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BALIO GAJAUSKO TEISMAS 

IR ]0 ATGARSIAI 

Š.m. balandžio 11 d- 17 vai. 
77 metų Balio Gajausko motinai 
buvo įteiktas pranešimas, kad ba
landžio 12 d. 10 vai. Vilniaus 
Aukščiausiame Teisme prasidės 
jos sūnaus teisminis procesas. Ji 
privalanti dalyvauti kaip liudi
ninkė. Panašius pranešimus gavo 
L. Stavskis, O. Grigauskienė, J. 
Burbulienė ir Cizikienė. < 

Jau tą pačią dieną apie 19 
vai. Kauno cntrinio pašto tele
fonų ir telegramų skyriuje buvo 
pastebėti saugumiečiai. Telegra-
fistėms įsakyta nesiųsti telegra
mų, adresuotų Kaunas, Spynų 3-8 
Dumbrytės Irenos (Balio Gajaus
ko sužadėtinės) vardu. Ir siun
čiama telegrama Leonui Laurins-
kui į Tauragę, nepasiekė adre
sato. 

Iš vakaro suaktyvėjo saugu
miečių lengvasis transportas. 
Mat, norėta, kad kuo mažiau 
žmonių žinotų apie šį skaudų 
procesą. Balio kančias saugumie
čiai norėjo dar padidinti mora
linio vienišumo ir apleidimo 
skausmu. Bet jiems šitai nepasi
sekė. Šis nepalaužiamas dvasios 
žmogus, paaukojęs vfsą savo gy
venimą Lietuvai, neliko vienas. 
Tai pajuto ir visa teismo salė, 
pripildyta pusšimčio saugumie
čių ir aktyvistų, kai Baliui buvo 
mesta raudonų gvazdikų puokš
tė, kai didelis draugų būrys grū
dosi prie teismo salės durų. I pro
cesą buvo įleisti liudininkai, la
bai nenoromis Balio sužadėtinė, 
truputį vėliau jos sesuo Laima 
Šulskienė ir Antanas Terleckas. 
Irena ir Laima viso proceso metu 
globojo vargšę senutę Balio mo
tiną, kad tik ji ištvertų iki galo. 

I teismo salę nepateko: M. Ju
revičius, J. Petkevičienė, A. Paši-
lys, J. Protusevičius, J. Volunge

vičius, V. Bastys ir Bastienė, R. 
Ragaišis, A Ragaišienė, A Šuls
kis, Giedra, kun. J. Zdebskis, 
kun. V. Stakėnas, kun. G. Do
vydaitis, kun. S. Tomkevičius, 
S. Pranckevičius, V. Grigonis ir 
kiti. Į salę neįleisti asmenys sau
gumiečių buvo filmuojami. 

Aukščiausiojo Teismo korido
riuose nuolatos budėjo "nusipel
nę" saugumiečiai: Cesnavičius, 
Kulakauskas, Trakimas, Petraus
kas ir kiti. 

Antrąją dieną pas kaunietį Vin
cą Grigonį buvo padaryta kra
ta ir paimta lagerio dainų sąsiu-
vinys. Galbūt saugumiečių kerš
tas už tai, kad pastarasis savo 
mašina atvežė Balio motiną iš 
Kauno į Vilnių. 

Balio teisme dalyvavusiųjų 
draugų darboviečių kadrų sky
riuose saugumiečiai tikrino dar
bo grafikus ir grasė viršinin
kams. Taigi, atrodo, kad naujoji 
Konstitucija niekuo nesiskirs nuo 
senosios... 

Balys Gajauskas kaltinamas, 
kad 1. davė lenkų kalba knygą 
"Bolševizmas" skaityti kitam 
žmogui, 2. išvertė į lietuvių kal
bą "Gulago salyno" vieną sky
rių, 3. sudarė lietuvių politinių 
kalinių sąrašą ir kaupęs Partiza
ninio judėjimo dokumentus. Pa
rengtinio tardymo metu apklaus
ti 31 liudininkas. Saugumo skir
tas advokatas Gavronskis teisme 
pareiškė, kad Valstybinis kaltin
tojas neįrodė teisiamojo nusikal
timų ir siūlė 68 str. pakeisti 199 
str. Prokuroras Bakučionis papra
šė nubausti Balį Gajauską 7 me
tais griežto režimo lagerio ir 5 
m. trėmimo. Tačiau teisėjas Ra
džiūnas paklausė saugumo ir pri
teisė 10 metų griežto režimo la
gerio ir 5 metus trėmimo; viso 

—15 metų žmogui, kuris kalė
jo jau 25 metus! Taigi, šią baus
mę reikia vertinti kaip bausmę 
"iki gyvos galvos". 

Sovietų tautų rusinimas 
reikalingas" kariuomenei 

1975 metais buvusiai Seinų katedrai buvo suteiktas bazilikos titulas. Šia proga suruoštos didžiulės iškil
mės, kuriose dalyvavo daug tikinčiųjų, jų tarpe ir Seinų srities lietuvių. Cia matome Krokuvos kardinolą 
Karolį Wojtylą, dabartinį šv. Tėvą Joną Paulių II-jį, iškilmių metu Seinuose sveikinantį maldininkų minią. 

Nuotr. Vyt, Galecko 

DAUG LENKŲ VYKSTA 
Į POPIEŽIAUS VAINIKAVIMĄ 

Vilioja perbėgti, 
siūlo pinigų 

Washingtonas. — Amerikos 
spauda pajuokia sovietų pabėgė
lio, aukšto JT tarnautojo, Arka-
di Shevchenkos nuotykius su 
laisvo elgesio mergina Judy Cha-
vez, kuri gyrėsi spaudai, kad 
Shevchenko mokėjęs jai stambias 
sumas, gautas iš CIA, Amerikos 
žvalgybos agentūros. 

Ta proga atidengiama, kad ne-
vien Amerika moka didelius pi
nigus už politinius perbėgimus. 
Užsienio spaudoje buvo juokau
jama, kad CIA tyčia skelbė ži-
nisb apie Shevchenkos merginas, 
kad daugiau perbėgtų sovietų 
šnipų ir agentų. 

Neseniai iš Šiaurės Korėjos į 
Pietų Korėją atbėgo 20 metų tan
kų dalinio puskarininkas. Jam 
Seoulo valdžia parūpino namą, 
davė pinigų. Kai kurios organiza
cijos ieško jam žmonos, univer
sitetai siūlo stipendijas tęsti moks
lą. P. Korėja viešai skelbia at
lyginimus už perbėgimą. Papras
tam kareiviui bus mokama 
10,300 dol., o generolui — 
103,000 dol. Jei kas bėgdamas 
atsigabens karo lėktuvą, gaus 
milijoną dol., o už karo laivą 
gaus 5.7 mil. dol. 

Panašūs viliojimai perbėgti 
veikia tarp komunistinės Kinijos 
ir Taivano. Iš Kinijos pabėga ne
mažai ,bet iš Taivano dar nė vie
no nepasitaikė, kuris susižavėtų 
Pekino pažadais. 

Nobelio premijos 
Stokholmas. — Dar du ame

rikiečiai laimėjo Nobelio premi
ją: dr. Amo Penzias ir dr. Robert 
Wilson, abu pasižymėję fizikoje. 
Trečią Nobelio fizikos premijos 
dalį gavo rusas Piotr Kapitsa, 
84 m. 

Amerikietis Penzias yra Vokieti
jos žydas, jaunas atvykęs su tė
vais į Ameriką. Dabar Nobelio 
premijos komitetas dar nepasky
rė tik "Taikos" premijos. Kandi
datai jai gauti yra Egipto prezi
dentas Sadatas, žmogaus teisiu 
laužymo stebėtojai Sovietų Są
jungoje ir katalikė sesuo Motina 
Teresė Kalkutoje. 

Nauja valdžia 
Domininkonuose 

VVashingtonas. — Domininko
nų respublikos prezidentas Amo
nio Guzman, davęs priesaiką rug
pjūčio 15 d., jau atliko daug 
veiksmų, žadėtų prieš rinkimus. 
Jis derasi su Amerikos Gulf Wes-
tern bendrove, kuri laiko respub
likoje didelius žemės plotus, ku
rie stovi nenaudojami. Preziden
tas žadėjo tą žemę išdalinti be
žemiams. 

Guzman pats yra turtingas 
dvarininkas, nors jo politika lai
koma labai kairios krypties. Pir
miausia, perėmęs pareigas, jis pa
šalino svarbiausius armijos ir 
laivyno karininkus, kurie galėjo 
jam nepritarti. Generolą Enrique 
Perez y Perez jis paskyrė amba
sadoriumi Ispanijoje. 

Vatikanas. — Naujasis popie
žius Jonas Paulius II vakar pa
sakė, kad jo išrinkimas pabrėžia 
tikrąjį Bažnyčios universalumą. 
Svarbiausią pareiškimą popie
žius padarė pirmadienio vakare, 
po išrinkimo, kardinolų kolegijos 
nariams. Pareiškimas truko 35 
min. Vatikanas paskelbė jo teks
tą. Popiežius pabrėžė, kad jo už
davinys bus įgyvendinti Antrosios 
Vatikano tarybos nutarimus, pa
darytus 1962-1965 m. laikotar
pyje. Ten buvo pabrėžta vysku
pų sinodo atsakomybė ir ekume
nizmas. Tie du elementai užim-
sią naujo popiežiaus dėmesį. Jis 
kartu pabrėžė disciplinos ir tvar
kos naujovėse svarbą. 

Vatikanas paskelbė, kad naujo 
popiežiaus įvedimas ar vainika
vimas įvyks sekmadienį. Galimas 
daiktas iš Amerikos į tas iškil
mes vyks prezidento Carterio na
cionalinio saugumo patarėjas 
Zbigniew Brzezinski, kongresma-
nas Dan Rostenkovvski ir atstovų 
rūmų pirmininkas Thomas 
CNeill. Lenkijos vyriausybė Var
šuvoje paskelbė, kad ji pa
greitins vizų davimą, kad daug 
lenkų galėtų vykti į Romą daly
vauti popiežiaus vainikavime. 
Normaliai lenkams gauti vizas 
kelionėms į užsienį trunka ma
žiausiai trys savaitės. 

Pasaulio spauda sutiko lenko 
kardinolo išrinkimo žinią palan
kiai. Lenkijos komunistų partijos 
oficiozas "Trybuna Ludu" papuo
šė savo pirmą puslapį didžiau
sia antrašte, o kiti laikraščiai 
įsidėjo ir popiežiaus fotografijas. 
Lenkijos vyriausybė pasiuntė į 
Vatikaną sveikinimo telegramą, 
kurioje sakoma: "Kataliku baž
nyčios princai padarė sprendimą, 
kuris atnešė Lenkijai didelį pasi
tenkinimą. Ryšium su Jūsų Šven
tenybės išrinkimu į naujo popie
žiaus vietą, mes siunčiame aukš
čiausios Lenkijos vyriausybės ir 

Sudarydamas naują vyriausy
bę prezidentas Guzman pakvie
tė joje dirbti ir savo politinius 
priešus. Nauju turizmo ministe-
riu pakviestas Sheraton Hotel 
viešbučių direktorius Victor 
Cabral. 

Prez. Guzman žadėjo išnaikin
ti korupciją ir kyšių ėmimą. Sa
vo asmenine sekretore jis pa
kvietė savo dukterį- Žentas pa
skirtas prezidentūros administ
racijos sekretoriumi. 

lenkų tautos vardu širdingiau
sius sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus". Telegramą pasirašė 
komunistų partijos pirmininkas 
Edward Gierek, prezidentas Hen-
ryk Jablonskį ir premjeras Piotr 
Jaroszevv'icz. Telegramoje taip 
pat išreiškiama viltis, kad naujo 
popiežiaus, lenkų tautos sūnaus, 
išrinkimas prisidės toliau vys
tant santykius tarp Lenkijos ir 
Vatikano. 

Chicagoje "WFMT" radijo sto
tis, pranešdama netikėtą žinią 
apie lenko kardinolo išrinkimą, 
sumaišė žodžius ir paskelbė, kad 
"išrinktas pirmas nekatalikas po
piežius". Ši stotis gavo šimtus sa
vo klausytojų skambinimų telefo
nu. 

Vatikane devyni amerikiečiai 
kardinolai susitiko su spaudos 
atstovais ir kalbėjo apie naują 
popiežių. Tradicija ir priesaika 
neleidžia rinkimų dalyviams ati
dengti konkliavos paslapčių, ta
čiau kardinolai pabrėžė, kad po
litika, ideologiniai klausimai, ne
turėjo rinkimuose jokios reikšmės. 
Kardinolas Cody. kuris seniai pa
žįsta naują popiežių, pasakė: "Šis 
sprendimas nenukrito iš dangaus. 
Mes apie jį galvojome seniau ir 
žinojome jo dideles savybes". 
Tarp amerikiečių kardinolų yra 
ir lenkų kilmės Philadelphijos ar
kivyskupas, kardinolas John 
Krol. Jis leido suprasti, kad ne-
vien pasaulis buvo nustebintas 
lenko kardinolo išrinkimu, buvo 
ir nustebintų kardinolu-

Didžiausia šventė, išrinkus po
piežių, vyko gimtiniame popie-

; iaus Jono Pauliaus miestelyje Wa-
dowice, netoli Čekoslovakijos sie
nos. Čia parapijai dar vadovauja 
klebonas, kuris mokė jauną Karo
lį VVbjtylą katekizmo. Klebonas 
į gimimų registracijos knygą prie 
Karol Wojtyla pavardės lotyniš
kai įrašė: "Išrinktas vyriausiu 
kunigu ir pasirinko vardą Jonas 
Paulius II-sis". 

Siūlosi į valdžią 
Lisabona. — Portugalijos ko

munistų partija paskelbė, kad ji 
sutiktų įeiti į vyriausybę, suda
rytą iš keturių didžiausių parla
mentinių partijų. Partija pasisako 
už piliečių demokratines teises 
ir laisves. Komunistai nepaneigia 
ir "dabartinės ekonominės struk
tūros" — nacionalizuoto ir pri
vataus sektorių. 

Mirė vyskupas 
popiežiaus draugas 
Roma, —Ligoninėje mirė vys

kupas Andrėj Deskur, 54 m. Jis 
buvo Vatikano ryšių, spaudos, 
televizijos direktorius, pontifika-
linės ryšių komisijos pirmininkas. 
Prieš mirtį ligoninėje jį aplankė 
naujasis popiežius Jonas Paulius 
II, gerai velionį pažinęs, nes jis 
kunigu tapo 1950 m. Krokuvoje 

Karpovas laimėjo 
Baguio. — Pasaulinis šach

matų čempionatas pasibaigė, Vik
torui Korčnojui pasidavus 32-je 
partijoje. Tuo būdu, Anatolijus 
Karpovas, 27 m. sovietų čempio
nas, lieka pasaulio čempionu, 
laimėjusiu šį čempionatą 6-5 
rezultatu, lygiųjų buvo 21. Var
žybos tęsėsi lygiai tris mėnesius. 
Karpovas laimėjo ne tik titulą, 
bet ir 350,000 dol. premiją. Korč
nojui liko 200,000 dol. 

V. Korčnojus pasitraukė į va
karus 1976 m. Valdžia neišlei
džia jo žmonos ir 19 m. sūnaus 
į Šveicariją, kur Korčnojus apsi
gyveno. 

Sunkumai Izraelio — 
Egipto derybose 

YVashmgtonas. — Izraelio 
- Egipto derybose įvyko sunku
mų, kuriems pašalinti abi dele
gacijos paprašė prezidentą Car-
terį- J's pusantros valandos kal
bėjosi su delegacijų vadais. Pre
zidentas pareiškė po pasitarimų, 
kad sunkumų jis tikėjosi ir be jų 
derybos neapseis, tačiau laukia
ma, kad taikos derybos pavyks 
ir sutartis bus pasirašyta. 

Sen. P. Dole 
bus kandidatas 

Kewanee, 111. — Respubliko
nas senatorius Robert Dole pa
reiškė korespondentui, kad jis 
tikrai kandidatuos 1980 m. į pre
zidento vietą. Respublikonų par
tijos konvencija 1976 m. buvo 
išrinkusi jį kandidatu į vicepre
zidentus. Sen. Dole pareiškė, kad 
jo žiniomis, bus ir daugiau res
publikonų kandidatų: buvęs pre
zidentas Gerald Ford ir buvęs 
Kalifornijos gubernatorius Ro-
nald Reagan. 

Maskva. — Vakarų spaudą pa
siekia Sovietų Sąjungos paverg
tų šalių nusiskundimai apie ru
sinimo pastangas Kremliaus im
perijoje. Net 12 sovietinių res
publikų nėra slavų kilmės, rašo 
Paul Wohl, The Christian Scien
ce Monitor, ir pagal 1970 m. gy
ventojų surašymą, Sovietų Są
jungos gyventojų tarpe rusai su
darė 53.4 procentus. Straipsnio 
autorius daugiau domėjosi cent
rinės Azijos ir Užkaukazės tau
tų likimu. Šios tautos daug 
greičiau dauginasi ir rusų pro
centas sovietinėje imperijoje vis 
mažėja. 

Rusinimas, vertimas mokytis 
rusų kalbos nėra pagrįstas vien 
politiniais motyvais. Kariuome
nės laikraštyje "Krasnaja Zviez-
da" jau seniai keliamas klausi
mas, kiek sunkumų karo vadams 
sudaro, kai kariuomenėn pašauk
ti jaunuoliai nemoką rusų kalbos. 
Moderniųjų ginklų sudėtingu
mas rusų kalbos mokėjimą daro 
dar svarbesniu. Karo lauke kari
ninkas neturi laiko išaiškinti ka
reiviui, ko iš jo nori, nėra kada 
ir įsakinėti per vertėjus. 

Iki 1980 m. apie 15.3 procentai 
visų sovietų kareivių bus iš 
centrinės Azijos ar iš Užkaukazės. 
Jaunuolių grupėse dar 1970 m. tik 
24 procentai gruzinų ir 28 proc. 
azerbeidžaniečių pakankamai 
mokėjo rusų kalbą. 

Kremlius deda pastangas sus
tiprinti karinį parengimą ir rusų 
kalbos mokymą Kazachstane, šių 
metų balandžio mėn. Uralsko 
valstybinio instituto dėstytojas 
Abužyarov aiškino, kaip svarbu 
kareiviams išmokti gerai kalbėti 
rusiškai, jo tyrinėjimai kareivių 
tarpe parodė, kad daug kareivių 
nežinojo, ką reiškia tokie žodžiai, 
kaip "laipsnis" ar "grupuotė". 
Net ir paprasti kariuomenės lek
sikono žodžiai daugeliui jaunuo
lių buvo negirdėti, nežinomi. 

Neseniai Turkestano karinio 
distrikto viršininkas gen. Belonož-
ko aiškino armijos laikraštyje, 
kad rusų kalbos žinojimas yra 
ypač svarbus kariuomenės sąly
gose, nes Raudonoji Armija ap
rūpinta labai sudėtingos techni
kos ginklais, kuriuos tinkamai 
naudoti reikia gero rusų kalbos 
mokėjimo. 

Visokie armėnai, gruzinai, 
mongolai buvo bandomi skirti į 
pagalbinius dalinius, tačiau ši
toks skirtumas labai kitataučiams 
nepatiko, buvo laikomas diskri
minacija, lygiai kaip ir išjungi
mas kitų tautybių iš karininkų 
mokyklų. Segregacinės nuotaikos 
sukėlė nepasitenkinimą sovietų 
karo jėgose ir buvo nenaudingos. 
Kitų nerusiškų mažumų tarpe 
tokios problemos nėra, rašo au
torius, nes jos paprastai turi priei
namesnį vidurinįjį mokslą su ru
sų kalba. Tarp Azijos ir Užkau
kazės masių rusų kalbos "įdiegi
mas" labai propaguojamas valsty
bės saugumo sumetimais. 

Daug kubiečių 
žuvo Etiopijoje 

Addis Afeaba. — Etiopijos vy
riausybė įsileido prancūzą foto
grafą Bemard Couret Jam leista 
aplankyti ir Harar provinciją, 
kur vyko sunkios kovos su Soma-
lijos sukilėliais. Fotografas par
vežė daug medžiagos apie Kubos 
įsivėlimą Etiopijoje. Jo apskaičia
vimu, Etiopijoje Kuba prarado 
užmuštais ar sužeistais apie 
5,000 kareivių, kovojusių Ogade-
no dykumoje. Vakarų žvalgybos 
statistika, Etiopijoje Kuba turi 
apie 9,000 kareivių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Pašto streikas 
Kanadoje 

Ottawa. — Kanados pašto tar
nautojai pradėjo streiką ir Ame
rikos paštas sustabdė visų Kana-
don adresuotų siuntų persiunti
mą. Paskutinis paštininkų strei
kas Kanadoje vyko 1975 m. ir už
truko šešias savaites. Šis streikas 
yra šeštas nuo 1965 m. 

— Valstybės departamentas 
spėjo Libano krikščionių vadą Ca-
mille Chamoun nelaužyti karo 
paliaubų, neprovokuoti naujų 
karo veiksmų. 

— Baltieji Rūmai skelbia, kad 
prezidentas greičiausia pasirašys 
kongreso priimtą mokesčiu refor
mos įstatymą, nors ten daug da
lykų prezidentui nepatinka. 

— Vietnamo radijas labai su
stiprino propagandą prieš Kam-
bodiją. Kasdien transliuojami pa
sikalbėjimai su Kambodijos pa
bėgėliais, kurie reikalauja nuvers
ti premjero Pol Poto valdžią. 
Stebėtojai mano, kad Vietnamas 
už mėnesio pradės prieš Kambo-
diją didesnius karo veiksmus. 

— Pietų Afrikos derybos su 
penkių valstybių diplomatais da
vė rezultatu, susitarta dėl Na-
mibijos rinkimų ir jų priežiūros. 
P. Afrika reikalavusi, kad Jung
tinių Tautų siunčiama i Nami
biją kariuomenė būtų daug ma
žesnė, negu siūlomi 7,500 karei
vių. P. Afrika nenori kareivių iš 
juodųjų valstybių ar iš komunis
tinių šalių Manoma, kad JT ka
riuomenėje bus daugiausia britu 
ir kanadiečių daliniai. 

— Europos valiutos biržose 
doleris vėl susilpnėjo: Frankfur
te, Amsterdame ir Briuselyje. Auk 
so kainos Bazelyje ir Londone pa
kilo iki 228.12 dol. už unciją. 
Frankfurte doleris buvo vertas 
1.832 markių 

— Arabų valstybių posėdžiai 
Libane pasibaigė visiems sutarus, 
kad reikia "sutvarkyti" Libano 
krikščionis, kurie kolaboruoja su 
Izraeliu. Libano užsienio reikalų 
ministeris paskelbė, kad arabų 
priežiūros kariuomenėje bus dau
giau kareivių iš Saudi Arabijos, 
bus mažinamas sirų kareivių 
kontingentas. 

Quebecko min. gkrm. Levwque 

KALENDORIUS 
Spalio 19 d.: Izaokas, Fredes-

vinda, Sangėla, Gritė. 
Spalio 20 d.: Artemas, Saulė, 

Gedainis. 
Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:05. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra. 

65 laipsn. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1078 m. spalio mėn. 19 d. 

Redagmojft Emilija Pakalniškienė. 
i i m t r i j 3948 S. Artesian A v e . Chimgu, BL 60632 

Telefonas FK 6-6489 

DAYTONO KUOPOS VEIKLA 
Daytono vyčių kuopos paren-i puošė stalus, 

gimų komitetą sudaro Rita Am- '• Vidurio - centro apygardos 
brose, Jonas ir Joyce Berezelly, suvažiavime ir maldininkų die-
Harley Kams, Chris Mantz ir Ju- noje iš Daytono kuopos dalyva-
dita Petrokaitė. Komitetas rugsė- vo Eloize Berezelly, Annadel ir 
jo 9 d. suruošė gerai pasisekusią j Sally Miller, Pranciška Petku-
"Vengrų naktį'". Buvo paruoš- Į vienė, Aldona Ryan, Ada Sink-
tas puikus vengriškas maistas. Po
nios J. Berezelly tėveliai buvo 
garbės svečiai tame vakare. Jie at
sinešė įrekorduotas juosteles ir 
priemones jomis groti ir mokė su
sirinkusius šokti vengrišką šokį. 

witz, Tomas Petkus ir Juozas 
Ryan. Viską tvarkė 79 Detroito 
kuopa. Detroitiškiai buvo labai 
vaišingi. Mišios sekmadienį bu
vo už mirusius apygardos vyčius. 
Jas laikė kun. V. Kriščiūnevičius. 

Daytono kuopos narė Aldona 

ULE U r a U A N I A N WORUD-WIDE DAILY 
Second clsss postage paid at Chicago, m. Publi&hed daily 
ezcept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook Cousty 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U. S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Iš Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos pobūvio. Matyti Algis ir Liuda Rugieniai, vysk. Thomas Gumbleton, 
kun. K. Butkus, kun. K. Simaitis, Stasė ir Stepas SmaUnskai, Gražina Urbonienė ir kt. Nuotr. J. Urbono 

Pašto ijĮJĮnî ^ mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S-A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9JOO 

Rugsėjo 3 d. ir 10 d. Daytono 
kuopa lankė savo mirusių narių: R ^ n v ė l i š r i n k t a a p y g a r d o s p i r . 
kapus Aplankyti kapai palaido-! m i n i n k e . A d a S i n k w i t z toliau eis 
tų Oxforde ir Spnngfielde. Rug-! a p y g a r d o s an t r0sios vicepirminin-
sejo 10 d. pradėta Mišiomis, o po k ė s p a r e i g a s . K u n . Vaclovas Ka
jų užkandžiais kuriuos paruošė i t a r s k i s p a s i l i k o a p v g a r d o s d v a . 
Walhs seimą. Tada 30 vyčių i - s i o s y a d u > Q A n n a d e l M i l l e r bu_ 

TRIJŲ DAILININKŲ PARODA 
Detroito ir apylinkių lietuviai 

turime būti dėkingi mūsų, skau
tėms ir skautams už jų iniciaty
vą ir globą ruošiant neeilinę me
no parodą Kultūros centre, prie 
Dievo Apvaizdos šventovės, spa
lio 21-22 d. Paroda bus atidary
ta šeštadienį, 6 vai. vak. prof. 
Vyt. K, Jonyno pašnekesiu apie 
lietuviškojo meno formas ir rai
dą. 

Mažiau ar daugiau šioje kro
nikoje jau buvo aptarti dail. V.K 

vyko į Kalvarijos kapines pagerb- , ^ [ t r e č i ą v y č i ų l a i p s n į . į Jonynas ir D. Šeputaitė-Jurgutie-
ti mirusiuosius. Diena buvo už- M a l o n u b u v o m a t y t i > k a d nau-!nė- S ^ r tą P 0 ^ P « * * l a P i e 

baigta gegužine Trikampio parke,j— į^^įgįg Lietuvos vyčių or-įtrečla.M tos parodos dalyvę Rm-
ganizacijos pirmininkas Pilypas | gailę Jonynaitę - Zotovienė. Kaip 
Skabeikis dalyvavo mūsų apygar
dos suvažiavime. 

džiaugėsi miškų gamta, lydėjo a- I lietuvius Detroito apylinkėje, iš 
kimis laužo žiežerbas kylančias į visų organizacijų, kėlusius ran-
į dangų? Kiek iš mūsų turime kas ar ne, padėti mums šią sukak-
trumpų ar ilgesnių prisiminimų ! tį atšvęsti. Kiekvieno nuo seniau-
iš skautiškų dienų nepriklauso- j sio iki jauniausio dalyvavimas 
mos Lietuvos miškeliuose, Vokie- i vienoje ar visose sukakties daly-
tijos stovyklose. Amerikoje, Det- j se labai laukiamas! Kiekvieno a-
roite? Kažin jei paprašyčiau, mie- į tėjimas bus padrąsinimu lietu-
lų skaitytojų, pakelti ranką, ku-: viskam jaunimui, kad ir blaško-
rie skautavo nors ir trumpiausią j miems patrauklių Amerikos rit-
laiką šiame 60 metų bėgyje, kiek j mų, žengti lietuviškais takeliais, 
rankų pakiltų? Jei taip visi, nuo Į girdint lietuviškų melodijų gar-

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

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

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

programa, minėjo savo gyvavimo Į kas Ant. Musteikis atidarė minėji-

Ji buvo paskutinė šią vasarą. Kiek 
vienais metais kuopa suruošia 
pų lankymą. Jos pirmasis inicia
torius buvo a. a. Mykolas Petkus. 

Prasidėjo rankdarbių kursai. 
Kuopa pradėjo ruoštis Kalėdų 
turgui, kuris bus Žiemos bokšte, 
Daytono miesto centre. Pirmą 
kartą kursantai susirinko rugsėjo 
14 d. Algonos Ryan namuose. Sal
ly Miller sutiko vadovauti. 

Eduardas Služas ir Rita Gečaitė, 
dar neseniai buvę jaunučiais, bet 
dabar jau tikri 96 kuopos nariai, 
sutiko vadovauti parapijos tau
tinių šokių grupei "Vėjeliai". 

Gegužės 18 —20 dienomis, at-
teinančiais metais, Daytone bus 
Vidurio Vakarų kėgliavimo tur
nyras. Jonas Berezelly apsiėmė 
būti pirmininku ir jau sudarė 
rengimo komitetą. Daytono vy
čių kuopos dalyvavimą tumy-

seniausio iki jauniausio, išsiri-
kiuotumėm Kultūrinio centro di
džiojoje salėje, ar tilptumėm? 

Šešiasdešimt metų kai lietuvių 
skautija liečia mūsų tautos gyve-

sus, į ateities neaiškius metus. 
60-tos sukakties dienotvarkė 
Spalio 21 d. — 6 v.v. meno 

parodos atidarymas ir vakaronė. 

25 metų sukaktį. 
Minėjimai vyko Tarptauti

niame institute, kuris nors ir turi 
gražias patalpas, bet visai neturi 
mašinoms pastatyti aikštės. Šis 
nors ir mažas trūkumas, paliečia 
parengimų lankytojų skaičių. 

Susirinkus gerokam skaičiui mi
nėjimo dalyvių, klubo pirminin-

mą, pristatydamas programos ve
dėju Jurgį Baublį, kuris iškvietė 
buvusius ir esamus pirmininkus: 
E. Gurskytę — Paužienę, R. Bylai-
tienę, A. Gilvydį ir Ant. Mustei-
kį, kuriems dvi jaunos mergaitės 
Vytė ir Rūta Šnapštytės, prisegė 
progai pritaikintus ženkliukus. 
Pranešta, kad Aatnnui Musteikiui 

(Nukelta į 4 psL) 

vienas iš tų vardų rodo, Ringailė 
yra talentingos, brandžios ir la
bai šakotos, itin artimai su įvai
riomis menų šakomis susirišusios 
Jonynų še;moje narė. Todėl, ne-
sistebėtina, kad jos kūrybi
niai polėkiai pradėjo reikštis, dar 
pačioje jaunystėje. Tačiau, kaip 
ir daugumai mūsų moterų - kū
rėjų pirminės pareigos šeimai, 
privertė bent kiek atidėti seniai 
norimas meno studijas. Tiesa, 
dar gimnazijoje būdama atkrei
pė meno mokytojų dėmesį, ta
čiau rimtos akademinio lygio stu
dijos prasidėjo 1953 m. Meno insti
tute Chicagoje. Sekė Oakland 
Community College, Madonna 
College, Birmingham — Bloom-
field Art Association studijas ir 
tobulinimasis. Jai daug padėjo ži-

A. a. Jonas Evans mirė spalio 7 d. • nomas meno profesorius dr. Wal-
re tvarko Chris Mantz, Mykolas j Buvo veiklus vytis, priklausė 112- t e r Green. Tam tikrą metų dalį 

nimą, kartais mažais lašeliais Į Dalyvauja prof. V.K. Jonynas, D. 
krisdama į jauną dirvą, kaikada \ Jurgutienė ir Ringailė Jonynaitė-
paliesdama mases žmonių, ar pa- j Zotovienė. 7:30 v.v. vakaras su 
darydama neišdildomos įtakos į koncertu, kuriame menine prog

rama prasidės 8v. Programoje da 
lyvauja iš Toronto Stepo Kairio 
vardo lietuviškų instrumentų vie-

visam gyvenimui pasKinems as
menims. 

Švenčiame ilgus metus, sven-, , . , . ° , , i netas ir Detroito mergaičių voka-ciame kiekvieną gerą darbą pa-Į , . . , , . , ° . c„. , _,. . 7 . \ . ! linis ansamblis, vadovaujamas St. darytą Dievo, tėvynes ir artimo:-, .v. 
tarnyboje. Švenčiame prisimini-1 
mus kiekvieno vilkėjusio skau-1 Sp*110 2 2 d- — 1 0 : 3 0 organi-
tišką uniformą, švenčiame d a - l z u o t a s dalyvavimas mišiose. Po 
bartinių jaunų skautu ištvermę \mi^ Židiniečių ruošiama kavu-

jtė. 12:15 v. iškilminga tunto su
eiga - akademija. 

Visuomenė visur kviečiama da 
lyvauti. D. /. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ 

Blum ir Andrey Blum. } tai kuopai. Yra buvęs tos kuopos 
Rugsėjo 17 d. buvo kuopos kor- I P i™mnku, 0 taip pat ir Illinois -

. XT} , - . y -• i Indianos apygardos pirmininku. 
tų losimo pobūvis. Ji sumose ! V y č i ų d a r b u s r e mdavo finansiniai. 
Eleonora Mantz, jai padėjo Zuza- i Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero 
na Smiley. Eleonora gražiai pa- I kapinėse, Chicagoje. 

MIRUSIŲ MINĖJIMAS 
CHICAGOJE 

I paskambino orkestro vedėjui, ku-
•' ris grojo per liepos 4 d. gegužinę. 
I Jis buvo dar laisvas. Šeimininkė 

Mišios už mirusius vyčius Chi- • Matulevičienė, keliolika metų iš-
cagoje bus lapkričio 5 d. Švč. Mer- tikimai ruošusi vaišes vyčių cho-
gelės Marijos Gimimo bažnyčio- ro vakarienėms, irgi laisva tam 
je. Pradžia 10:30 vai. ryto. Po Mi- vakarui. Visiems pasidarė links-
šių bus pusryčiai Šarkos restora- j ma. Valdyba kvietė J. Aukščiū-
ne. Norį dalyvauti pusryčiuose, ną būti vakarienės rengimo pir-
prašomi skambinti telefonu mininku. Jis sutiko. Ir vakaro 
376 — 6489. rengimas jau buvo užsuktas. 

Labai gaila, kad posėdyje da
lyvauti negalėjo choro vadovas 
Faustas Strolia. Ir buvo nemalo
nu, kad kelis kartus turėjome jį 

VAKARAS CHICAGOJE 

112 kuopos rudens šokių vaka
ras bus spalio 28 d. Vyčių salė

je, Chicagoje, 2455 West 47th Stre- s e f g a m l trukdyti telefonu. Be jo 
e t Bus ne tik šokiai, bet ir vaka- į t a r imų apsieiti negalėjome 
rienė, meninė programa, kurios ,Bet džiaugėmės kad kekvieną 
metu baletą šoks Levą Livčinai- kartJ* '1S pasakydavo, kad eina ge
te. ryn. 

Pirmininkės pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir kava, skirstėmės į 
namus. 

E. Pakalniškienė 

SUGAVO AUTOMOBILIŲ 
VAGIS 

Chicagos policija areštavo 
aštuonis jaunuolius, 13—17 m., 

CHICAGOS VYČIŲ 
CHORO VEIKLA 

Chicagos vyčių choro valdyba 
dažnai susirenka į pirmininkės 
Estelle Rogers butą įvairiems pa
sitarimams, Rugsėjo 18 d. susi
rinko išspręsti sunkų klausimą: 
ką daryti su choro vakaru? Vi
suomet jis būdavo Pakšto svetai
nėje, o dabar Pakštas svetainę 
pardavė ir choras turi ieškoti vie-1 ̂ " e vogdavo automobilius, 
tos kitur. Vvčių salė jau užimta j paskiau pranešdavo vogtų au-
sausio 13 d., kurią choro vakaras tomobilių krautuvėms, kurių 
turėtų būti. Norom nenorom te- pasiųsti žmonės automobilį par
ko imti dar laisvą sausio 27 d. Ne-! siveždavo ir išardę pardavinė-
bus gerai, nes per arti bus prie I davo jų dalis. Vagių gaują po-
kitos daug didesnės vyčių šven- licija išaiškino, kai policijos 
tės. Bet ką padarysi, kad kitos sa- į vejami jie vogtu automobiliu 
lės nebebuvo galima gauti. | atsitrenkė į namus 7300 So. 

Ten pat posėdyje pirmininkė i Claremont. 

Ringailė Zotovienė praleidžia 
pietinėje Floridoje. Ten, papras
tai, ji dirba su dailininkų, taip 
vadinama, Trequesta grupe, kuri 
priklauso Lighthouse galerijai. 
Kaip tik Palm Beach amerikinėje 
aplinkoje, visoje eilėje parodų, 
Ringailės darbai pelnė netik pri
pažinimą, bet ir eilę diplomų, 
auksinių, mėlynų kaspinų ir pa
lankių kritikos žodžių. 

Su savo kūryba, ji nėra nau
jokė ir lietuvių tarpe, jos indivi
dualios ar grupinės parodos buvo 
Chicagoje, Detroite, Clevelande, 
Miami, Juno Beach, Beverly 
Shores ir kt Tik kritikai gali 
spręsti, kurioje srityje ji yra stip
resnė ir patrauklesnė, turint gal
voje aliejinę tapybą ir akvarelę. 
Tačiau, bet kurią šių techninių 
priemonių vartodamas ir be-
sireikšdama, ji lieka žiūrovui sa
va, suprantama ir įspūdinga. 

Ruošiamos parodos centrine 
atrakcija, savaime suprantama, 
tėra prof. Vyt. K. Jonynas, ta
čiau reikšmingu savuoju įnašu 
parodą gražiai papildo bei pra
turtina abiejų detroitiečių, skau
čių filisterių, D. Jurgutienės ir R. 
Zotovienės kūrybiniai pavyz
džiai. Ši paroda tai išvis brandus 
detroitiečių kultūrinio sezono a-
tidarymo kaip ir kulminacinis 
taškas. 

S. 
GARBINGA 60-TO1I 

SKAUTUOS SUKAKTIS 
Kiek metų asmuo praleidžia 

skautų organizacijoje? Du metus, 
tris, penkis, dešimt, ar....? Lie
tuviškai skautijai sueina šešias
dešimts metų šį rudenį. Kiek jau
nų veidų per tą laiką šypsojosi, 
dainavo, prakaitavo, baidė uo
dus rikiuotėje, šlapo iškylose, 

ir nenutautėjimą Amerikoje, 
švenčiame 60 metų darbo ir žai
dimo ir keliame žvilgsnį į ateitį. 
Detroito skautija šią sukaktį no 

retų padaryti visos kolonijos šven
te. Todėl planuojama, kad kiek
vienas lietuvis rastų šioje šventė
je kas traukia, domina, ir kad ji j Lapkričio 26 d. po 10:30 v. pa 
nors dalinai atspindėtų šią gar- i maldų Kultūros centro salėje ruo 
bingą sukaktį. šiamas Kristaus Karaliaus šven-

Dievui, tėvynei ir artimui —J tės iškilmingas minėjimas. Kal-
šūkis vedęs tiek metų. Tai ir su- į bes kun. A. Saulaitis, SJ. 
kaktis bus minima: dalyvaujant j Visą Detroito lietuvių visuo-
organizuotai mišiose; tėvynei — menę kviečiame minėjime daly-
bus aukojamos sesių ir brolių vautj. 
maldos bei lietuviškas žodis vi- n c T o n f T r . n r r r n m ; 
suose mūsų renginiuose; artimui ^ į ^ S J ^ m 
— tunto sueiga - akademija, me- ^ MFTAJ 
no paroda ir vakaras su koncer- MtTAI 
tu- Spalio 8 d., Detroito Lietuvių 

Norėtumėm sugundyti visus Kultūros klubas, su gana plačia 

Te L ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliauce 5-18U 

DR. WAITER j , KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K f U I M I ER VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL. M B M M 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo. 10 vai. ryto 

Iki i vai. noplet. 

00 - 5:00 va., popiet, trec' . ^ ] ° * - * * 7 3 ? - 1 1 6 8 > g **•*»» 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pubtsld Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenne. 

pirmad., a.ntrad ir ketvirtad. Vai 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 lkl S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

tik susitarus. 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

Ofis. teL 735-4477; Re*. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T*L — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 68rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 lkl 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJV LIGOS — CHDtl-RC.UA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AITE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Contact lens**^ 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148 
v ^ l pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

LB Detroito apylinkės pirm. Algis Rugienius apdovanojo Detroito l i e 
tuvių Kultūros klubo vicepirmininkę Stefaniją Kaunelienę ir pinriininką 
Antaną MusteikJ knygomis. Nuotr. K. Sragausko 
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MARQUETTE AUTO CLENIC 
6655-59 So. Califomia Ave. — Tel. 471-0233 

" 476-8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITIONING) 
STABD2IAI 6 mėnesių ar 6.000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Langys 

I 

IIIMliV 

Of*. PO 7-6000 BOK. GA 3-7278 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We»t 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westem Ave., Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 VV. 127 S t , Palos Heigfats 
TeL M1473* 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir Imto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Ooart, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus trr* ir ftestad 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rrrldencljos telef. OR S-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofi.«otel. HF. 4-2123. \ « m ų GI S-fil9.% 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr penktad 
2-6 Ir 6-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Treč. Ir *e&tad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namq 381-3772 

DR. PETRAS ŽU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 6Srd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal suskarimą. 
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Mes ir didieji, 

P U t U S K ATLYDYS 
SLAPTOS (TAKOS KONGRESE 

Senatoriai ir kongresmanai susivaržo netikrais pažadais 
Komunistinė spauda nuolat atsitiko su Crawfordu. Kiekvie-

Saukia, kad išeiviai lietuviai ne- nas užsienietis turi Sov. Rusijoje 
nori Vakarų pasaulio draugystės saugotis ir pagaliau turi žiūrėti, 
su Sovietų Rusija, kad išeiviai ar jis praeityje nėra ko nors ne-
buržuaziniai nacionalistai nori, palankaus Sovietų Rusijai pada-
kad būtų nuolatinė įtampa ręs. Maskva viską registruoja ir 
tarp Maskvos ir VVashingtono, nieko neužmiršta. Maskvoje kiek-
kad išeiviai nori karo ir jį kursto, vienas gali būti apkaltintas, kaip 
Visa tai yra melas, nes išeivija rodo daugybė pavyzdžių. Maskva 
nori taikos, kaip ir kekvienas pa- ne kartą pabrėžė, kad užsienie-
saulyje, tačiau nori tikros taikos, čius ji mielai priima, tik šie turi 
ne kapų taikos, ne taikos, kur laikytis įsakymų. Tačiau žmogui, 
taika palaikoma priespauda, kur įpratusiam gyventi laisvuose Va-
nėra laisvės ir vardan taikos en- karuose, laikytis griežtų so-
giamas žmogus. vietų įsakymų sunku, jam lengva 

Išeiviai kaip tik nuolat kelia, prasilenkti su sovietiniais žmo-
kad detentė yra tik Sov. Rusijos gaus laisvės varžymais, 
arklys, kuriuo jie pasiekia laimė- Tačiau, kad ir kaip neteisingi 
jimų be didesnių pastangų. Mask sovietiniai teismai, šiaip ar taip 
va detentės vardan iš Vaka- Crawfordas buvo prokuroro ap-
rų gauna visko, o Vakarai iš kaltintas sovietinio teismo ribose, 
Maskvos nieko, tai yra tik vienos o laisvuose Vakaruose "Chicago 
krypties gatvė. Ir todėl mūsų Sun-Times" žurnalistai L. Kairiui 
šauksmas, kad Vakarai atsimerk- prokuroriškus kaltinimus skelbia 
tų, yra ne kokio karo kurstymas, be jokio teismo. Kad ir kaip ne-
bet noras pabudinti Vakarų pa teisingi Sovietų Rusijos teismai ir 
šaulį, kad šis atkreiptų dėmesį, prokurorai, tačiau visa tai vyks-
kiek detentė padeda Maskvai ta teismo ribose, o tuo tarpu či-
saugiai persekioti pavergtuosius, kagiškiai žurnalistai tapo proku-
Vardan detentiškos taikos, Vaka- rorais be jokio teismo. Nemokė-
rai užmerkia akis prieš Maskvos darni lietuvių kalbos, net nežino-
nusikaltimus. darni, kad eina tokia "Tiesa", jie 

* surado joje kaltinimus. Visa 
Pastaruoju metu detentė kaip tai padaryta palankia komunis-

tik sušlubavo, nes amerikiečiai tams prasme detentės puoselėji-
pamatė, kad detentė neišgelbėjo mo plotmėj. Ant svetimo kailio 
nei Sčaranskio, nei Petkaus, nei pademonstruota draugystė So-
Ginzburgo. Nors manoma, kad, vietų Rusijai, 
jei ne detentė ir jei ne prez. Car- g ^ d i e n o m i s s k a i t ė m e ^_ 
teno žmogaus teisių kėlimas, tie t u v i § k . d • k a d k o m u n i s . 
teisiameiji butų gavę didesnes ^ u .g a t s i s a k ė g ^ . 
bausmes Nors ir šiaip jie gavo ^ ^ T ^ ž m o n ą fr d u k . 
dideles bausmes uz nieką, jų r ą Q ^ ^ n g k a r t ą b u v Q 

nusikaltimai neįrodyti, ,ų nusi- j t e i k t a s a m e r i k i e č i a m S 5 k a d š i e 

kaltiniai laisvuose Vakaruose bu- ^ ^ h v a r d a n 

Nuo pat JAV įsteigimo pra
džios, jų konstitucija piliečiams 
užtikrino teisę prašyti ir patarti 
federalinei valdžiai. 

Ta tese pradėjo plačiai naudo
tis įvairios grupės, organizacijos, 
įmonės ir paskiri asmenys, ypač 
dabar, kai federalinė vyriausybė 
išaugo į milžiniško dydžio biu
rokratiją, paliečiančią beveik 
kiekvieno piliečio reikalus. 

Įtakos Washingtone 

Norint, kad kongreso ruošia
mas įstatymas būtų palankus ar 
bent nežalingas tai ar kitai gru-

P. GAUCYS kai kuriems kongresmanams pi 
niginių dovanų davinėjimas. D u į 
komitetai tiria skandalą, kuris ge 
rokai pakirto kongreso narių gerą 
vardą. 

Pakliūva ir įstatymų leidėjai 

Bet nemaža įstatymų leidėjų 
pakliūva ant kitos meškerės. Rin
kimų propaganda labai brangiai 
kainuoja, o daugumas jų nori 

pei, organizacijai ar pramonės! nejimas. 
šakai, reikėjo, kad kas suprantąs; Kartais lobistas tai daro viešai 
jų poreikius juos gintų, pristaty
tų jų reikalus įstatymą ruošian
čiam senato ar atstovų rūmų ko
mitetui ar atskiriems jo nariams. 
Šiame krašte šitie patarėjai -
prašytojai vadinami labistais. 

rimais ir gražių moterų draugys
tę. Ta i , aišku, praktikuojama ir 
dabar. Tačiau pokalbiai su įsta
tymų leidėjais ir jų pagelbinin-
kais rodo, kad "lobinimas" turi 
platesnę apimtį ir nėra toks ža
lingas, kaip manoma. Pagrindinę 
šio darbo techniką sudaro su
rinkimas visų galimų duomenų 
už norimo įstatymo priėmimą ar j būti perrinkti. Labistai išnaudo-
pataisymą ir jų įteikimas atatin-jja progą ir "aukoja" didesnes ar 

mažesnes sumas senatoriaus ar 
kongresmano perrinkimui. Ta i 
nebūtinai reiškia, kad labis-
tas tuoj gautų kokį patarnavi
mą ar pažadą. Bet tas išmokėtas 
avansas vėliau užtikrina įstaty
mų leidėjų tikėtis ir kitos dova
nos. Šiaip ar taip, labistas žino. 
kad, esant reikalui, jis visada bus 
priimtas ir išklausytas. Kiekvie
nas senatorius, žinodamas, kad la 
bistas prisidėjo prie jo perrinki
mo, tuo ar kitu būdu jam atsiteis. 

Nepaprastai išsišakojus labis-
tų veiklai ir kartu besireiškiant 
daugeliui piktnaudojimų, nori-

AR NEREIKĖTU DIDESNIŲ U2M0JŲ 
Netikėti draugai — nauji darbai 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Rieda mūsų graudžios ašaros, i dirbo Amerikos Lietuvių Taryboj 
dunda, kaip sudžiūvę grumstai, j je, sąžiningai, su šviesiausiomis 
krisdami žemėn, kai Izraelio Į viltimis ir aukomis organizavo 
premieras Begin lotyniškai de-į Bendruomenę, vieni jų amžiny-
klaruoja: Habemus paeem. Šitas bėn be padėkos iškeliavo, kiti už-

kamam senato ar atstovų rūmų 
komitetui ar atskiram nariui, o 
paskui kiekvienas proga jų įtiki-

atitirtkamo komiteto apklausinė
jimų metu, kitais — susitikimuo
se su atskirais nariais. Patys įsta
tymų leidėjai labai stengiasi su
rinkti visas galimas informacijas, 
o labistai yra gausūs tu informa-

Menachem taip pasakė 1978. IX. 
17 vėlų vakarą (10:53 vai. Rytų 
pakraščio l a k u ) , milijoninei TV 
audiencijai stebinti. Žmogus, 
neskaitant jo hebraiško ir "jidiš" 

miršt- senatvės nelemti nesą, 
tretieji amžiaus pakalnėn kry
puoja. Tad kodėl, negerbdami 
nei po kapinių paminklais mie
gančiųjų, nei savo, nei kitų pa-

iežuvio, gerai moka anglų kalbą, i stangų, raižomės patys save? 

Niekas nežino, kiek tikrai i cijų šaltiniai. Rimti labistai nie-
Washingtone yra tokių labistų. kad nepateikia klaidingų, netikrų 
Manoma, kad tokių skaičius sie- informacijų, nes tokiu atveju jie 
kia nuo 3000 iki 6000. Jiems iš- prarastų pasitikėjimą ir darbų, 
aikyti išleidžiama milijonai do- Profesiniai labistai savo argu-

Įtaką darančių veiklos būdai 

lerių kasmet. Taip pat niekas tik
rai nežino, kokios sumos išlei
džiamos papirkti ar į savo pusę! 
palenkti atsakingus valdžios pa 
reigūnus, senatorius ar kongres-! Nūdien vis dažniau labistai 
manus. Sakoma, kad irgi daug; stengiasi jungtinėm jėgom siekti 
milijonų. Vieni tų labistų yra bendrų tikslų. Jungdamos žinoji-
samdomi, kiti —įvairių grupių, mą ir derindamos strategiją,kiek-
korporaciių, unijų, aplinkos šva-! viena grupė sugeba praplėsti savo 
rinimo gynėjų įgalioti atstovai, j įtaką. Taip aplinkos svarinimo 

mentais nuteikia įstatymų leidė- ma aprėžti jų veiklą. Dabartiniu 
ją pakrypti į tą ar kitą pusę. 

o gal net arabiškai pramoko, per 
tiek metų egiptiečius, jordanie-
Čius ir kitokius Sadato giminai
čius gąsdinęs, kaltai ir nekaltai iš 
šios ašarų pakalnės vadavęs. Su
darydamas išsilavinusio įspūdį, 
jis ir realiai galvojančiu pasirodė, 
nes tik ramybėje ir taikoje gali
ma kelti šalies gerovę. Taip kal
bantį ir su Egipto przidentu be-
siglebeščiuojantį stebint, netyčia 
užpuola pagoniškos mintys, — 
gal apsigalvos visokie Lc-vinai ir 
atšauks šmeižtus, paskelbtus a-
pie lietuvių tautą? 

Graudu dėl to "Habemus pa
eem", nes ramybė mūsų namų 
dar neužpildė. Prezidentas Car-

metu "svarstomas specialus įstaty- terls, tur būt , Dovydo kalnan 
mo priėmimas, kuris sunormin- j (Camp David) mūsų atstovų nesi-
tų iškerojusią jų veiklą. Naujam I kvies, su jais dvylikos dienų ne-
įstatvmo projekte reikalaujama, > s«*ės i r kalbėtis nevers. Todėl pa-
kad kas 3 mėnesiai bendros ats- : .vs t u r i m e k a i P ™rs tvarkytis. 
kaitomybės įstaigai būtų praneš 
ta, kiek labistai išleidžia įstaty 
mų leidėjų įtakojimui ir kiek kam | 
duoda. Kongreso nariai betgi ne 

tų jokie nusikaltimai. Tai būtų santykių išleistų. Tai buvo padą-
veiksmai, kuriuos žmogus athe- fc H e l s i n k i o k o n f e r enci jos 
ka teisingų, o ne prievartinių lSta- m g t u M ^ T a č J a u k a j 
tymų ribose. Ne prie šiltesnių y a r d a n d e t e n t ė s 

paskutianme 
santykių prisidėjo ir amerikiečio b a | . ^ r a | t e n i e k o n e b u . 
Harvester bendrovės tarnautojo vo užsiminta apie žmogaus tei-

Apskritai imant, Washingtone j saugotojai, nenorėdami, kad bū- sutaria, kokias labistų grupes te-j Rodos, visi, išskyrus komunistus, 
savo atstovus laiko 4500 grupių,!tų susilpnintas 1970 m. gryno o- garuot i ir kokias ne. Taip pat I siekiame vienų tikslų, visi žino-
į tą skaičių įskaitant ir 650 cen t - | r o įstatymas, susijungė su 250 reikalaujama pranešinėti, kas la- ™ 
rinių, visą kraštą apimančių, or- į sveikatos organizacijų į gryno o- į bistu organizacijas išlaiko ar pi-
ganizacijų. ro koaliciją. Panašiai, nors ir;«igais remia. Dėl to nuostato ir-

Daugelis amer ik ieS , tok, į«a- P * " " * . « " - į " S ? ^ * U ^ S S f l S * * " ? ~ 

Nors dirbame ir stengiamės, bet 
kartu ir painiojamės. 

Nėra būtina, kad staigiu mos
tu būtų pagimdyta meilė, kad 
koks nors mūsų Amver viešai ap
kabintų lietuvišką Menachem. 
Jei JAV LB ir ALT atstovai pasi
kalba, šį tą sutaria, bet ALT val
dyba, tarsi Izraelio kenesset, ne
tvirtina, eikime lėtesniu keliu. 

Neatidėliokime 

Tikrai gražių žingsnių mato
me JAV Bendruomenėje. Susi
laukiame daugiau pripažinimo, 
pradedame giliau įsiterpti šio 
krašto gyveniman. (ALIAS pirmi 
ninko V. Izbicko dalyvavimas 
Baltųjų rūmų konferencijoje yra 
vienas pavyzdžių). Tačiau man 
atrodo (ir jau anksčiau minė
jau) , kad trumpalaikių darbų ne
užtenka. Seniau, kai nežinojome, 
kur eiti ir kaip eiti, vargome ir 
kankinomės, kiekvieną smulkų 
planelį vykdydami. Dabar, kai 
tiek daug pramokta, galime gal
voti apie tolimesnių distancijų žy
gius. 

Žygius turėtų aptart: VLIK, 
me, kad santarvė yra vertinges-1 LB, ALT. Jie būtų tiek dideli,kad 
nė už pakrikimą, tačiau muisto- n ė viena institucija nepajėgtų at
mes kažkodėl, šiaušiamės, jog J sl-ira.i vvkdvti. Šiuo atveju niekas 

Nemaloni padėtis 

Yra skaudu, kai neesminiai 
klausimai vargina visuomenę. 

kojimą (lobbying) supranta,! bendrovės ir auomobilių unijos , r ' a i ginčijasi kaip veiksmingiau 
KO imą uoDoying, .uprarua, • < s u v a r ž y t i pernelyg iškeroiusią la-
S L ? * S ! 2 r * 2 i . K ! S S , nes ™ " o į s ^ i b i s t ų veiklą, Patys labistai naudo-

Cravvfordo suėmimas ir teismas. 
,_ «. , . . , , . ses, atip vardan detentės buvo 
Tačiau po sąlyginio nubaudimo, T . T „.-—ah^-i—i 
, . ^ . T ? . , - . , ., numestas ir Jurgucio prašymas 
lyg ir prasidėjo atoslūgis, lyg vel D e t e n t ė ^ v i e n a ^ i m i 
prasidėjo detentės atgaivinimo M a s k v a i p a l a n k i a 

prasme. 
laikai ir pirmieji jos ženklai bu
vo sen. Kennedy nuvykimas į * 
Maskvą. Iš ten senatorius parsi- Lietuvai nėra prieš taikų tau-
vežė detentės atgaivinimui su- tų sugyvenimą, bet yra prieš pa
tvirtinti dovanų — pažadą, kad taikavimą tironijai, prieš nuolai-
iš Sov. Rusijos bus išleista aštuo- džiavimą, prieš visko aukojimą 
niolika asmenų, tarp jų ir trys besąlyginei taikai. Todėl išeivi-
lietuviai. Sen. Kennedy susilaukė jos lietuviai nuolat kalba apie 
kritikos iš Sovietų, manoma, to- detentės kenksmingumą ne 
dėl, kad jis po sustikimo su Brež- todėl, kad pati detentė būtų ne-
nevu susitiko ir disidentus. Tai naudinga, bet prieš jos piktnau-
šalia kelio į detentę buvo kelias dojimą, prieš vienos krypties 
atgal. Senatorius susilaukė kriti- draugystę, kad viskas aukojama 
kos ir Amerikoje, nes, esą, Mask- taikai. Jeigu Helsinkio aktai turi 
va nori užsitarnauti pas sen. kiek ir teigiamos reikšmės, nes 
Kennedy malonės ir parodyti A- susidarė tam tikros Helsinkio ak-
merikai, kad prez. Carterio žmo- tams sekti grupės, tai Belgrade, 
gaus teisių politika yra nereikš- nepaisant visų ten pasakytų ko-
minga, kad senatorius vienas ga- munistų adresų ir piktesnių žo
lėjo iš rusų išreikalauti daugiau džių. baigiamajame akte buvo 
žmonių, negu prezidentas. "The totaliai nusileista komunizmui ir 
Pittsburgh Press" taip pat pašte- jo diktatoriams. Ten buvo įteikti 
bėjo, kad Brežnevas elgėsi' lyg sa- žmonių sąrašai, kuriuose išvar-
t ra pas, numesdamas dovanų ke- dyti asmenys prašomi išleisti 
lėtą asmenų. Tačiau visa tai iš už geležinės uždangos, bet nie-
šiaip ar taip kiek atšildė santy- kas neišleista, o priešingai, ne-
kius ir, kaip "Newsweek" žuma- paisant to nusileidimo Belgrade, 
las rašo, tai jau yra šiokie tokie pradėjo teisti disidentus, kuriuos 
atlydžio ženklai. Iš kitos pusės įlgai laikė kalėjimuose 
žurnalas perspėja amerikiečius, Kalbama, kad teismo proceso 
kad būtų atsargūs Sov. Rusijoje, metu buvo lyg justi pašalas, o 
nes ten kiekvienas gali būti ap- dabar tarp komunistinės Rusijos 
kaltintas. ir JAV jaučiamas atlydys ir juo 

* mažiau Maskva spaudžiama, juo 
"Newsweek" žurnalas viena- darosi savo ir užgrobtiem kraš-

me straipsnyje aiškiai pabrėžė, tam žiauresnė. Jeigu vykdai visus 
kad kiekvienas užsienietis gali bū- tirono įsakymus, tai visada bus 
ti Sov. Rusijoje apkaltintas. Jei- taika. Lietuviai yra prieš tokią 
gu Maskva norės, tai nė vienas taiką ir tokią detentę,kuri stipri-
negalės išsisukti ir ji apkaltins na ne taiką, bet vergiją, 
kiekvieną, kurį tik norės, kaip tai Al. B. 
Spaudoj ir gyvenime 
NOBELIO PREMIJOS LITERATŪROS LAUREATAS 

davimą, vaišes su gausiais išgė-

Reymont 1924-ais metais. 
Laureato rastuose ne retai at

sispindi biblinis religingumas, kai 
kurie laikraščiai ypač iškelia fak
tą, jog naujasis laureatas ne kartą 
yra pabrėžęs, kad tikėjimas, ypač 
malda, jam visada buvo gilus įkvė
pimo šaltinis. 

Savo pokalbyje su žurnalistais 
laureatas pareiškė, kad jis rašo, ką 
žino, jis nerašąs apie amerikiečių 
jaunimą, nes jo nepažįstas. Jis ma
nąs, kad kiekvienas rašytojas turi 
rašyti tai ką žino. Esą kai kurie 
nuvyksta į Ispaniją, ten pabūna 
mėnesį ir jau rašo apie Ispaniją 
romaną. Rašyti ką žino ir žinoti ką 
pasakoti yra rašytojo pasisekimas. 
Jis džiaugiasi premija, tačiau jei 
niekas jo gyvenime nepasikeis, jis 
rašys, kol Dievas leis ir toliau, 
kaip ir ligi šiol rašė. Premija jam 
netikėta, kai kas jam anksčiau 
sakęs, kad jis galėtų gauti Nobe
lio premiją, bet tai priėmęs tik 
kaip komplimentus. 

L. Gal. 

gryno 

pradedi galvoti, kad čia jau ne 
piktų žmonių, bet pačio velnio 
režisūra. Ar neužtenka nelaimių, 
iš kurių galėjome pasimokyti? 

pakeitimas grėsė jų interesams.' i a v ' s a s V* turimas priemones išsi-; Gal reikia žemės drebėjimo, kaip 
. . . , v. . , . i kovoti dar geresnes sąlygas įsta-j nelaimingame Irane (1978. LX. Labistų plačiai naudojamas i- • . . , . . Z , . I ,Cs , f . . \ * , . , . . .v. . -vĮtvmų leidėjams įtakoti. i 16), kad susiprastume? Žmones 

statymų leidėjų vaisinimas iš) 
tikrųjų daug laiko ir dėmesio i-
mąs reikalas. Netoliese nuo 
kongreso rūmų yra specialūs res
toranai, kur įstatymų leidėjai ir 
pagelbininkai gali valgyti ir ger
ti nieko nemokėdami. Tokie 
bendri užkandžiai padeda už
megzti geresnę pažintį ir sudary
ti palankią nuotaiką. Visa tai vė
liau labistams palengvina pasiek
ti užsibrėžtą tikslą. Tokiais atve
jais galima laisviau išsikalbėti ir 
išsiaiškint ir į savo pusę palenk
ti. Turtingų organizacijų labistai 
turi išsinuomavę specialius bu
tus, kur jų svečiai senatoriai ir 
kongresmanai gali iki soties vai
šintis kuo panorėję. Pinigų įtei
kimas uždaruose vokuose rečiau ; r o g k l a b o 2 5 . č i o v e i k l o g minėjimas. Visi buvę pirmininkai: dr. Eugenija 
praktikuojamas. Žinome, kokį. Gursk>tė-Paužienė, rožes prisegusios šnapštytčs, Rože Bielaitienė. agr. 
skandalą sukėlė Korėjos labisto i Alfonsas Gilvydis ir agr. Antanas Musteikis. Nuotr. K. Siagausko 

Spalio 8 d. Detroito Tarptautiniame institute lietuvių Detroito kultū-

neslėptų minčių ir, kartu dirb
dami, apsiprastų. Bendras darbas, 
reikia tikėtis, suartintų JAV LB 
ir ALT, nes natūrali aplinka su
gyvenimui yra palanki. Sėdant 
derėtis ir ieškant greitos taikos, 
iš karto reikia didelio kiekio ge
ros valios abiejose pusėse. Greti
mai krutant, pradžioje galima ne 
sutarimų visai neliesti, o vėliau 
juos ir užmiršti. Taip gal net ir 
LB Visuomeninių reikalų taryba 
ir ALT į vieną kūną suaugtų. 

Dideli, rimti užmojai atkreip
tų jaunesnės inteligentijos dėme
sį ir ją išlaikytų visuomenėje ar
ba atšalusius atgal grąžintų. Juk 
reikia patrauklaus įspūdžio. Po 
paskutinės Dainų šventės Toron 
te teko kalbėti su išsilavinusių 
žmonių šeima, niekur anksčiau 
nedalyvavusia ir lietuvišką gy
venimą prisimenančia tik men
kų, jaunimui nepatrauklių minė
jimų įspūdžiais. Apie paskutinę 
dainą jie pasakė: "Negalvojome, 
kad mūsų žmonės pajėgia atlikti 

(Nukelta į 5 psL) 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės poficijos 

valdininko fftfHnv"žmai 

STASYS TRINKA 
16 

Šių metų Nobelio literatūros pre
mija paskirta JAV gyvenančiam 
žydų kilmės lenkui rašytojui Isaac 
Bachevis Singer. Laureatas yra žy
dų rabino sūnus, gimęs prieš 74 m. 
netoli Varšuvos. Iš Lenkijos išvy
ko 1935 m. ir pastoviai apsigyve
no New Yorke. Jo parinkimas No
belio literatūros premijai buvo 
staigmena, nes jo vardas net nebu
vo minimas premijai gauti kandi

datų tarpe. Švedijos karališkoji 
akademija, paskirdama rašytojui 
Singer Nobelio uteratūrinę premi
ją, jvertino jo įtampos kupinus 
raštus, kuriam įkvėpimo jis sėmė
si žydų-lenkų kultūros tradicijoje 
ir kuriuose atsispindi visa žmogiš
koji buitis. Iki šiol Nobelio litera
tūros premiją yra gavę du kiti 
lenkų rašytojai - - Henrikas Sien-
kiewicz 1905 metais ir Vladislovas 

Buvo aišku, kad Urnikio sūnus melavo ir visa ta 
istorija su branktu buvo išgalvota. Grįžęs į kiemą Ur
nikio sūnui pasakiau, tegul j i s nemeluoja, nes jo tėvas 
pasakė, kad mėšlą išvežė prieš savaitę laiko, ir, kad 
brankto skolintis nesiuntė, nes jis nebuvo reikalingas. 
Be to, Urnikio sūnui pasakiau, kad j is buvo nuėjęs 
pas Paulauską ne brankto skolintis, o paimti iš jo ka
rišką šautuvą, kurį j am padavęs Paulauskas paprašė, 
kad nušautų jo tėvą, už ką jam pažadėjo duoti kelius 
šimtus litų. Toliau klausinėjamas j is prisipažino.kad 
Paulausko sūnus jo paprašė, kad j is nužudytų jo tėvą, 
už ką pažadėjo j am duoti 500 litų. Bet j is nužudyti 
Paulausko tėvą nenorėjęs, o norėjęs tik pagąsdinti, 
todėl šaudamas ta ikęs Paulauskui ne į krūtinę ar į 
galvą.bet į petį. 

Prasl inkus keliems mėnesiams, šią bylą svarstė 
Šiaulių apygardos teismas, kuris Paulauską ir Urnikį 
rado kaltais ir nubaudė keliems metams kalėjimo. Su
žeistasis Paulausko tėvas po kurio laiko pasveiko ir 
grįžo į savo ūkį. 

Pas taba: Paulausko pavardė y r a netikra, no 
tiek daug metų aš tikros pavardės nebeatmenu. 

tarp 12 ir 2 valandos nakties, kuomet žmonė3 miego- i diskų pinigų ir pašto ženklus. Burokas man pasakė, 
davo. Vagis buvo labai drąsus ir jis visuomet papildy- į kad pašto viršininko pranešimas yra nepatikimas, nes 
damas vagystes vartodavo tuos pačius metodus, bū-1 j is y ra šaulių būrio vadas, visada y ra ginkluotas, ir 
tent : nakties metu priėjęs prie namo lango su stiklui • j is netiki, kad kas galėtų apvogti jo butą ir pašto 
piauti peiliuku, išpiaudavo iš lango rėmo stiklo kampą.! įstaigą. 
Po to, 3U peiliu nukrapštęs kitą ir išėmęs iš lango į J i s įtarė, kad pašto viršininkas galėjo valdiškus 
stiklo kampą, įkišęs ranką atkabindavo kabliukus, su ; pinigus išleisti savo reikalams ir, kad tai užmaskavus, 
kuriais lango rėmai y ra užkabinami iš vidaus pusės,! pranešė apie įvykusią vagystę. Įsakė man nuvykti į 
at idaręs langą ir nusiavęs batus , kad nebūt t r iukšmo į Skirnemunę ir ištirti, a r buvo vagystė ar simuliacija. 

po 

Skirsnemunės pašto įstaigos apvogimas 

1934-1935 metais Jurbarko mieste ir apylinkėje 

jam vaikščiojant po kambarius, pavogdavo rūbus 
ir kitus vertingesnius daiktus. 

Apvogę3 koki nors asmenį, jis, a t ida ręs duris, pa
sišalindavo. Jei kas iš namiškių išgirsdavo jį vaikš
čiojant po kambarius ir paklausdavo, kas vaikščioja, 
atsakydavo, kad savas. Buvo net t iek drąsus ir na 
chališkas, kad keliose vietose po papildytos vagystės, 
išnešęs iš apvogto buto pavogtus daiktus , sugrįždavo 
į butą ir kam nors iš miegančių šeimos narių pajudin
davo už kojos ir pasakydavo "sudiev". Iki miegantis 
pabusdavo iš miego ir susiorentuodavo, kas jį išbudi
no iš miego, jis išėjęs iš buto dingdavo nakt ies tamsu
moje. 

Jei pasirodys, kad buvo simuliacija, pašto viršininką 
3uimti i r patalpinti kalėjiman jo žinioje. 

Raseinių rajono kriminalinės policijos punkto vir
šininkas buvo išvykęs atostogų, tai šį įvykį teko man 
aiškinti. Prieš išvykdamas į Skirsnemunę, telefonu pa-

[ į skambinau pašto viršininkui ir jo paprašiau, kad nie
ko neliestų, kol aš atvyksiu. Kadangi nuo Jurbarko 
iki Skirsnemunės yra apie 8 kilometrai, tai, gavęs pa-
stotį, už valandos atvykau į Skirnemunę. 

Apžiūrėjęs įvykio vietą radau: viename namo gale 
buvo paš to viršininko butas, kuris susidėjo iš dviejų 
kambarių ir virtuvės, o antrame namo gale buvo pašto 
įstaiga, kurioje buvo pastatyta nedegamoji spinta val
diškiems pinigams ir pašto ženklams laikyti. 

Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo labai pavojingas, I Apžiūrėjęs pašto viršininko butą radau, kad pikta-
nes eidamas vogti, visuomet būdavo ginkluotas pisto- į da rys su stiklui piauti peiliuku nupiovęs esantį lango 
lėtu, vadinamu "Parabelum", ir jei k a s būtų mėginęs į r e m e stiklo kampą, jį išėmęs ir, įkišęs ranką, atkabinęs 
ji sulaikyti, tai tą asmenį būtų nušovęs. Tuo pačiu me- • kabliukus, su kuriais buvo užkabinti iš vidaus pusės 
todu buvo apvogti Jurbarko miesto bu rmis t r a s ir kiti į i a n g 0 rėmai ir atidaręs langą įlipo į pašto v-ko miega-
turtingesni Jurbarko miesto gyventojai. Be to , buvo j „ ^ į kambarį, kuriame j i s miegojo su savo žmona ir 
apvogtos Skirsnemunės ir Raudonės pašto įstaigos, j a p i e vienerių metų amžiaus vaiku. 

Būdamas tarnybos reikalais Ju rba rko mieste, gat- J Pa š to viršininkas pasakojo, kad piktadarys iš jo 
vėje sutikau einantį Kauno apygardos teismo prokuroro švarko kišenės paėmęs nuo nedegamos spintos raktą, 
padėjėją Buroką, kuris man papasakojo, kad y r a gau
tas pranešimas, jog praeitą naktį nežinomas pik-
tadaris apvogė Skirsnemunės pašto viršininko butą ir, 

buvo papildyta apie 10 vagysčių, kurių vietos policijai j paėmęs iš jo švarko kišenės nuo nedegamos spintos j ry spintos pavogęs jo ir jo žmonos įvarius rūbus. 
išaiškinti nepavyko. Visos vagystės buvo papildytos raktą, nuėjęs į pašto skyrių pavogęs apie 200 btų vai- ) (Bus daugiau) 

nuėjęs į esančią ant rame namo gale pašto įstaigą, at
rakinęs nedegamąją spintą iš jos pavogęs valdiškus ir 
pašto ženklus. Be to, iš esančios jo miegamam kamba-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėo. 19 d. 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 paL) 

valdyba suteikia garbės nario ti
tulą. Klubo istorinę apžvalgą at
liko St. Kaunelienė. 

Pranešimas buvo paruoštas la
bai detaliai. Gal kai kam atrodė, 
kad per daug persistengta, bet I ticija įvyks spalio 29 d. 12 vai. 45 
kai vėliau sužinojau, dar ne vis-: min. Dievo Apvaizdos parapijos 
kas buvo pasakyta. I patalpose. Repeticijoje dalyvau-
Atlikta labai daug, minėjimai, ja ir naujai užsiregistravę kandi-
paskaitos, koncertai, parodos, pa-, datės. Yra numatyta pastoviai da 

po dviejų valandų visada pata
riama pasivaikščioti. 

/ . G. 

CHORO REPETICIJOS 
Mergaičių choro bendra repe-

C L A S S I F I E D G U I D E 

Pr ie dail . V. V e s e l k o s sukurto ir padovanoto Vyčio Dievo Apvaizdos 
sikalbėjimai per televizijos kana-! ryti repeticijas kiekvieną sekma-į lietuvių parapijos-Kultūros centrui. Matyti V. Veselka. Viktorija ir 
lus, literatūriniai popiečiai ir t t. 

1972 metais surengtas Lietu
vos universiteto atkūrimo (auk
sinės sukakties — 1922—1972) 
minėjimas — vienintelis visoje 
Amerikoje. Be vienkartinių pa
rengimų klubas beveik visuomet 
dalyvauja Tarptautinio instituto 
parengimuose, parodose — iš
puošdamas lietuviškais tautiniais 
dirbiniais keletą langų, arba kar
tais net ir visą salę. 

Klubas suorganizuotas 1953 m. 
sausio 11 dieną Tarptautiniame 
institute. 

Po istorinės dalies sekė sveiki
nimai. Dešimties minučių per 
trauka buvo panaudota, patiems 
patarnaujant, kavai ir užkan-
džiams. Meninėje programoje pir
mosios pasirodė tautiniais drabu
žiais paspuošusios dvi jaunos dai
nininkės su gitara — Kristina ir 
Regina Butkūnaitės. 

Dainas perdavė per garsiakal
bius, kurie nebuvo pagirtinos ko
kybės, o gal būt tik iš mano vie
tos, sunku buvo suprasti dainuo
jančių žodžius. Nežiūrint minė
tų trūkumų, dainininkių jauna 
ir gražia išvaizda išsaukė ma
lonų publikos pritarimą. 

Windsoro mergaičių šokių gru
pė "Neris", grojant akordeonu 
Vytautui Petrauskui, parodė stip
rią ir energingą tautinių šokių 
demonstraciją. Paskutiniu nume
riu meniškoje programoje išgir
dome detroitiškių labiausiai mė
giamą S. Sližio vadovaujamą mer
gaičių chorą. Scenoje, o gal ge
riau estradoje, pasirodė 22 tauti
niais drabužiais pasipuošuusios 
mereaitės su akordeonistu Vytau
tu Petrausku ir prie piano pačiu 
muziku St. Sližiu. Padainavo ke
turias dainas, kurios buvo mielos 
klausytojo širdžiai. 

Po to dar buvo rodomas kun. 
Algimano Kezio filmas iš Pensyl-
vanijos lietuvių angliakasių gy
venimo ir Simo Kudirkos filmas. I 
Programa užsitęsė labai ilgai ir 
paskutiniai dalykai buvo sekami 
pavargusio žmogaus nuotaikomis. 

Ar ne geriau būtų, kad minė
jimų rengėjai visas istorijas su
rašytų programose, o minėjimams 
paliktų tik formalias atidarymų 
ir uždarymų kalbas, bei meniš
kas programas. 

Pagal senas amerikoniškas, o 
gal ir lietuviškas taisykles žmo
gų prirakintą prie kėdės negali
ma laikyti ilgiau, kaip dvi valan
das. Juk ir mašina važiuojančiam. 

dienį įprastu laiku ir toje pačioje 
klasėje. Ketvirtadieniais bus daro
mos repeticijos tik prarastų sek
madienio repeticiių išlyginimui. 

S. Sližys 

K a z y s Keraičiai , svveč ia i iš Austral i jos . B. Veselkienė ir Vincas Tamo
š iūnas . Nuotr. J. Urbono 

PAVOGĖ SU VAIKAIS 
Pavogtame automobilyje at

rasti du vaikai. Noal Mendez, 

3 m., ir jo brolis Omar, 2 m. Jų; rioms valandoms, automobilis 
motina su pažįstamu buvo juos Į buvo atrastas. Policija arešta-
palikusi automobily miegančius vo Stanley Irizzary, 18 m., ku-
užpakalinėj sėdynėj, kai nuėjo į ris buvo automobilį pavogęs, 
prausyklas tavernoj. Jiems nu- Mažojo berniuko veidas buvo 
ėjus, automobilis su vaikais bu- sužalotas — grobikas jį mušė, 
vo pavogtas. Praslinkus ketu- į kai pabudęs ėmė verkti. 

R E A L E S T A T E 

MARQUE,rTE P ARK 
4 butu mūrinis. Gazu šildymas Ga
rsias . Numažinta kaina — 954,900. 

i» metų marinis. 5Vi kamb. (3 
mieg ) . Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St . Padarykit* pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Hamą sekimas — Pardavimą* 

Valdynm 
Draudimai — IBCOBM Tas 
Nstariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6 4 5 5 S. Kedz ie Ave . — ~;*-2\lZi 
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DURYS - LANGAI 

18 rūsiu — 12 spalvų 

K o s t a s B u t k u s 
Telef. 778-2781 

B A L T I C H O L I D A Y S 
COME TO L I T H U A N I A IN 1979 

JOM US ANO FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES 
C O S T 
v " v ^ k J J CITIES AND NIGHTS 

Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3 
Moscow 2 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Mosotm 2, Coperflagen 1 

Vilnius 5, Moscov. 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Moscov.- 2. Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1 

Vikrius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
Moscow 2, Copenhagen 1 

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAY TRIP TO TRAKAI 

DEPART 
Dec. 22 

Marce 5 

March 22 

April 12 

April 23 

May 3 

May 14 

May 24 

June 14 

June 26 

July 4 

RETURN 
Jan. 5 

March 15 

March 31 

April 21 

May 3 

May 12 

May 24 

June 2 

June 23 

July 10 

July 19 

GROUP 30 G. L T. 
$1049.00 (APEX FARE) 

$779.00 

$849,00 

$849.00 

$849.00 

$849.00 

$849.00 

$899.00 

$899.00 

$1249.00 

$1199.99 

$848.00 

$899.00 

$899.00 

$899.00 

$899.00 

$899.00 

Group 30 fare) 

Group 30 fare) 

(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. B e t tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsi te patenkinti mūsų patarnavi-

. mu. 

B E A L E S T A T E 

$29.900.00 
2 apartments near I J thuania Plaza 

In good condition. With garage. 
(TJM) 

R E / M A X 
south, ine. — 361-1300 

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

D Ė M E S I O 

10% — 20% — 50% pigiau 
a i apdrauda nuo usnies Ir 
blllo p u m u , 

FRANK Z A P 0 L I S 
MOS K WeM »Sth Sb-Mf 

Ctucmco. nilnota 
Telef. GA 4-8SS4 

C0NTACT: JONAS ADOMĖNAS 
Tour Manager 

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
535 Fifth Avemie 

New York, N. Y. 10017 
212—697-7257 

APSIPIRKITE DABAR! 

M I C H I G A N 0 B U 0 L I A l : 
McINTOSH, GOLDEN DELIQ0ŪS bušelis $ 5 - 9 5 

RED DEUCIOUS, WINESAP, RED ROME, 
JOMTHAN bušelis $ 6 - 9 5 

ŽIEMINIAI KOPŪSTAI 
RAUDOM BUROKAI 

sv. 1 Q et. 
1 9 et. sv 

SWEET POTATOES sv. 
BALTI FLORIDOS "GRAPEFRUIT" 4 sv 

1 9 et 
. $1.00 

BANANAI 

SVOGŪNAI 

sv. 1 7 et. 

8 sv. maiSelis et. 
ŽIEMINIAI "SQUASH" sv 1 O ct-
WISCONSIN RUSSET BULVĖS 10 sv. 

100 sv 
ct. 

$6-50 
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SIUNTINIAI Į L TUVĄ 
ir kitus krabus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, OI. 60632, telef. 927-5980 
mimii i i i i i i i i ini i i i iHii i i i i i i i i i i i i ini i i i i i in 
-i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i iViif i i i i i i i i i i i inii i i i i i i 

M. A. Š I M K U S 
NOTART PUBLIC 

IN'COiTE T A I SERVICE 
4291 SO. Maplewood, tel. 254-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Ukvietimai. pildomi 
PILIETY BfiS PRAŠYMAI tr 

niiiimiiiiiiuiiimiiiHiiiiiiuiiuiiiHimiin 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69th S t , telef. 776-1486 
HimiiiHiiiiiiiimumiiiHimiiHniiiiHim į 
ini i i i imii i i i i i i i i i i imimii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

IT airi p prekių pasirink imi< nebran-
Į gtai iš mi«i| sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
33S3 S. HalMed St, Chicago, m. S0608 

j 2501 W. 69th St., Chlca*o. III. 60611 
Telef.: 025-2757 — 254-3320 

V y t a u t u Valantin.-is 
iiHHHHHiiiiimnmmiiuiininmii.Hinn 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 
i i i i i i i i i i imii i i i i immimii i i i i i i i i i i i i t i i i i i i 

•4-ta sr Tamsta. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta k TuOsy (5200 j vakarus) 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1V4 vonios, {rengtas rūsys, 2 maJ. ga 
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71.500.00. 

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

40 k RoekweU 2yį aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu Šildymas. $30,900.00. 

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

86-ta k Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17.280.00 me
tinių pajamų. Savininkas praio 
$100,000.00. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis į 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Strtet 

Tel. — 767-0600 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniHiHiiiiitiii 
PACKAGE E t P R E S S AGEKiCY 

M A R M A N O R E I K I E N E 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
labai pageidaujamos (era* r n t t f 

prekės. Maistas ii Kuropos sandeli*. 
2608 W. 69 St.. Chlcasjo, IU. 40SSS. 

TEI>. — WA S-37S7 
i i iHii i i iHii i i i i inmiHiii i i i i iniHiHii imii i i 
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M O V I N G 
S E R £ N A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus . Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — W A 5-8063 
ini imniuni iHi i immiini i i i i i iniHi i imi i . 
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VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v i sų rūšių grindis. 

J. B U B N Y S — Tel . R E 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1IHIII! 

Narna* — Svajone: S butai, 4 TO-
nlom, c*ntrallnia saldymas, atomini 
•l*ptuv5, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio. Marąuette Parko centre. 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N I 

Mūr. bungakm. 
žial užlaikytas. 

S miegami. 
$S4.000. 

Ora-

• 
biznta 

ir 
S80.000. 

taTSRKM •TetaiBė* 

Mūr. 
apie 200 svečių. 
$85,000. 

Didele taverna, sale 
2 butai po 6 kamb 

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

2951 W. 63id St.. 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 

IŠNUOM. 3-jų kamb. butas vyres 
nio amž porai arba vienam asm. 

Skambint 776-3727 

Išnuom. 6 kamb. butas . 2-ras aukš
tas . Be gyvul iukų. Skambint bet 
kuriuo laiku tel. 778-8623 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas vaiko vežimėlis, ma
š inos lovyte , lovos priedai. 

Skambint 737-6305 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

SECRETARY 
With good typing and bookkeeping; 
good phone manner. Polish and £ng-
lish speaking. NW side. Good salary. 
Pleasant working conditions. Good 
benefits. Ask for Debbie 263-2668. 

DIDELIS PASIRINKIMAS HALL0WEEN PŪMPKINS, 
G0URDS AND INDIAN CORN 

EGG STORE 
D A B A R T B ŠIUO A D R E S U 

6190 Archer Avenue, Chicago Tel. 284-8704 
V A L A N D O S : 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

Mes dabar turime tok) gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti. 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

DU nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

UPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

Naujas 6 kamb. namas j vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų muro 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 mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Grąžas platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Esiafe 
2625 VVest 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

VVAREHOUSE S H I P P I N G 
A N D RECEIVING M E N 

We need warehouse man, fork lift 
dirvers, packers and assemblers . 

P E E R B E A R I N G CO. 
870-3311 Ask for Mr. B e r r y 

N O R I P I R K T I 

PERKATE AR PARDUODATE 
NAMĄ? 

Kreipkitės į 

Phipps & Funfcey, Inc. 
R e a 11 o r s 

PORTAGE, I N D I A N A 
Skambint 219—762-7735 

arba 762-7557 
Klauskite 

LORETTA PLESIC (PL.EŠKYS) 
Mano specialybe — "Sandnnp" 

nuosavybes. 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus pr.es 1936 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias , kėdea, t. t., 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immi i i i i i i i i imm 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 

j LIŲ apraSoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
| k n y g o j 

j "MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl juo 
; mių vietovių aprašymo ir dėl jos 

gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmta. Knyga didelio formato, 440 
psl. - kasca $3.00. GaMma ją įsigyti 
"Drauge" 

i imi i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i iu j i i i i i i i i i i i i i i i i 

9 vaJ. r y t o fki 8 vai 
8 : 6 0 vai. r y t o iki « <*) va i . 

vaJL ryto I d 4:66 vai. 

iki penktadienio. 
seJtoriimitoH. 

•Miimiii i imiiimiii i i i imii i i i i imimiii i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 ar te 876-59% 
MUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

Prie Marąuette pko. — 71-os ir 
Troy g-vės — savininkas parduoda 5 
kamb. rezidencinį namą apie 25 me
tų senumo. Naujas apSild. ir centr. 
apšaldymas. Ant plataus sklypo. Ga
ražas. Gražioje apyl. Galima tuoj už
imti. Skambinti po 5 v. v., Sešt. ir 
sekm. vjsą d. tel. 776-4752. 

RemkJt tuos biznieriui, 
skelbiasi "Drauge" 

kurie 

apsimoka skelbti* dien DRAUGE, 
nea jU plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
sos yra vtsiems prieinamo* 

THE F0RTY YEARS 
0 F D A R K N E S S 

* 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus . 

{ anglų kalbą išvertė 
Juozas Buievičtas 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 6 3 8 t . 

Oricago, I1L 60629 

BOT- dSm 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 

• i 



Vokiečių visuomenė užtaria Lietuvą IŠ OHICAGOS Į VATIKAN4 Į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėn. 19 d. 

PLB ir PLJS pasitarime Dainavoje. Iš kairės: kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, PLB vicepirm. švietimui, linas Rimkus, PLJS Ryšių centro narys, 
Paulius Kuras, Kanados JS pirm. Nuotr. J. Kuprio 

PLB IR PLJS TARĖSI 
JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS 

Spalio 7 i r 8 d. ALRK Fede
racijos stovykloje Dainavoje 
įvyko p la taus mas to pasitari
mas , t a r p Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasaulio l i e t u 
vių Jaunimo sąjungos valdybų. 
Buvo a p t a r t a daug klausimų, 
be t pagrindinis dėmesys buvo 
sukoncent ruotas ties IV Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongresu. 

Pasi tar imui , kuriame dalyva-

matomas dalyvių skaičius, Kon
greso informacija spaudoje i r 
ir t . t . P U S — painformavo 
apie atstovų linkimą— jau eilė 
kraš tų yra išsirinkę atstovus, 
kiti (JAV ir Kanada) netrukus 
praves rinkimus. 

Kun. Antano Saulaičio, SJ , 
vadovaujamas Kongreso s to
vyklos komitetas, posėdžiavęs 
atskirai sustatė smulkią ir tur i -

vo 35 dalyviai, pasikeisdami: ningą stovyklos programą. P ra -
pirmininkavo P L B pirm. V. Ka-
mantas i r P L J S pirm. G. Juo
zapavičiūtė. Buvo pasiinfor-

matoma apie 500 stovyklauto
jų. Stovykla įvyks Anglijoj. 

Apie lėšų telkimą, registraci-
muota apie abipusę veiklą, apie ją ir apie papigintą skridimą 
P L B ir P L J S santykius — pranešė dr. A. Paulius — fi-
PLJS-gos vie ta PLB-ėje. PLB 1 nansų komiteto pirmininkas, 
painformavo apie susitikimą su Pagrindiniai paruošimo darbai 
Vliko a t s tova is ir apie tolimes- j au at l ik t i Numaty ta surink-
nius planus politinėje srityje, t i 90,000 dol. 
Apie P L J S politinę veiklą pra- į Pasitarime buvo dalyvių ir i š 
nešė V. N a k a s . Apta r t a i r ! Pietų Amerikos i r Australijos. 
švietimo programa, kurią kaip 
ir politinę veiklą nu ta r t a koor
dinuoti t a r p abiejų valdybų. 
Buvo peržvelgti praeito jaunimo 
kongreso nu ta r imai ir jų vyk
dymas. 

Daug laiko buvo skir ta smul
kiai Jaun imo kongreso sąmatai 
s u d a r y t i Di rban t per naktį, 
sekmadienio r y t e pasiūlyta są
m a t a buvo patvir t inta . Nutar
t a visa eilė techniškų klausi
mų — registraci ja, kas kon
grese t u r i balsavimo teisę, pra-

DIDESNI UŽMOJAI 

(Atkelta Ii 3 pusi.) 

tokios vertės dalykus. Tik diri
gentui nereikėjo orkestro perso-
dinėti, grubiai angliškai kalbėti. 
Moterų ir vaikų chorai galėjo 
trumpiau dainuoti. Bet pabaiga 
viską pataisė." Ta i ar ne pana
šios reakcijos susilauktų ir kito
kio pobūdžio rimti darbai? 

Anksčiau spaudoje skaitėme a-
pie LB, VLIK, ALT susitikimą ir 
ateičiai planuotus pasitarimus. 
Bet iki šiol apie juos nieko ne
girdėjome. Nedelskime, nevilkin
kime. Tiesa, dirbantiems laisvo 
laiko nelieka, žmonės pavargsta, 
bet vistiek bandykime, pareigo
mis dalindamiesi. Tik nesipurkš-
taukimej ie iš trijų institucijų po
kalbio nieko gero neišeitų, dėki
me kryželį ant visų santykių su 
ALT, nesiklausykime daugiau se
nų giesmių ir dirbkime su VLIK 
arba patys. Dėl kaprizų delsti ne
galima, bajorai tegu tvarkosi pa
gal išmonę. (Gal šiuo metu jau 
esame arti Versalio sutarties? 
Gal sugrįžta taika? Tokiu atveju 
šis pokalbis nebūtų reikalingas. 
Tačiau vistiek nerimsiu, — kas
dieninių darbų neužtenka). Jei 
prošvaisčių nematyti, yra bū
tina dar kartą susimesti paskuti
niam, rimtam, kantriam, apgal
votam bandymui. Jam nepavy
kus, reikia atrasti atskirus kelius. 

Kas nieko kito nemoka, kaip 
aimanuoti, priekaištauti ir aik
čioti, težarsto savo smilteles, nei 
skatintas, nei draustas, nei dė
mesį patraukęs. Bet stipriesiems, 
įpratusiems slenksčius įveikti de
ra bandyti per užtvaras kartis. 
Vienas kitą prilaikydami, pakel
dami, patraukdami, užsirėpliosi-
me. 

Sk. 

L A I Š K A S 
REIKTŲ IŠKELTI BYLĄ 

Jūsų pasipiktinimas dėl "Chi-
cago Sun-Times" reporterių 
Charles Nicodemus ir William 
Clements straipsnių, liečiančių 
tariamus L. Kairio nusikaltimus 
y ra pilnai suprantamas, nes j ie , 
siekdami sensacingumo ir garso, 
peržengė visas žumalizmo etikos 
ir tikrų faktu reportavimo ribas. 

Vadinamas "investigative re-
porting" Amerikoje yra plačiai 
praktikuojamas, tačiau jis niekur 
neatlieka teismo funkcijų ir kiek
vienu atveju, išaiškinant krimi
nalinį ar kitokį nusikaltėlį, pride
damas žodis "alleged", o L. Kai
rio atveju minimi reporteriai pa
skelbė tokią antraštę "Kaip na
cis sargybinis meluodamas atvy
ko į Chicagą..." 

Be kitų įtartinų dokumentų, 
gautų iš okupuotos Lietuvos, jie 
savo straipsnyje tarp kitko taip 
rašo: "2-jo pasaulinio karo isto
rikai tvirtina, kad keletas tūks
tančių lietuvių tarnavo naciams, 
kaip sargybiniai vokiečių kon
centracijos stovyklose ar kaip 
traukinių palydovai, kuriuose bu 
vo vežami žydai į Vokietijos dujų 
kameras..." 

Šitoks faktų falsifikavimas yra 
didelis apkaltinimas ir šmeižtas 
visai lietuviu bendruomenei A-
merikoje, todėl, man rodos, neuž
tenka tarpusavyje sensacijų ieš
kančių reporterius smerkti ar įro
dinėti, bet JAV Bendruomenės va
dovybė turėtų jiems iškelti civili-

Skelbdama apie Lietuvos sovie
tinį pavergimą ir jos tikinčiųjų 
persekiojimą "Lietuvos Katalikų 
bažnyčios kronika" pažadina Eu
ropos tautose vis didėjančią užuo
jautą Lietuvai. Vokietijos katali
kai tą savo viešą užuojautą pa
reiškė vienoje didžiausių savo 
šventovių — Koelno katedroje. 

Joje iškilmingos pamaldos buvo 
suruoštos š. m. spalio 7 d. Šv. Mi
šias atlaikė ir gražų pamokslą 
pasakė Koelno kardinolo pavaduo
tojas vyskupas dr. Glaus Diek, su 
kuriuo drauge koncelebravo 4 lie
tuviai kunigai. Pamaldos vyko 
trimis kalbomis. Dievo žodžio li
turgija buvo vokiškai ir lietuviš
kai, o eucharistinė Mišių dalis lo
tyniškai. Giesmės per pamaldas 
buvo giedamos dviem kalbom. 
Katedros choras giedojo lotyniš
kai, o lietuviai "Pulkim ant ke
lių" ir "Marija, Marija" savo gim
tąja kalba. 

Atskirai pažymėtina, kad dvi 
giesmes, specialiai išmoktas lie
tuviškai, sklandžiai pagiedojo vo
kietaičių "Nijolės" grupė, atvy
kusi į Koelną iš Donauwoehrto, 
Bavarijoje. Tai ta pati vokiečių 
gimnazisčių grupė, kuri buvo ėmu
sis iniciatyvos suruošti viešas pa
maldas už persekiojamos Nijolės 
Sadūnaitės tikėjimo brolius Lie
tuvoje. 

Per pamaldas katedros presbi
terijoje gražiai atrodė Vilniaus 
Aušros Vartų Mergelės Marijos 
paveikslo kopija, išpuošta gvazdi
kų žiedais, o prieš katedrą prieš 
pamaldas buvo dalijamas Vestfa
lijos jaunimo žurnalas "Komm-
mit" su žiniomis apie Lietuvą ir 
Nijolę Sadūnaitę. 

Po pamaldų Koelno katedro
je įvyko vokiečių ir lietuvių folk
lorinis vakaras jaunimo nakvy
nių didžiojoje svetainėje. Ta rp 
šios programos įvairių dalykų 
pirmoje eilėje paminėtinas Vokie
tijos Bundestago nario dr. Her
berto Czajos žodis, kuriame jis 
kvietė vokiečius labiau anga
žuotis kovoje dėl žmogaus teisių 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraš

tuose, {vairiose jaunimo progra
mose geriausią įspūdį paliko 
Muncheno "Ra tuko" šokių pynė 
ir E. Juodvalkytės padeklamuo
tas V. Mukolaičio-Putino eilėraš
tis "Mortuos voco". Tik gaila, 
kad šioje antroje dalyje organiza
toriams stigo darnos, kai tuo tar
pu darna katedroje buvo pasigė
rėtina. ELI 

Į popiežiaus vainikavimo iš
kilmes iš Chicagos skrenda 
vysk. A. Abramovicz su keliais 
kunigais. Ruošiasi ir pasaulie
čiai vykti į Vatikaną. 

MUtfc SERBŲ VADAS 

Prieškarinėj serbų vyriausy
bėj buvęs įtakingas ministeris 
dr. Charles M. Nikitovich an-

MŪSŲ kolonijose 
Worcester, Mass. 

A. A. ONA PAUKŠTYTĖ 
A. A. Ona Paukštytė mirė spa

lio 10 d., sulaukusi 76 metų am
žiaus, gyv. Shrewsbury, 4 mylios 
nuo Worcester, Mass. 

O n a Paukštytė buvo baigusi 
gimnaziją ir dirbo Lietuvoje ras
inės darbą. 1949 m. atvyko į Wor-
cesterį dirbo vokų fabfike iki 
1963 metų. 

Visą laiką svajojo grįžti į savo 
gimtinę Lietuvą, Bet deja, jos sva
jonės neišsipildė. Kadangi O. 
Paukštytė gyveno Erlangene lie
tuvių tremtinių stovykloje, V. 
Vokietijoje, tai buvusiems lietu
viams Erlangeno stovykloje ge
rai pažįstama. 

Palaidota iš Sv. Kazimiero baž
nyčios, Notre Dame kapinėse. 
Kadangi O. Paukštytė atvykusi į 
Worcesterį visą laiką gyveno Al
fonso Kauševičiaus šeimoje, tai 
Elenai ir Alfonsui Kauševičiams 
reiškiu užuojautą dėl jos mirties. 

Antanas Bušmanas 

nį ieškinį už faktų falsifikavimą 
ir šmeižtą prieš lietuvius 

Su pagarba 
Henrikas Žemelis 

Mūsų mylimai draugei 

Emilijai Masiliūnaitei-Paliokienei 
netikėtai mirus, vyrui dr. BALIUI PALIOKUI, duk
terims INDREI ir DONATUI TIJŪNEUfiMS, <fr. AUS
TEI ir dr. MINDAUGUI VYGANTAMS ir vaikaičiams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime. 
Albina Dumbrienš 
Nijolė Oumbryte 
Aldona ir Kazys Griškai 
Stase Jaku b on i e nė 

Faustina ir Mečys 
Mackeviiiai 

Emilija Meškauskienė 
Alicija Rigytė 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A A. 
ONA GRUŠIENE 

Kasparavičiūte 
Maciučių kaime, Gargždų parapijoje, 

t 

Gimusi Lietuvoje, 
Kretingos apskrityje. 

Gyveno Wawa, Ontario, Kanadoje. 
Jau praėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį, kurios netekome 
1975 m. spalio 19 d. 

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

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose bažny
čiose. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a. a. Oną Grušienę savo maldose. 

Tebeliūdi: vyras Pranas, duktė Marytė su šeima, sunūs 
Jonas, Feliksas ir Vytautas su šeima, brolis Jonas Kasparavi
čius su šeima Kanadoje, sesuo Petronėlė Kasparavičiūtė, brolis 
Pranas Kasparas ir Feliksas Kasparas su šeima Ciceroje ir bro
lis Stasys Kasparavičius su šeima Lietuvoje. 

A.f A. 

Sofijai Kybartienei-Sfroputei 
Kalifornijoje mirus, jos vyrą KOSTJį KT&ARTJį. 
dukras VANDA ŽEMAITIENĘ su vyru ALGIRDU ir 
šeima, LYDIJA DE BRUIN su vyru PETRU ir šeima 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Ilgini? 
Kelpšų ir 
Stropu šeimos 

A. A. 

EMILIJA PAUOKIENĖ 
MASTLIONAITĖ 

Staigiai mirė 1978 m. spalio 16 d., 11:30 vaL ryto, sulaukus 72 
m. amžiaus. 

Gimė Chicago, BĮ., augo Lietuvoje, sugrįžusi Chicagoje Mar-
quette Parke išgyveno 31 metus. 

Nuliūdę: vyras Boleslovas, dukterys Indrė su vyru Donatu Ti
jūnėliu ir Austė su vyru Mindaugu Vygantu, anūkėliai: Daina, Ra
sa, Aras, Nida, Vaiva ir Gytis. Kiti giminės: pusseserė Emma Ko-
siak ir šeima, pusbrolio našlė Mary Spaitis ir šeima, O. Karpuškienė 
ir jos šetma. Jonas Maleiška ir jo šeima, dr. Bronius Valatka, jo 
žmona dr. Vita ir jų šeima, inž. I. Mališka, jo žmona ir šeima, 
Lietuvoje brolienė Kazė Masuiūnienė ir jos sūnus Liutovaras su šei
ma, Jonas Paliokas su šeima ir Veronika Trepokienė su šeima. 

Priklausė Giedros korporacijai, Ateitininkams sendraugiams, 
Ateitininkų šalpos Fondui, Balfui. Panevėžiečių klubui ir kitoms 
organizacijoms. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2S33 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv.Kazimiero kapines. 

šeima prašo gėlių nesiųsti, o jų vietoje aukoti šv. Mišioms, lab
darai ar švietimui. 

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

Nubudę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai. 
Laid. direktorius Donald A. Petkus — Tet. 476-2345 

Mielai 

A. t A. EMILIJAI PALIOKtENEI mirus, 
vyrą dr. BALĮ PAUOK* ir dukteris DTORĮ TIJŪNE-
LĖNĘ ir AUSTĘ VYGANTIENĘ su šeimomis giliai 
užjaučiame. 

Giedre ir Rimas Siekiai Laima ir Petras žiiobos 
Rima ir Linas Stdriai su šeimomis 
K, Leonaitienė 

tradienį palaidotas Libertiville 
serbų kapinėse. Mirė sulaukęs 
77 m. Buvo serbų stačiatikių 

Dangun žengimo parapijos ko
miteto pirmininkas Libertivillė-
je. 

P E T R O I T M I C H I G A N 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 

A N E L Ė M I K I E N E 
1&73 m. spalio 21 d. amžinajam poilsiui užmerkė akis mūsų 

mylima žmona, motina ir uošvė. 

Minint šią liūdną sukaktį š. m. spalio 21 d. 9 vai. ryto ir 
spalio 29 d. 10:30 vai. ryto Dievo Apvaizdos Bažnyčioje Detroi
te bus atnašaujamos šv. Mišios už jos sielą. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. 
Anelę Mikienę savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras ir duktė su šeima 

E U D EI K IS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor iai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR S U N Ū 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 S o . 50th Av., C i c e r o 

T e l . 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir ŠONUS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvsest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAl STED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO, H.I.. Tel. OLympic 2-1003 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėn. 19 d, 

X Kultūrinė vakaronė, atsi
sveikinimas su j Washingtoną 

i išvykstančiu žurnalistu Vladu 
Būtėnu įvyks šį šeštadienį 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Atsisveikins organizacijų 
ir meninių vienetų atstovai, bus 
ir meninė dalis. Visi kviečiami. 

x Skautininke Aldona Palu-
kaitienė paguldyta Grand ligo
ninėje dr. Petkaus priežiūroje. 
Su ja galima susisiekti telef. 
883-3720. 

X Teresę Mildažienę jos var
dinių proga aplankė daug drau
gų. Visi džiaugėsi ją matyda
mi sustiprėjusią po ligos ir nuo
taikingai besišypsančią. Teresė 
ir Jonas Mildažiai aktyvūs vi
suomeniniame gyvenime, paža
dėjo talkinti dabar Beverly 
Shores vykstančiam Balfo va
jui. 

x Žurnalui "Kariui" parem
ti, Chicagos savanoriai - kūrė-

x A. a. Antosė Bacevičienė, 
70 metų amžiaus, kaip telegra
ma pranešama, spalio 16 d. stai
giai mirė Suv. Kalvarijos ligo
ninėje, okupuotoje Lietuvoje. 
Liko vyras Juozas, sesuo ir bro
lis su šeimomis ok. Lietuvoje. 
Chicagoje liko velionės brolis 
kun. Jonas Kardauskas, MIC, 
sesuo Marytė Kardauskaitė, 
New Yorke brolis kun. Anta
nas Kardas ir Norvvood, Mass., 
sesuo Pranė Kamantauskienė su 
vyru. Velionė laidojama šį penk
tadienį savo tėviškėje Griška
būdyje, Šakių apskr. 

X šv. Kryžiaus ligoninė pa
gerbė gydytojus, išdirbusius Ii- į jai, ramovėnai, šauliai ir biruti-

' ninkės rengia kultūrinę popie
tę - kavutę su menine progra
ma ir vaišėmis spalio 22 d., 4 
vai. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Chicagos visuomenė 
kviečiama kultūrinėje popietėje 
dalyvauti. 

DaiL Povilui Kaupui mirus, 

IŠ ARTI IR TOLI 
JL A. VALSTYBĖSE chologų draugijos tarybos pir

mininku. Taryboje jis daly-
— Kristina Vaišvila, kaip v a u j a n u o 1974 m. Xavier uni-

skelbia JAV spauda, įstojo i | versitete profesoriauja nuo 

Lietuvių fondo vadovybė rūpinasi kaip galima greičiau surinkti antrą milijoną. Lietuvių fondas, kuriame 
dabar yra arti 1,5 milijono pagrindinio kapitalo, kas met gaunąs 100 tūkstančių dolerių pajamų, jau pada
lino lietuviškiems reikalams daugiau pusės milijono dol. Sėdi iš k.: St. Baras, M. Remienė, dr. G. Balukas, 
dr. A. Razma. Stovi iš k.: P. Želvys, J. Kučėnas. K Barzdukas, A. Juodvalkis, K. A. Girvilas. Trūksta S. 
Kuprio ir dr. M. Vyganto. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATIDARYTA DAIL. M. j darbštų dailininką, nenuilstantį i 

šILEIKIO KŪRINIŲ PARODA \ visuomenininką. DaiL M. Šilei-
. . . . , .. . T _ . j kis, 17 m. jaunuolis, palikęs 
emrhomo galerijoje, Ine C h a - ^ ^ a J A V J 

cagoje, spalio 14 d. atidaryta _ 

goninėje nuo 25-rių iki 50 metų. 
Tarp jų yra ir daug lietuvių gy
dytojų, švenčiančių sukaktis, 
kaip dr. P. Mažeika, dr. O. Vaš-
kevičiūtė, dr. A. Juška, dr. J. 
P. Waitkus, dr. P. Brazis, dr. 
A. Shimkus, dr. W. Eisin, dr. 
F. C. Winskunas, dr. J. J. Si-
manoitis. Jie visi labai gerai ži
nomi lietuviams, kuriems teko Į 
gydytis Šv. Kryžiaus ligoninėje.; Fund), kuriam laidotuvių die- S u s i r i n k o fe vaaAntn šįmtoi^*8 l r P a t n o t l s ^ 

x Giedrminkės renkasi uni- nomis buvo suaukota Fondo; ^ A t i d a r y m 0 i š k i l m e s | ™- E- Marciulion 
formuotos (su kepuraite, juos-' įsteigimo minti įskele Danute d ė i o e a l e r į i 0 s direktorių i a r y m ° k a i b ° j e P n m n ė 

*-. ,.:._i / . _ _i.^«:—„ i • j J» 4 dail. Šileikio meno studijas Bos
tono meno mokykloje, Chicagos 
Meno institute. Pažymėjo, kad 
M. Šileikis yra ne tik dailinin
kas, bet ir meno kritikas. Me
no studijas ėjęs klasikinėj mo-

JAV oro pajėgų mokyklą Fort 
Benning, Georgia. Ten moterų 
yra 26 ir 500 vyrų, kurie ruo
šiami parašiutininkais. 

— Žurnalistinė popietė Los 
. Angeles, pymi skaučių veikėja 
ir menininkė s. Regina Patru-
tienė, paruošusi gražią savo 
darbų parodą, atvežė ją paro
dyti prie Pacifiko, į Los Ange
les. Ją čia atlydėjo jos vyras 
Alfonsas Petrutis, kuris dar
buojasi radijo srityje. Dabar 
jis eina Lietuvių skyriaus ve
dėjo pareigas Amerikos Balse. 
Panaudodama tą progą Los 
Angeles žurnalistų atstovė Sta
sė Pautienienė savo namuose j 
suruošė vaišingą pobūvį, kuria
me dalyvavo būrelis vietos žur
nalistų ir kviestinių ir visi su 
svečiu A. Petručių plačiau pa
sikalbėjo apie mūsų lietuviškojo 
gyvenimo aktualijas. 

NAMŲ SAVINTNEŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų draugijos narių 

1959 m. Jis yra žinomas kaip 
psichologas mokslininkas ir 
tarptautinėje plotmėje — yra 
buvęs Tarptautinės medicininės 
psichologijos ir religijos studijų 
sąjungos. Psichologų, besido
minčių religiniais klausimais, 
draugijos ir Ohio Psichologų 
sąjungos pirmininkas, taip pat 
Ohio Psichinės sveikatos ir at
silikimo tyrimų departamento 
narys ir patarėjas. Jis su žmo
na gydytoja Danute ir vienu 
sūnum gyvena Cincinnati mie
ste, vyriausias sūnus dr. Linas 
su šeima gyvena Chicagoje, taip 
pat mokslus jau baigusios duk
ros Diana ir Aldona, kurios turi 
geras tarnybas. Profesoriui 

nkėtina sėkmės. 

buvo įsteigta jo vardoJamSni-I — g £ ^ į ^ ^ į , i f l l f * paliko ne^dildomus pėdsa^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
mo fondas (Kaupas Memonal g | kus. visą laiką likdamas kury- J ̂  on A _ ^ ^ ; „ L 

Dail. E. Marčiulionienė savo 

tele. pirštinėmis)" penktadienį, Barauskienė (a a. aktoriaus į į ^ j ^ " ^ T D ^ ^ ^ 
spalio 20 d., 6:30 vai. vak. pa-. Barausko nask). Daihninko ž y m ė d a m a S 5 k a d n o r i m a 
simelsti už a. a. Emiliją PaŪo-: pomirtinę parodą rengiamasi 
kienę, kuri pašarvota Petkaus j suruošti kitą pavasarį 
Marąuette laidotuvių koplyčio-1 * P™"* Milerienė, Norwood, 
je (2533 W. 71 St.). Mass.. užsisakė "Drauge" lietu-

x Sen. Charles H. Percy pa- j v iškų knygų ir atsiuntė auką. 
gerbimas. įvyks spalio 20 d.,: Dėkojame, 
penktadienį. 6 vai. vak. Ulinois į x Valerijonas Vitkus, Ro-
Athletic Club patalpose, 112 S. i chester, N. Y., lietuviškos kny-
Michigan Ave., Chicago, Dl. Se- ; g°s mylėtojas, atsiskaityda-
natoriui Charles H. Percy bus 'mas už jam atsiųstas knygas, 
įteikta 1978 m. Humanitarian atsiuntė ir auką. Ačiū. 
Award. Vakaro metu taipgi i x Marija Medlin, ilgametė 
bus atžymėta tautinė respubli-1ALRK Moterų sąjungos dar-
konų grupė ir taipgi metų tau- j buotoja, pirmininkė ir garbės 
tinis asmuo. Inarė, įteikė "Draugui" auką. 

x Marija Indrė, gindama; Ačiū. 
L. Kairi parašė laiškus "Sun! * Seselė M. Virginia, Šv. 
Times", "Chicago Tribūne" ir Pranciškaus seserų kongregaci-
'Southwest Economist" laikraš- J o s generalinė vyresnioji Pitts-
čiams ir taip pat antrai ir penk-• burgh. Pa., atsiuntė padėkos 
tai televizijos stotims. Platės- • laišką, kuriame prisimena vi-
niame laiške iškelia visus ne- ! 3 " 8 prisidėjusius prie pranciš-
tikslumus. paskelbtus "Sun Ti- kiečių seserų rėmėjų seimo, 
mes" laikraštyje, nurodo klai- Y P a č dėkoja rėmėjų valdybai, 
das ir primena, kad žurnahs- tėvams marijonams ir visiems 
tai geriau susidomėtų dabar ; dalyviams, kurie savo darbu ir 
vykdomais komunistų nusikalti- i dalyvavimu seime prisidėjo prie 
m a j s j| seselių darbų šiame krašte ir 

X Aukų "Draugui" atsiuntė: misijose. 
4 dol. — Jonas Švedas; du dol. j x š v«- M- M- G'mimo para-
— Is. Vasyliūnas: 1 dol. — Vl.jpijos draugijų pirmininkų ir j meno muziejais 

I atstovų susirinkimas įvyksta! 

pagerbti kulių kultūrininką, 

x Dainavos ansamblis praė
jusį antradienį po repeticijų . . . . . . . . . - , . . , 

. . . uv i kykloj, savo kūryboj reiškiasi I 
atsisveikino su ansambliui plun-,. J . •" . . , . . / ! , . ,. 
ksna daug talkinusiu Vladu l r T ' 6 5 1 ^ - ^ 
Būtėnu. Kalbėjo ansamblio ! g ^ t o v a ^ ° ™ - f ^ ^° ^ 
pirm. Aleksas Smilga ir Daina- j ™ k s l a i Mtl' P a r ė t u o s e vaiz-
vos mecenatas dr. L. Kriauče- J o j a m a m asmemui duoda cba-
liūnas. žodį tarė ir šį sekma- " M « l » * » ? " • T t T " 
J- • • 1x7 u- _*. •*,., i „4.„Jsuose jo darbuose daug lietu-
dieni i Washmgtoną įšvykstąs j . .. J , . & 

, „ „ . . . „ _ . . . viskumo. Is tėviškes atvez-
VI. Butėnas. Be ansamblio na-i .. . _ ,„. .„ , 

tieji jspudžiai neišnyko per vi

rių prie kavos ir užkandžių at
sisveikinime dalyvavo dr. J. 
Meškauskas, kun. A. Stasys, 
Ona ir Jonas Gradinskai, 

lio 20 d., penktadienį, 7 vaL 
vak. parapijos salėje. Yra su
sidarę svarbių reikalų. Paža
dėjo atvykti Cook County aps
krities šerifas Richard FJrod ir 
Don Mulack. Bus reta proga 
išgirsti, kas bus daroma žmo
nių apsaugai prieš {statymų 
laužytojus. Prašoma gausiai 
dalyvauti, patiems atvykti ir 
kitus pakviesti, kad atvyktų. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

S t Patlaba 

VASAROS SEZONO 
PABAIGA 

Vasaros sezoną Chicagos Lie
tuviai krikščionys demokratai 
spalio 15 d. užbaigė svečiuose 
pas centro valdybos pirmininką 

y 

sus ilgo jo amžiaus metus. 
Dail. M. Šileikis padėkojo už 

gausų atsilankymą stebėti j o ! ^ a ^ Šolrūną ir jo žmoną Lidą 
Willow Springs. Lietus neleido 
pasinaudoti gražiu Šoliūnų pau
piu, bet erdvūs nauji namai 
sutalpino svečius. Pobūviui bu
vo rūpestingai paruošta pro
grama: vaizdelis ir šokiai. Vaiz-

Dail. Vladas Meškėnas is į gyvenimo pėdsakų drobėje. Sa- j W l U o w Springs 
Australijos atvyko į JAV-bes;kės i- k a d per meną ir literatū-
susipažinti su lietuvių gyvenimu.!r^ s i e k ė & e r i a" pažinti gyveni-
Chicagoje su sūnum Eugenijum m o prsamę, gamtos grožį ir gė-
apsistojo 6752 So. Campbell ri<> esmę. Dailininkas ir savo 
Ave., telef. 434-3520. VI. Meš-: katalogo įvade yra pareiškęs: 
kėnas yra pripažintas vienu ge- j '<AŽ sunkiai dirbau, norėdamas 
riaušių Australijos portretistų.; r a s t i formų ir spalvų paslaptis. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Pagelbinis komitetas IV 

PLJ kongresui remti. Rugsėjo 
30 d. įvyko Londono lietuvių 
švento Kazimiero šventovės 
svetainėje D. Britanijos lietu
viškų organizacijų susirinkimas 
aptarti kaip ir kuo galima pa
dėti būsimam Jaunimo kongre
sui Europoje, kurio dalis bus 
D. Britanijoje. Organizacijų 
susirinkimą sukvietė inž. Alek
sas Vilčinskas IV-tojo PLJK 
rengimo komiteto narys ir ats
tovas D. Britanijai. Į susirin
kimą atvyko 10-ties organizaci
jų 30 atstovų ir keliolika ste
bėtojų, jų tarpe buvo kun. K. 
Jakubauskas iš So. Paulo, Bra
zilijos. Susirinkimui pirminin
kavo Aleksas Vilčinskas, se
kretoriavo Romas Kinka. Svar-

— Prof. dr. Vytautas J. Bie-; styta PLJK finansai. Pietų 
liauskas, Xavier universiteto Į Amerikos jaunimo globa, iškil-
psichologijos departamento bu- j mingas kongreso atidarymas ir 
ves vadovas, šiuo metu vado-; pamaldos. Užjūrio ir Europos 
vauja "Distinguished Riley" ka- j svečiams kongreso metu progra-
tedrai, yra išrinktas Ohio Psi- \ mos ir jų globa. Komitetą su-

• j darė Antanas Dambriūnas, A. 
tė, Rasa Kaminskaitė, Loreta j Ivanauskas, Juozas Šemeta, 
Lingytė ir Vida Pargauskaitė. į Zigmas Juras, Mečys Bajori-
Akordeonu palydėjo Michaelįnas (pirm.). Petras Mašalaitis, 
Shebelski. Šokių interpretaci- į Klemensas Tamošiūnas, Stasys 
ja buvo originaliai nauja. 

Po meninės programos Pra-
Kasparas, Romas Kinka, kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC, ir 

nas Povilaitis painformavo da- į Aleksas Vilčinskas. Bus su-
lyvius apie šių metų gruodžio į darytos atskiros komiteto da-

',mėn. 9—10 d. įvyksiantį Chi-
delį "Naujoji žemė" paruošė M.: c a g o j e y ^ s e i m ą i r k v i e t ė 

Pėteraitienė, pasinaudodama į čikagiečms būti svetingais šio 
lnimėie* visa eile Svdnėiuie Norėjau atvira širdimi prisidė- i Brazdžionio, Mingėlos, Vaičiū-; seimo šeimininkais, atsilankant 
r e n X n e r L n k u L ų y ^ a ! : t i P - šio pasaulio grožio P^H r ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ r " * b a i * 6 t e -
goję" išbus keletą mėnesių, I a n . ; turtinimo savo _ įnašu, be. ^ 1 5 J ^ ^ J ^ f ^ ^ ' I ^ šoliūnienės vaišingumu 

lys. (S. K.). 

ARGENTINOJ 
— "Žilvičio" metinė šventė. 

Švęsdamas savo metinę šventę 
7 metų sukaktį, L. centro 

kvsis dar New Yorke Wa- fa"«,B" gyvenimas nebūtų pil-1 Lietuva pavergta, bet gyva ,, pasinaudodami, svečiai praleido Į mažų jų ansamblis labai gražiai 
y ' "• ••*- - • — I gyva ji ir Amerikos zemeje.; p o r ą valandų, pasikalbėdami Į pasirodė. Šventė įvyko rugsėjo 

Vaizdelį_atliko Ramunė Tričytė, j rūpimais visuomeniniais klau- į 24 d. Programai vadovavo LC 
nas . . . Pasaulis pilnas nesu-

Dautas. Visiems dėkojame 
šį penktadienį, 7:30 vai. vak. 

shingtone, kur susipažins su, 
! prasto grožio ir gėrio. Gerbiu 
tuos žmones, kurie moka tei-

x Sol. Danutės Staukaitytės s i n g a i m a t y t i i r kitiems kelią 
x Operos biUetu laimėjimu j k " , e b o n i j o j e Bus tariamasi ru-

sakneles daugelis jau prisiuntė i d e n s f e s t i v a l i o reįkalais. 

rečitalis, akomponuojant Alvy- parodyti 
j l T T l » • r l i **\*?rt '• dui Vasaičiui, įvyks 1978 m. spa
lio 22 d., 3:30 vai. p. p. Jaunimo! Parodoje išstatyti 36 paveiks-

Operos adresu, tačiaudar daug i ^ K u n . \ cenįr"o "didžio joje~ Zlifr' BuiV l a i- daugiausia gamtovaizdžiai, 
kas ir neatsiuntė. Opera nuo- n6ksMx^ Ateitininkę I tai gaunami J. Vaznelio preky- fortretai ^ natiurmortai Be 
širdžiai prašo jus, kurie dar ^ . . ¥ i>ww> ^ M a îoHT,to.-hic (™ \ ' to ,tun gausų rmkmj akvare-

* • f.. r" - kuopos susirinkimas įvyks spa- boję ir pas platintojus, (pr.). ' fe "* . . ' 
neatsiuntete. ateiti šiuo pimgi-!,. J , . . , , « , - f ! hų- Paroda tęsis iki spaho 28 
niu būdu į pagalbą. Laimėji- j h o Z f * į ^ ' ^ v a į P ° P i e t ; x Lietuvos Dukterų draugi- \ d Atdara savaitės dienomis 
mų traukimas bus Operos b a - 1 p a s , ^ ą ^S^St ^ S ^ 3 0 ^ i '** TOdMls b " J i u s ruošiamas į (4038 Archer Ave.) nuo 12 iki 
liaus metu lapkričio mėn. 18 d. Į paskambint tel^ 422-51 -^^suzi-1 j a u n i m o c e n t r e g p a l i o 2 i d..;4 v a l . p . p., ketvirtadienį iki 

šeštadienį. 7:30 vai. vak. Pro- | 8 v a l . vak., o sekmadienį nuo 
gramą išpildys sol. Vanda Stan- 1 iki 6 val. vak. J . Pr. 
kienė, akompanuojant Ąžuolo \ 

vakare Tautiniuose namuose. I n o t i k a i P atvažiuoti. (pr.). 
Baliui stalus rezervuoti prašo- x Dr. A. R. Pustemikas, dan-
me pas Operos vicepirm. J. Vi- tų gydytojas, atidaro antrą ka-
džiūną šiuo telefonu: 767-5609. binetą kartu su dr. Catherine 
Visas baliaus pelnas skiriamas' Gelpke adr.: 6517 S. Kedzie 
naujos operos pastatymui. Cpr.).|Ave. Tel. 737-6250. Valandos 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

pagal susitarimą. Pirm., antr., 
ketv. ir penkt. nuo 9 val. ryto 
iki 5 val. popiet; šešt. nuo 9 v. 
r. iki 1 val. popiet. Treč. užd. 

(sk.). 

Dr. Albertas Gerutis 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik Q r T p 1 O Į/ j Į U i f 
tuoj pas PETRĄ ir užeik! T L l K A d !\ L I H H J 

— INTERNATIONAL MEAT Tai monografija apie vieną 
MARKET. Medžioklinės dešre-iiš Nepriklausomos Lietuvos kū
les, kumpiai, aviena, veršiena, j rėjų. žymų valstybininką, isto-
deiros ir t. t. 291S W « t 68rd riką ir kankinį 
St., Chicafęo, DL Tel. 436-4337. Išleido Vilties Draugijos Lei-

(ak.). dykla 1978 m. Cleveland, Ohio. 
318 pusi., kaina su persiunti-

įIlMIlHimilllllItlIlIlMIlftlllllinilllllllllHl mu $10.73. Ulinois gyventojai 
REIKALINGA PERRAŠYTOJA į dar prideda 50 et. taksų. 

Stelmoko orkestrui. Šokiams! VEDYBŲ SUKAKTIS 
gros tas pats orkestras. Lai-j Branguolės ir Jono Paronių 
mės keliu bus galima įsigyti, 25 m . vedybų sukakties proga 
dailininkų E. Marčiulionienės. B. j j ų d u k r a I r e n a ir sūnus Jonas 
Morkūnienės ir A. Simaitytės j suruošė tėvams netikėtas vai-
kūrinių. Šalta - karšta vaka - ' ^g Martinique restorane šeš-
rienė, paruošta Onos Norvilie- j tadienio, spalio 7 d. vakare. 
nes. Visuomenė kviečiama gau-! Vaišėse dalyvavo giminės ir pa-
siai dalyvauti. Stalus rezervuo-1 t y s artimiausi draugai, viso 
ti telefonais: 737-2335. 582-9784 1 4 ž m o n i ų < j ų tarpe i r Bran-
ir 925-3211. Bilietus įsigyti ^ o ^ p a r o n i enė8 motina Liu-
Uetuvos Dukterų namuose, c i j a Kairienė, nors sulaukusi 
2735 W. 71 St. Bilietų kaina « 6 m amžiaus, bet stipri ir pil-
1 0 d o L (P r>- - na sveikatos. B. ir J. Paronių 

X Darbų pasiūlos ir pakbuf- sutuoktuves palaimino buv. 
sos tarnyba silpnai angliškai "Draugo" redaktorius a. a kun. 
kalbantiems vyresnio amž. lietu- į K- Baras 1953 m. spalio 3 d. šv. 
viams ir lietuvėms pradėjo veik Kryžiaus bažnyčioje Chicagoje. 
ti Lietuvos Dukterų d-jos namuo- Skautininkas Jonas Paronis 

Regina Krutulytė, Loreta Gris-
manauskaitė, Rita Stukaitė, To
mas Šoliūnas ir Petras Šoliūnas. 

Šokių grupė "Švyturys", va
dovaujama Giedrės Čepaitytės 
ir Dainos Narutytės, pašoko 
tris šokius: blezdingėlę, jonke
lį, oželį ir audėjėlę. Šokių pras
mę bei jų kilmę paaiškino Dai
na Narutytė. Šoko šie šokėjai: 
Dainius Vidžiūnas, Viktoras Ba
rauskas, Darius Siliūnas, Jonas 
Jasulaitis, Darius Grybauskas, 
Steve Shebelski, Ramutis Ra
čiūnas, Sabina Kotovaitė, Dana 
Račiūnaitė, Gilė Iiubinskaitė, 
Rasa Narutytė, Audra Kubiliū-

simais. V. Bgd. sekretorė Z. Tamošiūnaitė. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRIGĖRĖ Į AUKŠC. TEISMAS NACIAMS 

0 . . .. ... .. v. . . . LEIDO ŽYGIUOTI 
Stengiantis išimti žiemai lai- ^ ^ ^»~w 

vą iš Michigano vandens, lai- J A V aukščiausias teismas 
vas atsitrenkė į krantinę ir nu- j patvirtino žemesnio teismo 
skendo ežere, Chicagos šiaurė
je. Drauge su laivu nuskendo 
ir Benj. Wilkerson, 38 m. 

PATARIMAS MOTINOMS 

spreidimą, kad Skokie priemies
čio nuostatai, kuriais draudžia
ma ten naciams žygiuoti, nesi
derina su konstitucija. Skokie 

! miestas buvo paskelbęs nuosta-
Vaikų sveikatos specialistų j t u s ' k a d žygiuotojai turi išimti 

grupė Evanstone paskelbė, kad: ą P d ^ a u d a
± J k \ ^sės_^ūl d o L 

mašininkė) 
Pilnas darbo laikas. 
Skambinti: 254-1122 

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIMIIIII 

Užsakymus siųsti Draugas, 
4545 W. 63rd St, Chicago. Dl. 
G0629. 

se, 2735 W. 71 S t Tel. 925-3211. 
Cia kviečiami registruotis darbo 
ieškantieji ir darbų turintieji 

yra aktyvus skautų veikėjas ir 
Ištikimas Chicagos Lietuvių 
operos talkininkas, jau kelinti 

Registracija veikia kasdien nuo į metai tvarkantis scenos reika-
9:30 val. ryto iki 4:30 val. vak., į lus. B. Kairytė - Paronienė 
išskyrus šeitad. ir sekmad. j nuoširdi lietuviškos knygos ir 

(pr.). literatūros mylėtoja. VL 

Vida Ingauniene (Cepelytė), gėlių 
parodoje laimėjusi aukščiausią 
įvertinimo pažymėjimą. 

visos motinos, kurios nori iš
auginti sveikus vaikus, turi 
pačios kūdikius maitinti. Net ir 
ligoninėj po gimimo motinos 
turinčios maitinti naujagimius 1 
pačios. 

KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

Žmogaus kūrybos galimybės 
įvairiose kultūrose bus svarsto
mos simpoziume Chicagos Circ-
le universitete, šeštadienį, spa
lio 21 d. 9:30 val. ryto. 

CHICAGOS ITALAI 

Chicagos italų vadai pareiškė, 
kad, išrinkimas popiežiaus ne 
italo, jiems buvo staigmena, bet 
jie džiaugiasi ir lenku popie
žium. Italų sąjungos egzekuty-
vo direktorius Pat Pavini pa
siuntė sveikinimo telegramą 
net JAV lenkų sąjungai. 

nuosavybėms ir žmonėms nuo 
sužalojimo apsaugoti už 300,000 
dol. Be to, drausta nešioti po
litinių partijų uniformos. Da-

|bar aukšč. teismas tuos drau
dimus nuėmė. 

DUJŲ BENDROVE 
Dujų kuru aprūpinanti šiau

rinį Illinois bendrovė Nicor fi
nansiškai yra stipri — per pir
mus šių metų 9 mėnesius jos 
pelnas padidėjo 43%, taigi 
pajėgs Chicagai dujas teikti. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-1225 
Chicngo, Illinois 60629 

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


