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Tardymai
r.* (Tęsinys)

J978 metą sausio mėn. 17 d. 
tiriu laikraštis “Ėdasi” paskelbėms

1 k jo tėvą Julių Niklusą.
—p . ; “Voldemaras
Kjolepp”, tačiau iš tikrųjų jį 

laikraščio “Kodumaa” re
ktoriaus pavaduotojas Vladi- 
Mras Raudsepas. Straipsnis bū
ta perduotas laikraščio “Ėdasi” I 
lįbėtoriatui, aplenkiant redakci
ja nurodant nieko nepakeitus 
Į teskelbti sausio 17 d. Kaip tik 
i|į dieną Martas Niklusas buvo 
Igiuktas į Vilnių tardymui. Pa- 
Įėlbtas laikraštyje “Ėdasi” šmei- 
įkiškas straipsnis sukėlė bandy
si užmušti Julių Niklusą ( pa
sikėsintojo asmenybės milicija ne
nustatė) ir buvo dingstimi daugy- 
fe anoniminių laiškų, grasinan- 
fiu užmušti Martą Niklusą. Ana- 

■Jdgiško straipsnio paskelbimas 
laikraštyje “Kodumaa” (išvertus 
B‘Tėvynė”) ir per Estijos radi- 
į|| duoda pagrindą kalbėti apie 
tttemingą šio liudytojo šmeiži- 

Di arba tyčiojimąsi iš jo.
į Z Viktoras Kalninšas. Šis liu- 
įytojas kartu su ‘žmona gavo lei
dimą emigruoti iš Tarybų Są
rangos. Kai jis jau atidavė tarybi
nį pasą, jam pranešė, kad jo iš
vykimas sulaikomas. Kalninšo 
honai emigruoti leido. Jam pa- 
Į&m leidimas emigruoti -dabar 
siejamas su tuo, kokius parody
mus jis duosiąs V. Petkaus bylo
je nr. 47:
[ 3. Intsas Calitis. Liudytojui Int- 
jui Caličiui grasino iškelti bau
biamąją bylą už tariamą speku- 
liaciją gintaru. Baudžiamosios by- 
t——------------------

laipsnį, šmeižiantį Martą Nik
itai ir jo tėvą Julių Niklusą.
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los iškėlimą sieja su tuo, kokius 
parodymus jis duosiąs V. Petkaus 
byloje.

4. Enas Tarto. 1978 sausi 0I8 
majoras Žukovas neleido liudy
tojui Enui Tarto pačiam parašy
ti savo parodymus, nors tokia 
liudytojo teisė numatyta Estijos 
TSR BPK 134 str.

5. Erikas Udamas. Majoras Žu
kovas neleido pačiam prašyti sa
vo parodymus ir E. Udamui. Be 
to, 1978 sausio 16 majoras Žuko
vas atsisakė padaryti pataisymus 
protokole, nors to reikalavo E. 
Udamas.

Iš čia pateiktų duomenų ma
tyti, kad V. Petkaus byloje nr. 
47 daugelis KGB darbuotojų sau
valiavo ir piktnaudžiavo valdžia. 
Kadangi šiuo atveju sauvaliavi
mas įgijo žinybinį mastą, prašau 
imtis priemonių, kad V. Pet
kaus bylos nr. 47 parengtinis tar
dymas butų perduotas nesuinte
resuotai žinybai.

Objektyvus visų aplinkybių, su
sijusių su V. Petkaus byla, išty
rimas nuramintų pasaulio viešą
ją nuomonę ir taptų dideliu in
dėliu įgyvendinant Helsinkio 
susitarimus.

Erikas Udamas
Talinas, 1978 vasario 13

1978 vasario 22 šio pareiški
mo kopiją E. Udamas adresavo 
Lietuvoj grupei stebėti kaip vyk
domi Helsinkio susitarimai, pra
šydamas suteikti visapusišką pa
galbą, kad V. Petkaus bylos tyri
mas būtų objektyvus ir bešališ
kas. ’

(Pabaiga)

pabėgėlių iš Vietnamo
Ženeva. — Jungtinių Tautų 

lukštasis komisaras pabėgėlių 
reikalams Poul Hartling, buvęs 
Danijos premjeras, šaukia gruo- 

J-fiio 11 ir 12 d.d. specialią di- 
įftju valstybių konferenciją 
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rbarstyti naujų pabėgėlių likimo. 
H Laoso, Vietnamo, Kambodijos 
fais metais pabėgo 51,090 žmo- 
Mą, kurie neturi kur prisiglausti, 

įftf ketverius metus po komu
nizmo įsigalėjimo Pietryčių Azijo- 
p vien iš Vietnamo išbėgo 

71,379 asmenys. Iš jų 37,176 ra
lio prieglaudą naujose šalyse, ta
pau 34,203 laukia laikinose sto- 
pklose.

L Vietnamas irgi pakviestas į 
specialią konferenciją, nes kada 

pūkštančiai bėga iš Vietnamo, ki- 
lI* atbėga Vietnaman: 160,000 

pambodiečių ir 26,000 kinų.

Prie Malaizijos Port Klang uos
to stovi laivas- su Indonezijos ka
pitonu ir Panamos vėliava. Laive 
Jh, 2,500 vietnamiečių pabėgė
ki Malaizija atsisako pabėgė
lis išleisti ir grasina laivą nu

maukti toliau nuo krantų. Laive 
"Hong Ha i” esą 1,250 vaikų, 
®0, moterų ir 125 seneliai. Lai- 

I vo radijas siunčia signalus, pra- 
• Wius pagalbos. Indonezija at- 

luntė vaistų, maisto ir geriamo 
v*ndens, bei davė inžinierių su-

kinų tautybės žmonių, kurie 
Hong Kongo sindikatui sumokė
jo už laivą.

Jungtinių Tautų įstaiga pabė
gėlių reikalams nusiskundžia, 
kad Vakarų valstybės nerodo dė
mesio naujiems Azijos bena
miams. Virš 135,000 gyvena Ma
laizijoje, Hong Konge, Filipinuo
se,. daugiausia — Tailandijoje. 
Jų išlaikymui lėšų nėra daug: 
Amerika davė 8.5 mil. dol., Bri
tanija — 1.9 mil., Vakarų Vokie
tija 1.2 mil. Iš tų pinigų rei
kia parūpinti maistą, pastogę ir 
transporto išlaidas.

Iki šiol Amerika parodė pabė
gėliams didžiausią dėmesį. Tuoj 
po Pietų Vietnamo žlugimo Ame
rika įsileido 132,000 vietnamie
čių ir vėliau priėmė dar 43,817. 
Europoje Prancūzija, buvusi Indo- 
kinijos kolonialinė valdytoja, bu
vo svetingi ausi a, įsileisdama pro
porcingai didelį skaičių pabėgė
lių — 43,817. Australija, priglau
dė 13,347 ir Kanada — 7,560. 
Britanija įsileido 644, Italija 
225, Olandija 204 ir Naujoji 
Zelandija 665.

Neduos P. Afrikai 
atominio kuro

, y ••uueub, dci aave inžinierių su-
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L Malaizija' atsisako įsileisti pa
dėlius, nes, jos žiniomis, tie 
Pienės nėra tikrieji pabėgėliai,

žmonės, kurie laivą nusisam-
1 z ^on8 Kongo biznierius,

ve daug Vietname gyvenusių
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Washingtonas. — JAV vyriau
sybė sugrąžino Pietų Afrikai 1 
mil. dol., kurie buvo įmokėti už 
branduolinio kuro pardavimą. 
Amerika nutarė neparduoti P. Af
rikai to kuro, nes kilo įtarimas, 
kad P. Afrika bando pasigaminti 
atominių ginklų.

Ugandos prezidentas Idi Amin Dada su Europos korespondentais pre
zidentūros sode. Ugandai naftos bendrovės sustabdė gazolino tiekimą, 
sumažėjo kavos eksportas, gyventojus spaudžia. krizės, o Aminas pra
dėjo karą su Tanzanija. '

KAIP ILGAI VOKIETIJA TEIS 
KARO NUSIKALTĖLIUS?

Bona. — Vakarų Vokietijoje 
vyksta debatai spaudoje, valdžios 
įstaigose ir gyventojų tarpe. 
Klausimas: kaip Vokietija turi 
ieškoti įr teisti asmenis, kaltina-! 
mus nacių laikų nusikaltimais? I 
Neseniai V. Vokietija minėjo 
“Krištolo naktį”, nusikaltimų 
prieš žydus pradžią. Ta proga 
žydų organizacijos, buvę mirties 
stovyklų kaliniai demonstravo, 
reikalaudami pratęsti nacių nu
sikaltėlių ieškojimo ir baudimo 
terminą, kuris turi baigtis atei
nančiais metais.

Baudimų terminas turėjo 
baigtis 1965 m., dvidešimts me
tų po‘ karo pabaigos. Terminas 
buvo pratęstas iki 1969 m., vė
liau —iki 1979. Už naują pratę
simą kovoja žydų grupės, kai
riųjų studentų organizacijos. 
Naujoji vokiečių karta labiau 
linkusi atsikratyti “nacių. barba
rizmo” liekanų. Naujo pratęsimo 
priešininkai nurodo, kad teis
mams darosi vis sunkiau surasti 
liudininkus, kt/rie atsimintų, kas 
vyko prieš 30 ar 40 metų. Pa
galiau motyvuojama ir konstitu
ciniais motyvais: kodėl vienos rū
šies nusikaltimai turi būti trak
tuojami specialiais nuostatais, ka
da kitiems nusikaltimams tokie 
nuostatai netaikomi. Termino 
pratęsimo priešininkai klausia, 
kodėl tik vokiečiai turi kentėti, 
kada karo nusikaltėliai kitose vals
tybėse visiškai nėra baudžiami.

Dusseldorfe vyksta teismas, 
kuriame 14 asmenų kaltinami 
Majdanek mirties stovyklos kali
nių kankinimu ir žudymu. Šis 
teismas vyksta jau ketvirti metai, 
o sprendimo tikimasi tik 1981 m. 
Taigi teismas užtruks 6 metus, 
pusę tiek, kiek išsilaikė Hitlerio 
“1,000 metų Reichas”. Laikraš
čių reporteriai mažai rašo apie 
šį teismą. Nuo teismo pradžios 
•vienas kaltininamasis, SS buvęs 
narys, Majdaneko sargybinis, jau 
mirė, taip pat mirė vienas gyny-

bus advokatas ir keli liudininkai. 
Teismo laiką gaišina įvairūs teis
minės procedūros klausimai, 'ku
riuos kelia 28 advokatai.

Kaltinamieji kalėjime nelaiko
mi, jie kasdien ateina iš savo na
mų. Tarp kaltinamųjų yra aus- 

'trė Hermine Braunsteiner Ryan, 
kuri, ištekėjusi už amerikiečio, 
ilgai gyveno Maspeth, Queens, 
New Yorko priemiesty, iš kur ji 
buvo deportuota į V. Vokietiją.

I teismo salę vieną dieną vo
kiečių istorijos mokytojas buvo 
atvedęs savo klasės mokinius, ku
rie turėjo susipažinti su Hitlerio 
laikų baisumais. Mokiniai rado 
salėje spprto žinias skaitančius 
senelius, nuoboduliu apsikrėtu
sius teismo pareigūnus ir ilgai 
kalbančius advokatus, manevruo
jančius legalinėse plonybėse. Mo
kytojas, norėjęs supažindinti vai
kus su praeities žiaurumais, bu
vo labai nusivylęs “šeimyniška 
atmosfera”.

Šitas teismas duoda medžiagos 
kritikams, kurie siūlo užbaigti pa
galiau praėjusios kartos nusikal
timų aiškinimą. Bavarijos poli
tikas Franz Joseph Strauss pa
reiškė, kad apribojimo terminas 
turėtų įsigalioti, kaip numatyta, 
neminint jau to fakto, kad “mū
sų karo laikų priešai niekada ne
baudė savo karo nusikaltėlių”.

V. Vokietija šiuo metu teisia 
karo nusikaltėlius dar keturiuose 
miestuose, tačiau prokurorų įstai
ga, kuri surenka kaltinamąją me
džiagą, neseniai atleido trečdalį 
savo tarnautojų. Dar gyvos 3,708 
kaltinamųjų bylos. Įstaiga iš vi
so turėjo 84,403 bylas, kuriose 
nubausti buvo 6,632 nacių karo 
nusikaltėliai.

Kanada perka 
sovietų: masinas

Ugandos mūšiai 
vyksta toliau

Dar Es Salaam. — Tanzanija 
paskelbė, kad- Ugandos preziden
to pareiškimai apie pasitrauki
mą yra “grynas melas”. Mūšiai 
vyksta toliau.

■Ugandos ekonominė padėtis la-i 
bai bloga. Amerika nebeperka . 
Ugandos kavos. Teko sustabdyti 
Kampalos vyriausybės pastatų 
statybą, nes kontraktoriai tris 
mėnesius negavo sutartų sumų. 
Gazolinas parduodamas tik ka
riuomenei. Kareiviai irgi negau
na algų, bet eina plėšti gyvento
jų, kai jiems ko trūksta. Libija, 
Irakas sumažino finansinę para
mą.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Pasaulio žydai bijo 
pasikeitimų Irane

Derybos sustojo
Kairas. —'Egipto prezidentas 

Sadatas pareiškė, kad jei Izraelis 
nepriims paskutinių Egipto pasiū
lymų taikos derybose, tai jis neš 
atsakomybę prieš visą pasaulį.

šalia Egipto reikalavimų pri
jungti prie taikos sutarties ir ki
tų arabų žemių likimą, vyrau
ja ir naftos klausimas. Izraelis rei
kalauja, kad Egiptas, atgavęs naf
tos gręžinius Sinajuje, parduotų 
Izraeliui naftą. Kitos arabų vals
tybės boikotuoja prekybą su Izra
eliu. Prezidentas. Sadatas mano, 
kad jam bus sunku sulaužyti pre
kybos boikotą, jei Izraelis nepaža-t 
dės taikos sutartyje greit išspręs
ti ir kitų arabų okupuotų žemių 
klausimų.

Torontas. — Sovietų Sąjunga, 
stokodama užsienio valiutos, daug 
prekių, kurių reikia gyvento
jams namie, parduoda užsieniuo
se. Kanada užsakė Sovietų Sąjun
goje 60,000 “Lada” automobilių, 
kurie pagaminti pagal italų “Fiat 
124” modelį, Kanadoje jie labai 
gerai parduodami. Jau parduota 
3,240.

“Lada 1500S ” modeliai yra pi
gesni už pigiausius japonų “Hon
da” automobilius, nors daug di
desni. Modelis neturi jokių liuk
susinių priedų, bet šaltam Ka
nados klimatui labai tinka. Jie ne
bijo ir blogesnių kelių. Ateinan
čiais metais “Lada” automobilių 
pirkimo centras užsakė ir į džy- 
pus panašių sovietų “Kozak” 
automobilių bei “Bielorus” trak
torių.

— Prezidentas Carteris iškilmin
gai priėmė oficialų svečią — Ma
roko karalių Hassaną II-jį.

— Kipro vyriausybė nutarė ne
bausti mirties bausme dviejų pa 
Iestiniečių, kurie vasario mėn. 
nušovė Egipto laikraštininką, 
prezidento Sadato draugą. Dėl 
šio incidento nutrūko Egipto — 
Kjpro diplomatiniai ryšiai.

— Iš Kubos atvyko dar 36 as
menys su 99 šeimos nariais. Ku
bos valdžia demonstravo savo 
“žmogaus laisvių” gerbimą, jau 
paleido daug politinių kalinių. 
Naujai atvykę kalėjimuose nebu
vo laikomi.

— Vienuolikos JAV senatorių 
delegacija Sovietų Sąjungoje ap
lankė Minską, apžiūrėjo pamink
lus ir karių kapines, o po to išvy
ko į Maskvą.

— Siaurinėje Airijoje, nelegali 
katalikų armija išsprogdino 8 
bombas ir sužeidė 40 žmonių.

— Vakar Sovietų Armėnijoje 
prasidėjo Roberto Nazarijano teis
mas. Jis kaltinamas sovietų siste
mos šmeižimu, nors tik prižiūrė
jo, kaip sovietų valdžia vykdys 
savo pasirašytą Helsinkio susita
rimą.

— San Francisco uostų darbi
ninkų vadas pareiškė, kad prezi
dento Carterio kovos prieš inflia
ciją nuostatai jo unijos nebus ger
biami, nes jie tik sumažins darbi
ninkų gyvenimo lygį.

— Kambodijos delegatas Jungti
nėse Tautose pasiskundė, kad 
Amerika kišasi į Kambodijos vi
daus reikalus, nuolat kalbėdama 
apie žmogaus teisių laužymą Kam- 
bodijoje. Laiške JT Saugumo ta
rybos pirmininkui sakoma, kad 
Amerika išžudė karo veiksmuo
se apie milijoną Kambodijos gy
ventojų ir neturi teisės kalbėti 
apie žmonių teises.

— Ateinančiais metais Ameri
koje žymiai pabrangs gamtinių 
dujų kainos, nes buvo atšauktos 
kainų reguliavimo taisyklės.

— Filipinuose policija išaiški
no grupę moterų, kurios vogda
vo mažamečius vaikus ir juos par

Teheranas. — Irano naftos ben
drovė paskelbė, kad nuo trečia
dienio naftos darbininkai baigė 
streiką, gavę iš- paties šacho pa
žadėjimą išklausyti jų reikalavi
mus. Vienas jų: pašalinti iš naf
tos įmonių ir gręžimo laukų vi
sus užsieniečius. Abejojama, ar 
šachas galės šį reikalavimą pa
tenkinti, nes naftos pramonei už
sienio specialistai yra labai rei
kalingi ir šiuo metu dar nepakei
čiami.

Mažesniuose Irano miestuose 
dar pasitaikė riaušių. Kariuo
menė atidengė ugnį į minią Son- 
quere, kur žuvo trys ‘ asmenys, 19 
buvo sužeisti. Kitame mieste Ah- 
waze. bomba susprogdino ameri
kiečio George Link automobilį. 
Jis vadovauja Oil Services Co., 
kuri operuoja naftos laukuose.

Amerikos žydų komitetas susi
rūpinęs Irano opozicijos reikala
vimais išvaryti užsieniečius. Irano 
žydai prie šacho valdžios naudo
jasi visomis laisvėmis ir privilegi
jomis. Tai didžiausia žydų kolo
nija musulmonų pasaulyje. Ira
ne liko 80,000 žydų, kai Izraelin 
emigravo apie 62,000. Žydai Ira
ne turi 23 savo mokyklas su 11,000 
vaikų. Dar 11.000 mokosi Irano 
mokyklose ir universitetuose. 
Daug žydų užima aukštas vietas 
įstaigose ir biznyje, daug yra pro
fesijose: daktarų, inžinierių, ar
chitektų, profesorių. Irano ry
šiai su Izraeliu geri. Izraelitui 
lėktuvų EI Al bendrovė turi tie
sioginę oro liniją tarp Tel Avivo 
it Teherano.

•Izraeliui ir Amerikos žydų or
ganizacijoms rūpestį kelia faktas, 
kad abi prieš šachą kovojančios 
opozicijos grupės nusistačiusios 
prieš žydus. Jei laimės radikalios 
kairiųjų grupės, diriguojamos iš 
Maskvos, Iranas tuoj užims prieš 
Vakarus ir prieš Izraelį nukreip
tą liniją. Jei valdžioje įsistiprintų 
fanatiški religiniai 
listai, žydams irgi gresia laisvių 
varžymas.

Kada prasidėjo
Irane ir kariuomenė ėmė šaudyti 
į minią, Teherane ir kitur buvo 
skleidžiamas gandas, kad šachui 
į pagalbą savo'kareivių atsiuntė 
Izraelis, kurio kareiviams, patinka 
Šaudyti musulmonus ir arabus.

Žemės drebėjimo nusiaubtiems 
Irano miestams daug daiktų pa-, 
siuntė ir žydų bendruomenė Te
herane. Vieno miesto pareigūnai 
atsisakė priimti žydų dovanas. 
Isfahane musulmonai nevalgo

fundamenta-

neramumai

SS

tuose restoranuose, kur aptarnau
jami žydai.

Šitokias antisemitines nuotai
kas Irano žydai jau seniai paste
bėjo mažesniuose Irano miestuo
se, todėl beveik trys ketvirtada
liai jų apsigyveno Teherane. Shi- 
razo mieste, liko tik apie 8,000 žy
dų, o Isfahane apie 4,000, nors , 
1948 m. čia buvo 15,000 žydų.

Neseniai musulmonų religinis 
vadas Qum Shariat Maderi mies
te turėjo pasikalbėjimą su JAV 
žurnalistu Joseph Kraft Muftis 
pasakė, kad kitų tikėjimų pilie
čiai turės tas pačias teises, kaip 
musulmonai, jei jie nepradės 
veikti kaip “penktoji kolona”. Žy
dai bus laikomi žydais, kol jie ne
pasireikš kaip “sionistų agresi
jos gynėjai”, pareiškė muftis.

•Izraelis ir pasaulio žydų bend
ruomenės tikisi, kad šachas išsi
laikys soste, nes, pasikeitus val
džiai, Irane žymiai pasikeistų ir 
žydų traktavimas. Bijoma, kad 
ir šacho vyraiusybė, suhkumų 
spaudžiama, gali gerokai pakeisti 
savo ligšiolinę politiką žydų at
žvilgiu.

davinėdavo bevaikiams po 43 
dol.

— Indijoje Aligarh mieste, kur 
yra musulmonų universitetas, 
įvyko muštynės tarp musulmonų 
ir hindų. Žuvo 10 žmonių.
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Iraną spaudžia 
sovietų “reples”

New Yorkas. — Šios savaitės 
•Newsweek žurnalo numeris 
spausdina Amaud de Borchgro- 
ve pasikalbėjimą su Irano šachu.' 
šachas norėjęs rasti kompromisą 
su demokratine opozicija, tačiau 
bandymai nepavyko, nes tos opo
zicijos vadas Karim Sanjabi nu
važiavo į Paryžių ir susitarė su 
religiniu musulmonų vadu Kho- 
meini reikalauti šacho pašalini
mo.

Šachas klausė korespondentą:. 
Kas įvyktų ir kaip pasaulis rea
guotų, jei popiežius -Jonas Pau
lius II paskelbtų atsišaukimą į 
lenkų tautą ir. ragintų ją sukilti 
prieš komunistinę valdžią, jei po
piežius lieptų lenkų kareiviams 
sukilti. Irane esanti panaši padė
tis, nes religinis vadas Khomeini 
Irano musulmonams reiškia tą 
patį, ką katalikams — popiežius, 
tačiau Khomeini reikalauja suki
limo ir spauda jo žodžius kartoja.

Šacho nuomone, jei Khomeini 
pravestų savo sumanymus, Ira
nas taptų lyg nauja Libija, kur 
susijungė Mahometas su Marksu. 
Šis mišinys susprogdintų 'Iraną, 
pasikartotų Libano įvykiai. Ira
nas suskiltų į tris ar keturias da
lis. Viena jų, “Iranistanas” tap
tų nauja sovietų respublika. Ša
chas priminė Nikitos Chruščio
vo pasikalbėjimą su mirusiu ame
rikiečių žurnalistu Walter Lipp- 
mann. Chruščiovas pareiškė: 
“Iranas yra supuvęs obuolys, mes 
tik turime palaukti ir jis įkris į 
mūsų rankas”.

Šacho nuomone, 
turi sudarę reples, 
įvykiai yra tik jų 
Maskva jau turi Etiopiją, plečia 
savo bazes Pietų 'Jemene. Visi, ku
rie nesupranta Maskvos strategi
jos, -turi geriau įsižiūrėti į žemė
lapį, pasakė šachas.

sovietai jau 
Afganistano 
plano dalis.

Irano šachas ragina užsieniečius gėrei įsižiūrėti į žemėlapi. Sovietai 
stiprina savo bazes aplink Persijos įlanką ir naftos tiekimo kelius. 
Maskva laukia, kol Iranas suskils ir, kaip Chruščiovas pranašavo, "su
puvęs obuolys įkris į mūsų rankas”.

KALENDORIUS
'Lapkričio >16 d.: Edmundas, 

Gertrūda, Aiškutis, Tyda.
Lapkričio 17 d.: Alfiejus, Elz

bieta V., Getautas, Gilvinė.
Saulė teka 6:39, leidžiasi 4:30.

ORAS
Debesuota, galimas lietus ar 

sniegas, temperatūra dieną: 45 L, 
naktį apie 30 1.
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Lapkričio 4 d. Detroito Lietuvių .kultūros centre. Detroito vyčių veikė
joms, visuomenininkėms, Amerikoje gimusioms lietuvaitėms Stasio But
kaus šaulių kuopos pareigūnai Vincas Tamošiūnas ir Leonardas Šulcas 
įteikia Stasei Hotrai ir Elzbietai Paurazienei šaulių žvaigždės medali už 
nuopelnus Lietuvos laisvinimo reikalais. Nuotr. K. Sragausko j

KRISTAUS VALDOVO 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Detroito organizacijų sambū
ris — ateitininkai, skautai, kat 
moterų dr-ja, šauliai ir vyčiai — 
nuoširdžiai kviečia Detroito ir 
apylinkių liet visuomenę daly
vauti Kristaus Valdovo šventės 
minėjime, kuris įvyks lapkričio 
26 d. Dievo Apvaizdos par. baž
nyčioje ir kultūros centre.

.Visas Detroito liet organizaci
jas prašome atsiųsti vėliavas su 
palydovais į bažnyčią ir 12 vai. i 
kultūros centre iškilmingą mi
nėjimą.

Minėjime kalbės kun. Atan- 
nas Saulaitis, S J, iš Chicagus. 
Meninę programą atliks Detroi
to jaunimas.

Kristus dažniausiai pristato
mas kaip mokytojas, gydytojas ar 
gelbėtojas mūsų varguose. Vie
nintelė metuose diena, kurią iš
kilmingai prisiminsime, kad viso 
mūsų asmeninio ir organizacinio 
gyvenimo vadovas ir valdovas 
yra Kristus. Sudėkime ant alto
riaus visus mūsų prašymus ir 
džiaugsmo padėkas, tikėdami ir- 
pasitikėdami, kad būsime išklau
syti.

Dar kartą nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius gausiai da
lyvauti šventėje.

AT.

BIRUTININKIŲ VEIKLOS 
APŽVALGA

LDK Birutės draugijos Det
roito skyrius lapkričio 5 d. šv. 
Antano parapijos patalpose su
kvietė susirinkimą, kuriame bu
vo aptarta skyriaus einamieji rei
kalais Pranešta, kad Sesių Juli
jos Rutkauskienės ir Cecilijos Bal 
sienės rūpesčiu buvo išsiųsta ke
letas siuntinių į Suvalkų trikampį. 
Iš kasos piniginio stovio paaiš
kėjo, kad sesė Antanina Jonynie- 
nė yra daugiausiai prisidėjusi 
prie skyriaus pajamų papildymo. 
Valdyba pareiškė jai padėką. 
Lietuvos Kariuomenės šventė į- 
vyks lapkričio 19 d. Lietuvių na
muose. Susirinkimas aptarė vai
šių reikalą šventės svečiams. Švy
turio jūrų ir Stasio Butkaus kuo
pų šaulės, drauge su birutietėm, 
paruoš užkandžius.

— Solistė sesė Danutė Petronie
nė įdomiai papasakojo savo kelio
nės įspūdžius po Europos kraštus. 
Pranešimą pailiustravo nuotrau-: 
komis. Susirinkimo vardu padė
kota už pranešimą. Sesė Elena 
Gerulaitienė, velionio generolo 
našlė, valdybos narė per daugelį 
metų, buvo pakelta į garbės na
res. Susirinkimą užbaigus pasi
vaišinta pyragais ir kava.

Dabartinė draugijos valdybos 
sudėtis: Kristina Daugvydienė
— skyriaus pirm., Ona Pusdeš- 
rienė — vicepirm., Cecilija Bal
sienė — sekr., Mėta Šepetienė — 
ižd., Elena Gerulaitienė — gar
bės narė ir Antanina Jonynienė
— valdybos narė.

K. Dauguydienė

OLD WORLD MARKET 
TARPTAUTINIAME 

INSTITUTE .
Detroite 111 East Kirby Str. sto

vi kuklus namas. Tame name yra 
įsikūręs Tarptautinis institutas 
Šio instituto darbai tiek kultūri
niame, tiek 'socialiniame bare yra 
labai dideli. Institutas turi dide
lę salę, kurios sienų languose tau
tybės turi išdėsčiusios savo meno 
eksponatus ir ten vyksta įvairių 
tautybių parodos ir paminėjimai. 
Institute vyksta ir visi kiti subu
vimai ir pamokos. Jis duoda pa
tarimus, verčia dokumentus, tar
pininkauja ieškant darbo ir mo
ko angliškai kalbėti ir rašyti. Tu
ri įrengęs anglų kalbos klases ir 
daromi anglų kalba pasikalbėji
mai.

Prie salės yra mažmenų krau
tuvė “Tiny shop” vadinama. Jo
je galima nusipirkti įvairių daik
tų.

Tarptautinis institutas kiekvie
ną rudenį savo patalpose suren
gia muges “Old World Market” 
vadinamas. Šiais metais toks mar- 
ketas įvyko lapkričio 2-5 d. Jo a- 
tidarymas įvyko lapkričio 2 d. 
Atidaryme dalyvavo Detroito po
licijos orkestras. Moteris atidarė, 
moteris žodį tarė ir moteris kas
piną perkirpo. Atrodo, kad insti
tute vyrauja moterys. Svečiai bu
vo vaišinami šampanu ir sumuš
tiniais. Čia dalyvavo per 20 įvai
rių tautybių. Ir ko jie ten netu
rėjo? Daugiausia buvo matoma 
blizgučių, plokštelių, atviručių, 
knygų, medžio ir metalų dirbi
nių, maisto ir įvairių kitų daiktų. 
Rūsy keletos tautybių turėjo įsi* 
rengusios svetaines ir aprūpino 
svečius maistu ir gėrimais.

Viename korėjietis korėjietiš- 
komis, japoniškomis ar kiniško
mis raidėmis ant popieriuko pa
rašydavo jam duodamą pavardę 
ir imdayo atitinkamą mokesti. 
Kaina svyravo pagal popierio dy
dį. Žemai, pirmame aukšte John 
Beer buvo įsirengęs mažą stiklo 
dirbtuvėlę ir iš stiklo vamzdelių 
išpūsdavo įvairias figūras: va
zeles gėlėms, gulbes, stikliukus, 
grafinus ir ką kitą.

Turėjo savo skyrių įsirengęs ir 
Detroito Lietuvių kultūros klu
bas. Jis'buvo vienas iš gražiausių, 
turtingas eksponatais ir patrauk
lus išdėstymu. Ant stalo, ap
dengtu balta lietuviška staltiese, 
stovėjo didelė žalia Kalėdų eglu
tė. Jos šakas puošė gražūs šiau
dinukai. Aukštai kabėjo užra
šas “Lithuania” ir jame Lietu
vos Vytis. Gražų vaizdą darė iš
kabinti A. Jonynienės iš šiaudi
nukų padaryti paveikslai: kry
žius, lietuviška sodyba, Vilniaus 
Aušros Vartų Marija, gandrai, 
gulbės ir kiti. Skyrius turėjo gra
žių vazų, buvo turtingas gintaro 
išdirbiniais, margučiais, lėlėmis, 
juostomis, plokštelėmis, knygo
mis, atvirutėmis ir kitokiomis pre
kėmis.

Antrojo pasaulinio karo iš-i

blokšti lietuviai ateiviai mažai pa 
rodą domėjosi ir mažai ją lankė. 
Tačiau senosios kartos lietuviai 
ją gausiai lankė. Jie atvyko, ne 
tik iš Detroito, bet ir apylinkių 
miestų. Jie atvyko ne tik su savo 
vaikais, bet ir vaikaičiais. Vieni 
jų gerai kalbėjo lietuviškai, kiti 
silpniau buvo ir tokių kurie visai. 
lietuviškai nekalbėjo, bet visi sa
ve laikė lietuviais, viskuo domė
josi, kalbėjo, aiškinosi ir pirko, 
lietuviškas knygas, plokšteles, 
gintaro išdirbinius, šiaudinukus 
ir ką kitą.

Šeštadienį apsilankė šen. Ro
bertas P. Griffin. Jį lydėjęs res
publikonų komiteto IV vicepirm. 
Algis Zaparackas įvykį nufilma
vo. Jam St. Kaunelienė įteikė St. 
Butkaus šaulių kuopas dovaną 
dr. K Jurgėlos redaguotą ir LSST 
išleistą leidinį “Lithuania: The 
Out Post of Freedom”. Vėliau 
lankėsi ir Michigao Supreme 
Courto teisėjas G.M. Williams.

Visas keturias dienas salėje vy
ko kultūriniai tautybių pasirody
mai: tautinius šokius šoko, dai
navo ir pianinu skambino. Dau
giausia svečių atsilankė sekma 
dienį. Sunku buvo ir praeiti.

Skyriuje dirbo beveik visa* Det
roito Lietuvių Kultūros valdyba: 
pirm. Antanas Musteikis, vice
pirm. St. Kaunelienė, vicepirm. 
Lidija Mingelienė, sekr. Vincas 
Tamošiūnas, ižd. Juozas Augai- 
tis, narė Bronė Vasiliauskienė, 
talkininkavo Antanina Jonynie
nė, Vikt. Norvilaitė, Regina Juš
kaitė, Kristina Moulding, Elena 
Musteikienė, Kazys Sragauskas 
ir Jonas Markus.

A. Gr

TRIJŲ PARAPIJŲ BALIUS

Balius, įvykęs lapkričio 4 d. 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos Kultūros centre, praėjo su 
dideliu pasisekimu ir sutraukė 
daugiau kaip 400 svečių.

Parapijos tarybos pirmininkui 
Jonui Urbonui, Dievo Apvaizdos 
parapijos vardu, trumpu žodžiu 
pasveikinus susirinkusius svečius, 
tris šokius pašoko mūsų grakš- 
tieji šilainiečiai, kuriems vado
vauja Galina Gobienė, talkinama 
Rusnės Baltrušaitytės. Po to vy
ko vaišės ir šokiai. Balių suorga
nizavo specialus komitetas iš Šv. 
Mykolo, Šv. Betricijos ir Dievo 
Apvaizdos parapijų. Dievo Ap- 
dos parapijai komitete atstovavo 
Frank Zager ir Vytas Petrulis.

J. Urbonas

(Nukelta į 4 psl.)

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., CJiimgo, DL 60632

IŠ DAYTONO KUOPOS VEIKLOS
Spalio 7 d. Daytono vyčių 

kuopa suruošė rudens šokius Lie
tuvių klube. Grojo Stepono To- 
kish orkestras. Nors nedaug tesu
sirinko, nuotaika buvo linksma. 
Rengėjai — Jonas Berczelly ir jo 
padėjėjai atliko puikų darbą.

Kuopos parengimų komitetas, 
savo kadenciją užbaigdamas, su
ruošė valdybos rinkimų vakarie
nę, kaip daroma kiekvienais me
tais. Buvo barščiai, kiauliena mė
sa, kugelis, virtiniai, košeliena, 
silkė ir kt. Visko buvo daug. Val- 
gius paruošė Rita Ambrose, Ber
czelly šeima, Harley Kams, Chris 
Mantz. Judita Petrokaitė ir kiti 
darbštūs vyčiai.. .

Tai buvo spalio 28 d. Po vaka
rienės buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba šitokios sudėties: dvasios 
vadas -y kun. Vaclovas Katars
ius, pirmininkė — Marija Ona 
Blum, vicepirmininkės — Kristi
na Mantz, Rita Ambrose ir Aldo
na Ryan, iždininkė — Sally Mil- 
ler, finansų sekretorė — Pranciš
ka Mikalauskienė, protokolų se
kretorė — Mildred Steinbrunner, 
iždo globėjai — Jurgis Mikalaus
kas ir Aloyza Berczelly, tvarkos 
prižiūrėtojai — Juozas Ryan ir 
Juozas Mantz. Religine veikla rū
pinsis Aloyza Berczelly ir Judita 
Petrokaitė, Lietuvos reikalais — 
Stefanija Raštikienė ir Ona Des- 
ko, kultūrinei veiklai vadovaus 
Ada Sinkwitz, pakėlimams - Pran 
ciška Petkųvienė ir koresponden
tė į “Vytį” bus Pranciška Petku- 
vienė, kuopos biuletenį redaguos 
Elaine Pacovsky, kuopos istoriją 
tvarkys Harley Karas, parengi
mus ruoš Blum šeima, kuopos 
ekonomiją planuos E. Šiužąs ir 
Rita Gečaitė, sporto komitetą su
darys Mykolas Blum, ^Audrey 
Blum, E. Šiužąs ir Rita Gečaitė 
su Mykolu Blum, to kom. pirm., 
užuojautomis rūpinsis B. Norkie
nė, įstatų komitetą sudarys Juo
zas Ryan, Ray Steinbrunner, Juo
zas Gečas ir Albina Valienė, su 
Juozu Ryan, to komiteto pirmi
ninku, telefoninio susižinojimo

grupei vadovaus Elena Vaitku
vienė, atstovais prie “Sąryšio” bus 
Juozas Gečas ir Aldona Ryan.

Spalio 21 d. Daytono jaunieji 
vyčiai buvo susirinkę Lastoskie 
namuose. Mokėsi rankdarbių, , 
valgė vakarienę ir išsirinko nau
ją valdybą. Fran Petkus

RUDENINIAI ŠOKIAI

Spalio 28 d. 112 kuopa Chica- 
goje suruošė rudens šokius. Daug 
žmonių į juos sutraukė.

Gerai buvo išdėstyti stalai sa
lėje, palikta didelė erdvė šokiams 
Toje erdvėje ir meninė progra
ma vyko. Levą Livčinaitė pašoko 
baletą, paskui organizavo rate
lio šokį. Žiūrovai nesigailėjo pa
ploti jai, įvertino jaunos meni
ninkės pastangas. Antrą progra
mos dalį atliko Marųuette Parko 
vyresniųjų piliečių klubas. Šo
ko vyrai ir moterys apsirengę ha- 
vajietiškais drabužiais su vaini
kais ant kaklo. Šoko havajietiš- 
kus šokius. Žiūrovai šaukė jiems 
“Valio”.

Jau po programos didelis vyčių 
būrys atvyko iš Balfo seimo. Vie
tos prie stalų nebebuvo, teko sės- 
dėti ant aukštų kėdžių šalia bu
feto. Bet linksma buvo vistiek. 
Visoje salėje linksma nuotaika bu
vo. Solistas Algirdas Brazis kar
tais užniūniuodavo į muzikos tak
tą kokią valso melodiją.

Šokiuose daylvavo ir Marųuette 
Parko aldermanas Kenneth 
Jakšy. Aukštas, gražiai nuaugęs 
vyras. Jis yra 112 kuopos narys.

Turtingas buvo* laimės šulinys, 
vertingų dovanų jam suaukota.

Energingas buvo-rengimo "ko
mitetas, ir gabūs jo vadovai — 
Geraldina ir Aleksandras Moc- 
kai. šokiai pasisekė, davė nemažai 
pelno kuopos kasai papildyti.

E. Pakalniškienė

112 KUOPOS VALDYBA

Dabartinę 112 kuopos Chicago- 
je valdybą sudaro: dvasios vadas 
kan. Vaclovas Zakarauskas, pir
mininkas Albertas Zakarka, vice-

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CI1TES AND NIGHTS
DEPART

Dec. 22

KETURN

Jan. 5

GROUP 30 G. I. T.

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

Moscow 2
March 5 March 15 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsąw 2
March 22 March 31 $849,00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 2, Copenflagen 1
April 12 April 21 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
April 23 May 3 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscow 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, Mo6cow 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3

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

Moscow 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 7 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius, 5, Rome 5, Moscow 3
Aug. 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
Sėpt. 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 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

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

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Fif,h Avemie

New York, N. Y. 10017
212-697-7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants
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pirmininkas Albertas Dagis, fi
nansų sekretorė Alicija Cekanor, 
protokolų sekretorė Zofija Nie- 
minski; susirašinėjimo sekretorė 
Betty Bozec ir iždininkė Monika 
Kasper. Iždo globėjais yra Alber
tas Cekanor ir Doloresa Vainaus- 
kaitė. Vėliavininkais — Povilas 
Binkis, Edvardas Krivickas ir 
Liudas Rogers. KuopDS parengi-

mais rūpinsis Julija Zakarldea. 
Geraldina Mockuvienė, pąj 
mais — Rūta Dagienė, uzu^ 
tomis — Monika Kasper, g* 
verbavimu — Ėst. Rogers,^ 
da — Geraldine Mockuvienė.^ 
lija Pakalniškienė i/Irena į 
kute. Ši valdyba buvo gjjį 
rugsėjo mėnesį.

DR. K. G. DALUKAS
Akušerija ir moteni ligos 
Ginekologioe - Chirurgija.

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

Priima ligonius pagal susitarimą. H

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
0132 So. Kedzie Avenue.

Vai.: pirmad., antrad- ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. 'vakaro, 
šeštad. nuo Įtiki 3 vai.

Pagal susitarimu.
Ofiso telef. WA ' 5-2670. 

r-y Rezid. tėl. i ^AJbro^Įjc75^045. 

Tel. ofiso HE 4^584$; te* 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 
2434 West 71st Street

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

tik susitarus. ■

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

Vai.: pagal susitarimu pirmad. iri 
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 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG. I

6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos - 

3907 West 103rd Streėt
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220
0R. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K 8 A
VAIKŲ LIGOS

2656 West 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.i 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DU A. JENKINS
GYDYTOJAS tR 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 Heigbts 
TeL 301-0730

Valandos pagal susitarimą ■

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

BENDROJI MEDICINA
1407 So.49th Oourt, Cicero, Iii.

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treČ. ir Seštad

Te], ofiso ir buto: OLympkią
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHRUEiJk 
1443 So. 50th A ve., Gcm 

Kasdien 1-3 vai. k 6-1 rai.it 
išskyrus trečiadieniui 

Šeštadieniais 12 iki < raL

Tel. REliance 5-1311
DR.WALTERJ.KK

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Stittt 

Vai.: pirmad., antrad^,-kekiiii' 
penkt. nuo 12-4 vaL popiet į 1 
vai. vak. Treč. ir. šeštai flįt

DR. IRENA KURU '
GYDYTOJA IR CHIKte»;

5 it rbriUŲ m :ūg® ‘
SPECIALISTE

MEDICAL BULDINfi 
3200 W. 81st Street Į

v alandos: Kasdien nuo 10 nl 
iki 1 vai. nopiet j

Ofs. tel 737-1168, m. ąMfl 
Ofs. HE 4-1818; ra. PR M

DR. J. MEŠKAUSKU |
GYDYTOJAS IR CHUtUKti 

Specialybė vidaus Eįs 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Avė. teą 
Vai.: pirmad., antrad.. ketridži-'; 
penktad. 3 iki 7 v. p. p.-Tik ssssj

ii

Telef. - 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHmiBšUJ 
Ofisai:

111 NO. WABASHAVE 
4200 NO. CENTRAL ATE 
Valandos pagal soattarisi

DR. FRANK PLEDUS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko 8 

"Contact lenkes" 
2618 W. 71st St. - N. 
Vai. pagal susitarimą. Cidantt

DR. LEONAS SEI8IITIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGĖ 
2656 W. 63rd Stnel

Vai. antrad. nuo-14 P°Pie! 
ir ketv. nuo 5-7>A'ak*re

Ofiso tel. 776-2880, reddjg4*
DR. J. J. SIMOMITiS 

GYDYTOJAS 
Adresas 4255 W.6SriSb«H

Ofiso telef. RE 
Reridencijos telef. 08

Ofiso vai. pirm, ir 
1 ligi 3 v. popiet ~
Ofiso tel. HE 4-2123, Namą61^

DR. Vi TUMASOHI^
C H I R u R G- 
2454West71st»^

Vai.: pirm., antrad.. ketR
2-5 ir 4-71 ~ u

Tel. ofiso PR 6^
F.C.W|NSWML

GYDYTOJAS IR CIIIB .
8107 W«»t71stSt^

Valandos:
. Trev\ 1? Nettad.-

Oto. tel. .
M- PE™Sr» 

gydytojas K A
874S West 6W1 ’

Vai.: pinn.,
2-1 ■, šešUditniais
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toriją. Lietuviai aisčių, indo-euro
piečių kilmės nėra giminingi nei 
germanams nei slavams, o lietuvių 
kalba yra viena, seniausių dar: gy
vų, pasaulio kalbų.
Viduramžiais Lietuva buvo viena 

galingiausių Europos valstybių.' 
Prie Gedimino (mirė 1342) išsįlėr 
tė teritoriškai ir kultūriškai. Di
džiausias Lietuvos patriarchas bu
vo Vytautas Didysis (1382-1430), 
kuriė' išplėtė Lietuvos imperiją 
nUo Baltijos iki Juodosios jūros, 
užimančią 350,000 k v. mylių ir, ku
ris 1410 m. ties Žalgiriu sumušė 
kryžiuočius.

Apsisaugojimui nuo vokiečių ir 
rusų grėsmės Xietuva ir Lenkija 
1569 m. sudarė federaciją, veiku
sią iki paskutiniojo Lietuvos - Len
kijos padalinimo, po. kurio Lietuva1 
123 metus buvo rusų kontrolėje. I 
Rusai mėgino lietuvius surusinti, I 
bet sutiko stiprų pasipriešinimą 
Dėl to jie uždraudė lietuvišką 
spaudą, uždarinėjo parapijines mo
kyklas ir sustiprino priespaudą. 
Tačiau lietuvių tautinis sąmonin
gumas nuolat stiprėjo ir, rusams 
pralaimėjus karą su japonais, su
sirinkę į sostinės Vilniaus seimą, 
pirmininkaujant Jonui Basanavi
čiui (1851-1927), pareikalavo Lie
tuvai savivaldos. Pirmajam pašau- ■ 
liniam karui susilpninus Rusiją ir 
Vokietiją, Lietuvos Taryba, Anta
no Smetonos (1874-1944) pirminin
kaujama, 1918.2A6 paskelbė Lietu-1 
vos nepriklausomybę. Tūkstančiaį 
Lietuvos savanorių išvijo vokiečius, 
lenkus ir rusus ir buvo sudaryta 
nepriklausoma valdžia.

Pacitavęs Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos 1920 m. liepos 20 d. tai
kos sutartį ir 1926 m. nepuolimo 
paktą, autorius pabrėžė, kad tai 
buvo . Sovietų padaryti pažadai, 
kad jie vieną dieną būtų sulaužyti.

Lietuva buvo Tautų Sąjungos 
narys, padarė nepaprastą ekono
minę ir kultūrinę pažangą ir buvo 
žymus Europos pieno produktų 
tiekėjas. 1938 m. Europos įvykiai 
ypač prislėgė Lietuvą. Iškilo So
vietų ir vokiečių grėsmė; Lietuvai 
buvo įpatingai sunku išlikti neut
raliai; Vokietija, Lenkija ir Sovie
tų Sąjunga pateikė įvairių terito
rinių ir karinių reikalavimų. 1939 
nt, nacių Vokietija ir Sovietai su
darė prieš Lietuvą slaptas sutar
tis ir 1940 m. birželio 15 d. “So
vietų Sąjunga, sulaužydama su 
Lietuva sutartis, įsiveržė jon su 
300,000 kariuomenės, šarvuočiais 
ir lėktuvais. Prez. Smetona buvo 
priverstas pabėgti per Vokietijos 
sieną’’. Užviešpatavusio teroro ir 
po jo sekusio karo metu Lietuva 
neteko beveik trečdalio gyventojų. 
Buvo sudaryta rusų paskirta (a 
Russian installed) valdžia ir 1940. 
8.3. Sovietai prijungė Lietuvą, kaip 
14-tą respubliką.. Sekančiais me
tais, vokiečiams įsiveržus į SSSR, 
lietuviai masiškai sukilo (revolted, 
in mass), išvijo rusus ir vėl pa
skelbė nepriklausomybę, kuri truko 
neilgai, nes, atėję vokiečiai, vėl 
tęsė rusų priespaudą.

1944 m. vokiečiams traukiantis 
ir rusams artėjant, tūkstančiai lie
tuvių bandė pabėgti per Baltijos 
jūrą, bet daugelis jų žuvo nuo ru
sų ir vokiečių bombų. Nuo Sovie
tų okupavimo Lietuvos istorija 
yra baisi. Daugiau kaip 60,000 lie
tuvių patriotų mirė kovoje su ru
sais 1940 ir 1945 m. Daugiau kaip 
300,000 lietuvių buvo išvežti į Si
birą; iš jų 130,000 mirė nuo kanki
nimų ir brutalių gyvenimo sąlygų 
koncentracijos stovyklose, šian-

Dr. Juozas Jakštas savo namų 
kambary.

Kultūrinė premija dr. Juozui Jakštui
kiama kultūrinė premija. 'Pobūvy 
visada yra meninė programa, ku
riai atlikti kviečiami liet, žodžio, 
dainos ar muzikos menininkai. 
Šiemet Gydytojų draugijos valdy
ba pakvietė Klaipėdos ir Vil
niaus teatrų aktorių ir režisierių, 
Juozą Palubinską iš Baltimorės.

Dr. H. Brazaitis, Gyd. draugi
jos pirm., šiltais žodžiais prista
tė aktorių-sveČią, kuris savo re
čitaly įspūdingai perdavė Mairo
nio, A. Škėmos, V. 'Putino, S. 
Santvara, J. -Aisčio, B. Sruogos, 
X.Y., A. Niliūno, A. Gustaičio 
kūrybos ištraukų.

Rečitalio pirmoji dalis buvo gi
liai patriotinė, kuri, anot dr. H. 
Brazaičio, “vyresniesiems sukėlė 
nostalgiją”. Antroji dalis — įvai
rios nuotaikos, minties ir žanro 
kūriniai. Stipri kūryba, perduota 
gabaus aktoriaus, paliko klausy
tojuose puikų įspūdį. Rečituota 
12 ilgesnių ar trumpesnių kūri
nių.
Basanavičiaus, Kudirkos keliais

Po kun. G. Kijausko, SįJ, mal
dos ir geros vakarienės, paruoš
tos Gintaro valgyklos šeiminin
kės Biliūnienės, Lietuvių namuo
se dr. H. Brazaitis kartu su sa
vo valdyba pakvietė scenon is
torijos daktarą J. Jakštą, sveiki
no jį ir dėkojo už tą įnašą, ku
rį laureatas davė mūsų valsty
bės ir tautos istorijos mokslui.

OLGD pirm. dr. Brazaitis kvie
tė visuomenėje panaikinti neva 
susidariusį mitą, kad liet gydy
tojai norį būti uždara kasta. 
Anot jo, visi mes jungiamės į

Ohio ‘lietuvių gydytojų draugi
jos 22-ji kultūrinė premija pa

uškina istorikui dr. Juozui -Jakš
tui, gyvenančiam Clevelande.

Premijos laureatas, nežiūrint, 
kad jo pečius jau slegia graži 
amžiaus ■ našta (gimęs 1900.9.9, 
■Pabaisko vis.,- -Ukmergės pas.), 

Į dar ir dabar gyvai reiškiasi vi-; 
suomeniniame gyvenime, rašo 
lietuvių periodikoje, skaito pa
skaitų ne tik Clevelande, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose. Jo 
straipsniai ir? paskaitos daugiau
sia istorinėmis temomis, o jo, 
kaip istorijos tyrinėtojo, specia
lybė —viduriniai amžiai.

Gyvenime premijos laimėtojas 
kirklus, mandagus, draugiškas ir 
visų gerbiamas asmuo.

'Dr. Juozas Jakštas istorijos 
daktaro laispnį gavo Vytauto Di
džiojo universitete 1938 m., prieš 
tai studijas gilinęs Berlyno ir -Vie
nos universitetuose. 1932-39 m. 
buvo Vytauto D. universiteto 
hum. mokslų fakulteto vyr. assis- 
tentas, ii940-44 m. Vilniaus uni
versiteto docentas. Pasitraukęs iš 
Lietuvos, kurį laiką buvo iRiedo 
liet, stovyklos Austrijoje vedėjas. 
Nuo 1949 m. su šeima gyvena 
Clevelande.

Dr. J. Jakštas yra Liet, enci
klopedijos ir Encyiclopedia Litu
anika bendradarbis, daugelio stu
dijų ir straipsnių autorius.

Premijos įteikimo pobūvis
“Daktarų baliuje”, kaip čia 

priimta vadinti Ohio liet, gydy
tojų pobūvius, paprastai rengia
mus po metinio susirinkimo, įtei

lietuvišką veiklą su visais, visi 
sielojamės tais pačiais lietuvių rei
kalais ir visi kviečiami dalyvau
ti jų rengiamuose pobūviuose. 
Liet, gydytojai kartu didžiuoja
si ir savo šviesiais pirmtakunais 
daktarais, kaip Basanavičiumi, 
■Kudirka, Šliūpu, Staugaičiu ir ki
tais.

Dr. B ražaitis'gan charakterin
gai priminė Lietuvo's'.himnp žo
džių prasmę: himne , giedame 
apie saulę ir šviesą, . jnūsų 
kultūros simbolius^ , ąpie ■ \ meilę, 
vienybę ir kvietimą, iš praeities 
semtis stiprybės., OVis f-kiir" mes 
tos stiprybės semtumęmės, jęi ne
turėtum istorikų. Todėl Ohio gy
dytojai išrinko šių metų laurea
tą, kuris žodžiu ir plunksna su
kaupia žinių iš praeities. Iš pra-~ 
ei ties didybės ir jos klaidų gali
ma pasimokyti ateičiai.

Perskaičius gyd. draugijos pro
tokolą i(dr. J. Skrinska), dr. Dai
nius Degesys įteikė tūkstantinę 
lietuvių istorikui dr. 'Jakštui.'^,

Istoriko keliu '■

Dr. Jakštas padėkos žody ^pri
sipažino, kad šis jo įvertinamas 
tikrai netikėtas ir susijaųgįnęs 
žvelgiąs į praeitį, į tam tifcrfc is 
torijos pasikartojimą. Prieš 50 me
tų, kai jis buvęs Tauragės gim
nazijos mokytoju, gavo iš Lietu
vos universiteto pranešimą, kad 
jis siunčiamas studijuoti užsie
nin istoriją. Tada buvau pagerb
tas universiteto, dabar Ohio lie
tuvių gydytojų. Tai gražus, idė
jinis ryšys tarp to laiko ir. da
bar.

“Jau 50 metų emu istoriko ke
liu”. 'Malonu, kad įvertinote is
toriko darbus ir kartu prisimi
nėte dr. Basanavičiaus ir dr. Šliū
pą, kurie taip pat domėjosi is
torija ir jos temomis rašė. Ne
reikia pamiršti, kad tai jau ant
roji Ohio liet, gydytojų premiją 
istorikui. Anksčiau buvo pagerb
tas ir apdovanotas dr. Zenonas 
Ivinskis, gabus ir žymus lietuvių 
istorikas, kuriam jis negalįs pri
lygti- .

Dr. Jurgis Balčiūnas pasveiki
no kolegas gydytojus PLG są
jungos vardu, kaip veikliausi sky
rių sąjungoje ir linkėjo šią gražią 
tradiciją tęsti toliau.

Gydytojų pobūvy dalyvavo 
per 120 asmenų, jų tarpe ir tą 
savaitgalį pozėdžiavę Lietuvos At
gimimo sąjūdžio tarybos nariai.

Prie geros R. Strimaičio muzi
kos svečiai vėliau smagiai pasi
šoko.

VR.

Amerikoje jau treti metai iŠ 
eilės. Padėkos dienos savaitė yra 
skelbiama šeimos savaitė. Mano

ma, kad praeis įstatymas ir ta 
savaitė bus kiekvieneriais metais 

'(pastovi, nebereikės jos kasmet 
11 skelbti. Si savaitė yra skiriama 
I šeimai todėl, kad norima suglau- 
Įdinti šiaip ar taip labai byran- bažnyčion, 

cias šeimas, kad norima nors 
vieną, kitą dieną suvesti prie šei- 

‘ I mos stalo visus šeimos narius, 
: kad prie tradicinio amerikietiško 
I (Padėkas dienos kalakuto šeima ga- 
I ' lėtą pabendrauti, kad daž

iusi, atskirai gyveną: šeimos na- 
I Iriai galėtų pabūti kartu. Tai tė- 
' vai, broliai, seserys, vaikai ir vai-

■ kaičiai.
J Nemanoma, kad tai labai 
į daug padėtų savaitės neišgelbės 

į Jporųnuo skyrybų ar nesumažins 
I f antagonizmo, jeigu kuriose šei-

■ mose to yra, tačiau norima bent 
^atkreipti dėmesį, kad šeima yra 
.•kraštui labai svarbi ląstelė. Gal

net viena iš svarbesnių, pralen- 
L kianti religines ar auklėjimo į- 

. staigas. Mums lietuviams tokios 
šeimos šventės yra Kūčios, ta

pčiau, gyvendami šiame krašte, 
jau pasisavinome ir amerikiečių 

L papročių, ir Padėkos diena mums 
taippat jau darosi sava švente, 

.kurios metu susirenka šeimos 
^prie vieno stalo.

♦

|įr Laikui bėgant, išeivijoj mūsų 
| lietuviškieji papročiai nublanks- 
|, ta, mes juos pamirštame, o jau- 
| nesnioji karta arba jais nesido- 
| mi, arba iš viso jų nebežino. 
Į Tiems lietuviškiems papročiams, 

lietuviškoms tradicijoms sus-
■ tiprinti ar jas priminti Amerikos 
.Lietuvių bibliotekos leidykla 
'Chicagoje išleido kun. St. Ylos

tuo reikalu parašytą didelės a- 
pimties knygą, “Lietuvių šeimos 
tradicijos”. Toje knygoje kaip tik 
ir primenama, kad šeimos tradi
cijas vertina ir amerikiečiai. Lei- 
dmyj'e;rašoma: “Šeimyninį tradi- 
cijų'reikalą. mums atskleidžia A- 
merikos sociologai, kurie tei
gia, kad jaunamečių nusikalti
mai, kurių taip gausu šiame 

L krašte, kyla iš to, kad jaunimas 
. netenka tėvų atsivežtųjų tradic-i- 

| ** jų, o Amerikos gyvenimas jų dar kitų pilkųjų, be tradicijų žmonių.

Gal būt, kiek ir pervėlai susi
domėta lietuviškomis tradicijo
mis išeivijoje. Gal ir mes, kaip a- 
merikiečiai, per vėlai supratome 
tradicijų, tautinių papročių ir 
tautinio auklėjimo reikšmingu
mą. Todėl pačiu laiku išėjo kun. 
St. Ylos knyga “Lietuvių šeimos 
tradicijos”, kad padėtų mums, ką 
užmiršome, prisiminti, juo la
biau, kad visa pavaizduota ge
romis Z. Sodeikienės ir S. Mitku
tės iliustracijomis.

Ne visos tos tradicijos bebus 
nie-
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pajuntama, jog šeima pagrindi
nė žmogaus ugdymo mokykla.

Minėtame leidinyje apstu lie
tuvių ir anglų kalba įvairių ži
nių apie musų papročius. Joje ap
rašomos pažintuvės, piršlybos, 
sužadėtuvės, išleidimas jaunųjų 

marčios sutiktuvės, 
sugrįžtuvės ir kt Pastebėtina, 
kad čia nėra labai smulkmeniš
kų įvairių įvykių detalių, tačiau 
duoti patys reikšmingieji vie
nų ar kitų papročių ir tradicijų 
aptarimai.. Autorius sakosi: “Čia 
užsimoto darbo tikslas duoti, sa
kytume žalią tradicinių šeimos 
vyksmų medžiagą, nesiimant da
ryti apribojimų ar siūlyti pritai
kymų”. Knygos autorius cituoja 
rašytoją F. Neveravičių, kuris 
teigia: “Tauta be tradicijų tai lyg 
kūdikis lopšyje be atsiminimų, 
ilgesio, praeities. Tauta be tradi
cijų tai tartum žmogus, pergyve
nęs savo amžių monotoniškai ir 
bespalviai, nepalikęs ateities 
kartoms jokio atminimo, net to 
menko, kad jis kitados gyvenęs. 
Tauta, turinti tradicijas, bet jų 
nevertina, prilygsta ilgo ir na
šaus tėvų bei protėvių su
kurtų vertybių lobio naikintojui”.

Ne tik amerikiečiai suprato, 
kad tradicijos yra reikšmingos 
žmogaus auklėjimui ir gerėjimui, 
tai puikiai vėliau suprato ir ko
munistai. Jie pavergtoj Lietuvoj 
kovojo prieš visas religines 
šventes, vadino tai atsilikimu ir 
žmogaus sąmonės temdymu, ta
čiau vėliau suprato, kad negali 
tradicijų nugalėti ir kad jos nėra 
kenkmingos. Todėl nepajėgdami, 
o vėliau ir nenorėdami tradicijų 
panaikinti, nutarė suteikti joms 
kitą formą. Iš čia atsirado įvai
rios žiemos šventės, vardynos, 
draugystės, .pavasario šventės, 
atsirado kolektyvų šventės ir mi
rusiųjų pagerbimo diena. Komu
nistinė valdžia suprato, kad, nors 
ir‘iškreiptų tradicijų palaikymu, 
galima pasitarnauti net ir komū- 
nizmui, nes juk svarbu, kad žmo
gus išliktų doras.

Tradicijos padeda auklėti, ir ki
tų tautų atstovai tai supranta ir 
vertina. Jos lietuvį išskiria iš

dien Sovietai vėl energingai mėgi
na lietuvius surusinti. Daugiau 
kaip pusė Lietuvos komunistų yra 
rusai. 35,000 jaunimo kasmet pri
versti persikelti į Sibirą, o jų vie
ton atkeliami rusai. Užsienio žur
nalistai neįsileidžiami ir nedaug 
turistų gali ten lankytis. Tačiau 
pogrindžio judėjimas stiprus. Lie
tuviai kovoja ne tik už savo as
mens, bet ir tautines teises^ Tam 
pavaizduoti autorius aprašo 1977 
m. spalio mėn. apie 15,000 lietuvių 
sukilimą prieš rusų okupaciją — 
riaušes sostinėje Vilniuje, kur mi
nia daužė ir draskė visa, kas ru
siška ir šaukė: “Rusai važiuokit 
namo!”

Straipsnio gale minima, kad 
JAV ir daugelis Vakarų valstybių 
nepripažįsta Lietuvos smurtu į 
Sovietų Sąjungą įjungimo ir, kad 
Lietuvos diplomatinės įstaigos iki 
šiol veikia daugelyje Vakarų sos
tinių. “Kai 1978 m. žymi Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 60 
m. sukaktį, lietuviai visame pasau
lyje tiki, kad ateis diena, kai jie 
galės sugrįžti į savo gimtąją žemę 
—- į laisvą Lietuvą”..

Atpasakodamas iki šiol nežino
mo, ar mažąj kam žinomo jauno, 
vos 25 m. amž., save laikančio lie-

(Nukelta į 5 psL)

neturi. Iš tų tautinių Amerikos 
grupių, kurių tėvai laikosi savų 
tradicijų ir jas perduoda vaikams, 
mažiausiai yra nusikaltimų. Šei
ma laikoma tradicijų saugotoja. 
Tik tokios šeimos, kurios turi 
tradicijas, pačios išlaiko aukštes
ni dorini lygi ir pajėgia ji per
duoti. Viena tautinė bendruome
nė jaunimo nusikaltimų praktiš
kai nepažįsta. Tai kinai. Jų ap
gyventuose didmiesčių rajonuo
se nėra vietos palaidoms jaunų 
nusikaltėlių gaujoms, nešva
rioms landynėms, narkotikų spe
kuliantams. Čia vaikai, jaunimas šiame krašte pritaikomos, 
ir suaugusieji gyvena savu bend- kas čia nebejodinės žirgeliu ir 
ruomenės gyvenimu,' čia šeimos

* rūpestingai laikosi savo tradicijų. 
Tradicinis kinų auklėjimas įbrė
žta atsakomybės jausmą už savo 
šeimą.”

Taip rašo amerikiečiai, ir ne
nuostabu, kad jau dabar, paly
gintų taip neseniai, kada Ameri
ka atšventė daugiau poros šimtų 
metų nepriklausomybės sukaktį, 
tik trečius metus skelbiama šei-^ 
mos savaitė. Visa tai rodo, kad

I

gal nebekars piršlio, bet daugelis 
tų tradicijų detalių padės šeimai 
labiau susijungti.

Amerikiečiai, ‘Padėkos savaitę ( 
pavadinę šeimos savaite, bando 
kurti savo papročius ir tradicijas, 
mums tereikia tik jas išlaikyti. 
Ta amerikietiškoji savaitė mus 
gali tik paskatinti ir toliau puo
selėti tas šeimos tradicijas, ką ki
ti tepradeda tik dabar.

Al. B.

Spaudoj ir gyvenime

GERA INFORMACIJA APIE LIETUVA
Nuo 1888 m. Colorado Springs, 

y0-. leidžiamas mėnesinis žurnalas 
“Tbe Numismatist” š. m. rugpjū

čio mėn. paskelbė net 8-nių pusi. 
Btraipanį apie Lietuvą ir jos pini- 

Straipsnio autorius Frank 
Pasaic, lietuvių kilmės, gim. 1959 
tū- AJbion, Michigan, 1975 m. įgi
lto socialinių mokslų bakalauratą 
8priug Arbor kolegijoje, Mich.

Straipsnis gausiai iliustruotas. 
Pirmąjį (1595) puslapį užima tik 
«tr. antrašte “Coins of the Repub- 
Hc of Lithuania”, nemažas Vytis 
ir dail. J. Mackevičiaus paveikslas 
"Vytautas Didysis prie Juodosios 
jūros", o kituose septyniuose pus
lapiuose tekstas ir iliustracijos; 
Didysis kunigaikštis Gediminas, 
Pabaltijo žemėlapis, prez. A Sme
tona, Kauno senamiestis, seniaų-

sios Lietuvos monetos, popierinio 
50 et# abiejų pusių nuotraukos, 
abipusės monetų 50 et., dviejų litų, 
1925 ir 1936 penkličių ir Vytauto 
Didžiojo bei prez. A. Smetonos de
šini tličių nuotraukos; be to įdėta 
laikraščio straipsnio “Angry Lithu- 
aniens Go on a Rampage over 
Russian Rule” užimanti pusę pusi, 
nuotrauka, kur AP ir UPI iš Mask
vos informuoja apie 1977 m. spalio 
10 d. tūkstančių lietuvių Vilniuje 
po futbolo rungtynių sukeltas 
prieš okupantą riaušes ir demons
tracijas.

Lietuvos istorijai skirta teksto 
net daugiau negu pinigams. Nuro
dęs Lietuvos geografinę padėtį, au
torius rašo, kad Lietuva paskelbu
si savo nepriklausomybę 1918. 2. 
16. aktu, turėjo jau šimtmetinę is-

Popiežius Jonas Paulius II, susipažindamas su Vatikano ir šv. Petro bazilikos institucijomis, lankosi 
Lietuvių koplyčioje, esančioje bazilikos kriptoje. Popiežius su dideliu dėmesiu apžiūri Aušros Vartų pa
veikslą Lietuvių koplyčioje.

— Gandis sakė, kad pasaulio 
neturtingiesiems nepadėsi masi
ne gamyba — reikia, kad ma
sės gamintų.

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai

STASYS TRINKA
40

Aš į pirmąjį išvežamųjų sąrašą, turbūt, nebuvau 
įtrauktas todėl, kad sudarant sąrašus gyvenau Taura
gės mieste, kur manęs niekas nepažino ir nežinojo, ko
kias pareigas aš nepriklausomybės laikais ėjau. Ka
dangi buvo skleidžiami gandai, kad yra sudaromi są
rašai antram žmonių išvežimui, tai aš savo bute nak
timis nebemiegodavau ir su savo žmona ir dukra bu
vome laikinai apsigyvenę pas man pažįstamą Gegužių 
dvaro savininką Vizbarą, kurio dvaras buvo apie 5 
kilometrus nuo Šiaulių miesto prie Rekyvos ežero. 
Vizbaras Lietuvos nepriklausomybės laikais kelis me
tus ėjo Palangos miesto burmistro pareigas, bet prieš 
bolševikų atėjimą jis nuo burmistro pareigų atsisakė 
ir nusipirkęs Gegužių dvarą pats ūkininkavo, (miręs)

Prasideda karas

1941 metais, birželio mėn. 22 dieną, anksti rytą, 
apie 3 valandą, 'kuomet aš dar miegojau, išgirdau 
lėktuvų motorų užimą ir bombų sprogimus. Išėjęs 
laukan pamačiau, kad virš Zoknių aerodromo, kuris 
buvo apie 3 kilometrus nu6^ Šiaulių miesto, skrido lėk
tuvai ir bombarduoja aerodromą. Girdėjosi bombų 
sprogimai ir Gruždžių link, kur bolševikai buvo įren
gę aerodromą. Buvo aišku, kad tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos prasidėjo karas. Į Šiaulių miestą aš 
bijojau eiti, nes ten dar šeimininkavo komunistai.

Kadangi mūsų visi daiktai ir maisto produktai bu
vo likę Šiaulių mieste, tai bijodamas, kas jų laike ka
ro kas nepavogtų, paprašiau Vizbaro pusininko, kad jis 
duotų arklius ir leistų savo sūnui su mano žmona nu
važiuoti į Šiaulius parvežti mūsų vertingesnius daik
tus ir maisto produktus, už ką pažadėjau atlyginti. 
Sutiko.

Ši kelionė mano žmonai galėjo tragiškai baigtis, 
nes pusininko sūnui nuvažiavus su arkliais nuo mūsų 
buto, atskridęs vienas vokiečių lėktuvas numetė į 
Šiaulių miestą keletą bombų, iš kurių viena nukrito į 
Vaisių gatvę, netoli mūsų buto. Sprogus bombai, nuo 
oro spaudimo išbyrėjo mūsų buto ir kaimynystėj esan
čių namų langai. Gerai, kad mano žmona tuo mo
mentu buvo nuėjusi pas mūsų kaimynę, kuri gyveno 
antrame namo gale, tai jos langų stiklų šukės nesužei
dė. Jei būtų buvusi mūsų bute, vargiai ar būtų išlikusi 
gyva. Po šito įvykio mano žmonai pavyko laimingai 
sugrįžti į Gegužių dvarą.

Sekančią dieną pamačiau per laukus mažais būre
liais besitraukiančius raudonosios armijos kareivius. 
Vienas būrelis, kuriame buvo apie 20 kareivių, su vie
nu karininku, buvo užėjęs į Gegužių dvarą atsigerti 
vandens. Iš karto jie bijojo gerti vandenį iš esančio 
kieme šulinio ir manęs paklausė ar jis nėra užnuody
tas. Tik man užtikrinus, kad jo niekas neužnuodijo ir, 
kad mes patys jį geriame, tik po to, atsigėrę vandens, 
nužygiavo Šiaulių miesto link.

Išeidamas karininkas man pasakė, kad čia greitai 
ateis vokiečiai.. Tik už trijų dienų nuo karo pradžios 
pasirodė pirmieji vokiečių kariuomenės daliniai, kurie 
susidūrė su raudonosios armijos, apie bataliono didu
mo daliniu, kuris buvo įsitvirtinęs prie Šiaulių 
— Kelmės plento. Šiaulių miesto pakraštyje. Susišau
dymas tęsėsi visą naktį. Tik vokiečiams pradėjus jų 
pozicijas apšaudyti iš artilerijos, ir užėjus jiems į už*

nugarį, jis pasidavė vokiečiams į nelaisvę.
Po to vokiečių kariuomenė, užėmusi Šiaulių mies

tą, nužygiavo Joniško miesto ir Latvijos link. Didesnių 
mūšių Šiaulių miesto apylinkėje nebuvo, nes bolševikų 
kariuomenė be didesnio pasipriešinimo traukėsi visu 
frontu atgal, palikdamo įvairių rūšių ginklų, artileri
jos pabūklų ir tankų.

Prieš vokiečių kariuomenei užimant Šiaulių mies
tą per radiją išgirdau iš Kauno grojant Lietuvos himną 
ir iš džiaugsmo vos neapsiverkiau. Buvo aišku, kad 
Kaunas jau yra išlaisvintas iš bolševikų ir, kad ja
me jau šeimininkauja lietuviai.

Grįžtu į senąją tarnybą
Išgirdęs per radiją, kad visi seni tarnautojai turi 

grįžti į savo senas tarnybos vietas, grįžau į Šiaulius. 
Užėjęs į buvusią kriminalinės policijos raštinę ten ra
dau susirinkus apie 15 jaunių vyrų, kurie anksčiau po* 
licijoje netarnavo ir apie policijos darbą supratimo.ne? 
turėjo. Man buvo pasiūlyta būti saugumo policijos vir
šininku, bet aš nuo tos garbės atsisakiau, nes politinis 
darbas man buvo ne prie širdies. Sutikau laikinai eiti 
kriminalinės policijos vedėjo pareigas, nes toje srityje 
dirbau apie 20 metų.

Tuo laiku Šiaulių mieste ir provincijoja šaiminin- 
kavo šauliai ir partizanai, kurie buvusius komjaunuo
lius ir asmenis, kurie prie bolševikų valdžios ėjo bet 
kokias pareigas, suiminėjo ir be jokių kvotos duome
nų talpino į Šiaulių kalėjimą, vokiečių saugumo polici
jos žinioje.

Vokiečiai prie savo komendatūros buvo suorgani
zavę kažkokią ypatingą. komandą, kurioje tada bu
vo apie 30 vyrų, kurie kasdien imdavo iš kalėjimo 
po 30-40 žmonių ir su sunkvežimiais juos veždavo į 
apylinkėje esančius miškus ir šaudė.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 16 d.

instituteLapkričio 2-5 d. Detroito Lietuvių Kultūros klubas Tautybių
įruošė meno lobių skyrių. Nuotraukoje matyti budėtojai. Iš kairės: Vir- 
ginija Bilaitytė-Schulte ir klubo garbės narė Rožė Bilaitienė. Stovi klu
bo sekretorius Vincas Tamošiūnas, narė, liaudies meno puoselėtoja, 
Antanina Jonynienė ir klubo iždininkas Juozas Augaitis.

Nuotr. K Sragausko

DETROITO ŽINIOS
(Atkelto iš 2 psl.) 

DLOCO PAAIŠKINIMAI

Tarp Detroito Lietuvių organi- 
« racijų centro ir Lietuvių Bend- 

ruomenės Detroito apylinkės ki- 
lo nesutarimas dėl aukų rinklia
vos Vasario 16 minėjimuose.

Tuo reikalu buvęs pasitarimas
* buvo nesėkmingas. DLOCas apie 

.pasitarimo eigą ir išdavas pain
formavo atskirais lapeliais — pra
nešimais visų organizacijų dele- 

; gatus ir visuomenę, bet negarsi- 
•no'spaudoje, laikydami tai vieti- 

.. xnio pobūdžio reikalu. Lapkričio
26 d. šaukiamas DLOC delegatų 

T nepaprastas visuotinis susirin-
• kimas tuos reikalus svarsty- 
; ti. Bendruomenės informacijos 
; vadovas V. Kutkus “Drauge”, 
! lapkričio 2 d. laidoje išspausdi- 
» no apie tą pasitarimą piktą in- 
e formaciją, kai ką- iš pasitarimo
• eigos atpasakojęs ir kai ką ne-
* pasakęs, kad tik sudarytų neigia-
* mą įspūdį prieš kitą pusę. Mes 
Į į tai nekreipiame dėmesio, gin-
• čuose visko pasitaiko. Bet kai 
; “Drauge”, lapkričio 9 d. laidoje

V. Kutkus korespondencijoje “Iš 
Bendruomenės gyvenimo” atpa- 

X šakojo Bendruomenės apylinkės
* valdybos keistus nutarimus, ty- 

lėti nebegalima. Valdyba, esą,
ę nutarusi išvakarėse DLOCo ren- 

giamo 1979 m. Vasario 16 mi- 
« nėjimo ruošti toje pat salėje sa- 
X vo atskirą Vasario 16 minėjimą, ir 

tai daro iš troškimo vienybės. To 
** dar negana. Bendruomenės val- 

dyba pasisavino DLOC valdy- 
% bos funkcijas. Ji atskirais raštais 
j: — anketomis kreipiasi į DLOCą 

sudarančias organizacijas ir at- 
siklausia jų nuomonės. Ar ne per 
.toli bendruomeninkai nuke- 

■. liavo?

PAAIŠKINIMAI

ti traktuojama aukščiau už ki
tas organizacijas, pvz. Susivie
nijimus, Saulių kuopas, Tautinės 
S-gos sk., Balfą ir kitas. Bend
ruomenė rengia Tautos šventę,

rugsėjo 8 d., renka aukas toje 
šventėje ir niekas nesikiša, nes 
taip susitarta. Bendruomenė ren
ka savų narių nario mokestį, pa
vadintą solidarumo įnašu, bet 
vis permaža. šįmet įsibrovė rink
ti aukas spalio mėnesį į tradicinį 
Balfo mėnesi aukas rinkti ir spau
doje skelbiasi, kad pratęsia sau 
aukų rinkliavą iki metų galo. Be 

-to, Bendruomenė gauna gausių 
pašalpų iš Lietuvių fondo ir ki
tų vienkartinių rinkliavų suvažia
vimams. Tad atrodo, kad Bend
ruomenė lėšomis apsirūpinti turi 
šaltinių per akis.

Altas verčiasi tik iš aukų, gau
namų Vasario 16-sios minėjimuo
se, ir tas Bendruomenė nori pa
glemžti.

DLOCo atstovams pasiprieši
nus jų reikalavimui, jie pasiūlė 
■kitą, būtent Vasario 16-sios mi
nėjime jokių aukų nerinkti, o tik 
vėliau jas rinkti, kaip kas išma
no.

DLOCo atstovai ir su ta pro
pozicija nesutiko. Mes neturime 
paminėtų B-nės aukų šaltinių, o 
taip pat vadinamų partizanų.
•Pasikalbėta ramiai ir bojant rim

ties, bet be pasekmių. Ar dar bus 
tuo reikalu susitikta, palikta at
virai.

Jei bus kokių naujovių ir siū
lymų painformuosime atstovus ir 
visuomenę arba šauksime susi
rinkimą.

D.L.O.C. Valdyba

Dainininkes Donna Gustaitė-Kamm (kairėje)) ir Elena Balušytė-Rukš- 
telienė, dažnai atliekančios dainų programas St. Petersburge, Fla., ir 
kitose Floridos lietuvių kolonijose;

LIETUVIAI FLORIDOJE

sos pasidžiaugė, kad viskas taip Į 
puikiai praėjo.

£? 'JAV LB Detroito apylinkės 
» kvietimu 1978 m. spalio 26 d.

7:30 vai. Dievo Apvaizdos pa r. 
S klasėje buvo pasikalbėjimas tarp
* B-nės apylinkės v-bos atstovų A.
* -Rugienio, V. Kutkaus, dr. V. Ma- 
£ jausko ir dr. K. Keblio ir DL 
£ organizacijų centro valdybos at-

stovu adv. R. Šakio, A. Šimoliū- 
*» no, E., Paurazienės ir B. Brizgio.

Kalbėtasi dėl Vasario 16-sios mi- 
į, nėjimo. Bendruomenės atstovai 

-į? reikalavo, kad minėjimas būtų 
£ rengiamas jų ir DLOCo vardu 
X ir kad aukos būtų renkamos ne 

vien'ALTai, bet ir LB ir kas 
kam norės aukoti.

'DLOCo atstovai pareiškė, kad 
f pagal tradiciją ir senesnius susi- 

tarimus, pagal prieš kelioliką me- 
Z.' tų Detroito visuomenės susirinki- 

me daugumos nutarimą ir pagal 
X DLOCo nuostatus DLOCas ren- 
■ gė 35 įmetus ir ateityje rengs Va- 
5 sario 16-sios minėjimus ir rinks 
į aukas tik ALTai.

DLOCą sudaro beveik visos 
j? Detroite esančios lietuvių organi- 

zacijos, i ji iki šiol įeidavo ir 
X. 'LB apylinkė. Todėl LB apylinkė 
r nėra išskirta iŠ minėjimo bend

ro renginio, bet kartu negali bū*

St. Petersburg, Fla.
MISIJOS KLEBONO 

PAGERBIMAS

Neseniai Šv. Kazimiero misijos 
klebonas kun. Tadas Degutis mi
nėjo savo gimtadienį. Ta proga 
ALRK Moterų sąjungos 76 kuopa 
suruošė minėjimą gražiame Se- 
minole parke. Minėjimas puikiai 
praėjo, nes svečiai sudarė links
mą nuotaiką, parodydami savo 
klebonui prielankumą ir įvertini
mą jo pasiaukojimo tikinčiųjų 
labui.

Mūsų kuopos narių sumanu
mas ir 'visų geraširdžių koloni
jos gyventojų pritarimas davė 
progą mums puikiai aprengt sa
vo kleboną nuo galvos iki batų 
ir priedo įteikti radijo su rekor
deriu ir mikrofonu.

Mūsų Moterų sąjungos kuopa 
yra viena iš naujausių visoje or
ganizacijoje ir oficialiai centre 
buvo įregistruota tik prieš dvejus 
metus, bet mūsų moterys jau yra 
suruošusios keletą didelių minė
jimų ir vis ne sau, o įvairių įvy- 
kių progomis. Energijos narių 
tarpe, rodos, netrūksta gal dėl to, 
kad kuopon yra įstoję keletas bu
vusių sąjungiečių ir prie veiki
mo prisidėjo kolonijos veiklesnės 
moterys. Visos drauge be jokių 
pretenzijų dirba visuomeninį dar
bą ne tik savo tarpe, bet ir visur 
dalyvauja ir kitų draugijų vaka
rus remia.

Moterų sąjunga dėkinga vi
siems už paramą ir atsilankymą, 
kaip visiems bažnytinio komite
to nariams, kuopų bei draugijų 
pirmininkams, LB pirmininkui A. 
Gruzdžiui. LB Floridos apygardos 
pirmininkui Kaziui Gimžauskui, 
ALTos skyriaus pirmininkui An
tanui Rūkštelei, BALFo pirmi
ninkui J. Valauskui ir Lietuvių 
Klubo vicepirm. J. Jasinskui ir jų 
žmonoms. Dėkingos yra ir muz. 
P. Armonui, kuris su savo akor*

d eonu visus palinksmino.
Negalima aplenkti nepaminė

jus darbščiųjų kuopos narių ir 
mūsų rėmėjų, kurios savo na
muose pagamino visą karštą mais
tą jį atvežė ir svečius pavaišino. 
Daugiausia rūpesčio pridėjo šei
mininkių vyriausioji Mary Boza, 
jai talkininkavo visos kuopos na
rės ir jų draugės.

Dėkojame visiems, kurie bet 
kokiu būdu prisidėjo prie sėkmės 
šio minėjimo, pagerbiant mūsų 
visų kleboną kun. Tadą Degu
tį-

Donna Kamm
TRUMPAI

— Moterų sąjungos 76 kuopos 
valdybos narės — vicepirm. Ona 
Juška, sekretorė Stasė Stanelienė, 
Julija Adienė, ižd. Mary Boza, 
ižd. glob. Liuda Sprindžiūnas ir 
pirmininkė Donna Kamm posė
džiavo Brown Derby restorane. 
Išklausiusios pranešimo iš įvyku
sio mūsų klebono pagerbimo vi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuuniiiiiiiiiiiiiiii

PLU MBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro.

SERAPINAS — 636-2960 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

— Nutarta sušaukti kuopos su
sirinkimą gruodžio 28 d., ketvir
tadienį, 11 vai. ryto pranciškonų 
salone. Po susirinkimo visos vyks 
į restoraną pietų. Prašo visas 
nares dalyvauti ir atsivesti po 
draugę, nes tai bus sąjungiečių 
Kalėdų švenčių proga suėjimas 
ir pasisvečiavimas.

— Mary Boza, Emilija Mazol, 
Eliz. ir J. Smetonai ką tik grįžo į 
po keletas savaičių atostogų, 
praleistų gražiuose Havajuose.

— Stasys Bakutis, mūsų kolo
nijos veikėjas, pergyvenęs keletą 
operacijų ir išbuvęs ligoninėje du 
mėnesius, grįžo namo ir globoja
mas savo žmonos Elenos. S. Ba
kutis, būdamas labai kritiškoje 
padėtyje, ligos metu susilaukė 
daug užuojautos ir nuoširdumo 
nuo savo draugų ir kaimynų, ku
rie jį lankė kasdien ir jo žmoną 
guodė. Mūsų kolonijoje yra labai 

I daug geraširdžių žmonių, 
užjaučia vienas kitą.

— Fort Myers, Floridos, 
raštis neseniai buvo įdėjęs 
to skyriuj nuotraukas Eric i 
Kamm, pasižymėjusių jaunučių 
teniso žaidėjų tik 9 ir 10 metų, 
atstovaujančius jų priemiesčio 
Landings turnyre. Jų tėvas Da- 
vid 'Kamm, finansininkas, yra ma-I 
nageris finansų investavimo fir
mos Raymond, James and Asso- 
ciates, Stock Brokers, Fort Myers.

— Ona Jakubauskas neseniai I 
pergyveno akies operaciją, bet vis
kas eina į gerąją pusę ir vėl ener
gijos pilna žada įsijungti į veiki
mą.

— Elena Valušytė-Rūkštelie- 
nė, muzikė, baigusi Kauno kon
servatoriją, lyrinis sopranas, dai
navusi Lietuvoje, Australijoje per 
valstybinę radijo stotį, davė kon
certus Los Angeles, Cal. Ryš
kiausias jos pasirodymas buvo 
jos rečitalis Vokietijoje. Ji suorga
nizavo ir vadovauja Rūkštelie- 
nės orkestrą St Petersburge.

— Donna Gustaitė-Kamm lan
kė Detroito konservatoriją, dai
navo Margučio, Lietuvos vyčių 
ir parapijų choruose. Daug veikė 
Lietuvos vyčiuose, vėliau įstojo į 
Amerikos politinį veikimą ir į 
Katalikių moterų organizaciją — 
Moterų sąjunga. Ilgus metus pir
mininkavus Chicagos apskričiai, 
ėjo centro pirmininkės ir centro 
iždininkės pareigas. Suorganizavo 
76 kuopą St. Petersburge ir jai 
pirmininkauja. Didžiausias jos 
veikimo pasireiškimas buvo 1972 
m., kai Chicagos meras Richard 
J. Daley jai įteikė auksinę sagutę 
ir bronzinį žymenį priimdamas į 
miesto garbės sąrašą, — “City of 
Chicago Hali of Fame”.

— Elena Rūkštelienė su savo 
oktetu yra atlikusi daugelį pro
gramų ne tik St. Petersburge, bet 
ir rytiniuose Floridos miestuose 
su didžiu pasisekimu. Keletoje žy
mesnių banketų E. Rūkštelienė 
ir Donna Kamm sudarė duetą, su- 
giedodamos Amerikos ir Lietuvos 
himnus prieš programas Lietuvių 
klube.
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MARQUETTE P ARK
6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 2 

maš. mūr. garažas. Arti 66-os 
Washtenaw. Prieinama kaina.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymas
Draudimai — Income Tai 

Notariataa — Vertimai

ir

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

OAK LAWN BY 0WNER
12 yr. old brick raised ra.nch. 

3 bedrms, 1J^ baths, vali to vali 
carptg. Centrai air-cond. Gas fire- 
place. Finisbed family room & rec. 
rm. with bar, 2 car gar. Gas grill. 
$69,500.00. Call after 5 p. m. 
636-9094

WOODWOMER FORtUi
Experienced on «et«p 

Machinery nece*arj,

Ezc-ellent Sžtary

For Top Ezperienced

Call for appointrnent —

2500 N. Bosvrorfhjye,
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NAMAI TAI AUKSAS
Švarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso.

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 pirkti už $41,800.00.

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

Gražus platus sklypas ir garažas We have an immediate 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. fulJ time file clerfc J

i;XCELLENT OPPORTL5I7Y k,

MACHINE OPEMTOR
To Work WMb 8oft Jfejalt> 
have knott'ledge of s»an«teM 
shop practlces and bę abte 
mefisuring Instrumente. '

Contact WaUy • Kaulai 
OLD MNE COMPA5V 

315-0230imimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
M. A. ŠIMKUS

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiuiii

kurie

- i, dien- 
i Spor- 
ir Rex

Koresp.

iiiimiimmiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimiiiiii

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con- 
necticut lietuviams !
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM.

Dirokt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
1407 Force Drive 

Mountainside, N. J. 07092 
Tel. 232-5565 (code) 201

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

(Vadovauja prof. J. Stukas)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 'l
Antanas Rubšys

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrijr ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes- 
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata.

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

MISCELLANEOUS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstuir i

Tel. 376-1882 arba 376 5996

iiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiiiii 
niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiL iiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St, telef. 776-1486 

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
iiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, UI. 60632, telef. 927-5980
IIIIIIIIIIIIHllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiinihiiiiiiii

Valdis Real Esfate
2625 West 71 si Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

Namas — Svajonė: 3 butai, 4 vo
nios, centrallnla šaldymas, atomlnB 
slėptuvė. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patlo, Marąuett® Parko centre.

Mūr. bungalow. 
žlal užlaikytas.

Namas ir 
biznis. $80,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas

3 miegami. Gra- 
$34,000.

tavernos - svetaines

Dideli taverna, sale
2 batai po 6 kamb.

2951 W. 63rd St.. 436-7878

DĖMESIO!

VYRAI IR MOTziTĮ

i FILE CLERKĮ
Į We have an immediate op*nia>;'

pany benefits offered. Houb floą Į 
Tel 541-9500

ACCO EMTERNAUONAL 
(Hintz & Wolf Rds.) 

VVheeling, IUinois

Eųual Opportunily EmployerAn

HELP WANTED — MOTOn

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168J.. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiuiiiiiii
iiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinmiiiii 

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREEKIENfi

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 09 St., Chicago, HL 00629. 

TEL. — WA 5-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

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

Tel. — WA 5-8063 
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIH

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 su
naudojimą sumažinti iki 50^.

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti?

D€J nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite

EXPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd Si., Chicago 

Tel. 436-3606

ilNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iŠ mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
3333 S. nalsted St., Chicago, m. 60608 
2501 W. 60th St., Chicago, UI. 60620 

Telef.: 025-2737 — 254-8820
Vytautas Valantinas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiii

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

FRANK ZAPOLIS
8208K West 95th Street

Oliicago, nilnols
Telef. GA 4-8654

Perskaitę “Draugą” duokite 
ji kitiem® pasiskaityti.

Leiskite mums priminti, kad

BUDRAIČIO REALTY
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į Nailonai Association of Realtors.

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

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

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street

Tel. — 767-0600

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 4 kamb. tratas Benvyne 
dirbantiems suaugusiems. Kilimai. 
Nuoma $235.00 mėn., įskaitoma 
gazas ir elektra. Skambint —

484-5838

Išnuomojamas Palos Hills 
apšildomas 4 kambarių butas. 

Skambinti 598-5285

IŠNUOM. Brighton Parke 5 kamb. 
butas 2-me aukšte, suaugusiems.

Skambint 927*5745

DĖMESIO

iiiiiliiiiiiiiillilTYmiiilllllllllilillIiiiiilllill

STASYS YLA

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS

Šeimos kūrimo vyksmai. Port
felio — iliustracijos: Zita So- 
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato, 180 psl.— 
Kaina su persiuntimu $21.27.

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, Dl. 
60629.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»llllllH»IHIIIIi I

EXPERIENCED BOOKKEūn 
Mušt do some typing & other p. 
neral office work. Call:

GUY 487-5500.

Chicago Food Processois 
6636 So. VVeutirorth Avė.

CLSTOMER SEBVICE
& INV.ENT0RY CLERK

Call GUY 487-5600.

Chicago Food Procesai 
6636 So. Wentworth Avt I 

------------------------------------- į
N O B~l'pTt K Ti i

Ieškau pirkti senus medinius HA 
gamintus prieš 1930 m.: Kosa 
s tai us, kedro skrynias, kėdes, t- 
"Oriental" kilimą iij priešai 
kainas. 312-891-3334

Dienraščio “Draugo" 
nistracijoje galima pasirink I 
vairių liaudies meno dtrt’T 
džio, keramikos, drobės, 
pat gražiai papuoštų 18ių

Apsilankykite į “Draugo'^ 
minis trati ją ig pasiaūržkit0-6 
rasite kai ką padovanoti 
giminėms ar draugam*

‘Draugo” adresas: "
63rd St, Chicago, Dl. 60^

Apsimoka skelbtis dieo. 
uea jis plačiausiai 

tuvių dienraštis, gi 
ooa yra visiems priekiBD1*l

Perskaitę “Draugą 
jį kitiems pasiskaityti^. 

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasiįįIi
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bręstančio talento
KONCERTAS

. Lapkričio 4 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje įvyko pianisto Vy
tauto Smetonos, šiame krašte 

i gimusio bei muzikos mokslus bai
gusio, paskutiniojo nepriklauso
mos Lietuvos prezidento vaikai
čio, koncertas rečitalis, kurį ati- 

č darė Fėliksas Andriūnas, Balfo 
direktorius, pabrėždamas, kad 
mūsų kultūriniame lobyne svar- 

i bią vietą užima ir muzikinis me
nas.

' Programą,'susidėjusią iš dviejų 
dalių, atliko vos 23 metus perko
pęs, gražiai nuaugęs, jau plačiai 
apkeliavęs ir gražiai užsirekomen
davęs amerikiečių didžiose kon
certų salėse bei žymių muzikos 

' kritikų aukštai įvertintas Vytau
tas Smetona. Jis pradėjo J. S. Ba
cho Partitūra 'B - dur S. 825, susi
dėjusią iš preliudo allemande, cor- 

’ sente, sarabande, menuetas I 
Į- menuetas-H ir gigue.Kūriniai klau 

sytojU buvo šiltai priimti. To
liau įdomiai buvo atlikti Franz 

į Liszto Funerailles ir kiti kūriniai.

Skambinant W. A. Mozarto Sc- 
j natą A-moll, jutosi malonūs kon- 
f" trestai, ypač andante contabile 
7 con espressione.
p Po pertraukos klasinės C. De- 

įl bussy, F. Chopino, A. Skria-
• bino ir M. K.Čiurlionio kūrybos, 

b kuri susidėjo iš Lakštingalos ir 
Į trijų preliudų. Priedui publika 
- išprašė dar tris trumpus kūrinius.

Programa, įskaitant ir ptrtrau- 
| ką, užsitęsė 2 vai. Nei fortepijo- 
■ nas, nei salė nebuvo pilnai pri- 
į taikyta aukštos meninės vertės 

koncertui. Nežiūrint visų trūku
mų, dėka meninių gabumų bu 
vo atsiekti gražūs rezultatai.

Sakoma, kad moderniųjų kla
sikų kūrinių pilnam supratimui 
ir brandus koncerto dalyvis turi 

. klausytis bent kelis kartus, nes 
.juose, mažai širdį suvirpinančių 

'"akordų. Nors mūsų koncerte bu
vo tik senųjų klasikų muzika su 
savo -maloniais niuansais, tačiau 

, jutosi šioks toks panašumas. Po 
koncerto, išsikalbėjus su vakaro 

. dalyviais, publiką buvo galima
* suskirstyti į tris grupes:

(I) fortepijono muziką supran- 
. tantieji ir jos grožį juntamieji,

(2) sugebantieji aukšto meninio 
lygio muziką suprasti, nors ne
suvokdami muzikos plonybių ir
(3) tie, kuriems' vieną kartą pa
klausius klasikinę muziką, sunku 
ją perprasti. Paskutinioji grupė 
buvo bene didžiausia. Pirmoji ir 
antroji grupė Smetonos koncertu 
buvo sužavėta, o trečioji per 2 
vai. kiek nuobodžiavo. Taip yra 
galbūt, todėl, kad fortepijono mu
zika retai girdima ir neturime 
progos su ja arčiau susipažinti bei 
prie jos priprasti.

Koncerto klausėsi pilna parapi
jos salė. 'Regina Raubertaitė, sky
riaus pirmininkė, paskutiniajame 
seime išrinktoji Balfo direktorė, 
nuoširdžiai padėkojo Vytautui 
Smetonai už gražią programą, o 
vakaro dalyviams už atsilanky
mą.

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

tuvių laimės Frank Passic straips
nio vietas, liečiančias Lietuvos is
toriją, norėjau parodyti, kaip ji

■ gražiai, trumpai ir beveik išsamiai 
(gaila, peršoka per Mindaugą) 
pristatyta žurnalo skaitytojams. 
0, kad bent .taip Lietuva būtų pri- 
fitatoma svetimkalbėse enciklope-

I dijose?
BNeturėjau tikslo atpasakoti 

straipsnio vietų apie Lietuvos pi-
| ragus ir monetas. Paminėsiu tik 
t tiek: autorius pabrėžia, kad Lietu

va visada buvo pagrindine numiz-
I batikų studijų sritimi, nes 90% 

gintaro, daugelio tautų šimtmečiais 
j naudoto prekyboje pinigų vietoje, 

paeina iš Baltijos valstybių ir Lie
tuvos gintaras yra aptiktas net 
Egipte; straipsnyje minimas Balze- 
ko mvziejaus gintaro rinkinys ir 
didelis dr. A. Račkaus senovės ii*

- viduramžių lietuviškų pinigų (ir 
labai retų) rinkinys, buvęs Vytau
to Didžiojo muziejuje, Kaune, ku
rio likimas nežinomas; informuoja
ma, kad 1941 m. rusai atėmė visus 
popierinius ir sidabrinius litus, ir,

■ kad monetos buvo Maskvoje sulie- 
■■ dintos, dėl ko Lietuvos monetų yra

likę nedaug, o ypač 1928 m. de- 
Smtličio (su nrez. Smetona), ku
rio buvę nukalta tik 180,000. Lie
tuvos pinigų istorija straipsnyje 
jpinta į Lietuvos istoriją yra įdo
mi (tik po Basanavičiaus penkličiu 
ir Vytauto Didžiojo dešimtličiu yra 
sukeisti parašai).

P. S. (Ša aprašyto straipsnio fo
tostatinę kopiją man atsiuntė Wes- 
tem Maryland kolegijos prof. dr.

- William M. David, parašęs apie
Pabaltijo valstybes disertaciją 
(Liet. Enę. 36-180 ir Enc. Ut. 2- 
43). Jis yra didelis keliautojas^ Šią 
vasarą man rašė iš Pekino, Kini
jos, o anksčiau iš Indijos, Islandi
jos, Meksikos ir kt. kraštų. Paste
bėjęs ką apie Lietuvą, tuoj siunčia 
cria nuotraukas. The
Numismatist žurnalą leidžia Ame-

. 6''. •. Sccjety. Jo ad
resas: 818 Cascade Avė., Colorado 
Springs, Colorado.

Jonas Jasys
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naudotis Siautės jūros natūra- 
I liom dujom, ir tyrinėtojai pra- 

Bendruo I ar ne?abma jų dar
v . kur nors panaudoti, ne tik ku-
, , ,.' rui. IVI bendroves laboratonio-

se tą problemą sprendžia dr. 
jDerek Stringer. Jam jau pasi
sekė dujas paversti maistu —

proteinas.
Kol kas ta košelė super-fima 

prie laboratorijos auginamiems 
paukščiams ir kiaulėms. Bet dr. 
Stringer įsitikinęs, kad apie 
1980 m. tas gaminys bus nau
dojamas dešroms daryti ir ki
tokiems mėsos kepiniams.

Mielai motinai Lietuvoje mirus,

Dr. PETRĄ KISIELIŲ, ELENA RAZMIENL
jų šeimas ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
liūdi

LIETUVIAI JUNGIASI I I 
DEMONSTRACIJĄ NEW 
YORKE PRIEŠ SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Pasaulio Lietuvių 

menė kviečia New 
apylinkės lietuvius
jungtinėje lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių ir gudų demonstra
cijoje prieš Sovietų kolonializ
mą. Demonstracija vyks šių 
metų lapkričio 26 d., sekmadie
nį, prie Jungtinių Tautų Sovie
tų misijos.

Visi demonstrantai renkasi 
1:30 vai. p. p. prie Americana 
Hotel, esančio prie 52-ros gat-< 
vės. Iš ten bus žygiuojama prie 
Sovietų misijos (Lexington ir 
67-tos gatvės), kur įvyks de
monstracija. Į demonstrantus 
prabils Pavergtų tautų atsto
vai. Lietuviams atstovaus P LB 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas ir Simas Kudirka. Demon
strantai prašomi atsinešti savo 
plakatus ir lietuviškas vėliavas. 
Į plakatus galima įrašyti atitin
kami šūkiai, pvz., “Freedom 
for Lithuania” ir "Decolonize 
USSR” ir pan.

LF Bičiuliu Chicagos Sambūris

Brangiam tėvui

KLASES DRAUGAI

Br. Vaikaitis

NAUJAS STADIONAS

bei jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą.

SUDEGĖ VAIKAS

Vanda ir Gediminas Baiukai

M

Lietuvos Dukterų Draugija

buv. laisvojoj Lietuvoje Joniškio

ADOLFUI

Aleksandras Zujus

Mielam Bendrakursiui, 
gimnazijos direktoriui

Trejų metų berniukas degant 
jų namui 1224 W. 32 Place, 
Chicagoje bandė pasislėpti po 
matracu, bet žuvo liepsnose. 
Tėvų tuo metu nebuvo namie.

K
n

A. f A.
ORVIDUI mirus,

p. VACLOVAI ORVIDIENEI, dukteriai p. BRIGITAI TA-
MULIONIENEI ir giminėms nuoširdžius užuojautos žo
džius taria

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7^6672
2424 W. o9th STREET Tel. REpublic 7-1213 1

11029 Southvvest Highvvay, Palos Halis, 111. Tel. 974-4410* i

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

Tel. YArds 7-1138-3.9.

Tel. OLympic 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAN1CA AVĖ.

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė.. CICERO, 1LI..

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JONAS LUK AS

Nuliūdusi žmona Victoria ir giminės

tomai tik

ar
turėtų

lietuviškoms 
knygynas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

Mielam bendraklasiui

DR. PETRUI KISIELIUI ir jo šeimai
bei kitiems artimiesiems, motinai

A. A. ELENAI KISIELIENEI Lietvuvoįe mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir dalyvauja jo 
liūdesyje.

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, mielai

ELENAI RAZMIENEI ir Dr. PETRUI KISIELIUI

A. A.
VYTAUTUI ROJGEVIČIUI mirus,: į 

jo dukrai, mielai draugijos narei JANINAI S K AM AI 
reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugija

Svajojama apie naują sporto 
stadioną Chicagoje. Atstovų rū
muose Springfielde M. Madigan 
iš Chicagos daugumos vadas, 
pasiūlė įstatymo projektą, ku
riuo būtų praplečiamos teisės 
Metropolinės parodų vadybos, 
kuri tvarko McCormic parodų 
rūmus, kad ji galėtų rūpintis ir 
nauju stadionu.

Roma ir Viktoras Masčiai 
Janina ir Jonas šalnai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

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

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,

ELENAI RAZMIENEI ir Dr. PETRUI KISIELIUI, 
jų ŠEIMAS' ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
liūdime.

I Brangiai ir mylimai mamai

A. t A. ELENAI KISIELIENEI
I Lietuvoje minis, dr. PETRĄ KISIELIŲ, dr. DOMĄ 
I KISIELIŪTĘ ir ELENĄ RAZMIENĘ ir jų šeimas nuo- 
I širdžiai užjaučia

Eugenija ir Kazys Kriaučiūnai 
Ona ir Vytautas Remeikiai

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą, kurio netekau 1975 metais lapkričio 22 d. Nors 
laikas bėga, bet aš jo niekada negalėsiu užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą bus laikomos Gregorinės šv. Mišios lapkričio mėnesį 
ištisai Tėvų Pranciškonų koplyčioje ir lapkr. 22 d., 9 vai. ryto St. 
Petersburge.

Maloniai kviečiu visus dalyvauti ir pasimelsti už a. a. Jono 
sielą.

I Brangiai motinai

A. t A. ELENAI KISIELIENEI
I Lietuvoje minis, dukterį ELENUTĘ RAZMIENĘ, sū- 
I nu dr. PETRĄ KISIELIŲ ir jų šeimas bei kitus arti- 

■ muosius nuoširdžiai užjaučiame.

Genė ir Kazys Šukiai

Mielai motinai Lietuvoje mirus,

ELENĄ RAZMIENF su šeima
bei gimines širdingiausiai užjaučia

Illinois Lietuviu Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Pagelbinis 
Moterų Vienetas

Mylimam vyrui

A. t A. ADOLFUI ORVIDUI mirus,
jo žmonai VACLOVAI, ilgametei draugijos seniūnei, 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Mylimai motinai

A. t A. ELENAI KISIELIENEI
Lietuvoje mirus, ELENĄ RAZMIENĘ ir Dr. PETRĄ 
KISIELIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Juozas ir Kazimiera Briedžiai

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ZŪDYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

V. Peferaičio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Baravyko 
Angliškai - lietuviškas žodynas

Šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato (9x6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant 
Btipriais kietais viršeliais.

Tikrai graži dovana jaunom 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas 
šiais tomais.

Atskiri tomai po $10.00; abu 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami 
valstybės pirkėjams).

DRAUGO KNYGYNAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629

ryškiai balto popieriaus, au

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741r2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel: 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS. J

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

(paštas ir

maišytoms 
didžiuotis

$18.00 
mokesčiai Ulinois

■
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x Muz. Alice Stephens vado
vaujamas “Liros” ansamblis 
rengia lenkiškų ir angliškų dai
nų koncertą Marijos aukšt. mo
kyklos salėje gruodžio'3 d., sek
madienį, 3:30 vai. po pietų. 
“Lotos” choras yra dainavęs ne 
tik Amerikoje, bet ir Europoje, 
ypač stipriai pasirodęs Lenki
joje.- Kaip pianistas ir svečias 
muzikas Manigirdas Motekaitis 
dalyvaus šiame koncerte. Cho
re dainuoja Elz. Steponavičienė, 
nors daugumą sudaro lenkų kil
mės dainininkės. Informaciją 
veda televizijos atstovė Lycy- 
na Migala.

X Dr. J. B. Jerome skaitys 
paskaitą Amerikos Liet kat. 
federacijos suvažiavime apie 
tos federacijos uždavinius ir 
paskirtį. Koreferentas bus Sau
lius Kuprys. ALRKF tarybos 
suvažiavimas šaukiamas lapkri
čio 24 d. Marijonų vienuolyno 
salėje prie “Draugo”. Seimo 
posėdžiai vyks Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje Brighton 
Parke lapkričio 25 d. Vakare 
7:30 vai. ten pat salėje ban
ketas.

. x Bronius Dūda, Liet. Tauti
nės sąjungos valdybos vicepir
mininkas, yra iš Los Angeles į 
Chicagą atskridęs. Pagrindinis 
kelionės tikslas — paskubinti 
knygos “Tautinės minties ke
liu” leidimo reikalus. Šio vei
kalo spaudos darbai jau atlieka
mi “Draugo” spaustuvėje. Br. 
Dūda aplankė “Draugą”, kalbė
josi su dienraščio vadovais, pa
liko auką. Į Los Angeles iš
skrenda šį penktadienį.

X Vlado Bikulčiaus valgyklo
je Cicero, UI., įvyko a. a.. J. 
Skurvydienės atminimo pietūs 
lapkričio 4 d. Per klaidą lapkri
čio .15 d. “Drauge” buvo pami
nėta ne valgyklos savininko, o 
kito asmens pavardė.

X Dail. Jadvygos Paukštie
nės - Dobkevičiūtės meno kūri
nių paroda ir akademija įvyks 
lapkričio 17 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Visa visuome
nė, ypatingai jaunimas kviečia
mi dalyvauti. (pr.).

X Zarasiškių klubo Krintan
čių rudens lapų pasilinksmini
mo vakaras įvyks lapkričio 18 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. šau
lių namuose, 2417 W. 43 St. 
Programoje sol. A. Baronaitytė, 
akompanuos M. Motekaitis. Bus 
dovanų paskirstymas, šalta ir 
šilta vakarienė. Šokiams gros 
puikus Markausko orkestras. 
Rezervacijoms skambinttti tel. 
434-7916. Kviečia valdyba.

(pr.).

>' X Tavernai reikalingas dar
bininkas dirbti rytais. Skam
bint po 12 vai. dieną telef. — 
PR 8-9721. (sk.)

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

X MIAMI BEACH, FLORI 
DA, Jazbučių Motelyje, 8910 
Collins Avė., žemos vasaros kai
nos iki gruodžio mėn. 15 d. 
Dviems asmenims savaitė nuo 
$70.00. Skambinti vakarais tel. 
(805) 865-2678. Okeanas ir
pliažas čia pat. (sk.)

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2918 We»t 63rd 
Str Chicago, m. TeL 4364887. 

(sk.).

X Levosė Kriščiokaitienė iš 
West Hartfordo, mums rašo: 
“Įvertindama sunkų lietuviško 
dienraščio darbą, siunčiu nors 
mažą 10 dol. auką. Telaimina 
gerasis Dievulis Jūsų nenuilsta
mus darbus lietuviškam žo
džiui”. Labai ačiū.

X Daytona Beach ir apylin
kės Amerikos lietuvių klubas 
paskyrė ir per valdybos pirmi
ninką Adolfą Andrulį bei se
kretorę Bernadetą Braciūtę -) 
Colee atsiuntė 10 dolerių auką, t 
Dėkojame.

X Kun. Petras Urbaitis, prieš grįž
tant Brazilijon, trumpam lankosi Chi- 
cagoje. Jis yra apsistojęs pas F. A. 
Valaičius (6800 S. Campbell Avė., Tel. 
778-2126).

Misionierius praneša, kad per jį — 
norintieji gali užsisakyti “Penkiasde
šimtmetį" — “Cinąuentenario” — 
gausiai iliustruotą veikalą apie lietu
vius ir jų (1926-1976) veiklą Brazili
joje. Auka laisva (arba 8 dol. su per
siuntimu).

Be to, būtų prasminga iš anksto už
sisakyti ir paremti "Petras Perku- 
mas”, 19-mečio jaunuolio biografinės, 
pašaukiminės, 286 paveikslais išpuoš
tos knygos išleidimą. Knygoje bus pa
minėtas ir lietuvių saleziečių (1927- 
1977) penkiasdešimtmetis veiklos, pen
kiuose kontinentuose, 17-koj kraštų. 
Kreiptis: Lietuvių Misija, Caixa Postai 
4421, 01000 S. Paulo, S. P. BRAZIU

(sk.)

x Skubiai reikalingas Vytau
to (Vito) Butkio, a. a. kun. A. 
Linkaus sesers sūnaus, adresas. 
Prašoma jį atsiliepti ar žinan-

Šileikiui

(sk.).
čius pranešti dail. M. 
tel 434-6155.

X “Aslan Outlook”, laisvų
jų kiniečių angliškai leidžiamas 
žurnalas, spausdinamas Tapei 
mieste, Taivane, liepos mėnesio 
laidoje iliustruotuose spalvoto
mis nuotraukomis puslapiuose 
įsidėjo sol. Dalios Kučėnienės 
dvi nuotraukas — vieną kon
certo metu, kitą bendrą Su kitų 
tautų atstovais.

X Sol. Dana Stankaitytė, 
lapkričio 12 d. atlikusi puikų 
koncertą Bostono lietuviams, 
grįžo vėl į Chicagą. Jos dainų 
plokštelei leisti su šimtinėmis 
vėl prisidėjo dr. Antanas ir Ele
na Razmai ir Elena ir Stasys 
Barai, su penkiasdešimt dolerių 
prisidėjo Emilija ir Liudas Va
lančiai ir Regina ir Albinas 
Smolinskai, su keturiasdešimt 
— Stasys Virpšta ir su dvide
šimt penkiais — Anatolijus 
Kairys. Tikimasi, kad plokšte
lei solistė tuoj pasiruoš ir vi
suomenė greitai galės jos dai
nomis gėrėtis.

X Lietuvių meno ansamblis 
‘“Dainava” Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioj Brigh
ton Parke lapkričio 19 d. 10 
vai. giedos per iškilmingas šv. 
Mišias, LB Brighton Parko apy
linkei pradedant švęsti 25 metų 
sukakties minėjimą. Apylinkės 
valdyba prašo gausiai dalyvauti* 
iškilmingose pamaldose ir iš
klausyti dainaviečių melodingų 
giesmių.

RUOŠIAMASI SIDABRINIAM 
JUBILIEJUI

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba su talkininkais intensy
viai ruošiasi savo apylinkės 25- 
rių metų sukakties paminėji
mui. Lapkričio 8 d. vicepirm. 
Kazio Laukaičio namuose val
dyba buvo susirinkusi posėdin, 
kuriame aptarė skubius minėji
mo ir kitus reikalus.

25-rių metų sukakties. minėji
mą apylinkė pradės lapkričio 19 
d. 10 vai. iškilmingomis pamal
domis Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje. Malonu čia 
paminėti, kad iškilmingas šv. 
Mišias atnašaus tos parapijos 
klebonas prel. D. A. Mozeris, o 
pamokslą sakys Jėzuitų provin- 
ciolas kun. Leonas Zaremba.

X John G. Evans, Jr., vado
vauja komitetui, kuris lapkri
čio 18 d. rengia specialų ban
ketą Niko’s restorano salėje Šv. 
Kryžiaus ligoninės naudai J. G. 
Evans yra nuolatinis šios ligo
ninės darbų rėmėjas ir dažnai 
vadovauja rengiant didesnius 
koncertus ir parengimus.

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė

; IŠ AUTI 
IR TOLI
i, k. VJU4TYBUE

— Inga šmulkštytė išrinkta 
Moksleivių tarybos pirminin
ke aukštesniojoje mokykloje 
(North higschool) Forest Way- 
ne, Indiana. Gimnazijoje moko
si 1800 mokinių ir balsavime j 
dalyvavo apie 1000. Baigusi šią 
mokyklą, Inga nūmato studi
juoti prekybos administraciją, o 
vėliau teisės mokslus.

— Palm Beach Post, Fla., 
laikraštis organizuoja savo įs
taigą (Branch Office) Juno ir 
Palm Beach Gardens apylinkei.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X LB Patersono, N. J. 
apylinkės valdyba, dėkodama 
"Draugui” už gerą ir objekty
vią, informaciją, per A. Rugį at
siuntė 30 dolerių auką ir tuo 
dosniai parėmė mūsų pastangas. 
Maloniai dėkojame.

X Robertas Majauskas, ilga
metis "Draugo” skaitytojas 
Philadelphijoje, persikėlė į Chi
cagą. Keisdamas adresą, at
siuntė malonų laiškelį ir auką. 
Ačiū.

X Chicago International Film 
Festival jury komisijoje šiais 
metais buvo pakviesti Lithua- 
nian Video vedėjai Teresė ir Jo- j 
nas Bogutai. Filmų festivalyje 
jie dalyvauja kaip garbės sve
čiai.

X Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos Clevelande valdy
ba paskyrė "Draugui” 15 dol. 
auką ir ją per iždininką J. Rau- 
linaitį atsiuntė. Maloniai dė
kojame.

X Emilija Juršėnaitė, Chica
go, UI., sesuo a. a. kunigo Ka
zimiero Juršėno, Sibiro kalinio, 
kiekvienais metais paremia sa
vo dienraštį. Ir dabar, nusipir
kusi "Drauge” knygų, paliko 
auką. Dėkojame.

X V. K. L. s-gos Chicagos 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Jaunimo centro 
203 kambary.

X Jūrų šaulių Klaipėdos kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį 3 vai. p. p. Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje.

Omahoje rudens vakaras įvyko spalio 28 d. Šv.. Antano parapijos salė
je. Dainuoja kvartetas "Lakštingalos”: Kristina Kartanienė, Irena 
Matz. Lile Estes ir Donna Praitiene. Akompanuoja Gladys May.

Nuotr. I. Gaidelio-

sidabrinį jubiliejų ir su tokiu 
pat bendruomenišku pareigin
gumu jungti savo apylinkę vie
ningam lietuviškos egzistencijos 
išlaikymui ir dirbti pavergtos 
tėvynės laisvės atgavimui.

Juozas Šlajus

VILNIAUS UNIVERSITETO 
400 M. SUKAKČIAI 

BESIRUOŠIANT

Liet. Katalikų mokslo akade
mijos Chicagos židinio susirinki 
mas įvyko lapkričio 12 d. 2 v. p. 
p. Jaunimo centre. Jį pradėjo 
pirm. kun. V. Bagdanavičius, 
savo atidaromam žodyje nu
šviesdamas šio susirinkimo tiks 
lą — pasiinformuoti apie 1979 
m. Darbo dienos savaitgalio me 
tu Chicagoje įvyksiantį Lietu
vių Katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimą.

i Židinio sekr. J. Masilionis per 
skaitė paskaitų projektą. Iš vi
so jų numatyta 20. Paskaitos 
apims universiteto įsikūrimą, 
atskiras mokslo šakas, kiek ir 
kaip jos ten reiškėsi ir buvo puo 
selėjamos: Lietuvos istoriją, lie
tuvių kalbą, literatūrą, geologi
ją ir filosofiją, teisę, eekonomi- 
nius mokslus, matematiką, me
diciną, inžineriją ir t. t. Kiek
vienai šakai numatytas prele
gentas. Juos kviečia LEMA 
centras.

Židinio iždin. inž. K. Pabedins 
kas perskaitė suvažiavimo dar
botvarkės projektą. Prasidėtų 
1979 m. rugpjūčio 31 d., penkta 
dienį, vakarone ir susipažinimo 
vakaru Jaunimo centro kavinė
je- Daugiausia paskaitų būtų 
šeštadienį, rugsėjo 1 d., kiek ma 
žiau sekmadienį. Sekmadienio 
vakare būtų banketas. Pirmadie 
nį, rugsėjo 3 d., būtų Chica
gos židinio narių susitikimas 
su iš Romos ir kitur atvykusiais 
akademijos nariais. Kiež žino
ma, ir Pasaulio Liet, kat bendri 
ja tą dieną ruoštų savo suvažia
vimą.

Po šių pranešimų susirinku
sieji buvo pakviesti aktyviai da
lyvauti diskusijose. A. Rūgytė 
ir kun. J. Vaišnora abejojo, ar 
Iper 2 dienas įmanoma išklau
syti 20 paskaitų, ar ne per daug 
pasirinkta temų. Kun. I. Urbo
nas siūlė paskaitas pradėti jau 
penktadienį, o A. Rūgytė — jei 
ne paskaitas, tai bent registra
ciją ir atidarymą atlikti jau 
ketvirtadienį. J. Masilionis siūlė 
vakaronę suvažiavimo klausi
mais daryti pavasarį, nes joje 
galima padaryti gerą parengia
mąją propagandą. V. Žemaitis 
ir V. Liulevičius daugelio pa
skaitų bijančius nuramino, sa
kydami, kad paskaitos turėtų 
vykti sekcijomis, viena su ki
ta sutapti. Klausytojas pasiren
ka sau patinkamą. Kun. V. Bag
danavičius, atsakydamas dis
kusijų dalyviams, pareiškė, kad 
temų daug, nes norima į Vil
niaus universitetą pažiūrėti iš 
visų pusių, išknibinėti visais po
žiūriais.

Tęsiant diskusijas, inž. A. 
Rudis siūlė nepasitenkinti Vil
niaus universiteto minėjimu 
vien savo tarpe, o išeiti ir į ame 
rikietišką visuomenę. Nors Vil
niaus un-tas Įkurtas svetimtau

Be to, Brighton Parko lietu
viams tikrai bus męloni staig
mena’— per iškilmingas pamal
das bažnyčioj giedos Lietuvių 
meno ansamblis "Dainava”, va
dovaujamas muz. Aloyzo Jur- 
gučio. Ansamblio chorui vargo
nuos muz. Marija Mondeikaitė- 
Kutz. LB Brighton Parko apy
linkė nuoširdžiai yra dėkinga 
"Dainavos” ansamblio pirm. 
Aleksui Smilgai, valdybai ir vi
sam "Dainavos” ansambliui, ku
ris yra garsus savo nuostabiai 
gražiais ir kultūringais parengi
mais Chicagoje ir tolimose iš
vykose. Tai yra labai gražus an
samblio gestas atvykti bažny
čion ir savo melodingomis gies
mėmis kultūringai talkinti LB 
Brighton Parko apylinkei, šven
čiančiai 25-rių metų veiklos su
kaktį.
Pagrindinis LB Brighton Par

ko apylinkės 25 m. minėjimas 
vyks Jaunimo centre. Lapkričio 
22 d. Jaunimo centro žemutinėj 
salėj prasidės Brighton Parke 
ir apylinkėj gyvenančių daili
ninkų ir fotografų paroda, kuri 
tęsis iki lapkričio 26 dienos. 
Tikrai verta visiems šią parodą 
aplankyti ir šios kolonijos dai
lės kūriniais pasigrožėti.

Iškilmingasis apylinkės sidab
rinio jubiliejaus minėjimas 
įvyks lapkričio 25 d. 7:30 v. v. 
(punktualiai!) Jaunimo centro 
didžiojoj salėj. Bus trumpa aka
deminė ir meninė programa, bus 
banketas ir šokiai. Tikrai įdo
mią meninę programą atliks 
Lietuvos Vyčių choras. Tai bus 
ne tiktai choro koncertas, bet ir 
įdomi dainų pynė “Subatos va
karėlį”. šioje dainų pynėje pa
gal Pr. Zarąnką solo partijas 
dainuos Virginija Narvaišis, 
Rimantas Bužėnas, Ann Marie 
Kassel, Antanas Bilus ir Levu- 
tė Levčinaitė. Ilgalaikis Vyčių 
choro vadovas yra muz. Faus
tas Strolia. O susirinkusiems 
svečiams tą patį vakarą , jau 
pasivaišinus, šokiams gros me
lodingasis Balio Pakšto orkest
ras.

LB Brighton Parko apylinkė 
dirbdama nuosaikų lietuviškos 
gyvybės išlaikymo darbą, jau 
savo praeity yra atlikusi pasi- 
didžiuotinų darbų. Dabar su sa
vo apylinkės ir tolimesnių vie
tovių gerųjų rankų pagalba 
stengiasi atšvęsti savo veiklos

Šią įstaigą suorganizuoti yra 
pavesta Jonui Daugėlai.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Vytautas Jankus tra

giškai žuvo automobilio nelai
mėje spalio 23 d. Buvo gimęs 
1914 m. Rygoje. Pastaruoju 
metu gyveno Sydnėjuje. Buvo 
veiklus lietuviškame darbe, ak
tyvus skautas vytis, reiškėsi 
spaudoje. Laidojimo apeigas 
atliko kun. P. Butkus.

— A. a. Rimantas Antanas 
Permitas žuvo auto nelaimėje 
spalio r14 d. Gimė 1959 m.
Anglijoje. Buvo veiklus skau-Į 
tuose, vaidybininkas. Baigęs 
mokyklą dirbo metalurgijos la
boratorijoje. Iškilmingai palai
dotas. Ant jo karsto sudėta 
50 gėlių vainikų bei puokščių. 
Laidojimo apeigas atliko kun. 
P. Butkus.

— A. a. Konstancija Pilkaus
kienė žuvo spalio 28 d. vakare 
automobilio nelaimėje. Paliko 
dukras Ireną, Janiną, sūnų Rim
vydą ir Amerikoje dukrą Kris
tiną. Palaidota Springvale ka
pinėse, Melbourne. Velionė į 
Australiją atvyko iš Anglijos, 
buvo veikli "Dainos” sambūrio 
narė.

— Mirė a. a. Antanina Dum- 
čiuvienė.

Clevelande įvykusio pokalbio "Lietuviška parapija dabarties gyvenimen 
metu. Matyti N. Mainelytė, D. Staniškienė, A. Augustinavičlenė, J. 
lionis ir A. Kavaliūnas. Nuotr. VI. Bacevičiaus

čių, nebijoti ir juos paminėti. 
A. Baliūnas siūlė atkreipti dė
mesį į neseną laikotarpį, kokie 
sunkumai buvo Vilniaus un-tą 
perimant lietuviams iš lenkų. Is- 
keltinas M. Biržiškos vaidmuo- 
Diskusijose paaiškėjo, kad Vil
niaus un-tą įkūrė S. Batoras, ku 
ris buvo ne tik Lenkijos kara
lius, bet ir Lietuvos kunigaikš
tis. Batoro vardu Vilniaus un- 
tas buvo pavadintas naujaisiais 
laikais, Vilnių valdant lenkams. 
Vilniaus įkūrimui daugiausia 
nuopelnų turi vysk. Protasevi- 
čius, davęs daugybę donacijų. 
Dar siūlyta išleisti ąedideles 
brošiūras ai' net tik lapelius 
lietuviškai ir angliškai ir dalin
ti lit. bokyklų mokiniams bei 
amerikiečiams.

Diskusijos buvo gyvos ir iš
kėlė gana daug pozityvių, min
čių ir sugestijų. Suvažiavimo 
darbams paremti ižd. K. Pabe
dinskas prašė, kai bus kreipia
masi, nepagailėti aukos- Chica
gos židinys džiaugiasi prel. Jono 
Kučingio pažadėta 1000 dol. au
ka Vilniaus universiteto minė
jimui.

Susirinkimo pabaigai kun. V. 
Bagdanavičius skaitė trumpą 
paskaitą "Vilniaus šviesuomenėj 
prieš įsisteigiant universitetui”. 
Universitetas Vilniui nebuvo nei 
užtarnautas, iš šalies pridėtas!

CHICACOS 
ŽINIOS

P (JERTO RICO HLMAfl

Filmas apie dviejų 
šalį —- Puerto Rico — bus 
mas lapkričio 18 d Field muįį. 
juje. Įėjimas nernokanaa,

KONFISKAVO 275,000 DOL

FBI konfiskavo 275,000 dofe. 
rių, rastų kriminalinio žir.dih>0 
vado Accardo namuose 
Forest, kur jie darė kratą, Taip 
pat paėmė pelenų iš jo incir^. 
rotoriaus patikrinti, ar ten ne
buvo sudegintas prieš jį liudiju 
vyras.

SUGAUTI 3 ŽUDIKAI

Patraukti teisman du vyrai ir 
viena moteris: W. B. Carr, 29 

i m., J. Colini, 31 m. ir Carol L 
, Lumpp, 23 m., kurie kaltinanu 
'nužudę Ričardą Bemoskį 37 
! m., kuris melagingai buvo ap. 
j siskelbęs senkatalikių arkivys
kupu. Kaltinamieji sako, fed 
Bernoski pasisavinęs vieno B 
jų močiutės 100,000 dol.

IŠKRITO IR UŽSIMlSž

Penkerių metų berniukas Leo- 
nardas Jonės iškrito pro langą 
iš 14-to aukšto namų 5001 S, 

| Federal, Chicagoje. Motina bu- 
vo jį atsivedusi į svečius ir pafi. 
kusi prie televizijos, o pati kal
bėjosi kitame kambary su paas- 
tarnu, pas kurį svečiavosi

<KELS ALGAS,
NEKELS MOKESČIŲ

Meras Bilandic pasiūlė naują 
1979 m. Chicagos biudžetą, ku- ! 
ris bus rekordinio dydžio: 1 bili
jonas 35 mil. doL Numatom 

' pakelti atlyginimų miesto 
tarnautojams, o policininkams 

|ir ugniagesiams 5^%. Supla
nuota sudaryti investicijų vie- ■ 
netas,-kurie ieškos kyšininkų

DAUG KONDOMENDŲ 
šešiuose akruose prie Chica

gos upės tarp Lake ir Grand ' 
gatvių architektas H. Weese 
planuoja pastatyti dvejus 40 
aukštų rūmus kondominijom >

dalykas, Taip kartais kai kam 
gali atrodyti, žinant, kad jo pir 
mieji profesoriai buvo atvykę S 
kitur. Karaliaučiaus un-tas bu 
vo įsteigtas 35 m. anksčiau uf 
Vilniaus, bet bent du iš steigė 
jų — A. Kulvietis, St Rapolio
nis — ir vysk. S. Hosius buvo 
iš Vilniaus- Tai rodo, kad tuo 
laiku mokytų žmonių Lietuvoje 
būta. /. i

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-12X5 
Chicago, Ulinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai v®* 
šeštad. 9 vai. Bd 1 vaL d.

iiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiinninnnm#
DAUGYBĖ LIETUVOS
LRJ aprašoma dr. J. 
knygoje:

“MARIJOS GARBUMUS 

LIETUVOJE1*
★

Kayga yra tik teologinė. Ji £ 
mlų vietovių aprašymo ir 
gausios Istorinės medliagoi 
siskaityti kiekvienam lietui. 
dominčiam Lietuvos istorija * 
tovėmis. Knyga didelio fonj* 
psl. - kaina 83-00 Galimi ji r* 
‘Drauge’’


