ' • 

3. Seimas skatina sportuojan ti atstovą prie PLB centro vai-; Korzonas ir numato pagrinde TRUMPAI 
tį jaunimą stiprinti visose spor dyb°s. šiai esant Chicagoje, lo-, turėti Toronto Aušrą, pastiprin _ V i s a m e p a s a u l y j e J e s s e ' 
tinio veikimo srityse darbštų- S ^ a i jis turėtų būti iš Chica-; ir gal būt keliais jauniais iš Qwens y r a ž i n o m a s i r g e r b i a . ! 
mą ir pilniau įsijungti į bend- Sos. k a d t a s numatomas ryšys tą keliais Chicagos žaidėjais' m a s het n ė r a ^ p o p u l i a r u a ! 
rą kultūrinį ir tautinį išeivijos' kuo mažiau turėtų kliūčių. PLB New Yorko. Moterų tinkliniui, k a i p BBIJBG, kur per 1936 me-
gyvenimą, o per sportą palai- i r Pasaulio Jaunimo sąjungos atstovaus Clevelando Žaibas, » L o U m p i a d ą g , l e n g vai lai-i 
kyti ryšius ne vien tik tarp į pageidavimą, liečiantį sportinę vyrų, jaunių ir mergaičių k o - | m ė j o n e t 3 a u k s o m e d a l i u s i 
ivairhj kartų, bet ir tarp atski- programą sekančių metų kon- mandų pagrindus sudarys Ne- ( 1 0 0 m i r ^oU g tolį)> n e s k a i . | 
rų kraštų lietuvių, siekiant įgy- S 1 ^ Europoj, reikia tučtuojau nes komandos, v a d o v a u j a m o s ^ m e d a l i o ( a u k s o ) ^ 4 ^ * 9 ! 
vendinti sportinio solidarumo Pradėti, pirmiausia nustatant Z. Žiupsnio. m e s t a f e t e J o pasaulio r e k o r . 
ir asmens auklėjimosi pradus, \ varžybų ir dalyvavimo formatą; ^ ^ 
grindžiant tauriu lietuvišku ei- i r minimalinį. Laiko kaip ir ne-1 FUTBOLAS 
ggai^ bėra, ir apie didesnį formatą 

Toliau paaiškino, kad tik l e - 1 n e t i r svajoti nebėra ko. 
galiai sporto sąjunga, kaipo to- j 2očiin' savaitgalis Chicago-
kia, nebuvo įtraukta į bendruo-; Je sportiniam, lietuviškam pa 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušeri ja ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravrford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

P r i i m a ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

Marqnet t« MetUcal Center 
6132 So. Kedzfe A v. n n.-. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
ŠeStad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. V A 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

S 0 P H I E BA R C U S 
R ADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i š WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, OJŲ 60629 

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

DR. PETER T. BRAZ'S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. i r šešt 

tik susitarus. 

TeL BEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pįrmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

RUNGTYNĖS NEĮVYKO 
Su išskirtinu dėmesiu lauk

tos futbolo rungtynės tarp Chi
cagos Lituanicos komandos ir menę teisėtu nariu ir tik dėl s a u l i u i b u v o reikšmingas ir 

paiių sportininkų žioplumo ar ispudmgM. Optimizmo matosa į VtmOmĄ « W 
nemaža, bereikia tik gerų norų neapgalvoto žingsnio, prisista

tant su "Pasaulio Lietuvių spor i r P a s ^ 1 1 ^ 
to ir fiz. auklėjimo sąjunga", 
kuri neegzistuoja, kuri, kaip 
burbulas buvo išpūsta, abejoti
nai reikalinga ir kuri keletos 
veikėjų ant greitųjų buvo su
planuota įsteigti. Taigi tik tech nešimas P.L.S. 
niškas nesusipratimas, kurį pa nų reikalu. 

dienį neįvyko. Priežastis — ; 

rungtynėm skirtas oficialus. 
teisėjas nepasirodė. Tokie reiš-1 
kiniai neturėtų rasti vietos ge-Į 
rai tvarkomoje organizacijoje,' 
tačiau randa ir dar ne retai.; 

Pagaliau gautas oficialus pra; Kad komanda neatvyksta rung-
Žaidynių dovo- tynėms yra baudžiama nemaža 

pinigine bauda. Kas bus daro-

PRANEŠIMAS P. L. S 
ŽAIDYNIŲ DOVANŲ 

REIKALU 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tef. 776-4363 

J.&J.PHARMACY 
vaistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žolSs k-tt 

Valiuojamos kSd^s. remental \r kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovana* 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

aiškinęs. PLB pirm. išreiškė I Dovanos burtų keliu buvo ma su tokiu apsileidusiu teisėju, 
savo bei seimo nusistatymą ir pravesta 1978 m. liepos 1 d. | kuris gerokai apvylė kelias de-1 
nusakė pirmąsias gaires sekan- Royal York viešbutyje pagal vi šimtis entuziastingų žmonių,1; 
čiais punktais: sas Ontario provincijos Loteri- atvykusių organizuotai apie 50 

1. PLB rėmė, remia ir rems jos komisijos nuostatus su lei- mylių, tuo tarpu nežinoma. Aš. 
sportuojantį jaunimą ir Šiaurės | dimu No. 223900. , asmeniškai, nenorėčiau atsidurti | 
Amerikos bei Australijos spor
to sąjungas. 

2. Tučtuojau užmezgami tam
presni ryšiai tarp bendruome
nės ir sporto sąjungos. 

3. ŠALFAS-gos centro valdy
ba kuo greičiau skiria prie ben
druomenės valdybos savo atsto 
vą, kuris bus pilnateisis tos vai 
dybos narys ir 

4. Pirmasis didžiulis darbas 
jo kompetencijoje būtų duoti 
sportine programą Pasaulio Jau 
nimo sąjungos kongreso metu 
sekančiais metais Europoje. 

Nėra kalbos, kad ŠALFAS-
gos pirm. P. Berneckui iš To
ronto. Br. Keturakiui iš Mil-
wauk»e. Chicagos didžiųjų klu
bų Lituanicos ir Neries atsto- j kaitienė 

Tik su tokia talka galėjo būti sėkmingos pabaltiečių lauko teniso pir
menybės Matyti besidarbuojančios ponios Solienė, Bartkienė ir Stan-

P4SSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to save^regularh/' 

Compounfad 
Q u a rt e r 1 y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 7 3 A % 

see us for 

AT OUR 10W RATB 
WITH R t P A Y M f N T 

TO FIT VOUR I N C O M t 

ĮĘ¥r 

Mutual Federal 
Savings and Loan m 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOI.AND SINCE1905. 

Dr. Jonas G. BYU-BYLAITIS 
CLSJLVOS IB STTJBinJO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKIV IR VAIKV U G O S 

SPKCIAl'IStrfi 
• M G M M U M 

S200 W. 8Ist Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nODiet 
Ofg. t e l 737-U68, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West ttst Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai . : paga l susitarimą: pi rmad. Ir 
ke tv . 1-4 ir 7-9; ant rad. Ir penkt 
10-4; šeStad. 10-3 vai . 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. į 
6440 So. Pulaski Road 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIJJ MO.OS _ CHIRVRr;i.lA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL A V E 
Valandos pacal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

TeL ~ B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest lOSrd Straet 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pi rmad . . antrad. , ketvirtad. ir penkt 
n u o 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai 
v a k . Sestad. nuo 1 iki 4 vai . 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina «kis. Pritaiko akinius tr 
"Gontact lense»" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 
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R Sovietų kalėjimų 

PERSPĖJIMAS PASAULIUI IR MUMS 
Nuo pat tų laikų, kai naciai ir kaip bolševizmas žiaurus, netei-, 

fašistai vyravo Europoje, pašau- singas, skriaudžia gyventojus, 
liui nebuvo taip didelio diktatu- žvėriškai baisiose sąlygose laiko 
ros pavojaus, kaip dabar. Mask- kalinius. Šifrinas pabrėžia, kad 
vos tironai, pasisavinę teroristi- komunizmas nepasikeitė — yra 
nus metodus, žudo įtakingiuosius kruvinos priespaudos ir vergijos 
laisvesnių sąjūdžių vadus ir gro- nešėjas. Kalina ne vien įtariamus, 
bia kraštus Azijos, Afrikos konti- bet ir nekaltus jų šeimos narius, 
nentuose, net ir kėsindamiesi į Autorius liudija, kaip žvėriškai 
Amerikos žemyno valstybes. Tuo komunistų sargybiniai taigoje iš-
tarpu laisvasis pasaulis pasyviai vilko kalinį iš drabužių, pririšo^ 

BADO POLITIKA 
Maistas ir nafta yra ginklas siekiant savo tikslų 

Palankios ar nepalankios oro 
sąlygos turi didelę reikšmę mais
to gamybai ir neretai atsiliepia į 
tarptautinius santykius. Prieš ke
lerius metus karštas vėjas, siau
tęs visą savaitę Kazakstane, su
naikino 18 mil. tonu grūdinių 
pasėlių, sukeldamas didelę grūdų 
stoką Sovietų Sąjungoje. Peru pa
krantėse pastovia- iš vandenyno 

stebi, neorganizuodamas reikia- prie medžio ir paliko užgraužti 
mo pasipriešinimo. kraują siurbantiem moskitams. 

Kaskart labiau ryškėja nauja Nežmoniškai darbų išvargintas, 
misija tų, kurie ištrūko iš komu- šalčio iškankintas bado išsekin-
nistų kontrolės, kurie nesunyko tas kalinys vienoj vietoj prapiovė 
Sibiro laukuose, kuo plačiau savo gyslą ir krauju parašė: "Ša-
skelbti pasaulyje apie Kremliaus lin Sovietų budeliai". Kai kurie 
tironijos pavojus. Reikia pabrėžti kaliniai išsitaturavo savo odoje 
amerikiečiams, kad, jeigu jie ir įrašus: "SSSR vergas", "Sovietų 
nesijaudina dėl kiekvienos ten komunistų partijos vergas." 
kur toli užgrobtos valstybės, tai Šifrinas liudija, kad Sibire dar-
turi atsiminti, kad tame kraš- bo vergų nutiestame geležinkely, 
te jau praranda rinkas, užleisda- "po kiekvienu pabėgiu guli dė
mi jas Maskvos gaminiams. Ne- šimtys ir šimtai žuvusių kali-
trukus galės prarasti ir ži- niu", jų tarpe ir pabaltiečių. Vie-
balo šaltinius Artimuosiuose Ry- nas Sov. Sąjungos darbininkas, 
tuose, kas gali stipriai sužlugdyti pavogęs kamuoliuką siūlų, buvo 
Amerikos pramonę. Iš užgrobtų nuteistas kalėti iki 15 m., spren-
kraštų gabendami tūkstančius dime "įspūdingiau" pažymint, 
naujų vergų į savo darbo lage kad "pavogė 200 metrų siuva-
rius, bolševikai jų neapmokamo mos medžiagos". Vienam kalėji-
darbo vaisiais lengvai atims lais- me buvo kaliniams leista prie 
vųjų darbo žmonių uždarbius, langų pasisodinti daržovių. Kasda-
mesdami į rinkas pigius vergų ga- mi žemę, surado daugybę kaulų 
minius. Gaudama naujus balsus, ir moterų kalinių plaukų. 
Maskva dar labjau dominuos Šifrinas liudija, kad komunis-
Jungt. Tautose ir pasaulio politi- tai tik sau Sovietų Sąjungoje su-
koj. kūrė "rojų" — partiečių pareigū-

* nams ten yra specialios krautu-
Mums reikia kuo plačiau kelti vės, kur jie gali nemokamai imti 

laisvame pasaulyje šiuos pavo- prekes, jiems yra nemokamos va
jus ir skelbti iš už geležinės už- sarvietės, automobiliai, lėktuvai, 
dangos atneštus faktus, įrodan- kurortai, kelionės... Bolševikų 
čius, kad komunizmas tai krūvi- viršūnių sauvaliavimą pažymi 
niausią vergija. Vienas iš įspū- faktas, kad buvo sugauti trys K. 
dingiausių tokių faktų rinkinių GB pulkininkai, Berijai gabenę 
yra Vokietijoje, Frankfurte, "Po- moteris. 
sev" leidyklos išleista knyga (ru- Sovietinė netvarka krašte pa
sų kalba) "Cetvetoje Izmerenije" vaizduojama anekdotais. Pavyz-
(ketvirtasis matavimas). Šį faktų vyzdžiui, pasakojama, kad po 
rinkinį davė žydų kilmės teisi- mirties žmogus pateko į pragarą, 
ninkas A. Šifrin. Tarnavo jis Jo klausia: "Į kurį nori skyrių: į 
centrinėse Maksvos įstaigose — amerikiečių ar į rusų. Žmo-
gynybos ministerijos žinyboje — gus panoro į savąjį — į rusų — 
juriskonsultu. Kaip žydą, jį ap- ir išgirdo: "Na ir kvailas." "Ko-
kaltino špionažu, 1953 m. nutei- dėl gi?" "O todėl, kad amerikie-
sė sušaudyti, bet bausmę pakei- čių skyriuj degsi tūkstantį metų 
tė 25 m. kalėjimu. Jis perėjo dau- be pertraukos, o sovietiniame 
gybę vergų darbų lagerių, kalėji- skyriuje pritruks tai smalos, tai 
mų. Sumažinus bausmę pusiau, malkų, tai kas keptuvę pavogs..." 
išėjo laisvėn, surašė pergyveni- Kariškame parade Maskvoj susi
mus ir, emigravęs į Izraelį, juos tiko Džingischanas su Napoleo-
išleido. nu. Džingischanas ir sako: "Jei 

Knyga savo vaizdumu gali būčiau turėjęs tokius tankus ir 
konkuruoti su Solženicyno "Gu- tokias raketas būčiau visą pa-
lagu". Mums reikšminga, kad jis šaulį užvaldęs". Napoleonas at-
šiame veikale parodo komunistų siliepė: "O jeigu tada būčiau tu-
melus, kad lietuviai savanoriškai rėjęs informacijų šaltinį "Pravdą" 
įsijungė į Sovietų Sąjungą. Prie- — niekas būtų nežinoję apie 
šingai, jis išryškina lietuvių lais- mano Vaterloo pralaimėjimą", 
vės ilgesį, aprašo jo kalėjimuose * 
sutiktus lietuvius — laisvės sie- Savo knygoje Šifrinas pakarto-
kėjus. Jis duoda net nuotrau- tinai aprašo, kaip daugelis Šo
kas kalintų lietuvių laisvės kovo- vietų Sąjungoje kalinami dėl re-

pučiąs vėjas staiga nutilo ir dėl
to didelė daugybė žuvelių (an 
čovečių) nugaišo ar pasitraukė į 
šaltus Antarktikos vandenis. Pe-
ruviečiai neteko savo įprastinio 
ir pigaus maisto. Jo vietoje reikė
jo įsivežti iš JAV didelį kiekį so
jos pupelių. Jų kaina labai paki
lo, nes ir Japonija daug jų impor
tuodavo. JAV vartotojams spau
džiant, vyriausybė sulaikė sojos 
išvežimą į Japoniją, kuri dėl to 
protestavo ir rodė savo nepasi
tenkinimą. Taip Kazakstano 
karštas vėjas iššaukė milžinišką 
grūdų importą, o sojos eksporto 
sulaikymas vos nesugriovė tarp
tautinės maisto prekybos. 

P. GAUCYS 

šalys turi grūdų perteklių ir jį 
parduoda. Jos visos kapitalistinės 
demokratijos, iš kurių didžiau
sia, stipriausia ir įtakingiausia y-
ra Amerika. 

JAV su Kanada savo metinio 
derliaus perteklium lengvai ga
lėtų per ištisus metus išmaitinti 
Indijos 600 milijonų gyventojų. 
Tas jų sugebėjimas joms teikia 
galią, kokia dabar naudojasi naf
ta turtingos arabų valstybės. Ja
ponija, Kinija, Indija, Lotynų A-
merika, Afrika, o dabar ir Sovie
tų Sąjunga maisto atžvilgiu yra 
priklausomos nuo Amerikos. 
Naujai praturtėjusios arabų ša
lys irgi nuo jos priklauso. Mėsa, 
valgoma arabų šalyse, Kinijoje, 
Japonijoje, yra gyvulių, išpenėtų Į bumų. 

I LIETUVOS L A I S V E 
Dr. V. Tauro kalba prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 

paminklo Korp. Fraternitas Lithu«iica 70 metų sukaktį 
minint 
Mieli tautiečiai, broliai ir seserys! |das Nagevičius ir Vladas Ingele duoti 200 mil., Europos ūkinė 

bendruomenė irgi 200, arabų 
valstybės 500 mil. doL, o Kana
da ir Skandinavija likusią sumą. 
Pagalbą duoda vakarietiškai nu
siteikusios ir arabų šalys. Komu
nistinės Azijos šalys kaip Kinija, 
Šiaurės Korėja ir Vietnamas ne 
remia J. Tautų maisto organiza
cijos. Vietnamas dabar išgyvena 
maisto krizę ir prašo J. Tautų vi
sokios pagalbos. Kadangi Sovie
tai patys stokoja maisto, jų są- Į įvykdyti tautos genocidą, kada j U 1 I 1 & < * ^ - ~ V 7 ~ Z" 

!• — i-v_-_.--:!tuvos laisvę, is akmenų suvežtų 

Šiais metais gydytojų ir dantų 
gydytojų Korporacija Fraternitas 
Lithuanica-Patria švenčia savo 
70 metų įkūrimo sukaktį. 

Teisingi yra Lietuvos himno žo
džiai: "Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia". 

Kai anksčiau likimas lėmė mū
sų tautai būti pavergtai ir pri-

vičius įkūrė Karo sanitarijos val
dybą ir vadovavo karo sanitarinei 
tarnybai per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį. 

Gyd. fraternitietis Nagevičius 
įsteigė Karo muziejų — tą Tau
tos šventovę, kurioj buvo atvaiz
duota garbinga tautos praeitis ir 
kovų eiga dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Taip pat jis pastatė di-

Islėgtai, kai Rusijos carai norėjoj ,.*"' ". ]r, r
v 

_̂ __ ' .An j_TL j dingą paminklą žuvusiems uz Lie 
jungininkams sunku iš jų ką gau 
ti. Šiuo atžvilgiu JAV žymiai dos
nesnės, tačiau ne visos iš jų mais
tą gaunančios valstybės joms yra 
dėkingos. Kasmet pasaulyje pa-
daugėjant 70 milijonų naujų bur
nų, sunku visus išmaitinti, nes 
kas sekundę gimsta 100 naujų 

_\ 

Gamtos nelaimės 
Dėl blogo oro ir netikėtų gam

tos nelaimių kasmet daugelyje 
kraštų patiriami nederliai ar ne 
įmanoma nuimti derlių, ir tuose 
kraštuose pasireiškia maisto sto
ka. Be abejo nederlingi metai ar 
gamtos sukeltos nelaimės karto
jasi nuo žilos senovės, tačiau pa
staraisiais metais tie nepritekliai 
buvo nepaprastai dideli. Nuken
tėjusios šalys turėjo dideliais kie
kiais pirktis grūdų svetur. Toks 
jų pareikalavimas labai pakėlė 
kainas. Neturtingos tautos neįs
tengė jų mokėti. Tų šalių gyven
tojams teko pusbadžiu gyventi. 

Netikėtas ir labai slaptai įvyk
dytas Sovietų milžiniškas grūdų 
užpirkimas, ekonomistų many
mu, yra atsakingas už dabartinę 
maisto krizę. Prieš dešimtį metų 
grūdų sandėliai JAV, Kanadoje, 
Argentinoje, Australijoje ir Eu
ropoje buvo perpildyti. Amerikie
čiai ūkininkai laikė neužsėtus di 
delius plotus ir už tai iš valdžios 
gaudavo didokas premijas, nes 
buvo norima išlaikyti aukštas 
grūdų kainas ir įgalinti ūkinin
kus pasiturinčiai gyventi. 

Ūkio pasikeitimai 
Nūdien ūkininkai visą savo 

turimą žemę apsėja, nes dabar 
grūdų kainos aukštos ir turimas 
didelis gyventojų prieauglis. 
1960 m. grūdus eksportuojančios 
šalys galėjo surinkti 231 mil. to
nų grūdų ir jais išmaitinti pasau
lį 105 dienas, bet 1973 m. pasau
lis turėjo sutelkęs maisto tik 55 
dienoms, o 1976 m. tik 31 dienai. 
Tuo būdu dabar pasaulis pirmą 
kartą istorijoje stovi prie bado ri
bos. Daugiau kaip 110 valstybių, 

amerikiečių kukurūzais ar sojos 
pupelėmis. Šalys, kurios beveik 
paklupdė JAV naftos krizės metu, 
dabar lenkiasi JAV, norėdamos 
iš jų gauti maisto. Šitaip JAV įsi
gijo ginklą ir įrankį sėkmingai 
vykdyti savo politinius uždavi
nius. 

Maistas kaip ginklas 
Kaip JAV naudoja šį ginklą ar 

įrankį yra pagrindinis mūsų lai
kotarpio klausimas. Jungtinių 
Tautų maisto ir žemės ūkio orga
nizacijos direktorius neseniai pa
žymėjo esąs labai susirūpinęs, 
kad yra šalių, kaip Bengalija, 
kurios neįstengia įsigyti ameri
kiečių grūdų. Jis susirūpinęs, kad 
JAV nesutinka sudaryti tarptau
tinės grūdų kainų apribojimo su
tarties. Gerai, kad Japonija gali 
mokėti JAV prašomas kainas, 
bet tokia Bangladeš neįstengia. 
Ir šituo atžvilgiu JAV pažeidžia 
savo moralinę atsakomybę. 

1974 m. Romoje įvykusio
je Jungt. Tautų tarptautinėje 
maisto konferencijoje buvo kons
tatuota, kad daugiau kaip 
460 milijonų žmonių kenčia ba
dą. Norint jiems pagelbėti, buvo 
sudarytas tarptautinis fondas že
mės ūkiui vystyti. Sutarta sudėti 
1,25 bil. dolerių. JAV pažadėjo' pusiau. 

Atrodo, kad tik viso pasaulio 
pasiturinčių tautų vieningos pas
tangos galėtų sėkmingiau spręs
ti pasaulio gyventojų išmaitini-
mo problemą, ir tai, jeigu daž
nai kai kurių šalių nenusiaubtų 
staigios gamtinės katastrofos. 
Nors dabar yra įvairių tarptau
tinių organizacijų studijuoti kli
matui, perspėti nuo gresiančių 
katastrofų, ir, reikalui ištikus, 
teikti pradinę pagalbą (kaip pvz. 
tarpt. Raudonasis kryžius), bet 
vis dar nėra tarptautinės orga
nizacijos, kuri, ištikus netikėtai 
katastrofai, įstengtų skubiai su
teikti reikalingą nagalbą. 

veik kasdien žvangėjo geležiniai 
pančiai mūsų brolių ir seserų, va
romų į kalėjimus ar tremiamų į 
Sibiro taigas, atsirado tautos ža
dintojai: dr. Jonas Basanavičius, 
dr. Vincas Kudirka, dr. Jonas Šliu
pas, dr. Pietaris, poetas pranašas 
Mačiulis-Maironis ir kiti, kurie 
tikriausiai pasisėmę iš mūsų gar
bingos praeities stiprybės, pradė
jo žadinti tautiečius iš miego. 

Ir taip sušvito dr. Jono Basa
navičiaus "Aušra" ir- suskambo 
dr. Vinco Kudirkos "Varpas", 
kuris savo gaudimu ragino tau
tiečius pabusti iš miego ir kel
tis. 

To paties dr. Jono Basanavi-

.„ iš nepriklausomybes kovų laukų. 
Deja, sovietai okupantai nu-

| griovė tą paminklą, pašalino žy
mių tautos veikėjų biustus iš Ka
ro muziejaus sodelio ir pašalino 
bei sunaikino karo muziejaus 
brangius istorinius eksponatus. 
Anot dr. Balio Matulionio, Karo 
muziejuj liko tik sienos, kuriose 
pusto šalti, žvarbūs Rusijos vė
jai. 

Taigi korporacijos nariai Rusi
joj atliko savo užsibrėžtus tiks
lus ir, parvykę Lietuvon, tęsė sa
vo darbus korporacijos dvasioj, 
siekė savo idealų. 

Lietuvoje dr. Jono Basanavi» 
čiaus paraginimu buvo įkurta 

čiaus i ^ P t j irparagimi^ * ^ j £ į ^ 3 J S ~ I i B į | Fratemi-
lio karo medicinos studentai me tas Lithuanica, kuri praturtino 

Vt VALANDĄ 500 DOL. , .- _ . . . . , . . 
ti Lietuvos laisves idėjas, 

Keturi advokatai pareikala- į svarbiausias jų tikslas buvo ati-
vo 210,000 dol. honoraro už | tarnauti už karo stipendiją ka-
laimėjimą bylos, kai buvo pas
kelbta nesuderinama su konsti
tucija Cook apskrities tvarka, 
pagal kurią padidinami mokėji
mai už išieškojimą mokesčių, už 
įteikimą valdiškų šaukimų, 
sprendimų. Dabar bus pilie
čiams grąžinta 1.3 mil. dol. 
Advokatai už savo darbą parei
kalavo po 500 doL už valandą, 
bet teismas numušė tą sumą 

dikai Vladas Nagevičius, Kazys L,.,. . , .. 
/ v - , . , n , r , .v. . n Filisterių korporaci os eiles dau-
Ozehs, Vladas Ingelevicius ir Pra-1 . , . „ / . nas Sližys 1908 metais įkūrė slap-1 ^ . k

+
aiP 3 0 n , a n ų . . . ^ „ / x ,., , i . . Lietuvoj profesinio ir visuome-

tą studentų medikų broliją —' ' r - . . . 
Fraternitas Lithuanica profesi
niais ir dvasiniais ryšiais suburti 
studentus medikus lavintis medi
cinoj, kovoti prieš nutautimą, 
ugdyti lietuvių kalbą ir puoselė-

Bet 

tojų: Stasio Jaunašo, Andriaus ligijos. Knygos pabaigoje jis pa-
Joniko ir Karolio Rarso. Šifrinas brėžia: "Jūs, žmonės, laiką saveijv skaičiuje ir Sovietai, o mazes-
aprašo, kaip su juo kameroje bu- tikinčiais ir gyvenantieji demo- Į niam laipsnyje kom. Kinija, įm 
vo laikomas E. Burokas, o kartu kratiniame pasaulyje, ar jūs ži-
su jais patalpintas ir kraujais note, kad Sov. Sąjungoje šimtai 
spaudąs džiovininkas. Jam teko tūkstančių tikinčiųjų sėdi kalėji-
kalėti kartu su lietuviu Kęstučiu muose ir lageriuose vien todėl, 
Jokūbynu. Jis pasakoja apie Sibi- kad tiki Dievą? Kaip Jūs galite 
re kalintą Vilniaus žydą, kuris tai leisti ir ramiai sau valgyti ir 
iškilmingai sutiko 1940 m. įžy- miegoti?" 
giuojančius rusus, pats stojo į Veikalą baigia įsidėmėtinais 
raudonarmiečių karininkų mo- žodžiais: "Šiandien, šią minutę, 
kyklą, dalyvavo kovose prieš vo- Sovietų lageriuose žudo žmones, 
kiečius, buvo sužeistas ir pateko Panaudokite visas priemones pa-
į vokiečių nelaisvę. Po karo bol- dėti žūstantiems. Didis senovės 
ševikai jį kaltino: "Jeigu tavęs, mąstytojas Mozė Ben Maimun 
žydo, naciai nenužudė, tai tu pasakė: "Jeigu aš neveiksiu, tai 
šnipas" ir jį pasmerkė žiaurioms kas gi veiks? Jeigu ne dabar, tai 
kalėjimo kančioms. kada gi? Ir jeigu aš tegyvenu tik 

* sau, tai ko gi aš vertas?" Tai vi-
Šifrinas minėtame veikale pa- šiems įsidėmėtini žodžiai. — 

teikia šimtus vaizdingų faktų, J. Pr. 

t 

portuoja grūdus, kad galėtų mais 
• - nti csvr. <nXpntniii<: ir I Fraternitietis gyd. pulk. A. Matukas ir patrietė dr. Elena Giedraitienė 
tu aprūpinti savo gyveinuju* Į u ž d e d a v a i n i k ą p r i e p a m i n k l o žuvusiems už Lietuvos laisvę per Frater-
juos laikyti pakankamai sočius, n i t a a Lithuania-Patria korporacijų 70 metų įsikūrimo sukakties minė-
kad jie būtų ramūs. Tik penkios Į jimą 

riuomenėj ir kuo greičiau grįžti 
savo tėvynėn. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
fraternitiečių gydytojų jau buvo 
apie 15, kurie buvo mobilizuoti 
ir išsklaidyti po įvairius karo 
frontus, tačiau tenka stebėtis jų 
glaudžių ryšių palaikymu,- nes 
1915 metais, patrankoms gau
džiant, kulkoms zvimbiant, jų 13 
sugebėjo pasilaisvinti nuo fron
to pareigų ir suvažiuoti Petrapi-
lin aptarti' Lietuvos laisvinimo 
problemas karui pasibaigus. 

1917 metais jie dalyvauja Lie
tuvių karių suvažiavime, kur bu
vo iškeltas reikalas organizuoti 
Lietuvių legionus, kaip Lietuvos 
kariuomenės užuomazgą. 

Tais pačiais metais Petrapilio 
Lietuvių seime, gyd. Vladas Na
gevičius, fraternitietis, rusų karo 
laivyno karininko uniformoj karš
tai kalbėjo už Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo rezoliuci
ją, o prieštaraujančius ir abejo
jančius seimo atstovus pavadino 
bailiais-zuikiais. 

Pasibaigus karui visi fratemi-
tiečiai savo pažadus įvykdė ir, 
grįžę Lietuvon, daugumas stojo 
į besikuriančios Lietuvos kariuo
menės gretas, kiti gi prisidėjo 
prie kūrimo Lietuvos sveikatos 
įstaigų. 

Fraternitiečiai gydytojai Vla-

ninio darbo dirva buvo plati ir 
jų veikla buvo sėkminga ir gau
si. 

Deja, Sovietų okupacija visas 
tautines korporacijas ir organiza
cijas uždarė ir jas nuvarė į po
grindį. Ir taip nemažai fraterni
tiečių buvo ištremta į Sibirą, 
daug jų buvo kalėjimuos, daug 
jų žuvo nuo fanatikų komunistų 
keršto. Todėl nereikia stebėtis; 
kad antrojo pasaulinio karo ei
goj daugelis korporacijos narių, 
nors ir nenoromis, turėjo apleis
ti savo tėvynę. 

Vokietijoj ir Amerikoj buvo 
atkurta korporacija, nes atrodė, 
kad jos ideologija yra pilnai pri
taikoma ir išeivijoje. Juk mūsų 
korporacijos garbės narys dr. Jo
nas Basanavičius, gana ilgą lai
ką gyvendamas Bulgarijoj, la
bai daug nuveikė mūsų tautos 
atgimimo srity. 

Pagaliau panašiose sąlygose 
mes esame ir dabar, tik su tuo 
skirtumu, kad mums išėjusiems 
negrįžti į dabartinę okupuotą Lie
tuvą. Taigi šiandieną prie šio at
kurto paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę pasiryžkime iš pra
eities pasisemti stiprybės ir dirb
kime lietuvybės labui plačia to 
žodžio prasme. Šia proga mes pri
valome pagerbti ne tik Žuvusius 
Nepriklausomybės kovose, bet ir 
žuvusius abiejose Lietuvos oku
pacijose. Ir šiandieną mūsų pa
reiga pagerbti mūsų fraternie-
čius kankinius: dr. Juozą Žem
gulį, dr. Stasį Mačiulį ir Gajos 
korporacijos narį dr. Gudonį, ku
rie, gelbėdami kitų gyvybes opera-

(Nukelta \ 5 pusL) 

BAISI AFRIKOS RYKŠTĖ 

Afrikoj šitaip dažnai vadina
ma musė cėcė, kuri neša nelai
mę daugeliui atogrąžų Afrikos 
kraštų. Cėcė sėja tripanoso-
mozes — sunkias žmonių ir 
gyvulių ligas, kurios kartais 
kaip dalgis išplauna dideles 
gyvulių kaimenes, tripanosomo-
zės — didžiausias gyvulininkys
tės plėtojimo stabdis daugely
je atogrąžų Afrikos kraštų. 

7000 MYLIŲ PER Š. AMERIKA 
/ . KUČINSKAS 

22 
Prašmatniausia gatvė anais senais laikais buvo 

Royal Street, kuri eina per French Quarter vidur}. 
Ir dabar čia įdomu paslankioti ir apžiūrinėti tą senie
nų turtą, kuris čia sukoncentruotas, čia yra daugybė 
senų, stilingų namų, su gražiais balkonėliais, daugybė 
restoranų ir kavinių, kur vyrauja senos prancūzų tra
dicijos, kur patiekiami tipingi prancūziški pyragai
čiai bei valgiai, kur vyrauja linksma, draugiška ir jau
ki nuotaika. Vienas iš tokių restoranų yra Court of 
two Sisters, įsteigtas dviejų aristokratiškos kilmės se
serų. Nors tos seserys jau senai pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo, bet tos aristokratiškos tradicijos dar ir dabar 
jaučiamos. Restoranas turi įdomiai įrengtą patio. Visa 

Manoma, kad išplėtus sėkmin
gą kovą su muse cėcė, gyvulių 
bandas šiuose kraštuose nuo 20 
milijonų būtų galima padidinti 
net iki 120 milijonų jau šio 
šimtmečio pabaigoje, — sako Į aplinka gražiai papuošta gėlėmis, žydinčiais krūmais, 
mokslininkai specialistai. Ta-Į fontanais. Nuotaika jauki, patarnavimas mandagus ir 

Paris of America". Judriausia ir linksmiausia vieta 
naktį yra Bourban g. Vidurnaktį gatvė prikimšta ma
sės žmonių. Vieni iš jų tik šiaip sau vaikštinėja, kiti 
šoka ir dainuoja, treti eina iš vieno naktinio klubo į ki
tą ir ten leidžia nerūpestingai laiką, besigėrėdami įvai 
riais parengimais ar besiklausydami muzikos ir dainų. 
O tie parengimai būna įvairiausi. Vieni iš jų gana pa
dorūs, kituose moterys gal būt kiek perdaug apsinuo
gina. Bet čia jau yra toks New Orlean stilius ir jo jau 
nepakeisi. Kiekvienas gali pasirinkti tokią programą, 
kuri tinka jo skoniui ar padorumo jausmui. Visi nak 

čiau, daugelio specialistų nuo
mone, kol kas nėra efektyvių 
kovos su cėcė priemonių, ku-

|rios, atlikdamos naudingą dar
bą, nepadarytų žalos aplinkai. 

jm. 

draugiškas. Čia gali gauti tipingus kreolų ir prancūzų 
patiekalus, taip pat galima pasistiprinti tipingu New 
Orleano gėrimu. 

Keletą žodžių reikia pasakyti ir apie New Orlen 
nakties gyvenimą. Sis miestas tikrai moka linksmin
tis naktį. Ne be reikalo j i s kartais vadinamas "The 

jo šone gražus bulvaras veda pro senus, stilingus na
mus, su tipingom geležinėm tvorom, už kurių žydi gė
lės, gi gražūs patio su fontanais vUioja bent pro tvorą 
pažvelgti. Pačiam parke auga daugybė įvairių medžiui 
Ypač ąžuolai didingai atrodo. Pats didžiausias yra 
"dvikovų" ąžuolas. Prie jo neviena gyveninio proble
ma buvo išspręsta dvikova ir tuo būdu prancūzo aris
tokrato garbė buvo apginta. Kitas garsus yra "savi
žudžių" ąžuolas. Prie jo nevienas baigė savo dienas 
vienokiu ar kitokiu būdu save sunaikindamas. Trečias 
turi "kartuvių" ąžuolo vardą, čia kardavo nusikaltė-

tiniai klubai pilni žmonių. Vienur groja jazz muzika,! liūs ar vergus, pabėgusius iš plantacijų. Parke yra 18 
bet taip garsiai, jog neįpratus prie tokio triukšmo, vi- j pėdų ilgio saulės rodyklė taip pat gėlių laikrodis ir 
siškai nesinori ilgiau ten pasėdėti. Daugybė žmonių j vaikams pasakų šalis. Mažas •-aukinėlis vežioja kelei-
betgi ten sėdi, gurkšnoja, šoka, dainuoja ir jaučiasi vius po parką Parkas gražiai tvarkomas, jame daug pa
laimingi. Kitur girdisi daug švelnesnis Dbrieland jazz, j sivaikščipjimo takų. Malonu jame praleisti vasa-
dar kitur ir klasikinės muzikos galima išgirsti. Viduje ros karštą dieną. Daug žmonių savaitgaliais poilsiauja 
pilna dūmų, dvelkia svaigalų susimaišiusių su moterų čia. 
kvepalais kvapas. Vraur daugybė gražių moterų, nuo- Įdomus yra Lake Shore Drive. Čia jau kuriasi nau-
taika gera, visi linksmi ir laimingi. Miestas moka links- j jas miestas, su gražiais stilingais namais, išsidėsciu-
mintis. čia ir perdaug išgėrusiam didelės problemos' siais tarp plačių bulvarų. Įdomu šiuo bulvaru važiuoti 
nėra. Niekas jų į daboklę nesodina, bet su pagarba ga-! j r stebėti besikeičiančią panoramą, štai vaizdas į eže-
bena namo išsimiegoti. Mieste yra keletas ir ne visai ^ km- baltuoja daugybė burinių laivų, ten pat matos 
padorių užeigų, bet jos visos užtušuotos gražiais var- didžiulės Mardi Gras fontanas, kuris sviedžia tūkstan-
dais ir niekam jokio pasipiktinimo nesukelia. 5 i u s g a i įo n u vandens į aukštybes. Pravažiavę pro uni-

Po naktinių nuotykių, įdomu ir po parkus pasi-, versiteto rūmus, atsiduriam Amusement parke Iš čia 
vaikščioti, kurių čia yra bent keletas. Pats didžiausias į 24 mylių ilgumo tiltas veda į kitą ežero pusę. 
yra miesto parkas, apimąs 1500 akrų plotą. Rytiniam ' (Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTE PASIŽVALGIUS 

JURGIS JANUSAITIS 

Peržiūrėdamas per Santaros 
sąskrydžio savaitę namie susikau
pusius laikraščius, buvau ne juo
kais nustebintas, užtikęs rugsėjo 
2-slos "Drauge" antraštę, minin-

S{ pavasari Chicagoje Lietuvių. na Gobiene, Frank Zapohs, Juo- j ~ « p o k a l b į t a r p y. Rastenio ir 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
POKALBIS, KURIO NEBUVO 

Tautinių šokių instituto suvažia- zas Karasiejus, A. Veselkienė ir i y ^ p ^ - a u ^ v ' 
vimo išrinktoji valdyba emesi 
spręsti gana daug ir aktua
lių klausimų, pradėjo planuoti ir 
vykdyti naujus darbus. 

Rugsėjo vidury Chicagoje vie
šėjo ir posėdžiavo Lietuvių Tau
tinių šokių instituto valdybos 
pirmininkė Galina Gobienė. Ta 
proga plačiau šnektelėjome ir a-
pie instituto dabartinę veiklą. 

vienas lektorius muzikas. 
Antano Butkaus straipsniui, į-

dėtam po ta antrašte, neturiu jo-
! kio kito priekaišto, kaip tik tą vie-

Kaip žinia, į instituto valdybą 
suvažiavimas buvo išrinkęs tau
tiniu šokių mokvtoją Genovaitę 
D . , . į T , . v ,. ! na, — del neteisingos antraštes. 
Breichmamenę. Tačiau birželio , . ' . . , . , „ . , 7 , . . 
- , ~ . . D . , . . : \esgi jokio pokalbio su V. Mes-
o d. Genovaite Breichmamenę. .._..;,... _ „ . . . • „ : „„,• i„,-t._ 
savo pareiškimu iš instituto vai-] 
dybos vicepirmininkės pareigų at
sisakė ir iš valdybos pasitraukė. 

y Instituto valdyba, priimdama G. 
Valdyba peržiūrėjo dabartinį; Breichmanienės atsistatydinimo 

statutą, padarė įvairius statuto pareiškimą, apgailestavo jos pa-
papildymus, pataisymus, pritaikė' sitraukimą, pareiškė padėką už 
prie dabartinės veiklos reikalavi- atliktą darbą ir reiškė viltį, kad 
mų ir sąlygų ir išsiuntė visiems | ji ir ateityje prisidės pozityviam 
instituto nariams su nauju pro- darbui, puoselėjant lietuvių tau-
jektu susipažinti. Paprašyta, kad' tinių šokių meną. 
visi pareikštų savo nuomones,! Instituto valdyba nutarė ir 
pastabas ir atsiųstų valdybai, ku- į 1979 metais rugpiūčio 19-26 d. 

kausku, nei tiesiog, nei per laik
raščius, nesu turėjęs. V. Meškaus

kas, tiesa, neseniai persirašė iš 
"Akiračių" gabaliuką mano 
straipsnio apie PLB ir jos penktą
jį seimą. Bet, jei ta ištraukėlė bu
vo, sakysim, apie "vežėčias", tai 
toliau V. M. ^avo straipsnyje kal
bėjo tik apie įvairias "akėčias". Iš 
to išėjo ne koks pokalbis, o tikras 
pilstymas "iš tuščio į kiaurą", ką 
V. M. savo rašinio antraštėje pats 
kaip tik labai taikliai ir pažymė
jo. 

Beje, jo antraštė būtų buvus 
dar taiklesnė, jeigu jis būtų pa
vartojęs tesiiingesnį to iš rusų pas 
mus atkeliavusio posakio vertimą. 
Rusiškas posakis "Iz pustovo v po-
rožneje" lietuviškai yra "iš tuščio 
į dyką", ne "į kiaurą". Visiškai 

iki to laiko nenugriaus. Pasak pir- I tapatingos reikšmės sinonimais 
mininkės, buvo aptarta įvairios; geriau išryškinamas pilstymo be-
vietos ir įvairūs siūlymai. Tačiau prasmiškumas. 
Chicaga yra šiam renginiui pa- \ R e ^ į^:^ n u r k a m b a t u š_ 

ri, nuomones suderinusi, sureda
guos galutinį statuto tekstą ir pa
teiks narių suvažiavimui priimti. 

rankiausia. Čia turima gabių, pri 
tyrusių organizatorių. O tokių 
darbo rankų reikia labai daug. 
Čia ir žiūrovų skaičius praneša 

(kitas vietoves. Grupių, šokančių 
tautinius šokius, čia taip pat 

! daug. Finansinę naštą Damavoie, suruošti tautinių so-, . ,• , . , ~ , . • pakelia, lesąs tek t i lengviau kių mokytojams kursus. Tokie | £ į ^ \ . » . . . r.nV;„ *_ 
kursai naudingi grupių vadovam, 

tokai ar net visiškai bergždžiai, 
kai vyksta tarp vienų nuo kitų jai 
ir ne aklinai užsidariusių, tai bent 
aukštokomis tvoromis atsitvėru
s i visuomenės sektorių. Štai, pvz., 
"Dirvos" skaitytojai, išskyrus tik lengviau , , . ., 

" T .. kur neKur tepasitaikančias isim-
1 tis, "Akiračiais" nesidomi, o ne-

Šiuo metu JAV, Kanadoje ir ki- į lituanistinių mokyklų mokyto- I 
tuose kraštuose veikia gana daug jam. Iš tokių kursų jau yra išau-
tautinių šokių grupių. Instituto g c įr gabių tautinių šokių grupių 
valdyba, norėdama turėti pilnas vadovų, kurie aktyviai dirba su 
žinias apie veikiančias tautinių į grupėmis. 
šokių grupes, išsiuntė grupių va- Į Planuojama suorganizuoti Tau-
dovams, tautinių šokių mokyto- i tinių Šokių instituto bibliote-
jams specialias anketas, pagal ku- Į ką. Iki šiol tautinių šokių šven-
rias instituto vadovybė sudarys ; tės grupių veikla, Instituto dar-
tikslią kartoteką ir sukaups vie- bai buvo išmėtyti po įvairias vie
noje vietoje visas reikiamas tas. pas komitetus, rengėjus, gru-

i Šestou Tautiniu šokių švente 81 J . . • . J . J „ . ' maža dalis yra įiems net alergiški. jau įeina i visuomenes diazių- - , , , . , . i T r x „ . . . . . . . . . 
jų renginių dėmesį. Instituto va 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
PROGOS — OPPORTUN1TIES 

Parduodama 
AUTOMOBILIŲ TAISYMO 

DIRBTUVfc 
Kreiptis j savininką 

Tel. 476-2221 

R E A L E S T A T t 

Union Pier, Mi. Naujas žieminis 
namas, 3-jų miegamų. Kilimai, pe
čius, šaldytuvas ir patio. Didelis 
sklypas, geroj vietoj. Blokas nuo 
ežero. $37,000.00. Chicagos telef. 
425-6451. Taip pat atskirai skly
pas 100x135 p- Kaina $4,750.00. 

žinias. 

Padėkos dienos savaitgalį lapk
ričio pabaigoje Chicagoje yra 
ruošiamas tautinių šokių moky
tojų seminaras. Šio seminaro 
programai pravesti iš valdžios 
buvo gauta ir 2000 dol. parama. 
Siame seminare pirmininkės G. 
Gobienės teigimu turėtų dalyvau 

pių vadovus. Steigiant biblioteką, 
norima visą medžiagą sutelkti į 
vieną vietą. Čia būtų visos žinios 
apie grupes, šventes, instituto iš
leisti leidiniai, filmai, tautinių 
šokio magnetefoninės juostos. 
Tokia biblioteka numatoma 
pradžioje įsteigti Chicagoje. 

Plačiau su pirmininke Galina 

dovybė, susitarusi su LB krašto 
valdyba, šventės vyr. meno va
dove pakvietė jauną tautinių šo
kių mokytoją Nijolę Pupienc. Jai 
teks visi didieji šventės progra
mos įgyvendinimo ir paruošimo 
rūpesčiai. Ji bus atsakinga ir už 
Šventės meninį lygį. Taigi dveji 
metai laiko yra skiriami tam, kad 
visos grupės šventės repertuarą 
gerai paruoštų. Instituto vadovy
bė, susitarus su vyr. meno vado
ve, paruošė šventės repertuarą, 

Todėl, nepaisant V. M. pacituotos 
ištraukėlės, tiems skaitytojams ne
galėjo būti žinoma, kas iš tikrųjų 
buvo sakyta mano straipsnyje, 
kuriam V. M. neva oponavo. Da
bar Antanas Butkus prabilo prieš 
V. Meškauską (taigi už mane) 
trečioj vietoj, "Drauge", kurioj Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys Centr. 
skaitytojų gal 80 ar 90 nuošim- gazu šildymas. $30,900.00. 

Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak, 
sekm. ir šešt. visą dieną tel. 778-8039. 

64-ta ir Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat jreng 
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tultoy (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
iy2 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 h- Rockwell 2y2 aukšte edinis. 

M I S C E L L A N 

P A R D A V I 

E O U S 

M V 1 

HELP WANTED 

'71 CHEVY IMPAJLA CUSTOM 
Power steering, power brakes, air. 
c , radio. One owenr, $850 00 or 
best offer. Call after 6 p. m. 

832-3649 

Reikalingai shivamoti mašinos 
operatorius 

SE\VIXG MACHENE OPEK. 

Hancock Choi Co. 
920 W. 

(Irving Pk. 
Chicago. 

Sherldan Rd. 
Rd. & Sheridan). 

Te). 472-5355 

lO</r — 20% — SO%> pigiau mokėsite 
o i apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 *į West 95tn Street 

Chlcago, Illinois 
Telef. GA 4-8654 

čių nėra matę nei mano "Akira 
čiuose" sakytų nuomonių, nei V. 
Meškausko samprotavimų "Dir
voje". O " D i n o s " skaitytojų di
džiuma, skaičiusių V. Meškausko 
straipsni, greičiausia liks nei ma-

atsižvelgdama į grupių pajėgume,. A $ 
ir darbo sąlygas. Šventėje šoks; 2 Į _ u r « ^ J Z » - r~i i i - Z . 

ti ypač lituanistinių mokyklų tau Į Gobiene šnektelėjome apie šeš 
tinių šokių mokytojai. Čia bus iš
eita l i t mokyklų tautinių šokių, 
žaidimų, ratelių speciali progra
ma, atsižvelgiant į mokinių am
žių ir skyrius. Institutas išleidžia 
tam tikslui konspektą, kuriame 

tąją Lietuvių tautinių šokių šven 
tę. Čia instituto vadovybė parodė 
didelį įžvalumą ir rūpestį nu- į 
kreipė į šventės ruošimą jau da- j 
bar. Pati šventė įvyks 1980 metų' 
vasarą. Vieta, atrodo, galutinai i 

išsiųstas vi
sokių grupėms. 

Todėl man 
vaikų, jauniu jaunimo » r £ t e « - - ^ ^ A ^ 
nų grupes. Is viso bus atlikta ZV „ „ , . . . . 
tautinių šokių. 

Repertuaras jau 
soms tautinių 
Pirmininkė Galina Gobienė pa
žymėjo, kad visais šventės klausi 
mais nuoširdžiai tariamasi su 
JAV LB krašto valdyba ir jos pir
mininkas Algimantas Gečys labai 

tai sako "Drauge 
uprasti, 

kus, ligšiol, regis, turėjęs gana 
glaudžių ryšių su "Dirva", opona
vo V. Meškauskui ne "Dirvos", o 
"Draugo" skaitytojų akyse. 

V. Rastenis 

39LU ir Albany. Ger: 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3- amb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
,2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
PACKAGE E3LPRESS AGEN'CY 

MARU*. NOREEKIEN'E 
SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšle» 

prekes. Maistą* iš Kuropos sandelių. 
2608 W. 69 St., Chlcago, UL 50629. 

TEL. — WA 5-2787 
niiiiiiiinimiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiimniiiini 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiii 

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

Tel. _ \VA 5-8063 
iiiuiiniiHiiiiiHitiiiiiiHiimiiiiiiimiiiiiii 
iimmimiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiimi 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIUIIIIIII 

HELP WANTED VYRAI 

M a c h i n e S h o p 
O p e r a t o r s 

Experienced only. Night or Day 
Shift. Full or Par t Time. Pay 
commensurate with experience. 

Call —389-9740 
Ask for Steve 

W E L D E R 
MUSTT BE EXPERIENCED 

Apply In Person. 

K. H. RUPPERT C0MPANY 
168oo S. State St., South HoHand 

lllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIH 

Maintenance Mechanic 
For metai fabricating plant. Mušt be 
oxperienceiI. >Iu>t do mactiine re-
palrs, electrical and gcneral mainte
nance. Steady days — many benefits-

ATCO CORPORATION 
1830 No. Lamon 
Tel. — 622-8900 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiii 

yra lituanistinėms mokykloms j bus patvirtinta Chicaga, didysis 
tinką tautiniai šokiai, žaidi- amfiteatras, kur vyko ankstyves-
mai ir rateliai. Seminare paskai- į nes penkios tautinių šokių šven 
tas skaitys J. Matulaitienė, Gali- i tės. Atrodo, kad amfiteatro dar 

S P O R T O APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Muenchene New Yorko "Cos-
mos" pralošė prieš Borussia — 
Dortmund 0:4 ir net prieš ant-

bet 1979 jis ketina vėl aplan
kyti Chicaga ir kitus JAV mies-1 
tus. Visai neseniai išėjo jo 
knyga "Fussball", kuri jau da
bar smarkiai perkama. Helmut 

— Amerikoj, apytikriai šiais 
, metais bus parduota apie 10 

domisi instituto planais, darbais {mi]ijonų d v i r a č i ų . 
ir iš jo susilaukiama paramos. Į 
Greitai instituto vadovybė susi- į 
tars su LB krašto valdyba ir dėl j 
šventei ruošti komiteto pirmi-j 
ninko pakvietimo. 

Tai šiuo metu svarbiausieji ins 
tituto darbai. Valdyba gražiai su
taria. Jau turėjo tris posėdžius 
Chicagoje, kur dalyvavo visi vai 

ros lygos F . C. Fre iburg 0:2. g h o e n r a š o k a d ^ a b e j o V a k 

Jau po pralaimėjimo prieš F. C V o k i e t i j o s r i n k t i n ė n u v y i ė f*. 
Bayern uz Muencheną zaidzian- b o l Q m ė ė j u g ^ i m e n y . j 
tis jugoslavas Branko Oblak 
pasakė, kad "Cosmos" žaidžia 

bėse Argentinoje, bet jai šj kar-

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimimiiiiiiiiuiiii 

ATEITININKU KELIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

ŽMONES — LAIKAI — DARBAI 

Redagavo STASYS BARZDUKA? 
Hleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 

sudaro: pirmininkė Galina Go- ; 

bienė, vicepirmininkė Nijolė Pu- Kaina su persiuntimu $2.30 Už 
pienė, vicepirmininkas Frank Za- j ***7™s *S«ti: 
polis, sekretorius Juozas Karasie- j DRAUGAS. 4545 W. 68rd St. 
jus iš Kanados ir išdininkė Stasė- Chicsgo, 111. 60629 
Bacevičienė. Itlimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis J 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

dvbos nariai. Instituto valdybai 

kaip "a rchyvas" ir ne t pasie
kęs 40 metų j is galėtų žaisti už 
JAV komandą. 

— Vak. Vokietijos futbolo 
pirmenybėse vis d a r vyrauja 
F. C. Kaiserlautern, o su lygiu 
taškų skaičiumi seka F . C Ba-
yern (Muenchen), H S V (Ham-
burg) ir F o r t ū n a (Duessel-
dorf) . Toliau seka Shalke 04 
ir E in t rach t (Frankfur tas ) . A t 
rodo, kad F . C. Bayern atsigau
na i r pirmenybėse suvaidins cm. ir laimėjo pirmą vietą, o 
gana stipriai. Puikioj formoj svarbiausia pralenkė Europos 
dabar jų Paul Breitner, be t jaunių meisterę N. Zujevą iš Le-
Gerd Mueller sužeistas (prieš ningrado. 
"Cosmos") ir jugoslavas Bran
ko Oblak po ankstyvesnio su
žeidimo dar negali žaisti. 

— Puikiai žaidžia už HSV 
(Hamburgas) anglas Kevin 
Keegan ir jis be abejo yra da
bartinių HSV pergalių ašis. 
(HSV laimėjo Koelne prieš 
Vak. Vokietijos meisterį I. F . C. 
Koeln 3:1). J is yra ne tik aukš
tos klasės žaidėjas, bet ir ne
nuilstamas kovotojas, ir y r a 
labai sunku j j pridengti ar su
stabdyti . 

— Nuoširdžiu laišku buvęs Vilniaus 
Vak. Vokietijos r inkt inės t rene
ris Helmut Shoen sveikino savo 
draugus ir gerbėjus Chicagoje. 

tą t r ūko stiprių futbolo asme- ^MiinMiniiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiii: 

S S ^ T S S L g n S Š j LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis j 
išmanumo. Toliau ji3 tvirtina, | fomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- \ 
kad dabar atėjo laikas kar tų 5 T . TVI - J T- * rr L I-I_ T» v v. T» •» : 
~„™o;r,o4 = l i a i- Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms = 
p a i l l a l U a l . j S 

O. Gešventas § leisti Sąjunga, Chlcago, 1978. Kaina su persiuntimu } 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi-1 
gus — $53,500.00. 

2-jų ankštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie 56000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marquette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estafe 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Namas — SvadonS: 3 butai. 4 vo

nios, centralinia šaldymas, atominS 
slgptuve. 3 auto garažas 2 balko
nai. Patio. Marąuette Parko centre. 

K0DEL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50cj-. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

mmimiiiiiimiimimiimiiimimiiiimii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47&-3950 
iimiiiiimiiiiiiiiniiHimiiiinimiiimiuii 
HiiiiiiiiiiiiiiimūiiTiiiiiiiiiiinmiTiiiiiiiiii 

MlllllllllllllimillltillHllliiiiMiiiiiiiiiii,,, 

T O O L A N D D I E 
M A C H I N I S T S 

Our new rate structure permita 
us to pay top wages for exper'd 
people on our day shift. Overtimė' ' 

Į and full benefit package. 

fl p p l y 
HARRINGTON & KING 
5655 W. Fillmore St. 
TEL. — 626-1800 

An Equal Opportunity Employer M / F 
' i i i i i i iHininiimiiiHiii if i i i i i i i i i i i i i i i imiii 

Į S I G Y K I T E n \ B A R 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygoje: 

SIUNTINIAI | LIETUVA Marijos garbinimas 
ir kitus kraštus Lietuvoje' 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. I 
Chicago, 111. 60632, telef. ft^-SOBO1 

iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

.* ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ . ^ - . « - « T „ ^ « = $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. E 
tš OKUPUOTOS LIETUVOS = y = 

_ Prahos lengv. atletikos J ^ Užsakymus siųsti: DRRUGAS, 4545 West 63rd Str.. | 
varžybose jaunoji Nijolė Bluš- į C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 = 

1 2 '•lllIlIlIlIlMIMIUIMIIIIinillIlUIIIIIUIIIIItlIlIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIHIIIIMMIMr 

Mūr. bumralow. 3 miegami 
žlal užlaikytas. $34,000. 

Ora-

Namas Ir U ^ m o n 
biznis. 380.000 

sTeuine> 

- Taškente šiuo metu vyks
tančioje moksleivių olimpiadoje 
pirmą medalj Lietuvai laimėjo! 
kaunietė Rūta Jankauskaitė j 
200 mtr . delfinu nuplaukdama! 
per 2 min. 24 sek. Tačiau ben-Į 
drai Lietuvos plaukikai laikosi; 
tik 8-je vietoje. 

— Lietuvos futbolo pirmeny- ( 

bėse pirmauja Klaipėdos Gra
nitas, įveikęs Vilniaus Pažan-į 
gą 1—0. Jj seka Šiaulių Sta
tybininkas. Kauno Banga ir 1.1. \ 

rungtynėse laimi prieš Rygos 
Dauguvą 1—0. 

— Lauko ritulio tarptauti-

Jr 

J is apgailestauja, kad dėl tvir tų niame turnyre dalyvavo ir Lie-
įsipareigojimų jis negalės būt i tuva. Iš 12 rinktinių ji baigė 
garbės svečiu sporto, radijo ir 9-je vietoje. Turnyras vyko 
spaudos baliuje lapkričio 25 d., Hanoveryje. 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

V. Peteraičio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A . Baravyko 

Angliškai - lietuviškas žodynas 
šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato (9x(J colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės -ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas SI.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Dlinois 
valstybės pirkėjams). 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

DRAUGO K N Y G Y N A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 

: ^ 

Mūr. namas. 
apie 200 svečių 
$85,000. 

Dldel* tavernA. ealf 
2 butai po 6 kamb 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tai 

2951 W. 63rd St.f 436-7878 

\IARQITETTE PARK 
4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų marinis. 5% kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

BUTV NUOMAVIMAS 
Namą pirkimą* — Pardavimai 

Valdymas 
Draudimai — Income Tai 

Nouriataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

Mfii S. Kedzie Ave. — 778-2233 

HiiiiiiiiiiiHiiiiiitmiiiimmiiiHiiiffiitiiti 

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

Apdraustas peikraustymas; iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
{vairių atstumų ; 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl Jdo-
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
**T>rauge". 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii K A I P S U D A R O M I 

T E S T A M E N T A I 
— Parnoše — 

DipL teis. Pranas Sulas 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti-

tš 

iiiiiiiiHimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmuiimii 
M. A. Š I M K U S 

SOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

k t tok i © bl a,n RaJ 
HHiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimimmiiiiiii 
iiiiiiifiHiimiiiiiiiiiiniiiitiiiimiitiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776 1486 
miiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiimmmmiiit 
mmilllllimimilllllllllimilllimilimilli Į J°ie Anglosaksų pasaulyje bei Ne-

iTatrh) prokh, pusirtaklnuu! n< bran Į priklausomoje Lietuvoje. 
ffial Iš miut) snn<*oUo. 

COSMOS PARCEUS EXPRESS - T !>R\TGF. 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

S33S 8. HaUtcd St.. Chlcmgn, UI. «M»08 
2501 W. 0»th St.. Chlcfųro. Bl. «0«3« I 

Teiei.: »25-2737 — 254-5320 ! "»nois gyventojai prašomi pridėti 
Vvtaut** Valantlnas! d a r 5 P r o f c »oke«a»ii». 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuinni 

$3.50; be tų formų — $3.00. Plitw 
30 centų persiuntimo Išlaidoms. 

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge". 
Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 

file:///esgi
file:///IARQITETTE


East Chicago, IncL 
LAIŠKAS 

tik 

norėdamas įtraukti į aktyvesnę 
lietuvišką veiklą jaunesniosios 
kartos atstovą, siūliau tas pa
reigas perimti V. Damašiui. 

Siame laiške noriu patikslinti T„ Z. JAI v * i «. -i 
T „ f. ™v o u" t l Jam del lietuvių kalbos silpno-

mokėjimo griežtai 

M M C I V A I A kl I I A C C religinės šventės prasmę, Rug-
r l U 3 Ų U U L U n l J U j t sėjo 8 d . — lietuvių tautos re

ligingumo ir tėvynės meilės 
šventė. Tokiose šventėse jun
giamės su tėvynainiais visame 
pasaulyje ir tėvynėje. 

Padėka Martyno Jankaus 
šauliams, prof. kun. A. Jurge-

neteismgus J Valeikos pa- k o ^ y į J J griežtai atsisa-1 Haičiui, parapijos chorui su va-
sisakymus, kūne liete LB v a l - ' k i u s n e n o r ė d a m a s s u g r i a u t i L B I d o v u komp. J. Gaideliu, vėliavų 
dybą ir revizijos komisiją, ta ip; a p y l > v a l d y b o s p r i e š P L D k o _ palydovams ir visiems pamaldų 
pat jose dirbančius žmones. S a - ! ^ ^ m ū s ų 'Jį** s k i r t 0 s dalyviams, 
vo laiškuose jis pakartotinai ^ ^ ^ 4 5 0 d o l į v y k d y m ą „. Padėka Visagaliui, kad pla-
tvirtma, pasiremdamas jaunes- Baisiojo birželio minėjimo su- čiame pasaulyje pasklidę lietu-
niosios kartos visuomenininko r u o š i m ą ) n u t a riau nusilenkti LB vių tautos vaikai į tokias šven-
autontetu, kad nei JAV LB vai- etatams ir pirmininko pareigas tes gali gausiai susirinkę susi-
dybos bei revizijos komisijos E 

to laida, Dariaus Girėno trans-1 kaimas, netgi miestas. Visai ne 
atlantinio oro žygio laida, vokai seniai mokslininkai ryžosi sus- ' 
ir ženklai, Lietuvos oro pašto i tabdyti pražūtingus dykumos i 
ženklų laida ir vokiečių laikini žingsnius. Mokslininkų buvo su-
pašto štampavimai, Klaipėdos \ darytas projektas smėliams su-
krašto prijungimo 1939 m. kovo | stabdyti ir pavadintas "žaliąja 
mėn. ' dykuma", mat, jos pagrindą su- • 

Draugijos svečiai dalyvaus iš j darė krūmai, kitokie augalai, iš į 
Californijos, Kanados, Šveicarijos, kurių patvariausias, pasirodė, j 
New Yorko ir iš apylinkių. Jų su 
si rinkimas įvyks parodos metu 2 
vai. popiet šeštadienį rugsėjo 30 
d. Sheraton viešbuty. K. 

esąs iraniečių kalba vadinamas; 
tachas. 

Tačiau tachai gerai auga že- į 
mumose, bet bejėgiai įsitvirtin-i 
ti kopų keterose. Tachams pade-' 
jo į palėpštį panašūs krūmai, 
Irane vadinami sabadais. Šie 

perėmiau. Tą patį vakarą J. Va- į kaupti, o oro bangomis supa- j Didžiulės dykumos Irane su- sausumai atsarūs augalai buvc 
Chicagos apylinkėje du mene- l e i k a ^ y Dam^iug sutiko LB' žindinti įvairių tautų klausyto- į žaliavo. Tų dykumų kūrėjas j sodinami eilėmis, kas dešimt 

' n- JeiSU tikėti jo. valdybos vardu parinkti aukų į jus su Lietuva ir jos kultūra.' daug kur žmogus, iškirtęs miš- metrų, o tarp jų įkišdavo tachą. 
E. Ribokienė kus ir davęs valią lekiantiems i Vešlūs sabado krūmai sulaiko 

DRAUGAS, penktadienis. 1978 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

Brangiai draugijos narei 

A. t A. MARIJAI ABRAMAVIČIENEI 
mirus, p s vyrui STASIUI, dukrai GRAŽINAI, sū
nums BRONIUI, STASIUI, VYTAUTUI ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

SUŽALIAVO DYKUMA 

Didžiulės dykumos Irane su-

autontetu, išeitų, kad visą mė- i r p a ė m ė i š „ ^ 7 a u k ų ^ p ^ . 
nesį jam pačiam tebepirminin-1 N e i v a i d y b o s p i r n L B r . Ginčaus-
kaujant LB E. Chicagos valdy- k a S ( n e i j . Valeika ar V. Dama-
bai, ji jau nebeegzistavo, n e s ' š i u s LB valdybai atsiųstais au-
jo atsistatydinimo pareiškimas, \ k ų l a p a i s n e g a i ė j 0 savo vardu 
LB valdybai datuotas gegužės Į rinkti a u k ų 

mėn. pabaigoje. Nežinau kaip j V i d V a k apygardos valdyba 
reaguoja j J. Valeikos neteisin-į i r j ^ pirmininkas, išsiaiškinę 
gus priekaištus rev. komisija, ^ E chicagos apylinkės val-
kuri teisėtai išrinkta šių m e t ų !

d y b o g p a d ėt į , pageidavo, kad 
vasario 5 d. visuotiname apylin-;aš> k a i p teisėtas tos apylinkės 
kės narių susirinkime, tebeeg- | valdybos pirmininkas, koptuo-

Worcester, Mass. 
SERGA 

Julia Mack, ALRK Moterų Są
jungos centro valdybos energin
goji pirmininkė, susirgo. Jau ke
lios savaitės yra Hahnemann li
goninėje, 281 Lincoln gatvė, 
Worcester, Mass. Sveiksta pamažu. 
Sąjungietės prašomos pasimelsti, 

zistuoja pilnu sąstatu. Ji, tur gja u" į j ą ^^ apylinkės narių kad miela centro valdybos pirmi-
būt, linksmokai šypsosi. Tiesa, | įr p a p į i d e s valdybos sąstatą, ninkė netrukus galėtų grįžti prie 
prieš dvi savaites nuo jo laiškų tęsčiau gražiai pradėtąjį jos savo pareigų, nes Moterų sąjun-
pradžios, apie birželio vidurį, j dari3ą ) juoba artėjant 25-kių J gos organizacijos gerovei visada 
dėl laiko stokos atsistatydino m e t ų (lapkričio 15 d.) JAV LB Į buvo ir yra pašventusi visas savo 
du valdybos nariai, palikdami Į E ^ chicagos apylinkės su-
valdyboje vieną teisėtai rinktą; kakčiai. 

Su gilia pagarba 
Bronius Ginčauskas 

ir daugiausiai balsų gavusį per 
visuotinį susirinkimą valdybos 
pirmininką Br. Ginčauską. 

Argi Br. Ginčauskas ir rev. 
komisija dėl to nusikalto J. Va
leikai, kad jis, pasinaudodamas 
šia dviejų savaičių valdybos 
krize, vienu brūkšniu nubrau
kęs tebeegzistuojančią rev. ko-j Martyno j a nkaus šaulių kp. 
misiją, iššokęs iš reorganizuo- į B r o c k t o n e taatM š v e n t ė s mi-
tos bendruomenės valdybos n ^ i i m a o r o h^o^ a u -Laig. 

Brockton, Mass. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

jėgas. J. M. 

Philadelphia, Pa. 
PAŠTO ŽENKLU PARODA 

pirm. pareigų į kažkokią provi
zorinę valdybą, siūlo visiems 
atvykti į jo vadovaujamos pro
vizorinės valdybos šaukiamą vi-1 
suotinį susirinkimą ir pasisaky- g v 
ti, kokiai "bendruomenei" nori j 
priklausyti Tikriausiai J. Valei
ka būtų. daugiau iš E. Chicagos 
apylinkės lietuvių nusipelnęs 
pagarbos, jei LB reikalus būtų 
palikęs apspręsti rev. komisijai 
ir valdybos pirmininkui bei V. 
V. apygardos valdybai. Labai 
įtartina, kad J. Valeika, mesda
mas Br. Ginčauskui neteisin
gus ir užgaulius priekaištus, 
siekia gero tikslo, tvirtindamas, 
kad Br. Ginčauskas yra pats 
apsiskelbęs LB E. Chicagos! 
apyl. valdybos pumiininku iri 
pasisavinęs jo, V. Damašiaus ir j 
jiems aukojusių PLD komite-! 

tui aukotojų nuopelnus, nes jie; 
aukas rinkę savo vardu jų 
draugams paprašius, o ne LB E. 
Chicagos apyl. valdybos, vado
vaujamos Br. Ginčausko vardu. 

Skaudu, kad jis, vos prieš 
mėnesį pirmininkavęs apyl. 
valdybai, gražiai ir nuoširdžiai 
bendradarbiavęs su jos vicepir
mininku Br. Ginčausku, staiga 
neteisingai apkaltino šį tiesiog 
kriminaliniu aktu, pats gerai; 
žinodamas, kad rašo ne tiesą. J. 
Valeika juk prisimena, kad sa
vo dviem parašais patvirtina 
LB valdybos protokolų knygoje 
Ir savo atsistatydinimo valdy
bai pareiškime gegužės 23 d. 
dalyvavęs ketvirtame LB apyl. 
valdybos posėdyje, įvykusiame 
V. Damašiaus bute, kur jis 
pats, pasiremdamas LB įsta
tais, mane kaip valdybos vice
pirmininką prašė perimti pirmi
ninko pareigas. 

Nesiekdamas tų pareigų ir 

Į LIETUVOS LAISVĘ 

(Atkelta iš 3 psl.) . 

cinėje, fanatikų komunistų buvo 
išvesti iš ligoninės ir žiauriai 
nužudyti Moigio rūsy. 

Ant šio atkurto paminklo yra 
tie patys žodžiai: Redde quod 
debbes — grąžink tėvynei tai, 
ką privalai grąžinti, nes tėvynė 
iš mūsų reikalauja darbo ir pa
sišventimo. Puoselėdami toleran
cijos principus ir vieningai dirb
dami, tikrai priartinsim Lietuvos 
laisvės auštantį rytą. 

nėjimą oro bangomis su 
vės" varpo vedėju P. Viščiniu 
gražia programa paminėjo rug
sėjo 10 d., o rugsėjo 17 d. 10 

iškilmingom 
Kazimiero liet. 

nyčioje. Dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis. Vėliavų eise 
ną tvarkė M. J. šaulių kp. pirm. 
R. Bielkevičius. 

Šv. Mišių auką, užprašytą 
šaulių už Lietuvą ir lietuvių 
tautą, atnašavo kun. A. Jurge
laitis. Jis turiningame pamoks
le plačiai nušvietė tautos ir 

Pradedant nuo rugsėjo 29 d. 
ir iki spalio 1 d. įvyks Philadel-
phijoje Sheraton viešbuty, 17 str. 
ir Kennedy Blvd., didžiulė "SE-
PAD" pašto ženklų paroda, ku
rioje dalyvauja Lietuviu Filateli
jos draugija iš New Yorko kartu 
su latvių ir estų filatelijos draugi
jomis, kurie sudaro Baltijos FMa-
telistų draugiją. 

Išstatyta bus apie 90 rėmų, 
kiekviename po 16 puslapių Pa-

pamaldom i b a l t i j 0 fįiatelinės medžiagos. 
parap. baž-

smėliams. Ypač daug nelaimių i vėjus ir leidžia greičiau prigyti 
žmonėms atnešė Deste Keviso | mažiems tachų sodinukams. Tai, 
dykuma, kurios slenkančiuose: va, ir sužaliavo dykuma, kuria 
smėliuose palaidotas ne vienas' dabar iraniečiai gėrisi. Mšk. 

MA. 
Kazimierai Dūdienei - Federavičienei 

m i r u s , 
jos sūnums PETRUI ir JONUI, dukrai KAZEI BAU-
MILIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir drauge liūdime. 

Liudvika Adamkavičiene, V. Adomkus 
L Adomkavičius, A. M. Svirstūniene 
Valerijonas Svirstun, M. Wilhelm 

ir ju šeimos 

Lietuvių dalis užima 26 rėmus, 
tarp kurių yra rinkinių ir senovės 
pašto vokų iš 1820 - 1860 m. Lai
kini pašto štampavimai iš Lietu
vos, pašto kūrimo laikais 1918 -
1922. 1919 m. Raseinių apskričio 
15 kp. laida, 1922 m. Lietuvos 
"De Jure" pripažinimo pašto 
ženklų serija, 1924 m. Buračo 
piešta pirma centai-litai oro paš-

A. t A. Pulk.-Lfn. 
Juozui Balčiūnui-Švaistui mirus, 

žrrs:ną dr. ALEKSANDRĄ BALČIŪNIENĘ, dukrą BI
RUTĘ bei kitus gimines giliai užjaučiame. 

Kalifornijos Lietuviu Gydytoju 
Draugija 

P A D Ė K A 
A, f A. Dr . Juozas Leseckas 

Mano mylimam tėvui mirus, nuoširdžiai dėkojame 
visiems už šv. Mišias, gėles, aukas, užuojautą spaudoje, 
laiškais, užjautimą žodžiu, pagerbimą koplyčioje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Nuliūdęs Simus l inas ir mama 

A. A. 

JURGIS TAMULEVIČIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apyl. 
Mirt rugsėjo 27 d., 1978, sulaukęs 90 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį m. 
Paliko dideliame nuliūdime duktė Sophie Ferro, 2 sūnūs Benny, 

marti Stella ir Richard, 2 anūkai Donald ir George, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. 
Laidotuvės įvyks šeStad., rugsėjo 30 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto j 

bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge- ! 
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marti ir anūkai. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 927-1741 

A. t A. ZENONUI KUDŽMA1 
staigiai mirus, žmonai GENOVAITEI ir seimai: sese
rims ELENAI KUDŽMAITEI, ONAI ŠEŠTOKIENEI, 
ALBINAI AUGIENEI ir broliui AUGUSTINUI ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Anele žemaitaitienė 
Teresė ir Bronius žemaitaičiai 

ir jų šeimos 

Žurnalistui 

A. t A. V L A D U I S E L E N I U I 
m i r u s , 

žmoną BftONC, sūnų ROBEBTJį, brolį LIŪDJį, sese
ris: JADVYGA RRLTUONIENĘ, BRONĘ KAUŠIENĘ 
Ltetuvoje, VIKTORIJA GURČINIENĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

KAZ£ IR ANTANAS BALUKAI 
ELENA IR JUOZAS JENECKAI 
BIRUTfi IR PETRAS JANUŠKAI 
KONSTANCIJA IR VLADAS KARTANAI 
IRENA IR DONATAS LISAUSKAI 
ANELE IR ANTANAS PASUKONIAI 
JADVYGA, PETRAS IR REGINA PUTRIAI 

VLADISLAVA IR ANTANAS ŠIURKAI 
VIKTORIJA IR ANATOLIUS VISKANTAI 
AUGUSTINAS VITKAUSKAS 

>0<XX>O0<)0O0O<X><XX><>O<>00<><XX>OOO0O<>OO<><X>OO<><XX>OO0<>O<XK><K 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
G DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys CSC 
O DIENA PRIE EŽERO, A Baronas. Pasakaite S3.0C 
H DU DRAUGAI, V. Frankiene-Vaitkevičienė. Apysaka S4.0C 
D GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Svabaitė-Gvlienė. Apysaka $3.00 
D KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3 00 
O KIŠKUČIO VARDINES. St Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $250 
D KETURI VALDOVAI St Džiugas. Pasaka $2.50 
O KAJP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
O LABAS RYTAS. VOVERE, J. Ifinelga. Eilėraščiai $2.50 
Q LAUKE DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka $5.00 
ū MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
O MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vytė Nemunėlis. Efl. pasaka $3.00 
D PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bmdokienė. Apysaka $3.00 
O PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos $4.50 
O SAULUTE DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius. Eilėraščiai $1.50 
O VYSKUPO KATINAS, C Grmcevičius. Pasakos $2.50 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA. Adelė Jonušailė-Abromaitienė $3.00 
• PEUUKAI IR PLAŠTAKES, B. Pūkelevičiūtė $1.50 
• SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkelevičiūtė $1 50 
• KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūkelevičiūtė $150 
• RIMAS PAS KĘSTUTĮ, B. Pūkelevičiūtė $1 50 
• BALTOSIOS PELYTES KELIONE I MENULĮ, Danutė Bindokienė $1.50 
n JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $130 
• RŪTELES AITVARAS, J. Narūne $1-50 
• ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
• VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė $500 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti tr siųsti: 

DRAUGAS, 4fi45 W. SSrd St , Chicago. UL 80*2t. 

Ui iiiniiiUsaą pridėti M eaaftn 
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Nuoširdžiam Skautiškos veiklos bičiuliui ir rėmėjui 

A. t A. VLADUI SELENIUI mirus, 
žmoną BRONĘ, sūnų skautininką ROBERTĄ, velio
nies brolį LIUDĄ su šeima ir kitus artimuosius šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Gabijos ir Baltijos Tuntai 
Detroite 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533West 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 330 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 VV. 6<>th STREET 

11029 Southvvest Highway, Palos Hills. 111 

VIrginia 7-6672 
REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. L1TLANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds •1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l«ll 

VASAITIS 
I44A So. 50th \\t.. CM r RO. II I 

BUTKUS 
Tel. Ol>mpic 2-1003 

-» 
f 



DRAUGĄ 

x Kun. Lipniūno ku 
tininkai spalio 1 d. ti 
rinkimą Dariaus - Giri 
džio kambary. Šv. Mii 
atnašaus kun. A. Sauli 
si ateitininkai ir tėve 
čiami dalyvauti. Sus 
po šv. Mišių. 

X Švč. M. M. Gimii 
pijos Šv. Kazimiero s 
mėjų susirinkimas ir 
žaidimas įvyks sekmad 
lio 1 d., 2 vai. po piet 
jot, salėje. 

x Cicero Balfo skyi 
madienį, spalio 1 d., \ 
sumos Šv. Antano par 
lėje kviečia narių bei 
susirinkimą. Program 
seimo ir vajaus reika 
kviečiami gausiai dal\ 

x Albertas Laisvėn 
vus lietuvių evangelik 
kės" parapijos dai 
neseniai atšventė save 
amžiaus sukaktį ir 1 
mųjų, o taip pat sav 
jos nuoširdžiai pasvei! 

X Dantų gyd. B. 
čiūtė - Paprockienė, 
Vaclovo Paprocko na: 
nanti Richmond Hill., 
vyksta kitą savaitę 
dalyvauti dantų gydyt 
nioliktos laidos sû  
kuris bus spalio 7—9 
Chicagoje. 

x Viktorija Lang 
wood, Ohio, yra 
"Draugo" rėmėja. Ir 
naujindama prenume 
siuntė 10 dolerių auP 
širdžiai dėkojame. 

x Antanas Ant 
Chicago, 111., prie prei 
mokesčio pridėjo 8 d 
ką. Labai ačiū. 

x Antanas Jensen 
gyv. South Dennis, M 
tė JAV LB švietime 
50 dol. auką lituanist: 
kykloms paremti. 
"Pasenau veikimui 
prisidedu nors laše 
Lietuvių bendruomei 
sio aukos lituanistini 
mui išlaikyti renkam( 
ir spalio mėnesiais. 

x Terros prekybo 
West 63 St, Chicago. 
(tel. 434-4660) aukso 
brangenybių kainos n< 
šios. Aukso, deimanl 
brangiųjų akmenų 
kainų iškilimas čia 
mūsų kainoms įtako 
tiems apsirūpinti auk 
nėlėmis, apyrankėmis, 
kt. papuošalais dabar 
proga. 

x Amerikos Lieru\ 
rių ir Architektą S-j 
gos skyr. ir jo Paga 
terų vienetas ruošia 
pobūvį spalio 14 d.. { 
Lietuvių Tautiniuose 
6422 So. Kedzie Ave. 
mi trumpa prograi 
Neo-Lituanų orkestrą 
kymui staliuko ir vii 
lais kreiptis pas pon 
Nainienę, telef. 776-
Keginą Smolinskiene 
1771. 

x A. a. Aldonos S 
Stepaitytės vienerių 
ties metines minint šv 
jos sielą bus aukojar 
jo 30 d., šeštadienį, 
min. T. Jėzuitų koplj 
loniai kviečiame gimi 
gus ir pažįstamus 
šiose šv. Mišiose ir V 
melsti už a. a. Aldon 

x Taupymo bendre 
Itoga tarnautoja dirbt 
ką ir mokanti rašyti 
Kreiptis į Mutual F 
•*a«8 M 847-7747. 

i, penktadienia 1978 m. rugsėjo mė 

Į x Amerikos Lietuviu 
j tekos leidyklai Lietuvos 
; line konsule J. Daužv 
parašė tokį padėkos 
'Esu labai dėkinga už 
latui įteiktą naujausią 
"Lietuvių šeimos trad 
Šis naujausias leidinys ; 

pos atei- paprastai įdomus, patrav 
rės susi-. ^ a r v i e n a s deimančiuką: 
no posė-; pildąs anksčiau išleistųjį 
as 11 v. n"i lobyną". "Lietuvių 
itis. Vi-! tradicijos" paruoštos 
ai kvie- • Yl°s> iliustruotos dailini] 
rinkimas tos Sodeikienės ir V. M 

i Tai dovana saviesiems i 
K> para- aniesiems susipažinti si 
serų rė- ; niais papročiais. 

bunko * "Asmenybė pranj 
enį. spa-! narkotizavinimasis atvy 
i parapi- šia tema bus Alvudo n 

•paskaita Sofijos Barkus 
ius sek-' r a d i ; i o P1*0?1**11103 m e t u š 

,«;«„ v>« ; dienį, nuo 9 vai. ryto. 
įoiau po 
Jll L X So1- Danos Stanį 
pijos sa- .. 
aukotojų d a l m * l r a n ^ P a s t e l e 
• gaifo: po penkiasdešimt dolerii 

ai Visi d ėJ° Leokadija ir Antan 
rauti i r a ' ' E^1?6^3- ^r Andriu 

girdai. Šiuo metu solis 
is, akty- gįasį rečitaliui, kuris bui 

"Tėviš- 22 d. Jaunimo centre. 
^mT X " ž a , S i r i o " ^"^ ? ? Clevelande vadovvbė pi uvo arti- ,,__ .,, , , ,." . Draugui' lankvti savo > parapi- , . -, , . * r toms ilgus metus ir, intas. J » . , . • . ma uz gerą jų darbų mf 
rraina\i- ją, per iždininką Albir 
i. a. dr. saką atsiuntė 25 doleri 
lė, gyve- Mieliems rėmėjams esar 
i. Y., at- dėkingi. 
Chicagą x Aukų atsiuntė: p< 

)jų devy Kazys Grigelis, Jon 
ažiavime, mukas; du dol. — P. 1 
dienomis Visiems maloniai dėkoj: 

X šiandien, rugsėjo 
, Lake- 7 vai. vak. Jaunimo cet 
nuolatinė vusioj Čiurlionio galerijc 
[abar. at- Rudienė atidaro meno 
atą, at- Visi kviečiami pamatyti 
Į. Nuo- ir įvairią meno kūrinių 

I 
tnavičius, X Šį penktadienį, Č 
umeratos galerijoje. Jaunimo cen 
lerių au- daroma Dalios Anc< 

meno darbų paroda. I 
Jasaitis). tt a 1 ^ 0 8 i r 8 ^ * 0 8 

atsiun- *a*' P a r °da tęsis iki s 
Tarvbai d" Lankymo valandos s 

įėmsmo- , i a i s U v r - a d 9 v a L N 

is rašo- v a ' ^ s dienomis nuo 7 ii 
ietuvybei. v a k -
į auka". x Sol. Danutės Štai 
ės mene- rečitalis įvyks 1978 v 
m švieti- 22 d.. 3:30 vai. p. p. 
3 rugsėjo centro didžiojoje salėje 

(pr.). tai gaunami J. Vazneli 
o<>o- 97 °°Je • pas platintojus 

m.. 60629 \ X Jei SKILANDŽIU 
lirbinių ir reik, tuoj pas PETRĄ 
pasikeitu INTERNATIONAL 
i ir kt. MARKET. Medžioklini 
Irastiškas lės, kumpiai, aviena, 
lar neturi dešros ir t. t. 2913 W 
. Norin-; S t , Chicago, JH. Tel. 4 
o grandi-į 
žiedais ir: 
geriausia 

(sk.). 

X NAMAMS PIRI 
SKOLOS duodamos ma 
nesiniais imokėjimais 

ų Inžinie-; namais nuošimčiais. 
M Chica- \ \rutual FVderal Savin 
binis mo-, W es t Cermak Road -
akarienę- V i 7-7747 
vai. vak. : 

namuose,! x Albinas Kurkuli 
Bus įdo- • brokeris, dirbąs su R< 

1a. Gros Renshaw, Inc., patam 
1. Užsa- j «jų b<>nų, fondų bei Iri 
ais reika- bių pirkime ir pardavii 
as Bronę domėję skambinkite 9 
028 arba j 
— 582-

(pr.). 
>donienės-
netų mir-
Mišios už 
os rugsė-
9 vai. 301 šeimos kūrimo vyksn 
jioje. Ma-! folio — iliustracijos: 
les, drau- : dc-ikienė, Irena Mitkut< 
dalyvauti Amerikes Lietuvių bi 
irtu pasi-1 leidykla Chicagoi 1978 : 
s sielą, j dė M. Morkūno spaust 

(pr). ; d-n ys didelio formato, 1 
irei r e i k a - l K a i n a s u P e r s i u n t i l n u ; 

pilną lai-i Užsakymus s-'ųsti: 
mašinėle. 4545 W. 63rd St., Chi< 
deral Sa- 60629. 
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LIETUVIŲ ŠE 
TRADICIJC 

(•k.). IHIIIIIIlIflIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIII 

f 

Sol. Stasys B-.ra^. "Draugo"' ad 
"Draugo" bankete rugsėjo 16 < 

CHICAC 
LIETUVIŲ FONDO 

VALDYBOS POSĖDIS 

n_29d.i 

Biblio-
genera-
ardienė 
laišką: 
konsu-
leidinį 

iicijos". 
^ra ne-
įklus ir 
s, pa-
į leidi-
šeimos 
Stasio 

ikų Zi-
itkutės. 
r sveti-
LI tauti-

ko — 
ko"' — 
lošiama 
šeimos 

į šešta-

caitytės 
i leisti 
i prisi-i D r . A . Razma p a p r a š ė 
as Tve- Remienę padaryti savo pran 
s Dau- mą̂  kuris būsiąs apie ruoši 
tė ren- Lietuvių fondo puotos sp; 
3 spalio 28 d. naujoje salėje, Chica; 

centre. M. Remienė pran< 
kuopos kad jau parduoti 34 stalai 
įlinkėjo darbas einąs tvarkingai. Ji 
skaity- prašė posėdžio dalyvius pas: 

dėkoda- kyti, kokia suma ir kaip kv 
brmaci- prie šio renginio prisideda. 
ią Kar- A. Razma, dr. G. K. Balukas 
ą auką. dr. M. Vygantas čia pat p? 
ne labai kė savo aukojamas sumas. 

Remienė norinti visa tai skę 
> 3 dol. spaudoje. Kitus vardus M. 
as Raz- mienė paskaitė iš sąrašo. 
•Cumeta. \[ Vygantas pažymėjo, 
ame. ; reikšmingiausias LF veiklos 

29 d. i lykas yra gauti naujų na 
įtre bu- Į n e s 34 Įmokos esanti tik 
>j Maria ; l i o s organizacijos gyvybė ir 
parodą, i B"- Naujasis LF skelbimo t< 
įdomią:1^3 "Margučio" progran 

parodą. 1 pasakąs esminę tiesą: lieti 
(pr.). j tautos kultūra pasidaranti ž 

j nėms žinoma ir neužmiršta 
i u r , i o n i o I Pažymėta, kad sen. Cha 
" J į a^1" ; P^rcy, labai pritardamas 
'vicienes j tuviams ir norėdamas daly 
sstatyta: # puotoje, to negalįs padai 
paveiks- j vengdamas pažeisti unijų ] 
palio 10 j tiką. o tuo pakenkti ir sau 
a ^ g a - j čiam. 
ak.; sa- ; Antras pranešimas buvo 

t vai. iždininko Kazio Barzduko. 
teikta įprastiniai LF iždo < 
menys, kiek kada gauta, 
investuota, koks pelnas, 

Jaunimo ! jo eina skirstymui, kokie 
Bilie- Į atsitiktiniai reiškiniai, kaip 

o preky- tuanistikos instituto susila 
(pr.). mas paimti jam skirtą s 

arba Čiurlionio ansamblis 
4-qit ^ i l r 
«»« i*« gaiėg gauti jam skirtos p 

ir užeik. m o s nes ^^y^^ numa 
j M E

v
A T uždavinių. Iš S. Zobarsko 

is dešre- g a u t a s atsak>Tnas į laišką 
veršiena, j Q n u s t 0 j imą mokėti pasl 
^fc-i63 K- B a r z d u k o teikiami duom( 136-4337. b ū s į ą santraukoje pateikti 

( s k ' ) - lio 28 LF puotos dalyviam? 
LTI PA- Būdingą pranešimą pa 
Aais mė- Stasys Baras, pažymėda 
ir priei- ^ad būtina tuojau pads 

į turimų laisvų pinigų inves 
cs. 2212 m ^ i federalinės notas, ne; 

Telef.' duosią aukštesnį procentą. 
(1*.) tuojau pat dr. G. K. Balui 

j paties S. Baro buvo įvyk< 
1 * * 1 

», a-Kcijų susisiekus telefonu su P' 
l d n i a n * Kilium. S. Baras dar pažyT 
auja ak- Į 
tų verty-j 
me. Susi-' 
77-7916. 

fsk.) ^^m- ^ w 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

L A 

[MOS 
>S 
įai. Port-
Zita So-
i. Išleido 
bliotekos 
m. Spau-
uvė. Lei-
80 psl.— j 
$21.27. 

Draugas, 
>ago. D.. j § Bogtono Liet etnografinio 

Chicagoje. Sėdi močiute (Kot: 
llllllllllllll d i n^ Lizdenytė. Lydija Konta 

(pr.) 
ikaitytės 
a. spalio 

n.iristratorius kim. P. Cinikas, W. S 

IOJ E IR AP' 
kad šiuo metu finansinė būki 
tiek JAV, tiek ir visame pasai 
lyje nesanti nusistojusi. Prae 
tame posėdyje S. Baras buv 
tam davęs kelių savaičių laiki 
Pinigų dalykas esąs opus. 

Baigiant posėdį buvo nusistf 
beta, ypač M. Remienės, ku: 
turi pasiėmusi visą L F puote 
mosimo sunkumą ir turinti si 
talpinti gal iki 500 dalyvių, ti 
rinti skaityti spaudoje priekaii 
tus. kad paimta ne lietuvių SJ 
lė. kai jie patys savo puota 
kėlė svetimose salėse. 

Nutarta, kad spalio 11 d. vi 
turi būti šaukiamas kitas L 
valdybos posėdis. 

K. A. Girvflas 

M. 
ši- j 
nąi 
lio j 
os j 
3ė, ' 
i r i 

>a-| 
;a-
ris 

ir 
sa-
M. 
bti 
le-
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:ad 
la-
ių. 
oji 
jė-
ks-
oje 
vių 
no
na, 
•les 
lie-
au-
y-ti, 
oli-
pa-

LF 
Pa-
uo-
sur 
iek 
yra 
Li-
ky-
mą 
ne-
ira-
ytų 
ne-
tpie 
olą. 
nys 
;pa-

larė 
las, 
ryti 
avi-
tai 

Tas 
o ir 
yta. 
vilu 
ėjo, 

IS AIJDS-CiOS SrSBBINKlMC 
Rugsėjo 22 d. Liet. Tautiniu 

se namuose Amerikos Lietuvi 
Dailininkų sąjungos susirink 
mas buvo šaukiamas laiškai 
bet nebuvo gausus. Susirinkin 
atidarė sekretorius Mikas Šile 
kis ir pranešė, kad praeita 
metais buvęs sąjungos pirm 
ninkas inž. M. Ivanauskas pi 
siuntė pareiškimą, kad atsisi 
ko nuo pirmininko pareig 
Kadangi s-gos valdyba buvo \ 
pirmininko, tai iki 1979 me1 
kovo mėnesio visuotinio ALE 
susirinkimo buvo nutarta papi 
dyti valdybą darbui tęsti: l 
Šileikis — pirmininkas, o Vei 
švabienė - - sekretorė, eis p 
reigas ligi visuotinio s-gos sus 
rinkimo (1979 metų). Sąjui 
gos valdyba pagal įstatus re; 
karna dvejiems metams. Ižd 
ninkė Barbora Morkūnienė p 
silieka savo vietoje. M. šileik 
padarė platesnį pranešimą ap 
sąjungos dabartinę padėtį 
fteitie? veiklą. 

1977 metų susirinkimo prot 
kolas buvo skaitytas ir priii 
tas. Vienos minutės tyla bui 
pagerbti du mirusieji sąjung 
nariai: Marija Girdvainienė 
Bronius Grikenis. Taip pat p 
gerbti kiti mirusieji kolego 

i Telesforas Valius, Jonas Rir 
ša ir K. Šimonis (Lietuvoje 
Iždininkė B. Morkūnienė pr 
nešė, kad mirusių kolegų giir 
nėms buvo pareikštos užuoja 
tos spaudoje. Sąskaitos bui 
apmokėtos iš s-gos iždo. Nari 
savo duokles moka. Į sąjunj 
įstojo keramikė Sofija Butki 
nė. Sakantis ALDS-gos sus 

ansamblio 'Kaimo vestuvių" pastatyn 
yna Rhodo) ir jaunosios seserys — O 
taitė Nuotr. Lino Meila 

M M 

• O V 

monaitis ir sol. Dana Stankai tyte 
Nuotr. Jono Kuprio į fa 

: 

rUNKĖSE 
V..IP 

s (rinkimas numatytas lapkričio 
mėnesį. 

Nutarta ruošti sąjungos n a - ; t 
» rių meno parodą Vasario 16, į, 
. minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Pageidautina,. ! 

•ikad į ALDS-gą įstotų daugiau' 
i narių. 

M. Šileikis pranešė, kad sąjun-
' |gos nariai turi pirmenybę nau-
' dotis Čiurlionio, Inc. galerijos pa-
" talpomis, ruošti kolektyvines ir 
'asmenines parodas, kad galeri-
' ja būtų užimta visą laiką. Pu

blika lanko galeriją ir nusiper-^ 
, ka paveikslų. Galerija atdara! 

kasdien, išskyrus sekmadienį ir 
] trečiadienį. 

Šį rudeni Čiurlionio galerijo-J 
jje, Inc. (4038 Archer Ave.), j I 

- bus dvi parodos: spalio 14—28! I 
l d. Miko šileikio sukaktuvinė; 
- paroda, o gruodžio 2—3 d. — j " 
, prof. Adomo Varno 100 metų' 
i amžiaus sukakties paroda ir j 
- akademija įvyks l iet . Tauti-
5 niuose namuose. 

M Šileikis pasiūlė užmegsti 
ryšius su Floridoje gyvenan
čiais sąjungos nariais, kad jie ( 

j ten suorganizuotų skyrių. Rei- j 
' kalui esant galima paskambin- 5 
5 ti sąjungos piimūninkui (telef.: i 
. 434-6155). i 

Susirinkimo nariai kol. P. c 1 
•1 Kaupui pasiuntė linkėjimus, t 
- greit pasveikti. Koresp. ] 

GRAŽUS PARENGIMAS 

Lietuvių televizijos piknikas < 
-; — gegužinė įvyko rugsėjo 23 
- d. Vyčių salėje. Valdybos pirm. 
3 Jonas Talandis pasveikino gau-
6 šiai susirinkusius svečius, pa-; 
r šakojo televizijos vargus dėl { 

pinigų trūkumo, padėkojo sve- ' 
- j čiams už paramą savo atsilan- ! 

- kymu, talkininkams už paramą 1 

o darbu ir visiems, kas bent kuo 
s prisidėjo prie šio puikaus pa- I 
r rengimo pasisekimo. Vicepirm. ; 

- AnatoUjus siutas pristatė žy- ' 
: mesnius svečius: kandidatą į 
- 111. gubernatorius Michael Ba-į 
. kalį, Kazimierą Oksą, Normaną 
- Buršteiną, Juozą Skeivį, Algį ' 
- Regį. Bronių Paliulį, Petrą Ble- ;: 
- kį, rašytoją Anatolijų Kairį ir 
y kitus. Svečiai linksminosi nuo 
i pietų iki nakties dviems orkest-
į rams grojant. Susidarė naujos 
- pažintys, malonūs susitikimai su 
- pažįstamais. Prie Stasio Aukš-

į tuolio stalo buvo girdėti lietu-
• viškų dainų. Svečiai buvo dė- j 
! kingi rengėjams už tokį puikų \ 
parengimą, ypač Pranutei šlu-
tienei. Stasys Patlaba 

PINGA 
Pragyvenimo išlaidos Chica-

! goję rugpiūčio mėnesį nukrito 
Į dešimtadaliu procento. Atpigo 
j šiek tiek namai, gydymas. 

VARGIJOMENfiS ŠALPAI 
Chicagos katalikų labdaros 

į metinis biudžetas yra 35 mil. 
Į dol. Katalikų įstaigos globoja 
4,298 vaikus, 2,035 senelius, da
vė patarimus 37,263 asmenims 
ir nukreipė į reikiamas globos 
įstaigas. 33,931. Katalikų šel
pimo įstaigos šiemet turėjo 
200,000 dol. deficito — tris kar-

s I tus mažiau, negu pernai. 

BAIGĖ 
AUKŠTUOSIUS MOKSLUS 
Gražina Miceikienė, Irenos ir 

Jugenijaus Vilkų duktė, gavo 
įagistro (Master of Science) 
lipsnį Loyolos universitete, 
!hicagoje. Ji apgynė tezę iš 
įikrobiologijos: "Charakteriza-
on of Pseudomonas cepacia 
sing Biochemical, Antibiotic 
usceptibility and Serological 
teans". 
Gražina gavo bakalauro laips-

į "Magna eum laude" iš biolo-
ijos 1971 m. iš Loyolos univer-
iteto, o 1972 m. baigė medici-
os technologijos praktiką li-
oninėje. Šiuo metu yra vedė-
1 klinikinės mikrobiologijos 
įboratorijos Loyolos universi-
?to ligoninėje, Maywood, 111. 
Ji yra baigusi pradžios ir 

ukštesniąją lituanistines mo-
yklas Chicagoje, buvo "Ker-
avės" tunte skautė ir dabar 
riklauso Akademiniam skautų 
ąjūdžiui. 

Gražina su savo vyru Gintau-
• Miceika gyvena Hinsdale, 111. 
: yra "Draugo" skaitytoja. 

Gražina Miceikienė 

IŠ A 
IR T 

J. A. VAU 
— Sol. Ričardo 

certai Amerikoje. 
lio Lietuvių jaun 
valdyba, JAV Li< 
sąjungos valdyba 

' skyriai. Rugsėjc 
certuoja Bostone 
1 d. — New Yor 
lio 7 d. — Philai 
spalio 14 d. — 

: N. Y., spalio 26 
Petersburg Beacl 
lio 29 d. — Ck 
Ričardo Daunoro 
nas skiriamas j< 
kos mokslui pare 
sukelti lėšų IV 1 
vių jaunimo koi 
tančiam Anglijoj* 
1979 m. vasaros 
giau informacijų 
čius koncertus \ 
tis į JAV-LJS 
miestuose. 

AUSTRĄ 
— Mirė a. a. > 

Laidojimo apeig; 
P. Butkus, varge 

į Kramilius. Likc 
; ir kiti šeimos na 

— "Tėviškės a 
čiui paremti bal 
gražiai pasisekė, 
apdengtų stalų s 
čių, atvykusių iš 
lonijų irišMelboi 
aptarnavo Kati 
draugijos narės. 
sekimo susilaukė 
skirstymas. 

CHICAGOS ŽINIC 
INFORMACIJOS SENIEMS j SUGAVO 

Patraukta teii 
Mero Bilandic rūpesčiu Chi- asmenys Cook a 

:agos miestas įsigijo antrą nau- čiavimus šalpoje 
ją specialų autobusą, kuris va- 29 valstijos tar 
iinės po įvairias miesto vietas deralinių ir 6 ar. 
r į jį įeidami pensininkai ir tarnautojai. Jie 
nvalidai galės patikrinti savo šalpos fondų i 
dausą, kraujo spaudimą ir gau- m ę a p i e pusę n 
:i patarimų socialinės globos Laikraščiai pasi 
-eikalais. Spalio 2 d. iki 3 vai. pavardes. 
x p. šis autobusas stovės Da- SUC4VO M 
ey Plazoje, Chicagos miesto 
:entre. lja-ne techni 

; anglų kalbos r 
INVALIDŲ SAMDYMAS 'Gleason, gyvenąs 

burg, Chicagoje 
Invalidų samdymo savaitė' sisavinęs 40.000 

3hicagoje yra skelbiama spa- t ^ 67.000 dol. iš 
lio 1—7 d. Ta proga miesto besiruošiančių k 
rotušėje bus išstatytos nuo- Jus- Moksleivių 
Lraukos dirbančių invalidų. In- Prestige Vacati^ 
sralidus samdantieji darbdaviai parūpinus trūks 
?auna daugiau federalinės vy- j mokytojo likimą 
riausybės užsakymų ir nuolai
dų mokant mokesčius. 

BBLIJONAS MOKYKLOMS 

džiamas teisme 
MOKfeJDLU 
First Nationa 

! cagoje, įvestas 
Chicagos švietimo taryba pa- kėjimas telefom 

tvirtino rekordinį biudžetą 1 bil. ti pasako telef c 
332 mil. miesto mokykloms, kaitos numerį ii 
Biudžetas 1978—79 mokslo me- sumą paimti iš 
tams, pradedant rugsėjo 1 d. kaitai apmokėti 
Numatomas 89,7 mil. dol. de- kaip 120 prek; 
ficitas ir numatyta mokesčius gistravo pasinj 
nuo nuosavybių pakelti 16 cen- niu mokėjimo bi 
tų nuo kiekvieno 100 dol. ver
tės. 

DU DANGORAIŽIAI 

Bus statomi du dangoraižiai 
prie Standard Oil rūmų Michi-
gan ir E. South Water, Chica-
coje. Abudu bus skirti įstai
goms. 

Labai patartina įsi] 

GARBE JIZ1 
NUOSTABC 

Parašė tėv. Pa 
Vertė kun. J. I 

Išleido Tėvą 
Gaunama "Drauge 

MARIJA AUKŠTAITE 

I Š E I V Ė S K E L 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliaunin] 

i vos išvykimai ir yų išgyvenimų nuo tykia 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.2 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , Chicago, 

• 

M M i H 

RTI 
DLI 
TYBISE 
Daunoro kon-
Ruošia Pasau-
mo sąjungos 
tuvių jaunimo 
ir JAV—US 

23 d. kon-
Mass., spalio 

:e, N. Y., spa-
elphijoje, Pa., 
Rochesteryje, 

L — St. Pe-
, Fla., ir spa-
velande, Ohio. 
koncertų pel-
paties muzi-

nti ir taip pat 
asaulio Lietu-
gresui, vyks-
ir Vokietijoje 
metu. Dau-

apie ateinan-
rašome kreip-
skyrius savo 

.IJ0JE 
onas Braželis. 
s atliko kun. 
tiavo Antanas 

žmona Adelė 
iai. 
dų" savaitraš-
us Melbourne 

Prie gražiai 
įsėdo 300 sve-
aplinkinių ko

mo. Staliukus 
likių moterų 

Didelio pasi-
ir dovanų pa-

)S 
0008 
man net 68 
•skrity už suk-

Jų tarpe — 
įautojai, 8 fe-
;krities įstaigų 

kaltinami iš 
pgaulingai išė-
ilijono dolerių, 
slbė tų sukčių 

3KYTOJA 
:os mokyklos 
okytojas John 
1555 N. Sand-
sugautas pa-

dol. iš surink-
L55 moksleivių, 
liauti į Hava-

kelionė vyko 
ns bendrovei 
amą sumą, bet 
i bus spren-
ipalio 11 d. 
TELEFONU 

banke, Chi-
sąskaitų mo-

Užinteresuo-
įu savo sąs-
pažymi, kokią 

jo indėlių sąs-
Jau daugiau 

bininkų įsire-
udoti telefoni-
du. 

yti knygelę 

I KRISTUI 
; ĮVYKIAI 
1 G'Sullivan 
?traitis, MIC 
Marijonai 

Kaina 50 et. 

' 
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