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Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m. 

V. Petkaus teismas 
(Tęsinys) 

Uniformuotų vyrų palydoje 
buvo įvestas į teismo salę vienin
telis V. Petkų kompromituojan
tis liudytojas, jaunas kareivėlis 
Civilis. Jau antrąją teismo dieną 
jisai verkdamas pasipasakojo jau
nuoliams, kad pirmąkart saugu
mas jį privertė duoti parodymus, 
kai jis buvo visai girtas, nieko iš 
esmės nesupratęs ir sutikęs su vis
kuo, ką jam liepė patvirtinti, o 
vėliau nepajėgęs savo parodymų 
paneigti. Vargšas jaunuolis! Jis 
niekada nebuvo Petkaus lytiniai 
išprievartautas, bet moraliai jį 
tikrai išprievartavo tie, kas pri
vertė jį duoti melagingus paro
dymus. Jaunuoliai, kurie lankyda-

ruose. 
Visą liepos 12-tąją dieną teis

mo salėje buvo filmuojama. 
Liepos 13-ąją dieną liudytojų 

į salę taip pat neįleido. Aplink 
bestovinčius prieškambaryje 
nuolat zujo tiek aukšto, tiek ir 
žemiausio rango saugumiečiai. 
Laukiančiųjų laikysena, buvo rim 
ta ir rami. Prieš teismo posėdį 
saugumiečiai ir milicininkai pa
šalino iš teismo salės prieškam
bario visus atvykusius dalyvauti 
teisme, išskyrus liudytojus. Susi
rinkęs jaunimas ramiai išėjo ir 
susibūrė ant plačių teismo laiptų. 
Nežinia iš kur atsirado glėbys 

į gvazdikų, — visi jie buvo po vie 

Irano demonstracijose musulmonų dvasiškis ragina susirinkusius de
ginti įstaigas ir nuversti monarchą, kuris "pardavė Iraną užsienie
čiams". 

ną išdalinti liudytojams ir susi
rinkusiam jaunimui. 

Laikydami rankoje gvazdikus, į 

Sovietų kalėjimai 
nedaug pasikeitė 

Lėktuvai žvalgo 
Kubos padanges 

Washingtonas. — Ketvirtadie 
nį AP agentūra iš vyriausybės 
sluoksnių patyrė, kad JAV žval
gybos lėktuvai padažnino Ku
bos žvalgybą. SR-71 lėktuvai su 
labai jautriomis foto kamero
mis skraido 100,000 pėdų aukš
tyje ir bando išaiškinti sovietu at
siųstų lėktuvų Mig-23 paskirtį. 
Lėktuvai dėžėse buvo atgabenti 
spalio mėn. Manoma, kad Kuba 
gavo apie 20 lėktuvų. 

Irakas plečia 
ryšius su Sirija 

Sovietai stiprina 
propagandą prieš žydus 

New Yorkas. — Amerikos žy
dų Anti - Defamation League of 
B'nai B'rith praėjusią savaitę 
New Yorke pradėjo 65-tą metinę 
konferenciją, kurioje buvo tyri
nėjamas sovietų antisemitizmas. 
Konferencijoje svarbiausią atida, 
romąją kalbą pasakė rašytojas, is
torikas Chaim Potok. Sovietų po
litikos ekspertai nagrinėjo Krem
liaus antisemitizmo priežastis, 

Maskva. — Griežto režimo la-|kai, be jokios medicininės prie-
ma'tTpetkauT bute I Jaunimas ir Petkaus draugaisu- j gėriai Sovietų Sąjungoje yra ne I žiūros. Mūsų lageryje, rašo be-

• n p- Į sispietė vienoje laiptų pusėje ir j belaisvių, bet vergų stovyklos, j laisvis, yra tik vienas vadinamas 

čių. Netoli stovėjo saugumiečiai, 
milicininkai ir draugovininkai, o j vienas rusas politinis belaisvis, j nuovokos apie mediciną. Lagery-

kuris dabar atlieka bausmę Sos- je nėra nė mažiausių sanitarinių 
novkos griežto režimo lageryje 
Mordovijoje, į šiaurės rytus nuo 
Maskvos. Politinis belaisvis, ku
ris paprašė akademiką Sacharo
vą neskelbti jo pavardės, laiške 
atskleidžia žiaurias, nepakenčia
mas gyvenimo sąlygas sovietų 
priverčiamųjų darbų stovyklo
se. Lagerio administracija, rašo 
laiško autorius, savivališkai ir 
dažniausiai be jokio pagrindo bau
džia belaisvius, kurie, protestuo-

normų, visose patalpose yra įsi-
veisusios žiurkės, valgis yra nepa 
kenčiamas, pagamintas iš supu
vusių atmatų. Toks maistas su
kelia skrandžio skausmus ir įvai
rias vidurių ligas. 

Sosnovkas griežto režimo lage
ryje, Mordovijoje. kurio nepaken
čiamas gyvenimo" ir darbo sąly
gas laiške aprašė rusas politinis 
kalinys, tarp kitų belaisvių yra 
kalinami Maskvos Helsinkio Gru-

vosi V. Petkaus bute ir ten bend
rai studijavo Šapokos "Lietuvos 
istoriją" bei religines knygas, nie-Į 
kada jo nėra matę Petkaus bute 

kel šteiną s ̂ raltu^pare^škė aukš- l ė m ė d a m i a i c h o r u k a l b ė t i r oįn ." j Taip rašo akademikui Sacharo-Į ligonių slaugytojas, buvęs milici-
. . . ' čių. Netoli stovėjo saugumiečiai, \ ̂ į \ Maskvą pasiųstame laiške Į ninkas,- neturintis nė mažiausios 

ciausiajam teismui 
"Aš atsisakau dalyvauti liudi

ninku V. Petkaus byloje, nes ir 
aš kaip V. Petkus esu lietuviško
sios Helsinkio grupės narys ir pil
nai kartu su Petkumi atsakau už 
Grupės veiklą ir tuos dokumen
tus, kuriuos LHG paruošė. Aš 
galiu teismo procese dalyvau
ti tik kaltinamuoju". 

J teismo salę buvo pakviestos 
dvi Petkaus buto šeimininkės. 
Abi liudytojos dar prieš teismo 
salės duris buvo saugumiečio pa
klaustos, ar jos duosiančios paro
dymus ir. būtent, kokius. Joms 
atsakius, kad "ko teisėjas klaus, 
atsakysime" liudininkės į sa
lę buvo įleistos. Liudytojų ap
klausa prieš teismo salės duris!? 
Teisme Šeimininkės papasakojo, 
kad pas Petkų, išgyvenusį jų bu
te 8 metus, niekada nebuvo gir
taujama, o tvarkydamos jo kam
barį, niekada neradusios ne tik 
tuščios bonkos, bet dargi kamš
čio. Pas V. Petkų rinkdavosi jau
nimas, bet jie elgėsi rimtai ir 
mandagiai. 

Nesitikėjęs tokio liudijimo, pro
kuroras Bakučionis tik išskėtė 
rankas ir rusiškai sušuko: "Nu 
vot!" 

Teisme buvo skaitomi latvio 
Kalninšo parodymai dėl numa
tomo Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
išvadavimo komiteto steigimo. 
V. Petkaus bylą apsunkinantieji 
įrodymai iš Kalninšo buvo nu
pirkti už leidimą jam išvykti 
į Vakarus. Ir tikrai, dar prieš pra
sidedant teismui Kalninšas su 
šeima jau buvo Vakaruose. O, 
remiantis jo paties liudijimais, jis 
turėjo sėdėti kaltinamųjų suole 
šalia Petkaus. Kur logika? Vie
nam organizacijos dalyviui — 
kalėjimas, kitam — laisvė Vaka-

i techniką ir efektus. Dr. William 
Bagdadas. — Iraką? ~ Smja.l v * , _ . .. , 

g • • ' ^ -nr i*\_ ?J^Korey, žydų organizacijos tarp-
tactfinių tyrinėjimų skyriaus di
rektorius, atidengė lapkričio 14 d. 
naujfcs sovietų komunistų partijos 
centro komiteto direktyvas ir gai
res naujai Sovietų Sąjungos anti
semitinei kampanijai. Kalbėtojas 
įspėjo susirinkusius ,kad 1980 m. 
Olimpinių žaidimų proga Mask-

praplės telekor 
Bus daugiau 
mų tarp abie £ *• .H -
vietoj dviejų pef;iavaitęt 
Abi arabų kaimynes dfr nesehiai 
buvo susipykusios ir jas suartino 
tik Egipto nutarimas derėtis su Iz
raeliu. 

sius, 
v-idi-
I nių, 
-trijų. 

gatvėje laukė paruošta milici
jos mašina. Pro Respublikinės bib
liotekos langus šį neįprastą vaiz
dą stebėjo didelis būrys vilniečių. 
Milicija ir saugumas, dar nema
tę tokio protesto rūšies, pasimetė 
ir nežinojo,kaip elgtis.Atėjęs kino 
studijos operatorius, o gal saugu
mietis, pradėjo iš visų pusių besi
meldžiančius filmuoti. Vienas iš 
liudytojų išsitraukė foto aparatą 
ir pradėjo fotografuoti patį fil-
muotoją. Baigęs melstis, jau
nimas šypsodamiesi padėkojo fil 
muotojui už jo triūsą. Po trum
pos pertraukos jaunimas ir vėl tę
sė toliau rožančiaus maldą už tei
siamąjį V. Petkų. 

Po pietų pertraukos liudytojai 
pamatė, kad teismo salė jau pil
na žmonių, susirinkusių pro tar
nybines duris. Saugumiečiai į 
teismo salę įleido tik penkis .as
menis: A. Terlecką, O. Lukaus-
kaitę - Poškienę, kun. K. Garuc-
ką ir Petkaus buto seimininkes. 
Kiti buvo žiauriai atstumti nuo 
durų, o maskvietė T. Velikanova 
papulkininkio Baltino taip bru
taliai pastumta, kad parkrito ant 
grindų. 

Teismas paskelbė Viktorą Pet
kų itin pavojingu recidivistu ir 
pasmerkė jį 3 metams kalėjimo, 
7 metams griežto režimo lagerio 
ir dar 5 metams tremties. 

Teismas taip pat paskelbė, kad 
R. Ragaišis už atsisakymą liudy
ti teisme patraukiamas baudžia
mojon atsakomybėn. 

Taip pasibaigė ši žiauri teis
mo tragikomedija. 

N.B. Viktoro Petkaus teismo 
eiga pateikta pagal vieno teismo 
dalyvio raštišką pasakojimą. 

(Bus daugiau1) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

darni prieš tokį administracijos. pės narys Aleksandras Ginzbur-
elgesį, dažnai skelbia bado strei- gas, š. m. liepos mėnesį nuteistas 
kus, atsisako dirbti. Daugelis mū-,8-nerius metus kalėti, ir ukrainie-
sų lagerio kalinių, toliau rašo be-j čių Helsinkio Grupės naiys Oleg 
laisvis, yra pristatyti prie stikli- į Tikhy, praėjusiais metais nuteis-
nio popierio šlifavimo darbo. Dar-' tas 10 metų kalėti. Akademiką 
bovietė nėra pakankamai vėdi
nama. Stiklo nuotrupos baisiai 
žaloja rankas, veidą, įlenda po 
oda. Belaisviai yra išnaudojami 
ir kitiem varginantiem, nesvei 
kiem darbam, be jokios apsaugos, 
be pakankamo maisto ir, praktis-

Sacharovą iš Mordovijos koncen
tracijos lagerio pasiekęs laiškas 
rado platų atgarsį Vakarų pasau
lio spaudoje. 

Sovietai degina 
etiopų žemę 

Roma. — Eritrėjos laisvini
mo organizacija paskelbė, kad Eti-
jopijos kariuomenė su sovietų ir 
kubiečių karininkais naudoja 
fronte chemikalus, kurie visiškai 
sunaikina augmeniją ir palieka 
nudegintą žemę. 

Stato Sibire 
laivyno bazes 

Tokijo. — Vakarų žvalgyba 
paskelbė, kad Sovietų Sąjunga 
rytiniame Sibire. stato dvi nau
jas povandeninių laivų bazes, 
kurios aptarnaus naujus, atomi
nes raketas nešiojančius, povan
deninius laivus. 

Nauji Egipto 
reikalavimai 

Washingtoas. — Egipto vice 
prezidentas Hosni Mubarak atve
žė prezidentui Carteriui naujus 
Egipto reikalavimus, kurie liečia 
Gazos pakraštį. Prezidentas Car-
teris vėliau pareiškė, kad jis tikisi 
ir meldžiasi, kad nereikės saukti 
"viršūnių konferencijos" su Egi p 
to Sadatu ir Izraelio Beginu. 

Prezidentas pareiškė, kad Ame
rikai teks būti tarpininke tarp 
Egipto ir Izraelio dar daug me
tų. Jis nusivylęs, kad senovės ne
pasitikėjimai ir priešingumai ski
ria abi tautas. 

Jugoslavai 
neišduos teroristų 

Belgradas. — Jugoslavijos teis
mas atmetė Bonos vyriausybės 
reikalavimą išduoti keturis vo
kiečių teroristinės Baader-Mei-
nhnf grupės narius, kurie suimti 
Jugoslavijoje gegužės mėn. Tero
ristams duotas įsakymas iš Jugos
lavijos išvažiuoti. 

V. Vokietijos vyriausybė atme
tė Jugoslavijos reikalavimą išduo
ti aštuonis kroatus nacionalistus, 
kurie gyvena V. Vokietijoje. 

Kinija atidarė 
"draugystes tilte" 

Kantonas. — Buvo atidaryta 
reguliari laivų - keltuvų linija 
tarp komunistinės Kinijos ir 
Hong Kongo, veikusi prieš 40 me
tų- Britų registracijos laivas, li
nijos atidarymo proga. įplaukė į 
Perlų upę, atlikęs kelią per 2 vai. 
40 min. Kantono mieste įvyko iš
kilmės, kuriose naujas laivų ry
šys buvo pavadintas "draugystės 
tiltu". 

Paneigė gandus apie 
Kubos ginklus 

Maskva. — Sovietų Pravda ir 
Tass agentūra pasmerkė JAV 
"Washington Post" ko!umnistus 
Evans ir Novak, kurie pradėjo 
gąsdinti amerikiečius, pasirem
dami žinia, kad Kuba gavo so
vietų MIG-23 lėktuvų. Tie gąsdi

nimai neturi pagrindo ir provo
kuoja sovietui rašo Pravda. Ame
rikos - Sovietų 1962 m. susitari
mas neduoti Kubai branduolinių 
ginklų toliau galioja ir sovietai to 
susitarimo laikosi, rašo Pravda. 
Amerikoje pasirodę straipsniai 
apie sovietų ginklus Kubai audžia 
naujo įtarimo ir blogos valios au
dinį. Jo tikslas pakenkti strategi-

! nių ginklų deryboms, kurios įėjo 
į baigiamąją stadiją, aiškina Tass 
agentūra. 

Nauji Vietnamo 
pabėgėliai 

Kuala Lumpur. — Prie Malai
zijos k-antų pasirodė laiveliai su 
dar 450 pabėgėlių iš Vietnamo. 
Jie įsibrovė į laivą vilkiką, pri
klausantį Singapūro bendrovei. 
Vilkikas stovėjo šalia naftos šal
tinių ieškančio Esso Oil bendro
vės laivo "Wodeko Seven". 

Anksčiau atvykusius prie Mala
izijos pabėgėlius žada priimti Ka
nada, Prancūzija ir Kambodija. 
Neaišku, ar bėgliai iš vienos 
komunistinės šalies panorės apsi
gyventi kitoje. 

Irano karo jegu 
paradas 

Teheranas. —Penktadienį Ira
nas šventė kariuomenės dieną ir 
tūkstančiai žmonių susirinko ste
bėti didelio kariuomenės parado 
Teherane. Pats šachas parade ne
dalyvavo. Policija turėjo išskirti 
dvi piktas iraniečių grupes, kurių 
viena šūkavo: "Tegyvuoja ša
chas!", o kiti rėkė "Mirtis ša
chui!" 

— Prezidentas Carteris paėmė 
Maroko karaliaus pakvietimą ap
silankyti Maroke. Data bus nu
statyta diplomatiniais kanalais. 

— Dešiniųjų demonstracijos Is
panijoje reikalavo karinės vy
riausybės, kuri sustabdytų teroro 
veiksmus. Šiais metais teroristai 
nušovė Ispanijoje jau 72 asmenis. 

— Turine trys jauni teroristai 
sunkiai sužeidė policijos karinin
ką. Jie bandė jį nušauti, bet ne
pataikė, tada, atėmę policininko 
revolverį, jaunuoliai pabėgo. 

— Ugandos prezidentas Ami
nas apkaltino Ameriką, kam ji 
duoda Tanzanijai ginklų, kuriais 
Tanzanija ruošiasi pulti Ugandą. 
Aminas įsakė savo kariuomenei 
budėti ir laukti puolimo. 

— Naujas Kanados biudžetas 
numato sumažinti pajamų mokes
čius. Mažesni mokesčiai turi pa
gyvinti ekonomikos augimą. 

— Statistika parodė, kad Ame
rikos rinkimų dieną didžiausi 
pralaimėtojos buvo trys didžio
sios televizijos stotys, kurios nu
traukė normalias programas ir pa
šventė vakarą rinkimams. Tą an
tradienio vakarą televiziją stebė
jo tik 10 nuošimčių žmonių. 

— Sovietų Sąjungai uždarinė-
jant katalikų bažnyčias, paver
čiant jas sandėliais ar salėmis, 
katalikai Vengrijoje džiaugiasi 
valdžios tolerancija. Valdžia sky
rė Esztergom katedros remontui 
60 mil. florinų ir parūpino res
tauravimo specialistų. 

— FBI direktorius pareiškė, 
kad naujas informacijos laisvės 
tatymas apsunkino FBI surasti in
formatorius — agentus. Žmonės 
bijo tapti agentais, nes apie juos 
tuoj gali sužinoti spauda ir visuo
menė. — Nikaragvoj banditai 
nušovė senatorių Ramiro Padil-
la, žinomą prezidento Somozos 
draugą ir rėmėją. 

voje numatoma platinti antisemi 
tinę literatūrą. 

Dr. Korey nurodė, kad Sovietų 
Sąjunga ne tik yra paskandinusi 
savo piliečius nuolatinėj, prieš 
žydus nukreiptoj kampanijoj, su 
prieš žydus nukreiptomis knygo
mis, karikatūromis, straipsniais ir 
televizijos programomis, bet ji 
yra ir didžiausia pasaulio prieš 
žydus nukreiptos literatūros eks
portuotoja. 

Istorikams bus įdomus sovieti
nio komunizmo ir žydų santykių 
išsivystymas. Kada revoliucijos ir 
pirmųjų po jos dešimtmečių lai
kotarpyje žydai sudarė svarbią 
bolševikuos teoretikų ir vadų da
lį, ilgainiui atsirado nenugalimų 
prieštaravimų. 

Tūkstančiai sovietų žydų laukia 
emigracijos galimybių. Šiuo metu 
Kremlius išleidžia išvažiuoti apie 
30,000 žydų per metus. Praėjusį 
mėnesį leidimus gavo 6,000. 

Neseniai "Komsomolskaja Prav
da" laikraštis išspausdino prof. 
Valery Emiljanovo straipsnį, ku
ris ragina komunistų partijos cen
tro komitetą suformuoti platų 
frontą prieš masonus ir prieš sio-
nismą. panašų, kaip buvo sufor
muotas kovai prieš fašizmą 1930 
metais. Profesorius aiškina, kad 
Sovietų Sąjungoje reikėtų suorga
nizuoti kampaniją prieš sionistus 
ir masonus, nes jų abiejų pagrin
das yra pasaulinė žydija. 

Panašus straipsnis buvo ir "Mo-
lodaja Gvardija" žurnale. Cis Vla-
dimir Begun rašo, kad žydija, ju
daizmas tarnauja sovietinei siste
mai priešingoms jėgoms, kaip sio-
nismo avangardas ir žydų šoviniz-

Soviety karo laivai 
Turkijoje 

Istanbulas. — Turkijos policija 
ir kareiviai saugo Sovietų Sąjun
gos konsulatą Istanbule. Turkų 
demonstracijos įvyko protestuo
jant prieš dviejų sovietų karo lai
vų: kreiserio "Deržinskir' ir nai
kintuvo "Režitleny" apsilanky
mą. Nuo 1938 metų Turkijoje so
vietų karo laivai nesilankydavo. 

mo įkvėpėjas. 
Jau minėtas prof. Emiljanovas 

net ir doktoratą gavo, apgynęs 
prieš žydus nukreiptą disertaciją. 
Jis suriša masonus su žydais, pri
mindamas, kad jau 1922 m. ket
virtasis komunistų internaciona
las pasmerkė masonus, kaip ko
munizmo priešus. O dabar, Emil
janovo tvirtinimu, masonai ir žy
dai, bendrai veikdami, siekia per
imti viso pasaulio vadovavimą iki 
2,000 metų. Emiljanovo straipsny
je nurodoma, kad 1954 m. ma
sonai su žydais buvo suvažiavę ir 
įsteigė Bilderbergo ratelį. Čia 
tarptautiniai sionistai pirmininku 
išrinko Olandijos princą Bemhar-
dą. Narių tarpe esą: Henry Kis-
singeris, Italijos Fiat bendrovės 
savininkas Giovanni Agneli, NA
TO sekretorius Joseph Luns, ban
kininkas David Rockefelleris ir 
bankininkas Edmond de Roth-
schild. 

Emiljanovas rašo, kad kapita
listiniame pasaulyje masonų - žy
dų rankose yra 95 nuošimčiai 
spaudos ir televizijos, 80 nuoš. 
pramonės. Prezidento Carterio 
administracija esanti didžiausias 
Amerikos masonų ir žydų lizdas. 
Amerikos ambasadorius Malcolm 
Toon esąs didelis sionistas ir an-
tisovietinis žydas. Net ir Europos 
komunistų partijose, kaip Pran
cūzijoje, masonai pasiekę vado
vaujantį vaidmenį ir iš to atsi
radęs politikos skirtumas. 

Brežnevas prieme 
JAV senatorius 

Maskva. — Praėjusį penkta
dienį sovietų prezidentas Brežne
vas buvo atsisakęs susitikti su A-
merikos senatorių delegacija, bet 
vėliau, be paaiškinimų, juos pri
ėmė Kremliuje. Sovietų pareigū
nai nurodė, kad Brežnevas turėjo 
pasikalbėti su Etiopijos diktato
riumi Mengistu Haile Mariam ir 
nežinojo kada šis susitikimas baig
sis. 

Brežnevas Amerikos senato
riams pabrėžė, kad sovietų moks
lininkai yra jau išbandę neutro
ninę bombą, tačiau vyriausybė 
nutarė jos negaminti. Brežnevas 
pasakė, kad jis su prezidentu Car-
teriu norėtų susitikti, bet tik ta
da, kai bus baigtos derybos dėl 
strateginių ginklų apribojimo. 
Visas problemas reikia išspręsti 
taikiu keliu, kalbėjo Brežnevas, 
nes ir aš ir prezidentas Carteris 
turėsime tik kelias minutes pa
siųsti raketas, kai erdvės satelitai 
praneš, kad raketos atskrenda. 
Mes niekad nebūsime pirmi pa
siųsti raketas, tačiau aš vis tiek 
turėčiau laiko atsakyti. Tuo at
veju nebeliktų Amerikos, tačiau ir 
mes gautume, kalbėjo senato
riams Brežnevas. Jis sutiko, kad 
95 nuoš. derybų dėl strateginių 
ginklų jau yra baigtos. Mes nori
me derybas užbaigti, tačiau Ame
rikoje bet kokio mažo dalyko už
tenka, kad prasidėtų Sovietų Są
jungos kritikavimas ir puolimas, 
aiškino Brežnevas. 

Lauku drtBnlm— Into 

KALENDORIUS 
Lapkričio 20 d.: Feliksas, Mak-

sencija, Jovydas, Andė. 
Lapkričio 21 d.: Rufas, Amel-

berga, Svilkenis, Eibare. 
Saulė teka 6:45, leidžias 426. 

ORAS 
Debesuota, šalčiau, gali snigti. 

Temperatūra: dieną 35 1., naktį 
25 L 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
rolę. Jos švelniai skambų soprano 
Čia apydažniai girdime operečių ir 
kitokių parengimų scenoje. Mato 
kaimiečio rolę puikiai atliko Vytenis i 
Dūda. Ligi Šiol jis daugiau pasi-l 
reiškia kaip choro solistas. Tai jau
nas dainos mėgėjas, turįs stiprią ir 
skambią balsinę medžiagą. Jonas 
Petronis, dar nepamirštamas nuo 
čia statytos Čigonų Barono opere
tės, kurioj vaidino Canero rolę, Sod
ros tenoras šiuo kartu, darydamas 
"tvarką" scenoje, stipriai reiškėsi Jo
no, kaimo berno rolėje. 

Choristų ir kalbines roles atliko: 
D. Čekanauskaitė, V. Irlikienė, G. 
Mažiulienė, M. Prišmantas, E. Rad-
venis, Br. Seliukas. Išskirtina buvo 
laumių grupė. Nors vienas kitas žiū
rovas ir yra pastebėjęs, kad čia rink
tinių poniučių grupę, scenoje ga-

Į vusių laumių titulą, būtų reikėję 
"tradiciniai", labiau laumiškai, ap
rengti, bet paparčio žiedo fantazija 
daug nenukenčia, jei jos, gal ir la-

Vaizdas iš Los Angeles pastatyto muzikinio veikalo G ilanda. 

OPERETĖ "GILANDA" 

Atskirti didokais atstumais nuo 
didesniųjų lietuviškų kolonijų, 
Los Angeles lietuviai formuoja ir 
kuria savitą gyvenimą. Be kito ko 
losangeliečiai yra pusėtinai gausiai 
Dievo apdovanoti gražiabalsėmis, 
vokalinėmis jėgomis ir nenuilsta
mais entuziastiškais teatralais. Gra
žiai čia besireiškiantis Dramos sam
būris, vadovaujamas Dalilos Mac-
kialienės, nuolat vis kad ne tą, tai ki 
tą dalyką suruošia parodyti. Taip 
pat čia jau kelintą kartą išnyra j 
sceną Californijos Lietuvių opere
tės ansamblis su gana plačios apim
ties vokaliniais pastatymais. Taip, 
pvz., dar visų atminty tebėra prieš 
porą metų čia suvaidinta operetė 
Čigonų baronas, o šiemet spalio 
28 ir 29, to paties režisieriaus Algi
manto Žemaitaičio triūsu, pastatyta 
gana sudėtinga operetė Gilanda. 

Kruopšti kompozitorė Ona Met-
rikienė, pagal Nijolės Jankutės libre
tą, pašventusi daug valandų, sukū
rė šiai operetei muziką. Veikalo te
ma — paparčio žiedo ieškojimas 
Joninių naktį — teikia dėkingas 
erdves fantazijai. Pastatymas buvo 
sukurtas, pareikalaujantis masinių 
scenų, su solistais, chorų, šokėjais, 
orkestru ir 1.1 Išskirtinos rolės teko profesinį 15 muzikantų 
solistams. Pagrindini vaidmenį —'diriguojamą R. Lessing. 
laumė Gilanda - atliko Janina Ce-j K o s t i u m u suprojektavimui ir pa-
kanauskienė. Ji, bendrai, dažnes- s i u v f m u i l a b a i d a u g d a r b o į ^ S t a . 
niais pasirodymais Los Angeles sce- s ė K o r o n k e v i č i e n ė š i o s s r i t i e s s p e c i a . Į -— - — - - —;— 
noje yra įgijusi gražaus populiaru-1 ^ . m e n i n i n k ė . D a l į d a r b o į ^ . I karto suruošta įdomesnių rengi-

Nuotr. L. Kanto 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
Aną vakarą Baltimorėje LB I R. Čyvaitė-Klioiienė. 

Kultūros tarybos pirm A. Ra- N e t i k ė t a i į d o i n u s § į k a r t ą b u . 
džius ir bičiulis C. Surdokasspi l - ! v o Q e v e l a n d o R a m o v ė n ų c h 

kavo, girdi, aš jau urajojąs dvie-, r a p . . ^ j f e d a i n a v o ! Tuo tarpu Washmgtone tos 

j puoselėtojai. T ik repertuarui, ži-
1 noma, jaunimas pasirenka dau
giau originalesnius kūrimus. 

.LIETUVIŠKOS DAINOS P E R 
SOSTINES RADIJĄ 

THE UTHUANHN VVORLD-VYIDE DAILY 
Secood class postage paid ai Chicago, m. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic 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 iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 raėn. 3 mžn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S-A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. sėsta ^ vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. * trių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

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

JĮ prašymą. 

biau prie jų veido tinkančiose, švie-Į j u o s e horizontuose — "VVashing-:!"' . , 
sesnėse spalvose buvo pavaizduotos, j t0ilie ; r Baltimorėje. Tepridėjau, i l e t U V l u K o m P ° ' ' t o r i 4 
i : vi:~ « c ; v , J.,?„*» s^_ !/. . . • . ^ ?- _ t- - ? ^ - KOSI 

kalams E. Bradūnaitė. Ji pabrėžė, 
kad programa atausta kūriniais 
nuo sutartinių iki moderniausios 

. -- | pačios dienos vidurdienį, kai po 
. . , _ . . p .v , I to vvko klevelandiečių koncer-

Jaunimo ansamblio, " S p i n d u l i o - f k a d ^ , ? u t r i j u o S e horizontuo-1 3 ^ £ f f J £ S į S. Z- \ % £ ? £ ? * P ! —**** I E ^ E T S ^ tof £ 
ke ]ų grupe scena pa}va:nno sokuus, ^ ^ m U t t y s iaba, dažnai le- į d J ^ ^ ^ J * ., Ue_ \VETA-FM rad:jo programa, va- * • ? * * * ^ * * " ? » • 
o grakščios balerinos- Giedre tto-, k i a j p a s i r g t 4 Chicagą. rezistencL (programoje d l n a m * Charter Flight", visą A 1 1 1 šimtmetyje paskatino Lietu 
vydaitytė ir Daria Žaliūnaitė, pašo- , t> , - ' ! r T™Slenc'\S ( P ' 0 g r a , m . J ! valandą (nuo 12 iki 1 val .o.p) V O S v a l s t y b e s l^unmą ir kad he-

Ka v sau nenont, bet Baltimo-; pavadinta pa-tizanų) da ina ; , d " U 4 u , u o . 1K1 \ \ d uKjį '' t n v ; a : u u v n s k u t i m a i na*onvs 
Aras". Antroje dalvie dainavo b u v o transliuojamos lietuviškos} tuviai buvo paskutiniai pagonys. 

i-..*—,:_x- .i...j..x:.. .M- T> Yl&ti žmonių girdėjo šią progra-
ko solo. Raimonda Apeikytė piano 
akordais gražiai papildė samdyta 

orkestrą, i 

rč su savais Lietuvių namais, su, 
sava parapija, stipria Lietuvių i solistas V. Petkus, o po to Ra- s

D
u ^ r t m % į u d u č l , ų ™ z l *' * 

Bendruomene ir kitomis organi- movėnų choras davė kelias i š - ; ™ 0 ' b[ rb>'^e . s [ Lopsme , 
zacijomis yra nemažas lietuviu»traukas iš operų, solo d a i n u o j a n t ; 0 ^ * į dainos ir taip pat 
centras. Juoba tenykščiai lietu- \ Juliui ir Broniui Kazėnams. Kon- j • * A ; Stempuaenes-Svedienes 
viai nesnaudžia ir kartas nuo certo pabaigoje gal pirmą kartą S dainuojamos komp. D. Lapinsko 

jų egzistencijoje abu chorai sce- į aranžuotos damos. Šią be komer-
noje susijungė į vieną būrį ir g cm-iu skelbimų programą išrupi-
jaunų mergaičių bei kiek vyrės - ! n o L B Washingtone apyl. pirm. 

mą, nežinia, bet stotis yra popu
liari. Malonu, kad LB "VVashing--
tono apylinkės valdyba, daugiau
sia išrinkta iš jaunesniųjų aka
demikų, ypač kultūriniuose dir
vonuose atlieka plačius ir ryškius 
užmojus. 

VL.R. 

Inių mo. Ir ši kartą, bene vieną iš sun-i K k d a v o n e t s a v 0 darbovietėje, pasi-l 
kiaušių rolių, atliko pasigėrėtinai. | ^ . . - ^ ^ T a i ^ ^ d ! rnratr K A v r r p T i « • i - - j -

lm ann<nvilTi".! . .. ., ,,-.. __JZ _:_i. "»TE , *v CHORŲ KONCERTAS ; mų v>frų lupų išsiveržė ispudm-
iga daina — "Tėviškėle, tėviškė-

vakare Lietu-1 le". Plojimu audrai praūžus, abu 

Tik Šioje scenoje jai teko "nusivilti", j rintis i r p r j e }ėšu medžiagoms pirk-
kai jos, kaip laumės, viliojamas jau-į ^ P a n a š i a i p a u l i u s j a s i u l c o n i s dirbo 
nikis Andrius, kuris jau buvo pate-1 n e t MVQ ̂  . i m m m i r d u kre- | 

dr. S. Naujokaitis. Programą pa
ruošė ir klausytojams angliškai 
aiškino LB vicepirm. kultūros rei-Lapkričio 11 d 

i i * _ i _ _ ----- * -«- - ! - . -«» : , , . , . .ivių namuose Baltimorėje įwko chorai kartu su maždaug 350 sve-
kesj jos burtus, vdiau „ a t s . u m e . ; l i u p a d e d a m a s , sukūręs skonmgai ^ | o n u s y ^ ^ T Z ^ s v ~ £ T j s ų , visiems S K ^ f c l c e r t ą už- ; 

I ras. Vietos LB apylinkė, kuriai i baigė pakiliai sudainuota daina : DR( ŽIBUTE ZAPARACK AS 
'Lietuva brangi". Publikos en-j Tele*. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

6 tas jaunikis svajūnas, beieškąs pa | įrii^o~dvas"uTpriteikyUis dekorai 
parčio žiedo, buvo Antanas Pohkai-, | a s B e t g a I daugiausia 
tis. Iki šiol bendrai jis Los Angeles na^x, 
scenoj 

.. r. I vadovauja V. Eringis, iŠ Cleve-
įa^iaiisiai buvn nonuliarus 1 • •* -r>Ur*° — ^ * T-„°~.A~^ ' lando atsikvietė net du chorus: I tuziazmas buvo nepaprastas, kcn-įabiausiai DU\O popuuarus . S i e n u s R . Žemaitaitis. Jis mene D «, . . . „ , . . . , _ , . . . " , _ „ 'v. 

• R. Cyvaites-Khonenes vedamą \ certo įspūdžiai puikus. Sve:iams 
700 Xorth BDcUgaa, Saite 409 

Valandos pagal Busitarimą 

rolių, sužadėtinis Andrius, jr 
ja jj j pirmąsias losangeliečių voka
linių pajėgų eiles. 

Dainingos Dabšių šeimos atstovė 
Birutė, vaidinusi sužadėtinės Kasty
tės rolę, tai ir buvo ta, kuri pavilio
jo } laumės pinkles patekusi svajūną 
Andrių. Jos patrauklumą, netik 
šioje rolėje, bet ir bendrai Los 
Angeles scenoje, sudaro jos kuklu
mas ir kartu jos balsinis bei sceni
nės išvaizdos žavumas. Šiuo kar 
tu Birutės Dabšienės su Antanu Po-
likaičiu duetas buvo žavus. Scenos 
vilkas čia yra Antanas Pavasaris, 
kuris yra išėjęs aukštąji teatrinio 
solisto pasiruošimą. Yra dainavęs 
Caracas Nationalinėj operoj, Vene-
zueloj. Šioj operetėj jis padainavo 
prologą Šv. Jono naktis, žodžiai P. 
Lemberto. Rimtautas Dabšys, stip
riai boso toną valdantis solistas, at
liko dėdės Degutinio rolę. Jo sodrus 
bosas, prie Joninių deglams paruoš
tos deguto bačkos, derinosi visai 
natūraliai. 

Naujai j sceną šj kartą išniro ir 
puikiai solo partiją atliko Klevą Vi-
džiūnienė. Vaidino ji burtininkę ra
ganą Varuną. Nors rolė, jau ir pa
gal pavadinimą, platesniam pasireiš
kimui nėra labai dėkinga, bet tinka 

Sr in-

dainuoja-

mmiiiiiiimiiiiimiiiimiiiimmiiiiimiiK 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 

tikras pasišventimas. Taip pat visa T o k i o i š l a i d i ^ {o ėmėsiimorės apylinkės pirm. V 
eilė kitų vardų, kaip D. Barauskai- L R l i n k ė k u r i a i o f ' i d a l i a i t e J • 
te, L. Almmiene, M. Alminas, J. . , , iM . , o f t » . 1° 

' _ _ _ , . . . _ _., ' priklauso tik apie 130 seimu. 
Žukas. R. Vizgirda, A. Stancikas. K. D . ..•> .. ,. . r> i j 
T T , , , . . . , . . . j , Bet rizika nenuėjo veltui. Baiti-
Uldukis ir kiti daug trmso ir darbo i . T . . . J - J - - •• 

, , . , . v. «, . . mores Lietuvnu namu didžioji sa-
valandu atidavė šiems laumių ir ,. 1 ., „ , . i . I M _ . -

i le buvo pilnutėle publikos, įvai-j- . • . - - :•>«>« „„i • «. * -* j - • • 
TaT^hUn^"i. u p !raus amžiaus ir ga i r ių k ^ t e t ^ P - i f i S ! ^ ^ 2 L 2 M T Ž i i « ^ i ? 

Atliktas didžiulis darbas Pasta- L ^ b a l t i m o r i e c i ų y ^ ^ d i j Į a m a i s.s koncertas atliktas dvie-j s e k m a d - ^ ^ s ^ ^ 
tymas buvo impozantiškas. Tegu ps L y . ^ ^ ^ ^ s t J W a s h i n g . | ] ų chorų, parode, kad pas mus I 1 4 9 0 ^ „ . 
čikagiškių operoms gal ir n e p n - ; t o n o H e t u v i u > T a i g i d i d o k a „ ^ » trinties tarp generacijų, kad; 7 1 5 9 & 5CAFLEWOOD AVE. 
lygsta, bet prie to priartėja. Stebint j ^ ^ t i e s i o g «« p r i p a k u o t a » 5 k ^v i enoda i mėgiami patys jaunieji j CHICAGO, ILL. 60629 
visą tai, tenka pasigėrėti, kad savo š v a d ^ { m a l o n i a i a t s i_ i >r vyresnieji lietuviškos dainos „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ m u m * ' 
tarpe turime dideli jėgų potencialą, j ^ ^ ^ k a d n u a c t o l i u n e b u s > A p i e 

"Nerijos" vieneto 
mas dainas scenoje apibūdino i Lietuvių kalba: kasdien nuo pir 
pranešėja O. Kliorytė, o Ramo- i madienio iki penktadienio 3:00 — 

3:30 vai 
sekmad. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterq Ugos 
Giu<kolosrtne Chirurjclja. 

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

PHima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medlcal Center 
6132 So. Kedzie Avenuc. 

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

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

Rezid. tel. WAlbroc»k 5-3048-

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 i 
DR. PETER T. BRAZ!S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

j TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

iSskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL BEHaoce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3825 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 8-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Kar dar svarbiau, kad jos turi ener-l 
gijos ir ryžtą pasišvęsti ir dides
niems dalykams. Juk tuomi kelia
ma ir visos lietuviškosios išeivijos 
kultūrinis lygis. 

J. Kuprionis 

Vilnius, kultūros lopšys 
Istoriškojo Lietuvos meno, kaip 

ir visos josios kultūros, lopšiu bu
vo sostinė Vilnius. Nuo pirmos jo 
įsikūrimo dienos. Istorija mums 
sako. kad Gediminas, kurdamas 
naują sostinę, akmeninei piliai pa-

pelną, manau, jiems sunku gal
voti, nes Baltimorėje pastebėjau 
čikagiškiams neįprastus "prajo
vus" : nors salėje paruoštas ba
ras ir bufetas didesnėms paja
moms užtikrinti, bet dalis pub
likos ateina su savais degtinės 
buteliais, o kiti dar atsineša ir 
valgių. Taip ir mažina rengė
jams pajamas, kurios taip reika
lingos nemažoms išlaidoms pa
dengti. 

Pats koncertas, sakyčiau, buvo 
įdomus. Švelnūs Clevelando stu
denčių balsai, į kai kurias dai-

judesius scenoje, 

r ^ 

statyti parsikvietė geriausių "mūr 
meisterių" svetimšalių. Nors isto- j n a g įvedus ir 
rija beveik nutyli apie tų s v e t i m - | m a l o n i a i s k a m b ė j 0 , n o r s žymiai 
salių tautybę, visai nepalikdama; ^ .«, . ' \ . . , . . 
jų vardų, arba palikdama labai' novatonškesni atrodė tie kuri-Kimui nėra laoai aeKinza, Dei unKa-ijų ><"«n, « u » t«—t»-<*^i«. . - .^- . . , 

mas jos atlikimas parodė, kad Klevai mažai, visgi ir iš to mažyčio pal i -ptai , kuriuos paraše dabar okup 

^ 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Tes tamento: 
Bendrij'" ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Nau jos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas . J o darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų t a rpe , J o išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti. DRAUGAS, 4545 W. 65rd Str. , Chicago, D. 60629. 

^ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-3400 

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

* 

•:.;-Ą 

yra dar vienas naujas gražus teatro 
papildymas. Liucija Mažeikienė gra
žiai atliko Onytės, Kastytės draugės, 

kimo drąsiai galima spėti, kad vie-; Lietuvoje gyvenantys kompozito-
ni jų atkviesti iš Rytų, kiti iš Va- i 
karų. 

P. Galaunė 

riai. Kai kurias dainas aranžavo 
j ar harmonizavo vieneto vadovė 

Los Angeles spalio 29 d. bavo sėkmingai pastatytas komp. Onos Metrikienes nrizikinis veikalas Gilanda, 
pagal N. Jankutė* libretą- Režisavo A. Žemaitaitis. Nuotraukoje viena veikalo scenų. Nuotr. L. Kanto 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties viešu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir £ ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių br 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių br bendradarbių 'liudijimais" 
— Valdemaras Ookuraa. 

aieido ir spaude Nek. If. Pr. Seserys. 370 pusi 
Kam* su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųst!: 

1977 m. 

DRAUGAS, 4646 W. ttrd 84., m. 
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Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai LietuToi Jralgybos ii kontralfalgybot pailaptyi 

lemia* apraio J. DEMERECES sa TO knygoje. 

Kama minUKais rirleliai $4.00. kietaii $5.00 

ORAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
iiitfinniiiuiiiiii>iiiiiiiiMiiNiiiinHiiiiiiiiiiuuifiiitiiiiiiiiiiuuuii!iHiMiiiiiniMfitiiM 

Ofis. teL 7S54477; Rea. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Neroj tr 
Fnxidnf<i ligos. 

CRAWFORD MEDICAJL BIDG. 
6449 So. Palaski Road 

DR. A. B. CLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

0R. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir peakt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
kffJ lKU IR VAIKŲ U G 0 S 

SPECMJLIST* • 
MED1CAL BITLDIN'O 

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

iki i vai. noDiet 
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
Specialybe vidaus ligos 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CESTRAIi AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Contact lenseB" 

2618 W. Tlst St. — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2889, rezid. 448-5545 

1*92 N. Westem Ave., Chicago 
Tel. 48t-444l 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 rV. 127 St.. Palos Heigbts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49tb Court, C4eero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tr** b- iestad 

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

Adresas 4255 W. 63 rd Street 
Ofiso teicf. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-OS1? 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso tol. HF 4-2123, Namu (ii H-fiUT, 

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

Vai.: pirm., antrad, ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — 18 anksto susltarna. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 Wmt 71st Street 

Valandos: 1-4 vai. popiet. 
Treč. ir Sefitad pairai surttariroe. 

Ofs. teL 596-SM; namo 381-3772 
DR. PETRAS H.I0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 Weat 63rd Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Pogrindžio sąlygomis 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
Jei, kaip pasakojama legendo- losofija, sportas, vidaus reikalai, 

se, nelabasis daugiausia bijo kry- Ilgiau autorius sustoja prie kai 
žiaus ir švęsto vandens, tai bol- kurių trūkumų. Įdomiai analizuo-
ševikai daugiausia bijo nepri- ja ano meto vyriausybės darbus, 
klausomos Lietuvos vardo. Jis komentuoja gruodžio 17 d. per-
niekur neminimas, visuose raš- versmą, suvalkiečių streiką, iške-
tuose nutylimas, išleidžiamas. Y- lia negeroves. Tačiau objektyvus 
ra buvusi "buržuazinė, kapitalis- autorius niekur nepriklausomos 
tinė, fašistinė, diktatūrinė" ir Lietuvos nesuniekina 
dar kitokia Lietuva, bet tiktai ne * 
nepriklausoma Lietuvos valstybė- Skaitytojui gal bus įdomu, 
Netgi kai kurie vieno lietuvių kaip knygelės autorius pristato 
laikraščio New Yorke bendra- pavergtosios Lietuvos lietuviams 
darbiai, stengdamiesi eiti koja mūsų politinio gyvenimo aspek-
kojoh su sovietiniais rašeivomis, tus, pvz. gruodžio 17 d. pervers-
tačiau nedrįsdami koneveikti mą ir po jo sekusį autoritetinio 
Lietuvos vardo, kartais rašo režimo laikotarpį, kurį ir jo va-
"tarpkarinė Lietuva". Tuo jie dovus daugiausia bolševikai nie-
tariasi neužgauna nei bolševi- kiną. 
kų, nei lietuvių patriotų jausmų. Autorius (54 pusi.) teigia, kad 

Visos sovietinės istoriografijos "dėl perversmo kalta pirmiausia 
tikslas pavaizduoti nepriklauso- tuometinė vyriausybė, leidusi 
mos Lietuvos gyvenimo laikotar- valstybėje įsigalėti chaosuL. Ži-
pį juodžiausiomis spalvomis, su- noma, būtų geriausia, jei būtų 
niekinti jos kūrėjus, veikėjus, va- apseita be perversmo. Su pervers-
dovus, kariškius ir visus tuos, ku- mu pasiskubinta. Komunistinio 
rie už nepriklausomą Lietuvą ko- pavojaus nebuvo. Komunistai 
vojo. Jei kas apie to meto Lietu- perversmo nebūtų ruošę ir val-
vą ir rašoma, tai vis tamsiai, juo- džios nebūtų paėmę. Bloga per-
dai. Kartais tokie rašeivos dargi versme buvo tai, kad sugriauta 
išvedžioja, kad, nepriklausomos demokratinė santvarka. Dau-
Lietuvos valstybės visiškai ne- giausia blogio padaryta ne pa
buvę — ji visą laiką buvusi Va- čiu perversmu (jis įvykdytas be 
karų kraštų satelitinis kraštas ir kraujo lašo!), bet tuo, kas atsiti-
kaip toks negalėjęs vesti bet ku- ko po perversmo. Nereikėjo žudy-
rio savarankiško politinio, eko- ti 4 komunistų, užteko pasodinti 
nominio, kultūrinio gyvenimo. į kalėjimą arba geriausia išsiųs-

Akcijos tikslas — pristatyti taip ti juos į Tarybų Sąjungą. Gal būt, 
iškoneveiktą Lietuvą dabartinės ten pats Stalinas juos būtų "su-
Lietuvos jaunimui, įrodyti, kad tvarkęs", kaip "sutvarkė' (sušau-
Lietuva niekad nebuvo ir nega- dė) Z. Aleksą - Angarietį, gene-
lėsianti būti nepriklausoma vals- rolus Putną, Uborevičių..." 
tybė. Ji turinti dėtis į kitų valsty- * 
bių sąjungą, ir kad sovietinės Toliau istorijėlės autorius pa-
respublikos forma — "išgany- teikia tokį autoritetinio režimo 
mas Lietuvai". įvertinimą: "Bet A Smetonos 

* autoritetinis valdymas nebuvo 
Visos knygos, liečiančios ne- didelė blogybė. Jo diktatūros ne

priklausomos Lietuvos istoriją, y- palyginti su ruduoju (Hitlerio) 
ra surinktos, išnaikintos, sude- arba raudonuoju 'fašizmu', kuris 
gintos ar "specfonduose" sūdė- nusinešė milijonus gyvybių. A 
tos. Asmenys, kurie slaptai skai- Smetonos diktatūra buvo nuo-
to Antano Šapokos "Lietuvos is- saiki. Politinės laisvės buvo su-
toriją" (Viktoro Petkaus ir jo varžytos, bet kultūriniam, eko-
jaunųjų draugų atvejis), skau- nominiam veikimui, švietimo 
džiai baudžiami. Net tėvai, ap- darbui buvo pilna laisvė. Tikė-
linkos veiksnių prievartaujami, jimo, sąžinės, spaudos, draugija, 
nedaug ką drįsta papasakoti sa- susirinkimų laisvės buvo palik-
vo vaikams apie nepriklausomos tos. Neneigė tautininkai ir re-
Lietuvos laikus. O klausimas la- ligijos, kurioje yra tautos mora-
bai aktualus. lės, jos dorovinės sveikatos šak-

Taigi reikia džiaugtis, kad o- nys" (55 pusi.-, 
kupuotoje Lietuvoje pradėjo atsi- Kitoje vietoje (62 pusi.) auto-
rasti pogrindžio leidinių, kurių rius rašo: "A. Smetonos diktatū-
tikslas objektyviai nušviesti ne- ra buvo nuosaiki. Ji nebuvo fa-
priklausomos Lietuvos laikus, šistinė (kaip dabar ją mėgsta va-
Turime prieš akis naują pogrin- dinti). Sektorius, kurio diktatū-
džio leidinį "Dvidešimt metų", ra nelietė, buvo labai platus, 
parašytą Tomo 2emaičio (slpv.), Lietuvoje nebuvo to, kas buvo 
išleistą 1978 m. Vilniuje, 80 nacių Vokietijoje... Tautininkams 
puslapių, valdant buvo leidžiama įvairių 

Leidinio įžangoje rašoma: ideologinių krypčių spauda. 
"Tai nėra šio laikotarpio istorija, Nors cenzūra veikė, bet valdžios 
ją parašys istorikai Norėta paro- darbų kritika buvo leidžiama, 
dyti tai, ką Lietuva pasiekė per Per spaudą ir organizacijas reiš-
tuos 20 su viršum metų materia- kėši viešoji nuomonė, su kuria 
linėje ir dvasinėje srityje. Rašo- toks bendras nepr. Lietuvos lai-
mas ne panegyrikas dvidešimt- kų įvertinimas: "Kas būtų atsiti-
mečiui, stengtasi jį aprašyti ob- kę su lietuvių tauta, jeigu ji iš 
jektyviai, nurodant ir trūkumus, caro nelaisvės būtų tiesiai pate-
nes kaip žmogaus, taip ir visuo- kusi į bolševikų vergiją. Kur bu-
menės, šiuo atveju valstybės, gy- tų atsidūrę mūsų tautos žadmtc-
venimas susideda ne tik iš lai- jai — Basanavičius, Maironis, 
mėjimų, bet ir trūkumų... Tas 20 Vaižgantas, mūsų tautos veike-
metų laikotarpis dabartinės pro- jai — Krupavičius, Stulginskiu 
pagandos yra juodinamas, kaip Sleževičius, K. Grinius ir daugybė 
tik galima. Duoti tikrąjį 20-čio kitų, —jie visi būtų buvę nutil-
vaizdą yra šio darbo tikslas" dyti. Jų vietoje būtų atsiradęs 
(2 pusi.). "internacionalinis" elementas, 

» kuris būtų užgesinęs tik ką atbu-
Reikia pripažinti, kad istorijė- dusią lietuvių tautinę sąmonę... 

lės autoriui pavyko tokį darbelį Trumpas buvo tas laikotarpis, 
vargo sąlygomis paruošti. Ne- bet jis padarė savo. Mes dabar 
priklausomybės laikotarpio gy- turime ko pasižiūrėti atgal, gali-
venimas ir laimėjimai apžvelgti me semtis stiprybės iš praeities, 
ir skaitytojui pateikti tiksliai, ob- turime kuo didžiuotis: turėjome 
jektyviai, aprašymai paremti savo valstybę, kuri ekonomiškai 
faktais, skaičiais, vardais. buvo stipri, įrodėme, kad galime 

Reikiamu būdu apžvelgtos vi- tvarkytis ir gyventi be svetimų-
sos gyvenimo sritys: valstybės at- jų globos. Per 20 metų paaugome 
kūrimas, laisvės kovų laikotarpis, kultūroje, tvarkėmės neblogiau 
žemės reforma, Lietuvos ūkis, kaip mūsų kaimynai, tauta do-
pramonė, prekyba, finansai, soči- rovimu atžvilgiu buvo sveika... 
aliniai reikalai, švietimas, kultu- §ių dorovinių vertybių dabar pa
ra, knygų — laikraščių leidimas, sigendame". (72 pusi.), 
mokyklos, teatras, literatūra, fi-

PALIKIMŲ IEŠKOJIMAS MASKVAI 
Tokio pavadinimo straipsniu 

Vilniaus advokatė Genė Valins
kienė aiškina, kaip Maskva gina 
tarybinių piliečių turtą užsienyje 
(G.K. 1978.VI.22, Nr. 25). Ji sa
ko, kad advokato profesija yra 
humaniškiausia, nes jos paskirtis 
ginti žmogaus interesus ir teises. 
Už pinigus visi yra humaniški. 
Betgi pavergtoje Lietuvoje nė ad
vokatai nepajėgia apginti žmo
gaus teisių, nes tenai aukščiau 
visų teisių yra komunistų parti
ja ir KGB. 

Valinskienė važinėjo po visą 
Ameriką. Ją čia pakvietė ameri
kiečių advokatų firma kaip savo 
viešnią. JAV-se yra advokatų 
firma, kuri už gerus pinigus dir
ba Maskvai. Viskas apmokama iš 
palikimų. G. Valinskienė pati sa
ko, kad ta advokatų firma atsto
vauja mūsų piliečiams ir gina jų 
turtinius interesus paveldėjimo 
bylose. Taigi tas palikimo bylas 
gina amerikiečių advokatų firma, 
Maskvos injurkolegija, paverg
tos Lietuvos injurkolegijos sky
rius, komunistų partija, sovietinė 
valdžia ir t t . Kai visi pasiima sa
vo riebius honorarus, to paliki
mo lieka tik trupiniai. Tiesa, sa
koma, kad už palikimo dolerį 
duoda 3 "Vniešposiltorgo" talo
nus. Su tais talonais galima viską 
pirkti. Nepasakyta, kiek vertas tas 
talonas — gal tik 10 kapeikų. O 
taip pat svarbu, kiek to palikimo 
liks, kai visokie "torgai", firmos, 
kolegijos pasiims savo honorarus. 

Reakcingiausią organizacija 

Keista, kad G. Valinskienė JA 
V lietuvių šalpos organizaciją 
Balfą vadina reakcingiausią. Tas 
rodo, kad pavergtos Lietuvos ad
vokatai visai nežino apie lietuvių 
organizacijas laisvajame pasauly
je. Gal Balfą taip vadina dėl to, 
kad pavergtoje Lietuvoje oficia
liai šalpos organizacijų nėra. Vis
kas, kas yra humaniška, Sovietų Są 
jungoje yra uždrausta. Toje sri
tyje nieko nepadeda nė huma
niškiausia advokatų profesija. 

G. Valinskienė džiaugias JAV 
sutikus daug lietuvių komunistų. 
Tie susitikimai įvyko Chicagoje, 
St. Petersburge ir kitur. Chicago
je toks susitikimas įvyko "Vil
nies" redakcijos patalpose, o St. 
Petersburge — lietuvių komunis
tų klube. Tame susirinkime buvo 
ne tik lietuvių komunistų, bet ir 
rusų, ukrainiečių. Pobūvio metu 
daug kas į ją kreipėsi su klausi
mais, kaip geriau savo palikimą 
palikti Lietuvoje savo giminai
čiams. Nuostabu, kad JAV lietu-

Byloje atstovauja "Injuikolegija" 

J. VAICELICNAS 

viai turto turi, o komunistinio 
krašto lietuviai turto neturi. 

Net injurkolegijos advokatai 
susirūpinę, kaip turtą iš buržua
zinio krašto pergabenti į komu
nistinį nuskurusį kraštą. Gaila, 
kad G. Valinskienė, būdama ad
vokatė, ti^ms komunistams nepa
tarė su visu turtu grįžti į paverg
tą Lietuvą. Juk pavergta ir komu
nistų valdoma Lietuva yra jų i-
dealas. Tada nereikėtų nei testa
mentų rašyti, nei įgaliotinių ieš
koti, o iš karto savo pinigus nu
vežtų į pavergtą Lietuvą ir pini
gus atiduotų bankui, nes Lietu
voje dolerių niekas negali laikyti. 
Už tai jie gautų po 40 rublių mė
nesinės pensijos. 

Siųskit tik pinigus 
Toliau G. Valinskienė aiški

na, kad Lietuvoje gyvenantiems 
reikalingi palikimai pinigais, o 
ne siuntiniais, nes Lietuvoje žmo
nės visko turu Jei pavergtoje Lie
tuvoje žmonės tokie turtingi, 

mus, kurie buvo nacionalizuoti. 
Čia jau visos liaudies turtas. Tas 
paaiškinimas yra labai nerimtas. 
Visur kaišiojamas liaudies var 
das, o turtus pasiima Maskva ir 
juos eksploatuoja per savo pati
kimus komunistus. Kai išbadėjusi 
liaudis nuo nacionalizuotų dva
rų lauko pasiima kelias bulves, 
tie liaudies nariai sodinami į ka
lėjimą už liaudies turto grobsty
mą. Atseit, nacionalizuoti dva
rai liaudžiai nepriklauso. 

G. Valinskienė labai nepaten
kinta, jei kas nors iš palikimo 
tenka lietuviškoms organizaci
joms, ypač vedančioms kovą dėl 
dėl mūsų tėvynės likimo. Ji 
sako: "Tačiau apsukrių globėjų 
iniciatyva, į testamentą įrašius 
tą nelemtą sąlygą, mirusio bro
lis nebetenka galimybės pasinau
doti palikimu ir jis nuplaukia po
litikuojančių išeivijos verteivų ži 
nion". Išeina, kad politikuoti ga
li tik komunistai, kurie paten-

"L ITO" BENDROVEI 15-KA METU 
Atkaklus ir nepavargstantis siekimas 

įsiveržti į JAV finansinį pasauli 
BRONIUS AUŠROTAS 

"Kiekviena pradžia sunki ir, tankumynus. Žinia, beieškant 
darbą gaišina, 
sena žmonių 

Taip mus moko 
išmintis. Tačiau 

teisingų kelių, kaip taupytojų in
teresams apsaugoti, taip ir b-vei 

nepamėginę negalime žinoti, ar Į išplėsti teko kai kada apsigauti, 
mes sugebėsime ištesėti, siekda- Bet kiek kartų kūdikis suklumpa, 
mi užsibrėžto tikslo. Prieš 15-ka 
metų grupė tautiečių, nežinoda
ma, kas jų laukia, ir rizikuodama 
prarasti kai kurių net visas san
taupas, pasiryžo prasiveržti į JAV 
finansinį "tabu" pasaulį. New 
Yorke buvo įsteigta "Lito" akci
ninkų b-vė, apie kurios sėkmingą 
ateitį šiandien jau tik retas sua
bejoja. 

Susitikimas Rio de Janeiro 
1963 m. vėlų rudenį, man tuo

met dirbant ir gyvenant Brazili
joje, Rio de Janeiro, Petras Ba
bickas, vietinės lietuvių radijo 

kol išmoksta vaikščioti? 
Pažįstantieji lietuvišką būdą. 

teigia, kad "Lietuvis savo tautie
čiui pavydi, jeigu mato, kad jo 
kaimynui sekasi". Žinoma, tau
tinio charakterio bruožus sunku 
pakeisti, tad ir "Lito" vadovybei 
dirbti savo tautiečių tarpe buvo 
gana sunku, kol pralaužė pir
muosius ledus. Tenka sutikti, kad 
pirmasis dešimtmetis visokių e-
konomiškų krizių, kainų ir už
darbių kontrolės bei infliacijos 
metu buvo permaningai sunkus. 
Tačiau po 1973 m., įgijus paty-

valandėlės vedėjas, man telefo- " ^ » paaryzus didaąją veik-
nu pranešė, kad "šį vakarą pa- j lo\da^ s u t e l k t l J J ^ S 5 £ • 
siklausyčiau ' t o b a r u o s e * « " L l t 0 u k l | k l m 

saos programos, 
nes jis turįs svečią iš JAV." O 
svečiai iš Amerikos ir dar tokie, 

kam j i e m s reikalingi pinigai 2 , ^ 
JAV? Ji nepasako, ar pavergtoje ^ ^ ^ ^ 
Lietuvoje kolchc^minka p « r f c - Uetu 
ną uždirba 3 ar 30 rublių. Pirmu zm. - _'_ .^ 
atveju jis yra elgeta, o antru at-

kinti savo tėvynės pavergimu, ir k u r i e norėtų pasigarsinti per ra-
jie gali naudotis laisvajame pa-ld i i° h*T 

šaulyje likusiais palikimais, pa

veju — normaliai uždirbantis. Jei 
pavergtoje Lietuvoje žmonės ge
rai uždirba, jie gali autobomilius, 
televizorius ir kitus reikmenis nu 
sipirkti rubliais. Kam jiems reika
lingi talonai, kurie primena P. 
Amerikos plantatorių krautuvių 
talonus XIX šimtmetyje. 

Aiškina, kad ir užsienyje gyve
ną lietuviai gali gauti palikimų 
iš pavergtos Lietuvos. Esą, viena 
lietuvaitė, gyvenanti Chicagoje, 
už jos tėviškės sodyboje nugriau
tus trobesius gavo 5472 rublius. 
Laisvajame pasaulyje rubliai ne
turi jokios vertės. Tik dėl paliki
mų Lietuvoje reikia kreiptis lai
ku, o palikimai JAV negali būti 
apribojami laiku, kad nesusidary
tų sunkumų Maskvai tuos pali
kimus pasiimti. 

Jei jau Maskva taip nori gauti 
dolerių iš buržuazinių kraštų, 
kodėl ji uždraudė užsakyti auto
mobilius, kooperatinius butus iš 
JAV ar Kanados? Jei yra blogai, 
kad doleriai ateina per užsa
komus automobilius, tai yra blo
gai, jei pinigai ateina automobi
liams pirkti ir per talonus. Mask
va nebežino, kokiu būdu leng
viau prisigrobti dolerių. 

Toliau G. Valinskienė, aiški
na, kad kitas reikalas, kai paliki-

voje, o savo palikimą ar jo dalį 
gali palikti ir tautiniams reika
lams, ne komunistams, injurko-
legijoms, komunistų advokatų 
firmai, Maskvai ir kt 

Ji pasako ir tiesos. Nors ji bu
vo amerikiečių advokatų firmos 
viešnia, bet JAV ji viena nega
lėjo važinėti. Ją visur lydėjo du 
politrukai: rusas A. Androsov ir 
R. Mališauskas. Tas rodo, kad 
okupantai ir G. Valinskienė ne
pasitiki, kad jos vienos niekur 
neleidžia. Tas tik rodo, kiek ga
lima pasitikėti komunistais. 

to baruose, visi "Lito'1 

kalai pradėjo riedėti nuosaikaus 
augimo kreivėje. 

Kas sudaro "Uttį'7 

mas liečia paliktus dvarus, na- ' Yorke 
Vakarų Vokietijos turistai New 

nai pasitaikydavo. 
Ir tikrai. "Vytautas Vebeliū-

nas," kaip jį klausytojams prista
tė P. Babickas, "perdavė visiems 
klausytojams nuoširdžius linkė
jimus iš JA Valstybių valdų ir 
kvietė net Rio de Janeiro gyve
nančius tautiečius prisidėti pi
nigais prie jo ir kelių pasiryžėlių 
organizuojamos "Lito" akcinės 
bendrovės. 

Dar tą patį vakarą mes trys su
sitikome, susipažinome ir taip už
simezgė mano jau ilgus me
tus besitęsianti nenutrūkstama 
draugystė ir maloni pažintis ne 
tik su Vytautu V, bet ir jo žmona 
Vanda ir puikia šeima. 

Po pirmųjų išsamių pasikalbė
jimų įsitikinau, kad V.V yra rim
tas vyras, puikiai žino, ko jis sie
kia, ir tam turi profesinį pasiruo
šimą. Neabejojau, kad jam su 
grupe ištikimų padėjėjų ir patarė
jų pavyks įsiveržti į JAV finansiš
kas sferas. Jo įtaigojamas nupir
kau "Lito" akcijų už keliolika 
tūkstančių. Jos dar ir šiandien 
teberemia jau gerokai sutvirtėju
sį "Lito" ūkinį rūmą. Ir taip iš 
lėto, kaip aš, taip ir kiti tikėję į 
lietuviškos finansiškos veiklos 
pasisekimą, sumėtėme pirmuo
sius akmenis tam pastatui. Ir tai 
įvyko prieš 15-ką metų — 
1963 m. rudenį. 

Duobėtas kelias 
"Lito" vadovybei teko ne kar

tą ir paslysti, mėginant praskinti 
kelius per finansiškų džiunglių 

Pagal 1977 metų metinį prane
šimą į "Lito" sudėtį įeina: V. ir 
V. nuosavybės, Baltijos nekilno
jami turtai, Jenlit nekilnojami 
turtai, "Lito" apdraudimo b-vė, 
"Lito" kelionių biuras, KORD b-

-vė —nekilnojamas turtas, Mt. 
Pleasant viešbutis ir Ocenacrest 
nekilnojamas turtas. Taigi "Lito" 
veikla yra plačiai šakota, api
manti nekilnojamo turto pirki
mą - pardavimą, apdraudą, ke
liavimą ir t t 

Ir kas didžiai džiugu, kad "Li
to" b-vės turtai 1977.XTI.31 ba
lanse rodė, kad jie siekė daugiau 
kaip septynis milijonus dolerių. 
Kiek man teko nugirsti, ši suma 
padvigubėjusi šiais metais. Ir 
"Lito" biznyje, tur būt veikia ta 
taisyklė: tik pirmąjį milijoną 
sunkoka surinkti, bet kiti milijo
nai vieni kitus vejasi. 

Sėkmės priežastis 
Kyla klausimas, kodėl jaunutė, 

vos iš vystyklų beišsiveržusi, lie
tuviška finansinė organizacija 
"kyla, lyg ant mielių", kai tuo 
tarpu daugelis senesnių vietinių, 
jeigu ir nesugriuvo, tai vos ne vos 
laikosi vandens paviršiuje? Ko
dėl? 

Man asmeniškai ilgus metus 
pažįstančiam "Lito" vairininką 
ir daugelį jo bendradarbių su ma
lonumu tenka pabrėžti, kad jau
nųjų finansininkų darbštumas, 
sąžiningumas, naujų biznio kelių 
ieškojimas yra buvęs "Lito" pasi-

(Nukelta į 5 psl.) 

Noreika komisaro parėdymu buvo suimtas ir pa- visuose frontuose nebesisekti. Jų kariuomenė pradėjo 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

b. ko. 

DIDŽIAUSIAS PRIEAUGLIS 

Egiptas įeina i grupę kraštų, 
turinčių didžiausius gyventojų 

prieauglio tempus, — 2,3%. 
Kasdien egiptiečių padaugėja 
2130 žmonių, kas mėnesį 69 
tūkstančiai. 
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Po šito įvykio, jei būdavo koks subuvimas, kuria
me dalyvaudavo vokiečiai, ant stalų būdavo padedami 
tik sumuštiniai, aptepant juodą duoną plonai svietu 
ir uždedant ant jos riekutės ridikėlių arba raugintų 
agurkų, nes buvo žinoma, kad iš vokiečių padėkos 
nesulauksi. 

1943 metais Šiaulių srities komisaras Gewecke 
suorganizavo ekskursiją, kad lietuviai, nuvykę į Vokie
tiją pamatytų, kaip gyvena vokiečių piliečiai. Be kitų, to 
je ekskursijoje dalyvavo ir J. Noreika, apie kurį ankš 
čiau kalbėjau. Ekskursijai grįžus iš Vokietijos, komi 
saras Gewecke paprašė Noreiką, kad jis parašytų savo 
kelionės įspūdžius į tuo laiku Šiauliuose leidžiamą sa
vaitraštį 'Tėviškę", kurį redagavo Simas Miglinas. No
reika parašė ilgoką straipsnį, kuriame, tarp kitko, bu
vo parašyta, kad vokiečiai yra labai praktiški žmonės 
ir, kad pas juos viskas yra sunaudojama maistui. Kai
po pavyzdį jis nurodė, kad matęs Vokietijoje, vieno 
miesto kanaluose auginamus karpius. Į tuos kanalus 
buvo suleidžiamos žmonių išmatos, kurias karpiai su-
ėsdavo. Iš kanalų karpiai buvo gaudomi ir pardavinė
jami žmonėms maistui. Iš to išvada buvo aiški: atseit, 
vokiečiai valgo savo išmatas. Kadangi vokiečiai cenzū
ruodavo laikraščius, tai komisaras Gewecke, perskai
tęs j vokiečių kalbą išverstą Noreikos straipsnį užsiu
to, liepė Noreikai pasiaiškinti ir straipsnį atšaukti. Ta
čiau Noreika tai padaryti atsisakė pareikšdamas: "ką 
parašiau yra tikra teisybė, todėl nerandu reikalo savo 
straispnį atšaukti. 

talpintas į Šiaulių kalėjimą. Po kiek laiko iš Noreikos 
buvo paimtas raštiškas pasižadėjimas, kad jis į politi
nius reikalus mesikiš ir buvo paleistas iš kalėjimo. Ta
čiau netrukus jis vėl buvo suimtas ir išvežtas į Vokieti
ją ir patalpintas Štuthofo koncentracijos stovykloje, 
kuri buvo netoli Dancigo miesto. Bolševikų kariuome
nei užėmus Rytprūsius, jis iš koncentracijos stovyklso 
drauge su kitais kaliniais, buvo išlaisvintas ir grąžin
tas į okupuotą Lietuvą. Gyvendamas Vilniaus mieste 
jis įsijungė į pogrindžio veiklą ir pradėjo veikti prieš 
bolševikus. Iššifravus buvo suimtas ir, gautomis žinio
mis, sušaudytas. Noreika buvo Lietuvos kariuomenės 
kapftonas, didelis patriotas ir žuvo bekovodamas už 
Lietuvos laisvę. Jo žmona gyvena Chicagos mieste ir 
dirba Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

1943 metais, Šiaulių Gebietskomisaro Gewecke ir 
jo štabo viršininko Bub parėdymu, Šiaulių "gete" bu
vo pakartas žydas, buvęs kepėjas, Masovieckis, kuris 
buvo sugautas nešant į getą gabalą duonos ir keletą-
cigarečių. Už žydų žudynes, pasibaigus karui, Gewec-
ke ir Bub Vokietijoje, Liubecko mieste, vokiečių prisie
kusių teismo buvo nubausti: Geweoke 4 su puse me
tų kalėjimo, o Bub dėl senatvės liko nebaustas. Jiems 
buvo priteista sumokėti ir teismo išlaidas. 

Rašydamas atsiminimus noriu pakartoti vieno mū
sų rašytojo žodžius: "vienas buvo raudonas kaip šė
tonas, o antras rudas kaip šuva". Abiem lietuvių nebu
vo gaila ir jie stengėsi kuo daugiau jų išžudyti, kad 
būtų daugiau erdvės savo tautiečiams kolonizuoti. 

1944 metais vokiečiams pradėjo nebesisekti ry
tų fronte ir frontui pradėjus artėti prie Šiaulių miesto, 
aš antrosios bolševikų okupacijos nebelaukiau ir pasi
traukiau į Vokietiją. 

Bėgant nuo bolševiku iš Šiaulių 1944 metais 
Nuo 1921 iki 1944 metų gyvenau Šiaulių mieste 

ir tarnavau policijoje. 1943 metais, bolševikų kariuo
menei pralaužus frontą ir apsupus prie Stalingrado di
džiulę vokiečių kariuomenės grupę, vokiečiam pradėjo 

trauktis iš Rusijos gilumos ir artėti prie Lietuvos sie
nos. Pradėjus rusams artėti prie Šiaulių miesto, sugal
vojau šalia namo iškasti slėptuvę, kad, užėjus pavojui, 
būtų kur pasislėpti. 

Pradėjau kasti atliekamu nuo tarnybos laiku. 
Kaimynai ateidavo pažiūrėti ką aš darau. Tačiau nė vie
nas kasti nepadėjo sakydami, kad aš be reikalo vargs
tu. Slėptuvę iškasiau apie 3 metrų ilgio ir apie dviejų 
metrų gylio, kad žmogus galėtų joje stovėti. 

1944 metais, birželio mėnesio pabaigoje, visur ža
liavo medžiai ir žydėjo gėlės, bet širdy buvo neramu, 
nes patrankų šūviai pradėjo dažnai gausti iš rytų pu
sės. Vieną dieną aš su savo žmona ir dukra automobi
liu buvome nuvažiavę pas pažįstamą ūkininką. Jis gy
veno netoli Meškuičių bažnytkaimio, kuris yra prie 
plento Šiauliai • Joniškis, apie 20 kilometrų nuo Šiau
lių miesto. Ten gyveno mano dukters draugė, su kurią 
ji lankė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 

Čia visai aiškiai girdėjosi patrankų šūviai ir iš jų 
garso atrodė, kad frontas yra nelabai toli. Tą pačią die
ną sugrįžau į Šiaulius, o mano žmona su dukra pasili
ko. Tačiau, sekančią dieną ir jos grįžo į Šiaulius, nes 
artėjant frontui bijojo patekti į fronto ugnies sūkurius. 

Praslinkus kelioms dienoms, vakaro metu, apie 
10 valandą, staiga iš kažkur atskridęs lėktuvas virš 
miesto pakabino fosforinę lempą, kuri taip apšvietė 
miestą, kad buvo galima laikraštį skaityti. Po to at
skrido kiti lėktuvai ir pradėjo bombarduoti miestą. 
Nuo numestų bombų įvairiuose miesto dalyse kilo gais
rai. Kai nubėgau slėptis j iškastą slėptuvę, tai radau ją 
pilną prilindusią žmonių, kurie tada atsisakė padėti iš
kasti. Su vargu įlindau į slėptuvę ir atsitūpiau prie 
durų, nes kitur nebuvo vietos. 

Ir sekančias dvi naktis rusai bombardavo Šiaulių 
miestą, bet aš mieste nebemiegojau, o su dviračiu iš
važiuodavau pas ūkininką, gyvenantį netoli Šiaulių 
miesto, kur laikinai apsigyveno žmona ir dukra. Teko 
girdėti, kad nuo numestų bombų žuvo daug žmonių. 

(Bus daugiau) 

1 



DRAUGAS, pirraadienia, 1978 m. lapkričio mėn. 20 d. 

LIETUVIU KATALIKIŲ ORGANIZUOTOS 
VEIKLOS 70 METŲ 

Pasaulio Lietuvių katalikių organizacijų sąjungos 
30 metų sukakties minėjimas 

Lietuvėms katalikėms šiais i už nuopelnus veikloje pakelta i 
metais švenčiant organizuotos į PLKOS garbės nares. Abiems žy-
veiklos 70 metų ir Pasaulio Lie-: mioms veikėjoms padėką PLKOS 
tuvių Katalikių organizacijų vardu išreiškė M. Lušienė ir P. 
sąjungai 30 metų sukaktį, spalio; Ąžuolienė, joms prisegdamos gė-
28 d. Kultūros Židiny Brookly- lių korsažus. 
ne, N. Y., suruoštas iškilmingas Toliau minėjime specialų Pa

saulio Lietuvių Katalikių orga
nizacijų sąjungos žodį sesėms pa
vergtoje Lietuvoje perskaitė val-
valdybos narė V. Lušytė-Penikie-
nė. 

Reikšmingas dviejų organiza
cinių sukakčių minėjimas baig
tas PLKOS pirmininkės dr. A. 
Šlepetytės-Janačienės žodžiu ir ga
lingai visų dalyvių ir svečių su
giedotu Lietuvos himnu. 

Po akademinės dalies ėjo aukš
to lygio koncertas, kuriame so
listė G. Capkauskienė ir pianistas 
S. Cibas buvo labai šiltai klausy-

minėjimas, kuris praėjo pakilioj 
nuotaikoj. 

Minėjimas pradėtas poetės K. 
Grigaitytės-Graudušienės specia
liai šiai sukakčiai sukurtomis ei
lėmis, kurias su įsijautimu perda
vė PLKOS valdybos narė I. San
dą vičiūtė-Merlino. 

Turiningą ir jautrų minėji
mo žodį tarė dr. A. Šlepetytė-Ja-
načienė, Pasaulio Lietuvių Ka
talikių organizacijų sąjungos pir
mininkė. Minėjimo invokaciją 
perskaitė PLKOS dvasinis patarė
jas prel. J. Balkūnas. Dviejų ju
biliejinių sukakčių proga jis ta 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Su Petersburg, Fla. 
ĮSPŪDINGAS IR PRASMINGAS 

MINĖJIMAS 

šie metai yra Lietuvių skauti
jos metai. Visame laisvame pa
saulyje, kur tik yra lietuvių skau
dų, ruošiami Lietuvių skautijos 
60 metų sukakties minėjimai. Ir 
St. Petersburgo skautininkai, pa
sikvietę į talką ir kitose Floridos 
vietose gyvenančius skautinin
kus, taip pat tokį minėjimą su
ruošė. 

Minėjimas pradėtas lapkričio 
5 d. pamaldomis lietuvių Sv. Ka
zimiero Misijos bažnyčioje, šv. 
Mišias už Lietuvių skautijos atei
tį ir josios buvusius ir mirusius 
narius aukojo ir sukaktuviniams 
metams skirtą prasmingą pa
mokslą pasakė skautas vytis kun. 
T. Degutis. Mišių auką nešė v.s. A. 
Kliorienė ir j.s. A. Alčiauskas, o 
žvakutes ir gėles nešė Bobelių šei 
mos skautas ir skautės. Visi gra
žiai uniformuoti. Lekciją ir spe
cialiai parašytas peticijas skaitė 
s. A. Kamiene. Pamaldos baigtos 
skautų giesme "Marija, Marija". 

Minėjimas buvo tęsiamas 
lapkr. 8 d. bendrais pietumis, ku
riuose dalyvavo iš įvairių Flori
dos vietų 98 skautai ir svečiai. Sk 

humoru ir vaidinimu. Laužą įžie
bė v.s. dr. Ks. Žilinskienė ir VA 
K Palčiauskas. Trumpučiai pa
šnekesiai (po 5 min.), kuriuos 
paskaitė K Palčiauskas - bendrai 
apie Lietuvių skautiją įvairiais 
laikotarpiais, K. Kodatienė - a-
pie seseriją, B. Kliorė- apie broli
ją, B. Michelevičius - apie jūrų 
skautus ir dr. H. Lukaševičius -

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 
SIUNTINIAI Į LIETUYA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, OI. 606S2, telef. ft*7-5980 
iiHiimtiiimimiHiiiiinimiiiiiiiiiiiimnii 

sr.aui.U3 ir m . n . i-.u^ascvn.ii*3 - — 
Akademinį skautų sąjūdį, buvo •»«mmm.H...m..ii^nmmmm.,..,n 
sumaniai įterpti ir įderinti į me
ninę programą. Tuo būdu laužo 

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

visa rusiu grindis. 
4. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
imiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuiiiiuiiiiiii 

• BB 8 ^BSE= 
Apkūnoka skalbtis dien. DRAUGE, 
nea Jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitia, gi skelbimu *»• 
aus yra visiems prieinamos. 

U & ^ ~ 

programos turinys buvo vykusiai 
išbalansuotas ir neprarado savo 
dinamiško pobūdžio. Į dainos, 
sutartinių ir šūkių atlikimą labai 
nuoširdžiai įsijungė vis laužo da
lyviai. 

Programą užbaigus, kuri tęsė
si beveik 2 vai., laužo vadovas A. 
Kamius priminė, kad šio minėji
mo tikslas buvo ne tik prisiminti 
praeities įvykius, bet ir sustiprin- inillliiliHiliiiliiiiliiiiiilliiiilillliiiiiniiili 

HELP WANTED — MOTERYS 

PART TIME 
Inventory Takers 

Evenlng A Weekend poafcrioos are 
availaMe. Work 20 to SO hours per 
utfk. Evenings suirt bettveen 5:80 A 
6 p. m. & laat įsattl between t St t 
a. m. YVeekend hoors start between 
5 A.- 6 a. m. A- lašt until between 8 
6 5 p. m. You can chooese the days 
on whlcb yoa are a\ ailable. Paid 
traJntng — transportatton provided 
from our Office to the Inventory. 

Monday and Tuesday 9 - 4 pjn. 
Tuesday eve 4 - 7 p.m. 

WASUIXGTON 
INVENTORY SERVKJE 

5423 W. 95ttt S t , Oak I»wn, 111. 

R E A L E S T A T E 

HELP WANTED —. VYBAI 

KXCEIXENT OPPOrETUJHTY FOK 

MACHINE 0KRAT0R 
ro Work With Soft Metals. Mušt 
bave kDOw!edg-e of Standard machinc 
shop practlces and be anie to read 
cneasuring Instruments. 

Dinejinių n a w m i Vi^a ,» «-J*°W įvertinti, prašomi meninės 
rė ir įspūdingą žodį, iškeldamas, programos dalį kelis kartus pa-
lietuvių katalikių organizuotos! kartoti bei papildyti naujai atlie-
veiklos prasmę bei skatindamas kamais kompozitorių kūriniais. 
ateities darbams. Pasibaigus koncertui, PLKOS | u u b VICLU ^ ^ ^ w a _ 

Toliau sveikinimo kalbas pa- valdybos vicepirmininke M. Lu-. y p a i č i a u s k i e nė, pradėdama vai-
sakė Lietuvos gen. konsulas A. Si- šiene padėkojo visiemssveciarns U ^ j a u t r i u ž o d ž i u 
mutis, Vyriausio Lietuvos Išlais- «* atsilankymą ir pakvietė vai- L ^ ^ m e s ę m m d a r ^ 
vinimo komiteto vicepirmininkas sems. Jas paruošė R. Balsiene su i k j j . susirinkti ir drauge iVII , _ , | m n i i w 
I . y a l a m s ; . t a e n k c f U e , u v i ; l T a . I * - * b - U f a , - t e n , vale- ^ ^ „ - , , s k a u t i j o ^ ^ ^ T ^ ^ 

ti mūsų ryžtą puoselėti mūsų tau
tos budrumą ir atkaklumą, sie
kiant Lietuvai laisvės. Visiems da
lyviams sustojus apie laužą ratu 
sugiedotas Lietuvos himnas ir, 
sujungus kryžmai rankas, sugie
dota tradicinė "Ateina naktis." 

Mažojoje salėje B. Kliorė ir E. t 
Kačinskienė labai skoningai įren-! 

gė skautiškos spaudos, ženklų,; 
simbolių, rankdarbių, gairelių ir. 
k parodą, kurią gausiai aplankė 
sueigos dalyviai. Eksponatus su
nešė skautininkai iš savo archy-j 
vų. Jūrų skautų skyrių labai pra-

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iHiHimiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiuiiHiiiHiiii 

OAK LAVYH BY 0WN£R 
12 yr. old brick raised ranch. 

3 bedrms, 1]Ą baths, wall to wall 
carptg. Central air-cond. Gas fire-
place. Finished family room & rec. 
rm. with bar. 2 car gar. Gas grill. 
$69,500.00. Call after 5 p. m. 
636 9094 

Contact Wsllr 
OLD I .INE COMPASY 

S4S-02SO 

Excell. Opportuoity For 

Keyline Pašte Up 
Background in mechanical draw-

ing a mušt. Knowledge of decimals 
and fractions. 

Call 476-6898 
4822 S. Westem A veoue 

T R U C K D R I V E R 
and Receiving Clerk 

Permanent full time position. 
Good benefits. Good salary. 

Call Ridi — 344-7272 
Located in western suburb 

rybos vardu —dail. J. Bagdonas, jomis 
LB New Yorko apygardos pirmi- I Scena minėjimo proga buvo 
ninkas A. Vakselis ir Nekaltai meniškai tautiniais motyvais iš-
Pradėtosios Mergelės Marijos dekoruota dail. P. Jurkaus. Gė-
seserų vienuolijos vardu — vyr. į lių papuošimas — J. Kregždienės. 
vadovė sesuo Margarita Bareikai- į Kitą dieną, spalio 29, Pranciš-
tė. Minėjime dalyvavo lietuvių i konų vienuolyno koplyčioje prel. 
katalikių organizacijų atstovės I J- Balkūnas atlaikė pamaldas už 
ir veikėjos iš JAV-bių, Kanados,! mirusias lietuvių katalikių mo-
Europos ir Australijos. Sveikino 
žodžiu Amerikos Lietuvių R Ka
talikių moterų sąjungos vicepir
mininkė G. Vaitiekūnaitė-Kanib, 
Korp! "Giedros" Chicagoje pir
mininkė E Vilimaitė, Melburno, 

metų sukaktį. Todėl, prisiminda-Į r i o rinkinys, 
mi mūsų bendrus išgyvenimus, Į \f tnėjim o dalyvius sveikino 
anas gražias ir laimingas ^ e n a s Lietuvių skautijos pirmūnas P 
tėvynėje, patirtas nuoskaudas j jurgėla, pirmasis vyr. skautinin 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIiilililiiHIlIlIlIlI 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsinti: • si 
Pardavimas ir Taisyr *s 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t , tek 
l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imillll 

776.1486 
i mum i H 

karo metu, pasidalinkime praei 
ties įspūdžiais ir išgyvenimais, 

kas V. Šenbergas, ASSąjūdis, pir
mojo skautų štabo narė 101 me-

terų veikėjas ir pasakė pritaikytą 
pamokslą abiejų organizacinių 
sukakčių proga. 

Po pamaldų įvyko bendri dėle 
gačių pietūs. 2 vai. p. p. prasidė
jo PLKOS tarybos posėdžiai, užsi-

Australijoje, Lietuvių KatTlikiųjtęsę iki vėlyvo vakaro. Tarybos 
moterų draugijos valdybos narė j oosedžių prezidiumą sud_are_ A.;. 

atgaivinkime mūsų seseriškus i r ^ . ^ Q M o š i m k i e n ė k k 
broliškus jausmus vieni kitiems p r r a m a i p a s i b a i g u s ^ s u e i . 
,r pasijauskime esą viena seimą. gQS d a l y v i a i b u v Q a i š i m i ka_ 

Pokalbi pravest, buvo pakvies- ; v a fc y r a g a i č i a i s 5 k u r i u o s suau-
tas v.s. F. Prekens, kuns poetiškojo ir paruošė skautų bičiulės ir 
niais posmais papuoštoje kalbo]e, b i č i u ] i a i V a i § i ų p a r u o š i m u i v a . 
paprašė pareikšti bent po keletą j d o v a v o Q R i n k i e n e i r s S t a n e . 
minčių apie reikšmingesnius sa-i j j e n e 
vo skautiškojo gyvenimo įvykius: | S v f i č i a i d a l i n o s i į s p u d ž i a i s a p i e 

nuotaikingą laužo programą ir 

J. Petraitienė ir kt 
Gauta labai daug sveikinimų 

raštu, tarp kurių vysk. V. Briz-
gio, PLKOS garbės pirmininkės 
M. Galdikienės, vysk. A. Deksnio 
ir Pasaulio Katalikių moterų or
ganizacijų unijos pirmininkės E. 
Lovatt-Dolan telegramos iš Euro
pos, Lietuvos atstovo JAV-bėse dr. 
S. Bačkio, BALFo pirmininkės M. 
Rudienės ir kt. Taip pat sveikini
mus atsiuntė visos PLKOS pri
klausančios lietuvių katalikų or
ganizacijos iš visų pasaulio kraš
tų. 

buvusią Lietuvos Skaučių seseri
jos vyriausiąją skautininke dr. 

Sungailienė (Kanada) L E. Vili- | j£ į £ £ S L buvusį Lietuvos 
maitė (Chicaga) ir J. Petraitienė j £ u ^ ^ d * T pFririosios 
(Australija). l l d y b o s ^ ^ ^ y ^ 

Posėdžių metu pranešimą pa-. skautiškų dainų kūrėją ir žino-
darė PLKOS valdybos pirminin- j m ą laužavedį v.s. V. Bražėną, ir 
kė dr. A. Janačienė apie sąjungos; jūrų skaUtų veteraną j.v.s. L 
veiklą paskutinių metų bėgyje, j Knopfmilerį. 
Ji plačiai apėmė įvairias katali-j Vakare lietuvių klubo salėje 
kiško ir lietuviško gyvenimo sri-! ̂ ^o sueiga prie laužo skautams, 
tis. Apie tarptautinę veiklą kalbė- buvusiems skautams, rėmėjams 
jo B. Venskvvienė, PLKOS igalio- į r bičiuliams. Tik pravėręs salės du-
tinė tarptautiniams ryšiams, il-Įr is kiekvienas nustebo: ten buvo 
giau sustodama prie neseniai įkur-į įaugęs „ 1 $ ^ l^rio aikštėje įs
tos Pasaulio Katalikių moterų: pudingai įrengta laužavietė! Miš-

I organizacijų unijoje žmogaus tei- ^ kruop^iaį "užaugino" jū-
Atvykusi iš Paryžiaus, minėji-!si^ komisijų veiklos. Jos pasiū-1 „, skautas RadvilaviČius. 

- - »- ••» Ivmn nniia dabar praveda dide- j T » . 
Laužo programos orgamzato-

nepagailėjo gražių žodžių rengė
jams už čia dar nematytą naujo
ves 

Svečių buvo atvykusių iš Miami, 
Juno Beach, Daytona Beach, Or-
mond Beach, Ft. Myers, Lehigh 
- Acres ir k 

Koresp. 

iimimmmmmiimmmimmmmimui 
M. A. Š I M K U S 

ISCOME TAX SERVlCt 
4251 So. Maplewood, leL 2&4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PIUETTBES PRAŠYMAI Ir 
kitokio blankai 

llllHIIIIIIIIIIMIIIIllllllllllllUIIUlUIltlIllIU 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll: 

PACEAGE EJLPKESS AGE.NO 
MARUA NOKF.1K1KNE 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
LAbal pagekiaujamoti geros railea 

or.-k»~ Mii-ta.- Iš Kuropns <aodėU<}. 
2608 W <•- «• ntnm. XS ,w»«2«. 

TEL. — WA 5-27*7 
llllllllllllllllllinnillUllllllllllllllllllIllllll 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svaras 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naiąjas gazu Šildy
mas. Nauja elektra. $24300.00 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 muro namas 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybe. $50.000.00. 

Grąžas platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Yaldis Real Estate 
2625 We$t 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

MACHINISTS 
EXPER£KXCFD 

Retlree or semi-reUree. Daytime 
hours to suit. Salary dependent on 
exp«riemce. 

Ask for Adolpb WUkeas 
RA PU) DIE A MOLD OO. 

SciUUcr Park. TeL — 678-6770 

WANTED 

ykusi iš P a l i a u s mmep- ^ ; ^ ^ ^ ^ 
me pagrindinę kalbą pasakė u. ' t&&s Sadūnaitės 
Venskuvienė, PLKOS J B į c S m e Į Į * ? * * * * * _ r g ^ M V O v a . 
tarptautiniams ryšiams. Ji kalbe 
jo apie lietuvių katalikių organi 
zacinę veiklą 70 metų bėgyje. Iš
samioje apžvalgoje apibudinti 
tos veiklos bruožai, uždaviniai ir 
įgyvendinimai. Paliesta lietuvių 
katalikių moterų susiorganizavi-
mo pradžia 1908 m., toliau ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pis ir 30 metų Pasaulio Lietuvių 
Katalikių organizacijų sąjungos 
darbai. Išryškinta PLKOS veikla 
tarptautinėj plotmėj ir PLKOS 
nuolatinės pastangos primenant 
laisviems kraštams okupuotos Lie 

išlaisvinimo ne tik per savo va
dovaujamus organus, per žmo
gaus teisių komisiją, bet ir per 
65-kių kraštų katalikių moterų 
organizacijas. Rūpinamasi taip 
pat V. Petkaus ir kitų lietuvių 
politinių kalinių klausimais. To
liau pranešimus padarė PLKOS 
fondo pirmininė M. Lušienė ir 
valdybos iždininkė V. Penikienė. 
Taip pat apie savo veiklą kalbė
jo lietuvių katalikių moterų or
ganizacijų atstovės, deleguotos l 
tarybos posėdžius. 

Peržvelgti PLKOS įstatai ir 

riai ir vadovai skautininkai Ange
lė ir Albinas Karniai, padedami 
talkininkų P. Armono, F. Preke-
rio, V. Bražėno, Vaškienės, Vaš-
kio ir dr. B. Zelbienės, pavaizda
vo tipingą skautišką laužą su ra
portu, laužo uždegimu, pašneke
siais, dainomis, šūkiais, eiliuotu 

Zapyškio bažnyčia 
Nesi tu auksinė bazilika Romos. 
Nesi tu graži Notre Dame de Paris. 
Tu mažytė, apims, sena bažnytėlė, 
O esi amžina, o esi nemari. 
Prieš tave klaupia amžius po am

žiaus. 
Sukūrė tave didžio Vytauto ranka, 
Bet mindė tave kanopos arklių 
Kariuomenės Bonaparte, 
Ir dabar tik kančios ir vargo auka. 

M. M. Slavėnienė 

— Gyrėsi gaidys, kad vana
gą pabaidys. 

l i e t patarlė 

i.. . 'Mllillllillllllllllllllltl 

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

Tel. _ WA 5-806S 
imiiiiiiiinnimiiiiimiimiiinnummnn 

K0DIL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

UPARSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

Namas — Svaįonž: S butai, 4 vo
nios, centrallnia Saldymas, atomint 
slSptuvS, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio. Marguette Parko centre. 

Mur. boagakm. S miegami Ora-
ttai užlaikyta*. $24.000. 

Namas kr 
biznis. $8«,000 

Mūr. namas. 
apie 200 svečio. 
$85.000. 

Didele taverna, sale 
2 butai po • kamb. 

RETKALING A SEIMININKĖ — 
KOMPANIONE 

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

Tel 735-4688 

GENERAL OFFICL 
Varied Office duties in small of f ice 
near Orele Campua. Good trans-
portaition. Figure aptitude and 
typing skilia a mušt. Oompany paid 
benefits. Top salary. 

LAMIHET COVER 00. 
1250 W. Vau Bu re n St 

or plMM: 226-2153 

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

2951 W. 63rd St. 436-7878 

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

laisviems kraštams okupuotos ne-1 
tuvos tragišką padėtį, katalikui i n e š t a i i e m s k a i kurie pakeiti-
Bažnyčios persekiojimą ir mūsuj™1- P r i i m t a "&*»* , r tarptauti-
tautos teisę į laisvą ir nepriklau-!nei v e i k l a i e i l e nutarimų, kurie 

į bus paskelbti atskirai. 

gailienė, PLKOS vicepirmininkė. 
P-1 

MMIJA AŪKSTJUTE 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, III. 60629 

iHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiininimiiiii 
|valHg prekių pasirinklm*.« nebraa-

Slai i i mOsa saadSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRE8S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
S3SS S. Halstcd St., Cnlcajro. CD. 6O6O* 

2501 W. «tth St.. Chlctuto. m . « M t t 
TrleJ.: 925-27S7 — 2M-S320 

Vytautas Valantlnaa 
IMMaMsWWWWWWWW«WUIUUIillllllll 

DĖMESIO! 
Leiskite nuims priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga tapo priimta 

) National Association of Realtors. 
Tuo pačiu iSplečia 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 
viri tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 jstai-
gu-

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 

CA 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 health insurance. Mušt 
speak English. Start Immediately. 

C.\LL: 636-7578 Between 9 - 4 
Between 9 — 4 

A.n E<jual Opportunlty Employer M/P 

ExoeUent Opporturity For 
IN—HOME SALES 

for energetic, vivacious people. Leads 
provided. Full or part time. Moming 
bours. 

GaO Kr . Anderson €87-7498 

sĮiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiniiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiimi^ 

i Sporte Nepriklausomoje Lietuvoje i 
= JONAS NABBUTAS 1 

somą gyvenimą. "Z^rv . 
„ -. . . . . . .. v , Diskusijose aktyviai reiškėsi Po šios jubiliejines apžvalgos , A -. \ . . . A c „;1. . ,. \ ZL t-i- -i • • dr. A. Radzivaniene, A. Sungailie-buvo lietuvių katalikių veikėju . -, ,,.,. . . T n _ _ . . . „ , . T , , . ne, E. Vilimaite, J. Petraitienė, H. pagerbimas. Į sceną buvo pakvies- v \ , T c1 . , . • c* T, —— f B . _ 1 a_J7T «. KuVber, T. Sknpkiene, G. Raman-

tos sesuo Augusta Sereikyte ir Bi- x. . , „ . į . . , g. 
. . . , °. r*. .. ., ciomene, E. Juškiene ir kitos, 

rute Venskuvienė. Pirmoji, ilga-, * 
metė Lietuvių Katalikių mote-j Posėdžiai baigti Pasaulio Kata
rų draugij'os veikėja, atlikusi visąilikių Moterų organizacijų uni-
eilę svarbių organizacinių dar-1 jos malda, kurią sukalbėjo A Sun-
bų nepriklausomos Lietuvos lai-' x--- m r r * ^«»«;^«;TiinlfP 
kais, antroji, nuo pat Pasaulio 
Lietuvių Katalikių organizacijų 
sąjungos įsikūrimo pradžios besi-, 
reiškianti tarptautiniuose katali-' — Asmenys, kurie nebaigė _ 
khj sąjūdžiuose ir sėkmingai su vidurinių mokyklų: Henry Ford, f; džiagos ir daugybė nuotraukų, 
pasišventimu kelianti pavergtos automobilių fabrikantas, Geor-iį TT̂ aaV •{ «rH 
Lietuvos problemas plačiame pa- ge Gershwin, kompoatorius, i r ^ ^ ^ 
šaulyje. Remiantis PLKOS valdy- Adolfas Hitleris, Jack London. s 
bos š. m. rugsėjo 6 d. nutarimu, rašytojas. Dean Martin, akto- \ | 
B. Venskuvienė šiame minėjime,rrua, = č 

ajiiiiiMiiiuiiiiiitiiiiiiiuitiiiiiiiiittii!iiutiii-i;uiuitiii>Mititiiiiiiiiiiiiiitiiiuuttiniin-

10% — S0% — S0% ptgiMi mokėsite 
o i apdraodą nao ugnies te aototao-
blUo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
SS0SH West SStfa 

Chlcaco. nilnota 
Telef. OA 4-SSS4 

= m., 

Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 
432 pusi. Kaina su rjershintimu 9,50 dol. Leidinyje su-

1 telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą liečiančios me- | 

1 

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiimimimniMHii 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka norelių. Ii Jų trys buvo pre
mijuotos. Graliai iisstaU. 304 puti., 
If77 K . Viršelif dail. Giedros Tre
čiokaites. Kaina su persiuntimu 
$8.30. Užaakyraut siųsti: 
DRAUGAS, 4S4J W. Ord Straat 
CUeafts O. 

MARQUETTE PARK 
• kamb. mūrinis. Gazu Šildymas. 

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

BUTU NUOMAVIMAS 

KEYPUNCH 
OPERATORS 
CH0OSE YOUR HOURS! 

FULL OR PART TIME 

lst, 2nd and 3rd Shifts 
$688 to $860 P«r MoBth 

To Start 
Mmimum 2 years experience 

on 3742/129. 
Excellent Fringe Benefits. 

S. P. D. SYSTEMS 
9525 S. 79th Avenue 

ffickory Hilk, Illinois 
TEL — 598-2770 

IŠNUOMOJAMA — FtrR SENI 

Notartatas — V( 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — T78-228S 

"Draugas", 4546 fV 6Srd St, dueago, DL 80629. 
niinojaus gyventojai prideda eartra 45 et, taksų. 

3 ' •tiiuiiiHiiuimiiiniii 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge" 

Remkit tuos biznierius, 
skelbiasi 'Drauge" 

Ižnuom. 2 kambariai su baldaia 
2-me aukite . Galima naudotis vir
tuve, Gage Parke. Skambint tel. — 

925-T750 

ISNUOM. Marąuette Parke dide
lis 4 kamb. butas. Kilimai, pečius, 
Šaldytuvas. Pageidaujama vyresnio 
amž. asmenys. 195 dol. mėn. Kal
bėt angliškai tel. 

Platinkite "Draugę". 

Perskaitę "Draugą", duokite kiliems pasiskaityt 



•s/» 
M * 

kt., tad jai malonu buvo praleis
ti Šį vakarą vėl su lietuviais. 

Po programos sekė pasilinksmi
nimas, kuriame vyravo jaunimas. 
Atrodo, kad ir Šis renginys ŠF 
kasai atnešė pajamŲ ir tuo pačiu 
leis paremti i vargą patekusius 
Lenkijoje mūsų tautiečius. 

K. Baronas 

TRUMPAI 

— Naujų Metų sutikimą ir šie-

K A L E D I N E S K O R T E L E S DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 20 d. 
Mažiausia žinoma kalėdinė. 

a tv i rutė buvo ryžio grūdas , kurį 
su sveikinimu 1929 m. gavo į 
Bri tų Valijos princas. 

Grūdas buvo pri l ipdytas pr ie 1 

kartono, be t t ame grūde buvo 
toks į r a š a s : "Jo Karališkajai 
Didenybei Valijos Princui su : 

nuoširdžiais Kalėdų sveikini
mais nuo Joseph G. Gilliott 

met Jaunimo centre ruošia K L B I P e ^ Bendrovės, Londonas , An-

1978 m. Hamiltono. Kanadoj, gimnazijų abiturientai. Iš kairės: Saulius Grajauskas, Ramoną Juraityte, 
Daina Jurgutytė, Ramoną Kochrankaitė, Rima Lukavičiūtė, Liucija Morkūnaitė, Renata Povilauskaitė, 
Dana Sakalauskaitė, Loreta Stankutė, Rūta Vaitcnytė, Leonardas Žilvytis. Nuotr. J. Miltenio 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

ABITURIENTU 
PRISTATYMAS 

Hamiltono Šalpos fondo meti
nis piniginis vajus spalio mėn. už 
ba igiamas koncertu ir abiturien
tų pristatymu. Šiemet jis įvyko 
Jaunimo centre lapkričio 4 d. da
lyvaujant beveik oilnai salei ha-

miltoniečių ir net svečių iŠ Chica- Į Rima Lukavičiūtė baigė mer
gos. Tiesa, ne visos Kanados lietu- rgaičių Katedros gimnaziją. Prik-
viškos kolonijos gali pasidžiaug
ti gražia ir darbinga veikla šal
pos srityje. Tas priklauso nuo val
dybos, kuri pasirinkusi talkinin
kus, surenka gražią pinigų sumą 
neturtingųjų šalpai, bei pasiun
čia pundus rūbų bei apavo mū
sų tautiečiams Suvalkų trikampy
je. Tad ir reikia pasidžiaugti, kad 
pirm. J. Pleinio vadovaujama vai 

dyba Hamiltone (ji eina ir centro 
valdybos pareigas), artimo mei
lės vedama, šiam darbui aukoja 
daugelį valandų, nušluostyda
ma Europoje ne vieno mūsų tau-

"LTTO" BENDROVĖ 

(Atkelta iš 3 pel.) 

sekimo laidas. 
Be abejonės subūrimas vienon 

šeimon, po vienu stogu tokiu į-1 tiečio ašarą, 
vairiaspalviu organizacijų ir su-1 S l t a i paaiškėjo is pirm. j . r ie i -
darė progą uždirbti dolerį, jeigu!1110 Pranešimo vajaus užbaigi-
ne vienoje, tai kitoje "Li to" b-vės; mo proga surengtame koncerte 
sudėtin įeinančioje organizacijo- • lapkričio 4 d., Pasirodo, kad pe

reitais metais buvo 2,396 dol. pa
jamų, pasiunčiant Suvalkų tri
kampio lietuvius 125 rūbų siun
tinius (pašto išlaidos 1,800 dol.), 
paskiriant 16 Vasario gimnazijos 
200 dol, Hamiltono lituanistinei 
mokyklai J00 . dol., užsakyti Vo
kietijos lietuviams Tėviškės žibu
riai, paremti Kanados lietuviški 

Hamiltono ap. valdyba. Bilietai 
— porai 45 dol. jau bus platina
mi po pamaldų parapijos salėje. 

— Kariuomenės šventės minė
jimas lapkričio 25 d. Po oficialios 
dalies bus meninė programa ir 
bendras pasilinksminimas, gro
jant J. Vaičiaus orkestrui. 

— Prel L. Tulaba keletą die
nų viešėjo Hamiltono AV para
pijoje. 

K.B. 

glija, 1929 m. šventės" . 

Didžiausia žinoma a tv i ru tė 
buvo 2 1 . X. 3 3 inčų dydžio. 
Tokią atviručių leidėjai, Rust-
craf t Bendrovė, 1928 m. pa- \ 
siuntė J A V prezidentui Cooli-
džui. 

Įdomiausią pirkėjams sveikini
mą išsiuntinėjo žuvies pre
kiautojai Gloucesteryje, Mas.=.? 

JAV. J i s buvo spausd in tas žu
vies odoje. 

Kas "Litui" vadovauja? 

Šių metų organizacijos direkto
rių tarybą sudarė: Kvirinas A-
leksandrąvičius, Vytautas, Ano-
njj , Aloyzas Balsys^ Rimą Bru-
žlfs, 'Anr^aftgaitisr VytaTJtas Ve-
beliūnas, Algimantas Vedec-
kas ir Peter V. Vygantas, Ph.D. 

Š.m. gruodžio 3 d. įvyksiančia
me akcininkų susirinkime bus 
siūloma direktorių tarybą papil
dyti šiais asmenimis: Donatas 
Aleksandravičius, George Sirutis, 
Kęstas Biskis, Laima Lileika ir 
Rasa Razgaitis. 

Moka aukštus nuošimčius 

Be minėtų patarnavimų, "Li
to" b-vė taip pat priima indėlius 
ilgam ar trumpesniam taupymui. 
Už indėlius, kurie yra "nepalies
t i" v i e rmus metus laiko, b-vė 
moka r^t 8 proc. palūkanų, aps-
kaičiuc dama juos kas 3 mėnesiai 

lauso moksleiviu ateitininkų kp. 
kur aktyviai reiškiasi kp. veik
loje (buv. kp. pirmininkė), šiuo 
metu eidama vicepirmininkės pa
reigas. Dainuoja Aide ir su cho-| 
ru dalyvavo koncertuose Europo- Į 
je ir pietų Amerikoje. Rima baigė į 
Hamiltono lituanistinę mokyklą 
ir Toronte aukštesniuosius litu
anistinius kursus — 13 klasę. 
Lanko Katedros gimnazijos 13 kla 
sę ir dar galutinai neapsispren
dusi ką studijuoti. 

Liucija Morkūnaitė lanke St. 
Jean Dr. Brebuef gimnaziją. Pe
reitais metais mokėsi 16 Vasario' 
gimnazijoje Vokietijoje, kur ir į 
baigė 12-tą klasę. Liucija taip 
pat baigė ir Hamiltono lituanis
tinę mokyklą. Priklauso skau
tams, dainuoja Aide, lanko To
ronte Aukštesniuosius lituanisti
nius kursus. Neapsisprendusi ką 
studijuoti. 

Renata Povilauskaitė baigė 
Scot Park gimnazijoje 12 klasių. 
Dainuoja mergaičių chore Aidas. 
Aktyviai reiškiasi skaučių organi
zacijoje. Šiuo metu lanko Mo-

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. PETRUI KISIELIUI, 

jo seimai ir seserims nuoširdžia užuojautą 
reiškia 

Būtinu šeima 
\Vashingtona*i-Chicaga-Philipinai 

ap. lietuviams už aukas, rūbus ir 
visą paramą šalpos fondui, nes 
be visų paramos, šis gražus ir 
kilnus darbas nebūtų įvykdytas. 

Pasidžiaugė nauja lietuvių abi
turientų laida, pristatydamas 
juos visuomenei. Paulius Grajaus 
kas baigė St Mary's gimnazijoje 
12 kl. Priklauso moksleivių atei
tininkų organizacijai ir aktyviai 
reiškiasi kp. veikloje. Baigė vysk. 
M. Valančiaus lituanistinę mo
kyklą, priklauso sporto klubui 
Kovas, kur žaidžia krepšinį, lau
ko tenisą. Ypatingai Paulius pasi-

Pinig1 s iš b-vės lengva atsiimti: j ^ j lengvojoje atletikoje, laimė-
terei'aa parašyti laiškelį ar pa- < } a m a s pasaulio lietuvių žaidynė-
skambinti telefonu ir po 43 vai. ; s e Toronte 100 m. bėgime I-ą vietą 
pinigai čekio formoje bus ant jū- i r pjrmą vietą estafetėje. Jis buvo 
sų stalo. 

laikraščiai ir 1 1 Pirm. J. Pleinys, hawk kolegijoje. Renata žaidžia 
padėkojo visiems Hamiltono ir | badmintoną ir laimėjusi yra tau

rę. 

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
dukteris E1ENUTĘ RflZMUNC, DOMJį KISIELIŪ
TĘ, sūnų PETR$ KISIELIŲ ir jų artimuosius nuo
širdžiai užjaučia 

Marija ir Kazys Ambrazaičiai 

taip pat pirmas ir pabaltiečių pir-
Litas ir jo bendradarbiai sten- menybėse Šiais metais lanko 13 

gėsi, kad lietuviai, kaip ir dau- j klasę St. Mary gimnazijoje. Dar 
gelis kitu tautybių organizacijų, j neapsisprendęs ką studijuoti, 
galėtų turėti savą "CREDTT U- Ramoną Jūraitytė baigė Ka-
NION". Mano turimomis žinio-1 tedrcs mergaičių gimnazijoje 12 
mis federalinės valdžios pareigu-] klasių. Dainavo mergaičių chore 
nai jau baigė paskutinius forma- j Aidas ir dalyvavo su Aidu išvy-
lumus, kad tokia unija būtų leis- Į koje į pietų Ameriką. Priklausė 
ta ir lietuviams. Žinia, ji būtų ad- i a-kų kp. ir taip pat lankė Hamil-
ministruojama "Li to" štabo. Į tono lituanistinę mokyklą. Ra-

Dana Sakalauskaitė baigė Ka
tedros mergaičių gimnazijoje 12 
klasių. • Dana šoko Gyvatare ir i 
dabar dainuoja Aide, taip pat bai
gė Hamiltono lituanistinę mo
kyklą, š iuo metu ji lanko 13 kla 
sę ir žada studijuoti sociologiją. 

Loreta Stankutė baigė Kated
ros mergaičių gimnazijoje 12 kla
sių, priklauso skaučių organiza
cijai, šoko Gyvatare, dainavo Ai 
de. Baigė Hamiltono lituanistinę 
mokyklą. Šiuo metu lanko Bi-
shop Ryan gimnazijoje 13 klasę. 
Numato studijuoti biologiją. 

Rūta Vaitonytė baigė Kated
ros gimnazijoje 12 klasių. Pri
klauso skautėms ir sporto klubui 
Kovas, kur žaidžia krepšinį. Šo
ka tautinius šokius. Baigusi 
numato studijuoti sociologiją. 

Leonardas Žilvytis baigė Ka
tedros berniukų gimnazijoje 12 
klasę ir taip pat Hamiltono litu
anistinę mokyklą. Priklauso spor
to klubui Kovas, kur žaidžia krep
šinį. Šiuo metu lanko 13-tą klasę 
ir baigęs numato studijuoti agro
nomiją, nes jis labai mėgsta že-

Santaupos laikomos Kredito uni-jmona mėgsta muziką. Priklauso I m ė s ūkj 0 darbus. Jo paties išsi
joję būtų valdžios apdraustos ligi Katedros mergaičių gimanzijos or- reiškimu — noriu būti išsimoksli 

Brangiai motinai mirus, 

Dr. PETRĄ KISIELIŲ, ELENA RAZM1ENE 
jų ŠEIMOS narius ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame. 

Irena ir Mečys šiikaičiai 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, Ateitininkų 
Federacijos vadą 

DR. PETRĄ KIS IEL IŲ 
ir jo ŠEIMA nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Cicero M.A. Vysk. M. Valančiaus 
Kuopa ir Globėjai 

40,000 dolerių. Aišku, čia laiko 
mi pinigai tegaus tik 6 proc. pa
lūkanų. Mat, jau yra tokie fede
ralinės valdžios potvarkiai. Tie
sa, palūkanų apskaičiavimai bus 
vykdomi kas ketvirtį, t.y. kas 3 
mėnesiai. 

"Lito" ateitis 
Atrodytų, kad "šilto ir šalto" 

kestrui, kur eina pirmininkės pa
reigas. Šiais metais lanko 13 kla
sę ir baigusi žada studijuoti vete
rinarijos mokslus. 

Daina Jurgutytė baigė Katedros 
margaičių gimnazijos 12 klasių. 
Dainuoja mergaičių ebore Aidas, 
priklausė skautėms, baigė Hamil
tono lituanistinę mokykla- Ir to
liau lanko 13-tą klasę ir baigusi 

ragavusi "Lito" vadovybė nesi- numato studijuoti McMaster u-te 
leis į jokias rizikingas operacijas, Ramoną Kochankaitė taip pat 
kurios sustabdytų tolimensį orga- baigė Katedros mergaičių gimna-
nizacijos klestėjimą. Visi vado-j ziją. Priklauso skautėms ir akty
vai tiki, kad "Lite" investuoti pi- < viai reiškiasi skautiškoje veiklo-
nigai turi taupytojams nešti sod
rias palūkanas ir pačiai organi
zacijai našų derlių. 

Aš asmeniškai tikiu, kad "Li-
I to" kapitonai išves laivą net ir 
' per audrrngas juras, jeigu tokių 

ateityje ir pasitaikytų. 

je. Šoka Gyvatare ir su tautinių 
Šokių grupe dalyvavo išvykoje į 
Australiją. Ramoną baigė litua
nistinę mokyklą ir šiuo metu 
lanko Hamiltono kolegijos insti
tute 13 klasę. Baigusi numato stu 
dijuoti prekybos administraciją. 

nusiu ūkininku. 
Abiturientus sveikino prel. J. 

Tadarauskas, KLB Hamiltono ap. 
valdybos pirm. M. Gudinskas, 
bankelio Talka pirm. J. Krišto
laitis, linkėdami nesustoti moks
lo puškelyje, bet siekti pačių aukš
tybių, taip pat neužmirštant Lie
tuvos ir lietuviško organizacinio 
gyvenimo. 

Meninę programos dalį atliko 
mergaičių choras Aidas, ved. J. 
Govėdo ir sol. R. Strimaitis, su
laukę ypatingai bendrame išpil
dyme ilgų katučių. Už tokią gra
žią programą dėkojo Hamiltono 
m. kontrolierius J. Bethune ir 
kandidatė j aldermanus R. Vol-
pini. Ji taip pat prisiminė mer
gaičių gimnaziją, kur mokėsi su 
lietuvaitėm — Aldona Stanaitie
ne, Lina Verbickaite, L. Šukyte ir 

Brangiai motinai mirus, 

ELENUTE RAZMIENE su šeima 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Alina ir Vandelinas Domansfciai 
su šeima 

Brangiam vyrui ir tėvui 
A. f A. ADOLFUI ORVIDUI 

staiga mirus, gilaus skausmo prislėgtus žmoną p. 
VACLOVE ORVIDLENC, dukrą BRIGITA su seimą ir 
kitus gimines liūdedami užjaučiame. 

Irena ir Juozas Makstučiai 
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| "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUHtGAIKŠTIENiS BIRUTIS \ 
| KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ OR JOS DVIDEŠIMTMETIS" į 

Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato I 
r leidinys, kieti viršeliai. Ka ina su pers iunt imu $541. TJlino- I 
5 jaug gyventojai prideda 25 centus taksų 

Užsakymus s iųs t i : Draugas, Ą5Ą5 W. 6Srd St., Chica- I 
| go, TŪ. 606X9. I 
r i M l l . l l l l | l U l I I I M m W I M . l l . - . m . . l . . — 1 u . M r - . . . . M 

Mielai motinai Lietuvoje mirus, 

Elena Razmiene, dr. Petrę Kisielių. 
jų ŠEIMŲ NARIUS ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime 

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
Chicagos Skyrius 

Mielai motinai ir močiutei 

A. f A. ELENAI KISIELIENEI 
Lietuvoje mirus, liūdesio prislėgtus dukrą ELENĄ RAZ
MIENE su šeima ir anūką. buv. grandietį, EDĮ RAZMĄ 
nuoširdžiai užjaučia 

Irena Smieliauskienė 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M 1 D 

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

K i 1 
HKM_* 

iš £s 
M 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., C i c e r o 

Tel . 476 -2345 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
W87 SO LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV foth STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Highvvay. Palos Hills. 111. Tel. 074-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434? SO. CALIFORNIA A\F. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. IITLAMCA AVE. Tel. Y Ards 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAl STFD STRFFT Tel. \Ard«. ~-l«ll 

VASAITIS - BUTKUS 
144* S„ <mth \>f.. CICFRO. 111 Tel 'Mympjc 2-1003 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 20 d. 

x South Side rajono sveika 
tos taryba ir Crawford taupy
mo ir skolinimo bendrovė nori 
padėti senesniems žmonėms, to
dėl gruodžio 4 d., pirmadienį, 
nuo 10 vai. r. ligi 2 vai. p. p . 

i bendrovės patalpose. 6400 So. 
j Pulaski. duos sveikatos reikalais 

x UPI žinių agentūros repor-! patarimus. Čia budės regis-
terio ir foto biuro vedėjo pasi- ' t ruota gailestingoji sesuo ir pa-
kalbėjimą su Lietuvos generali- j tars , kaip naudotis socialiniu 
ne konsule J. Daužvardiene Chi- j medicinos draudimu ir kaip 
cagoje ir nuotrauką biuras iš-1 sveikata i-ūpintis namie. Visi 
siuntinėjo viso krašto UPI ap- '• apylinkės gyventojai gali pasi
tarnaujamiems laikraščiams, j naudoti šia nemokama informa-
Sprendžiant iš konsulate gautų T

cUa-
iškarpų daugiausia iš nepažįsta-1 X Amerikos Lietuvių dailinm-
mų asmenų, pasikalbėjimai bu- i Wų meno paroda a t idary ta lap-
vo plačiai panaudoti. Gauta iš- i kričio 12 d., 3 vai. p . p. Balzeko 

IŠ ARTI f R TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

Argentinos Lietuvių Susivienijimo šventes proga buvo surengtas koncertas Susivienijimo salėje, Lanus 
mieste. Iš kairės Susivienijimo pirmininkas R. Stalioraitis (taria padėkos žodį), akompaniatorius W. Seld-
biger. dr. A. Dominas, sol. A. Slančiauskas, sol. S. Valadkaitė-Lopez ir "Žibučių" ansamblio narės D. De
veikytė, A. Bačanskytė, S. Stankevičiūtė, A. M. Callegaris-Paserbskytė. I. Simanauskienė, C. Mičiūdaitė, L 
Bačanskytė ir C. Mičiūdaitė. 

Lietuvių kultūros muziejuje. 
Veiks ligi gruodžio 28 d. 

x Akt. Jonas Kelečius Cleve-
lande ruošiamoj kultūrinėj va
karonėj gruodžio 10 d. perteiks j 

ir Andriušio 

X Telesforas ir Adelė Ša-

karpų iš dvylikos valstijų mies
tų ir iš \Vashingtono. D. C . 
"Star". Straipsniai iššaukė 
skaitytojų lietuvių ir nelietuvių 
susidomėjimą konsulato veikla, 
Lietuvos padėtimi ir kt. Konsu- i Becketto, Binkio 
lė visiems iškarpas atsiuritu- • 
šiems padėkojo ir suteikė pa
geidaujamų informacinių žinių. 

x Advokatas Povilas Žumba 
kis vadovaus simpoziumui — 
Katalikiškų institucijų būklė i r > auką "Draugui" stiprinti, 
jų ateitis ALRKF tarybos su-i1 

važiavime lapkričio 24 d. Ma
rijonų vienuolijos salėje 
"Draugo". Simpoziume 
vaus Antanas Saulaitis, ses. An-
na Marie Rakauskaitė ir kun. 
Viktoras Rimšelis. 

x Antanas Kučys, "Varpo" 
redaktorius, bus pagrindinis 
kalbėtojas šimtmečio prof. A. 
Varno pagerbimo akademijoj, 
Liet. Tautiniuose namuose. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

— Leidyklų ir autorių dėme
siui. Lietuvių Rašytojų draugi
jos premijai 1978 m. literatūri-

į nes knygas draugijos valdyba 
prašo atsiųsti iki šių metų gruo
džio 31 d. Reikalinga 5 egzemp
lioriai. Adresas: Lithuanian 
Wri ters ' Association. 341 High-
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Iki 1978 m. gruodžio 31 
d. neišėjusios knygos, nors su 
1978 m. data, bus vertinamos 
1980. 

ARGENTINOJ 
— Graži meno šventė vyko 

Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje salėje rugpiūčio 19 d. 
Vakarą pradėjo programos ve-

vo ir tų organizacijų vadovy
bės : Mindaugo — pirm. J . Šid
lauskas ir V. Bukauskaitė de 
Persico. Nemuno — pirm, Rik. 
Girliauskas ir K. Dulkė, L. cent
ro — pirm. Jul. Mičiūdas ir V. 
Survilienė, su kuriais mons. Gar-
dela turėjo pokalbį, kuris lietė 
lietuvius ir lietuviškas organi
zacijas. Pabaigoje lietuviai bu
vo pakviesti dalyvauti jo pro
gramoje Naujų metų išvaka
rėse. 

— Imigrantai pagerbė San 
Martiną. Spalio 22 d. daugelio 
tautybių imigrantų grupės ir 
atstovai paminėjo Argentinos 
patriarcho Jose de San Martin, 
jo 200 metų gimimo sukaktį. 
Minėjimas įvyko Grand Bourg 
aikštėje, prie Instituto Sanmar-

E T M N I Ų GRUPIŲ 
SVARSTYBOS 

deja Irena Stankevičienė. Pui-i 
štalystei — Barbora Strums-1 pradžiugino savo puikiu skam-1 kius koncertus davė sol. Zu-^iniano. Matėsi vyresnio am-
kienė, Pranciškieeių rėmėjams \ binimu, pateikdamas populiarių j z a n a Valadkaitė - Lopez ir s o l . į ž i a u s imigrantų, o salia jų ir 
— Jeronimas Jankus, Švento ; melodijų. Nors nebuvo meni- Antanas Slančiauskas. Mergai- į imigracijos atžalynas — jauni-

Tautybių reikalų informavimo Vardo draugijai — Antanas nės programos dalyvis, bet "pri-
cen t ras (Illinois Consultation ] Brokevičius, Kazimieriečių rė- Į puolamai prisėdęs" prie fortepi-

dau^kai, žinomi čikagiškiai, ge- on Ethnici ty in Education), ku- 'mėjams — Paulienė, Teresiečių jono, suteikė svečiams malonų į n ų programa pirmą kartą 
rai suprasdami sunkų mūsų . r iam priklauso įvairios tautinės draugijai — Petronėlė Zaka- atgaivos momentą 
spaudos darbą, įteikė 15 dolerių grupės, lapkričio 16 d. Chicagos | raitė. G. M. Binitininkių jaur 

La - ; miesto centre turėjo svarsty 
I bas. 

X Alfonsas Smigelskis, nuo- JAV žydų komiteto direkto-
prie širdus "Draugo" skaitytojas To- , r ius A. Mimms painformavo, 

daly- r o n t e < Kanadoje, persikėlė žie- ' kaip žmogaus teisių komitetas 
mos metui gyventi j St. Pe te rs - . Chicago je, pasivadinęs Helsin-
burgą. Floridon. Keisdamas ad- kio susitarimų -vykdymo priežiū-
t esą. atsiuntė didesnę auką. ros komitetu, jungdamas įvai-
Dėkojame. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
K. Jakš tas ; du dol. — Agn 
Lazdauskienė: 1 dol. — Kęstu 
tis Žvgas. Visiems tar iame m a 

BIKUTINLNKIŲ 
KULTŪRINIS VAKARAS 

r ias tautybes, organizuoja spau- | rinė veikla nėra 

atžalos 
į Rita Likanderytė meniškai pa
skaitė N. Mazalaitės "Legendą 
apie ilgesį", Vida Momkutė, 

Lietuviškoje spaudoje gausu i jauna pianistė, su įsijautimu 
skelbimų: kultūrinė popietė,;paskambino Bethoveno "Ron-
kultūrinė vakaronė 
rutininkės kviečia į kultūrinį 
vakarą. Birutininkėms kultū-

čių vokalinis vienetas "Žibutės" i mas, visi su tautiniais marga-
pasirodė su plačia ir gražia dai-; spalviais rūbais, su tautinėmis 

p 0 ' ir Argentinos vėliavomis. Dvi 
mo kongreso. "Ži- j Lietuvos trispalves ir ka r tu dvi 

bučių" vadovas y ra dr. J. Simą- i k r a * t o vėliavas nešė SLA ir L. 
įnauskas akordeonistas inž. G. j c e n t r o Jaunimo atstovai: G. Mi-
Kliauga. Salė buvo pilna žiū- s i ū n a s , G. Daratėnas, G. Chop, 

E. Čikota, R. Katinas, J . Ziber-
ka ir jaunuolės: Adr. ir Angeli-
ka Staliorytės, G. Kavaliaus
kaitė, O. Jaglinskaitė, A. Mi-
kučionytė, K. Katinaitė, N. Sa-

dimą Maskvai, kad leistų emi . 

x "The Chicago Catholic" j , o n u a c i ū -
savaitraščio lapkričio 17 d. lai- x L t col. Roman Biliūnas, 
doje trumpai, bet tiksliai apra- Į atnaujindamas prenumeratą a t -
šyta kun. Adolfo Stasio, ilgai I s į u n t ė ir auką. Ačiū. 
dirbusio Šv. Krvžiaus parapijo-| 
je. sidabrinis kunigystės jubi-1 x B >la™*»s. Chicago. HL, 
liejus ir jo praeities darbai. I P r i e prenumeratos mokesčio 

X Latvijos nepriklausomybės P n d e 3 ° a u k a 

paskelbimo 60 m. sukakties mi
nėjime Chicagos latvių namuo
se lapkričio 17 d. sveikinimo 
kalbas pasakė gen. koris. J . ' 
Daužvardiene. K. Laukaitis iri 
kun. J . Prunskis. Raštu sveiki
no sen. Fr. Savickas, kun. A. 
Stasys ir M. Jakaitis. Dalyvavo 
valdžios, daugelio tautybių ats
tovai ir daug latvių. 

x Lietuvių fondo 16 metmis 
suvažiavimas šaukiamas 1979 
metų gegužės 5 d., šeštadienį. 
Jaunimo centre. Remiantis LF 
įstatais, reikiamu laiku prieš su
važiavimą kiekvienam nariui 
bus pasiųsti įgaliojimai. dar
botvarkė, pranešimai, finansi
niai duomenys ir kt. dokumen
tai. Tą pačią dieną ten pat bus 
ir vakarienė. 

X Norintieji dalyvauti Chi-

gruot i perskirtų šeimų nariams. 
Dr. M. Kuropas, buvęs pre

zidento specialus pavaduotojas 
etniniams reikalams, painfor
mavo, kaip Helsinkio susitari
m a s buvo akst inas už geležinės 

sikuriančioje tėvynėje buvo vie
nos iš pirmųjų kultūros ir lietu
viškų tradicijų skleidėjos. P a t s 

rovų. Padėkos žodį ta rė Susi
vienijimo pirm. R. Stalioraitis. 

— Lietuviai televizijoj. Spa-
I r štai bi- do A Capriccio", A. Bagdonas I Uo 28 d. televizijoj pasirodė su; 

parkaitė iš savo "žemaitiškos j šokiais Berisso "Mindaugo" i 
i: lietuviškos" poezijos. Nors i draugijos "Pumpurėliai", Nemu-i suskai tė ,^ A. Grigaitė. Matėsi 

svetima. Be-! autorius labai didžiuojasi savo | no draugijos "Skaidra" ir "Ne- j i r vyresnės kartos lietuviai — 
žemaičių šnekta, bet joje y r a į munas" bei L. centro "Inkaras" , K - Kuaug*. B - Paždagys, V. ir 
daug lietuviškų barbarizmų. A . ! ir "Žilvytis". Taip pa t dalyva- i V - Klemens, ALOST pirm. R. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i Stalioraitis, "Laiko" atstovas J . 
Mikalčius ir kiti. Minėjimo me-

Bagdonas įnešė į vakaro progra-
pirmasis Karininkų šeimų mo- i mą daug gražaus humoro. Faus- \ 0 vakarienė, kurią pagamino | 
terų-draugijos renginys - kon-!tas Strolia, mūsų nenuilstantis! Tautinių namų šeimininkė, bu- t u P r i siminta, kad šiomis die-
certas per 1922 m. Kalėdas bu-i lietuviškos dainos kūrėjas, da i - ;vo išimtinai gera. Vaišes pra- n o m į s s u ė J? 1 0 2 m e t a i n . u o . i m i" 
vo atliktas geriausių mūsų opa- > nos mokytojas ir jos skleidė- : turt ino binitininkių pagaminti S1"*0^08 s t a t y m o priėmimo, 

uždangos susidaryti disidentų j ros solistų. Koncertas buvo; jas , linksmino svečius akorde- kepsniai. Pirmininkei talkino k u r * p a ^ b ė ano meto prezi-
grupėms, kovojančioms dėl • skirtas karo invalidams ir ligo- į onu. J a m atsidėkodamos biru- J. Karalienė, A. Likanderienė Centas N. Avellaneda. Dėka šio 
žmogaus teisių. Posėdyje įvai-|niams. Binitininkių veikla tė- | t ininkės talkininkaus lapkričio įr jaunoji draugijos padėjėja Įstatymo ir lietuviai galėjo įsi-
rių tautybių atstovai pranešė I vynėje skleidėsi t a ry tum pražy- į 19 d. 3 vai. p . p. Jaunimo cen- S. Kerelytė. Svečiai jautėsi esą ^ur t i šiame krašte, džiaugda-
apie jų "įsijungimą į JAV poli-jdęs žiedas. Deja, teroro audra; t re ruošiant styginio orkes t ro ! šeimyniniame pobūvyje. Pr ie l 1 " 1 6 3 1 l a i s v e ** S?™**-
t iką ir pas tangas laisvinti sa- i to žiedo vainiklapius išnešiojo į koncertą, š iame orkestre daly- . ramios muzikos buvo galima į AUSTRALIJOJE 
vo kraštą. Dr. Kuropas papą- į po visą pasauli. Tačiau jie ne- į vauja net aštuoni jauni muzikai, : maloniai pasikalbėti ir paben-: 
šakojo apie ukrainiečių prisidė- • nuvyto. Išeivijoje buvo drau- ' jų tarpe jaunas pianistas A . ' drauti su senais pažįstamais, j — "Sūkurio" tautinių šokių 
jimą prie įvedimo pavergtų tau-; gija atgaivinta ir veikla tęsia- i Kaminskas. Smulkių dovanų' Vertinant vakaro nuotaiką, ga- ; grupė sėkmingai veikia Sydnė-
tų savaičių JAV-bėse. ' ma. J o s narės šelpė Sibiro: laimėjimus gražiai suorganiza- j Įima prisiminti diplomatijos š e - ' J u 3 e - Šoka ne t iktai vaikai, 

Dr. A. Kopan, pasakodamas tremtinius, telkė tarpusavio pa-jvo L. Dainauskienė. Laimė ji- j fo St. Lozoraičio žodžius, pasą- jaunimas, bet ir šokėjų tėvai, 
apie graikus, pažymėjo, kad jau galbą, stengėsi ateinančioms mus ir D. Kurauskienės pado- , kytus birutininkėms ir ramovė-
Chruščiovo laikais Sov. Sąjun- kartoms perduoti iš pavergtos; vanoto t o r to varžybas sumaniai | nams 1956 m. birželio 6 d. Chi-
goj buvo du trečdaliai pravo- tėvynės atsineštus tautinės kul-į pravedė L. Narbutis. j cagoje: "Mus jungia dvi jėgos 
slavų bažnyčių uždarytos. Len- \ tūros lobius. Kun. J . Borevičius, SJ, pr ieš — pagarba praeičiai ir tikėji 

I Korp! Neo-Lithuania metinių pro-
i ?a Marija Donskytė ir Vytautas 
j Paškus pakelti j senjorus. Nuotrau-
; koje kerperacijos Chicagos padali 

kų kongreso narys R. Kopers- Tj e tu v ių Tautiniuose namuose I 
ki papasakojo, kaip Lenkijoje s p a l i o 2 9 d i^etuvos Didžiosios! 
intelektualai. darbininkai i r Kunigaikštienės Birutės drau-! 
Bažnyčia kovoja dėl žmogaus g i j o s C h i c a g o s s k y n a u s suruoš-! 
teisių. Universitetuose y ra s t u - . t a m e k u i tūriniame vakare buvo i 
dentų branduoliai, siekią lais- !

 p a m i n ė t o s t 0 B m o t e r y s , kurios i 
vės. Lenkijoje pasirodė 42 po- d r a u g i j ą k ū r ė * j ^ vadovavo I 
grindžio laikraščiai. Švedijoj L i e t u v o j e i r išeivijoje. Džiugu, i 
išleista juodoji knyga apie cen- \ k a d ^os y r a mūsą t a r p e D i d e . : 
zūrą Lenkijoj. |g p a g a r b a ir meilė priklauso 

Northvvestern universiteto g o f i j a i o ž e l i e r e i j į n epriklau-i 

vakarienę sukalbėjo invokaciją, Į mas į ateitį". E. D. 

CHICAGOS ŽINIOS 
500.000 DOL. 

UNIVERSITETUI 

Northvvestern universitetas iš 
IBM bendrovės gavo pusę mili
jono dolerių įsteigti dvi tyr imų 

profesorė Joyce Hughes pasą- •, s o m o j e Lietuvoie plėtė d r a u g i - ! k a t e d r a s ' • informacijų sistemos 
cagos lietuvių šachmatų klubo nio pirrr Vida Jonušienė uždeda | kojo, kad Valstybės departa- | j o s „ . J M ^ švietimo, kultūros, I vadovavimo ir konkurencijos 

mentas Belgrade nenorėjo labai ^ ^ ^ 0 5 i r fe^ sekcijose. \ praktikos, 
akcentuoti žmogaus teisn, bijo-, B u v o p i r m o j i i r n g a m e t ė d r a u . ^ ^ TY^IAI 

^{ I damas, kad nebūtų suardyta d e - . ^ ^ v a d o v ė t ė v v n ė i e i r i Š € i v i . l 
Federalinė vyriausybė sam-

turnyre Jaunimo centre, prašo-' senjorės kepuraitę Marijai Dons-
mi skambinti klubo sekretoriui !^tei< l a P k r - } } d- L T r ' a m i ? . ; a l § 3 e 

dienos metu 
vakarais — 

Algiui Dargužui 
telef. 855-7093. 
423-9738. 

X Lietuvos generalinė konsule 
J. Daužvardiene dalyvavo Kini
jos generalinio konsulo Hugh 
O'Young ir Austrijos generali
nio konsulo Eduard Adler priė
mimuose, surengtuose paminėti 
jų valstybių tautines šventes. 
Austrijos priėmime buvo atsis
veikinta su gen. kons. Adler i r 

^hieagoje. Nuotraukos 
naujasis -njoras Vvtautas P a s - 1 a a m a s ' . K a a " e D U t H ^ U d I U > l ? u c _ gijos vadove tėvynėje ir išeivi-, 
kus. Nuotr. V. Račkausko | t e n t e i r riebutų pakenkta sau- j o j e M Tumic nė (šiuo metu 

MIRTINA NELAIMĖ 

Chicagos priemiesty Bervvine 
į automobilį t renkė traukinys i r 
užmušė policininką R. Micetich, 
25 m. amžiaus. 

MUZIKOS PAMOKOS 

Chicagos miesto parkų būs
tinėse pradedamos duoti piani
no, gitaros, bubnų, džazų, cho
rų muzikos pamokos. Marąuet-

— Albino Pociaus, Australi
jos Liet. Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininko, 60 metų 
amžiaus sukaktis ininima gruo
džio 15 d. Melbourno lietuvių 
namuose. 

gumui. Bet ambas. Goldber- g e r g a ) S t a s i u n i e n ė t Q . Mustei- j d>' s . konsultantą, norėdama iš- j te Parke jos bus 6700 So. Ke-
delegacijos nar iams' k i e n ė M Babickienė, kuri n e t ! t i r t i - a r apsimoka kasti tunelį ir 

penkiolika metų buvo centro i Pravesti planuojamą Franklino 
x Aldona Zailskaitė, Liet.: gas leido 

Bendruomenės Cicero apylinkės laisviau pasireikšti. Amerika 
valdybos sekretorė, a t s iuntė tur i pareigą iškelti dalykus, ku- valdybos ir Chicagos skyriaus j S a t v ė s požeminį tramvajų Chi 
mums tokio turinio laiškelį: rių negali iškelti kiti. j v a i d y b o s pirmininkė, daug nusi- j c a g°J e -

pelniusios draugijai. Šiuo metu JAV "Redaktoriui B. Kvikliui atsisa- \ Nu ta r t a stengtis eiti į 
kius honoraro už mūsų apylin-. universitetus, aiškinti pavergtų 
kėj skaitytą paskaitą Tau tos i t au tų teises į laisvę, 
šventės minėjimo metu, tą su- ' 4. Daugailis 
mą siunčiame 'Draugui ' pa-

žmona. kurie po beveik 7 metų; remti". Kar tu pridėjo ir 501 KAT. F E D . SUSIRINKIMAS 
Chicagos poste keliami atgal į; dolerių čekį. Už auką nuošir- ' 
ministeriją. 

X Aukų atsiuntė: po du dol. 
— Eug. Šilgalis, K. Krasaitė; 
1 dol. — J. Grol. Visiems dė
kojame. 

X Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. F . Strolios, 
LB Brighton Parico apylinkei j 
švenčiant 25-rių metų sukakt 

Jaunimo 

džiai dėkojame. 

x Augustas Pretke-lis, čika-
cfiškis. dažnai paremia savo dien
raštį. Ir dabar, prenumeratos 
atnaujinimo p r o g a gavome jo 
auką. Dėkojame. 

minėjimą centro kt 
džiojoj salėj, lapkričio 25 d. 1 , 
- ~ r t .,., •, I Jaunimo centro 
7:30 v. v., atliks jdomią progra- ' 
mą — dainų pynę "Subatos va
karėlį". Vaidins V. NarvaiSis. 
R. Bužėnas, Am, M. Kr.=sel. A. 
Bilus. L. Livčinaitė. Po trum
pos akademinės dalies vyks vai-

Meno paroda: tapyba, me-
! džio drožiniai, keramika, foto ir 

Parodos at idarymas šį t re-
lapkr. 22 d., 7:30 v. v. 

mažojoje salė
je. Rengia LB Brighton Pa rko 
apylinkė. (pr.) 

X Prof. Adomo Varno pager-

ALRK federacijos Brighton 
Pa rko skyriaus susirinkimas 
buvo lapkričio 14 d., 3 vai. p. p. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonijos kambaryje. Susirin
kę visų parapijos organizacijų 
atstovai — pirmininkai išrinko 
naują valdybą: pirm. Sabina 
Klatt, vicepirm. Petronėlė Zaka-
raitė, sekr. Adelė Gabalienė, ižd. 
Grasilija Meiluvienė. Susirin
kime buvo išrinkti delegatai į 
ALRK federacijos seimą. Ne
kalto Prasidėjimo parapijai ats
tovaus kun. Fabijonas Kireilis, 
Moterų sąjungą Emilija Vi
limaitė, išrinkta pereitų metų 

Chicagos skyriaus 
vra K. Leonaitienė. 

pirmininkė 

Vakaro meninę programą 

2 MIL. MUZIEJUI 
Chicagos Mokslo ir pramo

nės muziejus pasiryžo surinkti 
2 mil. dolerių naujiems pageri-

pravedė jau nebe pirmą kartą 1 nimams. Šio vajaus vedėju 
birutininkėms talkininkavęs L. I pakviestas E Norman Staub, 
Narbutis. Jis ne tik programą Northern Trust bendrovės pir-
šauniai pravedė, bet ir svečius' mininkas. 

dzie Ave. 

SUŽEIDĖ SEPTYNIS 

Šeši Morton Eas t aukšt. mo
kyklos moksleiviai ir mokyto
jas sužeisti, kai automobilių 
taisymo garaže išsprūdo vamz
dis ir apliejo juos karštu van
deniu. 

PARŪPINO 1,300 PELIŲ 

KANADOJE 
— KLK Moterų draugija 

Montrealyje gruodžio 2—3 die
nomis švęs savo metinę šventę. 
Jos metu montrealiečiai galės 
pasigėrėti puikiais Birutės Dil-
kutės-Batraks keramikos dar
bais, N. Lingertaičio įvairiais 
gintaro, aukso bei sidabro d i r 
biniais ir galės įsigyti šių da 
lykų. 

75-se Chicagos vietose ruošia 
kėgliavimo rungtynes, kurios 
gali duoti pajamų kovai pr ieš 
plaučių ligas. 

VAIKŲ CHORAS 

Lyric opera sudarė vaikų 
chorą, į kurį priimti 29 vaikai. 
Kai kurie t o choro nariai dai
nuos statant naują "Prarastojo 
rojaus'* operą. 

bimo akademijai ir banketui 
stalus ir vietas rezervuoja Olga; seime, ir savo kuopai -

šės ir pasilinksminimai, grojant Vaičaitienė 7:00 — 2:00 vai 
Balio Pakš to orkestrui. Iš anks tel 925-3211, kitu laiku — tel 
to prašom rezervuoti sau vietas 582-9784 ir K. Kolbienė tel. Pakeltienė, Susivienijimui 
telef. 376-3186 (pr.) I 776-1374. (pr.) (Feliksas Sereičikas, Maldos apa 

1 Meiluvienė, Vyčiams — S . Klatt, 
Marijonų rėmėjams — Marcelė 

Stan Vesely iš Cicero susilau
kė ypatingo kovai su vėžiu 
draugijos pagyrimo, kai ji vėžio 
tyrimams parūpino 1.300 pelių. 

KĖGLIUOS DĖL PLAUČIŲ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-1225 
Chicago, Klinoi* 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Kovai su plaučių ligomis j Šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

draugija 1979 m. vasario 17 d. 

"AidamV* paremti koncerte 
Momkienė ir Genovaitė Mažeikiene. 

i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimiunmiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiii'^ 

I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
I lomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
I liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms į 
1 leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu f 

$4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 1 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., Į 
• B S 

goję dainuoja aoliutes Margarita | Chicago , 111. OŪ6Z9 1 
Nuotr. L. Meilaus , ^«iliiiiHtllimillllllHllinitHtHllinitlllftillilltlltlllllt1lltlllllllllltlllllltlllillt1llllllttl9 

< 


