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Ug OggHj Hr, 34 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo'1972 m. 

V. Petkaus teismas 
V. Petkaus teismas prasidėjo Į neaiškūs tipeliai, nežinia pro kur 

1978 m. liepos 10 d. Jau nuo pir- atsiradę salėje. 
mos teismo dienos buvo jaučia 
ma rūpestinga teismo spektaklio 
režisūra. Liepos 10-ai dienai, ka
da buvo skaitomas kaltinamasis 
aktas, teisman buvo iškviesti ir 
įleisti teismo salėn estai ir latviai, 
Ly. tie liudytojai, kurie lietuvių 
kalbos nežino ir nesupranta. Jie 
tik matė, kad į teismo salę V. 
Petkus buvo keturių milicininkų 
jėga jvilktas užlaužtomis ranko
mis. Teisme jis pareiškė esąs ne
kaltas ir atsisakė advokato pa
slaugų. Visą likusį laiką V. Pet
kus teismą demonstratyviai ig
noravo, neatsakinėdamas į jo
kius klausimus, nesigindamas ir 
nesiaiškindamas, o ramiai snaus
damas. 

Pirmasis teismo posėdis tęsėsi 
pusantros valandos ir teismas bu
vo nukeltas liepos 11 dienai. 

Liepos 11 d. į aukščiausiąjį 
teismą Vilniuje atvyko didelis 
būrys V. Petkaus draugų ir vien
minčių, tačiau į teismo salę nebu
vo įleisti. Prie teismo salės durų 
buclįs čekistas kiekvienam norin
čiam patekti į teismą pareikšda
vo, kad "nesą vietų". 

Pirmieji į teismo salę buvo į-
leisti liudytojai kun. K. Garuc-
kas, O. Lukauskaitė-Poškienė ir 
R. Ragaišis. Savo nuostabai jie 
pamatė, kad salė, nors jos durys 
iki jų įleidimo buvo užrakintos, 
jau pilna prigužėjusių kažkokių 
neaiškių tipelių. Apžiūrėjusi salę, 
O Lukauskaitė - Poškienė (Hel
sinkio lietuviškosios grupės na
rė) garsiai paklausė kun. K. Ga-
rucką (taip pat Helsinkio gru
pės narį): 

— Ar tai vis liudytojai? Gal 
spaudos atstovai. Ak, ne! Tai, 
matyt, privilegijuoti svečiai. 

Ir tikrai, tai buvo teismo spek
taklio statistai, įleisti salėn pro 
tarnybines duris, kad salė būtų 
užpildyta ir joje neliktų vietos 
tiems, kurie, užjausdami V. Pet
kų, tikrai norėjo matyti ir girdėti 
teismo eigą. 

Didelis būrys nepatekusių į sa
lę kreipėsi su protestu pas aukš
čiausiojo teismo pirmininką, bet 
šis nesiteikė su atėjusiais kalbėti. 
Tik jo sekretorė pareiškė, kad 

Esminiai teismo liudytojai pa
gal Baudžiamojo kodekso 68 ir 70 
straipsnius buvo apklausinėti tik 
vėlai vakare. Visi jie, įėję į teismo 
salę, pasveikindavo V. Petkų, pa
sakydavo apie jį keletą gražių 
charekteristikos žodžių, kaip an
tai: "geras katalikas, tikras lietu 
vis, doras, kultūringas žmogus", 
ir, solidarizuodamiesi su V. Pet
kumi, atsisakydavo nuo bet ko
kių parodymų. Kun. K Garuc-
kas, įėjęs į salę, katalikiškai pa
sveikino Petkų ir perdavė jam svei 
kinimus visų tų, kurių į salę neį
leido. Teisėjo paklaustas, ar pa
žįstąs kaltinamąjį, pasakė, kad 
pažįsta jį kaip gerą kataliką, tik
rą lietuvį ir tos pačios, kaip ir jis 
pats, Helsinkio susitarimams 
remti lietuviškosios grupės narį. 

—Veikėme drauge, todėl gali
te ir mane pasodinti šalia V. Pet
kaus į kaltinamųjų suolą. Laiky
siu sau garbe mirti lageryje, kaip 
mirė mano mokytojai — vysk. 
Reinys ir Tėvas Andriuška. Dau
giau ką nors parodyti atsisakau. 

Liudininkė Jadvyga Petkevičie
nė įteikė Petkui rožę, kuri iš jo 
tuojau buvo atimta. 

— Garbė Tau, tautos sūnau, 
kuris paaukojai laisvę už mūsų 
teises, — šiais žodžiais J. Petkevi
čienė išreiškė visų dorų lietuvių 
nuotaikas. 

KATALIKAI 
PASAULY 

Prancūzų vyskupo 
konferencija 

Liurde vyko Prancūzijos vys
kupų konferencijos metinis vi
suotinis suvažiavimas. Jame da
lyvavo 122 prancūzų vyskupai, 
vienuolijų vyresnieji ir kai kurių 
nekatalikų krikščioniškųjų Baž
nyčių stebėtojai: stačiatikių, ang
likonų rr protestantų atstovai. 
Suvažiavimo darbai telkėsi apie 
dvi pagrindines temas: Tikėjimas 
šiandien ir Bažnyčios žvilgsnis 
į ateitį. Prancūzijos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas arkivys
kupas Etchegaray įžanginėje kal
boje, aptardamas Bažnyčios svar
biuosius uždavinius, ypatingu 
būdu paminėjo žmogaus teisių 
gynybą. Bažnyčia šioje srityje 
veikė ir toliau veiks nesvyruoda
ma, ji be jokios baimės ir toliau 
stovės žmogaus teisių gynėjų ei
lėse. 

Mišios už mirusius 

Vėliniu dieną. Popiežius Jonas 
Paulius II-sis švento Petro bazi
likos kriptoje aukojo šventas Mi
šias už čia palaidotų savo pirm
takų sielas. Mišiose dalyvavo kai 
kurie Šventojo Tėvo bendradar
biai ir Popiežiaus Pauliaus VI-ojo 
artimieji. Popiežiaus Luciani arti
mieji prieš kelias dienas dalyva
vo Mišiose, kurias Šventasis Tė
vas aukojo už Joną Paulių I-ąjį, 
suėjus vienam mėnesiui nuo jo 
mirties. 

O. Lukauskaitė - Poškienė pa
sakė: 

— Helsinkio susitarimams 
remti lietuviškosios grupės narį 
Viktorą Petkų pažįstu kaip dorą, 
kultūringą ir gerą žmogų. Po jo 
suėmimo įteikiau prokuratūrai 
protestą dėl nenusikaltusio žmo
gaus suėmimo. Ir šiandien tebe
su įsitikinusi jo nekaltumu, to
dėl prašau Tamstą, teisėjau, at
statyti teisėtumą ir nutraukti by
lą. Savo pareiškimą baigiau ir į 
tolimesnius klausimus neatsaki
nėsiu. 

Liepos 12-ąją prasidėjo ne 
aukščiausiojo teismo posėdis, bet 
kino tragikomedija. Atvykę liu
dytojai į salę nebuvo įleisti. Prie 
teismo rūmų stovėjo net dvi ki
no studijos mažinos, o kino dar
buotojai triūsė teismo salėje. Ne-

teismas esąs uždaras. N e t r u - j ž i n o m a ' a r t e i s m o pirmininkas 
kus ant teismo salės durų buvo i*™*** i r prokuroras Bakučionis 
iškabintas užrašas, kad šioje sa
lėje teisiamas V. Petkus ir kad 
teismas esąs "neviešas". Per pir
mąją pertrauką salę apleido ir 

darbavosi tik kaip kino režisie
riai, ar ir kaip naujos kino žvaigž 
dės. 

(Bus daugiau) 

H "Jfafeoi" Hr. M (51) 

"LITUANISTINĖS 
BIBLIOTEKOS" SPRAGOS 
Kultūrinių ryšių su tautiečiais 

užsienyje "Tėviškės" draugijos 
laikraštyje 1978 m. kovo 23 d. Nr. 
12 (580) pasirodė interviu: "Lie
tuva — skaitanti respublika". Ne
ringa Jonušaitė vedė pokalbį su 
LTSR Ministrų Tarybos Valsty
binio leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų komite
to pirmininko pavaduotoju My
kolu Požarskiu. Kiek čia buvo 
daug prikalbėta knygų skaitymo 
laisvės klausimu, paneigtas kny
gų badas ir pan. N. Jonušaitė net 
išdrįso paklausti, kaip leidžiama 
lietuvių literatūros klasika. M. 
Požarskas pasigyrė, kad turime 
specialią "Literatūrinę bibliote
ką", kurios knygos yra populia
rios. Tai — tiesa. Bet kodėl tokie 
MAŠI "Lituanistinės bibliotekos'' 

leidinių tiražai? "Knyga —paš
tu" duoda Vienintelį atsakymą — 
neturime. Knygynuose ir su žibu
riu nerasi tų knygų, kurios bu
vo išleistos mažais tiražais. Ne
bent užsienio lietuviai, gaudami 
iš mūsų šias knygas, galėtų mums 
atsiųsti... "Lituanistinės bibliote
kos" knygų badas Lietuvoje dide
lis. Trūksta M. Valančiaus, A. 
Baranausko ir daugelio kitų lie
tuvių klasikų veikalų. Vien J. 
Šliūpo Rinktinius Raštus (už jų 
antiklerikalizmą) galima visur įsi
gyti, net ūkinių prekių parduo
tuvėse. 

Lituanistinės literatūros skai
tytojai nori, kad neliktų spragų 
jų knygų lentynose, kad būtų 
papildomai išleista nors 10.000 
tiražu nuskriaustų klasikų ir ki
tų lietuvių rašytojų knygos. 

(PabaiB*) 

I SEN. BYRD VAŽIUOS 
APLANKYTI ŠACHĄ 

Latvijos Rigos Domą evengelikų liuteronų bažnyčia. Katedra buvo sta
tyta XII šimt. Komunistai jos altorių sugriovė, vidų pertaisė ir dabar 
čia yra koncertų salė. 

LENKAI IR ČEKAI 
SVEIKINA LIETUVĄ 

Vengrę pamaldos 

Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
pontifikato inauguracijos proga, 
Budapešto švento Stepono kated
roje buvo surengtos iškilmingos 
pamaldos. Vengrijos katalikų 
Bažnyčios primas kardinolas Le
kai, kalbėdamas šventų Mišių 
metu, pažymėjo, kad kardinolo 
Woįtylos išrinkimas Popiežium 
akivaizdžiai atspindi katalikų 
Bažnyčios visuotinumą. Naujas 
Šventasis Tėvas, kalbėjo kardino
las, atveria savo širdį visiem ge
ros valios žmonėm, nepaisant jų 
įsitikinimų ir kovoja už tai, kad 
pagal Dievo planus būtų iš
spręstos visos žmoniją tebevargi
nančios problemos, ypač kad 
žmonija taikoje siektų pažangos. 
Vengrijos kradinolas taip pat pa
žymėjo, jog Popiežius yra įsitiki
nęs, kad pavieniai žmonės ir tau
tos neprivalo elgtis savo tarpe 
kaip vilkai. 

Parama Libanui 

Nuo šių metų pradžios tarp
tautinė žmonių pagalbos katali
kų "Caritas" organizacija pa
siuntė Libano gyventojam dau
giau negu penkis milijonus dole
rių paramos. Pasiųsti pinigai įga
lino Libano Caritas organizaciją 
suteikti reikalingiausią pagalbą 
nuo karo veiksmų nukentėjusiem 
ir viską praradusiem žmonėm, 
juos priglausti specialiose stovyk
lose, jiem duoti maisto, drabu
žių ir medicininę paslaugą. 

Popiežių aplankė iš Libano at
vykęs Antijopijos maronitų pat-
riarkas Koraicbe drauge su 
dviem Libano katalikų arkivysku
pais. Audiencijos metu Šventasis 
Tėvas drauge su Libano patriarku 
ir arkivyskupais meldėsi už tai
kos ir santarvės atstatymą Liba
ne. Patriarkas Koraicbe šia proga 
padėkojo Popiežiui ir Apaštalų 
Sostui už pastovias pastangas, 
siekiant užtikrinti Libano tautai 
taikingą ateitį. 

Kitoje audiencijoje Popiežius 
Jonas Paulius II-sis priėmė Čilės 
respublikos užsienio reikalų mi
nistrą Cubillos Salato. 

v. 
Lenkų Visuomeninės Savigy

nos Komitetas "KOR" (KSS 
"KOR") ir čekoslovakų Chartos 
77 Sąjūdis rugsėjo 20 d. paskel
bė šį laišką: 

Laiškas žmogaus ir pilietinių 
teisių gynėjams Armėnijoje, 

Bulgarijoje, Gruzijoje, Lietuvoje, 
Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje, Rusijoje, 
Rumunijoje, Ukrainoje ir 

Vengrijoje 
Gerbiami Bičiuliai, 

Siunčiame Jums savo šilčiau
sius sveikinimus iš antrojo KOR 
Visuomeninės Savigynos Komite
to ir čekoslovakų Chartos 77 Są 

tų gyventi laisvai ir oriai. Mes 
žinome iš savo pačių patirties, 
kad tą kovą lydi daug sunku
mų. Esame įsitikinę, kad mums 
ir jums rūpi tos pačios vertybės. 
Mes dažnai galvojame apie vi
sus tuos, kurie kenčia kalėjimuo
se už savo kovą. Galvojame apie 
Orlovą, Ščaranskį, Ginzburgą, 
Petkų, Padrabineką, Bachrą, Ru-
denką, Tichij, Šuchevičių, Mo-
rozą, Čomovilą, Gamsachurdiją 
ir daugelį kitų. 

Mes dėkojame jums už mums 
rodomą paramą ir užtikriname 
jums savo solidarumą. Bendra 
mūsų tautų dalia mus jungia la-

jūdžio atstovų posėdžio prie Len- biau kaip bet kada. Todėl svar-
kijos-Cekoslovakijos sienos. 

Mums, deja, neįmanoma su 
jumis susitikti. Todėl mes nori
me jus užtikrinti, kad mes labai 
vertiname jūsų pilietinę laikyse
ną ir jūsų ryžtą kovoti už tai, 
kad jūsų šalių gyventojai galė-

Sovietai išleidžia 
žydų šeimą 

Maskva. — Sovietų vizų įstai
ga pranešė Boris Katz, kad jis, jo 
žmona Natalija ir duktė Jessica 
iki gruodžio 4 d. turi išvažiuoti 
rš Sovietų Sąjungos. Ši šeima bu
vo sąraše, dėl kurio Maskvoje 
kalbėjo senatorius Edward Ke-
nnedy su Brežnevu. Katzų šei
ma rengiasi emigruoti į Camb-
ridge, Mass., kur gyvena jo mo
tina ir du broliai. Kennedžio są
raše buvo ir lietuvių. 

Kovos Ugandoje 
Dar Es Salaam. — Tanzanija 

paskelbė, kad sunkios kovos 
vyksta su Ugandos daliniais, 
kurie turėję didelių nuostolių. 
Uganda skelbia, kad ji savo ka
reivius iš Tanzanijos jau atitrau
kė. Tanzanija pakėlė mokesčius ir 
rengiasi ilgesniam karui. Ugan
dos Aminas pasakė, kad Tanzani
jos prezidentas Nyerere esąs bai
lys, o Nyerere pavadino Aminą 
"gyvate, kurio galva bus sutriuš
kinta". Aminas atsiliepė, kad 
Nyerere "nežino, kas vyksta. Tan
zanija jam per didelė šalis gerai 
valdyti." 

bu, kad visi mėginantieji page
rinti tą dalią veiktų drauge. 

Brežnevas atšaukė 
pasimatymą 

Maskva. — Amerikos senatorių 
delegacija Maskvoj susitiko su 
Kosyginu ir turėjo gan "kie
tą" pasikalbėjimą. Senatoriai įtei
kė užsienio reikalų ministrui Gro-
mykai 200 šeimų sąrašą. Tai so
vietų žydai, kurie nori emigruo
ti. Buvo numatytas susitikimas su 
Brežnevu, bet tas, pasikalbėjęs 
su Kosyginu, atsisakė susitikti su 
JAV senatoriais. 

Teheranas. — Irane įvyko gan 
ramios demonstracijos prieš val
džią trijuose miestuose, tačiau 
naftos produkcija kasdien didėja. 
Ketvirtadienį prasidėjo musulmo
nų šventė ir gyventojai laukė, 
ką pasakys dvasiniai vadai. Ira
no šachas pareiškė per radiją, 
kad "kariuomenė pademonstra
vo savo atsidavimą imperinei ka
riuomenei, tėvynės garbei ir yra 
pasiruošusi bet kokiems pasiau
kojimams, saugodama mūsų pali
kimą ir senovines monarchijos 
tradicijas". 

Amerikos vyriausybė nutarė 
pasiųsti senato daugumos vadą, 
sen. Robert Byrd į Teheraną. 
Manoma šiuo išreikšti šachui ir 
jo vyriausybei Amerikos pritari
mą ir paramą. Ta pačia proga 
senatorius Byrd aplankys: Egip
tą, Izraelį, Jordaną, Siriją, Saudi 
Arabiją, Turkiją ir Maroką. Vals
tybės departamentas nepaneigė, 
kad sen. Byrd vizitas Irane turi 
priminti Sovietų Sąjungai Ameri
kos susirūpinimą Irano įvykiais. 

Amerikos interesas Irane aiš
kus visiems, kurie supranta naf
tos svarbą. Iš Irano nafta eina 
strateginiai labai svarbiu Hor-
muzo sąsiauriu. Čia dviejų mylių 
platumo keliu, kuris vadinamas 
naftos arterija, plaukia laivai, 
kiekvienas šešias minutes pra
plaukia vienas tanklaivis iš Ira
no, Irako, Saudi Arabijos, Kuvai-
to, Bahraino ir Jungtinio Arabų 
emirato uostų. Jei kam pavyktų 
paveržti šio sąsiaurio kontrolę iš 
Irano, naftos tekėjimas labai 
lengvai galėtų būti sustabdytas. 

Iranas 1968 m., kai iš Hormu-
zo sąsiaurio buvo atitrauktos 

Karalius Hassanas 
baigė vizitą 

VVashingtonas. — Maroko ka
ralius Hassanas baigė pasitari
mus Washingtone su prezidentu 
Carteriu, gynybos sekretorium 
Brown ir kitais aukštais pareigū
nais. Kada karalius tarėsi Baltuo
se Rūmuose, prezidento duktė 11 
m. Amy Carter žaidė su Maroko 
princu Moulay Rachid, 8 m. ir su 
jo broliu, sosto įpėdiniu princu 
Sidi Mohommed, 15 m. 

Karalius Hassanas papasakojo 
apie savo rūpesčius dėl santykių 
su Alžiru. Prezidentas Houari 
Boumedienne sunkiai sergąs ir 
nesimato, kas galėtų užimti jo 
vietą. Bijoma, kad valdžią gali pa
imti kuris Maskvai simpatizuojąs 
karininkas. Tada Maroko padė
tis dar pasunkėtų, nors ir dabar
tinė Alžiro valdžia remia sukilė 
liūs buvusioje Ispanijos Sacharo
je, kurią valdo Marokas. 

britų jėgos, užėmė dvi salas ir 
paskelbė, kad jis bus atsakingas 
už netrukdomą navigaciją sąsiau
ryje, kuris jungia Persijos įlanką 
su Omano įlanka. Jei kas grasin
tų sąsiaurio saugumui, Iranas 
tuoj įsikištų su savo kariuomene. 
Irano karo jėgos, apie 4,000 ka
reivių, jau padėjo Omanui susi
tvarkyti su marksistiniais sukilė
liais. Irano šachas įspėjo ir Ira
ką nekišti rankų į Kuvaito teri
toriją. Todėl, pavojui gresiant 
Šacho režimui, visos naftą nau
dojančios valstybės jaučia grės
mę. Japonijos sunaudojamos naf
tos 85 nuoš., Europos — 70 
nuoš. ir Amerikos — 30 nuoš. 
plaukia Hormuzo sąsiauriu. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

šiandien broliška latvių tauta mini 60 metų Nepriklausomybes paskel
bimo sukaktį. Cia matome nepriklausomos Latvijos valstybės ženklą. 
Dievs sveti Latviju! 

— American Airlines paskel
bė, kad bendrovė perkels savo 
štabą iš New Yorko į Dalias, 
Texas. Persikėlimas palies apie 
1,300 tarnautojų. New Yorko 
miesto meras kritikavo nutarimą, 
kuris esąs miesto "išdavimas". 

— UNESCO konferencija nu
tarė pasmerkti Izraelį ir nutrauk
ti jam lėšas, nes jis Jeruzalėje 
sužalojo arabų paminklus su sa
vo archeologiniais kasinėjimais. 
Balsavimas buvo 59-22, aštuo
nioms valstybėms susilaikius 

— Buvusi Izraelio premjerė 
Goldą Meir vėl sunkiau susirgo 
ir turi aukštą temperatūrą Jeru
zalės Hadassah ligoninėje 

—Japonijon atskrido didelė 
JAV kongreso narių delegacija. 
Salia 41 atstovo yra 42 sekreto
riai ir virš 30 šeimos narių. 
Kongresmanai dalyvaus bendra
me su japonų parlamento na
riais simpoziume. 

— Tautinės Kinijos preziden
tas Chiang Ching-Kuo apeliavo 
į Ameriką, kad ji "tiektų ištiki
mam sąjungininkui modernius 
kovos lėktuvus". Amerika atsisa
kė parduoti F-5G ir F-16 mo
delius ir pasiūlė menkesnius F-
-5E. 

— Nikaragvos opozicijos va
dai pagrasino prezidentui Somo-
zai generaliniu streiku, jei Jis ne
pasitrauks iš pareigų. 

— Libano kabinetas nesusita
rė dėl naujo saugumo plano, ku
ris pakeistų laikinas karo paliau
bas. Krikščionys atsisako padėti 
ginklus, kol palestiniečiai nenu
siginkluos. O šie tvirtina, kad 
ginklai jiems reikalingi prieš Iz
raelį. 

— Valstybės departamentas 
išreiškė pasitenkinimą komunis
tinės Kubos politiniais gestais. 
Kuba jau išleido 127 asmenis ir 
277 jų šeimų narius, ir dar žada 
iš kalėjimų paleisti 3,000 žmo
nių. 

— Kinijoje iš kalėjimų buvo 
paleisti 24 tibetiečiai vienuoliai, 
kurie buvo kalinami jau 19 me
tų. 

KALENDORRJS 

Lapkričio 18 d.: Adomas, Sa
lomėja, Lizdeika, Ledrūna. 

Lapkričio 19 d.: Pontijonas, Se
veriną, Dainotas, Rimgailė. 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, Mak-
sencija, Jovydas, Andė. 

Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29. 
ORAS 

Saulėta, vėjuota, temperatūra 
dieną 45 L, naktį 35 L 



DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m lapkričio mėn. 18 d. 

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ 
Chičagos apylinkės Aleksand-Į kai juo gali dalintis su broliais, 

ro Stulginskio moksleivių kuopos . Rasa Šoliūnaitė, pritariant akor-
švente pradėjome Šv. Mišiomis, \ deono garsams, pravedė Mišių 
kurias atnašavo dvasios vadai giesmes. Po šventės sekė vaišės, 
kun. A. Saulaitis ir kun. Stasys! kurias mums gražiai suruošė mū-
Yla. Puošnios Lieponių Old Oak i sų mamytės. 
Country klubo salės langus pa- Paskutinėje šventės dalyje, sve-
puošėme ateitininkų himno žo-' čiams parodėme Rasos Šoliūnai-1 
džiais, kurie medžiagos plakatuo- ! tės ir Arvydo Žygo sukurtą — i 
se išdekoruoti atrodė kaip įspū-; "Sūrio operą". Joje dalyvavo vi- j 
dingi vitražai. Šv. Mišių temai sa kuopa. Tai buvo ir lyg sūrių į 
buvo "Džiaugsmas", parinkta pa- karas. Kiekvienas sūris gyrė save 
čių moksleivių. Ta tema mums ir dainavo jam parinktus žodžius, 
daug ką pasakė. Džiaugėmės, kad ! p a g r j n d inė šventės kalbėtoja 
galėjome pašventinti mūsų glo-! D a i n a Koielvtė kalbėjo labai su-1 v e f t i a _ M 5 s u ateitininkų kuopa 
bejos dr. Žukauskienės pastango- j p r a n t a m a kalba apie at-kų prin-i sušaukusi jau keturis susirinki-
mis įsigytą puikią kuopos velia- d p u s i r k a i p ^ s u P r a t imas turi m u S j kuriuose dalyvavo penkiolika 
vą, džiaugėmės, kad didele dalis a u g t i m u m y S e t nuo pačių jau- n a r i u pirmajame susirinkime bu-
musų kuopos narių davė vyrės-; n i a u s i ų i k i g r i aus iu . Principų vo išrinkti atstovai įvairioms pa-
niųjų moksleivių pasižadėjimą : s u p r a t i m ą i r vykdymą ji prilygi-: reigoms: Laima Sulaitvtė — kuo-

"Ateities"' žurnalo redakci jos nariai. Sėdi: Aldona Zai lskaitė ir R ima Sidrienė; s tovi — dr. Arūnas Liule-
v ič ius , v y r . redaktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas, Saulius Kuprys, dr. Linas Sidrys ir J o n a s Kuprys. 
T r ū k s t a R o m o s Olšauskai tės ir Da inos Kojelytės. N u o t r . J. Kuprio 

ATEITININKAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

Su mokslo metų pradžia prasi
dėjo Vysk. M Valančiaus kuopos 

j siunčiama A-tkų federacijos vaP-
dybai, 10000 S. Bell Ave., Chicago, 
111. 60643. Žinoma, jog nemažai 
tokios medžiagos yra įvairiuose 

sekti vėliavoje įrašytą šūkį 
"Visa atnaujinti Kristuje". Vėlia 

no vaikui pradedančiam moky-} p o s P i r mininkė , Rūta Musonytė 
, tis pūsti dūdelę. Iš pradžių būna I sekretorė, globėja — Vida Sidrytė 

vos kūmai buvo ilgamete Lemon-; t i k p a p r a s t i g a r s a i , p a s ku i jie ge- j i r kun. J. Dėdinas —dvasios va
to mokshevių at-kų globėja ir re- j ^ i r msidaTO g ^ į melodija. | ^ovas. 
mėja Elena Razmienė ir sendrau- į T a i p y r a i r s u p r į n c j p a į s . Vaikas 
gių centro valdybos pirm. Vytau- j j u o s s u p r a n t a j , įgyvendina pa
tas Šoliūnas. i g a j samĮ supratimą. Tas supra-

PR.ASMINGAS VAKARAS 

Spalio 27 d. vakare keliolika 
Chieagos studentų ateitininkų 
draugovės nariu susirinko pas archvvuose kaip Pasaulio Lietu- , . , , , j . , mK. . _, . draugoves dvasios vadą, kun. dr. vių archyve, Alkoje, Toronte ir. 

THE U T H U A N I A N WORLD-WTOE DAILY 
Second cUss postage pald at Chicago, m Published d«ily 
except Sundavs, Legai Holidays, days after Chnstmas 

and Easter by the Lithuanian CathoUc Press Society 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A $35.00. Foreign 
countries. $37.00. 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J A V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S.A 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 2000 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta į vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. > nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais { skelbimų turinj neatsako Skei-
8:30 — 12:00. \ bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

Prie kun. S. Ylos pašventintos; timas s u a m ž iumi ir patirtimi tu-
vėliavos rikiavosi nariai priešai- į rf d i d e t i i r a t . ^ ų p r incipai tur! 
kai. Pakilioje nuotaikoje kartojo: a p i m t i m ū s ų visą gyvenimą. Tą 
ateitininkų priesaikos žodžius ir 
bučiavo vėliavą. Federacijos va

das dr. Petras Kisielius papuošė na
rius moksleivių spalvomis, o 
moksleivių s-gos centro valdybos 
pirm. Rasa Šoliūnaitė prisegė 
ženklelius. 

Kun. A. Saulaitis pamoksle pa
minėjo, kad tikrasis žmogaus 
džiaugsmas gali būti tik Kristuje, 

reikšmingą kalbą mes galėjome 
prisitaikyti kiekvienas sau atski
rai. 

Šventės pasisekimas mums vi
siems rūpėjo ir dėl jos mes daug 
darbo įdėjome, bet rezultatais 
buvo ko džiaugtis! 

Rasa Kamantaitė, 
korespondentė 

Chieagos Pr. Dielininkaičio kuopos vyr. berniukų būrelio nariai (dalis), 
iškylos į Indianos kopas metu, pila smėlį iš savo batų. 

Nuotr . B. Lukošiūno 

CICERO KUOPOS SUSIRINKIMUS 

Mūsų kuopos metinė tema yra 
"Lietuviška dvasia mūsų širdy

se ir mintyse". Mes stengiamės kuo 
stipriau išlaikyti lietuviškumą ir 
taut inę kultūrą. Stengiamės kuo 
daugiau išmokti apie ateitinin
kų gyvenimą. 

Mū į ų kuopelėje yra 15 narių: 
du nariai iš Venezuelos, 7 iš Ame
rikos ir 6 iš Vokietijos. Gruodžio 
9 d- septyni nariai duos mokslei
vių ateitininkų jžodį. 

Šiuo metu rašome laiškus N . 
Sadūnaitei. Jei pasiseks, paruoši
me jaunimo šokius ir studijų sa
vaitgalį. Planuojame gruodžio mė
nesį pravesti susikaupimą. 

Laima Šulaitytė 

AF VALDYBOS RŪPESTIS 
ARCHYVINE MEDŽIAGA 

Kiekviena organizacija didžiuo
jasi savo praeitimi ir stengiasi pa
likti pėdsakus istorijos kelyje. 
T a m tikslui jos kaupia medžiagą 
ir rašo savo istorijas. Panašiai 
yra ir su ateitininkų sąjūdžiu, 
šiandien jau artėjančiu į 70 metų 
ribą. Tiesa, dar neturime parašę 
vientisos at-kų istorijos, nors 
daug medžiagos yra sukaupta įvai
riose monografijose bei kituose 
spausdiniuose. 

Ateina laikas ir ateitininkų is
torijos rašymui. Bet norint tą ge
rai atlikti, yra būtina sukaupti 
galimai daugiau istorinės medžia
gos apie organizacijos praeitį. Tą 
medžiagą sudaro nevien tik asme
niniai išgyvenimai ar prisimini
mai, bet taip pat ir organizaciniai 
dokumentai , kuriuose atsispindi 
plati veikla. Tai protokolai, įvai-

kitur. Tačiau da daug jos randa- i 
si pas pavienius :it-kus, ypatinga:: 
tuos, kurie yra ėję įvairias pareiga-' 
~rgani?acijoje. Prašome juos p e J - | 
žiūrėti savo asmeninius archy-; 
vus ir visą, su ateitininkų veikla į 
susijusių medžiagą atsiųsti At-kų' 
federacijos valdybai. Tokiu būdu i 
galėsime ateičiai išsaugoti visa 
tai, kas padės pilniau atkurti atei- j 
tininkų istoriją, kuomet jos rašy-' 
mui bus duota eiga. 

AF valdyb 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tat reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
tr ketvirtad. vakarai* Ud 9 vai. 

3314 West 63rd Street 

TeL — PRoipect 6-8998 

i.Hitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiimtiiiiiiiiiiiii 
TYPJEVVKITERS, % 

| WAGNER and SONS 
Ž ADDING M A C H P T B S 
: AND C H E C K W R I T E R S , 

z Nuomoja, Parduoda, Taiso 
= V i r i 50 m e t ų pa t ik im— jum* 
5 pa tarnav imas . 

i 5«10 8. FsJaski R d . , C U e a g o 

F P h o a s _ 581-4111 | 

~iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiHtiHii£ 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

£77.00 
C i c e r o ) e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So, Kedzie Avenue 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirba greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. TaJraan Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kęstutį Trimaką. Jis buvo pakvie
tęs draugovės narius praleisti va
karą be "oficialios" programos; 
siūlė tik, kad, kas nori, atvež
tų savo "įnašą" — savo kūrybos 
(eilėraštį, trumpą mintį ar kt.), 
skaitymui trumpą ištrauką, ar pa
sidalintų savo išgyvenimu, skai
tyta mintimi ar pan. 

Romai Olšauskaitei paskaičius 
ištrauką iš K. Donelaičio "Ru
dens gėrybių", pasidalinom įspū
džiais ir mintimis apie rudenį. 
Arvydas Žygas ir Danutė Salikly-
tė perskaitė maldas, kurios jiems 
buvo asmeniškai prasmingos. 

Diskusijose buvo iškelta visa 

(Nukelta į 4 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS j TeL oflso fr bot0: <**-* 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak.. 
•• išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

DR. YL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

Marqaett« Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad., 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

T A I S O 
SKALBIMO ffi DŽIOVINIMO 
MASINAS ir Š A L D Y T U V U S 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 p o 5 v. vak. 

Kalbėti l ietuviškai 

Cicero Vysfc. M. Valančiaus i kol priėjome išvadų. Nutarėm, 
moksleivių ateitininkų kuopos) kad lietuvių kalba nyksta, tai 
trečiasis susirinkimas buvo spa- v ra. kad moksleiviai blogiau ir 
lio 29 d. Prieš susirinkimą moks-! blogiau kalba lietuviškai. Su lie-, rios bylos, laiškai, statutai, pro-
leiviai dalyvavo Šv. Mišiose, Šv. tuvių kalbos nykimu, nyksta ir grames, proginiai laikraštėliai ir 
Antano parapijos bažnyčioje. Po i lietuvių kultūra. Po kiek genera- j pan. 
Mišių visi susirinko pas Vidą Kup-j cijų gali visai išnykti. Nutarėm, ' Ateitininkų federacijos valdy-
rytę. Rūta Končiūtė pradėjo susi-'kad tą nykimą reikia stabdyti.j ba kreipiasi į ateitininkus ir prašo, 
rinkimą Šv. Rašto skaitymu. Se- Čia prisiminėme Ateitininkų Fe-; kad visa medžiaga, surišta su atei-

m n v u i n D Y C 0 L U $ , 0 , l ' E X P E R T S 

(Peader) PUsas Pataisymas 
TranfimisRions — Daijujas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir sparai) darbas 

2637 W. 47fh Si., tel. 523-1249 
MilMp, iniROit 60632 

D r . Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5 1 s t Street 
TeJ. — GR 6-2400 

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

Ofis. M. 7354477; Rez. 246-2830 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų tr 
F.mocinėM Ilgos. 

C R A W F O R D MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

deracijos Tarybos 1961 m. pri- j t ininkų vekla, būtų renkama ir 
imtus penkis punktus: 1. Ate>-

kė trumpa meditacija 
Staiga, sučirškė durų skam 

būtis. Netikėtai atvyko Arvydas tininkas visur lietuvių tarpe kai 
2ygas, MAS-CV vice-pirminin-; ba tik lietuviškai: 2. Kur tik yra i alas ir Laikas", 66 p.) . 
kas. Jis visus paragino kitą sa- galimybės, ateitininkas naudoja-j Po šių naudingų diskusijų ap-
vaitgalį b?'-uoti jaunimo kongre- si proga lankyti šeštadieninę Ii-į tarėm einamuosius reikalus. Bu
šo atstovų rinkimuose. Be abejo, tuanistine mokyklą ir joj sąžinin-jvo pranešta, kad lapkričio 19 d. 
visi nuėjom ir pabalsavom. jgai stengiasi gauti lituanistinių J įvyks vienos dienos rekolekcijos. 

Vitas Laniauskas buvo paruošęs; žinių; 3. Ateitininkas laiko savo: kuopos nariams pas Tėvus mari-
pokalbį. Jis mūsų klausia: "Ar lie- pareiga domėtis lietuviškąja \ jonus, kurias praves kun. dr. Kęs-
tuvių kalba yra būtina, kad lie-! spauda bei knygomis. Visi ateiti- tutis Trimakas ir kun. Antanas 
tuvybė išliktų išeivijoje?" Vitas ninkai skaito "Ateitį", o studen-: Saulaitis. S.J. Svarbus įvykis 
teigė, kad ne, bet yra svarbu, į tai — ir lietuviškuosius kultūros; mūsų kuopoj bus tradicinis Ad-
kad asmuo lietuviškai galvotų j žurnalus. Kiekvienas moksleivis į ventinis susikaupimas. Apie tai 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITES - KAINA NUO *72$ja 

kovo 19 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2 

gcgužžs 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpjūčio 2 

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 26 
spalio 10 

ir jaustųsi esąs lietuvis. Jo teigi
mu, yra svarbu turėti kaip ga
lint daugiau įtakingų asmenų sa 

per metus perskaito bent 3 lie- plačiau bus paskelbta vėliau. 
Sukonkretinti kuopos veiklą nu
matome šį rudenį pravesti spau-

tuviškas knygas, o studentas — 
^bent 5; 4. Kiekvienas ateitinin-

vo draugais. Per juos butų gali- į kas rūpinasi susidaryt-' savo Ii-. dos vajų. Pernai tas vajus buvo 
ma plačiau ir ryškiau skeib'.i! tuanistine bibliotekėlę ne tik iš;sėkmingas. Kuopa, lietuvių spau-
pasauliui Lietuvai daromas oku- j dailiosios literatūros kūrinių, be t ida i paremti, surinko daugiau 
pantų skriaudas. .Sekė gyvos dis-, ir iš kitų lituanistinių veikalų; į kaip 500 dolerių, 
kusijos. Tai buvo gal pirmas, kar- 5. Ateitininkas nepasitenkina tik i Susirinkimą baigėm ateitinin-
tas mūsų susirinkime, kai kiekvie- savo organizacija, bet jungiasi ir 
nas moksleivis turėjo pasisakyti, i į kitą lietuviškosios bendruome-
Diskusijos tęsėsi gerą pusvalandį,'nės veiklą (Juozas Girnius, "Ide-

ku h imnu . Pasivaišinę, skirstė 
mės namo. 

Garbė Kristui! Vida Kuprytė 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.00 

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
birželio 20 Leningradas, Vilnios, Ryga, Maskva 

i liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas. Heidelbergas 
rugpjūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
rujrpiūcio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNA IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesCiu. 

GRUPĖSE VTETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

TRA.NS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

393 West Rmadvvay. P O. B o s 116 

South Boston, Ma. 02127. Trt. (617) 268-8764 
Trans-Atlantic Travei Service. Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to change and or 
Government aproval. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5893 
Specialybė Akių l igos 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — P R 8-2220 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir pankt 
nuo 12 tkl 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak. SeStad. nuo 1 Ucl 4 vai. 

TeL REliauce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad uidanta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
RCDIKIV IR VAIKŲ "LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL IHILDIVO 

3208 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. noDiet. 
J K s . tel. 737-1168, rez. 239-2919 
Ofsk HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 We*t 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaru* 

Tekf. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHmURGfJA 
Ofisai: 

111 SO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAI AFE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Prita&o akinius ir 
'Contact lense*** 

2618 W. 71st S t - Tei 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUnS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso t e l 776-2880, rezid. 448-5545 

O f e . PO 7-6000 Bes . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave , Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Heigjhts 
TeL 301-0730 

Valandos pagal susitarimą 

į s t a i g o s Ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th O/mrt, aoero. I1L 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Utakyrus tr**. fa* ieitad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rerklencijos telef. GR S-0817 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pągąl susitarimą. 
Ofiso tel. Hr: I-212S. Xamo GI 8-S1S5 

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

val .: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 5-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Stieet 
Valandos: l.« vai. popiet 

Treč. ir Sežtad. pagal suMtartm*. 

Ofs . teL 586-3166; name 381-3772 

DR. PETRAS 1U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 6Srd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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SKRIAUDA TAUTINIAM IŠSILAIKYMUI 
Analizuodami Kanados lietu- tinę ar kultūrinę veiklą patys sa-

vių jaunimo ateitį "Tėviškės 2i- vomis priemonėmis judinti. Bet 
būriai" lapkričio 9 d- laidoje re- jaunimo organizacijose, ypač 
dakciniu straipsniu pasisako bendrinėse, šiuo metu turint lie-
prieš tėvus, kurie dar vis laikosi tuviu jaunimo sąjungą, kuri yra 
pažiūrų, kad lietuvybė gali pa- išsiskleidusi visuose laisvuose 
kenkti būti geram kanadiečiui, kraštuose ir prisiglaudusi prie to-
Tuo jie daro skriaudą jaunimui, kio stipraus tautinio junginio, 
kuris praranda savo etnines šak- kaip Lietuvių Bendruomenė, 
nis ir nesubręsta nei lietuviu, nei mišrių šeimų kūrimo pavojus 
kanadiečiu, nei prancūzu. Labai bent dalinai gali sumažėti. O tai 
teisinga straipsnio išvada: "Bet jau yra pasiekę skandalingų pro-
kaip suprasti tas lietuvių šeimas, porcijų. 
kurios turi pakankamai lietuvis- Pereitais metais tik iš žinomų 
kos kultūros ir vis dėlto neauk- (daugelis net mažai kam žino-
lėja savo jaunimo lietuviškoje mos, net spaudoje nepaminimos) 
dvasioje, neleidžia jo nei į lietu- naujų jungtuvių Kanadoje buvo 
viskas mokyklas, nei kursus, nei 70 proc. mišrių šeimų. JAV-bėse 
organizacijas? Matyt, jų galvose- didžiuosiuose miestuose—Chica-
noje slypi senoviška mintis —iš goję, New Yorke, Clevelande, 
lietuvybės nepragyvensi... Tai Detroite ir Los Angeles — mišrių 
slypintis materializmas, kuris jungtuvių buvo tarp 43-65 proc. 
skriaudžia vaikus dvasinėje srity- Mažesniuose miestuose tai siekė 
je, juos savotiškai suluošina vi- net 85 proc. Suaktyvinti jauni-
sam gyvenimui. Materialinėje mo verkią, duoti jam pasireikšti 
srityje nuskriaustas vaikas gali savųjų tarpe, organizuoti ideolo-
atsigauti, bet nuskriaustas dvasi- ginęs ir bendrines jaunimo orga-
nėje srityje dažniausiai lieka luo- nizacijas ir jas jungti prie tauti-
šas visą gyvenimą". nės bendruomenės — tai gelbė-

Sia proga reikia prisiminti ti išeiviją nuo išnykimo masėje, 
prieš aštuonerius metus iš Co- * 
lorado jaunos akademikės an- Savos kalbos neišmokymas, 
gliškai rašytą laišką: "Negaliu mišrių šeimų sukūrimo slėpimas 
atleisti savo tėvams, kad jie ne- Dū t ų Štrauso politika - pakišti 
išmokė manęs lietuviškai. Ma- s n a p a p o sinėlio kupsteliu. Kaip 
no profesija ir tarnyba reikalau- mirusiųjų paminėjimas, kaip gi
ja, kad mokėčiau bent dvi kalbas, mimai ar mokyklų baigimas, 
Mane laiko lietuve, bet aš nemo- ^ p j r šeįmų kūrimas yra lietu
ku lietuviškai. Jeigu mokėčiau višk^ judėjimas ir tame judėji-
bent gerai skaityti ir šiek m e ryšių palaikymas - žinojimas 
tiek kalbėti, mano tarnyba iš v j e n ų apie kį tus n žinojimas a-
karto pakiltų visu laipsniu — pįe prarastuosius, dar turimus ir 
būčiau skyriaus vedėja ir gau- i r veiklos vairą perimančius 
čiau du tūkstančius daugiau me- j r | i u o reikalu rūpintis yra visų 
tinio atlyginimo. Kuo greičiau- pareiga. Ir tai pareiga, išeinanti 
šiais atsiųskite knygą, iš kurios g tautinio sąmoningumo ir įsi
galėčiau mokytis lietuvių kalbos". pareigojimų savo pavergtai tau-
Tai pasiskundimas mergaitės, t a j j r j o s laisvei, 
kurią tėvai, būdami universiteti- Ardymas savų organizacijų ar 
nio išsilavinimo, nuskriaudė in- kėlimas nieko neveikiančių, pu-
telektualai, kad ji negalėtų už- £į a n t apie jas dūmų kamuolius, 
imti atitinkamos tarnybos, kuri ka<} tautinių įsipareigojimų sto-
duoda pirmenybių ir sudaro pa- k ^ kiti nematytų, prie tautinio 
grindą jos ateičiai. išsilaikymo neprisideda. Geriau 

Šis klausimas ne tik kalbos, bet svetimą žentą ar svetimą marčią 
ir tautinės sąmonės požiūriu yra patraukti savo pagalbon, negu 
vienodas Kanadoje ir JAV-bėse. savąjį, ypač dar mokantį kalbą ir 
Jau ne viena šeima pradeda grįž- susijusį su tautinės bendruomenės 
ti i vadinamą "angliakasių lai- branduoliu, atstumti. Palaikyti ir 
kotarpį", kuriame nebuvo sąlygų stiprinti jaunimo darbą, leisti vi-
siekti mokslo, bet jauni lietuviai dūrinei kartai pozityviai veik-
patys stengėsi išlikti lietuviais ir ^ — tai suprasti tikrovę ir toje 
kalbėti sava kalba, kad jos ne- tikrovėje nuolat ruošti vadovus 
užmirštų. įr darbininkus, kurie tęstų vyres

niųjų darbus ir palaikytų tautos 
Antras klausimas — tai nuo- troškimus bent savo tautiniu 

lat matomas mišrių šeimų kuri- liudijimu ir pavergtųjų balso per 
mas, kuris tautiniu požiūriu yra davimu viešumoje, 
toks svarbus, kad pro jį negali- Vadinamas etninis judėjimas 
ma praeiti tylomis. 2inoma, šiuo § j u 0 metu yra ne tik mados rei-
atveju niekas neturi kištis į suau- kalas, bet ir auklėjimo priemonė 
gūsio žmogaus sąžinę ir šeimos Amerikiečių besivystanti tauta 
kūrimą, nes šeimai kurti pir- nori turėti susipratusius, sąmo 
miausia žiūrima į žmogų. Bet ningus, atsakingus piliečius, ku-
draugystė ir meilė dažniausiai rfe žinotų, kas jie yra, iš kur jie 
susidaro aplinkos įtakoje — kar- ateina ir kaip jie turi dirbti vi-
tu dirbant, kartu studijuojant, suomenės ir to krašto, kuriam* 
kartu dalyvaujant organizacijose, gyvena, gerovei. Nusikaltimų y-
Tačiau tai nereiškia, kad tėvai ir r a perdaug ir jie perdažnai garsi-
lietuvių bendruomenė neturi rū- narni, tartum tai būtų didvy-
pintis sudaryti geresnę aplinką, riški darbai. Tuo tarpu reikia 
sąlygas lietuvių vaikams daugiau garsinti, atžymėti ir tautiš-
bendrauti su lietuviais. Tam pa- kai sąmoninti tą kartą, kuri jau 
deda organizacijos, susikūrusios yra atėjusi tautinėn arenon ir 
ideologiniu, kultūriniu, tautiniu jau joje turi savo vietą, 
ar bendruomeniniu požiūriu. Jo- Tėvų atsakingumas už vaikus 
se dažniau susitinka tų pačių tra- baigiasi, kai jie jau gyvena savo 
dicijų ir papročių jaunuoliai, ku- gyvenimu. Tačiau jų atsakingu-
rie iš savo tarpo renkasi draugus, mas reikalauja vaikus tam savi
toj draugystėj įsidega ir meilė, tam gyvenimui paruošti tiek kal-
skatinanti šeimos gyvenimui. bos, tiek tautinei bendruomenei 

Lietuvių jaunimas turi ne vie- priklausomumo, tiek savo etni-
ną ideologinę organizaciją, ku- nių šaknų pajautimo rr tautinio 
rioje gali tarpti ne tik lietuvių atsakingumo atžvilgiu. Su "Te
kalba, bet ir tautinė sąmonė. Ir viškės Žiburių" redakcinio 
tai jau viltis, kad bent dalis tų straipsnio autorium būtų galima 
jaunuolių sukurs lietuviškas šei- pasakyti, kad tėvai gali nu-
mas. Vyresniųjų organizacijos skriausti savo vaikus materialiai, 
jaunimo nepatenkina ir nepa- bet turi išsaugoti jų dvasią—mo-
tenkins, kol jie nesulauks to pa- raliniu ir tautiniu požiūriu nesu-
ties amžiaus arba kol jie nesusi- žalotas jų sielas, 
darys sąlygų savaip suprastą tau- P*. Gr. 

LIGUISTO DOLERIO GYDYMAS 
Dirbtinomis priemonėmis galima tik laikinai sulaikyti valiutos kritimą 

GEDIMINAS GALVA Prezidentas J. Carteris 1978.' 
XI. 1 paskelbė priemones kovoti 
prieš dolerio vertės kritimą. Sio.c 

priemonės darė teigiamos laiki
nos įtakos krašte ir užsienyje 
Dolerio vertė užsienio biržose 
ėmė smarkiai kilti. Lapkričio pra
džioje New Yorko biržoje įvyko 
nepaprastas akcijų įsisiūbavimas, 
kai jų kaina pašoko net 35,3 
taškais. Šis nepaprastai retas šuo
lis tebuvo laikinas reiškinys. Ke
lioms dienoms praslinkus akcijų 
kaina biržoje vėl ėmė kristi, nors 
dolerio vertė užsienyje vis dar ki
lo. Šios prieštaringos ūkinės link
mės negali ilgai tverti. Dirbtinė
mis priemonėmis kurį metą ga
lima dolerio vertę užsienyje iš
laikyti, bet vienu mostu neįma
noma pašalinti senų negalavimo 
priežasčių. 

Priemenės doleriui gelbėti 

Užsienio biržose dolerio vertei 
kelti panaudotos kelios dirbtinės 
priemonės: 30 bil. dol. vertės už
sienio valiutos skolinimas, 1,5 
mil. uncijų aukso pardavimas ir 
Federalinio banko diskonto palū
kanų ligi 9,5 nuoš. pakėlimas. 
Šios priemonės sustiprino pasiti
kėjimą užsienio biržose, bet sukė
lė susirūpinimą krašte 

Susitarimas su Japonijos, Švei
carijos ir Vokietijos valstybiniais 
bankais užsienio valiutai skolin
ti, panaudojimas JAV turimos už
sienio valiutos ir 4,1 bil. dol. 
vertės užsieninės valiutos pasko
la darė teigiamą įtaką dolerio 
vertei kilti. 

Trečioji priemonė — Federali
nio banko diskonto procento di
dinimas ir privačiuose bankuose 
palūkanų pakilimas beveik ligi 
11 proc. sukėlė susirūpinimą 
krašte. Palūkanų nepaprastas 
pakilimas krašte vilioja grįžti sve
tur esančius »į *2 500 bil. dolerių, 
ypač susitelkuisų Vakarų Europo
je, Japonijoje ir naftą išvežan-
čiuose kraštuose, bet krašte ypač 
pasunkina paskolas gauti ir 
gamybą skatinti. Visa tai atei
nančiais metais gali paskatinti 
gamybos mažėjimą ir ūkinį atos
lūgį. Štai dėl ko, užsienyje dole
rio vertei kylant, krašte biržose 
vėl ėmė kristi akcijos ir kiti ver
tybiniai popieriai. 

Dolerio vertės kritimas 
Abi partijos buvo aplaidžios 

doleriui gelbėti. Nixono ir Fordo 
valdymo metu doleris tapo naš
laitėliu, o Carteris ilgokai nesi
rūpino jo globa. Dolerio vertė 
užsienyje jau seniai krito. Tik 
šiais metais per 10 mėnesių jo 
vertė užsienyje apkarpyta 

biržoje akcijų vertė krito dau
giau kaip 100 taškų. Infliacijos 
įsisiūbavimas paskutiniais mėne
siais prašoko 10 proc. Pirmasis 
J. Carterio sumanymas savano
riškai kovoti prieš infliaciją 
buvo bergždžias. Jam nepritarė 
svarbiausios darbininkų sąjun
gos, o kai kurios įmonės stengė
si kainas kelti. 

Antrasis siūlymas kainas kelti 
ligi 5,75 proc, o darbo atlygi
nimą ligi 7 proc, dar tebelau
kia įfyvendinimo. Nors šis su
manymas taip pat vadinamas sa
vanorišku, bet vyriausybė graso 
panaudoti priemones kainas ke
liančioms įmonėms spausti. AFL-
-CIO darbininku sąjunga ir šiam 
siūlymui nepritaria, nes jį laiko 
nenaudingu darbininkams. In
fliacija tebekyla. 

Dolerio vertės kritimas per šių 
metų 10 mėnesių Fed. Vokieti
joje siekė 16,7 proc, o Japoni
joje ir Šveicarijoje buvo dar dides
nis. Apie dolerio vertės kritimo 
priežastis jau kelis kartus rašiau 
"Drauge" ("Visagalis doleris 
tampa ligoniu", V. 13, "Dole
rio nuvertinimas" V1TI.29 ir t.t.) 

Glaustai tarus, dolerio vertė 
krito dėl amerikiečių nesugebė
jimo išvežti atitinkamo kiekio 
gėrybių ir suteikti patarnavimų 
užsieniui. 1977 m. JAV mokėji
mų balansas nesuvestas 27 bil. 
dol., o šiais metais įsiskolinimas 
užsieniui bus dar didesnis. Šio 
klausimo neišsprendus, išvežimo 
nepadidinus, įvežimo nesumaži
nus ir diržų nesuveržus, dolerio 
vertės dirbtinėmis priemonėmis 
negalima pastoviai išlaikyti. 

Užsienio atgarsiai 
Daugelio amerikiečių ekono

mistų samprotavimas nepasiteisi
no, kad infliacija paskatins ga
mybą ir išvežimą. Šią prielaidą 

Rimties valandėlei 

DELFINAI SARGYBOJE 

Daugelyje JAV-jų krantuose 
nuo ryklių antpuolių saugo del
finai. Apmokyti delfinai plau
kioja netoli krauto ir nuveja į 
jurą arti plaukiusius ryklius. 

Kaip žinoma, JAV. karinio 
laivyno užsakymu, draairuojamiĮ sudaro 1% 

jūrų liūtai, kurie iškelia į pa
viršių įvairius nuskendusius 
daiktus, o taip pat ir žmogų 
skenduolį. jin. 

— Chicagoj protiškai atsili
kusių yra 35,780 asmenų, kas 

sugriovė nenuosaiki JAV ūkio po
litika. Vyriausybė griovė tai, ką 
kitiems piršo. Federalinė valdžia, 
net infliacijos spaudžiama, nesu
gebėjo suvesti biudžeto, suvaldy
ti infliacinės pinigų apyvartos.iš-
spręsti energetikos klausimo ir ko
voti prieš dirbtinį tarpininkų 
maisto gaminių ir vartojimo pre
kių kainų išpūtimą. 

Visi šie JAV valdžios negala
vimai jau seniai sukėlė užsienio, 
ypač Vakarų Europos ir Japoni
jos, nepasitenkinimą. Nieko doro 
neatnešė ir pramonės kraštų va
dovų pasitarimas Bonnoje praė
jusį birželio mėnesį. 

Užsienio pramonės kraštai at
virai JAV priekaištavo dėl nesi
rūpinimo savo valiuta, kuri pra
monės kraštuose atliko ir tarp
tautinio atsiskaitymo priemonės 
pareigą. Dolerio nuolatinis ver
tės kritimas iš dalies sujaukė 
tarptautinę prekybą. Štai dėl ko 
jau praėjusį birželio mėn. Euro
pos ūkinės bendrijos valstybės 
nutarė rūpintis tik savo valiutų 
saugumu. 

Pastarojo meto JAV priemonės 
doleriui gelbėti Vakarų Europo
je ir Japonijoje atnešė tik dali
nį nusiraminimą. Per pirmąją 
lapkričio mėn. savaitę dolerio 
kainos pakilimas nuo 4 proc,ligi 
10 proc, žiūrint atskirų kraštų 
valiutų, ir aukso kainos kritimas 
nuo 245 dol. ligi 220 dol. už 
unciją, leidžia europiečiams ir 
japonams ramiau naktimis mie
goti. Net šiomis sąlygomis jau
čiamas nepasitikėjimas Washing-
tonu. Vieni teigia, kad JAV per 
vėlai pabudo ir dirbtinėmis prie
monėmis stengiasi dolerio vertės 
kritimą sustabdyti. Kiti abejoja 
JAV vyriausybės sugebėjimu iš
spręsti esminius ūkio politikos 
klausimus: skatinti savo gamy
bą, varžytis dėl užsienio rinkų 
ir išpirkti pusę trilijono dolerių, 
tebeklaidžiojančių pasviečiuose. 

ŽMOGAUS DĖKINGUMO 
DORYBĖS ŠVIESOJE 

Padėkos diena yra liudytoja, 
kad didelė dauguma žmonių yra 
kilnios širdies žmonės. Padėkos 
diena pradėta palyginamai ne
seniai vieno ar kelių pasaulie
čių. Šią mintį visuomenė taip 
jautriai priėmė, kad greitai Ame
rikoje ji tapo oficialia valstybine 
ir religine švente. Amerikos ka
talikai turi šiai dienai skirtas Mi
šių maldas. Šią dieną visų žmo
nių nuotaika yra ypatinga, ga
lima matyti jaudinančių pamal
dumo epizodų. 

Be abejo, dėkingiausi ir laimin
giausi jaučiasi tie, kuriuos Kris
tus pavadino beturčiais dvasioje 
(Mat. 5,3). Tokiais galima laiky
ti visus, kurie supranta, kad vis
kas yra Dievo, o žmogui leista 
viskuo naudotis, kiek jis išmin
tingai ir padoriai sugeba. Tokie 
nesiekia žemiškų gėrybių neiš
mintingais, neteisingais, nepado
riais būdais. Ko negali pasiekti 
padoriu būdu, to ir nepasigenda. 
Daugiau turintieji ir suprantą, 
kad viskas yra iš Dievo, stengiasi 
turimas gėrybes panaudoti pagal 
Dievo mintį. Tokių žmonių dė
ka veikia daugybė labdaros dar
bų, įstaigų vargšams, remiamos 
misijos, daug visokios rūšies ir 
laipsnio mokyklų, kitokių kul
tūrinių institucijų. 

Tiesa, kad pasaulyje yra daug 
turtingų ir daug badmirių, ir tie 
turtingieji nepasidalina su vargs
tančiais. Yra turtingų žmonių, 
nesuprantančiu medžiaginių gė
rybių vertės. Jie renka turtus ir 
juos laiko, tarsi jo laimės laipsnis 
amžinybėje priklausys nuo to, 
kiek mirdamas jis paliko turtų. 
Tačiau tokie žmonės nėra vie
nintelė, nei svarbiausia beturčių 
ir vargšų priežastis. Daug dau
giau yra kaltos žmonių sekamos 
kai kurios klaidingos filosofijos, 
tvarkymosi sistemos. 

Visi žinome eilę valstybių, ku
rios apgyventos tirščiau, natūra
lių žemės turtų turi mažiau, o 
yra dosnios labdarai, gyvena so
čiau ir padoriau už visą eilę ki
tų, kurios galėtų ir turėtų šias 
viršyti, o tačiau skursta. Tai to
dėl, kad šių pastarųjų vienur 
sekamos klaidingos pažiūros į žmo 
gų, į gyvenimą, kitur jų tvarky
mosi sistemos sužlugdo privačią 
iniciatyvą ar jos bent neskatina. 
Ten nuolatiniai raginimai, kad 
žmonės daugiau dirbtų, daugiau 

Chicagos arkivyskupas kardinolas John P. Cody specialioje audiencijo
je pas šv. Tėvą Joną Paulių II-jį. Kardinolas iš Romos atsiuntė sveiki-

proc Praėjusį mėnesį New Yorko i nimą ir Marijonų vienuolijos provinciolui kun. J. Dambrauskui. 

Amerikon susirinkę įvairių kraš
tų beturčiai. 

Pasaulyje yra taip pat daug iš
naudojimo. Sakysime, Amerika gė
rybėmis ir pinigais atiduoda kas
met svetur už daug bilijonų do
leriu. Atiduotų dar daugiau, bet 
kai kur anų reikale esančių žmo
nių valdžios už tai ne tik nedė
kingos, o reikalauja vis daugiau, 
sauja valdančių pagrobia tą pa
galbą sau, o jų krašto skurdžiai 
net nežino, kad buvo kas nors 
skirta jiems. Jeigu siunčiama pa
galba vargšui asmeniškai, tai to 
krašto valdžia pareikalauja dar 
primokėti kelis kartus daugiau, 
negu vertas pats siunčiamas daik
tas, ir tie mokesčiai tenka ne skur
džiams, o sėdintiems valdžioje. 
Liaudis vargsta, o jos sąskaiton 
valdantieji lėbauja. Beturčiai dva
sioje dosniau ir sėkmingiau pasi
dalintų su mažiau turinčiais, jei
gu tarpe vienų ir kitų nebūtų 
galią turinčių išnaudotojų. 

Vistiek beturčiai dvasioje yra 
laimingiausi žmonės. Kartais jiems 
skauda širdį, kad jie negali pasi
dalinti su neturinčiais kaip norė
tų. Tokie žmonės pasitikėdami 
prašo Dievą labai didelių daly
kų ir dažnai Dievas juos išklau
so. O vargšas pasitikintis Dievu 
drįsta prašyti Dievo ir žmonių 
pagalbos ir jo prašymas pasiekia 
Dievą ir žmones. Suprantant 
šią tiesą ir ja gyvenant, yra leng
va laikyti savo broliu medžiagi
nį ir dvasinį vargšą, nė vieno ne
niekinti, visus užjausti, visiems 
padėti. Taip, padėti ir dvasiniams 
vargšams, nes neturtingiausias ir 
nelaimingiausias yra tas, kuris ne
pažįsta tiesos. Dalintis dvasiniais 
turtais yra net svarbiau, negu da
lintis medžiaginėmis gėrybėmis. 

Dievui laiminant ir žmogaus 
darbu žemėje apstu visokių gė
rybių, galėtu jų būti dar dau
giau. Reikia tik Dievo šviesos mo
kėti jas vertinti, tvarkyti, nau
dotis pagal Dievo mintį. Ačiū Die
vui už visokią palaimą ir leidimą 
naudotis jo kūrinija. 

Vysk. V. Brizgys 

AREŠTAVO LOŠĖJUS 

Chicagoje policija areštavo 
24 lošėjus, įsivėlusius į drau
džiamus azartinius lošimus, 

produkuotų tinka tik vergijos sis- Konfiskuota apie 12,500 dole-
temai. Tinkama tvarkymosi siste
ma pati skatina. Argi neįdomu, 
kodėl kai kurios senos tautos per 
tūkstančius metų nepasiekė to, 
ką sukūrė per du šimtus metų 

rių. Lošimai buvo organizuoti 
ki-miinalinio sindikato, namuo
se 5233 S. Cicero, Chicagoje. 
Policija turėjo įsiveržti išdau
žiusi langus ir duris. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuves kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
42 

Antram valsčiaus savivaldybės namo aukšte gy
veno pasienio policininkas, kuris Lietuvos nepriklau
somybės laikais ėjo Lietuvos - Latvijos pasienio po
licininko pareigas. Jis iš tarnybos dar nebuvo atleistas 
ir jam pavestas pareigas ėjo toliau. 

Paminėtas policininkas, būdamas laisvas nuo tar
nybos, vakaro metu, neturėdamas ką veikti, iš savo 
buto atėjo į valsčiaus savivaldybės raštinę, kur posė
džiavo kompartijos komitetas, ir su jais išgėręs kelius 
stiklus alaus. Begerdamas jis su vienu rusu dėl neži
nomos priežasties susipyko ir iš raštinės išėjo. Grįžęs 
į savo butą, pasiėmęs karišką šautuvą, išėjęs laukan, 
per langą nutaikęs vienam iš kompartijos narių į pa
kauši ji nušovė. Tačiau jis nušovė ne tą rusą su 

kuriuo buvo susipykęs, bet kitą, nes pro langą jo vei
do nematė. Po to, jis iš Žeimelio miestelio pasišalino 
ir pradėjo slpastytis apylinkėje esančiuose kaimuose. 

Dėl šios žmogžudystės kilo didelis triukšmas ir 
NKVD viršininkas Petrovas pareikalavo, kad kaltina
mas žmogžudyste policininkas būtų suimtas ir pris
tatytas į jo raštinę. Jo ieškoti buvo išvykęs mūsų sky
riaus vedėjas šilas dar su vienu valdininku. Tačiau už 
3 dienų jie grįžo iš Šiaulius jo nesuradę. Grįžęs Šilas 
man pasakė: Tu, Stasy, visuomet turi laimę, todėl va
žiuok į Žeimelį, gal tau pasiseks kaltinamąjį žmogžu
dystėje policininką surasti. Man pagalbon davė šuns 
vadovą policininką Kalpoką su vilkų veislės dresiruo

tu šuniu "Reksu". 
Nežiūrint, kokia valdžia bebūtų, žmogžudystė vis 

tiek yra nepateisinama, todėl reikėjo važiuoti. Kol at
vykome į Žeimelį, jau buvo vakaras, nes kelias buvo 
užpustytas sniegu, todėl su automobiliu buvo sunku 
važiuoti. Užėjus į milicijos raštinę, iš milicijos virši
ninko sužinojau, kad du milicininkai yra pasiųsti 
į kaimus ieškoti kaltinamo žmogžudystėje policinin
ko. Kadangi buvo jau vakaras, tai patarė palaukti iki 
ryto, kol grįš milicininkai, gal būt jie bus surinkę ži
nias, kur kaltinamas žmogžudyste policininkas slaps
tosi. 

J 
Kadangi nebujf> kas veikti, tai nuėjęs į viešbutį, 

pavalgęs vakarieij| nuėjau miegoti. Apie 12 valandą 
nakties mane priylė vienas milicininkas, sakydamas, 
kad milicijos viršiąinkas manęs laukiąs su arkliu, pa
kinkytu į roges, prie milicijos raštinės, nes kaltinamas 
žmogžudyste policininkas esąs apsuptas kalvėje, ne
toli Žeimelio miest, esanti reikalinga pagalba. Su
tikome du milicininkus bevežančius sulaikytą polici
ninką, kuris jiems nesipriešindamas pasidavęs. 

Atvažiavus į Žeimelį jį patalpinome į valsčiaus 
daboklę, nes besislapstydamas keletą dienų jis buvo la
bai sušalęs ir alkanas. Apie sulaikytą policininką tele
fonu pranešiau mūsų skyriaus vedėjui Šilui, o jis NK 
VD viršininkui Petrovui. Praslinkus trumpam laikui, 
Petrovas man pranešė telefonu, kad aš sulaikytą poli
cininką saugočiau, kaip savo akį kaktoje, o jei jis pa
bėgsiąs, tai atsakysiąs savo galva. Be to, įsakė jo kvo
tos nevesti, tik sekantį rytą pristatyti į Joniškio mies
tą, kuris yra nuo Žeimelio apie 25 kilometrus, kur pa
žadėjo jo su automobiliu laukti. 

Sekantį rytą, gavęs iš valsčiaus savivaldybės pa
stotę, sulaikytą policininką su policininku Kalpoku at
gabenome į Joniškį. Čia radome mus belaukiančius 

lių kalėjimą. Koks buvo jo tolimesnis likimas nežinau. 
Man buvo jo gaila kaipo lietuvio ir kaip policijos tar
nautojo, nes žinojau, koks likimas jo laukia. Taip pat 
žinojau, kad jis šią žmogžudystę padarė ne politiniais 
sumetimais, bet būdamas neblaivus. Kadangi jis po 
šios žmogžudystės iš Žeimelio valsčiaus ribų niekur 
nepasišalino, o vėliau pats pasidavė milicininkams, 
tai jam padėti nieko negalėjau. Jo vardo ir pavardės 
neatsimenu iš kur jis buvo kilęs neatsimenu. 

Apie vokiečių generalini komisarą Lohse 

1943 metais, pasaulinio karo metu, iš Rygos mies
to į Šiaulius buvo atvykęs vokiečių valdžios paskirtas 
užimtiems kraštams administruoti generalinis komisa
ras Lohse, kurio buveinė buvo Rygos mieste. Jis buvo 
vidutinio ūgio, storulis, su dideliu pilvu, iš ko matėsi, 
kad mėgsta gerai pavalgyti ir kad jam maisto pro
duktų netrūksta. Jam pagerbti lietuviai suruošė vokie
čių "Arbeitsamto" įstaigoje bendrą vakarienę, kurioje 
dalyvavo įvairių įstaigų atstovai, šioje vakarienėje te
ko ir man, kaipo policijos atstovui, dalyvauti. 

Vakarienė buvo gerai paruošta, ant stalų buvo pa
dėta įvairių valgių. Netrūko ir degtinės. Pavalgęs vaka
rienę, komisaras atsistojo ir, užuot padėkojęs, piktu 
tonu pasakė, kad jis yra nustebintas, kad lietuviai taip 
gerai valgo, kai tuo tarpu Vokietijos piliečiai badauja. 
Dėl to žadėjo padaryti reikiamas išvadas. 

Jam baigus kalbėti, atsistojo Šiaulių apskrities 
viršininkas Jonas Noreika ir vokiečių kalba jam at
sakė, kad ponui komisarui yra žinoma, kad Lietu* je 
miestų gyventojai gauna daug blogesnes maisto korte-
les.kaip vokiečiai ir gyvena beveik pusbadžiu. Jei šioje 
vakarienėj buvo kiek daugiau mėsiškų valgių, tai bu
vo padaryta todėl, kad pagerbtų poną komisarą, nu
traukiant dalį maisto nuo savęs ir surenkant iš ūki-

NKVD v-ką Petrovą su vienu tarnautoju, kurie i š , n i n k u ' k u r i e m s m a i s t o k o r t e l ė s b u v o ^privalomos 
mūsų areštuotą policininką perėmė ir atgabeno į šiau-1 (Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m- lapkričio mėn. 18 d. 

REDAGUOJA Jonas 2ade*is. 
1522 South Radnrefl Ave., TeL 778-7862 

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ 
Chičagos apylinkės Aleksand-1 kai juo gali dalintis su broliais. 

ro Stulginskio moksleivių kuopos j Rasa Šoliūnaitė, pritariant akor-
šventę pradėjome Šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo dvasios vadai 
kun. A. Saulaitis ir kun. Stasys 
YJa. Puošnios Lieponių Old Oak 
Country klubo salės langus pa-
puošėme ateitininkų himno žo-

deono garsams, pravedė Mišių 
giesmes. Po šventės sekė vaišės, 
kurias mums gražiai suruošė mū
sų mamytės. 

Paskutinėje šventės dalyje, sve-
I eiams parodėme Rasos Soliūnai \ , \ , Trūksta Romos Olšauskaitės ir Dainos Koielytės. dziais, kurie medžiagos plakatuo-; tes ir Arvydo Zygo sukurtą — I • 

se išdekoruoti atrodė kaip įspū- j "Sūrio operą 

"Ateities"' žurnalo redakcijos nariai. Sėdi: Aldona Zailskaitė ir Rima Sidrienė; stovi — dr. Arūnas Liule-
vičius. vyr. redaktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas, Saulius Kuprys, dr. Linas Sidrys ir Jonas Kuprys. 

Nuotr. J. Kuprio 

ATEITININKAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

Su mokslo metų pradžia prasi
dėjo Vysk. M. Valančiaus kuopos 

Joje dalyvavo vi-
dingi vitražai. Šv. Mišių tema I sa kuopa. Tai buvo ir lyg sūrių 
buvo "Džiaugsmas", parinkta pa- j karas. Kiekvienas sūris gyrė save 
čių moksleivių. Ta tema mums ir dainavo jam parinktus žodžius, 
daug ką pasakė. Džiaugėmės, kad j p a g r į n c | i n ė šventės kalbėtoja 
galėjome pašventinti mūsų glo- Į o a i n a Kojelvtė kalbėjo labai su-
bėjos dr. Žukauskienės pastango- j p r a n t a m a kalba apie at-kų prin- i sušaukusi jau keturis susirinki-
mis įsigytą puikią kuopos velia- c i p u s i r k a i p ]ų s u p r a t i m a s turi m u S 5 kuriuose dalvvavo penkiolika 
vą, džiaugėmės, kad didele dalis a u g t i m u m y s e , nuo pačių jau- j n a r i ų p i r m a j a m e susirinkime bu-
musų kuopos narių davė vy.es-; n i a u s i ų i k i vyriausių. Principų į v o išrinkti atstovai Įvairioms pa-
niujų moksleivių ^ pasižadėjimą į s u p r a t i m ą i r vykdymą ji prilygi-i reigoms: Laima Šulaitytė - kuo-
sekti vėliavoje įrašytą sūkį — | n o v a ikui pradedančiam m o k y - | p ) s pirmininkė, Rūta Musonytė 

veikla. Mūsų ateitininkų kuopa 

"Visa atnaujinti Kristuje". Vėlia
vos kūmai buvo ilgametė Lemon-
to mokslievių at-kų globėja ir rė

tis pūsti dūdelę. Iš pradžių būna! sekretorė, globėja — Vida Sidrytė 
tik paprasti garsai, paskui jie ge- Į įr kun_ j Dėdinas —dvasios va-
rėja ir pasidaro graži melodija.i dovas. 

mėja Elena Razmiene ir sendrau- j T a i p y r a i r s u p r į n c i p a į s . Vaikas M ū s ų k u o p c s m e t i n ė t e m a v r a 
gių centro valdybos pirm. Vytau-i j u Q S s u p r a n t a i r įgyvendina pa-j "Lietuviška dvasia mūsų širdy-
tas Šoliūnas. ga Prie kun. S. Ylos pašventintos | t i m a s s u a m ž i u m i a patirtimi tu 

ri didėti ir at-kų principai tur. 
apimti mūsų visą gyvenimą. Tą 
reikšmingą kalbą mes galėjome 
prisitaikyti kiekvienas sau atski
rai. 

Šventės pasisekimas mums vi
siems rūpėjo ir dėl jos mes daug 
darbo įdėjome, bet rezultatais 
buvo ko džiaugtis! 

1 savo supratimą. Tas supra-Įse j r mintyse". Mes stengiamės kuo 

vėliavos rikiavosi nariai priesai
kai. Pakilioje nuotaikoje kartojo 
ateitininkų priesaikos žodžius ir 
bučiavo vėliavą. Federacijos va

das dr. Petras Kisielius papuošė na
rius moksleivių spalvomis, o 
moksleivių s-gos centro valdybos 
pirm. Rasa Šoliūnaitė prisegė 
ženklelius. 

Kun. A. Saulaitis pamoksle pa
minėjo, kad tikrasis žmogaus 
džiaugsmas gali būti tik Kristuje, 

Rasa Kamantaitė, 
korespondentė 

Chičagos Pr. Dielininkaičio kuopos vyr. berniukų būrelio nariai (dalis), 
iškyios j Indianos kopas metu, pila smėlį iš savo batų. 

Nuotr. B. Lukošiūno 

CICERO KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Cicero Vysfc. M. Valančiaus 

moksleivių ateitininkų kuopos 
trečiasis susirinkimas buvo spa
lio 29 d. Prieš susirinkimą moks-

stipriau išlaikyti lietuviškumą ir 
tautinę kultūrą. Stengiamės kuo 
daugiau išmokti apie ateitinin
kų gyvenimą. 

Mūsq kuopelėje yra 15 narių: 
du nariai iš Venezuelos, 7 iš Ame
rikos ir 6 iš Vokietijos. Gruodžio 
9 d. septyni nariai duos mokslei
vių ateitininkų įžodį. 

Šiuo metu rašome laiškus N. 
Sadūnaitei. Jei pasiseks, paruoši
me jaunimo šokius ir studijų sa
vaitgalį. Planuojame gruodžio mė
nesį pravesti susikaupimą. 

Laima Šulaitytė 

AF VALDYBOS RŪPESTIS 
ARCHYVINE MEDŽIAGA 

Kiekviena organizacija didžiuo
jasi savo praeitimi ir stengiasi pa
likti pėdsakus istorijos kelyje. 
Tam tikslui jos kaupia medžiagą 
ir rašo savo istorijas. Panašiai 
yra ir su ateitininkų sąjūdžiu, 
šiandien jau artėjančiu į 70 mėty 
ribą. Tiesa, dar neturime parašę 
vientisos at-kų istorijos, nors 
daug medžiagos yra sukaupta įvai
riose monografijose bei kituose 
spausdiniuose. 

Ateina laikas ir ateitininkų is
torijos rašymui. Bet norint tą ge
rai atlikti, yra būtina sukaupti 
galimai daugiau istorinės medžia
gos apie organizacijos praeitį. Tą 
medžiagą sudaro nevien tik asme
niniai išgyvenimai ar prisimini
mai, bet taip pat ir organizaciniai 
dokumentai, kuriuose atsispindi 
plati veikla. Tai protokolai, įvai-

siunčiama A-tkų federacijos vaP-
dybai, 10000 S. Bell Ave., Chicago, 
111. 60643. Žinoma, jog nemažai 
tokios medžiagos yra įvairiuose 
archyvuose kaip Pasaulio Lietu
vių archyve, Alkoje, Toronte ir, 
kitur. Tačiau dar- daug jos randa- I 
si pas pavienius at-kus, ypatinga:: 
tuos, kurie yra ėję įvairias pareiga-! 

organizacijoje. Prašome juo; pei-į 
žiūrėti savo asmeninius archy-; 
vus ir visą, su ateitininkų veikia j 
susijusių medžiagą atsiųsti At-kų j 
federacijos valdybai. Tokiu būdu 
galėsime ateičiai išsaugoti visa 
tai, kas padės pilniau atkurti atei
tininkų istoriją, kuomet jos rašy
mui bus duota eiga. 

AF valdyb 

PRASMINGAS VAKARAS 

Spalio 27 d. vakare keliolika 
Chičagos studentų ateitininkų 
draugovės narių susirinko pas 
draugovės dvasios vadą, kun. dr. 
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kad visa medžiaga, surišta su atei
tininkų vekla, būtų renkama ir 

kol priėjome išvadų. Nutarėm, 
kad lietuvių kalba nyksta, tai 
vra. kad moksleiviai blogiau ir 
blogiau kalba lietuviškai. Su lie- į rios bylos, laiškai, statutai, pro-

leiviai dalyvavo Šv. Mišiose, Šv. [ tuvių kalbos nykimu, nyksta ingramos, proginiai laikraštėliai ir 
Antano parapijos bažnyčioje. Po j lietuvių kultūra. Po kiek genera- i pan. 
Mišių visi susirinko pas Vidą Kup- cijų gali visai išnykti. Nutarėm,' Ateitininkų federacijos valdy-
rytę. Rūta Končiūtė pradėjo susi- kad tą nykimą reikia stabdyti. | ba kreipiasi į ateitininkus ir prašo, 
rinkimą Šv. Rašto skaitymu. Se-jčia prisiminėme Ateitininkų Fe-
kė trumpa meditacija. deracijos Tarybos 1961 m. pri-

Staiga, sučirškė durų skam- imtus penkis punktus: I. Ate'*-
butis. Netikėtai atvyko Arvydas ; tininkas visur lietuvių tarpe kal-
2ygas, MAS-CV viee-pirminin- j ba tik lietuviškai: 2. Kur tik yra alas ir Laikas", 66 p . ) . 
kas. Jis visus paragino kitą sa-! galimybės, ateitininkas naudoja-į Postų naudingų diskusijų ap-
vaitgalį ba'suoti jaunimo kongre-j si proga lankyti šeštadieninę H-j tarėm einamuosius reikalus. Bu
šo atstovų rinkimuose. Be abejo,. tuanistine mokyklą ir joj sąžinin-jvo pranešta, kad lapkričio 19 d. 
visi nuėjom ir pabalsavom. gai stengiasi gauti lituanistinių j įvyks vienos dienos rekolekcijos, 

Vitas LaniausKas buvo paruošęs; žinių: 3. Ateitininkas laiko savo kuopos nariams pas Tėvus mari-
pokalbį. Jis mūsų klausia: "Ar lie- į pareiga domėtis lietuviškąja Į jonus, kurias praves kun. dr. Kev 

spauda bei knygomis. Visi ateiti-. tutis Trimakas ir kun. Antanas | 
ninkai skaito "Ateitį", o studen- j Saulaitis. S.J. Svarbus įvykis 
tai — ir lietuviškuosius kultūros j mūsų kuopoj bus tradicinis Ad-

galvotų I žurnalus. Kiekvienas moksleivis į ventinis susikaupimas. Apie tai 
ir jaustųsi esąs lietuvis. Jo teigi-
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Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 Tai. 

3314 West 63rd Street 

TeL — PRospect 6-8998 

£.'HiiiiiMiiiiiiiiiiiiuiiiniiimiimiiimiiiiL 
TYPEVVRITERS, § 

Į WAGNER and SONS j 
i A D D I N G MACHPTBS 
r A N D CHECKWRITERS, 

i N v o m o j a , Parduoda, Taiso į 
r V i r i 50 metų patikimas jums į 
2 patarnavimas. 

f 5610 S. Paiaaki Rd., Caieago j 

f P h o a s — 581-4111 | 

%llilllllllimilllllllllllllllllllHIIIIHIIHIl£ 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

£77.00 
C i c e r o j e 
(10/20/5UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie Avenue 

Kę:tutį Trimaką. Jis buvo pakvie
tęs draugovės narius praleisti va
karą be "oficialios" programos; 
siūlė tik, kad, kas nori, atvež-' 
tų savo "įnašą" — savo kūrybos 
(eilėraštį, trumpą mintį ar kt.), 
skaitymui trumpą ištrauką, ar pa
sidalintų savo išgyvenimu, skai
tyta mintimi ar pan. 

Romai Oišauskaitei paskaičius 
ištrauką iš K. Donelaičio "Ru
dens gėrybių", pasidalinom įspū
džiais ir mintimis apie rudenį. 
Arvydas Žygas ir Danutė Salikly-
tė perskaitė maldas, kurios jiems 
buvo asmeniškai prasmingos. 

Diskusijose buvo iškelta visa 

(Nukelta į 4 psl.) 

E L E K T R O S 
J V M>IMAJ — PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir u£mie»ty. Dirba greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DR. K. G. BALUKAS i TeL ofiso a b o t o : ô y™?1*5 2-«» 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. <Crawford 
Medkal Boilding) TeL LU 5-6446? 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Arenue. 

Vai.: pirma'l., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitari mą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. . 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRflZ'S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S ir Š A L D Y T U V U S 

Kreipt i s į Hermaną Deckį 
Te l . 585-6624 po 5 v. vak-

Kalbėti lietuviškai 

I 0 D Y W 0 R K C 0 L L I S I O N , E X P E R T S 
J. STANEVIČIUS 

(ftokfor) PUms Pataisyme* 
TranRraisRions — Dašytnaa — Motoro 
— Karoserijos (body) h? Sparno darbas 

2637 W. 47th St., tel. 523-1249 
&\mę* iHinois 60632 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. REliaace 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KroiKir m VAIKU LIGOS 

SPFXlAXISTfi 
MEDICAL BUBLDINO 

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

iki i vai. nopiet 
Ofs. tel. 737-j.l68JL^ezLJ39-2919 

Ofs. HE 4-1818; m. 1^6^9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITĖS — KAINA NUO $725.00 

kovo 19 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužes 2 

gegužes 9 
birželio 7 
liepos 12 
rugpiūtio 2 

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 26 
spalio 10 

tuvių kalba yra būtina, kad lie
tuvybė išliktų išeivijoje?" Vitas 
teigė, kad ne, bet yra svarbu, 
kad asmuo lietuviškai 

per metus perskaito bent 3 lie-1 plačiau bus paskelbta vėliau, 
tuviškas knygas, o studentas —'Sukonkretinti kuopos veiklą nu-
bent 5; 4. Kiekvienas ateitinin-į matome šį rudenį pravesti spau-

vo draugais. Per juos būtų gali-J kas rūpinasi susidaryti savo Ii-1 dos vajų. Pernai tas vajus buvo 
ma plačiau ir ryškiau skelbti > tuanistine bibliotekėlę ne tik iš j sėkmingas. Kuopa, lietuvių spau-
pasauliui Lietuvai daromas oku- į dailiosios literatūros kūrinių, betjdai paremti, surinko daugiau 

mu, yra svarbu turėti kaip ga 
lint daugiau įtakingų asmenų sa-

pantų skriaudas. SeVė gyvos dis- ir iš kitų lituanistinių veikalų; 
kusijos. Ta i buvo gal pirmas, kar- 5>. Ateitininkas nepasitenkina tik 
tas mūsų susirinkime, kai kiekvie-! savo organizacija, bet jungiasi ir 
nas moksleivis turėjo pasisakyti, i į kitą lie'uviškosios bendruome-
Diskusijos tesėsi gerą pusvalandį,' nes veiklą (Juo/as Girnius, *'Ide-

kaip 500 dolerių. 
Susirinkimą baigėm ateitinin

kų himnu. Pasivaišinę, skirstė-
mės namo. 

Garbė Kristui! Vida Kuprytė 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.00 

birželio 7 Maskva, Vilnius. Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
birželio 20 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas. Heidelbergas 
rugpiūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas 
rugpiūčio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva 

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNA IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie siy grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu, 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

TR.\^S-ATXANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127. Tel. (617) 268-8764 
TransAtlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI orgar.izuoįa visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS. 
Prices are based on double occupancy and are subject to change and/or 
Government aproval. 

Ofis. te t 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą ir 
f'.m.K'in*"- Ugos. 

CRAWFORD MEDICAL BJLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akiu lig03 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
tO K g A 

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

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir pankt • 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ MfiOS — CHmiRC.MA 
Ofisai: 

it t NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAI, A V E 

Valandos pacal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact len5««'* 

2618 W. Tlst S t — 1U. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
LNKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Ofc. PO 7-6000 Rei. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 Weat 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 48M441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos b buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Oomt, Cieero, Hl. 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Itekyrua tm< ir Šeštad 

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

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

Rerblencijos teJef. GR «-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
į Ugi 3 v. popiet^agal 9uaitarim%. 
Ofiso td . HE 4-2123. N « n V GI S-«lt5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 ir 8-7 — U anksto susitarus. 

TeL of iso P R 6-6446 

F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 W*st 71st Street 
Valandos: 1.6 vai. popiet 

Treč. ir S^žtad pa(ral susitarimą. 

Ofs. teL 586-S196; namą S81-S772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Hapetčio stoka— 

SKRIAUDA TAUTINIAM IŠSILAIKYMUI 
Analizuodami Kanados lietu- tinę ar kultūrinę veiklą patys sa-

vių jaunimo ateitį "Tėviškės 2i- vomis priemonėmis judinti. Bet 
būriai" lapkričio 9 d. laidoje re- jaunimo organizacijose, ypač 
dakciniu straipsniu pasisako bendrinėse, šiuo metu turint lie-
prieš tėvus, kurie dar vis laikosi tuviu jaunimo sąjungą, kuri yra 
pažiūrų, kad lietuvybė gali pa- išsiskleidusi visuose laisvuose 
kenkti būti geram kanadiečiui, kraštuose ir prisiglaudusi prie to-
Tuo jie daro skriaudą jaunimui, kio stipraus tautinio junginio, 
kuris praranda savo etnines šak- kaip Lietuvių Bendruomenė, 
nis ir nesubręsta nei lietuviu, nei mišrių šeimų kūrimo pavojus 
kanadiečiu, nei prancūzu. Labai bent dalinai gali sumažėti. O tai 
teisinga straipsnio išvada: "Bet jau yra pasiekę skandalingų pro-
kaip suprasti tas lietuvių šeimas, porcijų. 
kurios turi pakankamai lietuvis- Pereitais metais tik iš žinomų 
kos kultūros ir vis dėlto neauk- (daugelis net mažai kam žino-
lėja' savo jaunimo lietuviškoje mos, net spaudoje nepaminimos) 
dvasioje, neleidžia jo nei į lietu- naujų jungtuvių Kanadoje buvo 
viskas mokyklas, nei kursus, nei 70 proc. mišrių šeimų. JAV-bėse 
organizacijas? Matyt, jų galvose- didžiuosiuose miestuose—Chica-
noje slypi senoviška mintis —iš goję, New Yorke, Clevelande, 
lietuvybės nepragyvensi... Tai Detroite ir Los Angeles — mišrių 
slypintis materializmas, kuris jungtuvių buvo tarp 43-65 proc. 
skriaudžia vaikus dvasinėje srity- Mažesniuose miestuose tai siekė 
je, juos savotiškai suluošina vi- net 85 proc. Suaktyvinti jauni-
sam gyvenimui. Materialinėje mo veiklą, duoti jam pasireikšti 
srityje nuskriaustas vaikas gali savųjų tarpe, organizuoti ideolo-
atsigauti, bet nuskriaustas dvasi- ginęs ir bendrines jaunimo orga-
nėje srityje dažniausiai lieka luo- nizadjas ir jas jungti prie tauti-
šas visą gyvenimą". nės bendruomenės — tai gelbė-

Sia proga reikia prisiminti ti išeiviją nuo išnykimo masėje. 

LIGUISTO DOLERIO GYDYMAS 
Dirbtinomis priemonėmis galima tik laikinai sulaikyti valiutos kritimą 

Prezidentas J. Carteris 1978.' 
XI. 1 paskelbė priemones kovoti 
prieš dolerio vertės kritimą. Šios 
priemonės darė teigiamos laiki
nos įtakos krašte ir užsienyje. 
Dolerio vertė užsienio biržose 
ėmė smarkiai kilti. Lapkričio pra
džioje New Yorko biržoje įvyko 
nepaprastas akcijų įsisiūbavimas, 
kai jų kaina pašoko net 35,3 
taškais. Šis nepaprastai retas šuo
lis tebuvo laikinas reiškinys. Ke
lioms dienoms praslinkus akcijų 
kaina biržoje vėl ėmė kristi, nors 
dolerio vertė užsienyje vis dar ki
lo. Šios prieštaringos ūkinės link
mės negali ilgai tverti. Dirbtinė
mis priemonėmis kurį metą ga
lima dolerio vertę užsienyje iš
laikyti, bet vienu mostu neįma
noma pašalinti senų negalavimo 
priežasčių. 

Priemonės doleriui gelbėti 

GEDIMINAS GALVA 

prieš aštuonerius metus iš Co-
lorado jaunos akademikės an
gliškai rašytą laišką: "Negaliu m įšrių šeimų sukūrimo slėpimas 
atleisti savo tėvams, kad jie ne- būtų Štrauso politika - pakišti 
išmokė manęs lietuviškai. Ma
no profesija ir tarnyba reikalau-

snapą po smėl 
mirusiųjų paminėjimas 

ar ja, kad mokėčiau bent dvi kalbas, mjmaį a r mokyklų baigimas, 
Mane laiko lietuve, bet aš nemo- t a j p ; r šeimų kūrimas yra lietu
ku lietuviškai. Jeigu mokėčiau viskas judėjimas ir tame judėji-
bent gerai skaityti ir šiek m e ^[ų palaikymas - žinojimas 
tiek kalbėti, mano tarnyba iš v į e n ų a pie kitus ir žinojimas a-
karto pakiltų visu laipsniu — p į e prarastuosius, dar turimus ir 

ir veiklos vairą perimančius 
Ir šiuo reikalu rūpintis yra visų 
pareiga. I r tai pareiga, išeinanti 
iš tautinio sąmoningumo ir įsi-

būčiau skyriaus vedėja ir gau 
čiau du tūkstančius daugiau me
tinio atlyginimo. Kuo greičiau
siais atsiųskite knygą, iš kurios 

Užsienio biržose dolerio vertei 
kelti panaudotos kelios dirbtinė? 
priemonės: 30 bil. dol. vertės už
sienio valiutos skolinimas, 1,5 
mil. uncijų aukso pardavimas ir 

, Federalinio banko diskonto palū-
Savos kalbos_ neišmokymas, j k a n ų l i g i 95 nuot pakėlimas. 

Šios priemonės sustiprino pasiti
kėjimą užsienio biržose, bet sukė-

ėlio kupsteliu. Kaip I ė s u s j r r j p i n j m ą krašte. 
minėjimas, kaip gi-! c . T « . 

Susitarimas su Japonijos, Švei
carijos ir Vokietijos valstybiniais 
bankais užsienio valiutai skolin
ti, panaudojimas JAV turimos už
sienio valiutos ir 4,1 bil. dol. 
vertės užsieninės valiutos pasko
la darė teigiamą įtaką dolerio 
vertei kilti. 

Trečioji priemonė — Federali
nio banko diskonto procento di-

biržoje akcijų vertė krito dau
giau kaip 100 taškų. Infliacijos 
įsisiūbavimas paskutiniais mėne
siais prašoko 10 proc. Pirmasis 
J. Carterio sumanymas savano
riškai kovoti prieš infliaciją 
buvo bergždžias. Jam nepritarė 
svarbiausios darbininkų sąjun
gos, o kai kurios įmonės stengė
si kainas kelti. 

Antrasis siūlymas kainas kelti 
ligi 5,75 proc, o darbo atlygi
nimą ligi 7 proc, dar tebelau
kia įfyvendinimo. Nors šis su
manymas taip pat vadinamas sa
vanorišku, bet vyriausybė graso 
panaudoti priemones kainas ke
liančioms įmonėms spausti. AFL-
-CIO darbininkų sąjunga ir šiam 
siūlymui nepritaria, nes jį laiko 
nenaudingu darbininkams. In
fliacija tebekyla. 

Dolerio vertės kritimas per šių 
metų 10 mėnesių Fed. Vokieti
joje siekė 16,7 proc, o Japoni
joje ir Šveicarijoje buvo dar dides
nis. Apie dolerio vertės kritimo 
priežastis jau kelis kartus rašiau 
"Drauge" ("Visagalis doleris 
tampa ligoniu", V. 13, "Dole
rio nuvertinimas" VIII.29 ir t.t.) 

Glaustai tarus, dolerio vertė 
krito dėl amerikiečių nesugebė
jimo išvežti atitinkamo kiekio 
gėrybių ir suteikti patarnavimų 
užsieniui. 1977 m. JAV mokėji
mų balansas nesuvestas 27 bil. 
dol., o šiais metais įsiskolinimas 
užsieniui bus dar didesnis. Šio 
klausimo neišsprendus, išvežimo 
nepadidinus, įvežimo nesumaži
nus ir diržų nesuveržus, dolerio 

Rimties valandėlei 

galėčiau mokytis lietuvių kalbos". p a r e igoj imų savo pavergtai tau-
Tai pasiskundimas mergaitės, t a j j r j o s laisvei, 
kurią tėvai, bikUmi universiteti- Ardymas savų organizacijų ar 
nio išsilavinimo, nuskriaudė in- kėlimas nieko neveikiančių, pu-
telektualai, kad ji negalėtų už- £ į a n t a p j e j a s dūmų kamuolius, 
imti atitinkamos tarnybos, kuri va<} tautinių įsipareigojimų sto-
duoda pirmenybių ir sudaro pa- j ^ kjti nematytų, prie tautinio 
grindą jos ateičiai. išsilaikymo neprisideda. Geriau 

Šis klausimas ne tik kalbos, bet svetimą žentą ar svetimą marčią 
ir tautinės sąmonės požiūriu yra patraukti savo pagalbon, negu 
vienodas Kanadoje ir JAV-bėse. savąjį, ypač dar mokantį kalbą ir 
Jau ne viena šeima pradeda grįž- susijusį su tautinės bendruomenės 
ti į vadinamą "angliakasių lai- branduoliu, atstumti. Palaikyti ir 
kotarpį", kuriame nebuvo sąlygų stiprinti jaunimo darbą, leisti vi-
siekti mokslo, bet jauni lietuviai dūrinei kartai pozityviai veik-
patys stengėsi išlikti lietuviais ir ti — tai suprasti tikrovę ir toje 
kalbėti sava kalba, kad jos ne- tikrovėje nuolat ruošti vadovus 
užmirštų. įr darbininkus, kurie tęstų vyres

niųjų darbus ir palaikytų tautos 
Antras klausimas — tai nuo- troškimus bent savo tautiniu 

lat matomas mišrių šeimų kuri- liudijimu ir pavergtųjų balso per-
mas, kuris tautiniu požiūriu yra davimu viešumoje. 

dinimas ir privačiuose bankuoseij vertės dirbtinėmis priemonėmis 
palūkanų pakilimas beveik ligi negalima pastoviai išlaikyti. 

Užsienio atgarsiai 

Daugelio amerikiečių ekono-

11 proc. sukėlė susirūpinimą 
krašte. Palūkanų nepaprastas 
pakilimas krašte vilioja grįžti sve
tur esančius apie 500 bil. dolerių, 
ypač susitelkuisų Vakarų Europo
je, Japonijoje ir naftą išvežan-
čiuose kraštuose, bet krašte ypač 
pasunkina paskolas gauti ir 
gamybą skatinti. Visa tai atei
nančiais metais gali paskatinti 
gamybos mažėjimą ir ūkinį atos
lūgį. Štai dėl ko, užsienyje dole
rio vertei kylant, krašte biržose 
vėl ėmė kristi akcijos ir kiti ver
tybiniai popieriai. 

Dolerio vertės kritimas 
Abi partijos buvo aplaidžios 

doleriui gelbėti. Nixono ir Fordo 
valdymo metu doleris tapo naš
laitėliu, o Carteris ilgokai nesi-

mistų samprotavimas nepasiteisi
no, kad infliacija paskatins ga
mybą ir išvežimą. Šią prielaidą 

sugriovė nenuosaiki JAV ūkio po
litika. Vyriausybė griovė tai, ką 
kitiems piršo. Federalinė valdžia, 
net infliacijos spaudžiama, nesu
gebėjo suvesti biudžeto, suvaldy
ti infliacinės pinigų apyvartos.iš-
spręsti energetikos klausimo ir ko
voti prieš dirbtinį tarpininkų 
maisto gaminių ir vartojimo pre
kių kainų išpūtimą. 

Visi šie JAV valdžios negala
vimai jau seniai sukėlė užsienio, 
ypač Vakarų Europos ir Japoni
jos, nepasitenkinimą. Nieko doro 
neatnešė ir pramonės kraštų va
dovų pasitarimas Bonnoje praė
jusį birželio mėnesį. 

Užsienio pramonės kraštai at
virai JAV priekaištavo dėl nesi
rūpinimo savo valiuta, kuri pra
monės kraštuose atliko ir tarp
tautinio atsiskaitymo priemonės 
pareigą. Dolerio nuolatinis ver
tės kritimas iš dalies sujaukė 
tarptautinę prekybą. Štai dėl ko 
jau praėjusį birželio mėn. Euro
pos ūkinės bendrijos valstybės 
nutarė rūpintis tik savo valiutų 
saugumu. 

Pastarojo meto JAV priemonės 
doleriui gelbėti Vakarų Europo
je ir Japonijoje atnešė tik dali
nį nusiraminimą. Per pirmąją 
lapkričio mėn. savaitę dolerio 
kainos pakilimas nuo 4 proc.,ligi 
10 proc , žiūrint atskirų kraštų 
valiutų, ir aukso kainos kritimas 
nuo 245 dol. ligi 220 do l . už 
unciją, leidžia europiečiams ir 
japonams ramiau naktimis mie
goti. Net šiomis sąlygomis jau
čiamas nepasitikėjimas VVashing-
tonu. Vieni teigia, kad JAV per 
vėlai pabudo ir dirbtinėmis prie
monėmis stengiasi dolerio vertės 
kritimą sustabdyti. Kiti abejoja 
JAV vyriausybės sugebėjimu iš
spręsti esminius ūkio politikos 
klausimus: skatinti savo gamy
bą, varžytis dėl užsienio rinkų 
ir išpirkti pusę trilijono dolerių, 
tebeklaidžiojančių pasviečiuose. 

ŽMOGAUS DĖKINGUMO 
DORYBES ŠVIESOJE 

toks svarbus, kad pro jį negali- Vadinamas etninis judėjimas Į rūpino jo globa. Dolerio vertė 
ma praeiti tylomis. Žinoma, šiuo § j u o metu yra ne tik mados rei-
atveju niekas neturi kištis į suau- kalas, bet ir auklėjimo priemonė 
gūsio žmogaus sąžinę ir šeimos Amerikiečių besivystanti tauta 

užsienyje jau seniai krito. Tik 
šiais metais per 10 mėnesių jo 
vertė užsienyje apkarpyta 4 

kūrimą, nes šeimai kurti pir- noTį turėti susipratusius, sąmo- j proc. Praėjusį mėnesį New Yorko '• nimą ir Marijonų vienuolijos provinciolui kun. J. Dambrauskui, 
miausia žiūrima į žmogų. Bet ningus, atsakingus piliečius, ku-

Chicagos arkivyskupas kardinolas John P. Cody specialioje audiencijo
je pas šv. Tėvą Joną Paulių II-jį. Kardinolas iš Romos atsiuntė sveiki-

Padėkos diena yra liudytoja, 
kad didelė dauguma žmonių yra 
kilnios širdies žmonės. Padėkos 
diena pradėta palyginamai ne
seniai vieno ar kelių pasaulie
čių. Šią mintį visuomenė taip 
jautriai priėmė, kad greitai Ame
rikoje ji tapo oficialia valstybine 
ir religine švente. Amerikos ka
talikai turi šiai dienai skirtas Mi
šių maldas, šią dieną visų žmo
nių nuotaika yra ypatinga, ga
lima matyti jaudinančių pamal
dumo epizodų. 

Be abejo, dėkingiausi ir laimin
giausi jaučiasi tie, kuriuos Kris
tus pavadino beturčiais dvasioje 
(Mat. 5,3). Tokiais galima laiky
ti visus, kurie supranta, kad vis
kas yra Dievo, o žmogui leista 
viskuo naudotis, kiek jis išmin
tingai ir padoriai sugeba. Tokie 
nesiekia žemiškų gėrybių neiš
mintingais, neteisingais, nepado
riais būdais. Ko negali pasiekti 
padoriu būdu, to ir nepasigenda. 
Daugiau turintieji ir suprantą, 
kad viskas yra iš Dievo, stengiasi 
turimas gėrybes panaudoti pagal 
Dievo mintį. Tokių žmonių dė
ka veikia daugybė labdaros dar
bų, įstaigų vargšams, remiamos 
misijos, daug visokios rūšies ir 
laipsnio mokyklų, kitokių kul
tūrinių institucijų. 

Tiesa, kad pasaulyje yra daug 
turtingų ir daug badmirių, ir tie 
turtingieji nepasidalina su vargs
tančiais. Yra turtingų žmonių, 
nesuprantančių medžiaginių gė
rybių vertės. Jie renka turtus ir 
juos laiko, tarsi jo laimės laipsnis 
amžinybėje priklausys nuo to, 
kiek mirdamas jis paliko turtų. 
Tačiau tokie žmonės nėra vie
nintelė, nei svarbiausia beturčių 
ir vargšų priežastis. Daug dau
giau yra kaltos žmonių sekamos 
kai kurios klaidingos filosofijos, 
tvarkymosi sistemos. 

Visi žinome eilę valstybių, ku
rios apgyventos tirščiau, natūra
lių žemės turtų turi mažiau, o 
yra dosnios labdarai, gyvena so
čiau ir padoriau už visą eilę ki
tų, kurios galėtų ir turėtų šias 
viršyti, o tačiau skursta. Tai to
dėl, kad šių pastarųjų vienur 
sekamos klaidingos pažiūros į žmo 
gų, į gyvenimą, kitur jų tvarky
mosi sistemos sužlugdo privačią 
iniciatyvą ar jos bent neskatina. 
Ten nuolatiniai raginimai, kad 
žmonės daugiau dirbtų, daugiau 
produkuotų tinka tik vergijos sis
temai. Tinkama tvarkymosi siste
ma pati skatina. Argi neįdomu, 
kodėl kai kurios senos tautos per 
tūkstančius metų nepasiekė to, 
ką sukūrė per du šimtus metų 

Amerikon susirinkę įvairių kraš
tų beturčiai. 

Pasaulyje yra taip pat daug iš
naudojimo. Sakykime, Amerika gė
rybėmis ir pinigais atiduoda kas
met svetur už daug bilijonų do
lerių. Atiduotų dar daugiau, bet 
kai kur anų reikale esančių žmo
nių valdžios už tai ne tik nedė
kingos, o reikalauja vis daugiau, 
sauja valdančių pagrobia tą pa
galbą sau, o jų krašto skurdžiai 
net nežino, kad buvo kas nors 
skirta jiems. Jeigu siunčiama pa
galba vargšui asmeniškai, tai to 
krašto valdžia pareikalauja dar 
primokėti kelis kartus daugiau, 
negu vertas pats siunčiamas daik
tas, ir tie mokesčiai tenka ne skur
džiams, o sėdintiems valdžioje. 
Liaudis vargsta, o jos sąskaiton 
valdantieji lėbauja. Beturčiai dva
sioje dosniau ir sėkmingiau pasi
dalintų su mažiau turinčiais, jei
gu tarpe vienų ir kitų nebūtų 
galią turinčių išnaudotojų. 

Vistiek beturčiai dvasioje yra 
laimingiausi žmonės. Kartais jiems 
skauda širdį, kad jie negali pasi
dalinti su neturinčiais kaip norė
tų. Tokie žmonės pasitikėdami 
prašo Dievą labai didelių daly
kų ir dažnai Dievas juos išklau
so. O vargšas pasitikintis Dievu 
drįsta prašyti Dievo ir žmonių 
pagalbos ir jo prašymas pasiekia 
Dievą ir žmones. Suprantant 
šią tiesą ir ja gyvenant, yra leng
va laikyti savo broliu medžiagi
nį ir dvasinį vargšą, nė vieno ne
niekinti, visus užjausti, visiems 
padėti. Taip, padėti ir dvasiniams 
vargšams, nes neturtingiausias ir 
nelaimingiausias yra tas, kuris ne
pažįsta tiesos. Dalintis dvasiniais 
turtais yra net svarbiau, negu da
lintis medžiaginėmis gėrybėmis. 

Dievui laiminant ir žmogaus 
darbu žemėje apstu visokių gė
rybių, galėtų jų būti dar dau
giau. Reikia tik Dievo šviesos mo
kėti jas vertinti, tvarkyti, nau
dotis pagal Dievo mintį. Ačiū Die
vui už visokią palaimą ir leidimą 
naudotis jo kūrinija. 

Vysk. V. Brizgys 

AREŠTAVO LOŠĖJUS 

Chicagoje policija areštavo 
24 lošėjus, įsivėlusius j drau
džiamus azartinius lošimus. 
Konfiskuota apie 12,500 dole
rių. Lošimai buvo organizuoti 
kriminalinio sindikato, namuo
se 5233 S. Cicero, Chicagoje. 
Policija turėjo įsiveržti išdau
žiusi langus ir duris. 

draugystė ir meilė dažniausiai rie žinotų, kas jie yra, iš kur jie 
susidaro aplinkos įtakoje — kar- ateina ir kaip jie turi dirbti vi-
tu dirbant, kartu studijuojant, suomenės ir to krašto, kuriam* 
kartu dalyvaujant organizacijose, gyvena, gerovei. Nusikaltimų y-
Tačiau tai nereiškia, kad tėvai ir r a perdaug ir jie perdažnai garsi-
lietuvių bendruomenė neturi rū- narni, tartum tai būtų didvy-
pintis sudaryti geresnę aplinką, nškį darbai. Tuo tarpu reikia 
sąlygas lietuvių vaikams daugiau garsinti, atžymėti ir tautiš-
bendrauti su lietuviais. T a m pa- ka{ sąmoninti tą kartą, kuri jau 
deda organizacijos, susikūrusios yra atėjusi tautinėn arenon ir 
ideologiniu, kultūriniu, tautiniu j a u joje turi savo vietą, 
ar bendruomeniniu požiūriu. Jo- Tėvų atsakingumas už vaikus 
se dažniau susitinka tų pačių tra- baigiasi, kai jie jau gyvena savo 
dicijų ir papročių jaunuoliai, ku- gyvenimu. Tačiau jų atsakingu-
rie iš savo tarpo renkasi draugus, mas reikalauja vaikus tam savi
toj draugystėj įsidega ir meilė, tam gyvenimui paruošti tiek kal-
skatinanti šeimos gyvenimui. bos, tiek tautinei bendruomenei 

Lietuvių jaunimas turi ne vie- priklausomumo, tiek savo etni-
ną ideologinę organizaciją, ku- nių šaknų pajautimo rr tautinio 
rioje gali tarpti ne tik lietuvių atsakingumo atžvilgiu. Su "Te
kalba, bet ir tautinė sąmonė. Ir viškės Žiburių" redakcinio 
tai jau viltis, kad bent dalis tų straipsnio autorium būtų galima 
jaunuolių sukurs lietuviškas šei- pasakyti, kad tėvai gali nu-
mas. Vyresniųjų organizacijos skriausti savo vaikus materialiai, 
jaunimo nepatenkina ir nepa- bet turi išsaugoti jų dvasią—mo-
tenkins, kol jie nesulauks to pa- raliniu ir tautiniu požiūriu nesu-
ties amžiaus arba kol jie nesusi- žalotas jų sielas, 
darys sąlygų savaip suprastą tau- Pr. Gr. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

DELFINAI SARGYBOJE 

Daugelyje JA V-jų krantuose 
nuo ryklių antpuolių saugo del
finai. Apmokyti delfinai plau
kioja netoli krauto ir nuveja į 
jurą ar t i plaukiusius ryklius. 

jūrų liūtai, kurie iškelia į pa
viršių įvairius nuskendusius 
daiktus, o taip pat ir žmogų 
skenduolį. jin. 

Chieagoj protiškai atsili-
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Antram valsčiaus savivaldybės namo aukšte gy
veno pasienio policininkas, kuris Lietuvos nepriklau
somybės laikais ėjo Lietuvos - Latvijos pasienio po
licininko pareigas. Jis iš tarnybos dar nebuvo atleistas 
ir jam pavestas pareigas ėjo toliau. 

Paminėtas policininkas, būdamas laisvas nuo tar
nybos, vakaro metu, neturėdamas ką veikti, iš savo 
buto atėjo į valsčiaus savivaldybės raštinę, kur posė
džiavo kompartijos komitetas, ir su jais išgėręs kebus 
stiklus alaus. Begerdamas jis su vienu rusu dėl neži
nomos priežasties susipyko ir iš raštinės išėjo. Grįžęs 
į savo butą, pasiėmęs karišką šautuvą, išėjęs laukan, 
per langą nutaikęs vienam iš kompartijos narių į pa
kauši j ' nušovė. Tačiau jis nušovė ne tą rusą su 

kuriuo buvo susipykęs, bet kitą, nes pro langą jo vei
do nematė. Po to, jis iš Žeimelio miestelio pasišalino 
ir pradėjo slpastytis apylinkėje esančiuose kaimuose. 

Dėl šios žmogžudystės kilo didelis triukšmas ir 
NKVD viršininkas Petrovas pareikalavo, kad kaltina
mas žmogžudyste policininkas būtų suimtas ii pris
tatytas j jo raštinę. Jo ieškoti buvo išvykęs mūsų sky
riaus vedėjas Šilas dar su vienu valdininku. Tačiau už 

tu šuniu "Reksu". 
Nežiūrint, kokia valdžia bebūtų, žmogžudystė vis 

tiek yra nepateisinama, todėl reikėjo važiuoti. Kol at
vykome j Žeimelį, jau buvo vakaras, nes kelias buvo 
užpustytas sniegu, todėl su automobiliu buvo sunku 
važiuoti. Užėjus į milicijos raštinę, iš milicijos virši
ninko sužinojau, kad du milicininkai yra pasiųsti 
į kaimus ieškoti kal t inamo žmogžudystėje policinin
ko. Kadangi buvo jau vakaras, tai pa ta rė palaukti iki 
ryto, kol grįš milicininkai, gal būt jie bus surinkę ži
nias, kur kal t inamas žmogžudyste policininkas slaps
tosi. 

Kadangi nebuvo kas veikti, tai nuėjęs į viešbutį, 
pavalgęs vakarienę nuėjau miegoti. Apie 12 valandą 
nakties mane prikėlė vienas milicininkas, sakydamas, 
kad milicijos viršininkas manęs laukiąs su arkliu, pa
kinkytu į roges, prie milicijos raštinės, nes kaltinamas 
žmogžudyste policininkas esąs apsuptas kalvėje, ne
toli Žeimelio miest., esanti reikalinga pagalba. Su
tikome du milicininkus bevežančius sulaikytą polici
ninką, kuris jiems nesipriešindamas pasidavęs. 

Atvažiavus į Žeimelį jį patalpinome į valsčiaus 

lių kalėjimą. Koks buvo j o tolimesnis likimas nežinau. 
Man buvo jo gaila kaipo lietuvio ir kaip policijos tar
nautojo, nes žinojau, koks likimas jo laukia. Taip pat 
žinojau, kad jis šią žmogžudystę padarė ne politiniais 
sumetimais, bet būdamas neblaivus. Kadangi j is po 
šios žmogžudystės iš Žeimelio valsčiaus ribų niekur 
nepasišalino, o vėliau pa t s pasidavė milicininkams, 
tai jam padėti nieko negalėjau. Jo vardo ir pavardės 
neatsimenu iš kur jis buvo kilęs neatsimenu. 

Apie vokiečiu generalinį komisarą Lohsę 

1943 metais, pasaulinio karo metu, iš Rygos mies
t o į Šiaulius buvo atvykęs vokiečių valdžios paskir tas 
užimtiems kraštams administruoti generalinis komisa
ras Lohse, kurio buveinė buvo Rygos mieste. J is buvo 
vidutinio ūgio, storulis, su dideliu pilvu, iš ko matėsi, 
kad mėgsta gerai pavalgyti ir kad jam maisto pro
duktų netrūksta. Jam pagerbti lietuviai suruošė vokie
čių "Arbeitsamto" įstaigoje bendrą vakarienę, kurioje 
dalyvavo įvairių įstaigų atstovai, šioje vakarienėje te
ko ir man, kaipo policijos atstovui, dalyvauti. 

Vakarienė buvo gerai paruošta, ant stalų buvo pa-
daboklę, nes besislapstydamas keletą dienų jis buvo la- d e t a J v a i n ų v a l ^ N e t r u k o i r degtines. Pavalgęs vaka-
bai sušalęs ir a lkanas. Apie sulaikytą policininką tele- rienc' k <™ i s a r as atsistojo ir, užuot padėkojęs, pi .tų 
fonu pranešiau mūsų skyr iaus vedėjui šilui, o j is NK | t o n u P*3*1^' k a d J i s >'ra n ^ e b i n t a s , k ^ lietuviai taip 
VD viršininkui Petrovui. Praslinkus t rumpam laikui, 
Petrovas man pranešė telefonu, kad aš sulaikytą poli
cininką saugočiau, kaip savo akį kaktoje, o jei j is pa
bėgsiąs, tai a tsakysiąs savo galva. Be to , įsakė jo kvo
tos nevesti, tik sekantį ry tą pristatyti j Joniškio mies
tą, kuris yra nuo Žeimelio apie 25 kilometrus, kur pa
žadėjo jo su automobiliu laukti. 

Sekantį rytą, gavęs iš valsčiaus savivaldybės pa-3 dienų jie grįžo iš Šiaulius jo nesuradę. Grįžęs Šilas 
man pasakė: Tu. Stasy, visuomet tur i laimę, todėl va- j stote, sulaikytą policininką su policininku Kalpoku at 
žiuok į Žeimelį, gal tau pasiseks kaltinamąjį žmogžu- gabenome į Joniškį, č ia radome mus belaukiančius 

Kaip žinoma, JAV, karinio • kusių y r a 35,780 asmenų, kas į dystėje policininką surasti. Man pagalbon davė šuns , NKVD v-ką Petrovą su vienu tarnautoju, kurie iš 
laivyno užsakymu, dresiruojami sudaro 1%. Į vadovą policininką Kalpoką su vilkų veislės dresiruo- | mūsų areštuotą policininką perėmė ir atgabeno į Šiau-

gerai valgo, kai t uo tarpu Vokietijos piliečiai badauja 
Dėl to žadėjo padaryti reikiamas išvadas. 

Jam baigus kalbėti, atsistojo Šiaulių apskrities 
viršininkas Jonas Noreika ir vokiečių kalba jam at
sakė, kad ponui komisarui yra žinoma, kad Lietu je 
miestų gyventojai gauna daug blogesnes maisto korte-
les.kaip vokiečiai ir gyveni beveik pusbadžiu. Jei šioje 
vakarienėj buvo kiek daugiau mėsiškų valgių, tai bu
vo padaryta todėl, kad pagerbtų poną komisarą, nu
traukiant dalį maisto nuo savęs ir surenkant iš ūki
ninkų, kuriems maisto kortelės buvo neprivalomos 

(Bus daugiau) 
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C H I C A G O S L I E T U V I Ų S T Y G I N I O A N S A M B L I O 

K O N C E R T A S 
Sekmadienį, lapkričio mėn. 19-tą d., 3:00 vai. popiet - J a u n i m o C e n t r e 

MALONIAI KVIEČIAME VEUS 
DALYVACTL 

Bilietai: VAZNELIŲ PREKYBOJE — 
GIFTS INTERNATIONAL 

2501 West 71st St — TeL 471-1424 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

eilė klausimų, neaiškumų, ku
riuos bendromis jėgomis buvo 
bandyta išsiaiškinti. 

Šiame vakare dalyvaujantieji 
rado vertingos prasmės. Buvo nu
tarta vėl susitikti tokiam vakarui. 
Ta ip pat buvo nutarta apie Vely
kas suorganizuoti krikščioniško 
atsinaujinimo savaitgalį. Patal
pas surasti pasisiūlė Domas Lap
kus, kuris ir pernai tokį savaitga
lį draugovei suorganizavo. 

LIPNICNIEČIU 
SUSIRINKIMAS 

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopa šaukia 
narių susirinkimą šį sekmadienį, 
lapkričio 19 d., 12 vai. po pietų, 
Jaunimo centre. Visus narius 
prašome dalyvauti. 

Valdyba 

LIPNIŪNIEČIAI RUOŠIA 
BALIU 

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopa ruošia 
balių sausio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Bilietų kaina 
studentams ir moksleiviams— 
6.50 dol., suaugusiems yra 12.50 
dol. asmeniui. Rezervuoti stalus, 
prašome skambinti Edmundui Sa-
likliui tel. 737— 6836. 

Valdyba 

IS LOS ANGELES PADANGĖS 

Los Angeles Vytauto Mačer
nio ateitininkų kuopos susirinki
mas įvyko spalio 29 d. Renata 
Kungytė, Milda Tomkutė ir Ar

noldas Kungys pašnekėjo Vėlinių 
tema apie sielą. Po diskusijų nu
važiavom į "Forest Lawn" kapi
nes. Ten mes su jauniais ir jau
nučiais ateitininkais kartu aplan
kėm šiuos kapus: Klaudijos Rus
teikienės, Edvardo Jakubėno, Van
dos Mažeikienės, Jūr. Avižienie-
nės, Jono Butkaus, Liauno Jasu-
konio, Gedimino Rušėno, Grigo 
Valančiaus, Antaninos Liudžiu-
vienės ir Josephinos Strikaitienės. 
P. Polikaitienė trumpai papasa
kojo apie čia palaidotus asmenis. 
Už kuriuos meldėmės. Jauniai 
sukalbėjo maldelę, jaunučiai pa
puošė kapus gėlių puokštėmis, 
o moksleiviai parkaitėm trumpą 

Į eilėraštį, ir tada visi kartu sukal-
| bėjom maldas. 

Susirinkimas labai gerai pavy-
I ko, nes visi galėjo susikaupti ir 

tikrai pagalvoti apie mirtį, jos 
; reikšmę ir apie Vėlines, kurias 
' mes švenčiame kasmet. 

Ginta Palubinskaitė 

ATEITININKU KŪČIOS 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Fla. 
—Mami klube spalio 8 d. įsis

teigė nauja organiza.ija Pietinio 
Atlanto Pakraščio iauiių kuopa. 
įsirašė 33 šauliai iš Miami, Pam 
pano Beach ir kt. apylinkių. 
Kuopos pirmininku išrinktas 
Mykolas Vitkus. 

— Naujoji kuopa Miami visuo-

programoje dr. Kazio Pautieniaus į dalies, kur jis minėjo Aušros 
aktuali šioms dienoms paskaita i Var tus : " . . . Aš prašau jus : bū-
apie \ėžj su klausimais ir atsaky- I kitę su manim ties J a sna Gora 
mais. Po paskaitos priešpiečiai. 
Turėsime ir kt. paįvairinimų. Ti-

s Miami ir kt. arjylinkių lie-
.i gausaus atsilan \ 

K. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 

ir visur kitur. Nepalikite po-

POPIEŽIUS APIE 
AUŠROS VARTUS 

Mūsų spauda plačiai aprašė 
popiežiaus Jono Pauliaus II in-

menei ruošia kariucme: - auguracijos iškilmes, atpasako-
tės minėjimą lapkričio 19 d. 4 jo jo pamokslą ir S J džiaugs-
vai. iriube prieš pietus. Progra- mu pažodžiui perdavė jo sveiki-
moje: žuvusių dėl Lietuvos lai.- nimus lietuviškai 'broliams lie-
vės pagerbimas^ savanorių - kū- tuviams". Esame tikrai dėkin

gi Jonui Paliui n už jo gražius 
sveikinimus ir tikimės jo pagal-

Progra-
!aL-
kū-

rėjų pristatymas, .iriz. Antano 
Varno paskaita, pianistės Danu
tės Liaugminienės liaudies dai
nų popuri, Gundcs Kodatienės 
poezija savanoriams — kūrėjams 
ir kt. 

vai. 

į ruošia 

Gruodžio 6 d. i 
lube kultūrinę popiete 

bos Lietuvos Bažnyčiai ir per
sekiojamiems tikintiesiems, nes 
jų kančios jam gerai žinomos. 

piežiaus. kuris šiandien meldžia -
: si šiais poeto žodžiais: 'Dievo 
Motina, kuri gini šviesiąją Čens-

| ta'.ravą ir švyti Aušros Vartuo-
| se'. I r tais pačiais žodžiais aš 
j kreipiuosi į jus šiuo momentu", 
t (Vertimas iš angliško vert imo). 

Tur būt bus skirtingų nuo-
' monių. ką šie lenkams pasakyti 
žodžiai reiškia mums lietuviams 
ir a r iš jų galime daryt i ko
kias nors išvadas apie popie
žiaus Jono Pauliaus I I pažiū
ras j Vilnių. Bet ar jie mums 
lemia gera a r bloga, jie t ikrai 
yra svarbūs ir visiems lietu
viams tėvynėj ir emigracijoj 
žinotini. (Citata imta iš poeto 
A Mickevičiaus. Red.) . 

Į 

Algimantas Gureckas 

dar nors 15 centų, — sako taksis-

— Negaliu. Nenoriu tavęs įžeis-
ti du kartus, — atsakė keleivis. 

Žmogus niekad neparodo 
savo paties charakterio taip aiš
kiai, kaip kad apibrėždamas 
kieno kito. 

Jean P. Richter 

r AUTOMOBILIU TAISYMAS 

< 

[žeidimas 
— Tu man duodi kišenpinigių' 

k-nkiškai pasakytos pamokslo tik 15 centų. Tai įžeidimas. Pridėk 

Tačiau lietuviškoj spaudoj 
kuopa niekur neteko užtikti popiežiaus 

Padangos. Priekinių ra tų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

G0UNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street - Tel. 6R 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 

Šių metų ateitininkų bendros 
Kūčios ruošiamos gruodžio 15 d., 
penktadieni, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Kūčios bus pradė
tos mišiomis 7:30 vaL vakaro. Mi
šių metu giesmes palydės kank
lininkės, vadovaujamos Emilijos 
Sakadolskienės. Po kūčių progra
mą atliks Marąuette Parko Prano 
Dielininkaičio kuopa. 

Visi Chicagos ir apylinkių atei
tininkai, jų šeimų nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. 

Chicagos ateitininkai 

kMNiHUimiimmiiiiNNHHMHMNMHMimiiiMiniimiiiiiniiininiiniiiiiiiiuniiii^ 

^ - ^ A. TVERAS 
^ r T j LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

^ ^ ^ Pardavimas ir Taisymas 
2646 W. 69tt| Street — TeL RE 7-1941 

^wiwi>miwMnimMtiiiiniw>mjwiiwiiiiiiiiiwiiww«uiinimnHiiinHiimuHiimuiit4.^ 
ijiniiiiimiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiniiiiii^ 

I PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS ! 
I GIMINĖMS LIETUVOJE 
i Kalėdinis siuntinys (1978) 2. 

3 metrai angliškos vilnones medžiagos eilutei su [audimu "Ali wool 
mavie in England"; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba 
moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vaka
rinei suknelei; vyriškas arba moteriškas puikus aeryleno užsegamas 
megztinis: 2 poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 ang 
liškų cigarečių: 20 amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 
svaras Šokoladinių saldainių. 

i 5 

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — $190.00. 
I šj siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 

dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš že
miau išvardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 

Jeans Wrangler arba Levi Straus $40.00 
Tų pačių firmų švarkeliai 44.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 30.00 
Vyriškas arba moteriškas megztoms 36.00 
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės 6.00 
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės . . . . 3.00 
Tigbts (kojinės-keioaitės) 4.40 
Crimplene medžiaga suknelei 19.00 

S 

Crimplene medžiaga moteriškai eilutei 
Vilnonė eilutei medžiaga "Ali wooi made m England" 
Vilnonė eilutei medžiaga "Ali wool made m England" 
Vilnonė eilutei medžiaga "AU wool made in England" 
Vyriški arba moteriški labai geri batai . . . . 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . 
Lietsargis telescopic 
Vilnonė gėlėta skarelė 
Nailoniniai marškiniai 
Geresni marškiniai 

32.00 
50.00 
60.00 
80.00 
36.00 
85.00 
12.00 
11.00 
12.00 
18.00 

Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą. 
Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siųsti prekių su 
visomis persiuntimo išlaidomis ir muku $80.00 

Sudarant savo nuožiūra siuntini, reikia pridėti $30.00 persiun
timo išlaidoms. I 

Sudarome I — — , timMstruojame 
tne palikimai J Lietuvą prekėmis arta pinigai*. 

vybea, persiunčia- I 

Į BALTIC STORES, LTD. 
| (Z . J u r a s ) 

11 London Lane, Bromley, Kent, 
| BRI 4HB, England Tdl 01 460 2592 § 

JS*S'>-»_ *. .-sjctnir * « 

T u r ė t i t aupymo s ą s k a i t ą t a u p y m o ir 
p a s k o l ų bendrovėje a r t i s a v o gyvena
m o s vietos y ra gera i r pa togu, nes ž ina i , 
k a d b u s lengva p in igus padėt i a r i š imt i . 

Dauge l i s t aupyto jų pasi t iki s a u g u m u 
p a g a l įs taigos dydį. Dė l to mes m a n o m e , 
k a d Fi rs t Federal of Ch icago Br igh ton 
P a r k e turi j u m s ką n o r s specia laus . 

F i r s t Federal of C h i c a g o yra di
d ž i a u s i a taupymo i r paskolų į s t a iga 
v i so je valstijoje. Ir j ū s t ikr iaus ia i n e r a 
s i t e k i tos patogesnės vietos. 

Br igh ton Parke j ū s gaus i t e tą pa t į 
p a t a r n a v i m ą kaip i r pagr ind inė je į s ta i 
go je „downtown" . 

Į s k a i t o m a visi įva i rūs t a u p y m o p l a n a i 
p r i t a i k i n t i jūsų r e i k a l a m s . T u r i m e regu
l i a r i a s , , passbook"-knyguč ių s ą s k a i t a s . 
S p e c i a l i a s p r o g r a m a s p e n s i j o m s . P l ū s 8-
metų. 8~ Taupytojų C e r t i f i k a t a i i r 6-
m ė n e s i ų (182 dienų) „ T - R a t e S a v e r ' s 
Cer t i f ica tes" , kur ių n u o š i m č i a i sujun
g i a m i i r duoda j u m s n a u d i n g i a u s i ą 
met in į pelną. 

T a u p y m a s F i r s t F e d e r a l ' e r e i šk ia 
jūsų p in iga i a t n e š j u m s a u k š č i a u s i u s 
n u o š i m č i u s ką leidžia v a l d ž i a — a u k š 
tesni n e i bet k u r i a m e b a n k e . N u o š i m č i a i 
j u n g i a m i ir a u g a k a s d i e n n u o padė j imo 
d ienos ik i iSėmimo d i e n o s . P i n i g a i 

padėt i p r i eš mėnes io deš imtą d ieną gau 
n a n u o š i m č i u s n u o p i rmos d ienos jei 
p a l i e k a m i iki ketvirč io paba igos . * 

J o k i a k i t a t a u p y m o ir pasko lų bend
rovė n e m o k a aukš tesn ių nuoš imčių i r 
n ė r a s a u g e s n ė už didžiaus ią valst i joje. 

T a d užeiki te , nedelski te ir p a s i m a t y -
ki te su m u m i s . 

First Federal of Chicago 
Illinois Largest Savinas and Loan. ' 

Brighton Park Branch/W71 S. Archer Ave 

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI. 
Tel . : 254-6101. Darbo v a l a n d o s : P i rmadienį & A n t r a d i e n į 9 iki 4:30; K e t v i r t a d i e n į & P e n k t a d i e n į 9 iki 8; Šeš tadienį 9 iki V idud ien io . 

Trečiadienį u ž d a r y t a . 
Už pinigus išimtus iš Saier's Certificates prieS nustatytą laiką nuošimčiai mokami pagal reguliarią „passbook"-knygutės ratą. atskaičius dar 90 dienu 

nuošimčius. -M išimama riek nors iš pagrindinės sumos iš Treasury Rate Saver's Certifikatų prieš nustatytą laiką, nuošimčiai nemokami už išimtą dalį pinigų. 
Mėnesinis dešimties dienų palankumo — malonės laikotarpis negalioja TRate Certifikatams. 

M nOffKT (Vjrborn& Hadi-vn NVmbrr FederjIMnnr ISMII Barti jnd Fedrrjl Savin** .ind l«an Imiirani r < orpnr.itmn 
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MIELI SKAITYTOJAI! KOLEGOS! DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m lapkričio mėn. 18 d. 

Universitetinis ketvirtis baigias, 
bet darbo pabaigos nematyti. Ra
šomasis stalas skęsta tarp knygų 
— o žinote, ką aš darau — svajo
ju! Amerikos \akaruose jau pri
snigo. Padėkos savaitgalis už sa- vykiose laukia jūsų nauji drau-
vaitės. Kalėdos už mėnesio. Jau
nimo Kongresas už pusmečio — 
kaip aš galiu susikaupti!? 

Darykite trumpą pertrauką sun
kiose stuJijose bei kitokiuose dar
buose ir pasiskaitykite, kiek pra
mogų jūsų laukia. Visokiausi su-

j važiavimai, stovyklos, iškylos vi
lioja. Nenutraukite studijų, nes 
jos svarbios, bet kartu neapleiski-

REDAGUOJA OFELIJA BARŠK£TYT£, 6640 S. TALMAN A E., CH1CAGO, IL 60629; TELEF. (312) 476-1974 

ALTENBERGO NAMAI - JAUNIMO KONGRESO 
STUDIJŲ DIENU PATALPOS 

Ketvir tojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Studijų die
nos įvyks Altenberge. Tai y ra 
mažas kaimelis Vokietijoje, ne
toli Koelno miesto, turintis t ik 
keletą namų, tačiau visoje Vo
kiet i jo j g a r s u s savo katedra. Iš 
t ikrųjų Altenbergo bažnyčia 
nė ra ka t ed ra (vyskupo bažny
čia) , nors ta ip ir vadinama. J i 
y r a vienuolyno bažnyčia, kurią 
t ry l ik tame amžiuje pas ta tė vie
nuoliai cistersai i r kuri savo 
grožiu kasmet pri t raukia kelias
dešimt tkstančių turistų. Vidur- j 
amžiuose Altenberge veikė gar- f 

sus cistersų vienuolynas, kuris j 
šiek tiek bendro turė jo ir su 
Lietuva. I š čia cistersai kūrėsi 
Lietuvoje i r Lenkijoje. 

Sekuliarizacijos laikais vie-

te ir lietuviškos veiklos. Teisybė, 
iš lietuviškos veiklos duonos nie
kad nevalgysite, bet pagalvokite, 
koks gali būti turtingesnis jūsų 
gyvenimas. Suvažiavimuose, sto

gai, naujos pramogos, naujos idė
jos. Tad pasinaudokite šiom trum
pom artėjančiom atostogom ir pa
traukite į lietuvišką suvažiavimą, 
stovyklą ar kitokią programą. 
Tarp lietuvių visko rasite — nuo
tykių, pažinčių, pramogų, atsi
kvėpimo, atsinaujinimo. Iki se
kančio numerio.... 

Ofelija 

LS SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

Altenbergo namai — Ketvirtojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Studijų 
dienų patalpos Vokietijoje 

jaunimui skirti ir šiuo metu tal
pina 180 žmonių. Kambariai ir 

ne išbombarduota senelių prie-
nuolynas išnyko, o jo prašmant- r ' g ^ y ^ 
nūs pas ta t a i su didižuliu apsau- j P ( > k a r o AJ^^O n a m a i te_ ^ ^ moderniai 
gos m ū r u v i r to griuvėsiais. P r a - j p o Vokietijos katalikų jaunimo kambariai talpina po 1 asmenį, 
^ š f a n t m e & o vidury tiek ka-1 v e i k l o 8 c e n t r a R ū s y j e i r p a s t o _ j l i k u s i e j i p o 2 a r po 3 asmenis. 

M> t "I gėje buvo pastatytos lovos jau- į Yra didžiulė salė, talpinanti 300 
nimui pernakvoti, įsteigta bend-jžmonių (200, jeigu prie stalų), 
ra virtuvė, ir vėl prasidėjo jau- i yra daugiau dešimt mažesnių 
nimui kursai ir rekolekcijos. Iš - Į salių konferencijoms ir keletas 
krausčius senelius, čia buvo įs- j laisvalaikio kambarių bei di-
teigta Vokietijos Katalikų jau- džiulė valgykla, 
nimo sąjungos būstinė, kur i N o r m a l i a i ^ > fc 

1954 metais persucelė i netoli ^ i r e n g t i n a m a i w l a b a i 

esanti Dueseldorfo miestą. Ta-1 b r a n ^ g ^ . ^ fi y a_ 
ciau los metimai kongresai d a r , . . .., ,. . . 
M* juo I ^ ^ I K U « 5 " ~ idovybe sutiko lietuvių jaunimo 
vis vyksta Altenberge, kur se-1 . . . . ., . 

• - - u. *„„_,..+, . - a t s t o v u s priimti savikaina, tai 
nieji rūmai buvo atremontuoti: ^ 
ir modernizuoti ir šių metų pa- i b u s a P i e 3 0 ~ D M * * • • a s " 

kolekcijos jaunimui. Karo pa- vasarį papildyti didžiuliu pasta- rneniui, įskaitant nakvynę ir ke-
baigoje čia buvo perkelta Koel- j tu. Altenbergo namai yra vien turis valgius į dieną. 

montavo katedrą, kur i iki šian
dien y ra abiejų konfesijų bend
r a bažnyčia. 

P o pirmo pasaulinio karo Ko
elno arkivyskupija nutarė šioje 
kalnelių apsuptoje vietoje įsteig
t i j aunimo namus. Amerikoje 
sur inktų aukų ir savanorių pa
ga lba buvo a t s ta ty t i sugriuvę ir 
išdegę buvusio vienuolyno pa
s ta ta i , kuriuose vykdavo įvai
r ū s suvažiavimai, kursai ir re-

Po vasaros atostogų ir bent 
dviejų mėnesių studijavimo, jau
nimas vėl pradeda galvoti apie 
žiemos atostogas. Bet ta pirmoji 
sezono slidinėjimo išvyka, laiko 
atžvilgiu, dar yra toli. Todėl 
prieš Kalėdų atostogas jaunimas, 
ypač universitetų studentai, lau
kia Padėkos dienos ilgo savaitga
lio, kad galėtų bent trumpam a-
titrūkti nuo studijų. 

Šiais metais per Padėkos dienos 
ilgąjį savaitgalį, įvyks Lietuvių 
studentų sąjungos metinis suva
žiavimas Detroite. Šis suvažiavi
mas yra ruošiamas per šią šven
tę, nes tai yra geriausias laikas 
sturentams susitikti iš visų uni
versitetų, įvairių miestų ir aptar
ti sekančių metų įvykius bei veik
lą. Tą savaitgalį, daug draugų, 
atskirti šimtais mylių, vėl su
sitinka. Savaitgalis yra daugiau
sia pramoginis, bet vyks ir kalbos 
bei diskusijos. 

Aš kviečiu visus kolegijų ir pa- j 
skutinių gimnazijos metų studen
tus atvykti į Detroitą šiais metais. 
Oficialioji programa susidės iš 
kelių paskaitų, šokių, ekskursijų 
ir banketo. Registracijos anketos 
buvo išsiųstos į visų miestų ko
mitetus. Chicagos skyrius taip 
pat registruoja tuos,' kurie norė
tų vykti į Detroitą autobusu. Pla
tesnių informacijų reikalu skam
binti Ramučiui Račiūnui, 323— 
9572 ar Mariui Nariui 973—6106. 

Suvažiavims vyks: 
Radisson Cadillac Hotel 
1114 Washington Blvd. 
Detroit. MI 48231 

Laikas: 
Lapkričio 23-26 dienomis. 
Programa: 
Ketvirtadienis - registracija; su

sipažinimo vakaras. 
Penktadienis — paskaita; iš

vykos; šokiai - gros "Muzika". 
Šeštadienis — simpoziumas; 

darbo posėdis; balius — gros "Ro
mantika". 

Kainos: 
30 dol. — bilietai ir registraci

ja; kambarių kainos — pavienis 
—25 dol.; dvigubas — 30 dol.; 

trigubas 33 dol. dienai. 
Laukiame visų! Marius Naris 

Kęstutis Ivinskis, Jaunimo kongreso ruošos komiteto reikalų vedėjas. 
Nuotrauka Vitos Musonytės 

INFORMACIJOS 
KOMISIJA 
PRANEŠA 

KONGRESO 
NAUJIENOS 

— Jaunimo Kongresas vyksta 
1979 metų liepos mėnesį nuo 11-
-29 dienos. 

— Jaunimo Kongreso atidary
mas KONGRESO STOVYKLO
JE liepos 11 d. Stovykla vyksta 
S L Mary's College, Stramber-
ry Hill , England. Kolegija yra 
netoli Londono. 

— STOVYKLA — nuo liepos 
11-18 d. St. Mary's College. Sto
vykloje dalyvauja visas lietuviš
kos kilmės jaunimas. Lietuvių 
kalbos mokėjimas nėra būtinas 
— nors programa vyks lietuvių 
kalba, bus nekalbantis jaunimas 
įjungtas. 

— KONCERTAS — iškilmin
gasis koncertas įvyks liepos 14 d., 
šeštadienį, tarp 2-5 vai. p.p. Už
sakyta Queen Elizabeth Hali, pa
čiame Londono miesto centre. I 
koncertą kviečiama visa lietuviš
ka visuomenė bei nelietuviai sve
čiai. 

— BALIUS — iškilmingasis 
Kongreso balius — šokiai vyks 
šeštadieni, liepos 14 d., nuo 8-
12 v.v. Yra užsakyta Kensington 
T o w n Hal i salė, Londono mieste. 

— KELIONĖ I VOKIETIJA 
— Manoma užsakyti traukinį iš 
Londono iki Dover, tada persi
kelti laivu per kanalą į Europos 
žemyną. Keliaujama liepos 19 d. 

— ATSTOVAMS - STUDIJŲ 
D I E N O S — Atstovai vyksta į stu

dijų dienas į Altenberg, netoli 
Bonn'os miesto, Vokietijoje. Stu
dijų dienos prasideda liepos 19d. 
ir tęsis iki liepos 26 d. Studijų 
dienose yra 120 vietų atstovams, 
30 vietų stebėtojams ir 30 vietų 
štabui. 

— UŽDARYMAS — Kongre
so uždarymo savaitgalis bus Koe-
nigstein'e netoli Frankfurt'o, Vo
kietijoje. Uždarymo savaitgalis 
prasidės liepos 27 ir baigsis lie
pos 29 d., sekmadienį. Savaitgaly
je dalyvaus visas jaunimas bei 
svečiai ir visuomenė. Pramatytas 
Kongreso uždarymo balius —• šo
kiai, koncertas, talentų vakaras ir 
pranešimai iš Studijų dienų. 

— ATSTOVAS — asmuo ku
ris savo krašte išrinktas atstovau
ti savo jaunimui Kongrese. Jis 
dalyvauja Kongreso stovykloje, 
Studijų dienose ir visoje kitoje 
Kongreso programoje. Studijų 
dienose jis turi balsavimo teisę 
nutarimuose, išrenka naują PLJ 
S valdybą ir išrenka vietą ir lai
ką sekančiam PLJK. 

—DALYVIS — asmuo kuris 
vyksta į PLJK ir dalyvauja Kong
reso stovykloje, ekskursijose, ku
rias organizuoja lietuviai, Kong
reso atidaryme ir uždaryme. 

— SVEČIAS — asmuo kuris 
nedalyvauja stovykloje ar studi
jų dienose, bet kuris tuo metu 
lankosi Europoje ir dalyvauja a-
tidaryme, koncertuose, šokiuose 
bei uždaryme. Kongreso svečiai 
yra Kongreso metu vykstantys 
Europon vyresnieji ir jaunesnieji. 

APIE PUS 
Dėl to, kad PLj Kongresas yra 

visų dabar minimas, manau, 
kad būtų labai naudinga suži
noti, kas yra ta Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga. Violeta Aba-
riūtė su talkininkėm yra sureda
gavus labai naudingą bvofiorą, 
iš kurios imu ir šią santrauką. 

Kas yra PLJS? 
Pasaulio Lietuvių jaunimo są

junga jungia visą lietuvių kilmės 
jaunimą tarp 16 — 30 m., o Pie
tų Amerikoje iki 35 m., Sąjungai 
nepriklauso organizacijos, bet 
paskiri asmenys. 

Kada ji buvo įkurta? 
Ji buvo įkurta II PLJ Kongreso 

studijų dienose. 1972 m. liepos 
mėn. Kent State Universitete, 
JAV. 

Koks yra jos tikslas? 
Sąjunga yra Lietuvių Bendruo

menėje veikiantis vienetas, sie
kiantis skatin'.i lietuvių kilmės 
jaunimo veiklą ir saugoti jauni
mo interesus Lietuvių Bendruo
menėje. 

Kuriems kraštams yra atsto
vaujama? 

Argentinai, Australijai, Brazi
lijai, JAV, Kanadai, Kolumbijai. 
Prancūzijai, Švedijai, Urugvajui, 
Venezuelai, Vokietijai. 

Kas jai vadovauja? 
Sąjungai vadovauja PLJ Kon

gresų metu atstovų renkama 
PLJS Valdyba, kurios kadencija 
baigiasi sekančiame PLJ Kongre
se. Valdybą sudaro: pirmininkas, 
sekretorius, iždininkas ir vicepir
mininkas pagal veiklos sritis. 
PLJS valdyba atsakinga PLJK 
atstovams už Kongreso nutarimų 
vykdymą. Kongreso nutarimas 
yra PLJS veiklos planas. 

Tikiu, kad šie klausimai šiek 
tiek išaiškina, kokia yra PLJS 
rolė jaunimo tarpe. 

PIRMASIS 
6R. JONUŠO 
STIPENDIJOS 

GAVĖJAS 
Kaip jau buvo rašyta spaudoj, 

muziko Broniaus Jonušo stipen
dija lituanistikai studijuoti buvo 
paskirta Robertui Jonui Saldžiui, 
gyvenančiam Brazilijoj. Buvo ir 
daugiau pagrįstų prašymų, bet 
gaila, kad visų nebuvo galima 
patenkinti. Dėl to dar nereikia 
nusiminti, nes stipendija bus 
kasmetinė. Sąlygos ir kitos infor
macijos tuo reikalu bus paskelb
tos kitų metų pradžioje. Stipen
dijos mecenatė yra mirusio muzi
ko Jonušo našlė Emilija Jonu
šienė. 

MIlda Kupcikeviliūte, informuoja 
apie PLJ kongresą Chicagos Jaurimo sąjungos susirinkimo dalyvius. 

Nuotrauka L. Meilaus 

Stipendininkas R.J. Saldys, gi
męs 1960, apie save papildomai 
rašo, kad i lietuvių organizuotą 
veiklą įsijungė, pradėjęs šokti ir 
akordeonu groti "Rūtelės" jauni
mo būrely. Vėliau įstojo ir į"Vie-
nybės" grupę, kuriai tada vado
vavo ten gyvenęs kun. H. Šulcas. 
Šio ratelio veikla buvo artima 
ateitininkams. Nuo 1974 Rober
tas tvirtai įsijungė į ateitininkų 
eiles, o nuo 1975 ir į skautų. Ir 
vieniems, ir kitiems tenka vado
vauti. Su Brazilijos jaunimo gru
pe, kai-p III Jaunimo kongreso da
lyvis, lankėsi Argentinoj ir Urug
vajuj, o kiek vėliau Amerikoj ir 
Kanadoj. "Ateities" žurnalo kon
kurse 1976 už straipsnį laimėjo 
antrą premiją. Dainuoja "Vo
lungės" jaunimo ebore. 

"Premija bus man dideliu pa
skatinimu ateities darbams lietu
viškoje dirvoje", rašo savo laiš
ke Robertas. Panašiai ir mes ma
nome ir to iš jo laukiame. 

C.G. 

IV PLJK ruošti Europoje su 
darytas komitetas, kuriam talki 
ninkauja komisijos specialiems už
daviniams. Kai visas komitetas 
tesusideda iš 12 žmonių, tai ko
misijom tepriklauso nuo 2 iki 6 
asmenų. Pati mažiausia yra in
formacijos komisija, susidedanti 
tik iš dviejų asmenų — Marytės 
ir Andriaus Šmitų. Komisijai va
dovauja Marytė, kuri surenka in
formacijas. Reikalingus vertimus 
iš vokiečių kalbos (dėl patalpų 
ir pan.) atlieka Andrius. Marytė 
mašinėle surašo informacijas, o 
Andrius jas atspausdina. Marytė 
informacijas sukiša į vokus ir An
drius nuneša jas į paštą išsivyti, 
o sąskaitą parneša Marytei, kuri 
ją pateikia IV PLJK iždininkui 
Antanui Šiugždiniui. 

Šios komisijos uždavinys yra in
formuoti lietuvišką spaudą apie 
ruošiamus darbus ir apie būsimą 
kongresą. Šiam reikalui atsirado 
ir apsčiai talkininkų, įvairių 
laikraščių bendradarbių, kurie 
komisijos paruoštas informacijas 
perteikia savo laikraščiams. O 
laikraščiams, kuriems talkininkų 
nebuvo galima surasti, informa
cijos siunčiamos tiesiog. Informa
torių tinklą sudaro: Birutė Praš-
mutaitė (Australija) — Tėviškės 
Aidams, Vytautas Juška (Austra
lija) — Mūsų Pastogei, Rasa 
Lukoševičiūtė (Kanada) — Ne
priklausomai Lietuvai ir Laiš
kams Lietuviams, Rūta Šiulytė 
(Kanada) — Tėviškės Žiburiams, 
Ofelija Baršketytė (JAV) 
Draugui ir Algirdas Sliesoraitis 
(Brazilija) — Mūsų Lietuvai. 

Tiesiog informacija siunčiama 
šiems laikraščiams: Darbininkui 
(JAV), Dirvai (JAV), Argentinos 
Lietuvių Balsui (Argentina), Eu
ropos Lietuviui (Anglija), Šalti
niui (Anglija), Laisvajai Lietu
vai (JAV), Keleiviui (JAV). Jau
nimo Balsui (Vokietija) ir VLB 
Informacijoms (Vokietija). Kad 
Jaunimo Sąjungų pirmininkai ir 
ryšininkai būtų gerai informuo
ti ir galėtų greitai skleisti žinias 
per jų LJS laikraštėlius ar kito
kiu būdu, jiems taipgi siunčiamos 
informacijos. Jas gauna: Paulius 
Kuras (Kanada), Birutė Zdanytė 
(JAV), Liliana Burbaitė (Argen
t ina) , Kęstutis Slotkus (Kolum
bija), Darius Mažeika (Venecue-
la) , Arnoldas Zizas (Brazilija), 
Sigita Kondrataitė (Prancūzija) 
ir Aleksas Vilčinskas (Anglija). 
Birutė Prašmutaitė, Australijos 
LJS primininkė, yra 
bendradarbė. 

Kongreso metu numatyta ir 
vokiečių spaudą informuoti. Šiuo 
reikalu rūpinsis p-of. dr. Gerar
das Bauras. Laikraščiai, kurie in
formacijų lig šiol negauna, pra
šomi kreiptis į informacijos ko
misiją šiuo adresu: M. Dambriū-
naitė-Šmitienė, Romuva, 6840 
Lampertheim. Vakarų Vokieti
ja. Informacijos išeina kas savai
tę. 

misijoje, IV PLJK. 5620 S. Clare-
mont Avenue, Chicago, IL 60636 
arba skambinti 6-9 v.v. pirm. — 
ketvirt. (312) 778—2200 arba 
(312)778—2201. Bus atsiųstos 
jums registracijos anketos. 

— Kongreso plakato ir įvairių 
Ženkliukų projektus ruošia Barū-
naitė iš Miuncheno ir Romas 
Kynas S Mitinsterio. Plakatai 
bus lapkričio mėnesio gale ats
pausdinti. 

— Spalio 25 d., Chicagos Jau
nimo centre įvyko JAV LJS Chi
cagos skyriaus susirinkimas, kurį 
pravedė Pranas Pranckevičius. 
Svarbiausias susirinkimo punk
tas buvo Vinco Bartusevičiaus iš 
Vokietijos Kongreso stovyklos 
programos pristatymas. Detalės 
yra spausdinamos šiame AP nu
meryje. — Š.m. >palio 14-15 d. 
Vasario 16 Gimnazijoje vyko IV 
PLJK ruošos komiteto prezidiu
mo, studijinėm ir akademinės 
programos bei techninės komisi
jos posėdžiai. 

— Kongreso ruošos prezidiu
mą sudaro pirm. — Andrius Smi
tas; reikalų vedėjas — Kęstutis 
Ivinskis; vicepirm. — Alfredas 
Lutzas; ižd. - Antaną-, Šiugždinis. 
sekr. — Rainis Valiūnas. 

"ATEITIES" 
KONKURSO 
LAIMĖTOJAI 

TRUMPOS 
BANGOS 

— Norintieji vykti į IV Pa
saulio lietuvių jaunim> kongre
są Europoje prašomi užsiregis
truoti.Registracijos ir kelionių ko-

Už reportažą 
Speciali premija — Linui Ko

jeliui iš Los Angeles 50 dol. Me-
cenetas — inž. Pranas Baltakis. 
U/, knygos recenziją 

Speciali premija — Marijai Ei-
vaitei iš Chicagos. 50 dol. mece
natai — dr. Juozas ir Agnė Kižiai. 
Už prozą 

Pirmoji premija — Daivai 
Markelvrei iš Cicero, 111., 50 dol. 
mecenatas — inž. Pranas Balta
kis. 
Už poeziją 

Pirmoji premija — Jolantai 
Malcrytei iš Haifa, Izraelio. 50 
d oi. mecenatas — inž. Pranas 
Baltakis. 

Antroji premija — Linui Rim
kui iš Chicagos. 
Už veiklos aprašymus: 

Pirmoji premija buvo pada
linta Ramunei Kubiliūtei ir Da
nutei Saliklytei. Abi yra iš Chi
cagos. 50 dol. mecenatė —Atei
tininkų sendraugių sąjungos cent
ro valdyba. 

Už veiklos fotografijas: 
Pirmoji premija - Jonui Kup

riui iš Cicero, 111., 50 dol. mece
natė — Ateitininkų Sendraugių 

ir spaudos i sąjungos centro valdyba. 
Dvi specialios premijos — po 

25 dol. — už įspūdingas jauni
mo žygio Washingtone nuotrau
kas (Ateitis, 1978, 1 nr.) — Ri
mantui Ž*inaitaičiui iš Chicagos 
ir Linui Mikulioniui iš Sterling 
Heights, Mi. Mecenatai — dr. 
Antanas ir Elena Razmai. 
Už meno ftocjrafijas: 

Pirmoji premija — Jonui Kup
riui iš Cicero, 111., 50 dol. mece
natai — dr. Antanas ir Elena 
Razmai. 

Antroji premija: — Algiui Nor
vilai iš Brooklyno, N.Y. 
Už iliustracijas: 

Pirmoji premija — Taurai Za
rankaitei iŠ Redford, M i 50 dol. 
mecenatas — inž. Pranas Balta
kis. 

Antroji premija — Petrui San-
danavičiui iš Los Angeles, Ca. 

i » 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1978 m- lapkričio mėn. 18 d. 

ŠACHMATAI i vardo universiteto komanda, 
j kurios žaidikai turėjo po 100 ar 

— Bostono MET lygos 1978-; daugiau taškų už mūsiškius iš 
79 m. pirmenybėse, So. Bostono ! U S C F Ratingo, stojo j rungty-
LPD šachmatų komanda, d a l y - ; n e s ** Ričardo Grauslio ir 
vaujanti Lithuanian vardu, per-! smarkiai pralaimėjo % 4%. 
gyvena krizę — trūksta pakai- i * * antroje lentoje žaidęs Kazys 
tų. Pirmose rungtynėse žaidė j M e r k i s ( 1 7 2 4 > P r i e š Harvardo 
keturiese (2—2), bet tašką tu-i R- B o u r s y ( l 8 1 9 ) t u r ė J° l a i m ė -
rėjo atiduoti be kovos. Laimė- t i n ^ Partiją, bet nepaspaudęs 
jo Bolyston CC 3—2. Antram laikrodžio mygtuko, leido varžo-
susitikime su labai stipria Har- vui labai ilgą laiką žaisti savo 

laiku ir kai liko vos viena mi
nutė, turėjo tenkintis lygiomis, 
triskart šachuodamas. 

Sekančios rungtynės lapkri
čio 17 d.: Lithuanian pas MIT. 

K. Merkis 

— Pasaulinės sveikatos ap
saugos duomenimis, iš 80 mili
jonų kasmet "trečiojo pasaulio" 
šalyse gimstančių vaikų 5 mili
jonai, miršta tik dėl to, kad ne
paskiepijami nuo infekcinių li-

AMERICAN TRAVEL SERVICE BU.REAU (Esi. 1959) 
9727 South Western Avenue Chicago, Illinois 6 0 6 4 3 

Tele phone: (312) 238-9787 

1979 m. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITES: 

GEGU2ĖS 

BIRŽELIO 
LIEPOS 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
BIR2ELIO 
LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS 

RUGPIOCIO 
RUGPIOCIO 

14-tą 
21-mą 

11-tą 
9-tą 

25-tą 
2-rą 

16-tą 
23-čią 

6-tą 
14-tą 

RUGPIŪČIO 
RUGSĖJO 

20-tą 
3-čią 
10-tą 
17-tą 

MASKVA 2, VILNIUS 5, RIGA 3, LENINGRADAS 3, HELSINKI 2 
MASKVA & VILNIUS 5, ROMA 6 
MASKVA 2, VILNIUS 5, RIGA 3, LENINGRADAS 3, HELSINKI 2 
MASKVA 3, VILNIUS 5, LUCERNE 2, MUNCHENAS 2, BADEN-BADEN 1, 
ZURKH 1 
MASKVA 2, VILNIUS 5, RIGA 3, LENINGRADAS 31 HELSINKI 2 
MASKVA 3, VILNIUS 5, PARYŽIUS 6 

VISOS GRUPĖS LANKYS KAUNĄ IR TRAKUS. GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. PRIE SIŲ GRUPIŲ 
GALIMA PRISIDĖTI IS VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. PRAŠAU REGISTRUOTIS, NES VIETŲ 
SKAIČIUS RIBOTAS. KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU 

MES TAIPGI TVARKOME SKRIDIMUS PO AMERIKĄ, KANADĄ IR VISUS KITUS PASAULIO 
TUS. TVARKOME GIMINIŲ PAKVIETIMUS IS LIETUVOS. 

KRAŠ-

^illllllllllllllllllllllllflllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllgl|| | | | | |l | |lllfllfii| |<tlllltltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£^ 

SHAMROCK OLOS. INC. = 

OldS SHAMROCK 0LDSMOB1LE, INC. 

2424 Ogden A ve., Downers Grove, 111. 60515 
Telephone (312) 969-1310 

IN DOYVNERS GROVE 
AR ŽINOTE, KAD GALITE NUSIPIRKTI NAUJA 1979 METŲ 0LDSMOBILĮ UŽ | 

I sekančIAS ŽEMAS KAINAS . . . NEĮSKAITANT ILLINOIS SALES TAX IR LEIDI- § 
i M0 . . . KAI PALYGINSITE PAS KITUS — NUSIPIRKSITE PAS MUS! | 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus pr ieš 1930 m.: Komodas 
s ta lus , k e d r o skrynias , kėdes t. t. 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

M O B I L E H O M E S 

TREDLERIAI 
VVA'fER S RDGE 

MOBILE HOMES P ARK 
(Vieta traileriams pasistatyti) 

4001 East 134th Street 
CHICAGO, O-L — PHONE 646-2111 

D C M K S 1 O 

i i i i i i i i imiiiiimiiiiitii i i i i i i imiiiii i i imiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
N E D Z I N S K A S , 4065 Archer A ve. 
Chicago, 111. 60632, telef. <»?7-5980 
i i i i t inniii innmmiiii imnimiii i i iniiuni 
tiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiruniiiiiin 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v i s o rūsio grindis. 

J. B U B N Y S — Tel. RE 7-5168 
miiiimmimiii i i i i i i i i i i iuii imiii i iuiiuii i 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
B E A L E S T A T E 

l 

R E A L E S T A T E 

M \ K Q U F I T E PARK 
6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 2 

tnaš. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

NoUriatat — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

OAK LAWN BY 0WNER 
12 yr. old brick raised ranch. 

3 bedrms, V/2 baths , wa l l to wal l 
carptg. Central air-cond. Gas fire-
place. Finished family room & rec. 
rm. w i t h bar. 2 car gar. G a s grill. 
$69,500.00. Call after 5 p. m. 
636-9094 

i K i i n a M O M i _ . 

Apsimoka skelbt is dien DRAUGE. 
aes jis plačiausiai skaitoma* lie 
tuvių dienrašt is gi skelbimu *** 
n<)» yru vlsieroB prieinamos 

GIESE REALTY 
i A R IEŠKOTE PIRKT AR PARDUOT 

NAMĄ MIESTE AR PRIEMIESTYJ? 

Mūsų yra didžiausia organizacija 
Amerikoje. Tvarkome visus Real Es-
tate reikalus. Namų įkainavimai ne
mokamai. Kreiptis — 

BRUNO KAUNAS IR. 
TEL. — 424-8100 

11001 S. Cicero, Oak Lawn. Illinois 

LEM0NT, ILLIN' S 

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

N E M O K A M A I 
Įkainuojame Rezidencines ^ ^ *>» 

Nuosavybes Har " ^ 

Delta 88 4 Door Sedan 
I Automatic transmission 
= Power steering 
i Powei Brakes 
| 350 cu. in. V-8 engine 
f Tinted glass 
§ Factory air canditioner 
i Electric rear window deiogger 
: Delco AM pushbutton radio 
II Steel belted radial whitewall tires 
I $6,07041 

Cutlass Supreme Coupe 
| Automatic transmission 
| Power steering 
| Power brakes 
| 260 cu. in. V-8 engine 
į Tinted glass 
I Factory air conditioner 
f Electric rear window defogger 
= Delco AM/FM pushbutton radio 
I Steel belted radial whitewall tires 
Į $5,863.66 

Cutlass Salon Coupe 
| Automatic transmission 
i Power steering 
i Power brakes 
\ 231 cu. in. V-6 engine 
I Tinted glass 
| Factory air conditioner 
| Electric rear window deiogger 
:| Delco AM pushbutton radio 

$5,266.33 

Starftre Coupe 
4 speed manual transmission (Fully 

synchrcnized iloor mounted) 
Front disc brakes and rear drum 
151 cu. in. 4 cylinder engine 
Front and rear stabilizer bars 
Contour bucket seats—choice oi eloth 

or vinyl 
Spoit console 
Sport steering wheel 
Super stock III wheels 
Sport style mirrors-driver remote and 

passenger manual 
Delco pushbutton AM radio 
Bumper impact strips 

$3,895.09 

Deltą 8 8 Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
PoWer brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defogger 
Delco AM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

5,990.41 

— o — 

C E N T Ū R Y 2 1 
Cahill Bros. Realtors 

ONA WAXTXUS 
Ofiso te!. 585-6100 

NamŲ tel. 476-TT662 

MISCELL AN EOLS 

ilimillllimmilliimililimimilllimiillll! j G r a ž l » S-i«? miegamų mūr. hi-level 
namas su 21

2 maš. prijunku gara
žo. Visur kilimai, 2 vr ;s. Įreng
tas poilsio kamb. žer lokesčiai. 
Puikiai apsodintas, lt -nin. iki 
1-55 kelio, arti IC traukulio ir au-

Aparaustas perkraus tymas į tobusų. Apie $70.000. Kalbėt ang-
Jvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
miiiniiiiiiiiniiiHiimiiimiiiuiiiiiiiniiti 
ilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlHllilHilIlIlIHIlIlli 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 th St . t telef. 776-1486 
IIIIHHIIIHIllllHIIIHlIflIlIimilllHlllllžHH 

•llllllllllllllllllllllllltlllllllillllllllllllllllll. 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY FTJBLTC 
INCOJCE TAX SERVICE 

425S So. Maplewood. tel. 254-7459 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIL.IETTBRS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiimiiiii 

į uHiiiii imiiiii i i imiiiii i i i i i i i i i i iniiminii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

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

TELEFONU 476-3950 

i i inmniii i i imiinii i i i i inmniimninmnn 

į i i imiimiii imiiimiii i i i imimiii i i imiii i i i 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 

Į vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
Į plytelės. Glass blocka. Sinkos 

vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 686-2960 
i i iumiiimiii i i i i i i i imiii imiii i i i i i i i i imii 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 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 :r profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

F.XCELLE.\T OPPORTCMTY POR 
MACHINE 0PERAT0R 

To Work \Vith Soft Metals. Muat 
haw kno^ledgfe of Standard machine 
shop practices and be able to read 
aieasurlng instrumente. 

Contact \Vally Kazala.-
OLO LINE COMPANY 

345-0230 

Excell. Opportunity For 

Keyiine Pašte Up 
Background in mechanical draw-

ing a mušt. Knowledge of decimals 
and fractions. 

Call 476-6898 
4 9 2 2 S. Western Avenue 

#26,500 
fr-room home with formai dining 

room. Large kitehen, plūs extra 
lot. (TJM) 
RE/MAX 
south, inc. Tel. 361-1300 

Namas — Svajone: S butai. 4 vo-
alos, oantralinis saldymas. atomlnS 
sKptuvS, s auto garažas 2 balko
nai. Patlo, Marquette Parko centre. 

Mūr. bungakm. S miegami. Gra
fai užlaikytas. SS4.000. 

ir 
000. 

tavernos svetaine* 

iiiiiiiiiiimiiiiimsmiiiimiiimiiuniiiiiii 
PACKAGE EJJPRESS AGENCY 

M A R U V NORETKIENE 
SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekės. Maistas Lš Eoropos sandelio. 
2608 \V. 69 St., Cbioago, IU. 00*29. 

TEL. — W \ 5-2787 
iiiiiiiiiiiimiiiiniiitmiiimimiiiimmiiiii 

Didele taverna, sale 
2 butai po 6 kamb. 

OLDS 
DOWNERS 

SHIMItCI k H I S INC. 

C 
| Kviečiame Jus atsilankyti į Shamrock OldsmcbiK Downers Grove. Turime di' i 
| deli pasirinkimą naujų Oldsmobile ir geram stovyje vartotų automobilių. Užtik- į 
S rinarn, kad rasite sąžiningą ir draugišką patarnavimą. 
| VALANDOS: Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9. AgentUlOS Vedėja i ^ = 
E Seštad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5. Rimas Staniūnas. Algis Tilindis 
?MllllllinilllltllllllllllMMIIIIIIMIIIIIflllMIIIIMUIIIIIIIUIUIIIIillt!lllllllllllfl!HIIIIUIllMU(llllfMII!UlllinnilhM!llllllillllHIHIHIIIi; 

INVESTUOKIME! 
Padidinkime savo santaupas INVES-

TUCH>AMT. Galimybes yra šios: 

Garantuoti investavimai su virS 1 0 ^ 
Įvairių akcijų pirkimas ir pardavimas. 
Specialus investavimas taksams iš

vengti. 

Bonų pirkimas. 

Specialus investavimai pensininkams. 

Pirkimas aukso plokščių "Bullions". 

Specialių sąskaitų užvedimas inves
tavimui. 

Įsigijimas depozito pažymėjimų (cer-
tificate of deposits). 

Visas informacijas investavimo rei
kalais teikia 

VOLDEMARAS A. STRAZDAS, 
investavimo brokeris 

E. F. HUTTON 
1314 E. Atlantic BfoL, 

Pompano Beach, Florida 33060 
Tel: (person to person collect) 

305 — 7814400 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiim 

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

fel. — WA 5-806S 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiminiiiiiiiiiiii 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

Mes dabar turime tokį gaminj izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50C£. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I^atrig prrkfŲ pastrtnUmJM aebian-

Ktal iš mū«u w n * l l o . 
CX)S1W>S PARCELS EXPRES8 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
33SS 8. lUlsted st.. Chicago, 111. « o W 
2501 W. «»th St., Oilcajro. 111. «063« 

Telet.: S25-27S? — 234-3320 
Vytautą* Vabtnttnaa 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllUIlhlllHlll 

apie 200 svečiu. 
$85.000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Taz 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

į National 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 j 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 

H E L P W A N T E D _ MOTERYS 

R E I K A L I N G A SEIMININKĖ 

2 dienas sava i t ė j . Kambarių valy
mas ir skalbimas . Geras atlygini
mas. Apyl inkėje Chicagos univer
siteto. 

Skambint 643-9420 

G H I L D C A R E 
LIVE-IN. 5i/2 DAYS. 2 BOYS. 7 

Mo. & 3 Yrs. TOP SALARY. Own 
Rm. TV & Extras. Some English. Re-
ferences. Lake Shore. 

Phone 9 AM — Noon or 6-8 PM 
664-3725 

REIKALINGA SEIMININKE — 
KOMPANIONE 

prie vyresnio amžiaus moters. 
Gyventi vietoje, 66-tos ir Pulaski apyl. 
Skambinti sekmad. tarp 2 ir 4 v. p. p. 

Tel 735-4688 

GENERAL OFFICL 
Varied Office dut ies in small office 
near Circle Campus. Good trans
portai t ion. F igure aptitude and 
typ ing sk i l l s a mušt . Company paid 
benefits . Top salary. 

LAMINET C0VER 00 . 
1250 W. VanBurenSt. 

or phone: 226-2153 

V Y K A I I B M O T E R Y S 

lllllliniimilllllllfllllllllllllllllllllllillllill 
UI'K>l*Kl 6 BUTŲ 

RIDGEMONT SQUARE 
APARTMKNTINIAI NAMAI 

Uukaw • butų namai cu butu 
uvininkiri 

"F«<e brick" tvirtas muraa. Pil
nas rūsys su apšildomom gnndim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengta* skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
U v. r. • 7 v. v. 

10% — 30% — 30% pl|fl*o nokfette 
a i apdraudę noo agnlm tr automo
bilio jm» mus. 

FRANK Z A P O L I S 
S20SH West 95th Street 

Chicago, nilaolii 
Telef. GA 4-8654 

Perskaitę "Draugą" duokite 

% kitiems pasiskaityti. 

105th Street ft Msjor Ave. 
(2 blokai į vak. u i Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

iiiiiiiiiiHininniiiinminiiiiiiHiiiiiimn-
Remkit tuos biznierius, kurk 

skeibiasl 'Drauge" 

C A S H I E R 
Gift shop at O'Hare Airport. 7 to 
3:30. Monday thru Friday. Good pay. 
free uniforms, free parking, paid va-
cation and heaitb insurance. Mušt 
speak English. Start Immediately. 

CALL: 636-7578 Between 9 - 4 
Between 9 ~ 4 

AJI Equal Opportunity Employer M/F 

i:\cellent Opportunity For 
IN—HOLE SALES 

for energetic, vivacious people. ^eads 
provided. Full or part time. M< rning 
hours. 

Call Mr. Anderson 687-7493 

M A R K E T I N G 
A S S ' T - C L E R I C A L 
Loop location. $850 month sala

ry. Bonus, company car. Ali paid 
benefits and expenses. 

Contact MR. BEELER. 

6 6 3 - 9 3 3 0 
9 : 0 0 AM. • 12:00 

IšJNLOMOJAMA — rtJB RKN1 

IŠnuom. 3-JŲ kamb. apsild. 
butas 2-me aukšte. $185.00 
mėn. 6757 S. Artesian Ave. 
Skambint 927-1094. 

IŠXLX)M. Brighton Parke 5 kamb. 
butas 2-me aukšte, suaugusiems. 

Skambirt 927-5745 
Išnuom. 2 kambariai su baldais 

2-me aukšte. Galima naudotis vir
tuve Gage Parke. Skambint tel. — 

925-7750 

ISNUOM. Marąuette Parke dide
lis 4 kamb. butas. Kilimai, pečius, 
šaldytuvas. Pageidaujama vyresnio 
amž. asmenys. 195 dol. mėn. Kal
bėt anguškai tel. 778-3935 

Perskaitę "Draugą". duokite kitiems pasiskaityt 


