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l j Taip kriminalinis recidyvistas 

■ trinamas dabar Tarybų Sąjun- 
| jį žymus kovotojas už 

J 1 Wus teises, o tie, kurie jį nu-
' psė • kaltinami žmogaus teisių 

geidimu. Ir visa tai skelbia ne 
|ob gangsterių, raudonųjų tero- 

i ar šiaip iškrypėlių psicho- 
| laikraštpalaikis, o oficialūs 
1 hiybų Sąjungos ir mūsų respub- 

spaudos organai.
/I

į Pavergta ir kenčianti
■ Juliui savo tragišką būklę pa- 
! kruvinomis aukomis. Sveti-
■ Ljų okupuotos Lietuvos istorijos 
i |978 metų puslapis paženklintas

fer vieno lietuvio kankinio var- 
|i Tai. Balys Gajauskas, jau 25

• .getus iškalėjęs sovietiniuose ka
limuose. o dabar vėl nuteistas

. j 10 metų kalėti ir, jei po to dar
• Ėliks gyvas — penkeriems me

tams beteisio ištrėmimo atšiau
riame Sibire.

j ; ką B. Gajauską taip griež- 
ai nubaudė?

j Daugelis lietuvių šią pavardę 
irmą kartą sužinojo iš didelio

I straipsnio, pavadinto “Veidas be 
j kukės”. Jį 1978 balandžio 16 iš- 

į spausdino “Tiesa”. Tame straips- 
j fljje B. Gajauskas parodytas kaip 

plėšikas ir banditas. Tačiau pri- 
| mintina, kad kaip tik tokiais 
j ;(iazbpiniki!) rusų valdžia vadi

no ir visus 1831 ir 1863 metų
I Lietuvos sukilėlius. To meto nu- 
1 .teistų katorgai arba ištrėmimui 
I sukilėlių sąrašai ir jų bylų do- 
I himentai dar ir dabar istoriniuo

se archyvuose neprieinami. Jie 
Įslaptinti kaip didelė TSRS vals
tybinė paslaptis...
| Visame minėtame straipsnyje 
Kiniškai keliami tie patys kalti-

sunaikinti visa, kas
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tarybinės 
Visa tai

«i už kuriuos B- Gajauskas kartais
[jau kalėjo 25 metus. Atrodo juk 
absurdiška žmogų vėl teisti už 
*i, už ką jis jau atliko bausmę. 
Tačiau Tarybų Sąjungoje, norint 

'Susidoroti su žmogumi ir iš to 
įsusilaūkti sau naudos (keršto 
j patenkinimas, kitų įbauginimas, 

žmonių daugumos dezorientaci- 
[ ja, istorinės tiesos falsifikacija ir 
į h.) viskas įmanoma,
L Naujasis kaltinimas “Tiesos” 
fslraipsnyje, turinčiame iš viso 
' net 607 eilutes, sutelpa trylikoje: 

“B. Gajauskas tampa “istoriogra- 
h”. Jo tyrinėjimų ogjektas — 

■huvinųjų sėbrų (Lietuvos parti
zanų -aut) darbai ir ’žygiai’...”. 
Sprendžiant iš straipsnio, tai ir 
yra pagrindinis B. Gajausko “nu- 
shltimas”, už kurį jis ir vėl ta- 
p? net penkiolikai metų Gula' 
salyno belaisviu.

Net iš paties straipsnio maty
tį kad teisme B. Gajauskas lai- 
lėsi drąsiai ir gynė savo požiū- 

“Klausiausi Gajausko išve-

džiojimų apie “laisvės gynėjus”, 
o prieš akis man stovėjo 1949 
metų vasara”. Arba: “Ideologijos, 
kurią skelbia Gajauskas ir į jį 
panašūs, mūsų jaunimas nepri
ėmė ir nepriims”. “...Tiktai tary
binio rytojaus statytojų, o ne B. 
Gajausko šlovinamų “didvyrių” 
darbai amžiams pasiliks Tarybų 
Lietuvos istorijoje”.

Tačiau B. Gajausko budeliai iri 
jų raštininkai pamiršta, arba tie
siog nenori žinoti, kad istorija tu
ri nuo nieko nepriklausančią at
mintį ir savo teismą.

Tikrieji nusikaltėliai dažniau
siai būna bailiai, ir jie visada 
stengiasi
prieš juos gali kada nors liudyti. 
Tiktai taip galima suprasti žiau
rų susidorojimą su B. Gajausku, 
kuris, straipsnio “Tiesoje” au
torių žodžiais tariant, tyčiojasi iš 
švenčiausių jausmų — meilės ir 
ištikimybės socialistinei Tėvynei 
(lietuviai dabar įtikinėjami, kad 
jų Tėvynė ne Lietuva, o Tarybų 
Sąjunga -aut.), šmeižia (ty.kal- 
ba tai, kas nepatinka okupan
tams -aut.) savosios liaudies gy
venimą ir pasiekimus, apspjaudė 
socialistinės Tėvynės iškovoji
mus (prieš tai fiziškai sunaiki- 

I nūs 66 milijonus to krašto gy
ventojų -aut.), sutrypė (iškėlė į 
viešumą -aut.) humanistinius 
nežmoniškus -aut.) 
santvarkos principus.
“dar kartą įrodė G. Gajausko 
procesas... Balys Gajauskas gavo, 
ko nusipelnė”. Deja, ką jis gavo, 
saugumiečiai savo straipsnyje net 
nedrįso parašyti. Užtat jie nepa
miršo pagąsdinti tuos, kurie, per
skaitę tą straipsnį, mėgins B. Ga
jauską teisinti arba jį užjausti: 
“Tai dar vienas įspėjimas tiems, 

nori pakelti savo ne- 
' švarią, dažniausiai krauju sutep
tą ranką prieš mus”.

Labai skaudu, kad ši tauraus 
lietuvių tautos nacionalinio did
vyrio Balio Gajausko byla apvai
nikavo Belgrado susitikimą, į ku
rą didžioji dauguma okupuotos 
Lietuvos gyventojų, nešdami sun
kų beteisiškumo ir nužmogini
mo jungą, dėjo kai kurių vilčių. 
Tačiau B. Gajausko auka ant 
Lietuvos aukuro yra giliai pras
minga. Ji įkvepia mus naujiems 
žygiams kovoje už Žmogaus tei
ses, Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Balys Gajauskas nesuspėjo pa
rašyti herojiškos ir tragiškos 
1944-1953 metų Lietuvos partiza
nų istorijos. Tiesą apie juos pa
rašys kiti.

P.Staklys
(Pabaiga)

Naujas sovietų bombonešis “Bacfire”, dėl kurio vyksta ginčai strategi
nių ginklų derybose. Sovietai nesutinka įtraukti lėktuvą į strateginių 
ginklų skaičių.

SOLISTAS V. DAUNORAS
PAREIŠKĖ NORĮS IŠVYKTI 

Į UŽSIENĮ
Iš Vilniaus gautomis žiniomis, kartu lankėsi JAV-bėse, dainavo 

Vaclovas Daunoras, Vilniaus 
Akademinio operos ir baleto te
atro solistas, spalio 3 dieną įteikė 
vadovybei pareiškimą, kuriame 
sako, nebegalįs esamomis nepa
lankiomis sąlygomis dirbti savo 
profesijoj ir nematąs geresnių 
perspektyvų ateityje. Kartu papra
šė sau ir savo šeimai leidimo 
išvykti į užsienį.

Vaclovas Daunoras yra gimęs 
1937.11.1 Žagarėje. Muzikos ir 
dainavimo mokslus studijavo po
kario metais, 1962 m. baigė Lie
tuvos konservatoriją, 1960 m. 
pradėjo dainuoti operoje. 1962 
metais Sovietų Sąjungos M. Glin- 
kos vokalistų konkurso laureatas. 
Operoje reiškėsi kaip vienas pir
maeilių dainininkų (bosas) ir at
liko visą eilę svarbių vaidmenų. 
1965 metais jam suteiktas nusi
pelniusio artisto vardas.

Kaip iškilus solistas buvo siun
čiamas ir į užsienio kraštus. Du

1 ir Chicagoje. Vaclovo brolis Ri
čardas Daunoras, atvykęs su vie
na dainininkų grupe į užsienį, 
1976 m. atsiskyrė nuo jos, apsi
gyveno užsienyje (dabar Stutt- 
garte) ir koncertuoja eilėje lietu
vių kolonijų.

Kaip Sovietų valdžios įstaigos 
pažiūrės į V. Dgunoro pareiški- 

tuo tarpu dar nebuvo žino-mą, 
ma.

krybose su sovietais dėl strategi
ni ginklų apribojimo, JAV delega
tėj vadovavo Paul Warnke. kuris 
įtraukė deryboms nesibaigus

Darbo unijoms 
nepatiko programa

Washingtonas. — Amerikos dar
bo unijų federacijos vykdomoji 
taryba atmetė prezidento Carte
rio paskelbtą kovos su infliacija 
programą. Jo siūlymai suvaržyti 
savarankiškai algų ir kainų di
dinimą darbo unijoms atrodo ne
pakankami. Federacijos preziden
tas George Meany pareikalavo1 
sušaukti specialią kongreso sesiją | 
ir pravesti privalomą, ne savano
rišką, kainų ir algų kontrolę.

Meany savo kalboje nurodė, 
kad reikia įvesti kontrolę ne tik 
algoms, nuo ko nukentės darbi
ninkai, bet ir visoms pajamoms, 
kurios prisideda prie infliacijos 
augimo, nes kitaip šalis įžengs į 
ekonominę krizę ir masinį ne
darbą.

Baltieji bėga 
iš Rodezijos

Salisbury. — •Rodezijos vyriau
sybė žada kovoti prieš juoduo
sius teroristus, tačiau daug bal
tųjų Rodezijos gyventojų palieka 
kraštą. Šiais metais rugpjūčio mė
nesį išvažiavo 1,245 baltieji, rug
sėjo mėn. išvyko 1,024 ir spalio 
mėn. — *1,490  žmonių.

Baltųjų bėgimas nuo neaiškios 
ateities vyriausybės apsunkintas 
įvairiais nuostatais. Emigrantai 
gali išvežti tik 1,500 dol. pini-, 
gaiš ir tik savo asmeninį kilno- 
jąrfią turtą. Baltieji, kurie nutarė 
likti ir kovoti, pravardžiuoja 
važiuojančius “viščiukais”.

Užsienio kapitalas 
JAV įmonėse

iš-

Washmgtonas. — Dolerio ver
tės nukritimas Europoje smar
kiai padidino turistų skaičių Ame
rikoje. Šiais metais apie 20 mili
jonų užsieniečių lankėsi šiame 
krašte. Prisidėjo ne tik dolerio at
pigimas, bet ir pigesnės lėktuvų 
bilietų kainos.

Svečiai, apsiginklavę japonų 
jenomis, vokiečių markėmis ar 
šveicarų frankais, šiemet per de
vynis mėnesius nupirko Ameriko
je 269 fabrikus ar įmones. 'Per
nai tokie užsieniečių investavi
mai siekė per metus 281. Mano
ma, kad šių metų investacijos 
Amerikos įmonėse sumuš visus 
rekordus.

Metrinė sistema 
turės palaukti

Waslūngtonas. — Prezidento 
Carterio paskelbta kovos su in
fliacija programa gali atidėti 
Amerikoje metrinės sistemos įve
dimą. Generalinė knygvedybos 
įstaiga savo raporte skelbia, kad 
perėjimas į naują sistemą kai
nuotų Amerikos įmonėms bilijo
nus dolerių ir prisidėtų prie in
fliacijos . Nurodoma, kad kai ku
rios gėrimų įmonės jau pardavi
nėja vyną ir degtinę litrais, ta
čiau tų naujų butelių kainos yra 
11 nuoš. aukštesnės, už senas 
kvortų ar “fiftų” kainas.

Palengvina nacių 
deportavimą

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris antradienį pasirašė ke
lis svarbius įstatymus. Vienas pa
lengvina Imigracijos ir Natūrali
zacijos tarnybai deportuoti imi
grantus, kurie įtariami nacių ka
ro nusikaltimais. Iki šiol veikę 
įstatymai galėdavo įtariamąjį de
portuoti tik teismui nusprendus 
arba pačiam įtariamajam prisi
pažinus karo meto nusikaltimais. 
Dabar imigracijos tarnyba pati 
darys sprendimus atskirose kvoto
se, pasiremdama paties departa
mento nustatytomis taisyklėmis.

Nikaragvoj vėl 
girdisi šūviai

Karo veiksniai 
Tanzanijoje

Dar Es Salaam. — Ugandos- 
-Tanzanijos karo veiksmai vyksta 
Tanzanijoj, apie 20 m. nuo sie
nos, netoli Viktorijos ežero, kur 
dirbo 16 amerikiečių misijoriie- 
rių. Iš Bukobos miesto Tanzani- į 
joje išbėgo daug žmonių, nes 
miestą bombardavo Ugandos 
aviacija.

Santykiai tarp Tanzanijos ir 
Ugandos jau seniai labai blogi, 
nes čia apsigyveno buvęs Ugan
dos prezidentas Milton Obote, 
kurį nuvertė dabartinis preziden
tas Aminas. Daug ugandiečių 
pabėgo nuo jo žiauraus ir kapri
zingo režimo į Tanzaniją.

t Irake tariasi 
arabų vadai

Beirutas. — Šiandien Bagdade 
prasideda arabų viršūnių konfe
rencija. -Planuojant darbotvarkę, 
paaiškėjo, kad arabų valstybės 
suskilusios į dvi dalis. Sirija, Ira
kas ir Palestinos Laisvinimo orga
nizacija reikalauja pasmerkti 
Egiptą, taikyti jam ekonomines 
sankcijas, boikotuoti jo prekes ir 
perkelti Arabų Lygos štabą iš 
Kairo į Tunisą.

Nuosaikiosioms arabų valsty
bėms vadovauja. Saudi Arabija, 
Jordanas, Tunisija ir Kuvaitas. Jos 
pataria nebausti Egipto, bet 
spausti Ameriką, kad ta privers
tų Izraelio valdžią pasitraukti 
okupuotų žemių.

Išgelbėti lakūnai 
jau Sov. Sąjungoje 
Maskva. — Sovietų žvejų lai

vas, kuris išgelbėjo 600 mylių 
nuo Alaskos krantų nukritusio 
JAV karo laivyno žvalgybos lėk
tuvo įgulą — 10 asmenų, atplau
kė į Sovietų Sąjungos uostą. Iš
gelbėti amerikiečiai lėktuvu nu
skraidinti *į  Chabarovsko miestą, 
kur jie susitiks su Amerikos am
basados N^askvoje pareigūnais. 
Sovietų laivas atvežė ir trijų žu-| 
vusių amerikiečių kūnus. Du lėk
tuvo “P-3 Orion” įgulos nariai 
dingo audringoje jūroje.

Rodezija stiprina 
gynybę

Salisbury. — Rodezijos^ val
džia paskelbė karo stovį didžiau
sioje šalies provincijoje, kur gy
vena daugiausia juodi žmonės. 
Antradienį teroristų puolimuose 
žuvo dar 30 juodųjų gyventojų. 
Miestuose jauni juodieji de
monstravo prieš valdžios dekre
tą, kuris įveda jauniems pilie
čiams privalomą karinę tarnybą. 
Jau dabar juodi sudaro apie 80 
nuoš. Rodezijos savanorių kariuo
menės.

Irano riaušes 
gręsia naftos pramonei

iŠ

Teheranas. — Irane streikas 
išsiplėtė į naftos valyklas ir naf
tos lauksu. Streikuoja apie 37,000 
darbininkų. Irano valdžia pasiun
tė į svarbesnes įmones kariuome
nę, nes bijoma sabotažo veiksmų.

Prezidentas Carteris antradie
nį priėmė Baltuose Rūmuose Ira
no šacho sūnų ir sosto įpėdinį, 
princą Rėzą, kuris šventė 18 me
tų gimtadienį. Princas yra Ame
rikos aviacijos mokyklos studen
tas. Prezidentas Carteris pasakė 
ta proga, kad visam Vakarų pa
sauliui labai svarbūs Irano įvy
kiai. Prezidentas pareiškė viltį, 
kad dabartiniai neramumai bus 
išspręsti.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Irano įvykiai sudaro 
rimtą problemą šacho refor
moms. Energijos departamento 
pareigūnas pareiškė, kad dar per 
anksti pramatyti, kiek Amerika 
bus paliesta įvykių Irane. Naf
ta iš ten paprastai ateina per 
6-8 savaites, todėl tiekimo su
stabdymas pasireikš tik ateityje. 
Nafta iš Irano sudaro tik 5 
nuoš. Amerikoje sunaudojamų 
naftos produktų. Streikas Irane 
daugiau pavojingas Japonijai, Iz
raeliui ir kai kurioms Europos 
šalims. Pentagono valdininkai 
pasakė, kad dar nėra planų iš
vežti Irane dirbančių amerikiečių, 
kurių ten yra apie 41,000.

Irano vakaruose apie 2,000 rai
telių, priklausančių šachui ištiki
mai genčiai, puolė Paveh miestą 
ir išvaikė ten vykstančias de
monstracijas.

Svarbiausias opozicijos šachui 
vadas yra Ayatollah Ruhollah 
Khomeini, religinis musulmonų 
vadas, gyvenąs tremtyje. Šis dva
siškis turi didelę įtaką Irano gy
ventojų tarpe. Iš užsienio jis ra
gina pašalinti šachą ir jo vy
riausybę. Jis atmeta komunizmo 
pavojų, sakydamas, kad Irano

žmonių didelė dauguma yra la
bai religingi ir jiems su komu
nizmu nepakeliui Jis siekia de
mokratinės, religingos vyriausy
bės, kuri neerkvotų Irano turtų, 
nepasiduotų svetimoms įtakoms.

TRUMPAI 
S VISUR

Managva. —* Nikaragvos valdžia 
paskelbė, kad karinės jėgos at
mušė kairiųjų sukilėlių puoli
mą iš kaimyninės Costa Rikos, 
kur “sandinistas*  turi savo bazes 
ir poligonus kariniam pasiruoši
mui. Tarpininkai iš Amerikos, 
Gvatemalos ir Domininkonų res
publikos nutraukė darbą ir išva
žiavo iš Managvos, kur vėl pra
sidėjo šaudymai ir bombų sprog
dinimai. Opozicija nutraukė de
rybas su Somozos valdžia ir gali
ma laukti naujų neramumų bei 
karo veiksmų.

Izraeliui teks palikti per Sinajų 
nutiestą vandens vamzdžių liniją. 
Dykumoje vanduo kartais branges
nis už naftą.

Nauja Ispanijos 
konstitucija

Madridas. — Ispanijos parla
mentas patvirtino naujos konsti
tucijos projektą, kurį gruodžio 
mėn. dar turės priimti Ispanijos 
referendumas.

Ši konstitucija panaikina dik
tatoriaus Franko įstatymus, ga
rantuoja visas demokratines lais
ves ir atskiria valstybę nuo baž
nyčios. Piliečių teisės garantuoja
mos nuo 18 m.

Popiežius nekeičia 
skyrių vadovų

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II patvirtino penkių Ku
rijos skyrių vedėjus: kardinolas; 
Pierre Paul Philippe, 73 m., va
dovaus Rytų Bažnyčių kongrega
cijai, Brazilijos kardinolas Agne- 
lo Rossi, 65 m., vadovaus misi
joms, australas kard. James ‘Ro- 
bert Knox bus sakramentų kong-1 
regacijos direktorius, Italijos 
kard. Corrado Bafile, 75 m., tvar
kys pakėlimų į šventuosius bylas 
ir prancūzas Gabriel-Marie Gar- 
rone, 77 m., bus katalikiško 
švietimo kongregacijos vadovas.

Popiežius aplankė po operaci
jos dar nestiprų amerikietį kar
dinolą John Wright, 67 m., kuris 
vadovauja kunigų kongregacijai. 
Galimas daiktas, kad jis bus pa
keistas.

Popiežius įsakė išmokėti visiems 
Vatikano tarnautojams specia
lias algas,: po 363 dol. Tokia yra 
Vatikano tradicija — bonušai, 
išrinkus naują popiežių.

j — Komunistinė Kinija nusiskun- 
- dė, kad per 100 metų nematytos 
■ sausros pakenkė žemės ūkiui kai 
, kuriose pietryčių provincijose.
» — Prancūzijos vyriausybė pri

ėmė įstatymą, kuris numato įpa-
• reigoti pramonės įmones duoti
* darbininkams įmonių akcijų dalį, 

kad tarnautojai taptų įmonių da-
i lininkais.

— Kubos valdžia atsiuntė tei
singumo departamentui dar 289 
politinių kalinių sąrašą, siūlyda
ma kalinius paleisti, jei Amerika 
sutiks juos įsileisti.

— Fordo bendrovė atšaukia 
pataisymams 206,000 jau 1978 
m. automobilių, iš jų 188,700 
“Fairmont” ir Mercury 
phyrs” modelių.

— Naftą eksportuojančių vals
tybių taryba skelbia apie numa
tomą kainų pakėlimą. Jis būsiąs 
laipsninis ir sieks virš 10 nuoš. 
Naftos valstybės suvažiucįsį 
gruodžio 16 d.

— Prezidentas Carteris pasira
šė įstatymą, kuris skiria lėšas 
naujam pastatui — Kongreso Bib
liotekai, kuri kainuos 131 mil. 
dol.

— Kalėjime sėdėjęs buv. pre
zidento Nixono patarėjas John 
Erlichman persiskytė su žmona 
Jeanne, po 29 metų santuokos.

— Floridos Delray Beach po
licija atmetė jauno kalinio skun
dą, kur jis kaltino policijos kapi
toną “brutalumu”. Pasirodo, kad 
policija suėmė >17 m. vaikiną ir 
rado pas jį marijuanos. Policijos 
įstaigoje vienas kapitonas vaiki
ną gerokai prilupo savo diržu. 
Brutalumo skundas atmestas, nes 
mušėjas yra kaltinamojo tėvas.

— Rodezijos kelias į demokra
tinę valdžią pasunkėjo, paskelbė 
premjeras Ian Smith. B.uvo pla
nuojama perduoti juodiesiems gy
ventojams valdžią gruodžio 31 
d., tačiau dabar matosi, kad iki 
to laiko nebus įmanoma praves
ti rinkimų. Kalti teroristų puldi
nėjimai, kurių įbauginti juodieji 
nedrįsta remti rinkimų planų.
— Streikuoją Pan American lėk

tuvų palydovai sutrukdė kai kur 
lėktuvu skridimus.

— Baltieji Rūmai neslepia, 
kad prezidentas Carteris rimtai 
supyko ant Izraelio premjero ’Be- 
gino už jo paskelbtus žydų kolo
nijų didinimus okupuotose Jorda
no žemėse. Nors prezidentas Car
teris ir premjeras Beginąs abu 
planuoja būti šią savaitę New 
Yorke, neplanuojamas jų susiti
kimas.

— Naujas prezidento pasira
šytas įstatymas apsaugo dirban
čias moteris nuo diskriminavimo; 
■Nėštumas ir vaikų gimdymas su
lyginamas su ligomis, kuriu me
tu -turi būti sumokami sutarti 
atlyginimai.

KALENDORIUS
Lapkričio 2 d. :Vėlinės.
Lapkričio 3 d.: Martynas P. Vi- 

nifreda, Vidmantas, Nora.
Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:45.-

ORAS
Saulėta, šilčiau, tempera 

apie 65 L



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 197d m. lapkričio mėn. 2

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresą
Telefonas FB 6-6489

VIDURIO - CENTRO APYGARDOS VEIKLA

Vidurio — centro apygarda su
sideda iš vienuolikos kuopų, pla
čiai išsibarsčiusių Ohio ir Michi
gano valstijose ir vakarinėje Pen- 
nsylvanijoje. Astuonios kuopos 
yra reguliarios, dvi senjorų ir vie
na jaunučių. Iki liepos mėnesio 
nario mokestį užsimokėjusių na
rių skaičius buvo 521. Pernai bu
vo tik 503.

Apygarda suvažiuoja du kartu ! 
metuose. 1977 m. spalio 1 suva
žiavimas buvo Daytone, sujung
tas su Maldos diena. 96 kuopa su
organizavo tada neužmirštamą 
savaitgalį.

Per Maldos dieną buvo eise
na prie Trijų Kryžių, maldos už 
Lietuvą, uždegtos buvo žvakės už 
mirusius vyčius, pagerbta Kry
žiaus relikvija, buvo giedamos lie
tuviškos giesmės. Suvažiavimo po
sėdis vyko Švento Kryžiaus para
pijos salėje šeštadienį po pietų. 
Jis praėjo pakilioje ir draugiško
je nuotaikoje. Buvo nutarta pa
siūlyti 65-j am Lietuvos vyčių sei
mui, kad jis nutartų, jog centro 
valdybos pirmininkas kartą me
tuose aplankytų kiekvieną apy
gardą. Finansuoti tas keliones 
galėtų centro valdyba, pati beda
rydama tik tris posėdžius me
tuose.

Tame suvažiavime buvo išrink- ' 
ta apygardos valdyba: dvasios va- ; 
das kun. Valteris Katarskis, pir
mininkė — Aldona Ryan, vicepir- ■ 
mininkės — Ruth Grasha ir Ada 
Sinkwitz, , sekretorė — Aloyza 1 
Berczelly, iždininkas — Pranas 
Zager, iždo globėjai — Viktoras 
August ir Magdalena Smailienė, i 
tvarkos prižiūrėtojas — Andrius j 
Rozger, religinei veiklai — Bertha ] 
Janus, Lietuvos reikalams—Petras ]

• Luiza, kultūrinei veiklai — Ma-
• rija Lucas pakėlimams tvarkyti — 

Nellie Arunski ir spaudos darbui
- — Eleonora Mantz.

Pavasario suvažiavimas buvo 
gegužės 19,20 ir 21 dienomis Dear

• -bome, Michigano valstijoje. Jį 
tvarkė 132 Detroito kuopa. Ir tas 
savaitgalis buvo gražiai suorgani
zuotas, su banketu, šokiais ir su
sipažinimo vakaru. Suvažiavimo 
vertę pakėlė centro valdybos pir
mininko Antano Miner ir vice
pirmininkės Onos Marijos Kassel 
dalyvavimas. Šalia jų, dalyvavo 
suvažiavime dar šie centro val
dybos nariai: Aldona Ryan, Pran
ciška Petkuvienė, Zofija Zager ir 
Karolis Mačutas. Buvo gražios lie
tuviškos Mišios šv. Antano baž
nyčioje, Detroite, kurias laikė kun. 
Valteris Stanievich. Visa bažny- j 
čia giedojo lietuviškas giesmes.

Kartu su pavasariniu suvažia
vimu sujungtas buvo Vidurio — 
vakarų kėgliavimo turnyras. Ja
me dalyvavo vyčiai iš Illinois — 
Indianos apygardos, Aukščiau
sias turnyro atžymėjimas buvo su
rištas su 96 kuopos nario a. a. 
Juozo Noreikio atminimu.

Vidurio — centro apygarda su
sideda iš pasišventusių ir darbš
čių vyčių, kurie stengiasi atlikti 
kas jiems pavesta. Kai jie susiren
ka, visuomet yra draugiška ir pa
kili nuotaika. Visose bažnyčiose 
laikomos lietuviškos Mišios, gie
damos lietuviškos giesmės.

Tokį pranešimą paskutiniam 
Lietuvos vyčių seimui pateikė Vi
durio — centro apygardos pirmi
ninkė Aldona Ryan. Į lietuvių 
kalbą jį išvertė Aleksandras Pa
kalniškis Sr.
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112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Nedaug dar tesimatė pageltu
sių lapų Chicagos medžiuose, 
važiuojant į 112 kuopos susirin
kimą spalio 18 vakare, nors na
mų langai jau papuošti pageltu
siais popieriniais lapais, gelsvo
mis raganomis, jojančiomis ant 
šluotų, ir gelsvais kačiukais bei 
juodais paukščiais. Tas viskas kė
lė rudens nuotaiką. Bet vyčiai vis 
tiek buvo linksmi.

Susirinkimą pradėjo pirminin
kas 'A. Zakarka, maldą pravedė 
dvasios vadas, kan. V. Zakaraus
kas.-Sekretorė S. Nieminski per
skaitė praeito susirinkimo protoko
lą.

Šis susirinkimas buvo panašes
nis į laisvą pasikalbėjimą. Pasku
tinė aktualija buvo naujai išrink
tas popiežius, todėl klausinėjome 
dvasios vadą, ar komunistiniuose 
kraštuose tikintiesiems bus leng
viau. Ir stebėjomės, kokie laimin
gi lenkai, kad jų tautos žmogus 
išrinktas popiežiumi.

Šnekėjomės ir apie Amerikos 
Tarybos suvažiavimą. Apie tai, 
kurie vyčių atstovai dalyvaus ja 
me. Ir kad jau užsakytas vyčių 
stalas šeštadienio banketui. Pir
mininkas A. Zakarka gavęs laiš
ką iš Katalikų Federacijos. Lap
kričio mėnesį būsiąs jos suvažiavi
mas.

Spalio mėnesį beveik ištisą sa
vaitę Chicagos vyčiai dirbo prie 
vartotų daiktų išpardavimo. Rei
kėją išdėlioti juos kaip krautuvė
je. O spalio 11 d., kada išparda
vimas vyko, beveik visą dieną rei
kėjo išbūti salėje. Žmonės atėjo ir 
išėjo, ir vėl atėjo, vis ką nors ra
do, nusipirko. Reikia stebėtis, kad 
vyčiai tiek daug ir tokių gerų da
lykėlių suaukojo. Gauta nemažai 
pelno, kuris paskirtas salės išlaiky-

Spalio 28 d. 112 kuopos šokių 
vakaras pareikalavo daug darbo. 
Paskui bus kaukių vakaras Za- 
karkų namuose. Visur reikės da
lyvauti.

Bus darbo ir lapkričio mėnesį. 
Lapkričio 5 d. Švč. Mergelės Ma- 
ijos Gimimo bažnyčioje bus Mišios 
už mirusius vyčius. Po jų Šarkos 
restorane bus bendri pusryčiai. 
Reikia viską organizuoti. Lapkri
čio 11 — 12 dienomis bus para
pijos Derliaus Šventė. 112 kuopa 
turės padėti, abi dienas darbuo
sis savo suorganizuotuose sky
riuose. Lapkričio 15 d. bus antras 
posėdis seimui organizuoti. ,

Vasario 4 d. bus “Lietuvos at
siminimų” banketas Martiniųuc 
salėje. Ir pradėti galime raginti 
savo pažįstamus jame dalyvauti.

Spalio mėnuo buvo nelaimin
gas 112 kuopai, labai veiklus jos 
narys Jonas Evans staigiai aplei
do šį pasaulį. Mielas žmogus bu- 
vt, vyčiai ilgai jo neužmirš.

Kai pasibaigė susirinkimas, pa
matėme, kad Julija ir Geraldina 
jau apdėjusios stalą pyragais ir 
kava. Maloniai kvietė visus vai
šintis. Dėkojome.

E. Pakalniškienė

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Spalio 14 d. Aušros Vartų pa-: 
rapijos salėje, New Yorke, vyko 
centro valdybos” posėdis. Pirmi
ninkavo Pilypas Skabeikis. Daly
vavo dvasios vadas kun. A. Jurge
laitis iš Providence, vicepirminin
kė Ona Marija Kaselienė iš . Chi
cagos, vicepirmininkas Jonas Ado
mėnas iš Maspetho ir tretysis vi
cepirmininkas iš Bostono, proto
kolų sekretorė Ieva Kazokienė iš 
Pennsylvanijos, finansų sekretorė 
Teresė Strolienė iš Chicagos, tei
sinis patarėjas Antanas Young iš 
Bostono, iždo globėjai — Helen

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO

Vasario 16 minėjimas
1978 m. spalio 26 d. 7:30 vai. 

vak. Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre įvyko pasitari
mas Vasario '16 minėjimo reika
lu tarp Detroito Lietuvių orga
nizacijų centro ir JAV LB Det
roito apylinkės valdybos atstovų. 
Organizacijų centrą atstovavo 
jos pirm. Raimundas Sakis, Ber
nardas Brizgys, Elzbieta Paura- 
zienė ir Stasys Šimoliūnas, o apy
linkės valdybą — pirm. Algis 
Rugienius, dr. Kęstutis Keblys, Vy
tautas Kutkus ir dr. Vytautas Ma
jauskas. Be jų, pasitarime daly
vavo 5 stebėtojai su redaktoriais.

Pasitarimą pradėjo JAV LB 
Detroito apylinkės pirm. Algis Ru
gienius ir vadovavo apylinkės val
dybos atstovams, o DLOC pirm. 
Raimundas Sakis vadovavo Or
ganizacijų centro atstovams.

Diskusijų metu išryškėjo, kad 
JAV LB Detroito apylinkės val
dyba siekia vieno bendrai ruošia
mo Vasario 16 minėjimo, kuria
me visi galėtų pasijusti esą vienos 
tautos sūnūs ir dukros, kuriame 
būtų šventiška nuotaika, kuria
me kalbėtojai neįžeidinėtų nei 
LB, nei Altos, nei kitų organiza
cijų ir grupiy žmonės. Apylinkės 
valdybos atstovai mano, kad bend 
rai ruošiant minėjimą vėl būtų 
galima sutraukti daugiau žmonių 
ir užpildyti Kultūros centro sa
lę, kad darant minėjimus kultūri
nio pobūdžio būtų galima pri
traukti daugiau jaunimo. Bet 
aukščiausias JAV LB Detroito 
apylinkės valdybos tikslas, bend
rai ruošiant Vasario 16 minėji
mą, yra atstatyti vienybę Detroi
to lietuvių kolonijoje. Taipgi nors 
tokie minėjimai pirmoje eilėje 
yra ruošiami patiems lietuviams,

Jurgis Baublys prie savo pagamin
to Vyties, kurį padovanojo Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos kultū
ros centrui. Vytį pagaminti talki
no Leonas Petronis.

Nuotr. J. Urbono

i bet ta proga išnaudotina ir Lie- 
I tuvos vardo kėlimui amerikiečių 
tarpe. Apylinkės valdyba galvo
ja, kad dar yra daug neišnaudo
tų priemonių plačiau išeiti į 
amerikiečių spaudą, radijo ir tele
viziją.

Antras JAV LB Detroito apy
linkės valdybos atstovų uždavi
nys buvo susitarti su Detroito 
Lietuvių organizacijų centru, 
kad kiekvienam Vasario 16 minė
jimo dalyviui būtų pripažinta 
jam priklausanti -laisvo apsispren
dimo teisė ten pat minėjime įteik
ti auką bet kuriam Lietuvos iš
laisvinimo veiksniui, t. y. Vilkui, 
Altai ar Bendruomenei.

Detroito Lietuvių organizaci
jų centro atstovai šaltai priėmė 
apylinkės valdybos atstovų pasiū
lymus. Elzbietai Paurazienei ne
patiko, kad LB skelbiasi, jog jai 
priklauso visi lietuviai, Stasys ši- 
maliūnas LB skirstė kaip ir Altos 
vadovai praeitą sekmadienį sim
poziume apie Helsinkio nutari
mus, į dvi grupes, į Bendruome
nę iš didžiosios “B” raidės ir į 
bendruomenę iš mažosios “b” rai
dės ir tvirtino, kad Lietuvių ben
druomenei iš didžiosios “B” rai
dės nepriklauso.

DLOCo atstovai manė, kad ir 
dabar Vasario 16 minėjimai yra 
ruošiami 25 organizacijų kartu, 
ir kad 'JAV LB Detroito apylin
kė, kaip 26-oji organizacija galė
tų to minėjimo ruošime daly
vauti. Į JAV LB Detroito apylin
kės valdybos atskirus pasiūlymus, 
nesirengė gilintis ar svarstyti, bet 
tik žadėjo perduoti DLOCo me
diniam susirinkimui, kuris nor
maliai turėtų būti šaukiamas se
kančiais metais tarp kovo ir ge
gužės mėn. Jiems priminus, 
DLOCo pirm. Raimundas Sakis 
pripažino, kad. specialų susirinki
mą galėtų sušaukti ir anksčiau.

Apylinkės valdybos atstovas 
Vytautas Kutkus, matydamas, 
kad šis klausimas bandomas vil
kinti, prašė ir tiesiog maldavo 
apylinkės valdybos pasiūlymus ap 
svarstyti čia pat ir tik po to duoti 
patvirtinti DLOCui ir JAV apyl. 
valdybai. Jis apeliavo į visus, kad 
tartumėmės kaip brolis su broliu, 
kaip sesuo su seserimi, kaip lietu
vis su lietuvių, nes jei mes 8 ne
susikalbėsime, tai ko galima tikė
tis iš 30 ar 50 asmenų diskusijų. 
Jei žydai su arabais susideda ir ta
riasi už vieno stalo, tai kodėl mes 
broliai lietuviai to negalime pa
daryti Detroito lietuvių koloni
jos vienybės vardan. Dr. Kęstučiui

Kebliui ir dr. Vytautui Majauskui 
pritarus jo mintims, staiga atsira
do DLOCo reikalavimas. Stasys 
Šimoliūnas pastatė besąlyginį rei
kalavimą, kad visos aukos Vasa
rio 16 minėjimo metu būtų ren
kamos tik Altai ir jei Bendruo
menės atstovai su tuo nesutinka, 
tai nėra prasmės toliau kalbėtis 
bet kuriais mūsų pasiūlytais klau
simais. DLOCo pir. Raimundas 
Sakis taipgi pabrėžė ir iš Altos lei- j 
dinio pacitavo, kad virš 90 proc. 
visų pajamų Altas gauna tik iŠ 
Vasario 16 minėjimo, todėl šiuo 
klausimu daryti jokių nuolaidų 
negali.

Susitarimas galimas tik kom
promiso keliu, tik abiem pusėm 
darant nuolaidas. Tą ir DLOCo 
pirm. Raimundas Sakis diskusi
jų metu sakė, todėl JAV LB Det
roito apylinkės pirm. Algis Rugie
nius darė tokį kompromisą ir siū
lė, kad jei tie pinigai trukdo mū
sų susitarimui, tai Vasario 16 mi
nėjimo metu visai jų nerinkime. 
Tkiu būdu iš iškilmingo minėji
mo aukų rinkimas būtų visai iš
jungtas. Toks pasiūlymas DLO
Cui irgi nepriimtinas, jie nedarė 
jokio kompromiso ir rengėsi ap
leisti pasitarimo kambarį. Be to 
jie pradėjo apylinkės atstovams 
priekaištauti, kam jie ruošiasi sa-

PADĖKA

Būnant ligoninėje ir namuose po 
mano netikėto sužeidimo širdingai 
dėkoju dr. Petrui Kisieliui mane 
pasiaukojančiai gydžiusiam; dr. 
Ferdinandui Kaunui už suteiktą 
pirmąją pagalbą; Lietuvių jėzuitų 
provinciolui kun. Leonui Zarembai 
už suteiktą man Ligonio Sakra
mentą; Cicero Maldos būrelio na
riams už maldas bei samarietišką 
globą; mano šeimininkam Stasei 
ir Juliui Balučiam už nuoširdžią 
šeimynišką globą;. Adai Karvely- Į 
tei-Dubauskienei už dvasišką sus
tiprinimą aplankant mane su au
tentiškomis Šiluvos Dievo Motinos 
ir šv.. Antano relikvijomis bei už 
maldas; kun. Jonui Kardauskui, 
MIC, kun. Kįstučiui Trimakui ir 
kun. Juozui Vaišniui už maldas; 
mano auklėtojai Marijai Varnienei 
už užuojautos laišką.

Be to, esu dėkinga už šv. Mišias 
bei maldas ir dovanas vienuoliams, 
vienuolėms, kunigams, mano auklė
tinėms, auklėtiniams, jų tėvams, gi
minėms, draugams, draugėms ma
ne laiškais bei asmeniškai atlan
kiusiems ar iš kitų kraštų atsilie
pusiems. Lai Dievas jums visiems 
atlygina. Jūsų visų intencija tėvų 
jėzuitų koplyčioje bus aukojamos 
padėkos Mišios.

Kardė Pažėraitė

Shields ir Izabelė McKisley, Lie
tuvos reikalų komiteto pirminin
kas kun. K. Pugevičius iš New 
Yorko, Kultūros komiteto pirmi
ninkas Stasys Vaičaitis ir Pennsyl 
vanijos ir Atlanto pakraščių apy
gardos pirmininkas Laurynas Ja
nonis iš New Yorko. Buvo aptar
ta kiekvieno valdybos nario veik
la ateinančiais metais. Po posė
džio keletas jo dalyvių nuvyko į 
29 kuopos metinį banketą Ne- 
warke. Sekmadienį buvo garbės 
nario Antano Mažeikos pagerbi
mo pietūs Brooklyne. Jokūbas 
Stukas aptarė Antano Mažeikos 
nuopelnus organizacijai, o Laury
nas Janonis įteikė jam Atlanto pa
krančių dovaną. A. M. K.

MIRUSIŲJŲ PAGILĖJIMAS

Šį sekmadieni, lapkričio 5 .,d., 
Chicagoje bus laikomos Šv. Mi- 
ios už mirusius vyčius. Bus jos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, prie 69-tos ir Washtenaw 
gatvių. Prasidės pusę vienuolikos. 
Po Mišių bus priešpiečiai Šarkos J 
restorane; 63-čioje gatvėje. No
rintieji priešpiečiuose dalyvauti, 
turi iš anksto pranešti Emilijai 
Pakalniškienei telefonu 376-6489.

Kongresmanas Edward Derwinski

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA prašo visus lietu
vius, kurie gyvena KONGRESMENO EDWARD0 
DERWINSKI IV-me kongresiriiame distrikte balsuo
ti už jį lapkričio 7 d. rinkimuose ir paraginti savo 
kaimynus ir pažįstamus, kad paremtų kandidatą, 
kuris yra toks artimas lietuviams ir didelis gynė
jas lietuviškų reikalų.

Dr. Kazys Bobelis
Amer. Lietuvių Tarybos Pirmininkas
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vams geriau susipažinti su Benįi 
ruomenės pasiūlymais vėl tari 
jie išsisukinėjo tokiomis meiC 
mis priežastimis, kaip kad dėl*  
jog DLOCo pirm. Raimund < 
Sakis ir -Elzbieta Pąurazienė 
turį su savim savo kalendorių, 
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(įr • Redakcija straipsnius taiso sa-
V) vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- 

nių nesaugo. Juos grąžina tik i| 
anksto susitarus.. Redakcija už 

f skelbimų turinį. neatsako. Skel- 
y bimų kainos prisiunčiamos gavus 
J prašymą.

vam minėjimui, jeigu su DLOCu 
būtų nesusitarta. Tada dr. Kęs
tutis Keblys jų tiesiai paklausė, 
ar DLOCas nori, kad tokį minė
jimą suruoštų. Visi DLOCo at
stovai beveik unisonu atsakė, kad 
ne, bet Bendruomenės atsto
vams siūlant artimoje ateityje i 
vėl, susitikti ir, DLOCo atsto-1
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moteni ligos 
Ginekologinė Chirurgija.

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

Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Eedzie Avenue.

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. va.ka.rn, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroo(k 5-3048.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E.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.

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839)

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6443 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel-----PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK ŠA

VAI KŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

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

Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

1002 N. Western Avė., Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St, Palos Heights 
TeL 361-0730

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI medicina 
1407 So.49th Court, Cicero, IB- 

y nūdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šeštad

Tel. ofiso ir buto: OLympk 24^ ri?

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 

1443 So. 50th Ave„ Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai
S *.  JjSskIru3 trečiadienius. ir 
šeštadieniais 12 iki-4 vai. popia.;^

Tel. REliance M8U fe’

DR. WALTER J, KIRSTU
Lietuvis gydytojas B ] 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai i 
penkt nuo 12-4 vaL popiet ir ii JT 
vai. vak. Treč. ir žeštad. uždiiį'

DR. IRENA KURaT t
GYDYTOJA IR CHIRURG2 J? 
KODINIŲ VAIKV LIGOS .

sPEciAMsrfi’ lai
ME3)ICAL BUILDINR Je. 

3200 W.8IstStoeet į 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL tji- 

iki 1 vai. nopiet vai
Ofs. tel. 737.1168, rg ifn

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6^-is
DR. J. MEŠKAUSKAS *i<

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI ko.

Specialybė vidaus ligos į dj( 
2454 VVest 71st Street į va 

71-os ir Campbell Avė. kainą i 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai i 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susite 
——————;nu

Telef. - 282-4422 ak

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: ■ sk;
111 NO. WABASH AVĖ ; pi] 

4200 NO. CENTRAI*  AVĖ 
Valandos pagal susitarta*-  "

DR. FRANK PLECKAS
___(Kalbą lietuviftai)

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinio! b 

“Contact lenšes*
2618 W. 71st St, - N.
Vai. pagal susitarimą. UidanuJ-^

DR. LEONAS SEIBOTK
INKSTŲ, PŪSLES B

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, redd.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 

Adresas 4255 W.6Sri Street 

Ofiso telef. RE 5-4410 
Rcildenrijos telef. GR 0'Oal' 

Ofiso vai. pirm, ir ketvirtai. 
1 ligi 3 v. popiet pagal aogg 

Ofiso tel. HE 4-2123, Nam?01

DR. V. TUMASONIS ,
C H I RŲRGAS 

2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad-. ketv. Ir
2-5 Ir 6-7 - iš antato^t 

' TfeL ofiso PR

F.C.W|HSWU
GYDYTOJAS B

3107 VVest 71stS^ 

Valandos: 1-6 val‘
Tred. ir šeštad.

OfB. teL 58&-3166) J

DR. PETRAS® 
GYDYTOJAS IKC^, 

6745 West 68rd

Vai.: pirm., aatr., 
2-7; šeštadieniais pas"
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3.

^guodos žodžiai.

VĖLINIU LIŪDNAIS PAVAKARIAIS

i su Bend- 
vėl tartis,' 
is memo’ 
kad dėl to, 
laimund4 
azienė ne» 
ndorių, to.1

»L).

' Vienokių ar kitokių įvykių pro- kad jis padės atgimti sužvė- 
I. mes prisimename mirusiuo- rėjusiam žmogui, su pergalės vė- 
.• as mūsų kūrėjus, valstybinin- 
LL, didžiuosius žmones, tačiau 
L OfiSo antrą dieną visam pa- 
U Jy katalikų Bažnyčia prisime- 
Ma visus, kurie jau yra iškeliavę 

pasaulį. Mums brangūs 
didieji žmonės, bet kiekvienai 

Į^įmai yra brangūs ir jos arti- 
Eį ir tuos artimuosius mes 

ename ypatingai Vėlinių die- 
proga. Tai nėra diena, kada 

L. ta ruošiame savo artimiesiems 
iškiliesiems tautiečiams 

ktaėjimus ir iškilmes. Tai yra 
S ^kaupimo diena. Daugumoje 
H'įdtų yra rudenio metas, mir- 
■ t liudijantiems’ lapams krin- 
į jut, mes stengiamės lyg dvasiš- 
■ atnaujinti ryšį su miru- 
I Ilsiais. Vieni mūsų tebekeliau- 
I & goję žemėje, kiti jau amžiny- 
■ & tačiau Bažnyčia moko, kad 

J', -šiai tarp jų nenutrūksta. Pir- 
H į mūsų iškeliavusieji prisime- 
| įmi.malda ir susikaupimu ru- 

fciU vakarą kapuose žvakelėms 
H Eiikčiojant Bet daugelio tų mi- 
N darbai nėra mirę. Žmo- 
J| ^ atėjęs nuogas į pasaulį, ne- 
fl įeina nuogas iš jo, jis palieka 
’ ■> Česnių ar mažesnių darbų ir 
H

liava ieškančiam tiesos kritusių 
didvyrių kaulų likučiuose”.

ve.

rmpic 24159

IIUS
HIRURGAS. 
., Cicero
8 vai. vak., 
enins.
vai. popiet, i

5-1811

KIRSTU
Oj&8 
Street 
ketvirtad. tir 
popiet ir |.| 
lad. uždaryta

URAS
HIRURGĖ 

ūdos/*
EB
LDTNC.
Street
> 10 vai. ryto 
plet
rez. 239-2919

Į Visi mums brangūs mirusieji, 
tpiems vieni, kitiems kiti, bet 
fiįivių tautai bene brangiausi 

■fe, kurie mirė už tėvynę, ir * to- 
yra tūkstančiai. Tai metų są- 

mtose žuvę kariai ir savanoriai 
r ypač mūsų partizanai, kurių 
ndMa kova dar nebaigta. Ji te
tyksta, tik kitoje plotmėje, ir 
f turės būti laimėta, kad Lietuva 
jliktų gyva.
Vienas dalykas kalbėti a- 

p mirti ir auką yra iš sakyklos 
ir estrados ir kitas dalykas yra 
hlbėti tada, kai žinai, kad turė
si pasiaukoti ir mirti. Ir tokių 
moriių Lietuva turėjo tukstan- 
Ėus, ir juos prisiminsime tol, kol 
Irisvės sąvoka egzistuos pasauly-

Vienas iš lietuvių partizanų 
r6di| Lukša - Daumantas - Skra
jojas dar 1948 m. vasario 11 d. 

j i Paryžiaus rašė savo žmonai: 
1 Tikau ir nerandu nei kaltinin- 
įb.nei atsakymo, kodėl aš šian
dien čia, o ne ten, kur jau pri- 
l ulių būti. Metai su kaupu, kai

e. PR 64801:
USKAS
CHIRURGAS ‘ 
aus ligos • 
t Street |
Avė. kamp. . apatinius savo pėdsakus pa- 
’ •Žk^Siral*  kruvinos tėviškės dirvo- 
--------- :—■> Bose, metai su kaupu, kai akis

> itin nematau kryžiuojamos nu
gi Kylėtos mūsų Lietuvos. Metai
> p kaupu, kai tiesiogiai negirdžiu 
Įi • iaūsmo raudų. Šie metai su. kau

pa jau suspėjo iš daugelio mano 
Iriausių draugų pareikalauti 
kirtingos mirties. Metai su 
tapu, kai aš nedalyvauju anoj 
mirties ir gyvybės procesijoj kar
ia su gausiais tūkstančiais tau
roj lietuvių. Perkoštis mintimis 
h penktų metų krauju permir 
lasius apkasus, prisimenu ilgas 
berijąs mirtimi paženklintų 
^aupl ir, gyventi norėdamas, 
^kstu ir savo kaulus matyti be- 
Hauojančius tarp anų sukry-

griaučių”.
Tai nėra deklaracija nuo sce-

*-4422 

'ETKUS 
HIRVRC.IJA

5H AVĖ. 
-AL AVĖ. 
tusi tarimą.

LECHAS
raškai)
ST AS 
so akinius to

Tel. 737-5149

Uždaryta tret

EIBUTIS
LES IR 
RURGIJA
Street
1-4 popiet 

I vakare

k

t vaaan; _ . ., v . .
, 4UL550 H tai uogaus, kaip jis prisi-

J| PtŽKta nnrinXi/> tnnronfi liiirliii.

JNAITIS 
) JAS 
63Td Street
B 5-4410 ■'

GR 5-061’ 

ketvirtad. '
.gaįsuįtad^.- 

jfajnąOI 
MSONIS 
lG

•etv. ir peDl7

norinčio gyventi liudiji^ 
ką paskui jis įrodė savo au- 

* Ir tame skausmingame laiš- 
dar. vilties, nes jis mirtį 

J’Ulna nemirtinga, o antrą, laiš- 
'^aįgia taip: “Tikėkim, kad 

brolių ir sesių kraujas bus 
ateities kartoms. Tikėkim,

J* tolioj ir gyvenime

Naujoji LTSR konstituciją 
diskriminuoja tikinčiuosius

"LKB Kronika" Nr. 33

Tie skaudūs, bet nestokoją vil
ties žodžiai buvo ištarti žmo
gaus, kuris tikėjo tuo, ką rašė. Jis 
grįžo ir mirė nemirtingųjų mir
timi, bet tuose jo žodžiuose yra 
paguodos ir vilties, kad vieną 
kartą bus iškelta pergalės vėlia
va, kad tie žuvusieji bus paskata 
ateinančioms kartoms kovoti už 
savo krašto laisvę.

Šalia Daumanto ir dešimčių 
tūkstančių kitų, kurie pasirinko 
mirtį, buvo ir Romas Kalanta. 
Šiandien dar yra tokių, kurie 
svarsto, ar ši auka buvo pras- * 
minga, lyg idealizmas žiūrė- i 
tų naudos, bet sudeginusi žmo
gų liepsna uždega naujiems žy-j 
giams. Mirusieji guodžia ir stip
rina gyvuosius. Jie į mirtį ėjo pil
ni nemirtingumo vilties. Poetas 
H. Nagys savo maldoje, skirtoje 
Daumantui ir Kalantai, kreipia
si į Aukščiausiąjį: “Todėl šią va
landą pažvelk į mus, mes mini
me dviejų savo brolių mirtį. Jie 
mirė už mus. Už visus. Ir už Ta- 

Vienas plienu, kitas ug
nim liudijo skaudžią priesaiką 
savo žemei. Tavo žemei. Mūsų 
žemei. Jie mirtim, savo mirtim, 
šiandien iš savo kapų gilumos, 
kartu su mumis, liudija prisikė
limą”.

Tie mūsų ryškieji kovotojai už 
laisvę, patys savarankiškai pasi
rinko mirtį, ,tai savanoriai 
kankiniai, tačiau jie skelbė viltį 
mums ir kraštui, jie tikėjo miru
siųjų talka gyviesiems. Tie kovo
tojai už laisvę, pasirinkę mirtį, ti
kėjo, kad yra ryšys tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų ir kad žuvusiųjų au
ka neina veltui. Mirusieji vienu 
ar kitu būdu gyvena, ir tai yra 
mums paguodos žodžiai.

♦

Prancūzų poetas Antonio Quad- 
ro savo odėje vilčiai primena, 
kad vakar mirė tėvas, šian
dien brolis, o kas ryt? Esame lai
kinai gyvi, esame mirties kaimy
nai, gyvenimas tai kelionė, bet a- 
napus uosto yra kitas uostas. Ir 
poetas pabrėžė, kad jis dainuoja 
viltį, nes viltis mus veda ligi to, 
ką vadiname mirtimi, bet už jos 
yra nenuneigiamas tolimesnis 
buvimas.

Mes degame Vėlinių vakare 
ant kapų žvakeles, mes prisime
name mirusiuosius, kurie viena 
ar kita prasme tebėra gyvi mūsų 
atmintyje. Ir 
pavakariais, 
prisimindami 
darni, kad esame laikini 
viai, turime guostis, kad prabė- Į 
gančiame laike liks mūsų atmi-1 
nimas. O jei kas miręs jau
nas nepajėgė palikti didesnių 
darbų, to vardu tegu tai atlieka 
gyvieji.

Mirusiųjų atminimo diena 
mus nuteikia liūdnai. Mes žino
me, kad nuo mirties neišbėgsi
me, todėl atsiminkime mirusius 
ir dirbkime, kad kiti mus atsi
mintų. Tikėti net ir negalimu y- 
ra įprastinė žmogaus sąlyga. Ma
žų žvakučių plevenimas tegu bū
na ne gedulo, bet vilties žiburė
liai, kad mūsų gerų darbų nenu
galės laikas, kaip nenugalėjo ir 
tų, kuriuos mes nuoširdžiai prisi
mename Vėlinių dieną.

Al. B.

(Tęsinys)
Žmogaus Teisių Deklaraci

ja pabrėžia tėvų teises auklėti sa
vo vaikus pagal savo pasaulėžiūrą, 
mokyti juos mokyklose pagal sa
vo religinius įsitikinimus. Dėl to 
ir naujoje Konstitucijoje reikia 
numatyti religinio mokymo lais
vę.

4. Užtikrinti teisę į gyveni
mą dar negimusiems vaikams. 
Uždrausti abortus, nes tai nusi
kaltimas žmoniškumui.

Sustiprinti šeimų patvarumą. 
Skyrybas leisti tik ypatingais at
vejais Aukščiausiojo Teismo spren
dimu. Lietuvos katalikų šeimos 
yra patvarios tik dėl to, kad Baž
nyčia neleidžia skyrybų.

Mūsų nuomone, šios priemo
nės pakels TSRS prestižą tarp
tautinėje -arenoje. Tai bus aki
vaizdus įrodymas, kad tarybinė 
vyriausybė rūpinasi visų liaudies 
sluoksnių lygiateisiškumu. Viso
keriopa lygybė — demokratijos 
pagrindas. Spaudos, darbo ir mo
kymosi teisių suteikimas tikintie
siems ypač sustiprina demokrati
nį Tarybų valstybės prestižą. Ka
dangi tokie įstatymai nebuvo pri
imti bendroje TSRS Konstituci
joje, jų priėmimas Lietuvos TSR 
Konstitucijoje būtų įrodymas vi
sam pasauliui, kad Lietuvos TSR 
yra suvereni, leisdama savo įsta
tymus.

Telšių vyskupija, 
1978 m. balandžio mėn.

N. B. Pasirašė 780 žmonių 
apie % išskaitomų parašų. Iš
siųstas adresatui iš Plungės 
1978. TV. 11 registruotu laišku, 
kvito Nr. 456.

Lietuvos TSR KP CK
Sekretoriui, Konstitucinės 

komisijos pirmininkui
Pr> GRIŠKEVIČIUI

Kybartų parapijos tikinčiųjų 
PAREIŠKIMAS

Tikintieji žmonės Lietuvoje su-

Vėlinių liūdnais 
degant žvakutėms, 

mirusius, žino- 
kelei-

eksploatavimo tarnybos darbuoto
jams. Pažadėjo kitą dieną atsiųsti 
techniką. Nesulaukęs jo, vėl pa
skambinau. Po šio skambučio atė
jo du vyrai. Aš jiems parodžiau ir 
bakelį. O jie man — reikia kviesti 
remontininkus! Užtikrinę, kad pa
tys praneš, kam reikia, išėjo.

Prabėgo savaitė. Vėl skambinu. 
Ragelį perduoda vyr. meistrei. Vy
resnioji kantriai išklausė mane ir 
mandagiai paaiškino, kad jų tarny
ba remontininkų 
artimiausias dvi 
negalinti.

Praėjo dar dvi 
daryti dabar?”

neturinti ir per 
savaites padėti

savaitės. Tai ką

daro didžiausią tautos dalį, todėl 
jų teisės naujoje LTSR Konsti
tucijoje negali būti mažesnės ne
gu ateistų. LTSR Konstitucijos 
projekto 50 str. mus, tikinčiuosius, 
padaro nelygiateisiais su ateistais 
ir todėl būtina jį perredaguoti. 
Lietuvos katalikams būtų priim
tina šitokia 50 str. redakcija:

“Lietuvos TSR piliečiams ga
rantuojama sąžinės laisvė, tai yra 
teisė išpažinti bet kurią religiją 
arba neišpažinti jokios, prakti
kuoti religinius kultus arba jų 
nepraktikuoti, vesti religinę arba 
ateistinę propagandą. Kurstyti 
nesantaiką ir neapykantą ryšium 
su religiniais tikėjimais draudžia
ma.

Bažnyčia ir ateistinė propagan
da Lietuvos TSR atskirta nuo 
valstybės ir mokykla — nuo baž
nyčios ir ateistinės propagandos. 
Draudžiama mokyklose auklėti 
vaikus priešingai tėvų įsitikini
mams”.
1978 m. kovas —balandis.

Pasirašė 975 Kybartų tikintieji. 
Pareiškimas buvo įteiktas LTSR 
CK balandžio 17 d. rytą.

Panašių pareiškimų CK įtei
kė Vištyčio parapijiečiai.

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui

Šiuo metu, kai vyksta visaliau
dinis Konstitucijoj projekto svars
tymas, ir mus, Lietuvos TSR vys
kupus bei vyskupijų valdytojus, 
pasiekia eilinių tikinčiųjų kuni
gų pasisakymai dėl Konstituci
jos projekto. Keliamas klausimas, 
kad ir vyskupai su valdytojais dėl 
jos pareikštų savo pastabas ir pa-j 
geidavimus. Čia mes, žemiau pa
sirašiusieji, ir pateikiame keletą 
minčių.

Mus domina ir optimistiškai 
nuteikia TSRS Konstitucijos pro
jektas, garantuojąs laisvą pilie
čių asmenybės vystymąsi bei ug
dymą, jų lygybę prieš įstatymą, 
jų teisių ir laisvių plėtimą, są
žinės laisvę, teisę pateikti valsty
bės organams pasiūlymus ir t t. 
Pagarbiai žiūrime į tą faktą, kad 
projektas visaliaudiniam apsvars
tymui, kad visi galėtų pareikšti 
Konstitucinei Komisijai savo nuo
monę bei 
daujamų 
mų.

Norime 
nes Komisijos dėmesį į Konstitu
cijos projekto 36, 50 ir 52 straips
nius, kurie, mūsų nuomone, pra
šosi konkretesnio apibrėžimo, ku
ris užtikrintų tikinčiųjų pilries-

pasiūlymus dėl pagei- 
pataisų ar papildy-

atkreipti Konstituci-

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

eidininko atsiminimai

STASYS TRINKA

23

REMONTAI, LAIKAS IR VANDUO
^rouniatinė Vilniaus “Tiesa” 
i 17 d. laidoje išspausdino šį

Gttgaso raštą: 
rj- Trečiakausko žinutė “Van- 
L ’jjjpanadinta rugsėjo 13 -die- 

Tiesoje”. privertė imtis 
fT’kanoa.

teisingai autorius rašo, 
t ■ ?41ą vandenį reika taupyti. 

“*P?  Kai vanduo bėga iš kra- 
lįį^anka jį užsukti ir nebėgs, 

kaip pasielgti, jei vanduo 
tualete, o bakelis sugedęs? 

Jnj gt. Nr.4/9— 2 taip yra jau 
PWetJ. Nežinau tiksliai, kiek

vandens nubėga per parą, reikia 
manyti, ne vienas kibiras.

‘Apie šią netvarką butų fondo 
eksploatavimo tarnybos Nr. 1 san
technikų iškvietimų knygoje gegu
žės—birželio mėnesiais yra ne vie
nas įrašas. Santechnikai tvirtino, 
kad reikia naujo bakelio, nes se
nasis' išėjęs iš rikiuotės. Bakelio 
tarnyba neturinti. Parduotuvėse 
nėra.

Ir štai, grįžęs po atostogų, apsi
džiaugiau, pamatęs parduotuvėje 
deficitinį bakelį. Nusipirkau ir tą 
pačią dieną pranešiau butų fondo

Kadangi iš abiejų krautuvininkų buvo atimta daug 
papirosų, o tuo laiku dauguma žmonių rūkė namuose 
augintą tabaką, tai galvojau, kad tas asmuo, kuris da
lyvavo šiuose plėšimuose, naminio tabako tikrai nerū
ko, bet rūko papirosus. Kadangi savo žinioje turėjau 
automobilį ir iš Mažeikių policijos buvau gavęs pagel- 
bon policininką Fabijonavičių, kuris gerai pažino 
Mažeikių ribose gyvenančius gyventojus, iš mano su
daryto sąrašo pradėjome tikrinti tuos asmenis.

Nuvykęs pas įtariamą asmenį, paklausdavau, ar 
jis rūko, o jei rūko, tai papirosus ar naminį tabaką. 
Paaiškėjus, kad rūko manimį tabaką, daugiau nieko 
jo neklausdavau ir važiuodavom kitų asmenų tikrinti. 
Per tris dienas patikrinome apie 20 asmenų, bet nei 
vieno neradome, kuris būtų rūkęs papirosus.

Liko dar patikrinti keletą asmenų ir aš jau buvau 
beveik nustojęs vilties, kad ipan pasiseks išaiškinti, 
kas tuos plėšimus padarė.*  Tačiau ketvirtoji diena buvo 
laimingesnė, kai nuvažiavom pas Rudį, kuris gyveno 
mažoj trobelėj netoli Mažeikių miesto, kuris už plėši
mą jau buvo Šiaulių apygardos teismo baustas trimis 
metais kalėjimo. Eidamas taku nuo darže pastatytos 
išvietės būdelės iki namų, ant tako radau pamestas ke 
lias papirosų nuorūkas, kurias surinkęs pamačiau, kad 
jos yra skirtingų rūšių. Kadangi aš pats rūkiau, tai 
žinojau, kad rūkąs asmuo perka tik vienos rūšies pa
pirosus, prie kurių jis yra pripratęs. Radus skirtingų 
rūšių papirosų nuorūkas, kilo įtarimas, kad Rudis yra

nę laisvę ir pilietines teises. 
DėL 36 straipsnio

Religiniai ir pasaulėžiūriniai 
skirtingumai yra ne mažiau es
mingi ir gilūs, kaip ir rasiniai bei 
nacionaliniai, todėl į straipsnio 
formuląvimą, užtikrinant visų pi
liečių laisvės, visapusiško vysty
mosi ir lygiateisiškumo sąlygas, po 
žodžių “tautybių ir rasių” rei
kėtų įterpti žodžius “religijų ir 
pasaulėžiūrų”. Kaip rodo gyve
nimas, iki šiol tikintieji jautėsi 
kai kur ne pilnai lygiateisiais, 
nors sąžinės laisvė ir piliečių ly
giateisiškumas buvo galiojančios 
Konstitucijos garantuotas.

36 straipsnis, įnešus siūlomas 
pataisas, galėtų taip atrodyti:

“Įvairių tautybių, rasių, reli
gijų ir pasaulėžiūrų tarybiniai 
piliečiai turi vienodas teises.

Šių teisių įgyvendinimą už
tikrina visų TSRS nacijų, tauty
bių, religijų ir pasaulėžiūrų 
laisvės, visapusiško vystymosi ir 
suartėjimo politika, piliečių auk
lėjimas tarybinio patriotizmo ir 
socialistinio internacionalizmo 
dvasia, galimybė vartoti gimtąją 
kalbą ir kitas TSRS tautų kalbas, 
galimybė susisiekti su savo tau
tiečiais, tikėjimo ir įsitikinimų 
vienminčiais visame pasaulyje, 
galmybė keistis su jais informaci
ja ir dvasinėmis vertybėmis.

Bet koks tiesioginis ar netiesio
ginis piliečių teisių apribojimas, 
tiesioginių ar netiesioginių pra
našumų pagal rasinius, naciona
linius ar pasaulėžiūrinius požy
mius nustatytas, lygiai kaip ir vi
sokia rasinio, nacionalinio, religi
nio ar pasaulėžiūrinio išimtinu- 
mo, nesantaikos ar niekinimo pro
paganda, baudžiama pagal įsta
tymą”.

Dėl 52 straipsnio

Šis straipsnis, mūsų įsitikini
mu, nepakankamai užtikrina ly
gias tikinčiųjų su netikinčiai
siais teises. Jis, atrodo, tapatina 
religijos išpažinimą su religinių 
apeigų atlikinėjimu. Jis kalba 
apie netikinčiųjų teisę vykdyti 
ateistinę propagandą, o nieko ne
sakė apie tikinčiųjų teisę moky
ti ir mokytis religijos. Tiek neti
kinčiųjų ateistinės propagandos 
teisė, tiek ir tikinčiųjų religijos 
mokymosi teisė iš esmės yra savo 
įsitikinimų informacijos teisė. Ji 
būtina tiek tikintiesies, tiek ir 
netikintiesiems. Ji turi būti Kons
titucijoje aiškiai deklaruota. Kiek
vienas sąmoningas religinės bend-

Religinis auklėjimas komunistinės Lenkijos mokykloje. Jis galimas dėl 
tvirtos katalikų laikysenos.

ruomenės išpažindamas
religiją, tuo pačiu suinteresuotas 
ir religine erudicija, kukliau ta
riant, yrą suinteresuotas įsigyti 
bent elementarias žinias. O kaip, 
iš kur jis galės gauti tų žinių, 
jei niekas iš piliečių neturės tei
sės teikti religinę informaciją, mo
kyti religijos? Antai, Lenino ini
ciatyva paskelbtame Bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
Bažnyčios atskyrimo dekrete toji 
tikinčiųjų teisė buvo aiškiai de
klaruota: “Piliečiai gali mokyti 
ir mokytis religijos privačiu bū- 

j du”. Ir Lenino 1918 m. Konsti
tucijoje buvo aiškiai išreikštas ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų savo 
įsitikinimų informacijos lygiatei
siškumas: “Religinės ir antireli
ginės propagandos laisvė užtik
rinama visiems piliečiams”. Tokį 
tikinčiųjų . ir netikinčiųjų lygia
teisiškumą reikia aškiai dekla- 
ruot ir naujoje Konstitucijoje.

Kai 1936 m. Konstitucijoje bu
vo deklaruota tikintiesiems kul
to atlikimo laisvė, o netikintie
siems — ateistinės propagandos 
laisvė, visame viešajame mūsų 
šalies gyvenime įsiviešpatavo ate
istinės propagandos laisvė, nau
dojant valstybines priemones (mo
kyklą, spaudą, radiją ir t. t.), gi 
religinės informacijos laisvė,' ir 
tai ribota — tik kulto pastatuose): 
Taip susidarė padėtis,' kad religija 
ir jos išpažinimas tapo dalyku,’ 
kurio piliečiams viešumoje reikia 
gėdytis. Tai giliai užgauna ti
kinčiųjų moralinius jausmus ir 
reiškia gilią tikinčiųjų diskrimi
naciją lyginant su netikinčiaisiais.

Kai Konstitucijoje religijos mo
kymo ir mokymosi teisė konkre
čiai nedeklaruota, tai, kaip rodo 
praeities patirtis, toji teisė gali 
būti įvairiai suprasta: vieni pa
reigūnai laikosi Lenino dekreto ir 
netrukdo privataus religijos moky
mo bažnyčioje, o kiti — ir priva
tų religijos mokymą laiko pa
grindinio įstatymo pažeidimu ir 
taiko sankcijas. Dėl tokios padė
ties, jautrios sąžinės tikintieji 
jaudinasi, nes negali “nemokan-

tį pamokyti”, o kunigai, iš vie- ' ’ 
nos pusės, girdi Kristaus įpareigo
jimą: “Eikite ir mokykite...”, o iš 
kitos pusėš, — draudimą mokyti.', '*•  
Ir tęsiasi nuolatįnis sąžinės kon
fliktas: jautrios sielos žmogus kan
kinasi, nežinodamas kaip pasielg
ti, kad. būtų teisus ir prieš Dievą, 
ir prieš valstybės įstatymą. NegžP 
Įima galvoti, kad žmonės, esą prie/3 ' 
valstybės vairo, nenorėtų visko* " 
taip suderinti, kad būtų rasta iš-; ' 
eitis, padedanti tikintiesiems is^'1 
vengti sąžinės konflikto, o parefcįT 
gūnams — nesusipratimo. Tokidš’ ’ 
išeities radimas būtų į naudą 
abiems pusėms.

52 straipsnis, mūsų įsitikini--... 
mu, galėtų būti taip perredaguos 
tas:

“TSRS piliečiams pripažįstama ‘ ' 
sąžinės laisvė, tai yra lygi visų pi
liečių teisė išpažinti bet kurią re*  / 
ligiją, elgtis pagal jos reikaTav^-**- ' 
mus, mokyti ir mokytis savo rey/‘“ 
ligijos, informuotis apie savo ir ki-~J"“ 
tų įsitikinimus, lygiai kaip ir to^ 
lygi teisė neišpažinti jokios reli
gijos, informuoti ir informuotis- 
apie savo ateistinius įsitikinimus”.^0”^ 

Toji įsitikinimų informacijos 
teisė turi būti Konstitucijoje de
klaruota aiškiu straipsniu, be mig 
lotų ir neapibrėžtų sąlygų kaip 
“Sutinkamai su darbo žmonių in
teresais ir siekiant stiprinti soHa*"  ': 
listinę santvarką”. Po tokios bend- 
drais sąlygojimais gali slėptis 
teisių diskriminacija ir 
piliečių grupių teisinis 
numas ar privilegijos.

(Bus daugiau)

atskirų 
išskirti*

skaus-— Netik tiesioginis 
mas, bet ir apskritai tylus dva
sios kentėjimas — liūdesys, vei
kia ugdančiai širdį. Teisingai 
pastebi G. Sand, kad “liūdesys 
nėra nesveikas dalykas: jis kliu
do širdžiai atbukti”. Per liū-" 
desį žmogus labiau atsiveria * 
kito skausmui ir darosi jam gi
miningas.

Kun. Alfonsas Grauslys

vienas iš plėšikų, kurie apiplėšė paminėtus krautu-
I vininkus.

Užėjus į jo kambarį, už lovos radome primėtytų 
įvairių rūšių papirosų nuorūkų. Tačiau padarius jo bute 
smulkią kratą, nieko nerasta. Bet užlipę ant namo 

! aukšto, viename gale radome sukrauta apie vežimą 
šieno, o antrame gale, apie vežimą suskaldytų kelmų. 
Patikrinus šieną, jame nieko neradome. Tačiau patik
rinę sukrautus suskaldytus kelmus, apačioje jų rado
me pilną maišą įvairių prekių: papirosų tabako, koji
nių, muilo ir kitokių prekių.

Klausinėjamas Rudis, matydamas, kad nėra tikslo 
gintis, prisipažino dalyvavęs abiejų krautuvininkų a- 
piplėšime ir išdavė savo bendrininkus Striaupą ir Mal- 
deikį, gyvenančius Mažeikių mieste, pas kuriuos anks
čiau buvome padarę kratas, bet nieko neradome.

Klausinėjami Striaupa ir Maldeikis prisipažino, 
kad dalyvavo minėtų krautuvininkų apiplėšime ir pa
pasakojo, kad bijodami pas save laikyti atimtas plėši
mo metu prekes, sukišę į du maišus ir du pistoletus, 
padavė paslėpti vežikui Šulcui, gyvenančiam Mažeikių 
miestie. Tačiau, padarius pas jį kratą, nieko nerasta. 
Klausinėjamas save kaltu slėpime atimtų laike plėši
mų daiktų neprisipažino.

Kadangi iš kvotos duomenų buvo aišku, kad jis tu
ri kur nors paslėpęs plėšimo metu atimtus daiktus, tai 
jam pasakiau, kad duodu garbės žodį, jeigu jis geruo
ju atiduos atimtus laike plėšimų daiktus, tad jo neareš
tuosiu ir iki teismo paliksiu laisvą. Bet jeigu negrą-' 
žins, tai areštuosiu ir patalpinsiu į Šiaulių kalėjimą, 
kuriame jis bus laikomas iki teismo, Šiaulių apygar
dos teismo žinioje.

Šulcas, matydamas, kad geriau būti laisvam, kaip 
sėdėti kalėjime, prisipažino, kad Striaupa su Maldei
kiu tikrai pas jį atnešė ir prašė paslėpti du maišus su 
įvairiomis prekėmis, už ką pažadėjo atlyginti. Po to 
nurodė, kad tuos du maišus su prekėmis paslėpęs sa
vo daržo gale, tarp bulvių vagų. Kadangi bulvių stiebai

buvo gana aukšti, tai maišų nesimatė. Pagal jo nurody- . 
mą, suradome paslėptus maišus su prekėmis, tarp ku-,^ 
rių buvo du pistoletai, kuriais plėšimo metu buvo gink . 
luoti Striaupa su Maldeikiu.

Surastas prekes grąžinome nukentėjusiems Jonai
čiui ir Maslauskui, o pistoletus prijungiau prie kvotos M >- 
kaltės įrodymo daiktais. Atlikęs visus formalumus, 
Rudį, Striaupą ir Maldeikį patalpinau į Mažeikių areš
to namus, Mažeikių apylinkės tardytojo žinioje, kuriam 
perdaviau tuo reikalu pravesti kvotą.

Kadangi apiplėšimo metu plėšikai kankino Jonaitį, 
badydami yla šlaunis, esant karo stoviui, ši byla buvo 
perduota, einant Šiaulių apygardos teismo prokuroro 
parėdymu, Karo lauko teismui.

Praslinkus kuriam laikui, Kariuomenės teismo pro? . s 
kuroras man paskambino telefonu ir pasakė, kad su,-,: .< 
sipažinęs su mano padaryta kvota dėl apiplėšimo Jo-' 
naičio ir Maslausko radęs, kad aš padaręs klaidą, bū
tent, kodėl neareštavęs vežiko Šulco ir nepatalpinęs jo 
į kalėjimą, pas kurį buvo surasti atimti plėšimų metu -• 
daiktai.

Jam paaiškinau, kad nenorėjau laužyti savo gar-’ ’' 
bės žodžio, kurį daviau Šulcui, sakydamas, jei jis ati- 
duos pas jį paslėptus daiktus, tai jį iki teismo paliksiu 
laisvą, bet jeigu neatiduos, tai areštuosiu ir jis iki- - 
teismo bus laikomas kalėjime. Mano garbės žodžiu jis 
patikėjo ir nurodė, kur buvo paslėpti atimti laike plė- *><  
Šimo daiktai ir ginklai. Jei prekės ir ginklai nebūtų bu- *•  - 
vę surasti, tai ši byla nebūtų buvusi visai aiški, ir teis- 
mas galėjo suabejot dėl kaltinamųjų kaltės, nes daž- ' 
nai pasitaiko, kad kaltinamieji teismje užsigina jiems 
primetamo nusikaltimo ir sako, kad policija smurtu 
juos privertė prisipažinti. Prokurorui paaiškinau, kad 
Šulcą neareštavau dar todėl, kad jis yra vedęs, Mažei
kių mieste turi savo namą ir nebuvo pavojaus, kad jis 
pasislėps nuo teismo.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 2 d. Kristinai Veselkaitei tel. 537- 
8721.

Amerikos Jaunimo sąjungos 
vyriausia rinkimo komisija yra 
Detroite. Komisiją sudaro Rus
nė Baltrušaitytė, pirm., Milda 
Baltrušaitytė ir Saulius Jan
kauskas.

Detroito Jaunimo sąjunga 
pasisiūlė suruošti atstovų pirmą 
pasiruošimo savaitgalį Detroite 
sausio mėnesio gale ar vasario 
pradžioje.

Kongresas

Diskusijos tęsėsi kongreso 
ruošos reikalais. Išrinkti atsto
vai prisidės prie kongreso dar
bų. Bus reikalinga suruošti re-

parodą vasario mėnesį, jeigu 
bus atitinkamas savaitgalis, o 
jei ne, tai nukelsime iki pava
sario. Susidomėjusius jaunus 
menininkus, fotografus prašo
me kreiptis į Aldoną Petraus
kaitę, kuri yra pagrindinė ruo
šėja, tel. 336-6381.

Taip pat kalbėjome apie jau
nimo susibūrimo vakarus, kavi
nes ir koncertus. Jeigu turite 
pasiūlymų ar idėjų, prašau pa
skambinti Violetai 
tel. 565-7502.

MISOELLANEO US R E A L ESTATE

Abariūtei 
va

LB MICHIGANO 
APYGARD. SUVAŽIAVIMAS

Iš Dainavos stovyklos rėmėjų suvažiavimo Detroite. Matyti Jadvygą I gistracijos stalus ir kongreso 
Damušienė, Juozas Rutkauskas, Rutkauskienė, Vacius Lelis ir Linas 
Mikulionis. Nuotr. J. Urbono

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psl.)

dėl nežiną, kurios jų datos lais
vos.
* JAV LB Detroito apylinkės val
dyba net tris mėnesius nekant
riai laukė pasitarimo, kuris bu- 
vo vis delsiamas, siekdama vie
nybės Detroito lietuvių kolonijo
je. Jos viltys nepasiteisino. Reika
las stumiamas vis tolyn ir nėra 
jokių konkrečių prošvaisčių ar
timoje ateityje. Apylinkės valdy
bos atstovai pasitarimų eigą per
duos JAV LB Detroito apylinkės 
posėdžiui, kuris įvyks 1978 m. 
lapkričio 1 d. 7:30 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūras 
centre.

dinimų ištraukos. Tie, kurie reži
sierę artimiau pažinojo, supras, 
•kad teatrinio darbo tęsinys, jai ir 
jos artimiesiems yra daug reikš
mingesnis minėjimas, negu liaup
sinimo kalbos ar sausi biografi
niai duomenys.

Ruošiamės tyliai ir kukliai, bet 
tikiųie, kad atsilankiusiems palik
sime malonų teatrini žiburėlį, 
•kokį a. a. Mikšienė yra palikusi 
buvusiems Dramos mėgėjų 
sambūrio nariams.

D. Jankienė

Paroda

•JAV LB Detroito apylinkės val
dybos kultūros vadovės Eleono
ros Grigaitienės pastangomis, 
•1978 m. gruodžio 9 d. 7:30 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre įvyks Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių dailininkų 
darbų, gintarinių papuošalų ir 
dzūkiškų lovatiesių paroda; Pa
rodą atvežė Danutė Žilevičienė.

Dzūkiškos lovatiesės yra Ag
nės Bartienės rankų darbas; ginta 
riniai papuošalai — iš Genovai- 

' tės Sabaliauskienės ir Danutės 
Žįlevičienės rinkinio; grafikos dar- 

. bai — Sauliaus Ikamo, Elviros 
Kriaučiūnaitės — Stanelienės, Ie
vos Labutytės, Joanos Danutės 
Plikonytės — Bružienės ir Aldo
nos Sirutytės; keramika — Jolan
tos Kazannaitės, Joanos Stanai- 
tytės ir Onos Starkutės; medžio 
drožiniai — Ipolito Užkurnio, 
akvarelė, tempera, aliejus ir vit
ražai — .Igno Budrio, Jurgio Bal
trūno, Broniaus Bružo, Leonardo 
Gutausko, Edvardo Malinausko 
ir; Kazio Šimoni,o; medaliai — 
Petro Rimšos ir Vaclovo Kosciuš
kas.

DETROTTO JAUNIMO
SĄJUNGOS POSĖDIS

Detroito Jaunimo sąjungos 
posėdis buvo sušauktas spalio 
20 d. Posėdyje dalyvavo 4 val
dybos narės: V. Abariūtė, R. 
Baltrušaitytė, A. Kasputytė, A. 
Petrauskaitė, ir pakviesta klau
sytoja K. Vesęlkaitė-

Kristina Vjeselkaitė 
būti Detroito atstovų 
komiteto pirmininke, 
įvairūs būdai, kaip

I informacijos kampelį. Dar lau
kiame registracijos anketų.

Rašiniu konkursas

Kaip buvo anksčiau paskelb
ta, PLJS ruošia jaunimo rašinių 
konkursą. Audra Kasputytė rū
pinasi šiuo projektu. Konkur
sas apima 4 sritis: a) beletris
tiką, b) poeziją, c) žurnalisti
ką ir d) dvikalbę sritį. Konkur
sas baigiasi gruodžio 1 d. Už ge 
riausius radinius bus duodamos 
piniginės premijos.

Taip pat Detroite mes turė
sime savo atskirą konkursėlį, 
apimantį tuos pačius rašinius, 
kurie bus nusiųsti į PLJS. Rasi 
niai bus įvertinti ir atskiros pi 
(ilginės premijos įteiktos Det
roite. (Bus galima laimėti dvi 
premijas už tą patį rašinį!). 
Smulkesnių informacijų kreip
tis pas Audrą Kasputytę telefo
nu 779-2632.

Jaunimo meno paroda

Posėdyje nutarta suruošti

LB Michigano apygardos val
dyba praneša apylinkių valdy- 

(Nukelta į 5 psl.)
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PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos j 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro.

SERAPINAS — 636-2960 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Lietuvos atsiminimai

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 

APŠILDYMUI?

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas 
giamai veikti?

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite

EXPAN$ION SYSTEMS 

2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3636

šu

tei-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, UI. 60632, telef. 927-5980 
llllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll

Savininkas parduoda — krautuvę 
ir 2 butus, S. Western Avė.

TeL — 434-4714

FOR SALE BY OVVNER
12 yr. old all brick, 3 bedrm. V/2 

bath bungalow in Oak Lawn. Fin- 
ished family rm., centrai air cond., 
fireplacee. 2 car gar. Near Church 
and shopping. $69,500.00

Call for appt. 636-9094

oiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiDiiiiiiii™

MARQUETTE PARK

4 butu mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900.

19 metų mūrinis. 5!6 kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louifl ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai —- Income Tas 

Notarlatas — Vertimai

Vytautas Kutkus

MIKŠIENĖS MIRTIES
SUKAKTIS

Spalio 2 d. suėjo penkeri metai 
nuo a. a. aktorės ir režisierės Zu
zanos Arlauskaitės - Mikšienės 
mirties. Kaip dažnai savo kasdie
ninio ir visuomeninio gyvenimo 
smulkmenose paskendę, ncsuspė- 
jome stabtelėti ir prisiminti tų 
žfijonių, kuriuos atsiminti tik
rai reikėtų! Atsiminti jų darbus/ 
neišsemiamą energiją.

Tokia, nors ir metų naštos 
slegiama, buvo a. a. Mikšienė. 
Daugiau dvidešimt metų ji Det
roito ir tolimesnių vietovių lie
tuviams su savo Dramos Mėgėjų 
sambūriu, nešė lietuvišką žodį: 
kartais linksmą ir liūdną, kar
tais piktą ir gerą, kartais netaip 
pavykusį spektaklį, kartais pri
lygstantį profesionalų darbui. 
Nepavykę momentai buvo dau
giau ne jos kaltė, o su ja dirbusių 
žmonių nepatyrimas. Tačiau 
anuometinis domėjimasis teatru 
buvo didelis ir žiūrovų netrūk
davo. Neieškodama atlyginimo 
nei sau nei sambūriui, a. a. Mik
šienė buvo neišsemiamas paja
mų šaltinis daugeliui organizaci
jų, Kad visai tylomis nepraeitu
me pro šią liūdną sukaktį, buvę 
jos sambūrio nariai gruodžio 3 d. 
ruošia vakarą. Bus skaitoma poe
zija, proza ir atliekamos dvi vai-

sutiko 
rinkimo 
Aptarti 
įtraukti

Detroito apylinkės jaunimą bal
suoti. Rinkimai įvyks lapkričio 
4 ir 5 d. Visas jaunimas tarp 
16 ir 30 m . gali balsuoti. Juo 
daugiau jaunimas balsuos, juo 
daugiau atstovų bus galima nu
siųsti į kongresą. Kas domisi 
šiuo reikalu, gali paskambinti

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con- 
necticut lietuviams !

Kas šeštadienį nuo 4> iki 5 vai. po
piet iŠ WEVD Stoties 
1330 kil., AM ir nuo 
vak. 97.9 meg. FM.

Direkt. Dr. Jokūbas
1407 Force Drive 

Mountainside, N. J. < 
Tel. 232-5565 (OOde)

New 
7 iki

J. Stukaa

07092 
) 201

Kviečiame taip pat klausytis Lietu- 
viSkų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo 'sto
ties (New Jersey WSOLT. 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.

(Vadovauja prof. J. Stukas)
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A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 37 5996
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhilllliiii

BELL REALTY
J. B A C E V I C I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiir imihiiiiini

VALOi E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

DĖMESIO!

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll';

MARQUETTE AUTO CLINIC
6655-59 So. California Avė. — Tel. 471-0233

” 476-8872
Užsienio ir Amerikos automobiliai

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

MICHIGAN OBUOLIAI:

McINTOSH,. GOLDEN DELICIOŪS bušelis $5-95

RED DELICIOŪS, WINESAP, RED •ROME,

JONATHAN bušelis $6-95

No. 1 IDiflHO BULVES 100 sv. 12-50

No. I BAKER roilHO BULVĖS 

ŽIEMINIAI SVOGŪNAI

100 sv. $1 1-50

50 sv. maišas $4-50

ŽIEMINIAI KOPŪSTAI 50 sv. maišas $ZĮ.95

BOSC KRIAUŠĖS 4 sv. .00

RUŽAVAS GRAPEFRUIT 5 sv. maišelis 79 ct-

SVOGŪNAI sv. 9 ct.

KOPŪSTAI sv. 1 O ct-

RAUDONOS VYNUOGES sv. 49 ct

BROCCOU sv. 39 ct-

EGG STORE
DABAR TEK 8IUO ADRESU

6190 Archer Avenue, Chicago Tel. 284-8704
VALANDOS: 9 vai. ryto iki 8 vai. valk. —- pirmadienio iki penktadienio. 

8:00 vai. ryto iki 6:00 vai. vakaro šeštadieniais. 
9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. popiet sekmadieniais.

J. 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiii
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PACKAGE EXPRESS AGENCY

MARIJA NOREIKIENE
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Labai pageidaujamos geros rūšiet, 
prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 69 St., Chicago, DL 60629. 

TEL. — WA 5-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiininiimmiiiiiiiiimiiimiii

Leiskite mums priminti, kad

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į National Association of Realtors.

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki-
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
S208K West 95th Street

Chicago, lllinois

Telef. GA 4-8654

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
gų-

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par- 
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą.

VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai -naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams 
tinęs korteles.

Kreipkitės į
[ traciją visais
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

turėti gražias vizi-

“Draugo” adminis- 
panašiais reikalais.
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M. A. ŠIMKUS 

NOTARY PUBLIO 
INCOME TAX SERVTOE 

4259 So. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildom) 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
llllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllillt
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St, telef. 776-1486 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllli
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įvairių prekių pasirinkiniAs nebran

giai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS ENPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
3333 8. Halsted St,, Chicago, BĮ. 60608
2501 W. 69th SU, Chicago, UI. 60629 

Telef.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

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

Tel. — TV A 5-8063
liiillilllliiliiilillllllllllliiililiiiiiiililiiiin

Platinkite “Draugę”

Budraitis Co.
4243 W. 63rd Street

Tel 767-0600

Namas — Svajonė: 3 butai, 4 vo
nios, centrallnls šaldymas, atominė 
slėptuvė, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre.

Mūr. bungalow. 3 miegami. Gra
žiai užlaikytas.

Namas ir 
biznis. $80,000.

Mūr. namas, 
apie 200 svečių. 
$85,006.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —

3 miegami. 
$34,000.

tavernos - svetainės

Didele taverna, salė 
2 ‘butai po 6 kamb.

Income Tax

2951 W. 63rd St., 436-7878

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

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

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai. 
Galite piricti už $41,800.00.

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Estate
2625 West 7lst Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

Ieškau pirkti senus medinius baldus 

gamintus prieš 1930 m*:  Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t, 
“OrientaF' kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334

. ------I REAL E S T A T f ' 
---------- -

Michigan Nuosavybėj
UNION PIER IR APYLINKĘ ^yli 

10 akrų žemės su namu nagjr^' 0^ 
žmogui; 24 x 48 p sandėlis lr2 Jj 

tvartai. $33,000.
Atremontuotas (Udo namas ajj. 

akrų žemės. Dirbama žemė, |63h -Jai
Gražūs' 45 akrai žemės. 20 2 rLf 

dirbama. Senesnis namas su 
miegamais.

14 bloko iki Michigan ežen % ■ AP 
Pajamų nuosavybė, įskaitant ir 
gyvenamas namas su trimis j < 
maišiais ir Duplex. Visi reikmaiyj7^ 
“appliances" ir baldai įskaitomi d

- ’! S®*

Lai 
pievo 
jtnasž 
ros si 
gai 
jO:30 
lai s 
jnifor 
rfasoi 
jias h 
SKA 
Lapl 

12 va 
Balti jc 
tiįtėvi 
svarbu 
susini

DLO

už $49,900.
Reikalinga permodelluoti - į 

kamb. namas ant 2/3 akro. $22$į

Dėl daugiau informacijų ir .r*"'  
rimui apžiūrėti kreipkitės j 
Magdzinski — Realtor

616 — 469-2181

BUN BALDWIN CDMPffi 
15068 Red Arrow Hwy. 
Lakeside, Mich. 49116
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IŠNUOMOJAMA - FOR RE\>

For rent 1-bedroom apt Vic.
& California. $190.00 a mon.,piji 
security. References reąuired 

737-7641

IŠNUOM. švarus 3-jų kamb. & 
šild. butas suaugusiems, 6600 į 

| Campbell Avė.
TeL 581-6846 arba 247-2437 '

IŠNUOM. 6 kamb. butas I-a 
aukšte Brighton Parke. Jokių p. 
vuliukų. Skambint 445-3485 iriiį 
927-9298

Lapl 
f pyksti 
I minėiii 

IŠNUOM. Ciceroje 5 kamb. (Jf i 
mieg.) butas 2-me aukšte. SnanptWflee1’ 
siems. Skambint 868-9849 ”1
----------------------------------------- .1 bus tr

■ meninė 
l ifinėjii 

tų atst 
ma gai 

l; vakarą 
. kainuos 
|doL 1 

valdybe 
UN 2-5 
Vaitėns 
narius.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Dr. Jur. Martynas Anysu

KOVA DĖL OFM]
ATSIMINIMAI

Spaudai paruošė Dr; M. Gi 
Slavėnienė. Įvadą parašė 1IĮ 
Juozas Jakštas. Išleido Kuiti- 
rai Remti Draugija Chicago/' 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaial 
su persiuntimu $10.91.

Užsakymus siųsti Dranga | 
4545 W. 63rd St Chicago, 81 Jos gyv 
60629
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MA! 
PAI

Spal 
skautai

VYRAI IR MOTERAI

Motei Manager M
RESIDENT MANAGEMENT 

GODELE

for 19-unit motei in Southn^ 
Chicago. 24 hour operation. 
rienced or willing to traiu. 
parties mušt be able to drive.

Good salary, house, bonus 
ot'her benefits. Mušt have good «| 
ferences and bondable. Your r®*  
me will be treated in europiai 
canfidence.

WiUiam Talbert

RAINBOW MOTEI 
7ti» AMier Avė, 
Chicago, lllinois 60688

na mii 
buvo 
Suvės s 
fiOjDan 
gailės 
Paroda, 
Jos kult

Atida 
Ijvįų k 
^stašait 
‘"‘s me 
V-Kjc

Visu 
^ska

i

HELP WANTED —

Secretary
Good Typist Accurate boo^ 

& accounting knowle7\j -j*/!  
lent phone manners. Go<x‘ 
& benefits. Room for 
ment Pleasant working cond' 
2 positions available. N 
Side & Downtown Area.

Call: Debbie



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 2 d. 5gk DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

. kad š. m. gruodžio 3 d. 
lyjgį šaukiamas visuotinis 
/Ljlnkią atstovų suvažiavimas 

^liT^V ’Jįro Apvaizdos parapijos salė- 
k Tnetrt»te — prieitos mylios

r,;
m6s ■ 1V ■^rane5imus 15 savo. ^k108 
iamas - 3 *“

’8an

to ’adtfy8 aP5Kardofi Pirm., ižd.
8ų 3v to’bus renkama apy*

■eqtir£jp,u»

l kamb. .
“• 6600 $

M7-24J7

; Jokių
’*3485 arfo

5 kamb. (j 
te- Suaugu. 
H9 \

iiiiiiiiniuin 
Anysas .

PĖDOS
I

iaį® valdyba.
Apygardos valdyba prašo su- 

dalyvauti išrink tuo- 
atstovus ir . apylinkių val

dos narius.
Suvažiavime svečio teisėmis 

jj dalyvauti ir kiti LB nariai. 
I’ Apygardos valdyba

SKAUTŲ DĖMESIUI

r^pkrifio 12 d., sekmadienį, 
tievo Apvaizdos bažnyčioje bus 
i^žAujamoa šv. Mišios Lietu 

jce skautybės 60 metų sukak
ai atžymėti. Mišių pradžia 

vaL ryto. Skautės ir skau 
jj šiose Mišiole dalyvauja 
formuoti. Visus skautus 
rtJome rinktis 10:15 vai. Į Mi- 
jia bus einama rikiuotėje. 
SKAUTŲ TĖVŲ DĖMESIUI

I Lapkričio 5 d., sekmadienį, 
u vai. Kultūros centre įvyks 

galtijos ir Gabijos tuntų skau- 
ą tėvų susirinkimas. Labai yra 
liarbū. kad visi tėveliai šiame 
parinkime dalyvautų.

DLOC 35 METŲ VEIKLOS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 11 d. 7:30 vaL vak. 
pyksta DLOC 35 metų veiklos 
suėjimas restorane Bronze 
ffheel, 27225 W. Warren, De- 
irbom Heights. Programoje 
Ims trumpa veiklos apžvalga, 
senine dalis, vaišės ir šokiai. 
Ifinėjime dalyvaus latvių ir es
tą atstovai Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Maloniai 
rakarą praleisti suaugusiems 
kainuos 10 dol., studentams 5 
doL Registruotis pas DLOC 
valdybos narius: E. Paurazienę 
UN 2-3298, S. Šimoliūną, A. 
Vaitėną ir pas kitus valdybos 
tanus. B. Brizgys

MARGASPALVEI MENO 
PARODAI NUŽYDĖJUS

medelių siluetai. Keli pumpurai 
prieš pat sprogimą. Visa kita — 

( drėgnas pavasario sniegas. Tikrai 
tas paveikslas dainuote dainuoja 
pavasari, nors dar toli iki žiedų. 
Vėl — siaura, kreiva, tipiška Vil
niaus senamiesčio gatvelė. Nepa
menu vardo, bet šimtus kartų po 
ją vaikščiojau. Tiek maža brūkš
nių ir linijų, o tiek daug vaizdo. 
Tik du maži Jonyno paveikslėliai 
buvo tirštų, tamsių spalvų ir at
rodė niūroki. Visa kita — negalė
jai atsigėrėti.

D. Jurgutienės tapyba daugiau
sia aliejinė, mišri, bent kelių sti
lių. Jos peizažai nebūtinai žali. 
Ji turi savo pasaulio spalvas ir tai 
pagirtina. Tiesa, vienas paveiks
las skausmingai žalias. 'Pora me
džių, pieva, tiltelio apvali kiau
rymė. Ant kiekvieno medžio — 
tūkstančiai lapų. Kiekvienas la
pas dailininkės atskirai paišytas!. 
Kaip žmonių figūros Mateikos 
“Žalgirio mūšy”, tik čia lapų ke
lis kartus daugiau, negu ten žmo
nių^ Neišpasakytas atkaklumas, 
kantrybė! Bet i tą peizažą labai 
sunku žiūrėti. Jos šedevras — tri-, 
jų moterų ekspresionistinė (tur
būt?) studija. Moteris suklu
pus, palenkta galva, keistai sudė
tom rankom, paskendusi drama
tiškam akte. Kitos dvi stačios, abi 
tartum baletiniam judesy. Stovin. 
čios prieky — apyryškiai veido 
bruožai. Viltis, kad D. Jurgutienė 
galėtų pereiti i portretinę tapy
bą.

R. Zotovienės stiprybė — gėlės. 
Tos švelniai gelsvos, šviežios, drą
sios gėlių puokštės. Akvarelės, bet 
tirštokų, sunkokų tepimų, ne 
■pasitaškymų. Kiekvienas tų gels
vų gėlių paveikslas ir skirtingas 
ir panašus i kitą. Panašumas, ge
rąja prasme, nes čia jau esama su
siburto stiliaus. Neblogi būtų ir 
bene natūralistiniai peizažai, tik 
gal be reikalo i juos ikompanuo
tas žmonių figūros (ratelį šokan
čios merginos, ar “ofelijos” nie
ko nesakančiais veidais).

Po parodą vaikščiojau ir šešta
dienio vakare, ir sekmadienio vi
dudienį. Įspūdžius rašau po pen
kių dienų, užtat jų tiek mažą. 
Vis dėlto, šis tas pasiliko, ką dar 
galiu užrašyti. O būna parodų, 
kad nieko nebelieka sekančią die-

Parodos dalyviai; V. Jonynas, D. Jurgutienė ir R. Zotovienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Draugas
3ago, DL

iniiiiiiiiiin

fanfed

Spalio 21 — 22 d. Detroito 
hutai minėjo -Lietuvos skauti- 

gyvavimo 60 m. sukaktį. Vie
na minėjimo, programos dalimi 
buvo Akadėmikių skaučių drau
govės surengta Vytauto K. Jony-, 

M Danguolės Jurgutienės ir Rim- 
pilės Zotovienės meno darbų 
Rroda, Dievo Apvaizdos parapir 
jos kultūros centre.

I Atidarymo metu visų trijų da
lyvių kūrybą iptarė*  Algimantas 
Ajtalaitis. Po' Astašaičio bendro-

MENT

1
kt
138

ds meno temomis prabilo ir 
V. K.‘Jonynas.

I Visų dalyvių eksponatų kūri
niu skaičius buvo beveik vieno
ks V. K. Jonyno — 31, D. Jūr-

• pitienės’ir A. Zotovienės — po 
19. Beveik visi paveikslai sutilpo 
blogai apšviestoje, jaukioje pa- 
r«ių sali ūkė je, išskyrus keturis, 

Įstatytus vestibiulyje.
! .Paroda publika nepaprastai do- 
®ėjosi. Kai už geros valandos po 

| ^darymo spalio 21 d. vakare tu- 
j *jo  prasidėti koncertas, į didžią- 
IR salę niekas neskubėjo iki pas- 
I bitinių minučių, negalėdami 
Ii įtraukti nuo paveikslų. Netrū- 

Įo ir norinčių įsigyti, ypač V. K. 
*®yno kurinių.

Į Didelė paveikslų dauguma — 
I Wės ir peizažai. Margaspalvė žy- 
Į ^ų gėlių, gyvosios gamtos 

; ponija. Amžina vasara. Ro
to Dominavo akvarelė prieš vi- 
to kitus žanrus. Žengei pro duris 
I salikę ir avė pasitiko V.K.Jony- 

akvarelės. Ir jo akvarelinės 
Įjfcl Švelnių spalvų ir švelnių 
Jnaų. Tartum ne teptuku kliu- 
vta, o žiedais ant drobės ar po- 

! Maus lyta. Lyg nasturtų ne
itas rausvumas, lyg našlaitėlių 
Jjlus melsvumas, lyg poilsiui iš- 
totti peteliškių sparnai. Arba 
įstabus “Pavasario sniegas”! 
Jtedaug ten spalvų, nedaug lini- 

. * lik keli pliki, kreivų, laibų

ną.
Alfonsas Nakas

PU KONGRESUI ATSTOVŲ 
RINKIMAI DETROITE

, Detroito atstovų rinkimai 
IV-tajam Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresui įvyks šį savait
galį. Balsuoti galima Kultūros 
centre lapkričio 3, 4, 5 dienomis 
— penkt. 7—9 vai., šešt. 1— 
1:30 ir 9—16 vai. ir sekm. Į 
11:30 vai. Visi lietuviai nuo 
16 iki 30 metų amžiaus ragi
nami dalyvauti.

Kristina Veselkaitė,
Dėt. Rinkimų komisijos pirm.

KONCERTAS SKAUTŲ 
SUKAKTUVĖSE

Spalio 21 vakare, didžiojoje kul
tūros centro salėje įvyko koncer
tas, kurio programos atlikėjais bu
vo Toronto ir Detroito jaunimas, 
tiksliau — Toronto Stepo Kairio 
muzikinis vienetas ir Detroito mer
gaičių ansamblis.

Po kelių programos vedėjos 
Dalios Gilvydienės sveikinimo ir 
paaiškinimų sakinių, scenoje iš
vydome torontiškių grupės mu
zikantus. Keletas kanklininkių 
mergaičių, trys vyrukai skudu
tininkai ir pora su kitokiais ins
trumentais. Dailiai buvo paskam
binta — pagrota. Akademinės 
skautų stovyklos daina, Oi dariau, 
dariau lysveles, Aguonėlė, Oželis 
■ir’ Šokių pynė. Po gal dešimties 
minučių pertraukos atlikta Stoviu 
aš parimus, Pasvarscyk antela, 
Tave aš pamačiau, Preliudas, 
Leiskit į tėvynę, Sėdžiu po lan
geliu ir Lietuva brangi. Beveik 
visos melodijos publikai žinomos, 
skambios, populiarios. Kanklinin
kės savo darbą puikiai mokėjo, ro
dos niekur nesuklydo, garsiai šva
riai skambino. | dainas įsijungė

skudučiai, ir jų tikrai miela buvo 
klausyti. Jaunučiai, nuolat besi
šypsą muzikantai, sulaukė gausių 
aplodismentų.

Vieneto vadovai — Arūnas Ka
linauskas ir Renata Bubelytė, o 
globėjas — Leonas Kalinauskas, 
vienintelis vidutinio amžiaus žmo
gus. Pertraukėlę tarp abiejų muzi
kantų išėjimų jis panaudojo šio 
muzikinio vieneto istorijai nu
šviesti. Kalbėjo kukliai, be entu
ziazmo. Nors publika jam ne
trukdė, o baigus mandagiai pa
plojo, bet vargu ar kas tą istoriją 
įsiminė.

Detroito mergaičių ansamblis, 
aplamai, yra dainuojanti grupė, 
lavinama ir diriguojama muziko 
Stasio Sližio. Tai gimnazisčių ir 
studenčių chorelis, kažkas pana
šaus į dvigubą sekstetą. Be solis
čių, gal ir be stipresnių balsų, 
bet gero vadovo rankose jų me
lodijos skambėjo kultūringai, jaus
mingai, subtiliai. Bene į penktą 
dainą įsijungė akordeonistas mu
zikas Rimas Kasputis ir fleitinin
ke Aida Petcrsonaitė. Ši, ansamb- 
liškai atliekama, daina (Šuberto 
serenada) publiką įaudrino ir ji 
tol neatlaidžiai plojo, kol nesu
laukė biso. Apie šio ansamblio į 
sceną atėjimą pranešė Paulita Aba 
riūtė, o apie kiekvieną dainą pra
nešinėjo'Laima Tautkevičiūtė.

Kai valandos ir ketvirčio kon
certinė programa pasibaigė, gėlė
mis , apdovanojimo ceremonijos 
metu į sceną buvo pakviestas My
kolas Abarius, kurio baltai mėly
nas piešinys, skirtas skautijos 60- 
mečiui, dengė visą aukštą ir pla
tų scenos gilumos plotą.

Didžiausias šio koncerto trū
kumas — spausdintos programos 
nebuvimas. Apie torontiškių at
liekamą dalį, ranka rašytą pro
gramos vadovės lapelį man pado
vanojo D. Gilvydienė. Bet tame 
lapelyje tik kelios pavardės :ko-

dėl ne visų atlikėjų, kai jų nebu
vo nė tuzino?). Tik dainų pava
dinimai, be kompozitorių ir žo
džių kūrėjų vardų. Ką detroitiš- 
kės dainavo, išgirdome vien iš 
pranešėjų lūpų. Kodėl tokia 
nepagarba kūrėjams, atlikėjams ir 
pagaliau publikai?Nekalbant jau 
apie eventualius korespondentus, 

[kurie, norėdami koncertą aprašy- 
! ti, turi kaip girti už tvorų, už 
visokių nuotrupų graibstytis. Šią 
labiau ir labiau beįsigalinčią ne*  
normalybę visi rašantieji turėtų 
spaudoje kelti * ir daugeriopą jos 
žalą ryškinti.

Koncertą sekė vaišės ir šokiai. 
Girtinos skaučių bei jų mamy
čių vaišės. Kas išalko, už tris do-, 
lerius galėjo nusipirkti šaltų už-j 
kandžių. Kas valgyt nenorėjo — 
gavo kavos ir po pyragaitį. Rimo 
Kaspučio Romantikos muzika, jo 
paties ir sesučių Butkūnaicių bal
sais paįvairinama, šokdino visus 
iki vėlyvos nakties. Gaila, kad

Mūsų kolonijose
Lemont, III.
LB APYLINKĖS VALDYBOS 

TALKA B ALFUI

Mūsų apylinkėje Balfui pradė
jus savo veiklai rinkti aukas, <Le- 
monto LB apylinkės valdyba,! 
tuoj išsiuntinėjo visiems apylin
kės lietuviams laiškus, prašyda
ma visus apylinkės lietuvius rem
ti Balfo veiklą ir jai aukoti. Laiš
ke dar pažymėta, "kurių nespėjo 
aplankyti, prašome aukas pasiųsti 
paštu Mr. Jonas 'Puleikis, d 039 
Walter str. Lemont, III. 60439, 
telef. 257-6960.

Čia reiktų-dar pažymėti, kad 
Balfui aukas renka: Ona Abro- 
maitienė, Faustina Mackevičienė, 
Jonas Puteikis ir Pranas Šapalas. 
Jie visi yra mūsų apylinkės LB 
veiklūs nariai. O BALFo Lemon- 
to skyriaus pirmininkas yra bu
vęs daugelį metų ir LB apylinkės 

j valdybos nariu.-
Šiuo metu BALFo skyriaus vai*  

i dyba: pirm. Kazys Balčiūnas, sekr. 
Ona Abromaitienė ir ižd. Jonas 
Puteikis.

Andrius Laukaitis

NELAIMIŲ METAI

Chicagos miesto susisiekimo 
nelaimių skaičius 1977 m. buvo 
blogiausias iš dešimties JAV 
greito susisiekimo sistemų. 
Miesto susisiekimo traukinių 
nelaimėse dešimty JAV miestui 
1977 m. buvo užmušta 12 žmo
nių, iš kurių 11 Chicagoje, buvo 
sužeista 230, iš jų 208 Chica

goje. New Yorke greitu susi
siekimu buvo pervežta 998 mil. 
keleivių, o Chicagoje 118 
bet Chicaga turėjo 19 didesnių 
nelaimių, o New Yorkas — 18.

Northvvestem universitete 
Evanstone degė viena klasė. 
Nuostolių apie 50,000 dol. Ug
niagesiai įtaria, kad tai buvo 
padegimas.

Mylimai motinai

A. t A. ELEONORAI JAUNIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui ZIGMUI JAUNIUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Allen and Garcia Co.
Lietuviai Bendradarbiai

— Atsimink, jog niekas ne
pastovu žmogaus reikaluose; 
dėl to venk perdėto džiūgavimo 
gerovėje ir perdėto liūdesio ne
gande. Sokratas

publikos atėjo labai nedaug, vos 
apie porą šimtų.

Alfonsas Nakas

PA DĖKA
Mūsų mylimai žmonai, motinai ir močiutei

A f A

Marijai Abramavičienei-Mozūraitytei
mitus,

Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, šv. Mišias, gėles 
ir užuojautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai bei lankymą kop
lyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines.

Ypatingai dėkojame kun. Kireiliui už maldas koplyčioje, 
šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams bei laid. 
direk. Eudeikiui už nuoširdų patarnavimą.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs ir anūkai.

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

jOlM US AND FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CTTIES AND NIGHTS
DEPABT

Dec. 22

RETURN

Jan. 5

GHOUP 30 G. L T.

$1049.00 (APEX FARE)
Vilnius 5, Warsaw 3, Leningrad 3 

Moscow 2
Mamch 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsąw 2
March 22 March 31 $849,00 $899.00 Vilnius 5, Mbscovr 2, Copenfiagen 1
April 12 April 21 $840.00 $899.00 Vilnius 5, Moecow 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $889.00 Vilnius 5, Warsaw 2

May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovr 2, Copenhagen 1

May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2

May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscow 2» Copenhagen 1

June 14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moecow 2, Copenhagen 1

June 26 July 10 $1249.00 (Super apez fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3 
Copenhagen 1

Juiy 4 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
lioacow 2, Copenhagen 1

July 24 Aug. 7 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius, 5, Rome 5, Moscow 3
Aiig. 8 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3,

Moscow 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 5 §1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3,

Copenhagen 1
Sept. 6 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct 25 §779.00 S&49.00 Vilnius 5, Warsaw 2

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

C0NTACT: JONAS ADOMĖNAS
Tour Manager

TRANS INTERNATIONIAL TOURS, LTD.
535 Fifth Avenue 

New York, N. Y. 10017 
212-097-7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS’

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS ;
TĖVAS IR SŪNUS. •'

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ' ’i

1 2533 VVest 71 St., Chicago 1

1410 So. 50th Av., Cicero j
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai (

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4416

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO, 1LL. Tel. OLympic 2-1003 '



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 2 d.

x “Draugo“ romano konkur
sui yra atsiųstas dar vienas 
naujas kūrinys, pasirašytas Vla
do Bločiaus slapyvardžiu. Ko
misija, kurią sudaro rašyt. Alo
yzas Baronas, poetė Julija Gy
lienė - švabaitė, rašyt. Nijolė 
Jankutė’ - Užubalienė, vadovė
lių autorius Juozas Plačas ir 
kritikas Pranas Razminas, 
manus jau pradeda skaityti.

x Ar lituanistinės studijos 
išsilaikys Illinois universiteto 
Chicago Circle Ir kituose Chi
cagos universitetuose? Ką. šiuo 
reikalu daryti? šiam klausi
mui svarstyti Jaunimo centras 
rengia vakaronę šį penktadienį, 
lapkričio 3 d., 
Vakaronę praves 
ro vedėjas kun. 
laitis, S J, kalbės 
nina Rėklaitienė 
cle), kun. Juozas Vaišnys, 
Leonas Raslavičius, Jonas 
Valiūnas, dr. Gediminas Balu- 
kas, dr. Antanas Razma ir kiti. 
Kviečiami lietuviai studentai, 
ypač iš . Chicago Circle, Loyolos 
ir kitų universitetų, ir visa su
interesuota visuomenė.

ro-

7:30 vai. vak. 
Jaunimo cent- 
Antanas Sau- 
prof. dr. 
(Chicago

Ja- 
Cir-
SJ, 

Ka-

X Prel. Jonas Kučingis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, vertindamas Liet. 
Kat. Mokslo akademijos rengia
mą Vilniaus universiteto įsteigi
mo 400 metų sukakties minėji
mą ateinančiais metais, sutiko 
būti minėjimo Chicagoje mece
natu, paskirdamas tūkstantinę 
šiam tikslui.

X Liet Kat. Mokslo akade
mijos Chicagos židinys kviečia 
susirinkimą lapkričio 12 d. 2 
vai. po pietų Jaunimo centro 
203 kambaryje ateinančiais 
metais įvykstančiam akademi
jos suvažiavimui ir Vilniaus 
universiteto įsteigimo 400 metų 
sukakties paminėjimui aptarti. 
Pranešimus padarys kun. V. 
Bagdanavičius, Juozas Masilio- 
nis ir Kazys Pabedinskas. Kvie
čiami dalyvauti ne tik židinio 
nariai, bet ir platesnė visuo
menė.

x Jurgis Janušaitis iš Flori- 
• dos rašo: “Sveikinimai iš Day- 
, tonos. Siunčiu pluoštelį minčių 

iš šios kolonijos lietuvių gy
venimo. Ponas Kudulis žadėjo 
betarpiai už klišės pagamini
mą ir straipsnelio patalpini
mą atsiliepti auka “Drau
gui”. Čia labai gražus ruduo. 
Šilta, maudomės. Chicagon ma
nau sugrįžti lapkričio 4 d.”.

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubas lapkričio 12 d. 10 
vai. turės savo tradicinį moti
nų - dukterų susitikimą Padė
kos dienai atšvęsti. Susitikime 
bus šv. Mišios, kurias' laikys 
kun. J. Makaras, po to bus 
bendri pusryčiai. Rezervuotis 
vietas reikia iki lapkričio 6 d., 
kreipiantis į Gail. Danaher, Ma- 
rilyn Cigar arba į informacijos 
vadovę Rose Marie Lipinski.

. x St. Xavier Oollege patalpo
se lapkričio 12 d., ketvirtadienį,. 
bus tikrinamos akys gydytojų j 
specialistų, dirbančių šioje ko
legijoje. Norint savo akis pa
tikrinti, reikia iš anksto užsire
gistruoti, 
studentų 
Barbarai 
ext. 236.

skambinant telefonu 
sveikatos direktorei 
Keating: 779-3300,

X Gage Parko knygyne prie 
2825 ir 55 gatvės lapkričio 2 d., 
ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 vai. 
vak. Paulinai Vaitaitienei ir Da
nutei Augienei vadovaujant, 
bus mokoma, kaip daryti Kalė
dų eglučių papuošalus ir popie
rinius šiaudelius.

*X Aš, Marija Šulskienė, Si
mo Kudirkos motina, niekada 
nepamiršiu ir visada būsiu dė
kinga senatoriui Percy už pas
tangas išlaisvinti mano sūnų, 
atgauti pilietybę ir atvykti į lais
vąją Ameriką.

Aš prašąu visų lietuvių lap
kričio 7 d. atiduoti savo balsą 
už senatorių Percy. Jis parėmė 
mus. Dabar jis reikalingas mū
sų paramos. -Balsuokite ir pa
raginkite kitus balsuoti už nuo
širdų lietuvių draugą senatorių 
Charles H. Percy. (sk.).

Solistės Dalia Knčėnienė, 
Momkienė, Alvina 

su tenoru, bosu, 
septyniais instru- 
dalyvaus kompozi- 

Bruno Markaičio; SJ,

X 
Margarita 
Giedraitienė 
pianistu ir 
mentalistais 
toriaus
kūrinių koncerte Jaunimo centre 
lapkričio 4 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak., ir lapkričio 5 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Apie naujas 
ir Chicagoje pirmą kartą gir
dimas “Šv. Kazimiero Mišias” 
Jurgis Gliaudą “Drauge” ra
šo : ' “Paėmęs studijų objektu 
'žmogiškųjų emocijų stichiją, 
Bruno Markaitis nuaudė sudė
tingą, efektingą, daugiaspalvį 
gobeleną”. (pr.).

. x Venecuelos Lietuvių drau
gija rengia rudens banketą 
lapkričio 11 d., šeštadienį, šau
lių namuose, 2417 W. 43 St. 
Veiks laimės šulinys, šokiams 
gros puikus orkestras. Šalti ir 
šilti patiekalai. -Pradžia 7 vai. 
vak. Auka 8 dol. asmeniui. 
Vietas rezervuoti tel. 776-3727 
arba 847-5327. Pelnas skiria
mas lietuvių veiklai. (pr.).

X Albinas Kurkulis^ akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Ine., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.

(sk)

X “Trylika dolerių — nedi
delė auka, bet tebūna laimingas 
skaičius” — rašo mums Pranas 
Šapalas iš Lemonto, atnaujin- 
damas prenumeratą ir siųsda
mas auką. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Cicero Lietuvių Bendruo
menės rudens balius įvyksta 
lapkričio 4 d., šeštadienį. Jame 
bus galima laimėt dail. M. Iva
nausko padovanotą paveikslą. 
Visi kviečiami. (pr.).

x Lietuvių Tauragės klubo 
metinis banketas įvyks' lapkri
čio 4 d.t šdstadienį, 7 vai. vak. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Bus programa šalta - karšta 
vakarienė, šokiams gros A. 
Ramoiio orkestras. Įėjimas 8 
dol. asmeniui. Rezervacijoms 
skambinti tel. 476-84417. (pr.)

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

X MIAMI BEAOH, FLORI
DA, Jazbučių Motelyje, 8910 
Collins Avė., žemos vasaros kai
nos iki gruodžio 
Dviems
$70100. Skambinti 
(305) 865-2678.
pliažas čia pat.

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
raflc, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. .Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veraiena, 
dešros ir t. t. 2918 West 63rd 
St., Chicago, HL Tel. 436-4837. 

(sk.).

VILNIEČIŲ ŽINIAI
X š. m. lapkričio mėn. 5 d., 

sekmadienį, 9 vai. ryte, Tėvų 
Marijonų koplyčioje, 4545 W. 
63 St., Chicagoje, bus'aukoja
mos šv. Mišios už mirusius 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Chicagos ' skyriaus narius. Po 
pamaldų, organizuotai bus lan
komi- mirusių narių kapai Šv. 
Kazimiero ir Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Visi nariai 
skaitlingai dalyvauti.

asmenims
mėn. 15 d. 
savaitė nuo 
vakarais teL 
Okeanas ir 

(ak.)

prašomi 
Valdyba 

(pr.).

Lietuvos generalinė konsule Chicagoje J. Daužvardienė buvo Liet, skautų s-gos vadovybės už nuopelnus 
Lietuvai ir skautų organizacijai apdovanota aukščiausiu LSS garbės žymeniu — Geležinio Vilko ordinu. 
Akademinės skautijos šventės metu Šaulių namuose, Chicagoje įteikimo iškilmėse stovi ordiną įteikę (iš 
k.) Edm. Korzonas, Br. Kviklys, gen. kons. J. Daužvardienė ir V. Tallat-Kelpša. Nuotr. Jono Tamulaičio

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE ,

— Tomo Venclovos ilgą in
formacinį laišką apie Viktorą 
Petkų rugsėjo 14 paskelbė įta
kingas Amerikos dienraštis 
“The Ch risti a n Science Moni-i 
tor”. Ta pačia proga rašytojas 
Venclova amerikiečius painfor
muoja apie lietuviškos 
kio nutarimams sekti 
suorganizavimą ir jos 
Venclova pastebi, kad

Helsin- 
grupės 
veiklą. 

“Vikto-

X Sol. Danos Stankaitytės i 
dainų plokštelei leisti komitetas) 
vėl sulaukė naujų talkininkų, 
iš kurių Joniškiečių klubas pri
sidėjo su šimtu penkiasdešimt 
dol., su šimtine nežinomas, po 
penkiasdešimt įsijungė C. P. N., 
dr. Juozas ir Agnė Kižiai, Vin
cas ir Regina Vaitkai, o po dvi
dešimt penkis dol. kun. St. Yla, 
A. Smilga, J. Vaneikis, Antanas

. ir Adelė Baltrušaičiai, Pranė 
Marcinkienė. Visi laukia nau
jos plokštelės.

X Trisdešimt vienas fotogra
fas — foto menininkas su 200 
atrinktų darbų dalyvauja VH-je 
metinėje lietuvių fotografų išei
vijoje darbų parodoje, kuri ati
daroma rytoj, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre. Vi
suomenė kviečiama šią parodą 
aplankyti.

X Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 5 d., 2 vai. 
p. p. Švč. M. M. Gimimo para
pijos salėje.

X E. J. Orentas iš West 
Hartfordo, Conn., prie prenu
meratos mokesčio pridėjo dides
nę auką. Ačiū.

X Kazys Narbutaitis iš Cle
velando, atnaujindamas prenu
meratą, aukojo 5 dolerius. Dė
kojame.

x
mas 
jas 
tas, 
raštį. 
vome jo auką. Ačiū.

X Pulk. K. Dabulevičiaus 
gerbimas įvyks lapkričio 3 
penktadienį, 6:30 vai. vak. Tau
tiniuose namuose.

Antanas Bušmanas, žino- 
Worcesterio lietuvių veikė- 
ir “Draugo” koresponden- 
dąžnai paremia savo dien- 

Šiomis dienomis vėl

CHICAGOS
ŽINIOS

BAISIOS LIEPSNOS

ga-

pa
do

Degant sandėliui prie Wash- 
tenaw ir Arlington gatvių, Chi
cagoje, sprogo pagrindinis dujų 
vamzdis ir liepsnos buvo mato
mos už 5 mylių. Ugniagesiai 
įtaria, kad buvo padegta.

ATVYKSTA CARTERIS

Chicagos meras Bilandic pa
siruošė priimti prezidentą Car- 
terį, kuris sustos jo namuose, 
atvykdamas ketvirtadienį pa
remti kandidatūrą A. Mikvos į 
kongresmanUs. Prezidentas, at
vykęs ketvirtadienio vakarą, 
jau penktadienio rytą išvyks.

POLICININKAI 
IR MOKSLEIVIAI

25 policininkai buvo pašaukti 
malšinti muštynes tarp 150 bal
tųjų ir 50 juodųjų moksleivių 
Curie mokykloj, Chicagos piet
vakariuos. . Vienas moksleivis 
areštuotas.

ERDVIŲ MENAS

Chicagos miesto ir katalikų 
mokyklų 250 auklėtinių parink-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ROTOS RATELIO VEIKLA

Marijos aukštesniosios mo
kyklos Rūtos ratelis pradėjo 
darbingus 1978-79 metus pirmu 
susirinkimu, kuris įvyko spalio 
26 d. po pamokti Marijos mo
kyklos patalpose.

Iždininkė. Rasa Miliauskaitė 
pradėjo susirinkimą su malda. 
Pirmininkė Asta Motušytė pri
statė Rūtos ratelio valdybą, ku
rią sudaro: pirmininkė — Asta 
Motušytė, vicepirmininkė — 
Dana Sudeikaitė, sekretorė — 
Laura Linaitė ir iždininkė — 
Rasa Miliauskaitė. Atstovai 
šiais metais yra ketvirtokių — 
Ramona Žygaitė, trečiokių — 
'Ginta Remeikytė, antrokių — 
Daina Antanaitytė ir pirmokių 
— Žiba Lietuvninkaitė. Rate
lio globėja yra seselė Cyril.

Pirmininkė Asta Motušytė 
kalbėjo apie . ateinančių metų 
planus, ketvirtokių atstovė Ra
mona Žygaitė rūtietėms kalbėjo 
apie Vasario 16-tos programą. 
Paskiau sekė pirmokių pasiro
dymai. Sekant pirmokių pasiro
dymus, narės vaišinosi skaniais 
užkandžiais. Ratelis užbaigė su
sirinkimą dainuodamos linksmas 
dainas.

Valdyba dėkojo visoms na
rėms, kurios atsilankė į pirmą 
'susirinkimą. Valdyba ypač dė
kingą pirmokėms už jų įsijun
gimą į klubą ir už jų gerus 
pasirodymus. Ratelis žada ak
tyviai dirbti šiais metais ir lau
kia visų narių prisidėjimo.

Laura Linaitė

DU KULTŪRINIAI 
PARENGIMAI

Esame dainų tauta. Esame 
poetų žemė. Nedaug čia turime 
tų talentų, todėl padėkime 
jiems, išklausykime jų žodžio, 
dainos, džiaukimės, kad dar vis 
gyvuojame, nors ir yra jėgų, ku
rios labai norėtų, kad mūsų vi
sas kultūrinis gyvenimas iš
nyktų.

Lapkričio 10 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro Jaunimo cen
tro kavinėje klausysimės poeto 
Leonardo Andriekaus poezijos, 
girdėsime mūsų rašytoją, ver
tėją Povilą Gaučį, kuris kalbės 
apie poeto kūrybą, o jauna ak
torė Daiva Markelytė pailius
truos vakaronę dailiu skaitymu.

šeštadienį, lapkr. 11 d., 7 v. v. 
“Aidams” paremti \ koncertas. I 
“Aidai” yra vienas mūsų ge
riausių žurnalų, liudijąs ne
mirštantį mūsų kūrybingumą 
mene, moksle, literatūroje. Sta
tome namus, auginame jaunąją 
kartą, ugdykime ir spausdintą 
žodį, kad jis ir po šimtmečių 
būtų lietuviškos egzistencijos 
išeivijoje liudininkas.

Šį kartą koncerte girdėsime 
solistę Margaritą Momkienę, 
kuri, dainuodama operose, “Dai
navos” ansamblio ir kituose ren
giniuose, mums parodė savo 
nuolatinį tobulėjimą. Jai talki
ninkaus solistė Genovaitė Mažei
kienė. Akompanuos muzikas 
Aloyzas Jurgutis. J. G.

MARQUETTE PARKO 
IJKBIAS

Į ti kūriniai erdvių tema bus 
išstatyti parodoje Daley centre 
(miesto rotušėj) nuo lapkričio 
6 iki 30 d.

ATVYKS HESTON

Aktorius Charlton Heston lap
kričio 16 d. bus Chicagoje, One 
Illinois Center, 111 E. Wacker 
Drive, kur jis tarp 5:30 vai. ir 
7 vai. vak. bus apklausinėja- 
ųias apie jo autobiografiją. 
Įėjimas visiems laisvas.

Marąuette Parkas yra 
džiausią visose JAV-bėse lietu
vių kolonija. Čia mes turime 
ne tik savo parapijos bažnyčią, 
bet ir didžiulę šv. Kryžiaus ligo
ninę, Marijos aukštesniąją mo
kyklą, Šv.
vienuolyną ir kitas svarbias įs
taigas. Taip pat mes didžiuo
jamės juo ir dėl to, kad čia na
mai švarūs, neaplūžę, kiemai 
sutvarkyti, žolynai apkarpyti,

di-

Kazimiero seserų

nėra šiukšlių ir piktžolių. Čia 
ir nusikaltimų procentas ne per
di džiausiąs.

Bet dabar kyla klausimas, 
ar visada taip bus? Juk iš ry
tų atslenka pavojingi kaimynai. 
Claremont ir Oakley gatvės jau 
užimtos. Lietuviai iš ten jau 
pasitraukė. Ar ilgai Westera 
gatvė išbus dvi rases skiriančia
riba? Taigi Marąuette Parke 
lietuvių kolonijai gresia rimtas 
pavojus. Jeigu mes nebūsime 
vieningi ir solidarūs, tai tikrai 
pralaimėsime; Svarbiausia, lie
tuviams reikia būti vieningiems 
prie balsavimo urnų. Tik ten. 
mes galime parodyti savo jėgą. 
Kai kitais metais bus renkami 
mūsų apylinkės aldermanas ir 
valstijos senatorius, mes turi
me išlikti nesusiskaldę, tai yra 
turėti tik po vieną lietuvį kan
didatą, už kuriuos visi lietuviai 
turėtų atiduoti savo balsus. O 
tie lietuviai kandidatai yra į 
aldermanus Kenneth Jakšy ir į 
senatorius — Frank D. Savic
kas. Jie dabar jau yra šiose 
pareigose ir perrinkti daug leng
viau, negu naujam kandidatui 
laimėti šiuos postus. Todėl lie
tuviai labai blogai pasitarnautų 
Marąuette Parkui, jeigu šalia 
jų dar bandytų statyti kitus 
lietuvius kandidatus. Pasidali
nus balsams, mūsiškiai abeji 
tikrai pralaimėtų, o į jų vietą 
ateitų kiti laimėtojai. Tada 
jau galima nujausti, kas atsi
tiktų su Marąuette Parku. Da
bar Kenneth Jakšy ir Frank 
Savickas daug padeda šiai ko
lonijai išlikti. Jų pastangos 
pristabdo tą pavojingą verži
mąsi, o jų autoritetas valdžios 
įstaigose irgi daug lemia.

Todėl vien, savisaugos sume
timais mes turime visais bū
dais remti šiuos du lietuvius 
kandidatus ir neieškoti kitų 
pakaitalų, nes tik po vieną lie
tuvį tegalime šioms pareigoms 
išrinkti. Visi lietuviai, demo
kratai ar respublikonai, turi 
stoti už šiuos du kandidatus ir 
tik už juos balsuoti, nes jie vi
siems lietuviams gali padėti.

Kiekvienas balsas yra svar
bus, tad nelikime nebalsavę, nu
galėkime savo nesaugumą, pa
rodykim savo solidarumą, kaip 
rodo žydai, visi stodami už savo 
tautietį. Tik .du kandidatai turi 
gauti visus lietuvių balsus, kai 
teks už juos balsuoti. Tai rei
kia tinkamai atlikti savo parei
gą, neleisti pakeisti mūsų alder- 
mano ir senatoriaus. Mar
ąuette Parko likimas yra mūsų 
rankose.

Rūpestingi balsuotojai

ras Petkus žiauriau 
už ščaranskį ir Ginzburgą.., 
tų Europos disidentai, prikkį 
są įvairioms tautinėms ir r£ 
ginėms grupėms, yra išngdę & 
lidarumą. Vakariečiai irgi turį 
tų taip elgtis, Nuolatinii.dčziB. 
sys Petkaus bylai galėtų. pageį 
bėti šitam kilniam žmogui,"

— Simas Kudirka aktyviai 
dalyvauja šiuo metu vykite 
čioje priešrinkiminėje kampai, 
joje. Jis, remdamas respubHko 
nų kandidatą Charles WBeyj 
JAV kongresą New Jersey 
tame distrikte, su pranešta 1 
važinėja po visą to distrikto te-1 
ri tori ją. Kudirkos oficialus rin- I 
k i minėje kampanijoje titulas - I 
“tautinių grupių už Wiley gar- f 
bės pirmininkas,” Ilgą stralpsą į 
ta proga apie Simą Kudirką u 
didžiule jo nuotrauka paskelbė ' 
“The Princeton Packet" dien
raštis rugsėjo 27 d.

— Viktoro Petkaus ir kife 
nežydų disidentų reikalu Heant 
dienraščiuose spalio pradžioje . 
puikų straipsnį paskelbė kotai- 
nistas Patrick Buchanan. Jis | 
rašo: “Kodėl Amerikos kataliku ; 
bažnyčių sakyklos nedreba nuo 
protestų dėl sovietų elgesio su 
Viktoru Petkumi, kuris gavo i 
žiauresnę bausmę už Ginzburgą
ir Ščaranskį?.. Ar Vakarai tik f 
tada susijaudina ir pasipiktina : 
komunizmu, kai aukos yra poli- ■ 
tini ai disidentai intelektualai ..
arba norį išemigruoti žydai?’ ‘

— JAV LB Visliom. reik ta- ! 
rytos pirm. Aušra Zerr ir LB Į

/

/

i

I ryoos pirm. Aušra Zerr ir M f 
| ryšininkas Washingtone Alg. I 
Gureckas atstovavo JAV LB t 
krašto valdybai spalio 7—8 die-1 
nomis prie Washmgtono įvyko-1 
šioje Baltų santalkos konferei- [ 
cijoje.

Advokatas JONAS 6IBJITIS
6247 So. Kedzie Avenue

TeL — 776-1225 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9-jki 7 vai vak 
Šeštad. 9 vaL iki 1 vai. d.
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DAUGYBĖ LIETUVOS MESTE I 

LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, M. | 
knygoje:

“MARIJOS GARBINIMAS ; 
LIETUVOJE”

Knyga yra tik teologinė, ji dėl |» | 
mių vietovių aprašymo Ir dėl joj j 
gausios istorinės medžiagos tinka pa-1 
siskaityti kiekvienam lietuviui, bes? 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie į 
tovėmis. Knyga didelio fonnato, Į 
pel. — kaina $3.00. ją įsigyd . 
'Drauge".

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiHiiniiiuiiiiniiiniiin

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiifiiii*

Pulki dovana — bet kurti 
proga!

Popular Lithuanian

RECIPES

Lietuvių fondo b’anketo Chicagoje apsilankė ir Dlinois šen. Charles Percy. čia matyti Valdas Adamkus, 
šen. C. Percy, ‘Vacys Kleiza, I. Kriaučeliūnienė ir PLB pirm. V. Kamantus. (Plačiau 3-čiame pusi.)

Nuotr. J* Kuprio

Suredagavo 
Juozapina Daožvardfa#

PATIKSLINTA IR PAGRABDfM
LAIDA

šiem dienom Draugo ipanitūri 
Išleido septintą laidą Boa popH* , 
riou virimo knygoa. J. DaušvardJ Į 
nė vėl patikaUno Ir pagreibo H 
laida naujais psruoihuili.

Tai gerlauate dovana usuj®® 
šmonom ar marčiom. Daugelio 
dovanoja Mtataučioa ■upaHn®' 
Aimi juoa au lletuvižku malituj 
virimu. Al knyga ym lukči^ £ 
bal daug paaiaekhno lietuvių « r 
tataučių darbo vletooo Ir offi®®’.

JKnyga yra labai [
•u spalvotomis lliustrecl w 
bal patogi vartojimui-

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, Knygų į
, 4515 W. 63rd Street

Chicago, IHino^

Kaina su persiuntimu $L7 

Dlinois gyventojai pri^ 

centų mokesčiams^ 
imuMttMMMiiiniiiniiminH11111


