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Nauji pogrindžio 
leidiniai 

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

1. "Rūpintojėlis". Gegužės 
mėn. išėjo 5-sis numeris. Straips
nyje "Vasario 16 aktas" rašoma: 
"Po Vasario 16 prasidėjęs Lietu
vos valstybės kūrimosi laikotar
pis yra šviesiausias periodas lie
tuvių tautos istorijoje. Jo neuž-
temdys niekas, — nei bandymai 
jį išbraukti iš Lietuvos istorijos, 
nei svetimiems dievams tarnau
jančių pastangos jį pažeminti ir 
suniekinti..." Straipsnio autorius 
būkštauja, kad šiuo metu oku
puotoje Lietuvoje smarkiai pa
kirsta lietuvių moralė ir tai veda 
tautą į pražūtį, "...tautos mora
lės puolimo sulaikymas ir pakė
limas.:. — gyvybinės reikšmės 
klausimas, sprendžiąs tautai gy
venti ar žūti". Straipsnyje pabrė-
ž'ama, kad svarbiausias moralės 
ramstis yra religija". 

K. Aultrys straipsnyje "Kur 
blogybių šaknys" pasakoja apie 
liūdnus moralinio žlugimo fak
tus. 1940 m. kiekvienam Lietu
vos gyentojui teko 0,8 1 degtinės, 
o dabar net po 17 litrų... Chro
ninių alkoholikų dispanserizuo
ta apie 22.000. Lietuvos psichiat
rų nuomone, dispanserizuota tik 
crečdalis alkoholikų. Prieš 1940 
m. Lietuvoje įvykdavo nuo 107 
iki 250 žmogžudysčių; dabar Ta
rybų Lietuvoje kasmet nužudo
ma 4-5 tūkstančiai žmonių. Nu
sikalstamumas jaunimo tarpe pa
stoviai auga. Ikitarybiniais me
tais abortų Lietuvoje per metus 
būdavo apie 15.000, o dabar maž
daug 60.000. Kasmet išsiskiria 9-

-10.000 šeimų, perpildyti kalėji
mai, venerikų ligoninės. "Besai
kis girtavimas rodo, kad žmogus 
tarybinėje santvarkoje pergyve
na sunkią dvasinę krizę". Auto
rius siūlo atsigręžti į religiją ir 
visomis jėgomis kovoti su alko
holizmu, kad išgelbėtume savo 
Tėvynę. 

Nuo 5-jo numerio jaučiamas 
žymiai didesnis leidinio straips
nių aktualumas. Skaitytojai už 
tai tikr?i liks dėkingi "Rūpinto
jėlio" leidėjams. 

2. "Tiesos kelias". Balandžio 
pabaigoje išėjo "Tiesos kelio" 8-
-sis numeris pašvęstas daugiau
sia vaikų katekizacijai. 

3."Dievas ir Tėvynė". 7-me 
numeryje nemaža svarių straips
nių, parodančių, jog Lietuvos vi
sų nelaimių priežastis — ateisti
nis marksizmas. Nemaža skau
džių, bet teisingų žodžių yra pa
sakyta Lietuvos vyskupų adresu. 

4. "Aušrelė". 1976 m. vasa
rio 15 d. išėjo 1-sis "Aušrelės" 
numeris. Pirmame puslapyje de
dikacija: "Skiriame saugumo už
smaugtam "Laisvės šaukliui". Lei
dinio straipsniai tautinio pobū
džio, aktualūs, kviečią suvieny
tomis jėgomis kovoti prieš bend
rą tautos priešą. 

"LKB Kronika" linki "Aušre
lės" leidėjams, Dievui laiminant, 
ilgų ir vaisingų gyvavimo metų, 
budinant tautinę ir religinę lie
tuvio sąmonę. 

5. "Au'sra". 1978 m. balandžio 
pradžioje pasirodė 10-sis "Auš
ros" numeris. 

Egipto kariuomenes parade, minint 5 metų sukaktį, nuo 1973 m. karo 
su Izraeliu, pasirodė visų karo jėgų daliniai ir ginklai. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Singapūro uoste taisomas 

graikų tanklaivis "Spyros" spro
go ir užsidegė. Žuvo 57 darbi
ninkai ir 86 sunkiai sužeisti. 

— JAV armijos kriminalinių 
kvotų padalinys Bad Kreuzna-
che, V. Vokietijoje, veda kvotą 
apie ginklų pardavinėjimą vokie
čių civiliams. Įtariama, kad vo
kiečių teroristų gaujos perka šo
vinius ir ginklus iš amerikiečių 
kareivių, susiorganzavusių į žve
jų ir medžiotojų klubą. 

— Atstovų rūmai ketvirtadie
nį patvirtino užsienio paramos 
įstatymą, kuris skiria kitų vals
tybių šalpai 7.3 bil. dol. Daug 
ginčų sukėlė planas duoti 90 mil. 
dol. Sirijai, kuri bičiuliaujasi su 
Maskva. 

— Naujasis Kenijos preziden
tas padarė kelis pakeitimus vy
riausybėje. Jis perkėlė valstybės 

ministrą Koinange į mažiau svar
bią gamtos resursų ministeriją. 
Koinange buvo mirusio preziden
to Kenyattos svainis. 

— Bengalijos švietimo minist
ras pasitraukė iš pareigų, protes
tuodamas prieš diktatūrinę pre
zidento Rahmano veiklą. Benga
lijoje tebeveikia karo stovis, ka
lėjimai pilni politinių kalinių ir 
draudžiamos politinės partijos. 

— Sovietų "Socialičeskaja 
Industrija" laikraštis paskelbė 
apie širdies smūgį gavusį Kijevo 

mėsininką. Jis vogdavęs mėsą, 
sukdavęs pirkėjus ir turėjęs ne tik 
vilą, bet ir du automobilius. Jo bu
te milicija rado 454,000 dol. rub
liais. Laikraštis klausia: "Ir kodėl 
mūsų sistemoje žmogus nori 
būti milijonierium? juk jis vis tiek 
negali vienu metu nešioti kelių 
kostiumų ar vairuoti kelis auto
mobilius". 

Dalis kardinolų kolegijos narių prieš popiežiaus rinkimus svarsto katalikų bažnyčios reikalus 

Popiežiaus rinkimai 
apsunkina Vatikano iždą 

Tautos Fondo 
posėdis 

Tautos Fondo Tarybos ir Val
dybos 1978 m. rugsėjo 22 d. įvy
ko bendras posėdis, pirminin
kaujamas Tarybos pirmininko 
Jurgio Valaičio. Tame posėdyje: 

1. Išklausė Valdybos pirminin
ko Juozo Giedraičio pranešimą 
apie valdybos veiklą; 

2. Išrinko valdybon Oną Stri
maitienę vicepirmininke atstovy
bių ir įgaliotinių reikalam, dėl 
laiko stokos iš tų pareigų pasi
traukus Margaritai Samatienei; 

3. Vienbalsiai nutarė: 
a) įsteigti Tautos Fondo sky

rių ir pavadinti jį Paminkliniu 
Tautos Fondu, arba Tautos Fon
do Laisvės Iždu. Į jį plauktų au
kos ir testamentiniai palikimai, 
kurių tik kasmetiniai procentai 
būtų naudojami Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto veik
lai finansuoti, pagrindinį kapita
lą paliekant atstatysimai Lietu
vai; 

b) prašyti visuomenės, kad pa
siūlytų, kuo vardu šį Tautos Fon
do skyrių pavadinti. 

4. Nutarė prašyti, kad Aleksan
dras Daunys ir Juozas Pažemėnas 
peržiūrėtų Tautos Fondo statutą 
(jiems talkins Romualda Šidlaus
kienė ir Jurgis Valaitis); 

5. Nutarė plėsti Tautos Fondo 
Teisinę Tarnybą, įtraukiant į ją 
įvairių vietovių lietuvių advoka
tų, kurie galėtų patarti, kaip su
daryti tinkamus testamentus. Su
rašydami testamentus, jie galėtų 
patarti bent dalį palikimo skirti 
Lietuvos laisvinimo reikalams per 
Tautos Fondą. Nutarta kviesti 
Tautos Fondo Teisinėn Tarny
bon advokatę Mariją Šveikauskie-
nę iš Bostono, Mass. Advokatė M. 
šveikauskienė jau yra savanoriš
kai sėkmingai patarnavusi auko
tojams ir Tautos Fondui. Prašomi 
atsiliepti lietuviai advokatai, ku
rie gali šioje srityje padėti lietu
viams aukotojams, Tautos Fondui 
ir Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui. Rašyti reikia 
šiuo adresu: VUKas, 29 West, 
57th Street, New York, N. Y. 
10019. Tel. (212) 752-0099; 

6. Sutarė atsišaukti į lituanisti
nių mokyklų mokytojus ir prašyti 
juos supažindinti mokinius su 
Lietuvos laisvės idėja ir su Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu. 

7. Nutarė paskelbti Eltos In
formacijose Tautos Fondo narių -
organizacijų sąrašą, kviesdami ir 
kitas organizacijas pasekti šiuo 
pavyzdžiu ir tapti Tautos Fondo 
nariais, tuo būdu įsijungiant savo 
įtaka į laisvinimo organizaciją. 

(E.) 
—Dr. Kęstutis Valiūnas, 

VLIKo pirmininkas iki lapkričio 
2 d. lankysis Italijoje, Ispanijo
je, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Vokietijoje. (E.) 

Irakas bando užmiršti 
nesantaiką su Sirija 

Beirutas. — Arabų pasaulyje 
Egipto — Izraelio taikos derybos 
sukėlė sąmyšį. Dar neseniai Siri
ja ir kitos "kietosios" arabų vals
tybės nebendradarbiavo su Iraku, 
tačiau paskutinieji įvykiai gali su
grąžinti Iraką į bendrą arabų 
frontą. Kada Sirijoje vyko radika
liųjų arabų vadų pasitarimai, 
Sirijos spauda vedė kampaniją 
prieš "Irako sabotažnikus", tačiau 
po dviejų savaičių Damaskan 
atvyko specialus Irako vyriausy
bės pasiuntinys Tarek Aziz ir at 
sivežė Irako valdžios pasiūlymus, 
kurie nutildė priešišką Sirijos 
propagandą prieš Iraką. 

Irakas pakvietė visas arabų val
stybes lapkričio 1 d. į Bagdagą su
daryti bendro fronto prieš Egip
tą. Tiek ilgai izoliacijoje išbuvęs 
Irakas ėmėsi iniciatyvos. Visų pa
kviestųjų arabų valstybių už
sienio reikalų ministeriai laukia
mi Irake spalio 20 d. 

Irako planuose numatoma 
steigti didelį arabų fondą, suke
liantį 9 bil.dol. Šis fondas būtų 
atnaujinamas kasmet. K tų pini
gų būtų remiamos ir ' ginkluo
jamos tos arabų valstybės, kurios 
turi su Izraeliu bendrą sieną. Ir 
Egiptas gautų apie 5 bil. dol. 
kasmet, jei jis sutiktų atsisakyti 
prezidento Sadato pradėtų taikos 
derybų. Sadatas, išgirdęs apie 
Irako pasiūlymą, pasakęs: "Aš 
būčiau galėjęs tuos pinigus su
naudoti anksčiau. Dabar jau per 
vėlu". 

Įdomiausia Irako plano dalis 
liečia santykius su Sirija. Ilgą lai
ką abi tautos nepalaikė draugiš
kų ryšių, nes juodviejų valdan
čios politinės grupės, socialistai — 

baathistai buvo konkurentės. Nuo
latinė polemika buvo privedusi 
prie labai nedraugiškų santykių. 
Dabar Irako vyriausybė pasisiū
lė atsiųsti kariuomenės dalinius, 
kurie padėtų Sirijos kariuomenei 
saugoti Golano aukštumas nuo 
Izraelio. Sirijos kariuomenei už
siėmus civilinėse Libano kovose, 
Irakas norėtų palengvinti sirų 
kariuomenės naštą. Šis pasiūly
mas Sirijos dar svarstomas, tačiau 
arabams labai įdomus toks abie
jų režimų santykių pasikeiti
mas: iš konkurentų Sirija ir Ira
kas taptų artimais sąjunginin
kais. Sudėjus Irako pajamas už 
nafta su Sirijos gerai sovietų 
ginkluota kariuomene, gautųsi 
nemaža jėga, su kuria Izraelis tu
rėtų skaitytis. 

Sovietų Brežnevas neseniai pa
žadėjo Sirijos prezidentui Assa-
dui naujų ginklų iš Sovietų Są
jungos ir iš Rytų Vokietijos. So
vietų spauda toliau puola Egip
to prezidentą Sadatą rr jo siekia
mos taikos su Izraeliu planus. Kar
tu sovietai kaltina ir Ameriką, 
kuri prieš metus žadėjusi ieškoti 
taikos Viduriniuose Rytuose bend
rai su Sovietų Sąjunga, kuri Že
nevoje derybose buvo numatyta 
pirmininkauti kartu su Amerika. 

Kai kurie arabų diplomatai 
nurodo, kad sovietams nesvarbu, 
kas vyksta tarp žydų ir arabų, 
jiems tik svarbu išlaikyti toje sri
tyje savo įtaką, kad ji neatsidur
tų vienos Amerikos rankose. 

Paleido briuj pilietį 
po 10 mėty 

Rusų disidentiniai sluoksniai 
Maskvoje pranešė, kad sovietų 
valdžia išlaisvino ukrainiečių kil
mės britų pilietį Nikolai Chari-
gin, kuris dešimt metų buvo kali
namas už tariamą tėvynės išdavi
mą. 52-jų metų amžiaus Nikolai 
Charigin antrojo pasaulinio karo 
metu buvo iš Ukrainos deportuo
tas į Vokietiją iš kur, karui pasi
baigus, persikėlė gyventi į Didžią
ją Britaniją. Čia gavęs britų pi
lietybę, kaip britų pilietis, 1968-
ais metais prekybiniais reikalais 
nuvyko į Sovietų Sąjungą, kur 
tuoj buvo suimtas, apkaltintas, 
jog tariamai pabėgęs iš savo tėvy
nės ir nuteistas dešimt metų ka
lėti. Dabar išlaisvintas, Charigin 
atsisakė priimti jam siūlomą so
vietų pilietybę ir išreiškė norą su
grįsti atgal į Didžiąją Britaniją. 

Tvarko medžiagą 

VATIKANAS. — Šias eilutes 
rašant, dar nebuvo prasidėjusi 
slapta kardinolų konklava Siks
to koplyčioje, ir buvo galima 
tik spėlioti, kas bus išrinktas 
nauju popiežiumi. Buvo teigia
ma, kad po paskutinio popie
žiaus netikėtos mirties, kardi
nolai kreips dėmesį į renkamų
jų amžių i r sveikatą. Stebėto
jai bandė spėlioti, kas turi di
desnius šansus. Kai kurie kan
didatai, nors visais kitais at
žvilgiais tinkami, buvo atmeta
mi ar dėl amžiaus ar dėl silpnos 
sveikatos. Kai kurie italai kar
dinolai, kilę iš pietinių Italijos 
provincijų, buvo atmetami dėl 
to. kad italų šiaurinių diecezijų 
kardinolai nepasitiki ir nebal
suotų už pietietį, kuris taptų 
ir Romos vyskupu. Paskutinis 
pietietis italas popiežiumi buvo 
prieš 250 metų. Jis buvo Bene
diktas XOT-sis. 

Vienas popiežiaus rinkimų 
bruožas yra nemažas smūgis in
fliacijos apsunkintam Vatikano 
biudžetui. Apskaičiuota, kad 
rugpiūčio mėnesio konklava, 
kuri išrinko popiežių Joną Pau
lių, kainavo Vatikanui apie 4 
milijonus dolerių. Gan didelę iš
laidų dalį sudaro kardinolų ke
lionės ir išlaikymas. Nors į Va
tikaną atvyksta nemažai kardi 
nolų iš turtingų valstybių, yra 
45 kardinolai, kurie tokių išlai
dų negali pakelti. Tai vadinamų 
3-čiojo pasaulio šalių atstovai. 

Kita Vatikano išlaidų dalis 
yra tradicija sumokėti visiems 
Vatikano darbininkams ir tar
nautojams mėnesinę papildomą 
algą — bonusus. Ši papildoma 
alga mokama mirus popiežiui ir 
vėl išrinkus naują popiežių. At 
sižvelgdamas į Vatikano finan
sinius sunkumus, popiežius Jo
nas Paulius patvarkė, kad vie
toj dviejų mėnesinių algų būtų 
duodamas visiems vienodas 
priedas — 250 dol. Nuo Antro
jo Vatikano suvažiavimo padi
dėjo Vatikano tarnautojų skai
čius. Jų dabar yra apie 3,000. 
Prie jų dar tenka pridėti apie 
2,000 pensininkų. Naujo popie
žiaus rinkimuose jų algos ir 
priedai gali siekti virš 3 mil. 
dol. 

Popiežiaus rinkimai surišti ir 
su kitomis išlaidomis. Tenka 
perdirbti Siksto koplyčios grin
dis. Dar prieš popiežiaus rinki
mus kurija užsako naujam po
piežiui rūbus: mažo, vidutinio 
ir didesnio dydžio. Rūbus vis-
sada siuva Romos Giammarelli 

cialios algos išmokamos ir to
dėl, kad. rinkimai jiems visiems 
labai padidina darbo krūvį. Pa
vyzdžiui, šveicarė sesuo Ame-
lia Tacchella su penkiomis vie
nuolėmis turi gaminti maistą 
konklavon susirinkusiems kar
dinolams, laikraščio "L'Osser-
vatore Romano" redaktoriai ir 
spaustuvininkai daugiau dirba, 
spaudindami specialias laikraš
čio laidas. Vatikano muziejaus 
darbuotojai turi keisti darbo 
planus, nes koplyčia, kur vyks
t a konklava, atkerta priėjimą 
j kambarius, kurie normaliu 
laiku priklauso muziejui. 

Dalį didelių Vatikano išlaidų 
padengia specialių pašto ženk
lų ir medalijonų pardavimas, 
tačiau nemažai nukenčia ir iž
das. Paprastai popiežiaus rin
kimai nebūna dažnai. Iki šių 
metų buvo tik šeši rinkimai per 
75 metus. Tačiau dabar du po
piežiai rnirė per septynias savai 
tes. 

Ketvirtadienį kardinolų kole
gija dar sumažėjo, nes iš Pozna
nės į Vatikaną atėjo žinia, kad 
ten mirė 77 metų kardinolas Bo-
leslaw Filipiak, jau senokai sir
gęs. Kardinolų skaičius liko 126, 
iš kurių tik >111 galėjo dalyvauti 
popiežiaus rinkimuose. 

Tarp spėliojimų ir gandų apie 
naują popiežių praėjusį savait
galį Chicagos universitetas pra
vedė "balsavimą" kompiuterio 
pagalba. Pirmu kandidatu kom
piuteris "išrinko" kardinolą Cor-
rado Ursi, 70 m. amžiaus Nea
polio arkivyskupą. Antroje kom
piuteris paliko Palermo arkivys
kupą kardinolą Salvatore Pappa-
lardo, 60 m. 

Sofija Lukauskaitė - Jasaitie 
nė ir VLIKo valdybos narys in 
formacijos reikalams Bronius 
Bieliukas sutvarkė ir sukatalo
gavo dr. Domo Jasaičio per ei
lę metų surinktą gausią ir ver
tingą medžiagą apie nacių geno j firma. Rūbai užsakomi iš anks-
cidą Lietuvoje. Jąja naudojama! to, kad naujai išrinktas popie-
si, ruošiant knygą apie lietuvių j žius galėtų jais vilkėti tuoj po 
- žydų santykius. Iš B. Galinio, i išrinkimo ir pasirodyti centri-
Nonvell, Mass. gautas vertingų niame šv. Petro bazilikos balko 
ateiminimų rankraštis apie jo ne, kur jo paprastai laukia tūks 
pagalbą žydams nacių okupaci tančiai žmonių, 
jos metu. (E) Vatikano tarnautojams spe-

Rodezijoa premjeras Smith ir vyriausybės narys kun. Sithote buvo pa
kviesti Amerikon grupės senatorių, kuriems vadovavo Kalifornijos 
sen. Hayakawa. kuria nuotraukoje sveikinasi su Smith. 

Amerika nepirks 
Ugandos kavos 

Kampala, — Ugandos preziden
tas Idi Amin pagrasino imtis prie
monių prieš amerikiečius, kurių 
Ugandoje yra apie 200, misijonie-
rių, biznierių ir kt. Priežastis, — 
Amerikos reakcija prieš žmogaus 
teisių laužymą Ugandoje. Pa
pildyme prie Tarptautinio Valiu
tos fondo lėšų įstatymo sakoma, 
kad Amerika neimportuos jokių 
produktų, kurie auginami Ugan
doje. 

Amerika pirkdavo didelius kie
kius Ugandoje auginamos kavos. 

Ketvirtadienį Idi Amin paskel
bė, kad Tanzanijos kariuomenė 
užpuolė Ugandą ir įsibrovė 12 
mylių. Tanzanijos kareiviai žu
dą civilius, deginą namus ir nai
kiną nuosavybes. Trys Ugandos 
kareiviai buvę sužeisti. 

Atsiliepdama Tanzanija pa
skelbė, kad Amino kalbos apie 
užpuolimą yra "nesąmonė", Jau 
ne pirmas kartas, kada Aminas 
kaltina Tanzaniją karine invazi
ja. Tanzanijoje slapstosi tūkstan
čiai Ugandos pabėgėlių, jų tar
pe Amino 1971 m. nuverstas 
Ugandos premjeras Milton Obo-
te. Aminas dažnai skelbia apie 
Tanzanijos užpuolimus ar pla
nus užpulti jo valstybę, bet Ami
no kalbų pasaulis išmoko nelai
kyti rimtomis. 

KALENDORIUS 
Spalio 15 d.: Antiokas, Teresė 

Avil., Gailiminas, Ina. 
Spalio 16 d.: Galas, Jadvyga, 

Gūdi girdas, Dova. 
Spalio 17 d.: Ignotas Ant, Ma-

melta, Kintautas, Gytė. 
Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:09. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra apie 55 L 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

kurios ilgainiui atrodo esančios 
kasdieninės ir nuobodžios. Tik 
dabar ir aš pradedu suprasti či-
kaginių, nors ir kasdieninių ver
tybių, neeilinę prasmę. Ateityje 
pamatysime, kaip visa tai vertin
siu iš laiko perspektyvos. 

PUOLIMAI IR PADĖKOS 

Kaip pradžioje minėjau, ši 
skiltis yra 90-ji iš eilės. Per tuos 
270 mašinėle rašytų puslapių 
daug ką esu pagyręs, o kai ką 
ir užkabinęs, kartais net sarkas-

riškai, "i I i f [į j darbą, kūrei tiškaL Už tai gana dažnai ma-
atrodo arčiausia širdies. Sunku Ine lydėjo skaitytojų puolimai, 

VIENĄ ĮDOMŲ ETAPĄ 
U2BAJGIANT 

Šiandien 90-jį kartą prabylu į 
"Draugo" skaitytojus reguliario
je skiltyje "Dviejuose horizon
tuose". Ar ateityje ši skiltis dar 
rodysis dienraščio puslapiuose, 
priklausys nuo įvairių aplinky
bių. Šiandien sunkiai pinasi žo
džiai bei sakiniai, stovint prieš 
faktą, kad už kelių dienų teks 
Chicagą apleisti. Apleisti ne kie
no nors verčiamam, bet savano-
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Pašto i>'«lrtfi« mažinant. pakviUTimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytoje ad
reso, gavus iš Jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimok/:?*. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur JA.V. 35.00 

arčiausia 
skirtis su Chicaga, su _ _ _ o« ^ ^ 5 Q , ,~ laisvojo! dažniausiai tilpę ne P^uge 
pasaulio lietuvių sostine, čia iš- į bet opoziciniame dienraštyje. V i-
gyvenus 28 metus ir visą laiką i sa tai rodė, kad skaitytojai sią 
dalyvavus lietuviu gyvenime. Ar į skiltį skaitė. Atskiruose reporta-
kitas toks lietuviškas miestas yra | žuose aprašydavau ir kelionių 
už Lietuvos ribų? Dabar, gal tik i įspūdžius, nes esu įsitikinęs, kad 
laikinai, o gal ilgam ilgam skir- j lietuviškas dienraštis tun tamau 

Dalis publikos dail. Aldonos Variakojienės parodą Los Angeles atidarant Nuotr. A. Gulbinsko 

Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

USA. 37.00 
37.00 
25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13-00 
15.00 
15.00 
9.00 

damasis su Chicaga ir jos lietu
viškomis kolonijomis, suprantu, 
kokia didelė palaima tiems lie
tuviams, kurie gyvena Chicagoje. 
Tai juk dalis prarastos Lietuvos 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
BIČIULIŠKAS KIVIRČAS 

Vlado Ramojaus su Elena Raz-
miene (vėliau įsijungus Antanui 
Dundzilai) pokalbis ateitininkų 
namų klausimu ir Vlado Ramo
jaus su Andrium Klimu pokal-

« _ , . . ~~- . bis viešais laiškais "Drauge" Lie-
vėse gyvenančius lietuvius, ypač' tuvių Fondo banketo klausimu 

i • •- —'įečia 
ir kitų 

ti lietuviams ir jame reikia pri
statyti bei iškelti įvariose vieto-

tuos, kurie yra aktyvūs lietuvių iki tam tikro laipsnio paliečia 
u c l u v w .gyvenime, kurie skaito bei remia i n e tik čikagiečius, bet ir kitų 

lietuviškos Mišios liet. parapijų I savąją spaudą, kurie savo vaikus bendruomenių lietuvius. Mat ir 
, v™1*,_ lpido ar leidžia į lituanistines mo- ateitininkai, ir Lietuvių r-ondo bažnyčiose ir vienuolijų koply- i leido ar leidžia į 

čiose, beveik kiekvieno savaitga
lio kultūrinė atgaiva Jaunimo 
centre ir kitose lietuvių salėse, 
lietuviškos ruginės duonos, deš
rų, sūrių, skilandžių pilna ne tik 
didžioji 
ir kitos mažesnės lietuvių krau
tuvės. O girdėjau gandą, kad gy
venant pvz. šio krašto sostinėje, 
ruginę lietuvišką duoną reikia 

kyklas, jaunimo organizacijas, šo
kių grupes ir t t Tad, kur tik 
keliaudamas, visur ieškodavau 
lietuvių ir stengdavausi juos ap
rašyti. Neseniai atėjo vienas įdo-

Paramos" prekyba, bet mus lietuvio ekonomisto laiškas 
is St Petersburgo, Floridos. Jo 
dalį čia ir pacituoju ne pasigyri
mui, bet parodyti, kad kartais ir 
spauda gali prisidėti prie gerės 

T - l k _ 

no vertinimu, ramiausiai ir be
veik nesugriaunamu argumentu 
į banketo klausimą pažiūrėjo 
Andrius Klimas. 

Vladas Ramojus,, viešai paskel
bęs, kad į LF banketą neisiąs, 
manau, turėjo mintį paveikti ta 
kryptimi ir kitus. Bet ar taip 
klausimo pastatymas negresia 
pavojumi iškilti kai kuriuose 
žmonėse antagonistinėms nuotai
koms Jaunimo centro atžvilgiu? 
Aš neseniai iš Californijos vy
kau į "Draugo" jubiliejinį ban 

UKTUVIAI I 
FLORIDOJE I 

St. Petersburg, Fla. 
KONCERTAS 

Altos skyriaus spalio 4 d. 
Amerikos lietuvių klubo didžio-
jaje salėje, 4880—46 Ave. No., 
Dr. K. Bobelio, Am. L. tarybos 

• Adniinistrscija 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. 

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

oro paštu užsisakyti iš Chicagos Į nio lietuvių sugyvenimo. Ekono-
ar kurio kito miesto. Taigi, ru- mirtas iš St Petersburgo rašo: 
ginė duona gal bus tik didžiųjų "Savo straipsnių serija taip su-
švenčių delikatesinis patiekalas, jaudinai mūsų koloniją, kad visi 
Pagalvojus ape duoną, prisimi- i ir tik kalbėjo apie W * . 1 Į » « | 
nė sūnaus laiškas, rašytas iš R dideliu nekantrumu laukdavo 
lipinu. Per 6 mėnesius tarnybos! "Draugo", ką, mielasis, jame ra-
Taikos korpuse jis neragavo nei Sai apie St. Petersburgo kolom-
amerikietiškų "hot dogų", nei Į j * ir jos gyventojus. S t a n y j e 
"hamburgeriu", nes tokio liuksu- užtikę savo pavardes jie buvo 
so Filipinuose nėra. Bet liepos 4 Į laimingi ir didžiavosi, kad papuo-
d., JAV nepriklausomybės šven- lė į spaudos puslapius. Paties at-
tės proga, tame mieste gyveną | silankymas St. Petersburgo koloni-
amerikiečiai susibūrė į iškilmes \ joje buvo kaip mana žydams. Jei-
ir iš Manilos jiems atskraidino į gu visai neišnyko, tai labai, įa-
"hot dogų" bei "hamburgeriu". j bai sumažėjo trintis, kunos da-
Koks didelis pokylis buvo jiems, bar nebepastebime... 
6 mėnesius neragavus tokių ska- Arba štai mūsų muzikos vete-
nėstų. Pavyzdžiai rodo, koks kam- i ranės, neseniai paminėtos šioje 
puotas yra gyvenimas ir kaip į skiltyje, ką tik gauto laiško iš
kartais neįvertinam tų vertybių,! trauka: "Nuoširdžiai dėkoju. Ko-

nariai yra pasklidę ne tik Ame 
rikoje, bet ir už jos ribų. 

Artimų kaimynų, kad ir bičiu
liški nuomonių išsiskyrimai, daž
nai palydimi perdėtų emocijų ir 
kai kurių asmeniškų užuominų. 
Žiūrint iš pustrečio tūkstančio 
mylių atstumo, iš Californijos, 
atrod , kad ir šiuose viešuose 
pokalbiuose pateikiama daugiau 
jausmų, negu argumentų. 

Vladas Rmojus, kaip pats pra
sitarė, ateitininkų namų įsigiji
mo ir LF banketo viešbutyje 
ruošimo klausimus viešai iškėlė, 
Jaunimo centro rūpesčių veda
mas. Namų įsigijime ir banketo 
mosimo "svetimoje pastogėje" 
jis mato grėsmę Jaunimo centrui. 
Jo rūpestis iš tikro kilnus, tačiau 
taktinis priėjimas vargu teisin
gas. Man atrodo, kad retkarčiais 

ketą Jaunimo centre, jei sąlygos j gerbimo vakaras. Tam vaka 
susidarytų, vykčiau ir į LF ban
ketą Marriot viešbutyje. Bet tų 
sąlygų neturėsiu. Tačiau kviečiu 
visus LF rėmėjus bankete daly
vauti ir jokiu būdu jo neboiko
tuoti. 

pirm., ir jo šeimos St. P e t e r s - ; ^ P r a u r i m ė R a g ^ ė , ^ ^ 
gurban persikėlimo proga, 
vo suruoštas jų sutikimas 

televizijos programoje. Marijos Skamba, skamba kanklės, Sofi-
aukštesnėje mokykloje dainavo . jos malda, Marietos arija iš ope-
operoje "Madam Butterfly".! ros, ir kit. Dainų kompozito-
Jos rečitaliai buvo Los Angeles, \ riai: Sopaga, J. Gruodis, V. 
Omahoje, Bostone, Hamburge Jakubėnas, M. Petrauskas, Gae-
— Vakarų Vokietijoje, Saltz- tano Donizetti ir kiti. Į šį pa-
gitter, Manheime ir kitur. So-' rengimą atsilankė 235 svečiai 

bu- j panuojant Tiehaara Marvin, pa-
P3-" j dainavo 16 Iriirinių: Yra šalis, 

Ateitininkų namų reikalu ra-

rui atliko koncertą - rečitalį, iš 
Chicagos, Dl., soL Praurimė Ra
gienė. 

Altos skyriaus pirm. dail. A. 
Rūkštelė, pradedamas iškilmes, 
dr. K Bobelį pristatė susirin
kusiems, kaip naują S t Peters-

Mylėk, lietuvi, Daug pavasarių, 

Dail. A. Rūkštelė padėkojo so
listei už gražią programą, o vi
siems už atsilankymą, 

L. Natinis 

Ateitininkų namų reiKaiu ra- » ^ . - - m a . n 1 , 
šančiojo nuo Ramiojo vandyny- U - « » * - * » " " i L ^ T 
no nuomonė irgi kiek išsiskirtų 
ir su Vladu Ramojumi ir su An
tanu Dundzila. Vlado žurnalis
tiniai nuopelnai ateitininkuos 

jį turėti su šeima. Toliau jis 
aptarė dr. Bobelio nuveiktus 
didelius darbus lietuvybei. Jis 
tai atliko savo suglaustame ei-

labui iš tiįcro yra žymūs. Tikri! lėraštyje. Savo žodyje dr. K 
ateitininkai jam už ta buvo, yra, Bobelis pabrėžė, kad visa tai ką 
ir bus dėkingi. Tačiau vis tiek jis galėjo padaryti būdamas 
jokiu būdu nenorėčiau sutikti, Į šios organizacijos priešakyje, 
kad ateitininkų namai kokiu be visuomenės paramos nebūtų 
nors būdu nustelbtų Jaunimo Į galėjęs atlikti. Taigi dafl. A. 
centrą. Namų idėjos 
mano nuomone, turi 

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

6449 So. Pabuski Rd. (Cnnvford 
Medical Building) Tel. Ll 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenae. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048. 

skelėjai,' Rūkštelės teigimai priklauso vi-
pozityvų j šiems. Toliau pasidžiaugė, kad 

žvilgsnį į ateitį. Kuriant Dainavą, i jį sutiko čia gausus būrys atsi 
išeiti iš "savo pastogės" ne tik 1 i r g i " ^ūvo visokių būkštavimų. | lankiusių ir :fcd?k4 r era Isi-
galima, bet ir reikalinga. Juk ir 
šeima ištisas savaites ar mėne-

Žinant Chicagos situaciją, gali j jungti į St. Petersburgiečių tie 
ateiti laikas, kada bus reikalin-į tuvių tarpą ir su jais bendra-

sius valgo savo valgomajame, o Į g a s j ^ į dabartinį Jaunimo; darbiauti. Dr. K Bobelis pa-
retkarciais išeina į gerą i u * « * [ęga/tgą panašus lietuviškas ats-; brėžė, kad kultūrinius ir l i e tu 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 
pirm., antr., ketv. ir penkt. \ 

5:00 vai. popiet, trec. ir Sešt. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas 
3925 \Vest 59rh Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Vai.: 
1:00 

tik susitarus. 

ną. Žmonos kasdien šeimai per
ka pieną, o vyras retkarčiais pa
reina ir su martelio buteliu. Ma-

paros taškas, kuris natūraliai j v o s laisvinimo darbus reikia 

™ - kia jautri jūsų širdis... Sunku 
man reikštis lietuviškai, bet ti
kiu suprasite, kad noriu sakyti ir
gi jautriai: Ačiū". 

Vistiek sutinku, kad įdomus 
yra spaudos žmogaus gyvenimas: 
vieni tave plaka ir sumaišo su 
Žeme, kiti gi džiaugiasi ir iš šir
dies dėkoja. 

perimtų centro funkcijas 

Su A. Dundzila nuomonės iš 

dirbti vieningai, kad reikia 
gerbti vieni kitų nuomones ir 

. , . . , įsitikinimus, siskirtų ta prasme, kad namų įsi- ^ 
gijimas, manyčiau, yra labiau Memneje dalyje O. Galvydie-
organizacijos vidaus klausimas. Į ne supažindino su tos dienos 
Tiesa, kad E. Razmienė tą klau-1 soliste Praurimė Krasauskaite-
simą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
10-4: šeStad. 10-3 vai. 

iškėlė "laisvojo pasaulio j Ragiene, gimusia Tauragėje, 
lietuvių laikraštyje", tačiau, jei 
neklystu, to laikraščio ateitinin
kų skyriuje. 

J. Kojelis 

augusią muzikalių tėvų aplinko
je. Muzikos - dainos mokslus 
ėjo DePaul muzikos mokykloje 
ir Chicagos konservatorijoje. 
Laimėjo pirmą vietą B. Sach 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervu ir 
Kmocinė* ligos. 

CRAWPORD MEDICAL, BLDG. 
6440 So. Pateški Road 

A. a rašyt. pulk. leitn. Juozas Balčiūnas-Švaistas, Californijos lietuvių 
atlydėtas i Šv. Kryžiaus kapines 1978. IX. 25 d. Paskutiniai atsisveikini
mai. Velionio karstas buvo apdengtas Lietuvos vėliava. Mirė rugsėjo ZL 

Nuotr. M. Pasker 

f 

L I E T U V I A I CALIFORNIJOJ 
CALIFORNIJOS LTETUVIŲ 

RADIJAS 

Los Angeles Lietuviu Bend
ruomenės suorganizuotas, 1969m. 
vasario 16 d. Californijos Lietu- \ 
vių radijo klubas, kuris rūpinasi 
jo išlaikymu, nėra komercinė, 
pelno siekianti organizacija. Ji 
kultūrinė, tautinės kultūros reiš
kėją, tėvynės meilė* žadintoja, 
jungianti lietuvius vienybėn. Per 
lietuvišką žodį, dainą, muziką 
jungia visus lietuvius bendram 
darbui. Ji yra didelį įnašą padariu
si lietuvių kultūros veikloje ir lie
tuvybės išlaikymo srityje. Radi
jas, kaip ir spauda yra mūsų 
veiklos įrodymo veidrodis. 

Radijo pranešėjai, kas savai
tė su meile ir nuoširdumu dirba 

už tai negaudami atlygino, bet 
dažnai pakritikuojami ir papei
kiami. 

Los Angeles spalio 38 d. , 
Šeštadieni, 7:30 v. v. Šv. Kazimie-
o parapijos salėje rengiamas links
mas balius su menine programa, 
vaišėmis ir šokiais. Programoje 
dainuos solistė Stasė Pautiene-

nė ir Henrikas Paškevičius. Šokiam 
gros geras vokiečių orkestras. 

Visa lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti į šį paren
gimą, parodydami savo lietuviš
kos pareigos jausmą ir paremda
mi lietuviško žodžio skelbėją — 
radiją, kuris kiekvieną savaitę 
Šeštadieni 12:30 min. oro ban
gomis ateina į JŪSŲ namus. 

J. Gedmintas 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 

DR. A. B. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV TR VAIKI, UGOS 

SPECIALISTE 
— J O M B U L D I V C 

32O0 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki i vai. noolet. 
Ofs. tel 737-1168, rea. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
ponktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ L.IGOS — CmmTRGUA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CF.NTRAIi AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

TĖVYNEI AUKOJAM 

GARBft TAU, VIEŠPATIE 

AUKURAS 

Jonas Varnelis. Prie piano Aleksandras Kučiu-
nas, — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Žalio
joj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi-
knžiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Kur bė
ga Se&upe, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Tyliąją 
naktį. Sveikas, Jėzau, gimusia, Linksmą gies
me m e s užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $5-00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2066 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak sefttad. nuo 1 Uci 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Cootact lenkes" 

2618 W. Tlst St. — Tei 737-514S 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

užsakymus siusti: DRAUGAS, 4S4S W. 63 Si., Chicago, Dl. 60629 
Užsakant pridėti SO centų oi UekvfcBą plokštelę peratuoUnai. llknots gyventojai taip
gi moka 5% mokesčių. Užsakymams 1 Kanadą reikia pridėti po $1.75 paito išlaidom*. 

Ofs. PO 7-6000 Ros. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS 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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Okupantų tarnai prisipažįsta — 

LIETUVOJE STIPRINAMA RUSIFIKACIJA 
Jonas Aničas (pasvalietis, gim. plėšti lietuvių tautą nuo rusų 

1928 metais), ateistinių "moks- tautos, tas kasa duobę lietuvių 
lų daktaras" okupuotosios Lietu- tautai. Arba su TUSU tauta... arba 
vos žmonių pravardžiuojamas imperialistinė vergovė, lietuvių 
'ateistų vyskupu", mums buvo tautos sunaikinimo grėsmė. Tre-

žinomas iš gausių savo ateisti- čio kelio nėra", 
nių straipsnių bei brošiūrų, kur ^ . x . . , 
jis niekino religiją, tikinčiuosius. . ° / T f r * v ? ? T * 
Dabar J. Aničui okupantai davė k a d j £ s ™ ™ J r a ; T a i I ^ u v o s 
naują, pripažinkime, nelengvą 
uždavinį —savo rašiniais įrody
ti, kad okupuotoje Lietuvoje ne
są nei kolonizacijos rusais, nei 

nepriklausomybė, kurios taip bi
jo Maskva ir toki Maskvos tamai, 
kaip J. Aničas. 

ABEJOTINA TAIKA 
Egipto ir Izraelio susitarimas parašytas ant pustomo smėlio 

GEDIMINAS GALVA Slapti pasitarimai, vykę IX. 15-17 
Camp David, paliko prieštarin
gus pėdsakus. Trylikos dienų de
rybos bu*\> audringos. Kurį me
tą Egipto prezidentas A. ei Sada-

JAV prezidentų 
tarpininkavimas 

JAV prezidentai ]au ne kartą tas ir Izraelio mmistens pirmi-1 ' . . , . , ,. . _ r . I tarpininkavo tarptautiniams gm 

Kitoje vietoje J. Aničas gąsdi-
rusinimo. Kitaip tariant, įrodyti, na lietuvius, girdi, jeigu nebūtų 
kad juoda yra balta. sovietinės Lietuvos, nebūtų ir 

J. Aničas mielai ėmėsi šį už- k r a š t o ' industrializacijos. O mes į 
davinį vykdyti ir, be kitų prie- t a i atsak<>me> k *d ie i Lietuva li-
monių, paskutiniame "Literatu- & šių> d i e n u b ū t x* ^likusi nepri-
ros ir meno" savaitraščio nume- Wau*>ma» ji būtų pasiekusi žy-
ryje (Nr. 39, 1978.DC.30) paskel- m i a i aukštesnę gerovę, kokią turi 
bė ilgą rašinį "Vakarų 'Baltų stu- d a b a r i r b ū t l» ** ruS[i kolonizaci-
dijos' ir antikomunizmas". Iš str. ios sukūrusi tokią pramonę, ko-
aiškėja, kad J. Aničui ir jo mask- k i o s Jai reikėjo. Kraštas nebūtų 
viniams bosams be galo nepatin- nuskurdintas taip, kaip yra da-
ka Vakarų pasaulyje periodiškai Dar-
ruošiamos įvairios baltiškųjų stu- » 
dijų konferencijos, studijiniai -ra- \trodo, kad mūsų iškeliamas 
šmiai ir dažnai žurnaluose bei Lietuvos rusinimo klausimas bus 
laikraščiuose skelbiamos žinios g e rokai paveikęs okupacinės val-
apie Pabaltijo kraštų kolonizaci- džios sluoksnius. Yra ir daugiau 
ją bei rusinimą. m u m s skiriamų "atkirčių". Iš jų 

* minėtinas rašinys "Rusų kalbos 
J. Aničas rašo: "Nesava- funkcionavimas, mokymas ir jos 

naudišką brolišku tarybinių res- k " l t u r a tarybų Lietuvoje", pa-
publikų paramą tarybų Lietuvai, skelbtas "Kalbos kultūros" Nr. 34 
ugdant pramonę, ruošiant kva- *97. 
lifrkuotus kadrus 'sovietologai' "Kalbos kultūra" yra nuo 1961 
mėgina pavaizduoti kaip 'rusini- metų leidžiamas lietuvių kalbos 
mą\ o broliškų respublikų spe- reikalams skiriamas žurnaliukas, 
cialistus, atvykusius į Lietuvą pa- Ligi šiol jis ir stengėsi lietuvių 
rainos suteikti laiko 'kolonistais". kalbą puoselėti. Bet dabar jis vi-

Pabaltijo kraštų kolonizaci- somis išgalėmis giria rusų kalbą, 
ją rusais ir kitų slavų tautybių stato ją aukščiau gimtosios lie-
žmonėmis J. Aničui apginti ta- tuvių kalbos ir rašo: "Susiforma-
čiau nevyksta, nes pačios so- vus naujai istorinei žmonių 
vietų vietinės ir maskvinės įstai- bendrijai — tarybinei liaudžiai, 
gos yra savo oficialiuose leidi- ^sų kalbos vaidmuo didėja, to-
niuose paskelbusios gyventojų dėl iškyla reikalas palaikyti dės-
skaičiaus duomenis tautybėmis, ningai stiprėjančią nacionalinės 
kuriuos mes taip pat esame ne- ir rusų kalbos divakaibystę, efek-
kartą pakartoję. Užteks priminti, tyviau mokyti ir mokytis ru-
V.ad oficialios statistikos duome- sų kalbos, rūpintis jos vartosenos 
nimis 1970 m. gyventojų surašy- kultūra". (15 pusi.), 
mo metu rusų buvo: Latvijoje - T o l i a u "Kalbos kultūra" ati-
38 8 proc, Estijoje — 24 7 proc., d e n g i a s r i t i s > k u r nsų kalba Lie-
o Lietuvoje - 8,5 proc. Skaitant t u v o j e j a u y r a į s i g a i ė j u s i : « D a u . 
ir kitus slavų tautybių gyvento- g e l y j e r e s p u b l i k o s v i s u o r neninio, 
jus o be to, tunnt galvoje, kad u k i n i o > kultūrinio gyvenimo sri-
surašymąs buvo vykdomas prieš č i ų nsų k a l b a V a F t o j a m a g r e t a 
aštuonerius metus (per tą laiką H c t u v i u k a l b o s ( s p a u d a > radijaS) 
buvo atvežta nauja kolonistų) .televizija, kinas, oficialūs raštai, 
kolonizacijos skaičiai bus žymiai t e c h n i n e dokumentacija ir kt.). 
didesni, nes yra iš oficialmių sal- Respublikoje yra mokyklų ir gru-
tinių gerai žinoma, kad vien tik- p i ų s u d e s t o m ą j a ^ ų k a i b a . » 
tai i Latviją ir Estiją ligi 1975 me- ( 1 6 p ) S t r a u t o r i u s džiaugiasi, 
tų buvo pngabenta daugiau kaip k a d « r u s u k a l b o s dėstymas pas 
milijonas rusų. taraisiais metais stiprinamas ir 

Argi tiek reikėjo specialistų ? t o b u l inamas. Vidurinėse mo-
Bet ir kolonizacija 'specialistais k y k l o s e r u s ų k a l b a destoma ^ 
- rusais taip pat yra kolonizaci- g a l p a t ek in tu s mokymo pla-
ja* . , . nus, naujas programas ir vado-

Be to yra dar ir kita, dvasine v e l i u s > d a u g ė j a k i a s i ų s u s u s t ip -
kolonizacijos puse, apie kurią rfntu r u s ų k a l b o s m o k y m u . D a u . 
kalba ir J. Aničas. gelyj-e m o k y k i ų ( y ^ c k a i m o vie-

* tovėse) įrengti arba įrengiami 
_ _ _„ „_ . . , rusų kalbos kabinetai, aprūpinti 
Jo žodžiais, Lietuvių buržua- l i n g a f o n i n e technika. Respubliko-

zinės emigracijos nacionalistine j e r e g u l i a r i a i organizuojamos 
klerikalinė propaganda pagrin- m o k s I i n e s __ metodinės, moksli-
dinę ugnį yra nukreipusi į Tary- n ė s _ p r a k t i n ė s ^ ^ ų konfe-
bų Lietuvos jaunimo mokymą ir rencijoSj respublikiniai pedagogi-
auklėjimą mokslines materialis- n i a i s k a i t y m a i , rusų kalbos dės-
tinės pasaulėžiūros, tautų drau- tymQ k l a u s i m a i nu5viečiami res-
gystės ir proletarinio mtemacio- p u b l i k i n ė j e i r vietinėje spaudoje, 
nalizmo dvasia . Toliau JIS aiš- r a d i j o i r televizijos laidose". Pa-
kina, kad baltistai visaip sklei- ž y m i m a > k a d neseniai Vilniuje 
dzia provokacini ir šmeižikišką p r a d ė t a s i e i s t i msų k a l b a ž u r n a . 
teiginį, jog mokyklose vykdanti , a $ , < R u s k H j e 2 y k y ^ ^ s k i r . 
'rusinimo bei asimiliacijos t a s r u s ų k a l b o s d ė s t y t o j a m s l i e . 
funkcija... mokyklos paverstos t u y i ų k l e n k ų m o k y k l o s e > B e š i ų 
komunistines mdoktnnacijos ir 
rusinimo židiniais' o visa tarybi
nė švietimo sistema ...'kėsinasi 
sunaikinti lietuvių tautinį integ
ralumą". 

AniČo pacituoti mūsų skel- grupės. Net Mokslo akademijos 
biami tvirtinimai teisingai ir jie, Lietuvių kalbos ir literatūros ins-
matyt, gerokai jaudina maskvi- titute — steigta rusistų ir rūsy 
nius bolševikus, kad išeivijo- kalbos grupė, kurios tikslas pri-
jc gyvenanti tauta, o per ją ir vi- vesti lietuvius prie dvikalbišku-
sas kultūringas Vakarų pasaulis m o . Tai plėšrus gegužiukas ra-
gerai žino, kas tėvynėje vyksta. m i ų paukštelių lizde. 

* Taigi pradžioje rašinio minėtą 
Nerasdamas kitų argumentų J-.Aničo teigimą, kad Uetuvoje 

(jų nė negalima -rasti) J. Aničas n c r a . kolonizacijos ir rusinimo, 
nevykusiai atsikerta šiais komu- s " S n o v e J* 1 ! , . Sovietų spauda, 
nistų partijos IX suvažiavimo re- M u m s ^bereikia »«> klausimu 

"Kas kursto tęsti diskusijas. 

ninkas M. Beginąs vengė net vie- j J 
nas kitą matyti. Mahometoniško-
je šventėje DC. 15 derybos nutrū
ko, o sekmadienį krikščioniško
je, prezidentui J. Carteriui spau
džiant, šalys tesutarė dėl skylė
tų "gairių". 

Rugsėjo 17 d. vakare abu prie
šininkai jau viešai glebeščiavosi. 
K kalbų jautėsi Begino laimėji
mas ir Sadato slogutis. Amerikie
čių spauda prez. J. Carterį pakė
lė ligi Evaresto kalno viršūnės. 
Viešosios nuomonės tyrinėtojai 
skelbė duomenis apie JAV prezi
dento laimėjimą ir jo gi*so kili
mą. 

Po susitarimo sekė dolerio ir 
vertybės popierių kainos kritimas. 
Tai rodė nepasitikėjimą ne tik 
Camp Davido susitarimais, bet 
ir JAV ūkio politikos sustabarė
jimu. 

Įčams spręsti. Andrew Johnsonas 
1866 m. reikalavo, kad Napoleo
nas III atitrauktų savo kariuo
menę iš Meksikos. G. Clevelan-
das bandė sutaikyti Braziliją ir 
Argentiną ginče dėl sienų. T. 
Rooseveltas, Rusijai 1904 —5 m. 
karą pralaimėjus, įtikino japonus 
ir rusus 1905 m. rugpiūčio mėn. 
Pourtsmouthe, N. H. pasirašyti 
taikos sutartį. Ta sutartimi buvo 
nepatenkintos abi šalys. 1965 m. 
lapkričio mėn. L. B. Johnsonas 
dalyvavo Anglijos ir Gvatemalos 
ginčo sprendime dėl Hondūro, 
dabar vadinamo Belize. 

Minėtų bylų negalima net ly
ginti su Artimųjų Rytų painia
vomis. Ankstyvesnės bylos buvo 
vienos plotmės, o Egipto ir Izrae
lio ginčas turi daugelį plotmių 
ir liečia daugelį tautų. Tame 
ginče dalyvauja nevieningas ara
bų pasaulis ir kitos užsienio vals

tybės. Daugelis plotmių — poli
tinis ginčas dėl Izraelio 1967 m. 
užimtų arabų žemių, priešinin
kų jausminės nuotaikos, naftos 
svoris ir didžiųjų valstybių po
litinės varžybos Artimuosiuose 
Rytuose sukūrė sunkiai išnarplio
jamą raizginį. 

Washingtono vaidmuo 
Egiptas darė daugelį žygių at

gauti 1967 m. prarastas žemes. 
Sadato kelionė į Jeruzalę praėju
sį lapkričio mėn. atnešė šviežio 
oro, bet politiškai buvo nesėk
minga. Pradėtos Egipto — Izrae
lio derybos greitai nutrūko. Dau
gelis arabų valstybių neigiamai 
vertino Egipto mostą. Saudi Ara
bija ir Jordanas laikėsi santūriai. 
Sovietai į save lenkė nepatenkin
tus arabų kraštus ir plėtė įtaką 
centrinėje Azijoje. 

JAV stipriai apginkluotas Izra
elis laikėsi įžūliai. Ant derybų 
svarstyklių jis dėjo savo ginklų 
svorį* kuris didesnis už visų ara
bų kraštų. Kai kurios Izraelio 
partijos stengėsi blaiviai galvoti, 
bet jų balsą nustelbė tautinio ir 
religinio sparno balsas: arabų ap
gyventą vakarinį Jordano kraštą 
mums pats Jahovė pažadėjo. 

Prezidentas J. Carteris prieš 
pat Camp David pirmūnų pasi
tarimą įsipareigojo būti nešališ
ku. Ar valstybės sekretoriaus C 
Vance pareiškimas, kad Izraelio 
reikalavimai neturės įtakos į JAV 
teikiamą paramą, buvo nešališ
kumo ženklas? O ta parama, 
daugiau 2 bil. dol. per metus le 

1980 M. OLIMPIADAI RUOŠIANTIS 
Ar jos ugnis degs daibų stovyklų aplinkoje 

Kai Olimpiados komitetas suti- j ir Amerikos firmos "Intematio-
ko su Sovietų Sąjungos pasiūly- nal Harvester" atstovo Krafudo 
mu 1980 metais suruošti olim-! nuteisimas 8 metams darbų sto-
pines žaidynes Maskvoje, jis, ma- į vykios už valiutos taisyklių pa-
tyt, nenumatė, kokį atgarsį šis [žeidimą. Todėl nenuostabu, kad 

atsirado balsai perkelti olimpi
nes žaidynes į kitą kraštą pasau
lyje ir šį šūkį išplatino demonst-

nutarimas sukels visame pasauly
je. Po to jau tuoj praskambėjo 
įspėjimo signalas: ar šalyje, ku
rią valdo komunistinis režimas su racijų dėl Čekoslovakijos invazi-
cenzūra ir slaptų agentų šnipi-'jos prieš 10 metų organizatoriai. 
nėjimais, bus galima suruošti 
laisvas ir draugiškas sporto var
žybas, kaip tai reikalauja Olim
piados žaidynių nuostatai? Buvo 
atsakyta, kad sportas ir politika 
yra du atskiri dalykai ir kad jų 
negalima maišyti į vieną. 

Po pastarųjų didžiųjų disiden
tų bylų Sov. Sąjungoje, protes
tai prieš olimpines žaidynes 
Maskvoje pasikartojo ir daug pla
tesniu mas t̂u. Prie viso prisidėjo 

To reikalavo ir britų parlamen
te nariai Kit Joseph ir Rhodes 
Boyson. 

"Olimpiniai žaidimai turi įvyk
ti ten, kur jo ugnies nenutamsi-
na teroro režimo juodi dūmai". 

Dabar ir D. Britanijos vyriau
sybė su užsienio reikalų ministru 
dr. Owenu iškelia tą pačią min
tį. Rugpiūčio 25 d. britų užsie
nio reikalų ministras pasakė, kad 
Sov. Sąjungą negalima laikyti 
patikimu faktu olimpinių žaidy-

venviečių nesutariama. Izraelis j nių vyksmui Maskvoje. — "Jeigu 
teigia, kad naujų gyvenviečių britai ir kitos tautos visame pa-
steigimas tik laikinai sustabdytas, šaulyje pradės vis aiškiau maty-
o Washingtono nuomone jos ne- ti, kad Sov. Sąjunga geležiniais 
gali būti kuriamos, kol bus išspręs- batais žiauriai sumindžioja tuos 
tas minėtų sričių klausimas. Žy
dai sugalvojo naują išdaigą: mes 
pirksime ten žemę ir įsikursime, 

etikos ir principų pagrindus, ku
rie vis tebesudaro olimpiados žai
dynių esmę, tada aš esu įsitiki-

pamažu arabus iš jų srities iš- j nęs, kad olimpinės žaidynės Mask-
stumsime. Izraelio vyriausybė su- Voje lieka didelis klausimas, vis-

x ! 

vaidino komediją. Žydai kariai 
privertė žydus kolonistus pasi
traukti iš jų naujos gyvenvietės 
prie Nablus. 

Egipto ir Izraelio susitarimas 

tiek, ką pasakytų bet kuri vy
riausybė". 

Tokį aiškų nusistatymą olim
piadai Maskvoje dar niekas iš 
dabartinės darbo partijos valdžio-

Antrasis susitarimas taip pat je nėra pareiškęs. Pasirodo, kad 
vyriausybės paremta Sporto ta
ryba šį klausimą jau yra apta
rusi ryšium su galimu Europos 

iššaukiančiai pavadintas: "Egip
to ir Izraelio taikos sutarties pa
grindai (framework)". Susitari
me nurodytos sritys, kuriose Egip- ^ š t ų olimpinių žaidynių boiko-

mia Izraelio likimą. Apie slaptą j tas negali laikyti savo kariuome- j tavirmi. D. Britanijos sporto mi-
pasiruošimą deryboms mes netu- nes. Izraelio dvi karinės atsparos nistras Howell jaučiasi aplenk-

perleidžiamos tik Egipto civilinei į tas", _ nes Sporto taryba šiuo rime žinių. Derybų eiga buvo 
tragiška. Susitarimas kelia dide
les abejones. Dviejų susitarimai 
su didelėmis spragomis tebuvo 
lazdomis badyti Artimųjų Rytų 
širšių lizdą. 

Artimųjų Rytų taika 
Pirmasis susitarimas pavadin

tas iškilmingais žodžiais: "Arti
mųjų Rytų taikos pagrindai". 
Susitarime sakoma, kad per atei
nančius penkerius metus Egiptas, 
Izraelis, Jordanas, vakarinio Jor-

valdžiai. 2ydų 17 gyvenviečių 
Sinajuje klausimas paliktas atvi
ras. 

Sis susitarimas turi būti patvir
tintas Knessete per dvi savaites 
nuo susitarimo pasirašymo die
nos. Egiptas ir Izraelis turi per 
tris mėnesius susitarti ir pasira
šyti taikos sutartį. Ar tai bus pa
daryta? 

Abiejų susitarimų reikšmė yra 
perdėta. Abu susitarimai skylėti 
ir priklauso nuo daugelio sąlygų: 

dano ir Gazos srities arabai tarsis \ kraštų parlamentų pritarimo, de-
dėl tų sričių autonomijos. Susi-jrybų sėkmės, Jordano valstybės . 
tarimas bus labai sunkus. Bent I įjungimo į pasitarimus, Saudi Ara-1 sportininkams ar jų kolektyvams 

'klausimu su juo visai nesitarė. 
Sį klausimą yra iškėlęs buvęs 
sportininkas Lucas, kuris yra 
Sporto tarybos finansų komiteto 
pirmininkas. Britanijos vyriausy
bė turėtų pasitarti su NATO ir 
Europos Bendros rinkos kraštais 
ar paremti Maskvos olimpiados 
boikotą, atsižvelgiant į Sovietų 
Sąjungos tęsiamą žvėrišką žmo
gaus teisių neigimą, Helsinkio 
konferencijos nuostatų ir olimpi
nių principų negerbimą. 

D. Britanijos vyriausybės nu
sistatymas yra —leisti patiems 

Okupuotos Lietuvos rusinimo liudininkas. Lietuvos sostinės rusinimą 
akivaizdžiai liudija ši foto nuotrauka, daryta š. m. vasarą ' Vilniaus 
miesto centre. Vien rusiški parengimų skelbimai. Tiesa, apačioje yra 
vienas lietuvių kalba rašytas- Tačiau mums menka iš jo paguoda, ką 
rodo pavardės: Tatjana Litvinova ir Vadimas Fedotovas. 

šiuo metu Jordanas nėra linkęs 
dalyvauti tų susitarimų sprendi
me. 

Izraelis buvo priverstas pripa
žinti Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybos 242 nutarimą pasitraukti 
iš užimtų sričių, bet tuojau ban
dė šį nutarimą padaryti bereikš
miu. M. Beginąs nutylėjo arabų 
apsisprendimo teisę, tvirtino, kad 
Izraelio kariumenė amžinai pa
siliksianti Jordano vakarinėje sri
tyje. Rytinė Jeruzalės dalis lik
sianti Izraeliui, nes miestas yra 

bijos nusiteikimo, kairiojo sparno nuspręsti, ar dalyvauti toje Mask-
arabų valstybių sprogdinimo pa- vos olimpiadoje ar ne. Sporti-
jėgumo ir didžiųjų valstybių nu
siteikimo. 

Abu susitarimai, kuriuose lai
mėjo Izraelis, gali likti istoriniu 
įrodymu, kad semitų neapykan
ta gali prašokti jų sveiką protą. 

2YDŲ FILMAi 
Roosevelto universitetas Chi-

cagoje spalio 21 ir lapkričio 18 
dienomis ruošia žydų filmų 

nedalomas. Net ir dėl žydų gy-1 festivalj. 

ninku nuomonė esanti, kad spor
to žaidynes boikotuoti politiniais 
sumetimais būtų neteisinga, ir 
kad į Maskvą nuvažiavę Vaka
rų sportininkai galėtų paveikti 
ir sušvelninti Sovietų vyriausy
bės nusistatymą prieš režimo 
priešininkus. Gal ši pažiūra pa
sikeis po to, kai britų buriavimo 
komandos bus papasakojusios sa
vo pergyvenimus ir patyrimus 
Talino regatoje. 

AIT. 

visų ir kitų priemonių dar esą 
"komunistų partijos centro ko
mitetas numatė naujas priemo-
mones". Aukštosiose mokyk
lose komplektuojamos rusistų 

zoliucijų žodžiais: 
prieš rusų tautą, kas norėtų at- b. kv. 

K O V A SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
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Netrukus į Šiluvos policiją atvyko Petras Poškus, ku
ris matyt iš savo brolio buvo sužinojęs, kad man yra ži
noma, kad nužudyti savo žmoną jis pasamdė Vaicie-
kauską. Tik įėjęs į raštines kambarį, kuriame aš sėdė
jau už stalo, atsiklaupęs ant kelių prisipažino, kad nu
žudyti savo žmoną jis pasamdęs Vaiciekauską, už ką 
jam sumokėjęs 500 litų, kuriuos buvo gavęs už parduotą 
arklį. Nužudyti savo žmoną jis norėjęs todėl, kad ji bu
vusi negraži ir labai pikta. Dėl kiekvieno menkniekio ji 
sukeldavo ginčus ir su ja nebuvo galima gyventi. O jos 
sesuo priešingai, buvusi graži, švelnaus būdo, į kurią 
jis įsimylėjęs ir su ja susidraugavęs, turėdavęs intymius 
santykius. Jis manęs, kad nužudžius žmoną jis galės j'ą 
vesti ir turėti laimingą gyvenimą. 

Užbaigęs areštuotų apklausinėjimą, paskambinau 
telefonu savo viršininkui ir jo paprašiau, kad man areš
tuotų parvežimui j Šiaulius atsiųstų valdišką automobi
lį, o palydovu mūsų įstaigos šuns vadovą Kalpoką su dre
siruotu vilkų veislės šuniu "Reksu". Atvažiavęs į Šiau
lius, Vaiciekauską ir Poškų patalpinau į Šiaulių kalėji
mą Kelmės apylinkės tardytojo žinioje, kuriam perda
viau tuo reikalu padarytą kvotą. 

Praslinkus keliems mėnesiams ši byla buvo nagri
nėjama Šiaulių apygardos teismo, kuris, rades kaliais. 

nubaudė: Vaiciekauską 11, Poškų 8 metams kalėjimo. 
Kadangi nebuvo įrodymų, kad Poškienės sesuo būtų da
lyvavusi prie sąmokslo nužudyti savo seserį, ji liko ne
bausta. 

Kišenvagiai 
Šiaulių miesto priemiestyje, vadinamam "Šimšė", 

gyveno keletas vyrų ir moterų, kurie jokio darbo nedirb
davo ir buvo profesijonalai kišenvagiai. Jie dažnai važi
nėdavo į kitus miestus, į jomarkus ir atlaidus, ir ten lai
ke žmonių susigrūdimo pavogdavo kam nors iš kišenės 
pinigus. Dažniausiai jie veikdavo dviese. Kai vienas pa
vogdavo kam nors iš kišenės pinigus, tai juos tuojaus 
perduodavo savo draugui ar draugei. Tai jeigu policija 
jį įtarus areštuotų, tai neradus pavogtų pinigų turėtų jį 
paleisti. 

Čia noriu papasakoti apie keletą kišenvagysčių, ku
rias man dirbant kriminalinėje policijoje teko išaiškinti. 

1928 metais vieną turgaus dieną man išėjus į tar
nybą, mano žmona padavė savo motinai 10 litų ir jos 
paprašė, kad ji nuėjusi į turgavietę nupirktų maisto pro
duktų. Gautus pinigus ji įsidėjo į mažą pinginę, kurią 
nešėsi rankoje. Eidama į turgavietę ji kartu su savimi 
išsivedė mano 5 metų amžiaus sūnų Vytuką, kurį vedė
si paėmusi už rankos. Bevaikščiodama apie ūkininkų 
vežimus piniginę su pinigais įsikišo į savo švarko viršu
tinę kišenę, kad būtų laisva ranka apžiūrėti perkamus 
maisto produktus. Tačiau, kai reikėjo sumokėti už nu
pirktą kilogramą sviesto, piniginės kišenėje neberado, 
nes ji buvo dingusi. I namus grįžusi apsiverkė, nes mais
to produktų nenupirko ir prarado pinigus. Grįžęs iš tar
nybos į namus ir sužinojęs iš mano uošvienės apie ją 
ištikusią nelaimę, nutariau tą kišenvagį, kuris turgaus 
dienomis iš žmonių kišenių pavagia pinigus, būtinai pa

gauti. 
Sekantį turgadienį nuėjęs į turgavietę pradėjau ste

bėti, ar kas nors iš man pažįstamų kišenvagių nevaikš
čioja turgavietėje. Netrukus pastebėjau, kad žinomas ki
šenvagis Sabulis, gyvenantis Šiaulių miesto priemiestyje 
"Šimšė", vaikštinėja turgavietėje. Pradėjau jį iš tolo sek
ti ir stebėti, ką jis darys. Pastebėjau, kad jis priėjo prie 
vieno vežimo, kuriame ūkininkė pardavinėjo atvežtus į 
turgų paršiukus. Tą vežimą buvo apstojęs būrys moterų, 
kurios norėjo pirkti parduodamus paršiukus. Sabulis, 
įkišęs savo galvą į tarpą tų moterų, irgi žiūrėjo į parduo
damus paršiukus. Supratęs, kad jis nori pirkti ne paršiu
kus, bet pavogti iš kokios nors moters kišenės pinigus, 
aš greitai per vežimų tarpus atėjau prie to vežimo ir, 
atsistojęs jo užpakalyje, pradėjau žiūrėti, ką jis darys. 
Pastebėjau, kad jis įkišo savo ranką į vienos moters sijo
no kišenę ir iš jo ištraukė piniginę. 

Tik jam ištraukus piniginę, aš jį nutvėriau už ran
kos, kurioje jis laikė pavogtą piniginę, ir ūkininkei pasa
kiau: "Pažiūrėk, ar turi pinigus?" Patikrinus kišenę, 
ji sušuko: "Jėzus Marija, pinigų nebėra". T«Ha tą ūkinin
kę kartu su Sabuliu atsivedžiau į mūsų įstaigą ir, atlikęs 
formalumus, jai grąžinau pinginę, kurioje buvo 35 litai 
pinigų, už kuriuos ji norėjo nusipirkti paršiukus. Gi ki
šenvagį Sabulį su padaryta kvota tą pačią dieną nuve
džiau pas I apylinkės taikos teisėją ir jo paprašiau, kad 
jį nubaustų. Kadangi Sabulis buvo pagautas nusikalti
mo vietoje ir save kaltu šioje vagystėje prisipažino, tai 
Teisėjas jį nubaudė 6 mėnesiams katėjimo ir atlikimui 
bausmės jis buvo pasiųstas į Šiaulių kalėjimą. 

Ar paminėtas Sabulis pavogė ir iš mano uošvienės 
pinigus - nežinau, nes yra sakoma "jei už rankos nepa-
gavai, tai nėra vagis". 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , pirmadienis, 1978 m. spal io mėn. 16 d. 

Vladė ir Bernardas Survilai, gyveną Buenos Aires, Argentinoje, su "Miss Argentina". B. Survila, kaip žymus 
madų salono savininkas, kasmet kviečiamas teisėju, renkant grožio karalienes, kurios paskiau dalyvauja tarp
tautiniame konkurse. Prieš keletą metų Survilų tarnau toja laimėjo "Miss Univeree" titulą. 

MOŠŲ KOL 0 N I J 0 S E 
M c l r O C C P c n * k Įegzempl. Prano Čapėno veikalo!- - pirm., Mikas Bucelevičius -

LIETUVYBEI NUSIPELNUSlO 

VETERANO PAGERBIMAS 

"Naujųjų laikų Lietuvos istori- j ižd. ir Onutė Stoškienė — sekr. 
jos" I-jo tomo. Tad Juozas Urbe- i Lituanistinės mokyklos tėvų ko-
lis yra vertas, visų mėgstančių mitetas ir LB apylinkės jau eilę me 
knygą, pagarbos ir kaip uolus 
spausdinto žodžio platintojas. 

A U K Ų RINKIMAS 

Balfo 117 skyr. Melrose Park 

Juozo Urbelio, sulaukusio gra
žaus (trijų ketvirčių šimtmečio) 
amžiaus pasveikinti, spalio 1 d. 
Thomas Steak House restorane 
susirinko gausus būrys tautiečių, aukų rinkimas pradedamas spa 

Nors iš profesijos kultūrtech-
nikos inžinierius, Juozas Urbelis 
savo darbais lietuvių tautos tęsti
numui išeivijoje yra žinomas n e 
tik Melrose Parko ir apylinkės l ie 
tuviams, bet ir plačiai už jos ri
bų. T a d šia iškilminga proga jo 
pasveikinti buvo atvykusių ir iš 
toliau. 

tų artimai bendradarbiauja, ne
atsižvelgiant į tai, kad keitėsi tė
vų komiteto ir apyl. valdybų sąs
tatai. 

Komiteto pirm. žodžiais ta-
! riant, sunkiausioji finansinė naš 

lio mėn . 15 d. ir baigiamas <ta — mokyklai patalpų nuoma, 
gruodžio mėn. ld . Aukas gali-1 gi visi mokytojai dirbą tik gau-
ma įteikti asmeniškai BALFo'darn i simbolinį atlyginimą, dau-
117 skyriaus valdybos nariams: Į giau iš pasiaukojimo. Surenka-
Juozui Urbel iui , Zinai Sinkevi-: mas mokestis iš mokinių už moks 
čienei, Onai Junkerienei ir Adol- i lą, toli gražu nepadengiąs moka-
fui Garbaliauskui. Jei kam būtų > mos nuomos už patalpas. Tenka 
sunkiau asm. susitikti, čia pami- j ieškoti kitokių pajamų šaltinių, 
nėtą, bet kurį valdybos narį, ga-jToks pajamų šaltinis yra, bent 

Pagerbimo pietūs vyko i ški l - j l ima skambinti Juozui Urbeliui ,! eilė metų būdavo Lit. mokyklos 

LATVIJOS 
GAMTOS REZERVATAI 

Į Latvijos gamtos apsaugos 
objektų skaičių priskaityta 
d a u g tyrų masyvų. Jų skaičius 
s iekia 80 . Tarp jų 20 tyrų su 
d a r o laisvus gamtos etalonus. 
J ie turi svarbią mokslinę reikš
m e . Prie apsauginių tyrų y r a 
spanguol ių rezervatai, kurių 
t iks las yra išsaugoti spanguo
l ių išnaikinimą. 

Prie apsauginių tyrų priskirti 
ir daugel is samaninių ir žolini-
nių tyrų, tarp jų Kemerų tyre 
l is , Sedos tyras, š o k o s t y r a s 
prie Es t i jos rubežiaus, Klangų 
ežero t y r a s Venspilio apylinkė
j e ir dar kiti. 

Mokslininkai skaito t y r u s 
g y v o s gamtos muziejais, kur 
išsi laikė re tos ir dingusios au
g a l ų rūšys . Ornitologai vėl t y 
ruose randa retas paukščių rū
š i s , kurios peri tyruose arba 
sus to ja t e n laike perskridimo 
paukščiai keUauninkai, pvz., 
gervės , sidabriniai kirai ir kiti. 

( t ) . 

apylinkės valdybos nariai. 
L i t mokyklos vadovybė ir klu

bas ir šiemet surengė bendrą ge
gužinę. Buvo malonu stebėti kai 
tiek jaunų rado bendrą kalbą su 
vyresniaisiais. 

Sio klubo įsteigimas M e l r o ^ 
Parko lietuvių kolonijos ribose įne
šė daug gyvumo: ir LB apylinkės 
narių susirinkimai amžiaus vi
durkiu pajaunėjo ir gausesni bū
na. 

Šiap, Melrose Park Lietuvių tau 
totyros klubas yra visiškai sava
rankus, įsiregistravęs Illinois vals
tijoje, kaip kultūrinė pelno ne
siekianti organizacija. 

Stasys V idmantas 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
M1SCELLA> EOUtt 

mingoje nuotaikoje: be ilgų pa-
negyrinių kalbų ir be "persaldin-
tų" tostų. 

Vytenis Elsbergas pasveikino 
sukaktuvininką visų dalyvavusių 
vardu, linkėdamas dar ilgai su ta 
pačia meile ir energija darbuotis 
lietuvybės labui. 

Tikrai nuoširdžią kalbą pasa
kė Raimunad Lapas, (jaunuolis 
gimęs JAV), sukaktuvininką va
dino dėde, pažymėjęs, kad jų gys-

i i i i it i i i iHiii i if i i i i i i immiiimiiiimiiiimt 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LTŲ aprašoma dr. J. Vaišnora. MIC 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje' telef. 344-9033, aukos bus pai-1 ir LB apylinkės kartu sutelkto-

mamos iš namų. Patogumo dėlei mis jėgomis kas rudenį rengiami 
, . • • • » • „ , • i . • x- • . • Knyga yra uk teologinė, ji dėl įdo 

galima aukas pasiųsti pastų, a- vakarai - konceetai. Šiais metais m i ų vįetįyjų aprašymo ir dėl 
men. čekiais arba bankų, čekius'toks vakaras - koncertas rengia 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

— o — 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reJtalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

i i i i imiii i i i imiii i i i i i i i immmiiii i i i i i imii 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Ir kitus kraštus 
.NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, DL 60632, telef. *W!7-5980 
immnmnmnnnmnniuimintinmnmi 

i i imtiiii i i i i i i i immiimiiimiimiiiii i i iti i i 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY. PUBIilC 
DTOOME TAX SERVICE 

4251 So. Maplenocd, teL 254-7451 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PtUETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiimmiiitiiiiuiiiiuitiiiiimi 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos, '.adijai, 

Stereo ir Oro Vėsintu v-ai 
Pardavimas ir T* ymas 

M I G L I N Ą TV 
2346 W 69th St., tek. . 776-1486 
l l l imil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i lHHHIIIIIIIIi lI lI lI l 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausia! skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 

sos yra visiems prieinamos 

• • ^ — - o - ^ 

R E A L Į S T A T E 

Marauette 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., 
sean. ir Sešt. visą dieną tel. 778-8031. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

išrašant vardu Balf ir siųsti ad- j mas spalio 28 d. Eagles salėje, 
resu: Į Melrose Park, 111. Rengimo rūpes-

Ona Junkerienė, 103 North 20- į čių našta ir šiemet tenka lit. 
-th. Avenue, Melrose Park, Illi- mokyklos tėvų komiteto pirm. 
nois, 60160.- Vytautui Suopiui ir LB apylinkės 

Balfo 117 skyrius dėkoja vi- valdybos vicepirm. soc. reik. Al
siems iki šiol dosniai per šį sky- giui Sinkevičiui. 

Meninę vakaro-koncerto prog-

gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
oovemta. Knyga didelio formato, 44( 
peL — kaina $3.00. Garima ją įsigyt 
knygoje: 
**T>rauge" 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii ' 

rių savo aukomis sušelpusius ne-
lomis neteka giminystės ryšių j dateklium patekusius tautiečius. I ramą atliks Melrose Parko Lietu-
kraujas. Dėdę Juozą Urbelį vadi- L j , Tautotyros klubo, tautinių 
nąs, nes jo paskatintas pamilęs, UTUANISTINĖ] MOKYKLOJ šokių grupė Klumpė. Dabartiniu 
lietuvišką spaudą, jo įtakos dėka į ! m e : B | i o k i u b o p i r m ^ A n t a . 
neatitrūkęs n u o tautos kamieno! L t o a m s t m ė šeštadienio m o - ' n a s Stankevičius, jr., ketvirtus 

RADIO PROGRAMA 

iHiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ji airių prekių pasirinkimas nebran-

irtat ii mūsą sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3333 S. Halsted St . Chicago, BL «0608 
2501 W. 8»tb St., Chicago, 111. «0«2t 

Telef.: 925-2757 — 2M-S320 
Vvtantas Valantinas j gus — $53.500.00. 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiii 

•4-ta k* Tahnaa. Labai gerai išlai
dytas 5 kamb. mūr. bungakrw. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat jreng 
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir TuDay (5200 j vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1% vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40-ta ir Artasian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,00000. 
- 40 br RodnreD 2 4 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

3*4a ir ABttay. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

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

Jei galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreipus j 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

ISNUOM. 4 kamb. butas Gage 
Parke. Šilima k- šiltas vanduo. Tik 
suaugusiems. Jokių gyvuliukų. Skam
bint po 5 v. v. tel. 476-7304. 

Prie pat Jaunimo centro išnuom, 
3-jų kamb. apšild. butas su balko
nu 3-čiam aukšte, šaldytuvas, vi
rimo pečius, oro vėsinimas. Rūsy 
yra skalbimo ir džiovinimo maši
nos. 5525 S. Claremont Ave. 

IŠNUOM. 2 gražūs kamb. su bal
dais, moteriai Atskira vonia. Ga
limybe naudotis virtuve. Marauette 
Pke. Skambint 925-1693 

HELP VVANTED VYRAI 

Namas — Svajonė: S butai, 4 vo
nios, cantrallnis saldymas, atomini 
slAptuvS, S auto garažas. 2 balko
nai. Patlo, Marquette Parko centre. 

Mūr. bungakm. S miegami, 
žlal užlaikytas. $14,000. 

Gra-

• 
biznis. 

i r 
$80.000 

tavernos •mainės 

Mūr. namas. Dideli taverna, sale 
apie 200 svečių. 2 butai po 6 kamb 
$85,000. 

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

2951 W. 63rd Stf 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 

HINSDALE AREA 
Expenenced Auto Mechanic, Need-
ed for a busy modern repair shop. 
Pull time. Call Rich at 

Te*. — 920-170* 

J A N I T O R 
3 days a vveek 

Mušt speak English 
IDEAL CART0N C0MPANY 

6601 S, Laramie Ave. 
Tel. - 594-1800 

Ask for GLOBIA 

Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi-

SGHOOL BUS DRIVERS 
We need a fevv drive: s t o LU;J 

school children t o a p r i v a t e 
schccl i i SfcD!d 
an automatic t r a n s m i s s i c n , m e -
dium size bus, dr ive aboux 7 t o 
9 am a n d 2 - 4 p m evary schoo l 
day. 

NO EXPER. NECESSART 
We wil l pay y o u t o l e a m h o w 

to drive a schcol bus. If y o u a r e 
at least 21 with a good d r i v i n g 
record g ive us a call. 

Tel. - 392-9300 

• • 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

ir sukūręs lietuvišką šeimą. Bal - į icvkla^mokšlo metus šiemet pra-- metus studijuojąs'astrofiziką," bi-Į į : 0 ° i l d * : 3 0 v a l ' ^ ^ ~ P«*io-
fo centro valdybos pirm. O. Ru- j J £ „ ^ 9 d . M o k y k ] ą l a n . Į v ę s M e l r o s e P a r k o l i t . m o k y k I o s | ^TSJ^SSTJ^ 
dienes sveikinimą perskaitė z , m a | k y t i j s j r e g j s t r a v 0 20 mokinių. į auklėtinis, kaip ir dauguma šio j h- Magdutes pasaka. Sia programą 
Sinkevičienė. Tiesa ši mokykla niekad negalė- • klubo narių. j veda Steponas ir Valentina įtoinkai. 

j Biznio reikalais kreiptis } Baltic Flo-
Tarp šio klubo, lit. mokyklos rista — gėlių bei dovanų krautuve, 

vadovybės ir LB apvlinkės vai- i 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
dybos vra glaudus bendradarbia- i 0212T Telefonas 268-0489. Ten pat 
vimas. Malonu pažymėti, kad di- g a u n a m a s d i e n r a S t i s "D™S*°" ir ra* 

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

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

BUTU NUOMAVIMAS 

Dažniausiai tokiomis p r o g o - ! ^ p a s i g i r t i dideliu mokinių skai-
mis kalbos būna per ilgos, š i u o | č i u m ; j b e t g a l i pasidžiaugti ir di-
atveju apie Juozo Urbelio nuveik- d u o t i s , kad šis kuklus skaičius 
rus ir dabar dirbamus darbus bu- j n e m a ž ė j a , bet palyginus su prie? 
vo galima žymiai ilgaiu paical- ^ ^ m e t ų s k a i 5 i u m dar padidė-
bėti. 

Inž. Juozas Urbelis, tik apsigy
venęs Melrose Park įsijungė į čia 
veikiančias organizacijas ir jų val
dybose ėjo ir tebeeina įvairias pa-
eigas. Nuo pat pirmųjų dienų 
SLA 125 kuopos vald. vicepirmi
ninkas, 23 metus administra
vo ž u m alą "Sėją", jau 25 metus 
yra Balfo 117 skyr. Melrose Park 
ir apyl. vald. pirm., taip pat ir 
centro valdybos direktorius, Lie
tuvių Amerikos piliečių klubo val
dybos kasininkas jau 21-neri me
tai ir jau penkti metai LB Mel
rose Parko apyl. valdybos kasinin
kas. Jau daugelį metų, kai mini
ma Vasario 16-toji Melrose Par
ke, koordinuoja lėšų telkimą Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Kad 
IPŠM telkimas Mclmse r*arke V a - j n , a i >'ra , 

šokius šokti. Šokių mokytoja sie

jo. Nors mokinių skaičiumi ir ne
pasižymi, bet mokomo jo perso
nalo gali pavydėti ir didesnės li
tuanistinės mokyklos. Mokyk
los vedėjas Jonas Rugelis ir mo
kytoja Rasa Juknelytė yra abu 
mokytojai iš profesijos ir iš to 
"Duoną valgo". 

Vedėjas Jonas Rugelis dėsto vy
resniems skyriams lietuvių kal
bos dalykus, Lietuvos geografiją 
ir istoriją, taip pat ir moko visus 
skyrius dainuoti ir yra mokyklos 
chormeisteris. Mokytojai Rasai 
Juknelytei tenka gerai pasitempti 
su žemesnių skyrių mokiniais, y-
pac pirmamečiais, mokinant tei
singai lietuviškus žodžius tarti ir 
kirčiuoti. Šioje mokykloje moki-

mokinami Ir tatitinius 

dėlė dalis klubo narių yra ir LB 
apylinkės nariai, net du yra 

site didelį pasirinkimą lietuviškų kny-

Valdymas 
Draudimai — batone Tas 

NotariatM — Vertknaj 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

U155 S. Kedzie Ave . — 778-2238 

sario 16-tos progomis vyksta 
sklandžiai, tai J. Urbelio nuo
pelnai. Kad vietos lietuvių visuo
m e n ė tą vertiną, tą parodė pa
gerbimo pietuose dalyvavę n e tik 
gausumu, bet politinių bei religi
nių įsitikinimų atžvilgiu. 

Greta įvairių organizacinių įsi-
pareigavimų inž. Juozas Urbelis 
rado laiko išplatinti veik visą 
laidą J. Gliaudos parašyto roma
no "Sunkiausiu keliu" ir 500 

^ 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

I-ji dalia. Kfcygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendri j - a- jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes -
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Eendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata. Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siust i: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., Chicago, D. 60629. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Toriu Chlcagoa miesto letdlma 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJU8 PUMPUTIS 

2-jų aukJtų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marauette 
Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Dr. Albertas Gerut i s 

P E T R A S K L I M A S 

m BBBB 1 

D Ė M E S I O 
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niai yra mokomi ir tautinius 
daugel kartų talkinusi buv. šokių 
mok. Aušrelei Ramanauskienei. 
Malonu pažymėti, kad Astra Va
lytė yra buvusi šios mokyklos j j^ 
auklėtinė, priklauso Melrose Park 11| 
Lietuvių tautotyros klubui, yra i g 
to klubo šokių grupės K l u m p ė j : 
šokėja ir buvusi to klubo pirmi
ninkė 

Mokyklos mokinių tėvų komi
tetą šiemet sudaro: Vytas šuopys 

I 

K0DIL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

Mes dabar turime tokj gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50^J,. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

D*l nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

UPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit* 
a i apdrauds nuo ugnies tr automo
bilio pas mus, 

FRANK ZAP0L IS 
3206 H Wcst toth Street 

Chicago, DlinoU 
Telef. GA 4-8«M 

Tai monografija ap ie v i e n ą 
iš Nepriklausomos Lie tuvos Kū
rėjų, ž y m ų vals tybininką, i s t o 
riką ir kankinį. 

Išleido Vilties Draug i jos L e i 
dykla 1978 m. Cleveland, Ohio . 
318 pusL, kaina su pers iunt i 
mu $10.73. Il l inois g y v e n t o j a i 
dar prideda 50 et. t a k s ų . 

Užsakymus siusti D r a u g a s , 
4545 W . 63rd St. , Chicago , HL 
60629. 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6655-59 So. California Ave, — Tel. 471-0283 

" 476-8872 

Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITIONrNG) 
STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Langys 

uiiimiiii imiii imiimiiii i imiiimiHMmi 

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

Ę Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiinni'inimiii 
PACKAGE EJLPRESS AGE>CV 

MARIJA NOREKIENt 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rftilea 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu, j 
2«OS W. 69 St.. Chicago, m. M « l . | 

TJ*"!* — %NFA S-2787 
iiiiiiiiiiiiiinmnniHmimiimiiiiiiiniiiHi •, 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M o v i N G | 
ŠERĖNAS perkrausto baldui ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimiiiiiHiiiiiiimiiiiiii 
iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiimihiiiiiiii 

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

visn. rdšin. giindla. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
llllllllllllllllilIlIlIlIlIlIUlUlHIIIIIIIUUinil 

1.1. Kraševskio 

VITOUO RAUDA, 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILLI ADAI. Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 
B lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čvs. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusL Kaina su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 V/. 6 S H SU 

Cfafcafjo, 111. 90629 

^iiiiiiiuiiuiMHiiiiiuiiiuiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiK' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiuii 

Remkit tuo* binuerius, kurte 

skelbiasi "Drauge". 

Perskaitę "Draugą" duoki te 

jį ki t iems pasiskaityti . 

Platinkite "Draugę". 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



A. A, ZIGMAS DAILIDKA 
Mirė sunkios vėžio ligos iškan

kintas 1978 m. rugpiūčio 8 d. Pa
laidotas rugpiūčio 12 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Gimė (1920 m. liepos 16 d. La-
patiškių k., Lydos apskr. Baigęs 
vietos pradžios mokyklą, mokėsi 
Vilniaus lietuvių gimnazijoje. 
Dėl lėšų stokos negalėdamas čia 
tęsti mokslo, persikėlė į arčiau 
namų esančią Eišiškių gimnazi
ją, kurią baigęs įsigijo brandos 
atestatą. Buvo veiklus lietuvių 
moksleivių organizacijose. 

Atsidūręs tremtyje 1946— 1949 
metais studijavo ir baigė magis
tro laipsniu Hamburge —Pinne-
berge Pabaltijo universiteto tei
sių fakultetą. Šiame universitete 
buvo vienas iš studentų varpi
ninkų draugijos steigėjų ir jos 
vadovybės narys. 1948 metais Pa
baltijo universiteto lietuvių stu
dentų valdybos pirmininkas. 

1950 metais emigravęs Ameri
kon, apsigyveno Chicagoje ir čia 
pasinėrė lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Daugiau kaip 25 metus 
dirbo JAV Lietuvių Bendruo
menėje, liaudininkuose ir kitose 
organizacijose. 1956 — 1958 — 
JAV LB Chicagos apygardos val
dybos narys. 1961 —1964 metais 
—JAV LB centro valdybos iždi

ninkas, <1964 — 1967 metais — 
JAV LB centro valdybos narys 
kultūros reikalams ir JAV LB Kul
tūros fondo pirmininkas. Bedirb
damas LB apygardos ir centro 
valdybose labai daug atliko litu
anistinėms molcykloms vadovė
lius beleisdamas ir beruošdamas 
įvairius kultūrinius parengimus, 
Dr. Vinco Kudirkos sukaktį ir kt. 
1958 — 1964 m. buvo Lietuvos 

.Valstiečių liaudininkų s-gos cen
tro komiteto narys, generalinis 
sekretorius. Priklausė Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungai ir buvo 
išrinktas centro valdybos vicepir
mininku. Dr. Kazio Griniaus Fon
do valdyboje ėjo vicepirmininko 
pareigas ir daug dirbo Prano Če
pėno "Naujųjų laikų Lietuvos | 
istorijos" I-jį tomą beleidžiant. 

Bendradarbiavo Metmenyse, 
Sėjoje, Naujienose, Varpe. Dau-

.. giausia rašinėjo Sėjos žurnale. Pa-
m sirašinėdavo Z. Aidulio ir A. Bar-

čiaus slapyvardžiais. Daugiau 
kaip dvidešimt metų bendradar
biavo šiame žurnale. Per pasku
tiniuosius aštuonerius metus bu
vo veiklus Sėjos redakcinės kole
gijos narys. 

Velionis Zigmas buvo gerai iš
simokslinęs. Be lietuvių kalbos 

"... Ar ne pats laikas įkaitusiems 
atvėsti? Ar nereikia atvėsinti gal
vas ir suprasti, kad šitaip veikda
mi nieko gero nepasieksime, o tik 
griausime visa tai, ką per ilgą lai
ką sunkiu darbu sukūrėme". 

"... Bendrieji lietuvių tautiniai 
reikalai yra pirmoje eilėje ir dėl 
jų tenka rodyti pakankamai ge
ros valios bei lankstumo, kad iš
laikius tautinę vienybę ir sėkmin
gai dirbus bendrą visų lietuvių 
darbą". 

Kai vieno klubo nariai visuo
tiname susirinkime nutarė ap
skųsti dienraščio leidėjus bei re
daktorius aukštosioms kitataučių 
įstaigoms, velionis Zigmas Dai-
lidka pasiūlė viešai nuo Šitokių 
veiksmų atsiriboti ir šiuo reika
lu pareiškimas buvo išspausdin
tas 1977 metų Sėjos Nr. 2, 143 
psL 

Begyvendamas Chicagoje sun
kiai dirbo ledų gamykloje ir vė
liau braižytoju bei planų tikrin
toju vienoje įstaigoje. Gerai žai
dė šachmatais ir dalį laisvalaikio 
praleisdavo prie šachmatų len
telės namuose, Jaunimo centre ar 
Marąuette parke gražią vasaros 
dieną. 

Pasiliko nuliūdę žmona Valen
tina (Baukutė), dukros Vilija ir 
Saulėna, žentai, daugybė artimų 
bičiulių. 

A. a. Zigmo Dailidkos asme
nyje mūsų tauta neteko darbš
taus visuomenininko ir labai ma
lonaus žmogaus. 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 15-kos metų veiklos sukakties 
minėjimo banketo metu š. m. rugsėjo m. 23 d. apdovanoti LŠST Garbės 
ženklais^ Iš kairės: K. Vidžius, B. Aniulis, L. Litvinienė, A. Abaravi
čius, A. Aniulienė, V. Zinkus ir N. Martinkus Nuotr. P. Malėtos 

kad Balfas būtų pripažintas. Le 
galizavus Balfą. visi pamena-' 
me, kokią didelę materialinę! 
ir teisinę pagalbą sulaukėme iš t 
Balfo, būdami Vokietijos karo 
zonose, kai Balfo pirm. prel. J. 
Končius pulkininko uniforma 
galėjo lankyti lietuvių stovyk
las. Nesudarykime nereikalin
gų precedentų, kurie galėtų su
silpninti Balfo turimą statusą. 

F. Andriūnaa 

DRAUGAS, pirmadienis. 1978 m. spalio mėn. 16 d. 

A. t A. JONUI EVANS, Sr., mirus, 
h DUKRAS, SŪNUS bei kitus gimines ir artimuo-| 
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Chicagos Lietuviu Choras "Pirmyn" 

BALFO DEVYNIOLIKTAS SEIMAS 
Artėjant Balfo 19-tam sei; titulas, o tik pareigų nusaky

mui, kuris įvyks spalio 28 dJmas. Be to, negalima pamiršti I 
Chicagoje, tenka pakalbėti apie I labai svarbios aplinkybės, kad, 
kai kurias aplinkybes, liečian- steigiant Balfo organizaciją, | 
čias Balfą Balfo seimas dabar Į mūsų geri teisininkai paruošė 
šaukiamas kas treji metai. Sei I Balfo įstatus, kurie atitiktų 
mas. kaip vyriausias Balfo or- į Amerikos teisinę dvasią, nes 
ganąs, turi atlikti svarbias j buvo labai svarbu, kad Balfas 
funkcijas: išrinkti naują direk-1 būtų įregistruotas Prezidento 
torių tarybą, priimti įstatų pa
keitimus bei papildymus, spręs-

IIIItlltlIlHIIIIIIIHIIIllllilIlIlIlIflIlIlIlIlIii 

S O P H I E B A R Č U S 
R AMO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillimil 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

ti iškilusius esminius Balfą lie
čiančius klausimus, veiklos link 
mės nustatymą ir kit. Tad yra į skirdavo stambias pinigų su 
svarbu, kad seimas būtų gau-i mas. Tačiau reikia atsiminti, 
sus, darnus, darbingas ir sėk- kad organizatoriai turėjo nuga 
mingas. Suprantama, to pasiek-',lėti nepaprastai dideles kliūtis 
ti reikia gero pasiruošimo ir' ,* padėti ypatingas pastangas, 

suplanavimo, — tai yra 

karo šalpos kontrolės taryboje 
ir būtų priimtas pilnateisiu na 
riu į Tautinį karo fondą, k u J įvairūs pasako^nai surišti su Jie-e t - tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 

1977 
$5.30. 

ris savo nariams pašalpoms į A~utoriaus^dinys,' MoTpusL 1977 
m. Kaina su persiuntimu 
Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, EJL 60629 

L. S. 

A. a. Zigmas Dailidka 

gero 
centro valdybos rūpestis. Sky
riai turi ruoštis savo keliu: iš
rinkti atstovus į seimą, susipa-j 
žinti su dienotvarke, su įstatų 
papildymais bei pakeitimais, į 
apgalvoti aktualijas, kurias rei-l 
kia kelti seime, Gausus atsto-į 
vų skaičius iš skyrių rodytų! 
Balfo organizacijos stiprumą, 

į jos gyvastingumą. Gausus at-
! stovavimas suteiks galimybę 
geriau išnagrinėti kilusius klau 

I siirms, įneš daugiau minčių, nau 
Ijų planų, skatins Balfo organi
zaciją eiti su gyvenimu, atlikti 
uždavinius ir pareigas, kurias 
šiandieną sudėtingas gyveni
mas pateikia netikėtai. 

šiandieną jaunų, naujų jėgų, 
įtraukimas, be abejo, yra sky-Į 
rių ir visos Balfo organizacijos | 
vienas didžiausių rūpesčių, ta
čiau, kad tai nėra lengvas uždą 
vinys, matyti iš to, jog kai ku
rie skyriai vakrybon narius ren
ka visam laikui ne dėl to, kad 
vyresnieji būtų ištroškę val
džios, kaip kartais rašoma, bet 

, dėl to, kad, valdybos nariui pa-
sezoną veikiąs | braukus, turima sunkumų 

A.+A. ZENONUI KUDŽMAI 
staigiai mirus, žmonai GENOVAITEI ir šeimai: sese
rims ELENAI KUDŽMAITEI, ONAI ŠEŠTOKIENEI, 
ALBINAI RUGIENIENEI ir broliui AUGUSTINUI ir jų 
seimcms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Anelė Žemaitienė 
Terese ir Bronius žemaičiai 

ir jų šeimos 

GRĮŽIMO DRAMA 

Jau penktą 
dar mokėjo lenkų, gudų, rusų, I teatras Victory Gardens, esąs I nau;J-ą vaidybos narį gauti. Be 
vokiečių ir anglų kalbas. Skai- į Chicagos šiaurėje, iki spalio 221 a b e j 0 > w ^ ^ iįudna aplinky-
tydavo daug knygų ir žurnalų. Į d. stato H. Pinter dramą "The I ̂  ' k a d m ū s ų j a u r i 0 j j karta 
Buvo labai malonaus būdo, savo J Homecomming". Tai daugiau j yra indiferentiška lietuviškai į 
šypsenos niekam nesigailėdavo, j komedija, vaizduojanti filosofi-: organizacinei veiklai, bet dėl to 
tolerantas, darbštus, labai parei- j jos profesoriaus su žmona grį- j vis tiek kaltę turėtų prisiimti j 
gingas ir punktualus. Savo nusi-jžimą į tėvo namus, kur broliai į vyresnieji dėl nepakankamų pa-! 
teikimą išdėstė 1973 m. Sėjcs Nr. ir tėvas atmuša nuo jo žmoną. į stangų jaunimui pritraukti. Iš 
1 —2 straipsnyje'^Laikas įkaitu-Į Pastatymą režisavo Loyolosįviso lietuviškos išeivijos išliki-
siems atvėsti" šiais žodžiais: jUniv. teatro profesorius D. Za-'mas tiesiogiai priklausys nuo 

"...Dažnai antraeiliams daly
kams skiriame daug dėmesio, be 
reikalo gaištame laiką susirinki
muose bei suvažiavimuose ir taip 
pat daug vietos užimame -paudos 
puslapiuose, užpuldami kitaip 
galvojančius ir juos kaltindami 
nebūtais, negirdėtais nusižengi
mais, išvadindami dargi piktais 
vardais ir t L". 

cek. Tarp aktorių yra dramos Į to, koks bus mūsų jaunimas, ką 
studijas išėjusių Wisconcino. | sugebės tėvai ir mokyklos jiem 
Rochesterio, Northwestern uni-j duoti. Jam laikas pagalvoti 
versitetuose. Meniniu atžvilgiu 
pastatymas vertingas, morau-
niu — klausimas. 

— Amerikoj dešimčiai nauja
gimių tenka 3 abortai. 

žĮuiiiniiiiiiiiiiuiiiiiihiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiumiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiĮĮ 

I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
\ tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- į 
I Iiai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms = 
j leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
Įj $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. | 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S West 63rd Sfr., i 
I Chicago, 111. 60629 i 
TflIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMr 

>|!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«: 

i įsigykite šią popuiiarę plokštelę i 
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOCONDA - TOSCA | 

1 TURANDOT - AIDA - LA JTJTVE - ANDREA CHENTER l 
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIAOCI = 

j STASYS BARAS, tenoras | 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras = 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 1 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- : 
Ė m u $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: E 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chicago. Dl 60628 I 
'firiiiiHiniiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiT 

kad ir Balfas efektingiau ir 
stipriau prisidėtų prie lietuviš
kų] mokyklų paramos. Jei ne
bus lietuviško jaunimo, nebus 
lietuviškos išeivijos, nebus ir lie į Q D U BROLIUKAI, Anatolijus Kairys 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
tuviškų organizacijų. Tas klau 
simas buvo keltas šią vasarą 
centro valdybos pirmininkei M. 
Rudienei, lankantis su praneši-

• 
D 
D 

lū 
D • mu Philadelphijoje. 

Skyrių veJklai palengvinti 
vertėtų skyrių valdybos ir re- j 5 
vizijos komisijos narių kaden-' L J 

DIENA PRIE E2ERO, A. Baronas. Pasakaitę 
DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka 
GABRIUKO U2RASAI, J. gvabaitė-Gylieoė. Apysaka 
KALNUOSE. Milda Kvietytė. Pasakos. 

KISKUCK) VARDINES. St Džiugas. II-ji laida. Eflėraafial 
KETURI VALDOVAI, St Džiugas. Pasaka 
KAD? ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai (2.50 
LABAS RYTAS. VOVERE, J. Minelga. Eilėrattiai $2.50 
LAUME DAUME, St. Petersonienė. Pasaka $5.00 

C .50 
$3.00 
$4.00 
$3.00 
$3.00 
$2.50 
$2.50 

D MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
ciją prailginti 3 metams, sulygi r-j MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Efi. pasaka $3.00 
nant su tarybos ir seimo kaden Į [ j PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bmdoklenė. Apysaka 

Vytautas ir Albina Vaškiai jteikia Baltimorės lietuvių muziejui krai
čio skrynią. Iš kairės: Vytautas Vaškys. Elena Dkien?. Kęstutis Česo-
nis, Albina Vaškienė ir Algimantas Grintalis 

cijomis. Taip pat kai kurie sky 
riai pageidauja, kad į seimą bū
tų siunčiamas vienas atstovas 
ne nuo 25, bet uuo 100 narių, 
nes tolimesnių vietų skyriams 
yra per didelės išlaidos. At
kreiptinas dėmesys j tarybos 
rinkimų sistemą, nes pagal da
bartinę sistemą skyriams labai 
neproporcingai atstovaujama t 

i neproporcingai atstovaujama ta 
įryboje. 

Spaudoje buvo pasisakoma 
prieš vartojimą direktoriaus 
termino, padarant iš jo titulą. 
Faktinai direktorius nėra joks 

$3.00 
$450 
$1.50 
$2.50 
$3.00 
$1.50 
$1.50 
$1.50 
$1.50 

O PUPUČIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos 
D SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai 
O VYSKUPO KATINAS, C Grfncevičius. Pasakos 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonusattė-Abromaitieoė 
• PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkdevičiūte 
• SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. PūkeJevififlt* 
• KLEMENTINA IR VALENTINA, B. PūkelevičiOtė 
• RIMAS PAS KĘSTUTI, B. POketevičiatė 
• BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE \ MENULI, Danutė Bindokienė $1 JO 
Q JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $1.30 
• RŪTELES AITVARAS, J. Narūne $1.50 
• ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas S3-00 
Q VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnieoė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siusti: 
, DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago. IDL 80820. 

UI ĮMisl-HsM pfMM M trnOą 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeC 

A. t A. 
MARIJAI CIŽIENE! 

iškeliavus ajtnžinyben, nuoširdi užuojauta ALICIJAI, 
dr. HENRIKUI ir STEPUI SOUAMS. 

Magdalena ir Juozas Kriaučiūnai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 
Tel. 

737-8600 
737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR S Ū N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So . 50th Av., C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6»th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIOiKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \>e.. CKF.RO. II I Tel. OLympic 2-1003 

\ > • 
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X Eglė VUutienė, Chicago, 
BĮ., žinoma mūsų aktorė, yra 

j nuolatinė "Draugo" rėmėja J i 
labai apgailestauja negalėjusi 
dalyvauti dienraščio bankete. 
Šia proga ji primena kiekvieno 
lietuvio pareigą remti savo kas-

at-
Už 
dė-

Į dieninį "Draugą". Kartu 
X Vita Baleišytė, dr. Pranas Į šveitė ir 25 dolerių auką. 

Budininkas, mokyt. Milita Mila
šienė ir dr. 2ivilė Modestienė iš
rinkti kandidatais į Balf o direk
torių tarybą. Rinkimai įvyks 
Balf o seimo metu Chicago je, 
spalio 28 d. 

x "Audros" choro visuotinas 
tėvų susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalio 18 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Susirinkime 
tėvai bus supažindinti su choro 
veikla ir numatytais šio sezono 
pasirodymais. 

X Švč. M. M. Gimimo para
pijos tretininkų brolijos nariai 
ir narės priims Šv. Komuniją 
8 vai. Šv. Mišiose sekmadienį, 
spalio 22 d. Po Šv. Mišių bus 
bendri pusryčiai mūsų salėje. 

X Kalėdinių papuošalų gami
nimo kursai pradedami Bolze-
ko lietuvių kultūros muziejuje 
lapkričio 3 d., 7:30 vai. vak. ir 
vyks penktadieniais visą lapkri
čio mėnesį. 

x Rašyt. Nijolės Jankutės 
veikalą "Gilanda" spalio 28 d. 
stato Californijos lietuvių ope
retė Los Angeles. Muziką pa
rašė komp. Ona Metrikienė. 

X -Akt. Jonas Kelečius lap
kričio 11 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Los Angeles, 
Calif., atliks programą filiste
rių skautų ruošiamame vakare. 

X Nijolė Papienė, 7355 So. 
Whipple St. Chicago. UI. 60629, 
vadovauja tautinių šokių moky-

didelę paramą esame labai 
kingi. 

X Ella Klavcanas, Rockford, 
111., atnaujindama prenumera
tą atsiuntė 15 dolerių auką ir 
šiuo būdu gražiai parėmė mūsų 
spaudos darbus. Ji skelbiama 
"Draugo" Garbės prenumerato-
re. Labai ačiū. 

X Aukomis po 5 dolerius sa
vo dienraštį parėmė: 

S. Vilinskas, Windsor, 
Jonas Venckus, Los Angeles, 
Martynas Sumantas, Los 

Angeles, 
Ona Motiekaitienė, North 

Glen, 
Vladas Kuzavinis, Los An

geles. 
Visiems esame labai dėkingi. 
x Po 3 doL aukojo: S. Rie

kutė, Alb. Žaliauskas, J. Sva
ras, A. Petrauskienė. Al. Koye-|30 metų 
laitis, C. Žilionis, C. Modestas, | Sekančią 
Jurgis Gylys, M. Macevičius, 
Veronika Janulienė, Pr 

Dalis Dainavos Jaunimo stovyklos tarybos, posėdžiavusios Dainavoje spalio 7 d. Matyti: Br. Polikaitis, 
Jadv. Damušienė, V. Lelis, S. Laniauskas. kun. V. Dabušis, Ar. Udrys ir dr. A. Darnusis. Nuotr. J. Urbono 

i Š A R T I IR T O L I 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko spalio 11 

džių kambarį, kur turėję įvykti 
susirinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo L. Dainauskienė, se
kretoriavo Al. Likandenene. 

dieną Dariaus - Girėno posto Į Valdybos pirm. K Leonaitienė 
salėje. Pirniininkavo Vincas Sa- j pranešė, ką per vasarą nuvei-
maška, sekretoriavo Bruno Gra-j kėm, kur dalyvavom, a t f*° v a " 
mont. Puvo pagerbtas miręs Vom, sveikinom ir ką žadam 
narys John Evans i r pristatyti Į ateity veikti. Planų daug, lai-
naujai priimti nariai: N. Lan- |ko mažiau. Vieni planai suby-
gys, J. Jankauskas, B. Norei-1 ra dėl laiko stokos, kiti — ne 
kis ' R. Boese, H. Mikaitis, W. i n Uo mūsų priklausančių aphn-
Tenclinger, D. Vaikutis, V. La-' kybių. Suplanuota ekskursija 
pis ir R. Anderzunas. Julius į Wisconsin Delis nukeliama l 
Kuzas pristatė kandidatą į pavasarį, rudenį pritrūkom sa-
Cook County teisėjus F. Butlar., vaitgalių. Sekė iždininkes 

j » VALSTYBĖSE rnimas ir antrasis Kanados šau
lių sąskrydis. Numatyta plati 

_ PreL Jonas Balkūnas, at- mUb^m programa * ' " 
vyksta į New Yorką spalio 28 Į 
d,, šeštadienį, 7 vai. vak. Kul-| 
tūros židiny, Brooklyne, Newį 

Laukiama 
svečių iš centro valdybos, šau
lių ir nešaulių iš kitų Rinktinių 
bei kuopų. Spalio 7 d., Aušros 

Yorke, skaitys invokaciją ir Į V a r t ų įį̂  r
 b u g 1 ^ ^ ^ 

tars žodį lietuvių katalikių mo- j m i n ė j i m 0 sktas K g. Rinktinės 
terų organizuotos veiklos 70 j ^ ^ j , ^ s t p Jakubicko paskai-
metų ir Pasaulio Lietuvių k a - j t a > organizacijų atstovų sveiki-
talikių organizacijų sąjungos 1i n i m a i > Rįnfctįnės vėliavos šven-

sukakties minėjime, j ̂ n ^ gauliškoje veikloje pasi-
dieną, sekmadienį, Į ž y m ė j u s i e m s žymeniu įteikimas, 

spalio 29 d., 11 vai. P r e l a t a s ; naujų narių priesaika. Meninę 
glite-! atlaikys pamaldas ir pasakys | p r o g r a m ą a t I i k s š - solistė Gina 

x "Chicago Sun Times" dien-
kričio 11 d., 7:30 vai. vak. L i e ! 

tojų seminarui š. m. lapkričio | mo proceso jau apkaltintas 
23—26 dienomis Jaunimo cen- i žmogus ir skelbiamas jo adre-
tre, Chicagoje. Dalyviai kvie-1 sas. 
čiami registruotis iki lapkričio 
1 dienos. 

x Sofija ir Gediminas Mic
kevičiai, Michigan City, India
na, pratęsdami "Draugo" pre
numeratą pridėjo didesnę auką 
"Draugo" paramai. S. ir G. 
Mickevičiai yra nuolatiniai 
"Draugo" rėmėjai ir garbės 
prenumeratoriai. Ta proga ten
ka paminėti, kad jie negalėda
mi dalyvauti "Draugo" banke
te įteikė 50 dol. "Draugo" ad
ministracija ir Katalikų Spau
dos draugija širdingai jiems dė
koja. 

X Izidorius ir Elena Vasyfiū-
nai. Boston, Mass., žinomi mu
zikos darbuotojai, dažnai pare
mia savo dienraštį. Ir dabar vėl 
gavome jų 20 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Vitas ir Danutė Sir gėdai, 
Cleveland, Ohio. išreiškė pasi
tenkinimą lietuvišku dienraščiu, I viešbutyje. Bilietus į pokylį ga 
atnaujino prenumeratą ir pri- į l i m a įgyti L f o n d o „ ^ R ^ 
dėjo didesnę auką. Labai ačm. įir j Vaznelio prekyboje, (pr.) 

X D. Burkvrit, Ontario. N. Y.,' 
atsiuntė prenumeratos mokestį. 
užsisakė knygų ir pridėjo auką. 
Ačiū. 

x Marcelė Vaičius, Santa 
Monica, Calif., atsiuntė 7 dole
rių auką. Dėkojame. 

X "Draugo" romano konkur
sui rankraščius reikia prisiųsti 
ligi lapkričio 1 d. 

x Pampano Beach LB apy
linkė per pirm. V. Balčiūną at
siuntė Švietimo tarybos iždinin
kui $50 auką lituanistiniam 
švietimui paremti. L. Bendruo
menės mėnesio aukų rinkimas 
lituanistinėms mokykloms tę
siamas iki spalio 31 d. (pr.) 

ris; po du dol. — J. Babušis,! pamokslą, specialiose mišiose uz I į a p k a u s k į e n ė ir Montrealio Auš-
A. Kohl. Visiems maloniai dė- midusias katalikių veikėjas, j r o g Vaxtą p a r c h o r o ^y^ ok_ 
ko jame. pranciškonų koplyčioje. \tetaa. Po to visų dalyvių po-

X Sol. Danutė Stankaitytė, — Baltiniorės Lietuvių Ben- į k y l i g ^ ^ ^ k a r t ą p a s i r o d y s 

koncertuoja Bostone lapkričio; druomenės apylinkės valdyba Į J o n Q R ^ į j ^ orkestras "Tri-
12 dieną. Įrengia ypatingą koncertą ^ P " t ^ t a s " . Spalio 8 d., Aušros Var-

tų šventovėje iškilmingos pa- j 
maldos, po jų AV salėje įvyks 
visų dalyvių ir svečių išleistu
vės — pietūs. Burtų keliu bus 
paskirstoma vertingų meno kū
rinių. Savo kūrinius suaukojo 
Pr. Baltuonis, Kr. Bendžiūtė -
Makauskienė, Lukoševičienė, G. 
Montvilienė, D. Staskevičienė, 
Alf. Vazalinskas, J. Šiaučiulis, 
B. Balaišis. 

— Moterų šventė. KLK Mo
terų draugijos Montrealio sky
rius gruodžio 2—3 dienomis 
rengia savo metinę šventę. AV 
parapijos salėje bus surengtos 
dvi parodos — Birutės Delkutės 
keramikos kūrinių ir Norberto 

tuvių svetainėje su lietuviško-: 
rastis praėjusio šeštadienio lai- Į ^ dainomis pasirodys net du j 
doje išspausdino Liudo Kairio j I n e t a i , Clevelando Ramovėnų 
reikalu palankų laišką. Laiško i c h o r a s / v e d a m a s muz. Juliaus 
autorius klausia, kodėl be teis-!Kazėno ir studenčių vokalinis 

vienetas "Nerija", vedamas Ri-

lis buvo tęsiama Lietuvių klube. 
Dr. H. Lukaševičius paskaito
je išsamiai palietė gyvybinius 
mūsų tautos reikalus. Pabaigo
je buvo atlikta fantazija — 
"Praamžius pabudino gyveni-
man šimtmečius gulėjusius ka
puose galiūnus ir vaidilą". Šią 
programos dalį atliko S. Vaškie
nė, P. Armonas, A. Mateika, 
S. Velbasis ir S. Vaškys. Šau
liai bažnyčioje ir salėje dalyva
vo su vėliavomis. 

— Aleksas Kulnys (Rancho 
Palos Verde, Calif.), chemijos 
inžinierius, antrai kadencijai 
perrinktas LFB Los Angeles 
sambūrio piraūninku. Kiti nau
josios valdybos nariai: Edmun
das Arbas, Juozas Kojelis, Al
gis Raulinaitis ir Leonardas 

! Valiukas — vicepirmininkai, Bi-

Ch. Austin parodė filmą iš Pre-
1 kybos rūmų veiklos. Rūmų rei
kalais kalbėjo: Juozas Skeivys, 
Juozas Bacevičius, Charles P. 
Kai, Bruno Klemka ir kiti. 

Stasys Patlaba 

L. D. K. BIRUTĖS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS 

Rudenėjant atgyja organiza
cijų veikimas, prasideda posė
džiai, susirinkimai. Įsijungda
mas į bendrą gyvenimo tempą ir 
L. D. K. Birutės dr-jos Chicagos 
skyrius suaktyvėjo. Pirmą kar
tą po vasaros atostogų susirin
kom rugsėjo 24 d. Dešimtą va
landą ryto buvo atlaikytos šv. 
Mišios už a. a. narę M. Jauto-
kienę. Mišių metu buvo prisi
mintos ir kitos, neseniai miru
sios, birutininkės. Šv. Mišias 
atnašavo kun. J. Borevičius, SJ. 
Po Mišių visos narės su svečiais 
susirinko Jaunimo centro posė
džių kambary pusryčiams. Di-

J. 
Ivaškienės ir buvusios iždinin
kės L. Stasiūnienės pranešimai, 
klausimai ir sumanymai. Iš-
sprendėm keletą mums svarbių 
klausimų. Susirinkimas užtru
ko pusantros valandos, žinoma, 
kai prie to laiko pridedant pus
ryčiam skirtą valandą, pasidaro 
jau dvi su puse valandos. Gir
dėjosi balsų, kad per ilgai, pa
vasarį buvęs susirinkimas truko 
lygiai vieną valandą. Sakė, kad 
per trumpai — negalima buvo 
išdiskutuoti to ar kito klausimo. 
Reiškia aukso vidurys susirin
kimui yra valanda ir penkioli
ka minučių. Reikės ateity taip 
ir padaryti. Kaip ten bebūtų, 
neužmirškit ateiti spalio 29 d., 
5 vai. p. p. į Lietuvių Tautiniuo
se namuose ruošiamą kultūrinę 
popietę, kurioje programą at
liks mūsų jauni ir nauji talen
tai. Al. LLkanderienė 

rutė Varnienė — sekretorė iri 

x Studentė Jolita Kriauče-
liūnaitė, aktyvi visuomenininke, 
vadovaus Lietuvių Fondo po
kyliui spalio 28 d. Marriott 

Į tos Čyvaitės - Kliorienės. Tai 
i bus nepaprastas vakaras, tokio 
[dvigubo koncerto Baltimorėje 
į nėra buvę. Veiks baras, bufe-
Itas, šokiams gros Laimučio 
Prasčiūno orkestras. Dešimčiai 
žmonių stalus prašome užsisa
kyti pas Vytautą Eringį, Kęs-

Įtutį Česonį ir Joną Kazlauską. 
— Dr. Stasys Samusis iš 

į Hamburgo, Vokietijos, atvyko į 
į Phoenbcą ir čia nori susipažinti 
su įsikūrimo ir darbo galimybė
mis. Lietuviai labai džiaugtųsi 
turėdami čia savo daktarą. 

— Aleksas Baltutis iš Mel-
bourno, Australijos, buvo atvy
kęs į Phoenbcą savo pusbrolio 
Edvardo aplankyti. Savo gimi
naičio globoje susipažino su 
Phoenbcu ir jo apylinkėmis. 
Gaila, kad Aleksui išvykus, Ed
vardas staiga mirė. 

— Kanados šaulių rinktinės 
dešimtmetis. Spalio 7—8 d. Ka
nados Padėkos savaitgalį, Mon-
trealyje įvyks Kanados Šaulių 
Rinktinės dešimtmečio minėji
mas. Rinktinės vėliavos šventi-

Evangelina Kungienė — iždinin
kė. Aleksas Kulnys yra taip 
pat ir "Į Laisvę" žurnalo ad
ministratorius. 

0ID2. BRITANIJOJ 

delė dalis birutininkių, paliku-

CHICAGOS ŽINIOS 

— "The Press and Journal" 
(2. 9), Aberdeno 
praneša apie daržininkystės 
konkursą, kurį laimėjo Petro 
Kaminsko tvarkomas gėlynas. 
Teisėjai turėjo aplankyti Aber-
deeno mieste per šimtą gėlynų 
ir išrinkti iš jų gražiausią. Kon
kursą ruošia miesto valdybos 
poilsio ir pramogų departamen-

Lingertaičio iš Bostono gintaro, taa> k u r i s s k a t i n a ^ ^ s ^ . 
sidabro bei aukso dirbinių. š i lkus g e r i a u ^^^y^ s a v o 

— Baltijos valstybių klausi- darželius. Šiais metais teisėjus 
mą svarsto kongresinis komite- [ sužavėjo ponios WUliaminos Ni
tas, LB Talkos Lietuvai komi- j col gėlynas, kurį per pastaruo

sius 29 metus tvarko Petras 
Kaminskas. Bellender sodyboje, 
North Oeeside Road, Milltimber, 
teisėjai pamatė puikiausią gė
lių rinkinį ir labai skoningą su
tvarkymą. Tam gėlynui buvo 
pripažinta pirmoji premija — 

Amerikos santykius su Rytų • taurė. P. Kaminskas ligšiol yra 
Europa ir Sovietų Sąjunga ir'laimėjęs daug daržininkystės 
studijuoja tų kraštų politines, i konkursų, bet šį kartą jam teko 
ekonomines ir socialines saly- didžiausias laimikis. P. Kamins-
gas. Šį rudenį jau buvo du kas visiems pasisako esąs ne
pagrindiniai apklausinėjimai, ir į tuvis, prenumeruojąs "Europos 
dar jų planuojama. Šitose stu- j Lietuvį" ir yra DBLS narys. 

šios nebaigtą gerti kavą ir ne
suvalgytus sumuštinius ar py
ragus, skubėjo prie paminklo 
žuvusiems už laisvę. Ten jau 
rinkosi gen. T. Daukanto kuo
pos šauliai, kurie rugsėjo 23— 
24 dienomis minėjo savo 15 me-

laikraštis,' txi gyvavimo sukaktį. 
Pasibaigus trumpom apei

gom, birutininkės grįžo į pose

sijai Californijoje praneša kon-
gresmanas Clement, J. Zabloc-
ki, Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas. 
"Šio komiteto Europos ir Arti
mųjų Rytų pakomisė", rašo Za-
blocki, "Šiuo metu peržiūri 

LAIMĖTO MILIJONĄ 

Miiljoną dolerių P. M. Ro-
berts, 33 m. gavo iš Sears, 
Roebuck bendrovės. Roberts 
buvo padaręs išradimą įrankių 
gamyboje ir bendrovei pardavė 
už 10,000 dol. Bendrovės vado
vybė jam pareiškė nenumatanti 
didelio pasisekimo. Tačiau iš to 
išradimo bendrovė turėjo 44 
mil. pelno. 

r% 

PRIEŠ SVEIKATOS 
APGAVIKUS 

KONDOMINIJOS 

Net 54 aukštus turintieji rū-
Illinois švietimo departamen- mai Park Tower, esantieji 5415 

tas stengsis pravesti įstatymą, J N. Sheridan, Chicagoje parduo-
kuriuo būtų griežtai sukontro- ti R. Sheridano bendrovei, ku-
liuoti melagingi ir klaidinantie-1 ri juos pavers kondominijomis. 
ji garsinimai ryšium su gy-

dijose bus apžvelgtos ir Balti
jos valstybių problemos". 

— Tautos šventės minėjimas, 
rengtas LB St. Petersburgo 
apylinkės. įvyko rugsėjo 10 d. 
Iškilmės prasidėjo pamaldomis 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Vasaros metu Lietuvių kal

bos ir literatūros instituto dar
buotojai uoliai lankė įvairias 
Lietuvos vietoves i r rinko tau-

bažnyčioje. Pamokslą pasakė tosakinę medžiagą Molėtų ir 
prel. J. Balkūnas. Jungtinėse Švenčionių rajonuose. Užrašy-
Mišiose dalyvavo ir kun. J. Ga-1 ta apie 13.000 vietovardžių, 

Richard Durbin, demokratų kandidatas į IUinois gubernatoriaus padė
jėjo pareigas (lieutenant governor), lankėsi Šv. Kryžiaus ligoninėje su 
savo motina Ona (Kutkaite) Durbin. Juos pasitiko kun. Pranas Kelp
šas, ligoninės kapelionas, ir sesuo Ambrozija (dešinėj). Richard Durbin 
ir jo motinėlė (kairėje) labai džiaugėsi ligoninės moderniškumu ir gra
žumu. 

siūnas. Tolimesnė minėjimo da-

dymu. 
MYLIA MENO 

x Toronto Moterų dainuo
jantis vienetas "Volungė" kon
certuos Chicagoje spalio 29 d., į 
sekmadienį, 3 vai. popiet'Jauni-
mo centre. "Volungė" yra gas
troliavusi po visą Šiaurės Ame
riką ir pasižymi savo liaudies ir 
estradinėmis dainomis. Taip 
pat bus galima išgirsti sutarti
nių, kurios yra retai girdimos. 
Vieneto vadovė yra Dalia Vis-
kontienė, o akompaniatorė Silvi
ja Freimanienė. Bilietai gauna
mi Gifts International, 2501 W. 

Ford City prekybos 
28-29 d. 

ii 
niai nusitęs per mylią. 

TOBULINS UOST.Ą 

Chicagos uostas iš Illinois 
valstijos gaus 10 mil. dol. įren
gimams patobulinti. 

REMIA MUZIEJŲ 

CHICAGAI 55 MIL. DOL 

Vykdant miestų transporto 
gerinimo programą. Chicaga 

centre gaus 55.5 mil. dol. iš federalinio 
spalio 28— 29 d. įvyks meno j iždo patobulinti regionalinį susi-
paroda, kurioje išdėstyti kuri- \ siekimą. Iš tų lėšų bus nupirk

ta 100 autobusų priemiesčiams 
ir 25 mažesni autobusai vežti 
invalidus ir senesnius piliečius. 
Be to, bus nupirkta 13 lokomo
tyvų, 150 automobilių ir atlik
ti kiti pagerinimai, ypač gele
žinkelio linijose šiame rajone. 

TARDO INSPEKTORIUS Field gamtas istorijos muzie
jus iš federalinio menų fondo 
gavo 400.000 dol., o iš humani
tarinėms vertybėms remti fon
do — 1,100,000 dol., taigi — iš 
viso \\z mil. dol., su sąlyga. 

71 Street, tel. 471-1424. Ruošia kad pats muziejus dar sau su-
P.LJ.S. Ryšių centras. (pr.) į darytų Vi mil. dol. pajamų. 

Dauguma Chicagos elektros 
statybos inspektorių, iškvies
tų į federalinę komisiją ap-. 
klausinėti, ar neėmė kyšių.' 
atsisakė liudyti, remdamiesi, 
kad jie neturi pareigos 
apkaltinti. 

— Paukščių okup. Lietuvoje 
1978 m. priskaičiuota: fazanų 

— 2500, kurtinių — 790, teter
vinų — 790, ančių - 158,200. 

— Mirė Povilas Pleška, hid
rologas. 

PAS LATVIUS 
— Latvių poezija islandiškai. 

Islandijos radijofonas perdavė 
15 minučių transliaciją, kurioje 

3,160 retų žodžių didžiajam 
žodynui, 2280 tarminės medžia-

, gos vienetų. Apie 60 tautoty-. 
| rininkų vasaros metu darbavosi i islandiečių poetas Einar Brigi 
Šiaulių ir Telšių rajonuose, kur į skaitė į islandų kalbą išvers-
surinko apie 8000 tautosakos i tus latvių poetų Vizmos Bel-
dalykų, jų tarpe 2500 liaudies j ševičos, Baibos Bičolės, Andre-
dainų. Užfiksuota daugiau kaip! jo Eglišo, f ^ į > ***» * ? * 
10.500 memorialinių paminklų 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortb MfcMgan, Sntte 409 
Valandos pagal susitarimą 

ir laidotuvių vainikų įrašų. Iš 
viso tyrinėta 12 rajonų ir už
rašyta daugiau kaip pusė mili
jono tautosakinės ir tautotyri 

nikos Strelertės ir Imanto Zie 
donio eilėraščius. Šie eilėraš
čiai buvo paimti iš pernai iš
leisto Rejkjavike latvių poezi
jos rinkinio islandiškai "Krin-

• • " T ^ L I gum h u 9 i d l ^ a s t vegprestar-nės medžiagos vienetų. Ekspe- Į *:__„ ( l e i d y k l a j ^ ^ . 1 9 7 7 ) i 
dicijose dalyvavo 230 specialis
tų, neskaitant vietos talkininkų. 

— Okup. Lietuvos vyriausy
bėje įvyko pasikeitimų. Algir-

nier 
kuriame tilpo 30 latvių poetų 
išverstų eilėraščių. Einar Bra-
gi, gim. 1921 m., yra vienas iš 
žymesnių savo kartos islandie-

Poetas Stasys Santvaras skaito 
] poeziją LSS 60-cio minėjime To-

save i ronte spalio 1 d. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

das Matulionis, miškų ūkio ir j čių modesniosios poezijos pirm-
miškų pramonės ministras, išė-1 takų. Užbaigęs monografiją 
jo iš pareigų į pensiją. Jo įpė- \ apie savo gimtavietę Rytų Is-
diniu Maskva paskyrė Pranciš- j landijoje, jis dabar ėmėsi ei-
kų Lukaševičių. |liuoti grenlandiečių poeziją, (t). 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, I!linois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 val. iki 1 vai. d. 

:iiiimuiiiiiiimiiiiiimiiimmiiiiiimniii 
Dr. Jur. Martynas Anysas 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4545 W. 63rd S t Chicago, m. 
60629 
iiMiiiiiiiiifniHiiiiiiiiniiimiHiiiiiiiiiiittf 


