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(Tetars) 
Rusams pirmą kartą okupavus 

Lietuvą, dieną ir naktį buvo gau
domi žymesnieji valstybės ir vi
suomenės veikėjai: tarnautojai, 
karininkai, šauliai, mokslo, me
no, Bažnyčios pirmūnai. Tai visa 
baigėsi pirmąja didžiąja deporta
cija. 

Tuo laikotarpiu absoliučiai do 
minavo ir triumfavo čekistai, mi
licija, vietiniai komunistai ir rū
sy kariuomenė. 

Žmonės buvo labai priblokšti, 
disorientuoti. Siaučiant terorui, 
daugybė žmonių nebuvo saugus. 
Dėl to vieni slapstėsi, kur begalė
dami, kiti kiūtojo susigūžę, kad 
kaip nors nebūtų pastebėti. Sau
giai gyveno žydai ir rusai 

cija, savisaugos batalionai ir vo
kiečių kariai rimtą tvarką išlai
kė ir tada, kai badu buvo masiš
kai marinami rusų belaisviai ir 
masiškai žudomi žydai. 

Bandų organizavimas buvo 
nereikalingas, nes jas pavadavo 
pati karo valdžia. Ypač ramu 
buvo apie Joniškėlį, Pasvalį, Pa
nevėžį. 

Jūsų dokumento rašytojai su
maišė laikotarpius, labai sukly
do, ir toji klaida išteisina mano 
brolius, pasmerkia dokumento 
autorius. 

6. Liudija sekliai 
Jie brolių nepersekiojo nei per 

pirmą rusų okupaciją, nei per vi
są vokiečių okupacijos laiką, nes 

Bandų organizuoti nebuvo neiij ie i r v i s i kaimynai žinojo, kad 
galimybės, nei minties. ibr.oliai niekur nesikiša. Tuomet 

Kai staiga pratrūko karas, daug;n e t n e b u v 0 n e i r e fka lo> n e i g a l i . 
kur vyrai griebėsi ginklo rusų ar-j 
mijoms vyti. Buvo gaudomi ne
pasprukę milicininkai, komunis
tai, rusų kolaborantai. Man pa
sakojo, kad Užpaliuose buvo su
šaudytas vietinis apylinkės pir
mininkas komunistas. Gal ir kur 
kitur, bet atsitiktinai. 

Taip tęsėsi keletą dienų, kol 
vokiečiai išvijo rusus. Tuoj buvo 
įvesta karo valdžia, ji į savo ran
kas paėmė ir sukilėlius lietuvius. 
Juos ėmė vilioti į kariuomenę ir 
savisaugos batalionus. Daugelis 
nusivylę ir vokiečiais, jų visai ne-
bepaisė net ir tada, kai buvo mė
ginami mobilizuoti. 

Karo valdžia į savo rankas paė 
mė viską: teisė tuos, kurie kaip 
nors buvo susiję su rusais komu
nistais, palengva vis labiau pra
dėjo varžyti žydus, kol pagaliau 
juos suvarė į getą ir pradėjo sis
temingai žudyti. 

Tuo vokiečių okupacijos laiku 
Vilniaus krašte įsigalėjo visokie 
partizanai. Kitur Lietuvoje poli-

mybės,'nei minties apie tokias 
žudynes. 

Sekliai broliais susidomėjo tik 
po pirmosios deportacijos, kuri 
buvo prieš pat karą, ir pačioje 
karo pradžioje, gal tik trejetą 
dienų, nes tuojau atplūdo v.okie-
čiai. 

Išminti ir išgulėti Tugiai, bu
vę prie svirno, kur nakvodavo 
brolis Juozas, rodo, kad broliai 
buvo sekami ne tik dieną, bet ir 
naktimis. 

Sekliai buvo įsitikinę, kad bro
liai namie. Jie taip buvo įsitiki
nę ir tą naktį, kai buvo atėję jų 
likviduoti. Juk jie atėjo kaip tik 
prie mūsų namų durų ir viliojo 
brolius išeiti. 

Sekliai ir neapsiriko, nes brolis 
Adolfas pasislėpė namuose, o Juo
zą išsivijo, bet nesugavo. 

Netrukus buvo jau vokiečiai, 
ir jau pirma sakyta, kas tuomet 
dėjosi. 

(Bus daugiau) 

Sovietų Brežnevas, paviešėjęs Rytų Vokietijoje, atsisveikina su jos vadu, di
deliu sovietų politikos rėmėju, Ericku Honeckeriu. 

Popiežiaus vizitas 
sustiprino airius 

Airija giliai katalikiškas baltas 
Dublinas. — Airijos respubli- Į pripažįstąs katalikų Bažnyčiai 

kos sostinės Dublino municipali-j „specialią poziciją", tačiau 1972 
nė taryba vienbalsiai nusprendė 

|suteikti Popiežiui Jonui Pauliui II-
ajam miesto garbės pilietybę. 

Pa taitiečių pareiškimas 
(Tęsinys) 

— Mes prašome, kad Vokieti
jos Federalinės Respublikos ir Vo
kietijos Demokratinės Respubli
kos vyriausybės viešai paskelbtų 
Molotovo - Ribentropo paktą ne
galiojantį nuo jo pasirašymo mo 
mento, ir mes prašome padėti 
SSSR vyriausybei panaikinti to 
pakto pasekmes: išvesti svetimą 
kariuomenę iš Baltijos valstybių 
teritorijos; kad tą uždavinį gali
ma būtų atlikti, reikėtų sudaryti 
atitinkamą komisiją iš atstovų, 
paskirtų SSSR, Federalinės Vokie 
tijos ir Demokratinės Vokietijos 
vyriausybių; ji turi likviduoti 
Molotovo - Ribentropo pakto pa
sekmes; 

— Mes kreipiamės su prašy
mu į Atlanto Chartos signatarus, 
kad vykdydami prisiimtą morali
nę atsakomybę, aiškiai pasmerk
tu Molotovo - Ribentropo paktą 
ir jo padarinius. Mes norime pri
minti, kad pagal tarptautinę tei
sę tokia akcija nėra įsikišimas į 
kieno vidaus reikalus, nes minė
tas elgesys savo esme ir tikslu su
darė pavojų taikai ir saugumui, 
kai buvo padarytas grubus prasi
žengimas visoms priimtos tarp
tautinėms normoms. Tautų ap
sisprendimo principas pripažįsta 
legalumą visos eilės formų ir me
todu kovoje prieš kolonializmą, 
kuris laikomas tarptautiniu pra
sižengimu. Su tuo susijęs yra tarp-

kiamas išsilaisvinimo kovose. To
liau, pagal Tarptautinės tei
sės principų deklaraciją, kiekvie
na valstybė yra įpareigota palai
kyti ir padėti, vartojant visas ko
lektyvines ir paskiras priemones, 
realizuojant tautų lygybės ir ap
sisprendimo principus. 

— Mes primename JTO gene
raliniam sekretoriui, kad ši tarp
tautinė organizacija yra tiesiogi
nė įpėdinė Tautų Sąjungos, kurios 
pilnateisiais nariais buvo Estija, 
Latvija ir Lietuva, kol nebuvo 
joms pritaikytos „specialios prie
monės". Todėl Jums atitenka tei
sinė atsakomybė dėl šių kraštų 
likimo. Mes prašome artimiau
sioje JTO Bendroje sesijoje imti 
svarstyti klausimą, kaip likviduo
ti Molotovo-Ribentropo pakto 
pasekmes. 

— Mes norime priminti, kad 
tautų apsisprendimo principas 
yra pripažintas dabartinės tarp
tautinės teisės. Jis yra įtrauktas 
visoje eilėje svarbių tarptautinių 
susitarimų, kaip Jungtinių Tau
tų statute (str. 1,13,55,76); toliau 
— Deklaracijoje apie nepriklau
somybės davimą kolonialinėms 

Šventasis Tėvas yra 53-sis Dubli
no garbės pilietis. Paskutinį kartą 
Dublino garbės pilietybė buvo 
suteikta 1963-iais metais tuome
tiniam Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentui John Kennedy. 

Airija nuo amžių yra giliai ka
talikiškas kraštas, daug kartų 
krauju užantspaudavęs savo išti
kimybę tikėjimui. Dabartiniu me
tu, iš bendro keturių su puse mi
lijono Airijos gyventojų skai
čiaus, įskaitant ir Ulsterio pro
vinciją, katalikų yra trys su puse 
miKjono. Airijos respublikoje, ka
talikai sudaro 95-kis procentus 
visų gyventojų, likusieji 5 procen
tai yra daugumoje anglikonai. 
Ulsteryje katalikai sudaro trečda
lį visų gyventojų. Pagal statisti
nius duomenis, airiai yra viena 
labiausiai tikėjimą praktikuojan
čių tautų pasaulyje: 91-nas pro
centas airių reguliariai sekmadie
niais dalyvauja šventose Mišio
se. Airijoje yra 30 vyskupų, trys 
tūkstančiai aštuoni šimtai kuni
gų, du tūkstančiai du šimtai vy
rų vienuolių ir daugiau negu try
lika tūkstančių moterų vienuo
lių. Airiai katalikai labai plačiai 
reiškiasi taip pat ir misinėje veik
loje, įvairiuose Afrikos, Azijos ir 
Lotynų Amerikos kraštuose dir
ba daugiau negu 5,600 airių mi-
sijonierių — vyrų ir moterų. Pa
žymėtina, kad Airijoje valstybė 
finansuoja katalikiškas mokyk
las, suteikdama 75-kis procentus 
jom išlaikyti reikalingų lėšų. Li
kusią lėšų dalį padengia parapi
jos. 

Iš 3,500 Airijos pradinių mo
kyklų katalikų bažnyčiai priklau
so 3,000. Trys mokytojų semina
rijos ir vienas universitetas irgi 
katalikų rankose. Jdomu, kad ka
talikybė niekad netapo oficialia 
valstybės religija. Airijos 1937 
m. konstitucijoje buvo sakinys, 

TRUMPAI 
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— Britanijos konservatorių 
partijos suvažiavime dešinysis 
partijos sparnas siūlė atšaukti 
Rodezijai taikomas ekonomines 
sankcijas. 

— Libane krikščionių falan-
gistų grupė "Marada" popiežiui J 
Jonui Pauliui U apeliavus, pa
leido pagrobtus 188 įkaitus. 

— Nikaragvoje valdžios ka
reiviai suėmė 120 asmenų, įta
riamų buvusio prezidento So-
mozos rėmėjų. Ginkluotuose su
sikirtimuose žuvo 20 naujosios 
vyriausybės milicininkų. 

— Indonezijos vyriausybė iš 
kalėjimų paleido 2,000 kalinių, 
laikomų be teismo jau nuo 1956 
m. sukilimo. Būru saloje dar 
kalinami keli tūkstančiai žmo
nių. 

— Meksikos naftos šaltinis 
jūros dugne Tjctoc 1 išleidžia ma
žesnius naftos kiekius į jūrą, 
nes inžinieriai pripompavo į šal
tinio angą didelį kiekį metalinių 
šratų. 

— Dvi JAV indėnų gentys 
per teismą reikalauja sustabdy-

VIETNAMAS BAIGIA 
UŽIMTI KAMBODIJĄ 

Tailandija stiprina pasienio jėgas 

m. referendume ir tas sakinys bu
vo išleistas, nes pripažinta, kad 
jokio oficialaus pripažinimo ne
reikia, jis savaime suprantamas ir' ti Tellico užtvankos statybą, nes 
nereikalingas. {pakilęs vanduo Tennessee vals-

Airijos katalikų vadovybė jaujtijoje apsems jų protėvių ka
pus. 

—Prezidentas Carteris ketvir
tadienį skris į Albuquerque mies
tą, kur susitiks su vakarinių valsj 
tijų gubernatoriais. 

— Indijos vyriausybė paskelbė 
naujo parlamento rinkimus sausio 
mėn 
gali sugrąžinti į valdžią buvusią 
premjerę Indirą Gandhi. 

— Australijoje bedarbių de
monstracijos dalyviai apmėtė 
premjerą Malcolm Fraser kiauši
niais ir pomidorais, tačiau jis ne
nukentėjo. 

nančioje visas rasinės diskrimina
cijos formas, kuri buvo patvir
tinta JTO Bendroje sesijoje 1965 
m. gruodžio 21 d.; Tarptautinia
me pakte apie žmonių teises, pri
imtame JTO Bendrojoje sesijoje 
1966 m. gruodžio 16 d.; Dekla
racijoje apie tarptautinės teisės 
principus, priimtoje JTO XXV ju-

teritorijoms ir tautoms, kuri bu-!* 1 l ! ; , n e ' e . ^ T t * "?]<F 
vo priimta JTO Bendrojoje sesijo- i I 9 7 ° m" s P a h o 2 4 d ' S , u o s e , r h~ 
je 1960 m. gruodžio 14 d.; JTO 
Bendrosios sesijos 1965 m. gruo
džio 20 d. rezoliucijoje, kuri pri
pažįsta kolonialinėms tautoms tei
sę kovoti už savo laisvę; Tarp- į 

tautinės paramos legalumas, tei- tautinėje konvencijoje, panaiki- Į 

tuose tarptautinės teisės aktuose, 
priimtuose JTO, atidengiamas tu
rinys tų dabartinių tautų lygia
teisiškumo ir apsisprendimo prin
cipų. 

(Bus daugiau) 

prieš kelis šimtmečius buvo ir 
tautinių aspiracijų pirmose greto
se Kunigai, dažnai mokslus bai
gę užsieniuose, būdavo ir vienin
teliai švietimo ir tautinės kultū
ros vadai. Jie kovodavo kartu su 
liaudimi prieš angly priespaudą, 
prieš neteisingus žemės nuosavy
bės įstatymus, prieš brukamą 
anglikonizmą. Katalikybė ir airiš-
kumas buvo vienas ir tas pats. 
Bažnyčioje juokaujama, kad ka
talikų taisykles ir įstatymus su
kurdavo italai, tačiau jų laikyda
vosi dažniausiai tik airiai. 

Popiežiaus vizitas paliko Airi
joje nepaprastai gilų įspūdį, ypač 
jo apeliavimas užbaigti smurto 
veiksmus. Popiežius pasakė, kad 
istorija užrašys, jog šiame sunkia
me Airijos istorijos momente Ro
mos vyskupas pastatė koją ant ai
rių žemės ir meldėsi už taikos ir 
teisingumo pergalę, už meilės lai
mėjimą prieš neapykantą. 

Kurdij puolimai 
Teheranas. — Irano kariuo

menės štabo viršininkas pripa
žino, kad netoli Irako sienos 
kurdai sukilėliai beveik sunai
kino kuopą revoliucijos sargy
binių. Staigiu puolimu kurdai 
nušovė 22 kareivius 64 vyrų 
dalinyje, o likusius paėmė ne
laisvėn. B viso vienos dienos 
puolimuose žuvo apie 60 ka
reivių, pareiškė gen. Hossein 
Shaker. 

Dayan kritikavo 
Europos rinka 

Strasburgas. — Izraelio už
sienio reikalų ministras Moshe 
Dayan buvo pakviestas kalbėti 
Europos parlamente. Jis kriti
kavo Europos Rinkos valstybes, 
kad jos neparemia Izraelio-
Egipto taikos sutarties įgyven
dinimo. Jis kritikavo Airijos 
užsienio reikalų ministrą Mi-
chael O'Kennedy, kuris nese
niai pasakytoje kalboje smerkė 
Izraelio puolimus Libane, ta-
čiau nieko nesakė apie palesti
niečių teroristų puldinėjimus 
Izraelyje. 

Tą pačią dieną Europos par
lamente kalbėjo ir Egipto užsie
nio reikalu ministras Ghali. Jis • kad pakrovimas užvilkinimas, 
ragino Europos valstybes lėšo-, manoma dėl arabų neramumų 
mis remti palestiniečius Izrae-1 ir sabotažo veiksmų Irano naf-

llio okupuotose žemėse. 'tos šaltiniuose. 

Bangkokas* —Vietnamas pra
dėjo savo seniai lauktą ofenzy
vą Kambodijoje ir per Tailantijos 
sieną pradėjo plaukti nauji pa
bėgėlių tūkstančiai. Tačiau šį 
sykį pabėgėlių nevaro prievarta 
atgal į Kambodiją, nes paskutinį 
kartą tokį išvarymą kritikavo pa
saulio viešoji opinija. Kambodie-
čius ne tik kankina badas ir li
gos, bet juos šaudo buvusio re
žimo partizanai arba vietnamie
čiai. Paskutiniu metu Kambodijo
je pasirodė ir trečia grupė, — 
tautinis frontas, kurį iš Šiaurės 
Korėjos organizuoja buvęs Kambo-
dijos karalius Sihanoukas. Jis pa
skelbė karą ir Pol Potui, kurį lig-
šiol remdavo Kinija, ir Vietna-! 
mo pastatytam Heng Samrin re
žimui. 

Tailandija žiūri į įvykius Kam
bodijoje su dideliu nepasitikėji
mu. Bijoma, kad Vietnamas, pa
grobęs Kambodijos teritoriją, at
sidurs prie pat Tailandijos sienų. 
Prieš komunistų įsigalėjimą Kam
bodijoje buvo apie 8 mil. gyven
tojų. Dabar jų yra apie 4 mil. 
Badas ir įvairios ligos padėjo ko
munistams išžudyti pavergtus 
žmones. Neseniai Kambodijoje 
lankėsi Raudonojo Kryžiaus at
stovas Francois Bugnion. Po še
šių savaičių vizito jis pareiškė, 
kad pirmas įspūdis, kad Kambo-

Vietnamo karo metu, o dabar 
palaikančios senąjį Kambodijos re 
žimą. 

Amerikos karinis tiekimas Tai-
landijai paskutiniu metu buvo 
sustiprintas naujais tankais ir 
lėktuvais. Senojo režimo gynėjai 
Kambodijoje skundžiasi, kad 
jiems trūksta ginklų ir amunici
jos. Iš Vakaru valstybių siunčia
mas maistas ir vaistai pirmiau
sia patenka į kareivių rankas ir 
tik likučiai pasiekia civilius. Jų 
mirtingumas ypač didelis vaikų 
tarpe. 

Vakarų korespondentai praė
jusią savaitę įžengę į vakarinę 
Kambodiją matė pasibaisėtinų 
vaizdų. Jaunos motinos siūlė 
jiems savo vaikus, prašydamos 
pasiimti juos į Tailandija. Daug 
žmonių įvairių ligų deformuoti, 
kiti dega karščiu nuo maliarijos 
ir kitų ligų. 

dija neturi gyventojų. Matyti 
. Manoma, kad šie rinkimai v a i z d a i . } a m P r , m e n a *«*> į*' 

1 centracijos stovyklą Buchen-
walde. 

Tailandijos kariuomenė laukia 
pasienyje, nes mūšiai vis artėja 
prie Tailandijos. Biioma, kad viet-
namiečiti, besivydtmi Pol Poto 
Dartizanus. gali įžengti į Tailandi

jos teritoriją-Tą galimybę padidino 
Amerikon atvyko sovietų, Vietnamo užsienio reikalų mi

nisterijos kaltinimas nekomunis
tinėms Pietryčių Azijos valsty
bėms, kad jos rėmusios Ameriką 

aukščiausio teismo pirmininkas 
Lev Smirnov, kuris bus JAV aukš
čiausiojo teisėjo Warren Burger 
svečias. 

—Izraelio vyriausybė nutarė 
atidėti dviejų žydų sodybų sta
tybos darbus 50 mylių nuo Je
ruzalės. Pačioje vyriausybėje at
sirado opozicija naujų sodybų 
kūrimui okupuotose arabų žemė
se. 

—Jungtinių Tautų 18 asme
nų specialus komitetas paskelbė 
raportą, kuriame kaltina Urugva
jų žmogaus teisių laužymu, poli
tinių priešų kankinimu. 

Castro kalba 
New Yorkas. — Fidelio Cast

ro kalba Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje lietė 
daugiausia ekonominius pasau
lio rūpesčius. Kalba daug kar
tų buvo pertraukta plojimu, jam 

Ragina panaikinti 
mirties bausmę 

New Yorkas. — Politinių belais
vių likimu besirūpinanti tarptau
tinė „Amnesty" organizacija 
New Yorke specialiu atsišauki
mu kreipėsi į visus pasaulio kraš
tus, ragindama panaikinti mirties 
bausmę. Organizacija atsišauki
me pažymi, kad kai kuriuose pa
saulio kraštuose vis dažniau vyk
doma mirties bausmė „politinių 
žmogžudysčių" formoje Apskai
čiuojama, kad paskutinių dešim
ties metų laikotarpyje, daugiau 
negu pusė milijono žmonių bu
vo nužudyta politiniais sumeti
mais su atitinkamų kraštų vy
riausybių viešu arba tyliu pritari
mu. Tuo pačiu laikotarpiu, sep
tyni tūkstančiai penki šimtai žmo
nių buvo nuteisti mirti 34-riuose 
pasaulio kraštuose. K šio skai
čiaus vien Irane buvo nuteisti 
mirti keturi šimtai žmonių. 
Tarptautinės "Amnesty" organi
zacijos centras yra Londone. Or
ganizacija įsisteigė prieš 18-ka 
metų ir dabar turi apie du šim
tus tūkstančių narių ir rėmėjų 
šimtas vienuolikoje pasaulio 
kraštų. Vienerių metų bėgyje, 
„Amnesty International" organi
zacijos pastangų dėka buvo iš-

Atšauke gazolino 
kainų kontrolę 

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai praėjusią savaitę pradė
jo balsavimą dėl prezidento pa
siūlyto energijos įstatymo. 
Penktadieni daugeliui atstovų 
išvažinėjus savaitgalio poilsiui, 
191—188 balsais buvo nutarta 
atšaukti gazolino kainų kontro
lę. Tuo pačiu, krizes atveju, ga-
zoilno kainos, kurios nuo 1973 
m. buvo rišamos su pasaulio 
nevalytos naftos kainomis, gali 
staigiai pakilti iki 2 dol. už ga
lioną. 

Britanijoje leidžiamas "Lon-
don Oil Report" žurnalas pa
skelbė, kad Irane gerokai suma
žėjo naftos produkcija. Irano 
vyriausybė nieko neskelbė apie 
gamybos sumažinimą ir jos prie
žastys nežinomos, tačiau tank
laiviai, kurie laukia naftos kro
vinių Irano uostuose, praneša, 

baigas pasaulio atstovai plojo 
a ^ o j ę , po to JT sekretorius £ £ £ , , ' ^ S S t f a T i t a i u ' " š i m 
VValdheunas pakvietė Kubos d*- į t a } ^ ^ b l f a h j tiek R y t u o $ e , 
tatorių priešpiečių. 

Castro gan nuosaikioje kal
boje pareiškė neatvykęs kaip 
revoliucijos pranašas, neatvykęs 
kalbėti apie Kubą ar įžeidinėti 
galingo kaimyno jo paties na
muose. Jis siūlė įsteigti netur
tingoms šalims šelpti 300 bil. 
dol. fondą, kurį administruotų 
Jungtinės Tautos. 

tiek Vakaruose. Pažymėtina, kad 
tarp politinių belaisvių, kuriuos 
Amnesty organizacija siekia iš
laisvinti iš kalėjimų arba priveer-
čiamųjų darbų stovyklų, yra taip 
pat ir lietuvių. 

Pakistane nebus 
laisvu rinkimu 

Rawalptndi. — Pakistanas lap
kričio 17 d. turės parlamento rin
kimus. Karinis Pakistano valdyto
jas gen- Zia ul-Hak buvo apkal
tintas liaudies partijos, kurios 
steigėją ir vadą Bhutto karinė 
valdžia sušaudė, kad rinkimai ne
bus laisvi. Valdžia jau persekio
ja kandidatus, neleidžia jų 'regist
ruoti rinkimuose. 

Pasaulio Žydus labai supykino Ch>-
cagos juodųjų aktyvisto Jesse Jackson 
kelionė į Vidurinius Rytus ir jo pa
reiškimai apie palestiniečių teises. 

Į Nuotraukoje Jacksonas sveikinasi su 
Į Palestinos Laisvinimo organizacijos 
! vadu Yassiru Arafatu. 

KALENDORIUS 

Spalio 15 d.: Antiokas, 
Teresė Avil., Gailiminas, Ina. 

Spalio 16 d.: Galas Jadvyga, 
Gaudigirdas, Dova. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:14. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau. Temperatūra 

dieną 60 1., naktj 45 l 



. » . 

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 15 d 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LAIKAI PASIKEITĖ... 

Kai* šiuos žodžius rašau, po
piežiaus Jono Pauliaus II lėktu
vas kyla iš Andrevv aviacijos ba
zės, ir šv. Tėvas po triumfališkos 
kelionės Airijoje bei Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse grįžta at
gal į Romą. Tik prieš kelias va
landas jo besišypsantį veidą ma
čiau jam pravažiuojant Konstitu
cijos gatve sostinėje laikyti Mišių 
17,500 žmonių miniai. Vakar Bal
tųjų rūmu spaudai rezervuotose 
vietose į jį 45 minutes žiūrėjau 
iš arti, kai jie abu su prezidentu 
Carteriu saulės spindėjime bei 
pradedančios gelsti lapiįos fone 
stovėjo ant pakeltos platformos 
ir tarė, nors pagal protokolą ofi
cialius, šiaip labai šiltus žodžius. 
Kai skaitytojai šiuos žodžius 
skaitys, daugelyje jūsų dar nebus 
išblėsę šilti atsiminimai apie Šv. 
Tėvą. Net ir sostinės dienraščiai 
apie Šv. Tėvo triumfališką suti
kimą Chicagoje dėjo pagrindines 
antraštes. O juk ir jūs buvot to 
sutikimo dalininkai-

Tuo tarpu Washingtone, kaip 
ir visoje Amerikoje, popiežiaus 
apsilankymas parodė, kad Ame
rika šiandien yra kitokia, kad 
laikai smarkiai pasikeitė. Kai po
piežius, jau gana žvarbiam vėjui 
atsisukus ir niūriems debesims pa
dangėje slenkant, 175,000 susi
rinkusiu laikė Mišias milžiniško
je aikštėje, TV kameros kartas 
nuo karto buvo nusukamos tai į 
Kapiteliu, tai į Jurgio Washing-
tono aukštąjį paminklą. Vienu i 
metu TV komentatorius pami
nėjo, kad, kai civiliniam karui 
pasibaigus buvo aukštinamas J. 
VVashingtono paminklas, simbo
liškus akmenis atsiuntė daugelis 
pasaulio valstybių, jų tarpe ir 
Vatikanas. Bet tais laikais Ame
rikoje buvęs toks antogonizmas 
prieš katalikus, kad Vatikano 
simbolinis akmuo buvo nusvies
tas į Potomaco upę... 

O šeštadienio, spalio 6 d., po
pietėje beveik niekam nepriešta
raujant (gal tik vienam kitam 
fanatikui ateistui) įvyko istori
nės akimirkos pirmą kartą istori
joje: Romos katalikų Bažnyčios 
galva oficialiai lankėsi Baltuo
siuose rūmuose, sulaukęs tokio 

Spauda turi specialią sekciją 
Baltųjų rūmų sodo šiaurvakari
nėje dalyje. Ta sekcija, kur vidų-1 
je yra telefonai ir kitos greitosios' 
komunikacijos priemonės, nuo 
kitų svečių atskirta, bet ji labai 
geroje vietoje, beveik prieš pat 
Baltųjų rūmų fasadines duris. Ka
dangi kažkokiu laimingu sutapi
mu sustojau prie virvės, skirian
čios kelią, kuriuo popiežiaus mo-
torkada atvažiuos nuo spaudos, 
jaučiausi laimingas, kad iš arti 
pamatysiu tą istorinę asmenybę, 
kurios pamatyti kiti važiavo ne 
tik šimtus, bet gal ir tūkstančius 
myliu. 

Diena buvo nuostabiai graži: 
saulė, vėjelis ir gelstanti žaluma. 
0 sodas pilnutėlis kviestiniu sve
čiu: vyriausybė, kongresas, aukš
čiausias teismas, Baltųjų rūmu 
štabas ir t.t. U ž geležinės tvor.os, 
anapus sodo Lafayette parke vėl 
minia. Matau, kaip čia pat prieš 
akis išsirikiuoja įvairių kariuo
menės dalinių garbės sargybos, 
gražiomis uniformomis apreng
tas marinu orkestras, aukštokai 
iškeltos TV kameros. Visur kaž
kokia rimtis, bet drauge ir 
džiaugsminga nuotaika. 

Kai staiga, kur buvęs nebuvęs, 
priekyje pasirodė vysk. Marcin
kus, jau žinia, kad popiežius ne
betoli. Dar minutė kita ir toliuo
se valiavimai. Valiavimų audra 
artėja, atūžia, rodos, man prieš 
pat nosį blykstelėja policijos mo
tociklai ir juodame limuzine už 

j žingsnio kito išskėtęs rankas štai 
1 mosuoja baltutėlis popiežius, 
! kaip "New York Times" nese-
| niai rašė, lietuvės motinos sūnus-

Sustingsta garbės sargyboje sto
vintys kariai, pasigirsta marinų 
orkestro garsai ir štai aukščiau
sias galingosios Amerikos vado
vas* prezidentas Carteris su žmo
na, vyriausybės nariai, kongresas 
ir kiti aukšti šios šalies pareigū
nai pirmą kartą istorijoje pasi
tinka katalikų Bažnyčios galvą 
Baltuosiuose rūmuose. Digni

toriai sveikinasi, o minia ūžia, šau
kia, reikšdama savo džiaugsmą. 

Iš limuzinų motorkados išlipo 
keliolika aukštų dvasiškiu, lydin
čiu popiežių. Jų tarpe pro mane 
ir pro kitus praėjo ir lietuvis prel. 
A. Bačkis, popiežiui parašantis 

Rasa Veronika (Jsnušaitytė) ir Benediktas Skvirbliai 

RASA JANUŠAITYTe IR BENEDIKTAS 
SKVIRBLYS SUKORĖ ŠEIMĄ 

Rugsėjo 1 d. Lietuvių plazo-1 nais palydėjo K Skaisgirys. 
je vyko didelė šventė — Rasos ] P o jungtuvių priešpiečiams V. 
Veronikos Janušaitytės ir Be
nedikto Skvirblio vestuvės. Jur-

J. Janušaičių namuose susirinko 
giminės, vestuvinė palyda su 

šeimos artimiausias bičiulis kun. 
Zenonas Gelažius, su Janušai
čių šeima susigyvenęs dar nuo 
Hanau laikų. Jo maldos žodžiai 
pasižymėjo minties gilumu, pra
šant Dievo palaimos jaunajai 
lietuviškai šeimai. 

Humoristiniu žodžiu jaunąji 
Benediktą ir Rasą pasveikino 
lietuvių jaunimo vardu Sparky-
tė, pažymėdama, kad laisvaja
me pasaulyje į Benediktą gal 
būt buvo įsimylėję šimtai lie
tuvaičių, nes jis turėjo daug 
gerųjų būdo savybių. Ji Ra
sai įteikė valdžios simbolį — ko
čėlą. 

Pirmasis pabrolis Vladas En-
drulaitis, sveikindamas jaunuo- J 
sius Rasą ir Benediktą, palin
kėjo, kad juodu išliktų tvirtais, I 
kaip lietuviškas ąžuolas, lietu-! 
viais, pakėlė šampano tostą už 
jų laimingą gyvenimą ir visi 
svečiai linkėjimus palydėjo Il
giausių metų daina. 

Jaunasis Benediktas Skvirb-
. . . . .» v , ,. . . . . lys savo trumpame žodvie &• 

gis Janusaitis, pasižymėjęs sa- jaunaisiais ir iš tolimų vietovių! . . . . . . . \ . ,. * v 
, , , . . . . v 1 . - v- . «e , i reiškė padėka tėveliams Janu-

vo plunksnos darbais, ir jo zmo- i atvykę svečiai. Cia vyko gra- ; r rm 

na Veronika žinomi lietuvių vi- \ žios vaišės, malonus pasisve-
suomenėje visokeriopu aktyvu, į čiavimas. 
turi daug draugų, pažįstamų, Vakare Lietuvių Tatiniuose 
tad ir Šv. M. Marijos Gimimo namuose buvo vestuvinis poky-
bažnyčioje buvo daug žmonių. Į lis. Jaunuosius su duona, drus-
Gimines ir svečius pasitiko ves-: ka ir vynu salėje pasitiko jau-
tuvių pabroliai: pirmasis — VIa- j nosios tėvai Veronika ir Jur-
das Endriukaitis, Povilas Ba- gis Janušaičiai ir jaunojo ma-
rauskas, Alfonsas Zinkevičius,; mytė Paulina Skvirblienė. 
Zigmas Skvirblys (jaunojo bro-j Vestuviniam pokyliui vadova-
lis), Ričardas Ramanauskas.! vo Vytautas Kasniūnas, vestu-
Netrukus sugriaudė vargonai, i ves pravesdamas pagal gražią-
bažnyčios skliautais nuaidėjo j šias lietuviškas tradicijas. 
maršo muzikos garsais. Į baž- į Pokylio pradžioje jis pristatė I — w£*J .TT 
nyčią įėjo pamergės: pirmoji — į jaunosios tėvus — Veroniką ir 
Rita Bezdiczek, ją sekė Ramu- j Jurgį Janušaičius ir jaunojo 
nė Janušaitytė (jaunosios se- j motiną Pauliną Skvirblienę, 
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Jaunoji Rasa nuėmusi savo ve-Į Jaunoji Rasa yra baigusi vi-
lioną uždėjo jį sesutei Ramunei, s a s lituanistines mokyklas aukŠ 

šaičiams už gražiai išaugintą | kuri po vestuvių tuojau išskri- j tais pažymiais, dalyvavo skau-
jam žmoną, savo mylimai ma
mytei už visus rūpesčius ir vi
siems svečiams už dalyvavimą 
jų šventėje. 

Vaišių metu buvo pristatyti 
iš toliau atvykę svečiai: inž. Ig
nas ir Ada Tamošiūnai i š San 
Francisco, Birutė ir Vacys 
Dzenkauskai, Angelė ir Antanas 
Kašubai iš Floridos, Ona Ba
rauskienė iš New Yorko, Vy
tas Klimas iš Melburno, Aus
tralijos, Galina ir Pranas Gobiai 

suo), Ona Aniulytė, Daina Ba-Japie kiekvieną jų tardamas iš-
raitė, Aldona Skvirblytė (jauno-: skirtinai įdomų žodį. 
jo sesuo). Gėles nešė jaunosios Po to Jurgis Janušaitis jau-
sesutėa Danguolės duktė 7 me-1 triu ir prasmingu žodžiu sveiki-
tukų Venesa Varnaitė, žiedus j no jaunąją porą tėvų vardu. Iš
nešė jaunojo dėdės sūnus 9 me-' ryškino tėvų meilę vaikams, jų 
tų Jonukas Skvirblys. j didįjį rūpestį juos išmokslinant, 

Prie altoriaus dukrą Rasą ve
dė jaunosios tėvas Jurgis Janu-

paruošiant gyvenimui ir jų at
sakomybę būsimame šeimynia-

iskilmin&o sutikimo, kokio retai; lietuviškus sveikinimus didžiųjų 
kada susilaukia kitų valstybių va
dovai. 

AKIMIRKOS BALTŲJŲ R Ū M U 
SODE 

Popiežiaus vizito VVashingto-
ne metu turėjau spaudos kreden
cialus ( šį kartą ne "Draugo", 
bet savo tiesioginės darbavietės). 
Tad kelias visur buvo atviras, jei 
tik buvo spaudai skirtos vietos ar 
sekcijos. O tų TV, radijo bei spau 
dos žmonių buvo ne šimtai, bet 
tūkstančiai, ir iš vis/> pasaulio. 
Jie kalbėjo įvairiomis kalbomis 
ir informacijas skleidė į visą pa
saulį. Per dvi dienas VVashingto-
ne popiežiaus darbotvarkė buvo 
labai plati ir jis lankėsi daugely
je vietų. Visur pribūti buvo neį
manoma. Reikėjo pasirinkti tam 
tikras vietas, tam tikrus objektus. 
Tad, kai popiežius atnašavo Mi
šias Šv. Mato katedroje, kur, kiek 
žinau, dalyvavo dalis Lietuvos 
Vyčių, ateitininkų, keli lietuviai 
kunigai, o taip pat ir Lietuvos 
atstovas Washintone dr. S- Bač
kis su žmpna, skubėjau Baltųjų 
rūmų link. Septynioliktoje gatvė
je, vedančioje iŠ katedros Baltų
jų rūmų link, keliomis eilėmis 
grupavosi žmonės, o suvenyrų 
pardavėju įkyrumas vargino kiek
vieną, kuris dar neturėjo sagės su 
popiežiaus atvaizdu, vėliavėlės 
ar kokio kito suvenyro. 

Pennsylvanijos gatvėje ties 
Baltaisiais rūmais minia didėjo, 
bet policija minią kreipė į Lafay
ette parką, kitppus Pennsylvani-
jos gatvės. Bet ir Šioj pusėj jau 
rikiavosi eilės: tai išrinktieji, tu
rį specialius Baltųjų rūmų k/ieii-
mus dalyvauti popiežiaus .-utiki-
me šiauriniame ar pietiniame 
Baltųjų rūmų sode. O tų kviestų
jų, įskaitant ir spaudą, buvo be
ne septyni tūkstančiai. 

švenčių proga. Kad Chicagoje 
Grant parke laikomų Mišių me
tu popiežius taip efektingai pra
bilo ir lietuviškai, esu visai tikras, 
kad tai buvo prel. A. Bačkio nuo
pelnas. ]o pareigos bei įtaka man 
dar labiau išryškėjo, kai savo a-
kimis pamačiau, kai jis, palygi
nus su visai nedideliu aukštųjų 
dvasiškiu būreliu, atlydėjo po
piežių į Baltuosius rūmus, neskai
tant vysk. Marcinkaus, kuris vi
sur pirmasis popiežiui skina kelią. 
Kai vysk. P. Marcinkus ėjo pro 
šalį, šūktelėjau jam lietuvfkai, 
o su vienu iš svečių — kun. J. 5a-
rausku — labai nuoširdžiai pasi
kalbėjom Baltųjų rūmy sodo me
džių pavėsyje. Tikiu, kad ateity
je apie jo aukštas pareigas Vals
tybės departamente teks atskirai 
parašyti, ta tema plačiau pasi
kalbėjus. 

Žinau, kad } popiežiaus sutiki
mą Baltuosiuose rūmuose buv/> 
pakviesta eilė lietuviu. Jie buvo 
pietiniame sode ir kai kuriems jų 
su popiežium teko net šnektelėti-
Popiežiaus tema rašysiu ir atei
nantį kartą, nes čia dar tik pa
čių pirmųjų įspūdžiu nuotrupos. 

VL R, 

šaitis. Jungtuvės buvo šven-jme gyvenime. Prašė Rasą ir 
tų Mišių metu. Jas atnašavo | Benediktą nepamiršti ir sun-
ir apeigas atliko parapijos kle-• Iriausiose gyvenimo valandose 
bonas kun. Antanas Zakaraus- Dievo, savos tėvynės ir tėvų, 
kas, pasakydamas labai gražų,; kurie savo gyvenimo dalį ir 
lietuviškos šeimos reikšmę, at-1 širdį jiems yra paaukoję, 
sakomybę prieš Dievą ir tėvy-^ "Būtų beprasmiai mūsų, čia 
nę ryškinantį pamokslą, Pažy- susirinkusiųjų, gražiausi linkė-
mėjo, kad ši diena yra Rasos: jimai jums, Rasa ir Benediktai, 
ir Benedikto meilės šventė. Pa- j jeigu jūs patys savo šeimos 
reiškė jiems gražiausius linkėji-: židinio nekurstytumėte karštos 

meilės, didžiosios pakantos ir 

Jaunuosius sveikino raštu ir 
telegramomis giminės i š okup. 
Lietuvos — dėdė Pranas Janu
šauskas su šeima, teta Miliutė 
Šiaudinienė su šeima, giminės 
Bronė ir Rimas Svogžliai, i i Vo
kietijos tetos Paulina ir Vladas 
Skirgailai, Viktorija ir Adolfas 
Andruliai, Ona ir Povilas Blo-
žiai iš Daytona Beach, dr. Jo
nas ir Aldona Saudargai, Jad
vyga ir Juozas Bartkai iš Or-
mond Beach, Ireną ir Antanas 
Sprindžiai, Vladė ir-Gediminas 

do atgal į Australiją, Sydnėjun, Į tų veikloje, baigusi universite-
kur spalio 27 d. susituokia su tą, turi magistrą i š meno; uni-
advokatu Ričardu Badausku. įversitetą baigė aukštais pažy-

Jaunieji j naują gyvenimą į miais. 
Benediktas dalyvavo tautinių 

šokių grupėje "Grandis", bai
g ę s universitetą dirba savoje 
specialybėje. 

Jaunieji povestuvinę kelionę 
atl iks po Ramunės vestuvių, 
Australijoje. Vyt. 

išlydėti maršu, gražiomis dai
nomis ir visų svečių sudarytais 
vartais. 

Svečių apie 200. Vestuvių po
kylis praėjo gražioje, linksmo
je nuotaikoje, su gausiomis vai
šėmis. 

ypatingai praturti- savitarpio pagarbos ugnimi' 
mus. 

Iškilmes 
no solistų Margaritos ir Vacio-1 tėvas Jurgis Janušaitis šiais 
vo Momkų gražus giedojimas j jautriais žodžiais baigė sveikini-
šv. Mišių metu. Tai buvo graži mą. 
jų dovana jauniesiems. Vargo-' Maldą sukalbėjo Janušaičių 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 

Lapenai iš Deltonos, Fla. Ra
šytojas Jurgis Gliaudą iš Los 
Angeles, Jadvyga ir Justinas 
Gečiauskai ir JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas ir Teresė Gečiai i š Phila-
delphijos, kun. dr. Jurgis Ba
rauskas iš VVashington D. C , 
Viktorija ir Antanas Dėdinai iš 
New Yorko, Julija ir Kęstutis 
Lynikai iš Melburno, Australi
jos ir kiti. 

Nuimant jaunosios nuometą 
skambėjo tradicinės dainos. 

LOS ANGELES SAULIŲ 
ĮSKYLA 

Rugsėjo 30 d. Santa Monikoj 
Juozo Daumanto kuopos šau-
liai-lės ir kiti lietuviai susirinko 
Emilijaus ir Julijos Sinkių ištai
gingoje sodyboje pralesti sekma
dienio popietės. Prie renginio vi
si prisidėjo darbu, produktais ir 
piniginėmis aukomis- Didžiausi 
aukotojai — Emilijus ir Julija 
Sinkiai. Jie savo vietovę, vertės 
apie du milijonus dol., atidarė 
lietuviams, nereikalaudami jokio 
atpildo. Kad būtu patogiau ir 
liktu keli centai organizacijai, 
specialiai nupirko stalus ir kėdes 
200 asmeny. Sinkiai savo gabu
mais ir darbu įgijo šio turto. 

Renginy buvusieji vieningai 
dirbo ir džiaugėsi pasisekimu. 
Tuomet Emilijus Sinkys po ope
racijos gulėjo ligoninėje. Subuvi
mo metu skambino telefonu žmo
nai Julijai, klausdamas, kiek sve
čių susirinko ir prašė žmoną Ju
liją visus globoti. 

Renginyje dalyvavo Los Ange
les garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas, Vliko atstovas J. Au
dėnas, Elena Devenienė ir daug 
kitų lietuviu, visuomenei gerai 
žinomų. 

Ruošėjams, prisidėjusiems, o 
ypatingai šeimininkėms pasiseki
mas sukėlė didelį džiaugsmą. Die
na buvo graži ir visi dalyviai pa
kilia nuotaika temstant skirstėsi. 

Justinas Naujokas 

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

visos programos Ii M M 
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 Od 
6:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 
vai. ryto iki 9:30 vai ryto. 

Telef. 434-2413 
14*) AM 

7159 S. MAPL£WOOD AVE. 
CHICAGO, UJU 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crakford 
Medical Building). Tel . IX 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So . Kedzie Avenue 

Vai : pirm , antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
" ftetttf. tet. VVAlbiadk 5-3045 

• • • • > • i i i i • •_ _ • • • ! — i 

Tel. ofiso HTE 4-3*4^'rez . 5 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai ; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. t:k susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . of iso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak. išskynls 
reč šešt 12 iki 4 vai. popiet 

Tel . REIiance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street 
Va! : pirm., antr , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 
iki 1 vai. popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

O f s . HE 4-1818; Rez . PR 6-9801 * 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvi'rtad. ir penktad 
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
TUsf. — 837-1385 

AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA 
Oflsss: 

788 North IfieMgM. Scdfts 488 
Valandos pagal susitarimą 

A. a. dr. M. DevenVo minėjime Los Afifties. Calif., Sv. Kadmlero parapijos ssMje. No«r. A Gulbtaaka 

JONAS MI8KIN1S 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJU SŪKURIUOSE 
Knygoje suglaustai aprašoma 

Lietuvos ir Vlniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir skau
džios okupacijos. 

Bleido autorius 1978 m. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Brooklyn, 
N. T. 

Kaina su persiuntimu $6.00. 
Usaakymus siųsti: 
DBAUGA6, 4545 W. 6 M S t 

Ckdoagts IL 88838 

Ofiso tel . — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm , antr., ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak 5ešt nuo 1 iki 4 vai 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/Jarvta treč 
; 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26 56 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
O f i s o tel . 776 -2880 , rezid. 448-5545 

1002 \ . VVestern Ave. , C h i c a g o 
Tel 48Q-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos H e i g h t s 

Tel . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel HF 4-2123. namu Cl 8-6195 

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

2454 VVest 7 I s t Street 

t ai pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir 
-7 — iš anksto susitarus. • ••• 

Jstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROII MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien. 10-12 ir 4-7 išskvru* trec" ir še^t 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

265<? VV 59 St., Chicago - 4 7 6 - 2 1 1 2 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr., treč., 
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

. . 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

2-7; šršt.idiemais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nei- " 

lis plačiausiai skaitomas lietuvių dien'-

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



. 

Lietuvos pogrindis 

KAITINA VAKARUS, LIETUVIŲ ISOVUĄ 
::::Ne kartą šioje vietoje esame aetėntei. Bet Vakarai, atrodo, 
ri£c, kad tarp kovojančios Lietu- nesupranta ir jiems patiems §re-
\fcs rezistencijos ir tarp išeivijo- siančio pavojaus... Šiemet sueina 
jei verkiančiu lietuviškųjų polhi- 40 metu nuo Molotovo —Ri-
iSii veiksnių kartaia pasireiškia bentrop.o pakto, nulėmusio Len
kėk skrtingos nuomonės ne dėl kijos ir Pabaltijo likimą. Užsienio 
esminio Lietuvos laisvės klausi- radijo laidos apie tai nekalba. 
mo, bet dė! taktikos. Pogrindžio Gal todėl, kad Vakarai jaučia 
sjaauda yra teigusi, kad išervijo- savo kaltę, nė piršto nepajudi
nę veikiančios lietuviu politinės nę Molotovo-Ribentropo pak-
ojįganizacijos, rūpindamosios to padariniams likviduoti." 
Lietuvos laisvės reikalais, per (41 p ) . 

r$#2:ii domisi pačia Lietuva, nepa- * 
kankamai ją pažįsta ir kovojan
čiai tautai nesuteikia reikiamos 
moralinės ir materialinės pa
raduos. 

Vienas Konferencijos dalyvis, 
iškalėjęs Sovietų koncentracijos 
lageriuose 24 metus, šitaip apie 
Vakarų pagalbą pavergtiesiems 
pasakė: "Aš mačiau partizanus, 
kurie mirė keikdami Vakarus už 
abejingumą mūsų tautos kan
čioms. Mūsų tikėjimas jais išblė
so kalėjimuose ir lageriuose. Ir 
dabar mes juos niekiname. Ne
užmirškime, kad mūsų rankas 
surakindavo angliškais antran
kiais, kad lageriai buvo aptverti 
amerikietiška spygliuota viela... 
Negalima išlaisvinti žmogų, o 
tautas palikti vergijoje". (41-42 

* p.. 

"IHuo metu okupuotoje Lietu- Ne geresnės nuomonės Lietu-
v'dfe formuojasi visiškai nauji v.os pogrindis yra ir apie mūsų 
lietuvių politiniai sąjūdžiai, ku- išeivijos politinius pasiekimus. 
riu mes negalime partijomis va- Štai keli, gal kiek kartoki, pasisa-
dmt. Jie nieko bendra neturi su kymai konferencijos metu, iš jos 
bat kuria Lietuvoje ar išeivijoje jau išėjus Vakarų koresponden-
veškusia ar veikiančia mūsų po- tams. 

r Šiuo metu kovojančios Lietu
vos pogrindis jau stipriau kriti
kuoja Vakarų kraštų vedamą po
litiką pavergtųjų tautų atžvilgiu. 
Ksrčių kritikos žodžių tenka ir 
lietuviškajai išeivijai Vakaruose, 
kuriuose veiksniai akiai seka va
kariečius politikus. Ši kritika yra 
paremta karčiu Lietuv.os žmonių 
patyrimu II pasaulinio karo me-
tųjr pcLaat metais, o taip pat 
nišų disidentų pareiškimais. 

(SPŪDŽIAI IŠ SUSITIKIMO SU POP. 
JONU PAULIUM II VVASHINGTONE 

Taip jau sako, kad būti Romo
je ir nematyti popiežiaus yra ne
pasisekimas. Visi n,ori pamatyti jį 
iš arti, išgirsti jo balsą, paliesti 
jo rūbą ar bent pajusti sujudin
tą oro srovę, jam praeinant ar 
pravažiuojant. Vieni matėm ji 
televizijoje, kiti stovintį prava
žiuojančioj mašinoj arba praei
nanti visai pro šalį. Bet būti 
6,000 žmonių minioj ir turėti pro
gos pažiūrėti į jo truputį pri
merktas akis, gilias raukšles kak
toje ir siauras sučiauptas lūpas .tytos kėdės, tai pirmieji įėjusieji 
yra stebuklas. i galėjo tikėtis atsisėsti arčiau prie-

Kardir.olo K. Wojtilos išrinki- į kio. 

IRENA KRJAUČEUŪNIENĖ 

35,000 žmonių sveikinimą Šven
tajam Tėvui. Pravažiavęs 17-tąja 
gatve ir atlaikęs šv. Mišias Šv. 
Motiejaus katedroje, popiežius at
vyko į Baltuosius rūmus, kuriuo
se buvo du priėmimai: šiaurinia
me sode — kongreso, senato ir 
kabineto nariams, po to pietinia
me sode —kitiems Amerikos ži-
ry>fniems ir laimingiesiems žmo
nėms. Kadangi sode buvo susta-

mas popiežium jau buvo stebuk
las. Atėjo į pasaulį žmogus, ku-

Baltujų rūmų antrojo aukšto 
balkone pasirodė garbingasis Sve 

ris emociškai sujudino visą pa-jčias, lydimas prez. J. Carterio ir 
šaulį. Jausmas buvo keistas —'prezidentienės, kuriai atsisėdus į 
neapsakomas. Matai žmogų prieš' paskirtą vietą, du didieji valdo-
save ir tuo pačiu jauti, kad jis 
yra daugiau negu žmogus, kad 
jo žvilgsnis paveikia tavo jausmus 
ir fizines jėgas. Pasidaro ir gera 
ir silpna... 

Jonas Paulius II buvo pirmasis 
popiežius istorijoje, kuris atvyko 
j Amerikos sostinę Washingtoną 
ir antrasis, kuris lankėsi Ameri
koje. 

Turėjome laimės būti lietuvių 
grupėje, kuri buvo pakviesta į 
priėmimą popiežiui Jonui Pauliui 
II Baltuose rūmuose. Susirinko
me 11 žmonių lietuvių: I. ir R. 

«xi L i us • \r i .» Bubliai iš Clevelando, T. ir A. 
» ietuveie d Hr mfisu oolitines S , £ k a l t ? W , v«*«5™ « Gečiai ir R. ir R. Cesoniai iš Phi-
Ltetuvcje daDar mūsų politines paviršutinišką mūsų padėties su- Ldekmitos. I ir L. Kriaučeliūnai 
partijos tun blogą vardą) K ^ ^ 3 . Kalti, lietuvių emigra->£chf i«s kun KL P u ^ S 
naujų pohtmių sąjūdžių ypatm- c i n i a i s l u o k s n i a i , k u r i e d e l s U u - l ^ ^ ^ ; £ v X t i s S 

ro partiškumo iškraipo Lietuvos p h i ^ i p ^ . 
padėtį ir pati mūsų tautos jude-i 

sems ginti komitetas, Sąjfldis už j i m ą T u o p a S u < j e r i n f o n n
,
W J j a . | Popiežius iš Chicagos atskrido į 

Lietuvos išstojimą iš Sovietų Są- m a i r Vakarų visuomenė. (46 p.) Washingtono Air Force Base la-
jungos, Pabaltiečių jungtinis ko- fe k o y ^ y)UV0 prjkišta 8ei-}bai saulėtą, bet šaltoką rytą, kur 
mitelas ir gal dar keletas kitų. vijai, kad ji' persispausdina ir skel-' jo laukė 15,000 žmonių, o pasvei-

Apie kovojančios lietuvių tau- bia ne visą Lietuvos pogrindžio &no viaeprezidentas Walter Mon-
tos troškimus ir išeivijos pastan- spaudą, o tiktai daugiau vienos dale- Karišku helikopteriu pasie-
gų įvertinimą pateikė neseniai krypties- kė prezidento Lincolno pamink-
mus pasiekęs "Perspektyvų" • k k u r P l u sr mėlynas vanduo, 

vai pasiliko stovėti prie mikrofo-

atsidėkos jam ta pačia meile, ku
ria jis myli visus žmones. 

Popiežius įvertino ir padėkojo 
už visus titulus, už priėmimą, 
dėmesį kreipdamas į žmonišku
mą, teisybę ir meilę. Apgailesta
vo nuotaikų krizę, kuri plečiasi 
krašte. Jis meldžia Dievą „God 
bless America", kad kraštą val
dantieji žrr.onės darytų teisingus 
sprendimus, kreiptų dėmesį į sa
vo žodžius ir veiksmus. 

Prezidento politinė kalba ir po
piežiaus kalba už taiką ir teisy
bę buvo noras ieškoti galimybių 
bendrų tikslų siekimui. 

Paprašytas iš minios Šventas 
Tėvas suteikė bendrą palaimini
mą ir išėjo į žmones lydimas 
Carterio, kuris šiandien buvo lyg 
šešėlyje. Bet jis, turbūt, suprato 
padėtį ir sveikinosi su žmonėmis, 

nų priekyje. Tuo laiku apie šimto , prie kurių popiežius nesustoj.o. 
žrrvmių simfoninis orkestras, diri-į Atėjo momentas, kada jis artino-
guojamas Mstislav Rostropovich,'. si į mūsų pusę. Kadangi sėdėjome 
grojo maldą „Tėve Mūsų", o so- j prie praėjimo, o vysk. P. Mar
io atliko garsioji sopranas Leon-. cinkus lyg stabtelėjo (su juo pa-
tyne Price. Jos plieninis balsas, | simatėm prieš kelias minutes), 

litine grupe. (Iš viso, okupuotoje 

gai savo veikla ir naujomis min 
timis išsiskiria: Tikinčiųjų tei 

iumalo Nr. 9, Ten (38 - 49 psl.) L i e t u v o s vogrinmo 9 p i m d a l a . 
yra pateiktas vienos 'Spaudos b a i a u k | t a i v e r t i n a „ ^ ^ ^ 
konferencijos Vilniuje aprašy- t ą ^ Solženicyną. Jo kai kurie 
mes. * m v^sano 5-8 dienomis raštaj> ^ ^ , l f e t u v i u k a l b ą fc 
Vf!nfu|e lankėsi grupe užsienio p a d a t t g m t i mafinėle, eina iš 
žurnalistų, kūne turėjo konferen- r a n k u j r a n k a S t p^^i^ },2du 
cijas su oficialiais Maskvos staty- perspausdinami ir jo rašiniai. Štai 
tmiais. Tačiau tuo pačiu metu, k e l e t a $ Stnukų iš vieno Al. Sol-
( vasario 7 d.), užsienio korės- ženicyno paakalbėjimo su spau-
pondentai susitiko k su kelioki- d a a p i e emigraciją, k u r i o ^ntySi 
ka Vilniaus kitaminčių . Kon- m a t y t , domina Uetuvius. 
ferencija įvyko Angelės Ragaišie- _«M n e emigrantas. Aš šie
ne* bute. Joje dalyvavę trys ang- ^ nebuvau nusprendęs išvykti 
lų, prancūzų ir amerikiečių ko- i š tėvynės... N e yfej įpranta, 
respondentai. Mūsų pogrindžio k a d ^ ^ „ 0 0 ^ ^ išvykimas Ja-
darbuotojai jiems pateikė visiš- b a i s u m a ž i n a Kvykusiojo teises 
kai skirtingą medžiagą, kaip So- s p r ę s t i i r l e m t i ^ ^ 0 krašto 
vietų pareigūnai. Jos tik dalį žur- mmą E v a j ^ j _ tai w pats 
nahstai išdrįso paskelbti užsie- p r a r a d a i . Išsilaisvinai nuo parei-
nio spaudoje. Susipažinkime su gos—tai ir nuo teisių, o ialia te-
kai kuriais pogrindžio darbuoto- bevelka savo likimą"... A. Solže-
jų_ pareiškimais. n i c y n a s apgailestavę j ^ .^bai 

* maža, bet politiškai aktyvi dalis 
« . . . . . j , • tartum tęsia demokratijos teisių 
Pirmiausia mūsų pognndimn- fytdmQ y e ^ ^ ^ ^ Q { ^ 

kai adcreipe demeid del lietuvių k i ą hm^ ^ futam ^ m 
(ypač V. Petkaus ir R. Ragai- k a i i ^ ^ ^ ^gg^ 
sio) suėmimo. Po to kaltino Va- muose'» 
karus dėl tylos sąmokslo: "O 
Vakarai tyli! Tyli M elementą- O apie galima Vakaru pagal-
riausio žmogaus teisiu pažeidinė- bą A Solženfcynas Šitaip pasa-
jimo Lietuvoje. Jeigu saugumas kė: "EMeve, kur jau ten Vakarai 
šitaip būtų pasielgęs su rusų di- padės- Kur jau ten! Save tegelbs-
sidentu, visas pasaulis žinotų, ti". (19 p) . „TaSau reikalas 
Bet juk Romas Ragaišis lietuvis... padėti pavergtoms tautoms 
Vakarų šalys nenori gadinti san- taip apleistas, Vakarų atsitrauki-
tykių su Maskva dėl mūsų ma- nias toks gilus, kad bet kuriuo 
zos tautos". (40 p.). atveju mums mūsa salyje tikėtis 

Ko nori pavergtoji Lietuva iš Pa«a l b o s * yAtn* / » ^ H " 
Vakarų, nusako šis pogrindžip ««*•• Vakaruose niekas negali 

užsiimti mumis visais. Niekas 
neturi tiek jėgų, nei ištvermės. O 
jei reikės mumis atsipirkti, atsi-

rodps, sugėrė ir savyje įamžino 

surištas su giliu jausmu, nutil
dė publiką susikaupimui, šventa
sis Tėvas ją pasikvietė ir padėko
jo. Dar simfoninis orkestras at-
lik,o W. Schumano, Dvorako ir 
Prokofjevo kūrinius. Tik prie Bal
tųjų rūmų 17-toje gatvėje esan
čiame parke susirinkę nuskustom 
galvom, basom kojom ir apsigau
bę baltom palaidinėm keistuoliai 
garsiai grojo muziką, dainavo ir 
juokėsi. Turbūt, bandė trukdyti 
dėmesį žmonių, klausančių dvie
jų, šiuo metu žinomiausių žm,o-
nių pasaulyje, kalbų. 

Popiežius stovėjo prezidento de
šinėje. Prez. Carteris savo gana 
ilgoje kalboje įvertino šventąjį 
Tėvą, kaip tikinčiųjų dvasios va
dą, poetą, rašytoją, tailcos ir ra
mybės skleidėją. Jo drąsa padėjo 
Lenkijos žmonėms, padės ji ir vi
sam pasauliui. Amerikos žmonės 

tai mano vyrui Leonui susidarė 
proga prisistatyti, kad esąs lietu
vis, pabučiuoti švento Tėvo žie
dą ir paprašyti padėti pavergtai 
Lietuvai. Ir į mano žodžius: „Jū
sų Šventenybe, Lietuva ir visi lie
tuviai yra Jūsų rank,ose" jis atsa
kė: "O Dieve, aš žinau, aš ži
nau". Kaip jau minėjau, pasidarė 
ir gera ir silpna... 

Pop. Jonas Paulhis II kalbasi su lietuviais Baltųjų rūmų sode Iš kairės — 
dr. L. Kriaučeiiuoas. 

KIAURAS SKĖTIS IR SKYLĖTAS APSIAUSTAS 
S\inki Europos gynimo problema 

JONAS VALANTIE]US 
Iki šiol Europos gynyba buvo 

pridengta vadinamu Amerikos 
atominiu skėčiu. Atseit, puolėjas 
turėjo bijoti amerikiečių atomi
nio atkirčio. Kiek tai turi reikš
mės, kai amerikiečių atominė ga
lia nustojo pranašumo prieš So
vietus ir Sovietai neabejotinai tu
ri didesnes konvencines karines 
pajėgas? 

Kalbėdamas šiuo klausimu 
Henry Kissingeris neseniai įvy
kusioje NATO konferencijoj 
Briusely pasisakė liūdnai. Esą, 

nius Rytų Europoje ir artimo-
nes pačios Sov. Sąjungos sritis. 
Tačiau tai vestų tik į sustiprintą 
sritinį atominį karą, mažai pras
mingą, kai Jungtinės Valstybės 
negali prieš Sov. Sąjungą nau
doti strateginių atominių ginklų, 

Kristol nuomone dabartinėj pa
dėty Sovietų konvencinių karo 
jėgų pranašumas turi didžiausią 
reikšmę. NATO turi remtis ato
miniais ginklais atsvarai, bet ji 
negali tikėtis laimėjimo juos nau
dodama. Atominiai ginklai pade-

laimėjimą 
n 3 h 

Lietuvių delegacija, dalyvavusi Baltųjų rūmų priėmime popiežiui Jonui Pau
liui n-jam. B kairės: A. Gečys, T. Gečienė, F. Andriunas, R. Bublys, B. 
Vaikaitis, R. Cesonienė, I. Kriaučeliūnienė, R. česonis, I. Bublienė ir dr. L. 
KrfatučeuOnas. 

GEOLOGŲ KONGRESAS 

Teksel Nederlandų tyrinėjimų 
institute įvyko kongresas apie 
geologinius procesus, kurie su
darė Šiaurės jurą, kokia ji da
bar yra, ir kokie procesai į ją 
dar tebeveikia. 

Kongreso dalyviai atkreipė 
didesnį dėmesį į smėlio ir mo
lio daromą nusėdimą Siaurės 
juroje, šią medžiagą, kurią pir
miau telkė glečeriai (tekantys 
žemyn šlaitu ledynai), dabar 
neša į jūrą upių vanduo ir su
krauna ten, arba pajūriai su
darinėja smėlio kopas. 

Per pastaruosius 10,000 me
tų vandens lygis šiaurės juroje 
yra pakilęs apie 50 metrų. Tai 
yra įvykę dėl ledynų tirpimo 
poliarinės a&igalio srityse ir 
dėl jūros dugno nusėdimo. 

Kongresas tyrinėjo taip pat 
ir jūros vandens užteršimą bei 
metalų buvimą vandenyje ir jū
ros pakraščių ir angų apnešinė-
jimą dumblu. 

Kongrese dalyvavo 200 geo
logų iš 19 šalių: Europos, Ka
nados, JAV ir Kinijos Respu-

Amerikos strateginis arsenalas I *» N A T 0 t i k atgrasinti Sov. Są-
nebėra apsauga Europai. Jis tin-iJu n^ n u o P i r m i n i o atominio 
ka tik kaip atgrasinimas nuo pir-1 Pu°limo, trukdo jos 
minio Sovietų smūgio pačioms 1 P** k e l i a s valandas. 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms, i Šovini ?a l šiuo tarpu nesie-
Skėčio priedanga įmanoma tik k i a P0*1' Vakarų Europos, tačiau 
turint aiškų ir žymų pranašu- j i i e s i e k i a Vakarų Europos finlan-
mą. dizacijos — prisitaikymo. Tai yra 

Wall Street Journal komenta- iS u d a r y? *£*£** X a k a n i EU" 
torius Irbing Kristol rugsėjo 2*\?£* h l f t | .*» ? ****"?M 
d. straipsny pastebi, jog kiekvie
nam turėję būti aišku visa laiką, 
kad Amerika negalėtų prisiimti 
neišvengiamos baisios atominės 
žalos net ir pranašumą turėda
ma. 

NATO bando remtis taktiniais 
atominiais ginklais, lyg po kiau
ru skėčiu naudodama apsiaustą 

litika tarnautų Sovietų intere
sams. Pats Sovietų karinio prana
šumo faktas palaipsniui gali ves
ti į šį tikslą, naudojant spaudimą 
vienur ar kitur, naudojant pro
gą po progos. 

Kristol mato, kad Vakarų Eu
ropos tautoms truks valios to
kiam spaudimui priešintis, kaip 
dabar jos nesiryžtančios didinti 

nuo lietaus. Vėl klausimas — kiek ^^ konvencinių karo jėgų. Va 
tas apsiaustas gali padėti? Sovie-Įiios trūkumas greičiausia aiškin
tai su savo stipresnėmis konven-1 tin a s didesniu dėmesiu vidaus po-
cmemis jėgomis prasiveržtų proji i t ikai n e g u užsienio, skyrimu 
NATO ^gynybo^linijas. NATO j daugiau lėšų socialiniams reika

lams negu kariniams. 
Čia įdomu, kad šie amerikie

čių samprotavimai, įskaitant Ki-
ssingerį, yra įžvalgūs. Tik gaila, 
jie ateina gana vėlai. Pokario Eu-

blikos. A. T. 

prasiveržusius dalinius sunaikin-' 
tų taktiniais atominiais ginklais. 
Tada Sovietai panaudotų savo 
taktinius atominius ginklus, ku
rių jie gausiai turi. NATO pajė
gos ir civiliai gyventojai žiau
riausiai nukentėtų ir vargiai ga
lėtų leistis į tolesnį atominį karą 
prieš Sovietų jėgas. 

Lyg pripažindama tokią per
spektyvą, Aerika spaudžia eu
ropiečius sukurti vadinamas sriti
nes atomines pajėgas. Jos turėtų 
vidutinio tolio atomines raketas, 
galinčias pasiekti karinius taiki-

ropa savarankių sprendimų ne
daug tegalėjo daryti kaip tik dėl 
amerikiečių nerūpestingumo ar 
tiesioginių nurodymų ir varžymų, 
bendradarbiavimo ir pataikavi
mo dvasios Sovietų Sąjungai. 
Amerika neišvystė jokio sistema-
tinio spaudimo, neišnaudojo ei
lės progų tramdyti Sovietų kari
nes ir kitokias agresines jėgas. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

32 P. MELNIKAS 

— Pasakys. 
— Gal reikės kur nors įskelti? Ar pradurti? 
— Jei įskėlimai ir pradūrimai padėtų, kodėl ne? 

— sutiko Danys. 
— Tai kur dabar nori nuvežti? 
— Dėkui, lipu čia, — pasakė Danys. — Turiu 

receptą vaistinei. 

darbuotojų pareiškimas: "Mes 
neprašome materialinės para
mos, bet agresoriaus pamerki 
:nas būtinas, jei gerbiama visuo- Pirks kaipTaivanu«. (24 p.). 
tinė laisvė. Vakarai smerkia Na-
mibijos okupaciją ir SNO tribū 
nose remia Jos kovą už nepri 

O Štai kur mato laisvę minė
tas rašytojas: "Negali būti, kad 
tūkstanti metu gyvuojanti mūsų 

klausomybę. Tuo tarpu trys Pa- tauta kokia dar mums netrnomt 
baltijo. respublikos tarsi neegzis- fonna neįveiktų šesiasdešimtme-
tUiTtų ir neturėtų teisės egzistuo- čio komunistų siautėjimo. Vis 
ti, Pasirodo, didžiausia mūsų ne- dėlto mūsų gyslos stipresnes ir 
laimė, jog nesame ftegrai... Jei rnes privalome juos nugalėti, nu* 
Lietuva būtu Afrikoje, Vakarai sikratyti jais. Tai gali atsitikti Ir 
oolitiniais sumetimais gintų ją. būsimojo karo įkarštyje, bet 
Kodėl SNO nekeliamas Pabalti- tūkstanti kartų geriau, jei atri
jo respublikų klausimas? Tur ras jėgų viduje sustabdyti agresi-
būt, tai sukeltų Kremliaus reak- ja. jai dar neprasidėjus". (27 p.) 
ciją ir Vakarų akimis pakenktų b. kr. 

— Reikėjo benzino, supranti? Dalykas toks: 
vienas vokietis, kuriam užfundijom cigaretę, mums 
nurodė ukrainiečių lagerį. Bet jie benzino dar 
neturėjo, supranti? Laukiant, vaisingi ukrainiečiai 
mus prigirdė, suguldė, kaip dvynukus, į vieną lovą ir 
ilgai dainavo. Taip gražiai dainavo, kad Alfredo net 
pravirko. Ar ne taip, Alfredo? 

Alfredo palingavo galva, bet Danys atkakliai 
tylėjo. Meluoja, jis galvojo. 

— E, Alfredo! Ar ne taip buvo? 
— Buvo, buvo... — jis linkčiojo galva, kol 

neprivažiavo aikštės. Čia jis sustabdė mašiną, ir 
abu, tarsi kažko laukdami, keistai į Danį žiūrėjo. 

Danys atsileido. 
— Galvojau, dingote, — pasakė. — Palikote 

mane ir sugrįžote prie tilto. 
— Niekus šneki, — nutraukė Alfredo. 
-— Be Ricci ir tavęs iŠ šių vietų nedingsime, — 

patvirtino Maurizio. — Atsimink, tu mums kaip 
savas. 

— Aš jau su sa.ais, su lietuviais. 
— Gerai. O kaip su daktaru Rauscb? Buvai? 
— Apžiūrėjo, patukseno, prirašė vaistų, 

nuotraukų... 
— Skamba gerai. 
— Rytoj dėl to eisiu į ligoninę. 
— Ilga procedūra. Nieko dar nesako? 
— Nežino. 
— Gal žino, bet nesako? 

komedijantas. Žmogus, kuriam niekas nesvarbu, nes 
užsieniečio taurė jam persipylė per viršų. Jis dabar 
darė tai, ką visuomet darydavo Ricci. Jis imitavo 
rusų areštuotą Ricci, kurio negali išgauti. 

Nuo motoro sprogimų ir girtųjų triukšmo 
nesigirdėjo teliūškuojančios srovelės iš fontano. 
Nesigirdėjo, ką piktokai kalbėjo šalia sėdintys 

Alfredo jam atidarė duris. Kai Danys išlipo, ' seniai, ką šūkavo prie tanko stovį amerikiečiai. Kai 
Maurizio jam šūktelėjo pro automobilio langą: 

— Būsime pas ukrainiečius, užeik! 
— Rytoj. Kur randatės? 
Zaksėdamas, Maurizio aiškino kur randasi 

ukrainiečių lageris. Alfredo jam birbino klaksonu, ir 
Maurizio tuoj grįžo prie automobilio, svyruodamas į 
šonus. 

Atsisėdęs ant parko suolelio šalia kelių senių, 
Danys stebėjosi, kodėl Maurizio nelipo mašinos 
vidun? Jis užsirepečkino ant automobilio gobtuvo 
priešaky. Alfredo trūktelėjo mašiną, durys pačios 
užsidarė ir, linktelėjęs, Maurizio vos vos laikėsi, 
laikydamasis radiatoriaus. Danys matė su trenksmu 
važiuojančią porą, girto Maurizio mostagavimus ir 
aikštėje pakilusius balandžius. Girtas ir siūbuojantis 
žmogus suko pašėlusį ratą aikšte. Atrodė, Alfredo 
stengėsi Maurizio numesti, sukdamas ratu. Bet jam 
nesisekė. 

— Pasiutę auslenderiai... — pasakė šalia sėdintis 
senis. Kitas palingavo galva. 

Prie savo tanko aikštėje stovėjo keli 
amerikiečiai. Reginiu ir jie susidomėjo. Sukdamas 
aikšte, automobilis pajudindavo ištiestą storą 
karišką elektros vielą. Vienas iš jų pajudėjo 
girtuosius sutramdyti. Kitas numojo ranka ir jį 
prilaikė. 

Maurizio ant gobtuvo krėtė vis juokus ir elgėsi 
jau tarsi jis būtų ne vadovas, bet paprastas. 

ant bažnyčios laiptų pasirodė kunigas, automobilis 
vos išvengė aikštėn staiga įsukusio sunkvežimio, 
kuris pačiu laiku suktelėjo į šoną. Maurizio 
automobilis ratu palietė šaligatvio šoną, birbtelėjo 
kunigui ir suktelėjo siauron gatvelėn. 

Pakėlę galvas, seniai piktai palydėjo 
besidraikančius baltus dūmus. Jie kažką pasakė, 
linguodami galvom, lyg klausdami: iš kur jie, tie 
motorizuoti užsieniečiai? Kodėl nenusitrenkia namo, 
palikdami šį kraštą ir žmones šventoje ramybėje?... 

Balandžiai, išsisklaidžius dūmams, vienas po 
kito pradėjo plasnoti ant rotušės ir. lėtai 
planiruodami, grįžti aikštėn. Seniai ant suoliuko 
nekuždėjo. Atrodė, jie snaudė. Ramus Danys jų 
netrukdė. Italai nusitrenkė { ukrainiečių lagerį, 
palikdami aikštę ir senukus ramybėj. Danys 
stebėjosi, kiek Maurizio ir Alfredo jau pasikeitė? 

Balandžiams landžiojant prie kojų, jis prisiminė 
kaip panašiame miestelyje juos sutiko, kaip Maurizio 
savo kailio saugumui pasiūlė jam pasidaryti italu, 
pakeisti pavardę ir gimimo vietą, kad tik visi 
saugiau pereitų zonų tiltą. Taip, keistose aplinkybėse 
jis susipažino su Mauriziu, bet dabar jie ir jis 
pasikeitė, kažkas dingo... Dingo rimtumas ir viltys, 
kad lengvai sugrįš į savo gimtus miestus. Dabar 
beliko dėl to tik gerti ir be tikslo baladotis... 

Danys atsistojo. 

(Bus daugiau) 

-



DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 15 d. 

P H I U D E L P H I A IR APYLINKES 
un-tas pavadintas Kapsuko uni
versitetu-

Išklausius kruopščiai paruoš
tą paskaitą, susidarė vaizdas, 

UNIVERSITETO SUKAKTIES mokslo. Dgainiui iškilo nemaža j kad Vilniaus un-tas mūsų tautos 
' gyvenime suvaidino labai svar
bų vaidmenį. Todėl, dr. V. Ma
ciūno žodžiais tariant, su pasi
didžiavimu galim pasakyti, kad 
lietuvių tauta yra savos kultū
ros tauta. Nedaug tautų turi to
kį seną kultūros židinį, kurio is-

C L A S S I F I E D G U I D E 
MINĖJIMAS ' mokytų vyrų, kurių dalis plačiau 

400 m. sukakties minėjimas reiškėsi Karaliaučiaus un-te. Į 
Philadelphijai yra ypatingai: Lietuvą vis labiau skverbės va-
teikšmingas, nes čia gyveno ir karietiška kultūra. Pribrendo 
dirbo gražus būrelis žymių Vii-1 reikalas turėti savo aukštąją mo 
niaus universiteto profesorių.' kyklą. Lietuvon buvo pakviesti 
kurių dalis mokslinį darbą tęsė jėzuitai, ir jie 1579 m. Vilniuje 
bei kruopščiai kaupė lietuviškas; [steigė akademiją su filosofijos, tonja siekui jau wometu-
knygas ir leidinius^ename, pla- ir teologijos fakultetu. Nuo čia Mmėjimo daiyvoar prelegen-
* i a f £ n o m a m e Pennsylvanijos \ ir prasidėjo Vilniaus un-to isto- to«*;^ M £ ^ ^ S L S 
universitete, esančiame Phila-'rija. Vėliau norėta įsteigti dar į dėką ilgais plojimais. T. Gečiene 
delphijoj. Jų dėka šiandieną mi- medicinos fakultetą, bet bajorija pranešė, *&«***%* ^ * 
nėtame universitete turime gal-' užprotestavo, nes, jos manymu, 
būt didžiausią lietuviškų spau-: medicina esąs prastas amatas, 
dinių biblioteką už okupuotos Akademiją lankė apie 800 stu

dentų. 

ftOSCELLANfiOL'S R E A L E S T A I E 

Lietuvos ribų. 
Minėjimas įvyko rugsėjo 23 

d. įėjus į Sv. Andriejaus parapi
jos salę, scenos gale matėsi di
džiulis, raudonu aksomu apves
tas Vytauto Augustino sumon
tuotas paveikslas, vaizduojąs 
Skargos, vieną iš daugelio Vil
niaus universiteto, kiemą. Pa
veikslo šone kabojo patrauklios 
išvaizdos auksinės spalvos skai
čiai: 1579-1979. Scenos šone sto
vėjo didžiulė meniška vaza su 
Vilniaus verbomis. Visos deko
racijos sudarė malonų> dėmesį 
atkreipiantį, vaizdą. 

1773 m. popiežiui visame pa-
aaulyje uždarius jėzuitų ordiną, 
mokykla pradėjo rūpintis Edu
kacinė komisija Vieton lotynų 
dėstomąja kalba tapo lenkų. Tai 
buvo didelis smūgis lietuviams-
Po 8 m. š is švietimo židinys bu 

Vilniaus un-tą baigusieji — tai 
Petras Balčius ir jo žmona Ela. 

Meninę dalį sudarė montažas 
apie Vilnių. Tai įvairių rašytojų 
prozos ir poezijos gabalai, glau
džiai susiję šu mūsų senuoju Vii 
niurni. Montažą paruošė dr. Ma
ciūnas. Jį perdavė Roma česo-
nienė ir Dalia Jakienė. 

Pirmoji, suminėjusi, kad ir 
pati Vilniaus pradžia yra ap-

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

visą rūsiu grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

M M I M U M t U l M I U I • » • * • 

llllllimilllllllllllllllllllllllllllllitlMIHHII 
M. A. Š I M K U S 

N'OTARY PUBLIC 
LNOOME TA V SERVICE 

4259 So. Maplewood, teL 254-7430 
Tulp p;tt . i a r o m i V K R T l M A l 
i l M I N i V I4K\ •••UUMU. p i l d o m i 
P l i . l K T T B P . S I'IIAŠYMAI « 

iOtokt« b l a n k a i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUUUUUIIIIIIII 

P L U M B l N G 
Iioensed, bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir Tonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-

,o reformuotas ir pavadintas Vy! f ^ S ^ ° ^ ^ J £ ^ . i i "^ " * * * n*> 7 * 8 v a I "» 1 *^ lyvius vedžiojo po Gedimino kai- Į arba po 5 vai. vakaro. 
riausia Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos mokykla, o rusams už 
amus Lietuvą — Vyriausia Vil
niaus mokykla. Minėta mokykla 
klestėjimo viršūnę pasiekė Lie
tuvą valdant švietimo reikalams 
palankiam carui Aleksandrui I 

Minėjimą trumpu žodžiu ati- T. v i p g . j o ^ ^ R u s i j o s a u k š t ą . 
darė dr. Albinas Šmulkštys, Pie- j ̂  ^ ^ į r p r i l y g 0 V a k a . 
tinės N e w Jersey LB pirm., VU- j ^ar(jp03 geniesiems un-tams. 
niaus universiteto a b s o l v e n t a s . ^ . ^ l a i k o t a r p y j e j nežiūrint 
Jis, prisimindamas universitete. ^ ^ ^ ^ m e l ė s l e n k ų j t ^ o s . 
praleistas dienas, metė trumpą L ^ ^ j g į * * ^ U s j y ^ l e i 
žvilgsnį i to meto studentijos gy j Į i e t u y i ų ^ ^ p l a č i a i „ ^ g 
venimą. monas Stanevičius. Nezebitaus-

Toliau akademijai vadovavo | 

ną ir pasakojo apie Vilniaus įkū 
rimą. Vėliau D. Jakienė su giliu 
įsijautimu paskaitė kelias ištrau 
kas iš Balio Sruogos "Giesmė 
apie Gediminą. 

Roma Oesonienė puikiai per
davė 19 šimtmečio didžiojo pat 

SERAPINAS — 
iiiiillllllillllllllllllll 

636-2960 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Marąuette Parke 2-jų aukim mor. 
3-jų miegamų butai. Gazo Šiluma. 
$45.500. 

Marąuette Parke. 3-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $38.950. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Shop ir 4Į/j kamb. liuksusinis butas i 
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. ' 
$50,000. 

Brigfcton Parke. Trys mur. namai. 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas sa
lia kito. 64,000. 

Paikus investavimas. 62-os ir Fran-
dsco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo Šiluma. $75,000. 
. Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengus rūsys. Ga
ražas. $68,000, 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

B K A L B S T A T K 

PIRKĖJO UIMEI 
4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir Calif ornia. 
Paikas mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67.500. 

IŠNUOMOJAMA — FOB KKNT 

Išnuom. 4 k. butas antrame 
aukite be šildym. 160 dol. mėn. 
B. Uksam, 7254 S. Fairfield Av. 

I9NUOM. 4 kamb. butas pirmame 
aukite. Suaugusiems. 1437 S. 50th 
Court, Cicero. Skambint OL 2-1621 

Išnuom. 5 kambarių butas 
Marąuette Parke 

SkambinU 737-4394 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraites 

NEDZINSKAS. 4699 Archer A ve. 

sst 

Teresė Gečienė, Philadelphijos 
LB apyl. pirm. Įvadinį žodį tarti 
j i pakvietė dr. K. Ostrauską, li
tuanistinius mokslus apvainika
vusį doktoratu Pennsylvanijos 
on-te pas lietuvius profesorius. 

Dr. K. Ostrauskas pastebėjo, 
kad Vilniaus un-tas 400 m. slink
tyje n e vienodai veikė. Dėl įvai
rių priežasčių jame mokslas pro-

_ tarpiais buvo nutrauktas. Be to, 
ne visada jis buvo lietuviškas. 
Tačiau, nežiūrint visko, senasis 
Vilniaus un-tas suvaidino reikš 
minga vaidmenį mūsų tautos ir 
jos kultūros istorijoje. Si sukak
tis mini™* ir Vilniuje. Tačiau 
Kremliui yra sunku nuryti fak
tą, kad tokio ilgo amžiaus susi
laukė ne Maskvos ar Leningra
do, o Vilniaus universitetas. 

Toliau dr. Ostrauskas suminė
jo Vilniaus un-to profesorius, g y 
venusius ir dirbusius Philadelphi 
joj. J ie buvo: V. Krėvė, J. Puzi-
oas, A . Salys, A. Vasys ir V. Ma
ciūnas. Pirmieji keturi jau yra 
mirę. Jie buvo pagerbti tylos mi
nute. Kalbėtojas prisiminė ir 
Vytauto Didžiojo un-to prof Al 
fredą Senną, kurio dėka Pennsyl 
vanijos un-te įsteigtame Baltų-
slavų skyriuje paskaitas skaitė 
Krėvė ir Salys. 

Įvadinio žodžio pabaigoje dr. 
K. Ostrauskas, suminėjęs aukš
tas dr- V. Maciūno kvalifikaci
jas,, ypatingai pabrėžęs jo dide 

kas, Simonas Daukantas ir kiti. 
Po 1831 m- sukilimo, kuriame 

dalyvavo nemažai studentų, ca
ras Vilniaus un-tą uždarė. Dau
guma Lietuvos jaunimo pasuko 
į Rusijos un-tus. Vien Maskvoje 
nuo uždarymo iki I pasaulinio 
karo studijavo apie 2000 jaunuo 
lių. Tačiau Maskvos un-tas yra 
beveik 200 m. jaunesnis už Vil
niaus un-tą. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, remiantis Valstybės tary
bos statutu, Vilniaus un-tas tu
rėjo būti atgaivintas 1919 m. 
sausio 1 d. Deja, greitai nete
kom Vilniaus ir ten lenkai įstei
gė Stepono Batoro un-tą, sveti
mą lietuvių tautos aspiracijoms. 

cmtektūrinį grožį labai vaizdžiai 
Kaune nepriklausomybės pra-1 nusako savo eilėraštyje, kurį 

džioje veikė Aukštieji kursai, o j perskaitė D Jakienė. Ji taip pat 
1922 m. vasario 16 buvo atida- gražiai perdavė Mykolaičio Puti 

no eilėraštį, apibūdinantį Vilnių, 

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

TeL — VTA 5-8063 

rioto Simono Stanevičiaus, Vii-1 Chtoago, BL 60632, teL 927-5980 
niaus universiteto studento, ei
lėraštį "Šlovė žemaičių", kuria
me poetas karštai ragino gaivin
ti gimtąją lietuvių kalbą, di
džiavosi Lietuvos praeities gar
be ir tiesiog džiūgavo, kad lietu
vių tauta išliko gyva, nepalūžu- j 
si. Po t o ji padeklamavo Mairo-
nio " Vilnius", P. Vaičiūno "Ei, i 
pasauli, mes be Vilniaus nenu- į 
rimsim" ir Kazio Bradūno eilė- į 
rastį, kuriame jis, prisiminės ra- į 
sytojus Daukantą ir Valančių,! 
gėrisi Vilniaus universitete ar-! 
chitektūriniu grožiu. 

Antrame išėjime D. Jakaitie
nė pastebėjo, jog yra pasakoja
ma, kad Napoleonas, žygiuoda
mas per Lietuvą į Rusiją, nepa
prastai susižavėjo Vilniuje esan
čia nuostabaus grožio mažyte 
Sv. Onos bažnyčia ir pareiškęs 
norą paimti ją delnan ir perkel
ti į Paryžių. Poetas Vladas Mo
zūriūnas minėtos bažnytėlės ar-

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tet. — 767-0600 

Jjtt aukim astras. Apie j 
$7,000 pajamų. Marąuette Parka. Var
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar anglifksi ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patosu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 Wift 7!st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-0534 

| S I O Y I I I B D A B A B 

D Ė M E S I O 

VALOME KILIMUS 
Pajai susitarimą — Skambinkite 

tarp 4 ir 7 vai. popiet. 

770-1963 — J. ŠIUMAITIS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai IS mošų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, OL 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

TeM. — 925-2797 
Vytautas Valantinas 

iiimtiimiiruiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiiiiti 

rytas universitetas, j kurį žiūrė
ta kaip į Vilniaus universiteto 
Įpėdinį, nepriklausomai Lietuvai 
davusį daugybę įvairių rūšių spe 
cialistų. Ilgainiui un-tas išsiaugi 
no ir jaunąją profesūros kartą. 

1939 m. atgavus Vilnių, į jį 
sekančių metų pradžioje buvo 
perkelti du Kauno un-to fakul
tetai. Metais vėliau Vilniaus uni 

JI vos prijungus prie nepriklau
somos Lietuvos. 

R. Oesonienė padeklamavo A. 
Rūko kūrybą, kurioje pasijuto 
gyvai alsuojanti Vilniaus praei
tis. 

Plačios apimties gerai paruoš
tas montažas labai praturtino 
Vilniaus universiteto minėjimą. 

Toliau buvo rodomos skaidrės. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiliiiliillllt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

MI OLI NAS TV 
2346 W. 69tfe SU UL 776-1486 
IIIIIHIIIIIIilIlIlIlIlUlllllillllIllIlIlHlilIlIlI 

Mes turime kompiuterį ir esame 
nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

MOrfans I kamb. bungaWw. Gars
ias. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Iaeoms Ta* 

Notary RepabUe 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
SSSM7S4 arba SM-5M8 

llllilIlIlIlilIlIlIlIlIUUUUlililIliUIIIIIIIIIIII 

Marąuette Park — Brkk bungakm į 
3 bedroom (possible 2 more), living 
rm., dining rm. FuU finisned base-
tnent. 2 car garage, pool & patio. 
tOjmiM. 778-1711 

VEOTIHIŲ K0BTEUŲ 
B E U L U 

* 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnisriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti miksų patarnavi
mu 

CLEANING LADDES 
WANTED 

Immediate Openings — 
Eicperienced — Ref erences. 

P u l l - P a r t Time — Benefits. 
Suburban and Loop Areas. 

P H O N E A - M A I D 
CaU: S86-S850 

HELP WANTJED — MOTERYS 

versitetas jau veikė su 6 fakul
tetais, o Kaune su penkiais. To-1 susietos su Vilniumi Jas aiški-
kiu būdu Lietuvoje atsirado du | no dr. Maciūnas.. Techniškai 
universitetai. j skaidres paruošė Kazys Razgai 

1943 m. vokiečiai, keršydami tis ir Vytautas Maciūnas. Minė 
už pasipriešinimą organizuoja- j jimas buvo baigtas studentų him 

lės mokslinės vertės disertaciją, | m a m l i etuvių legionui, uždarė j nu Gaudeamus igitur. Minėjimas 
glaudžiai susijusią su mūsų seno I a b i aukštąsias mokyklas. Po ka- buvo įdomus, aukšto lygio. Už 
jo Vilniaus istorija pastebėjo, :

 ro K *uno universitetas buvo tai minėjimo dalyviai yra giliai 
kad retas kuris yra taip kompe- Pertvarkytas į Politechnikos ir'dėkingi jo rengėjams, 
tetingas kalbėti šio jubiliejaus M e d i c i n o 8 institutus. Vilniaus; B. Vaikaitis 
proga, kaip dr. V. Maciūnas. 

Dr. V. Maciūnas savo akade
miškai paruoštoje paskaitoje 
"Universitetas mūsų tautos ke
lyje" klausytojus perkėlė j pra
eitį ir po ją vedžiojo daugiau 
kaip valandą laiko. Jis neapsiri
bojo vien Vilniaus un-to istorija. 
bet plačiai apžvelgė ir to ilgo lai
kotarpio mūsų tautai svarbius 
(vykius ir suminėjo gau-ybe as
menų, pasireiškusių universiteto 
Įjyvevimo m e t u 

Paskaitininkas pirmiausia su
pažindino klausytojus su 16 ami. 
(vykiais, kuriuose ir prasidėjo 
un-to veikla Sis laikotarpis bu
t o liūdnas tuo, kad, senajai Lie
tuvos valstybei susilpnėjus ir 
aukštesniajam luomui sulenkė
jus, buvo pasirašyta Liublino 
unija . Nežiūrint visokių sunku
mų, nemaži Lietuvos jaunimo bū 
r k i keliavo į Vakarų Europos 

ir ten siekė aukštojo 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
ai apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mm. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. OA 44654 

3308Įį W. 95tB Street 

Arti 45-os ir 
Ga-

Albany. 

TW0 EIPER. F0REMEN 
ON METAL STAMPING 

and ąuality control. Day it nite ahift 
open. Excell. benefits. 

CaO Be. t .H A 5:» 9v7-«25t 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINE OPERATOR 
One to two yra. ezper. preferred. 
Mechanical ability a neceasity. Wil-
ling to train on our special eąuip-
ment. Apply in Peraon. 

P. & 6 R E E T I N G S 
2727 W. Cbkaco — TeL 3844234 

$3.00; 

32.50 

GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

LITUANISTIKOS DARBAI. 11. Red. Jonas Balys, 228 p 
1966 metai . 

LITUANISTIKOS DARBAI, n t. Red. Jonas Baly. 186 p. 
1969 metai. • 

LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vincaa Maciūnas. 
307 puslapiai. 1973 metai. $10 00 

LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincaa Maciūnas. 
328 puslapiai. 1979 metai $io 00 

2EMAICIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pual. 1976 m. $5.0t 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 
Red. Jonas Dainauakaa ir Tomas Remeikis. 300 puti $7.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Red. dr. Tomas RemeUoa. 280 pusi . . - • $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pusi $5.00 

LrrUANISTKOS INSTITUTO 1975 M SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Red. dr. Benediktas Maciuika. 192 pusi $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M SUVAŽIAVIMO 
DARBAI Red. Janina K. Rėklaitis $10.00 

m. 

FELIKSAS BRETMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus siusti "DRAUGO" 
adresu. 

zu Šildymas. 
$27,500.00. 

2-Jų ankstų Georgai*. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30.000 00. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. { rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vis. Nu
žeminu kaina. $45,000.00. 

Bl TV NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Iseoms Taz 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzk Av. — 778-2233 

D t M E S I O 1 

•HMMlIlIlIMIMIIIIIUMUMIMIUIIIIUIinlMI 

Tai puiki dovana — bet karia 
proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

>vo 

R e i k a l i n g a 
V I R Ė J A 

HEUTHTF0OD 
BESTAOBAlfT 

T«l. - 326-2724 

F I L E C L E R K -
M A I L R 0 0 M 

fiitry level position available at 
Corporate Headąuarters worknuj 
m centrai files, using various office 
machines and eąuipment, also per-
forming mail room funetions. 

Fox Inteiview Please CaU 
TAMMT I0NES 827-7700 

Wilton Corporation 
2400 East D t m 

Des Platatt, lllino4$ 
AJ» Squal Opportunitr Bmployar M/F 

TOOL AND 0IE M AKĖK 
Position available for 2nd ahift 
a t South aide finn. Mušt be 
journeyman, Excellent benefits. 

TEL. 597-6250 
bedreen 8:30 AM - 4:30 PM 

FOOD SERVICE 
Private Club neėda bus boys and 
salad peraon in the Lincom Park 
area. Full or part time. cookal 

CaU — 549-3922 

DRAUGAS, 4646 Weat <Sfd fttr.. 

llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PKUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 pal. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P, Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus 
4545 W. 

DRAUGAS, 
m. 

siusti: 
St-

01. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
tlllllHIIIIIHIIIIItHtmiUUIUUUIUUUHlMfl 

5k>m dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą Sioe populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino Uą 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana saujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa-
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymua siųsti: 

DRAUGAS, Kmygų Skyrkes 
4645 W. «Srd Street 
OSeago, ItUooisMta 

Kaina su persiuntimu $4.75 
niinoia gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

VYltAI 01 MOTEKYM 

C 0 U N T E R C L E R K S 
Full and part time positions open. 
Mornings it early afternoons. Good 
pay & benefits. Startmg pay $4.00 
per bour. No experience necessary. 

Applications Taken Daily 
10 AM. to 6:30 PJC 
POLY CLEANCR8 

600 Nadlsoii St. Oak Park 
Tai. — 3SS-74S4 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Dranga/*. 

Wanted for medium size Loop ho-
tel. Good salary, Stroke benefits. 
Mušt live on premises. 

C0KTACT MANAGER Z 
10 to 5 p.m. — 427-8000 

OPERieNOEO DRIYER 
who knowi Chicago well. 

CaU — MR. lARSOR-
2 7 8 - 9 2 0 0 

SENIOR 
IHDUSTRIAL EN6INEER 
Manufacturer m machine tool is-

dustry needs IE with ertensive metal-
workmg manufacturing background 
in tnachming memods and w«k 
mcasurf iiierst. 

Mušt have good IE or ME back
ground on large HBM*s as wdl as all 
types of medium and large machine 
toota. Hands-on eaperieace a pius. 

DRCIS R RRUMP MFG. 00 . 
7400 S. Loomis Rlvd. 

Ghlcac*, III. 60086 
074-1200 Cit. II 

Aa Sanai Opportuattr Emptoftr 

S L P W A N T K D — M A L B 
'lllllllllllllllllllllllllllllllll 

STATIONARY ENGINEER 
APPIJCANT MUŠT READ, WWTE * SPEAK ENGU8H 
A licensed high-pressure, power house Engineer needed. Oil 

and gas fired boilers. Medium staed manufacturing plant. Ro-
tating shifts. Excellent benefits. Apply: 

P Y L E - H A T I O R A L C 0 M P a « Y 
1334 R. Ktdttr, Ohrca^ IlttsMli 

Aa Kqoal Opt>orlantty Bmployar sf /F s 
I 



S MŪSŲ KOLONUOSE 
Rockford, Illinois 

- * » 
GRAŽI POPIETĖ PAS 

AMERIKIEČIUS SU 
LIETUVAITE 

Paskutinės rugsėjo dienos po
pietę, bailiai besišypsant saulu
tei, trise susitarę, sėdome į maši
ną ir vykome į Rockfordą. Pri

dėta ir nesustingusi. Kiek-1 kimas sklandus ir optimistiškas. 
vienai dainai ji sugebėjo pritai- > Patirtais įspūdžiais su klausytojais j gyvenime 
kyti ir atitinkamą ranky judesį,! įdomiai pasidalino Linas ir jo se- tuvių fondą, Jaunimo centrą 
bei veido išraišką. Visa tai ne-j šutė Sigita Banevičiai. Ramutė Pristatydamas mūsų • - -'- ' 
jučiomis jaukiai suartino solistę; Kemežaitė iš Waterburio, Conn., 
su klausytojais. į apie ketvirtąjį PLJ kongresą papą 

Solistė padainavo 16 dainy: šakojo plačiau. Įdomus buvo jau-
Mozarto, Brahmso, Puccini, Rach-' nimo apsilankymas pas popiežių 

j maninoff, Tschaikovsky, A. Ka-1 Joną Paulių II-jį, Lietuvos vėlia- įvyks lapkričio 17 d. 
eanausko, G. Gudauskienės ir ki-' vos iškėlimas, tautos himno su-1 sveikino susirinkusius pasa-

važiavę miestą, skubėjome suras- tŲ ž i n o m ų k o m p o z i t o r i u . T a r p vi-; giedojimas ir t. t. R. Kemežaitė i k d a m a s ^ ^ ž o d į j o n i š k i e t i s 
U „Mendelson Club salę, kurio- į ̂  e i l ė s kitataučių buvo dvi lie-! įteikė A. Dragunevičiui, Liet. ra-; k u n ^ 

tėviškės 
žemėje išaugusią žymiąją solis
tę Daną Stankaitytę. kvietė da
lyvauti jos koncerte ir dainų 
plokštelės pristatyme, kuris 

klubo vadovybės tos originaliomis kalbomis. So-1 gresą girdėjome tos pačios dienos į 

nainivs d augėsi, kad joniš ; šes, pateikdami da ig įvairaus, 
kdečia. ti pavieniai, tiek orga- j skanaus maisto. 3 vai. uvo . 
nizuotai ^Ktyviai reiškiasi vi-1 skubėta j ioniškietės Gū.os Cap-
suomeniniame bei kultūriniame i kauskienės koncertą, kuris pra-

remia spaudą, Lio ; ėjo su dideliu pasisekimu. Joniš
kiečiam," vadove ja darbšu, vei
kli valdyba, kurią sudaro: St 
sė Gelažiūtė - Petrelienė, Kos* 
Stasiulienė, Liuiu.s i>.maiti 
Juozas Stasiulis, Juozas Va. 
neikis, Juozas Vilča. Valdybai 
jau 12-ji metai vadovauja ener
gingas visuomenininkas, buvę 
Joniškyje pavyzdingas ūkinin 
kas, viršaitis, ūki: . ; . ->rgariza-
cijų, bendrovių -lovas, veikė
jas Liudas Ši; tis. 

Vyt Kas. 

DRAUGAS, pirmndimis, 1979 m. spalio rnfen. 15 d. ! 

Lietuvos kariuomenes kūrejui-savanoriui 
A. f A. JUSTINUI VAŠKEVIČIUI 

mirus, jo ŽMONAI. ŠONUI, DUKTERIMS, giminėms, 
draugams ir pažįstamiems nouširdžią užuojautą 
raiški d 

Liet. Kar. kūr. sav. s-gos V. D. Čikagos 
skyriaus vaidyba ir nariai 

Joniškiečiai nutarė kitais me-2moniy buvo apypilnė salė-1 listei akompanavo pianistas Jim į radijo bangomis, tai yra kongre- ;> _ . „. T f. , . 
:so atidarymą, sveikinimus, dr. ; a " ' " ' h"' " ^ rVI*~ Beveik visos vietos užpildytos Angell. I T ' — — — • Sarei +' * 

amerikiečiu publikos. Matėsi ne- ! Solistė buvo apdovanota gėlė- Rimo Petrausko kalbą. Buvo per r ^ ^ f V ^ T . Kvxecla*1 

Visai mažai ir lietuvių. I mis ir kitokiomis dovanomis. i duota koncertinė dalis Toronto , Į 1 " " * " ' 1 J M ~ ™ * 4
 l r * k l _ 

Skoningai apšviestoje scenoje! P o k o n c e r t o t e n p a t ^ ^ i Volungių kvarteto. Visa kita kon- * - e s t ų . Numatyta dvieJU 
pasirodė lyg Afroditė mūsų mie- n ė s b u v 0 v a i š i n a m i kmn j r p y r a - į P ^ e g a į , $ P e r d u o f ? ^ l i a u - M o r a r , a 
la Audronė: juoda, gražiai deko- j g a i č i a i s B a i g u s pasisvečiavimą! LB Hartfordo apylinkes valdy-- , - -

— Jei Sibiru . ūdur".oje už
darytas kalinys ;os, kad už 
jį meldžiamasi, lengviau iškęs 
visus pasityčiojimus. Ž F " =oii 

cuenų švente su koncertine pro-. s u n k u b ū t i v i e n a m ^ •_ 

v.avwr14 , T %f ^ ° . ^ ^ ^ J 0 • jutęs maža dalimi didelės bend-
ruota, dailaus sukirpimo suknelė \ £ j į į b ū r y s sWių*amerikiečių ir įba P*^ 1 A" D z i k o Pasiūlymą, nu-; dir. J. Mašinoms, Shazas ir kiti. j r o m ė n ė s jis sugebės likti žmo-
sudarė labai elegantišką įspūdį. Įietuviu buvo pakviesti i Gaižiūnų I t o r ė " Pa5*)™ « kasos mūsų j Vaidyba parengė šaunias vai- gumi. Ronu. Giedra 

_ v. ,. , . . XM , _ . ' v . w i - •_• apyl. atstovams, dalyvavusiems! , « — _ 
Rečitali pradėjo Mozarto kuri-; puošnius namus. Malonus seimi- Į ^ dovanas kaip įvertini-į ~~~ 

niu Porgi amor" ir „Le Nozze j ninkas dr A. Gaižiūnas ir miela , ̂  ^ ^ į . B e m o t u i _ ; 
* Ž ^ l 3 ^ J Ž T ^ mr**LAudr0ne, ^ S l U a l . V 1 " lOOdol. i rpo 25 dol. atstovams, 

Mylimam broliui 
A . f A . 

KUN. J U O Z U I ŠEŠTOKUI mirus, 
mūsų narei MARIJONAI MARMIENEI ir artimie
siems liūdesio valandoj reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

publika labai šiltas ryšys. j sus priėmė ir skaniai pavaišino. , 
Prieš kelerius metus begirdėtas Visi dalyviai liko patenkinti gra-į J (be balsavimo teisių), Linui Ba-

Audronės balsas labai nustebino, i žiai praleista popiete ,. ^ — I d a i Z d a n y t e i i r p a u i i u i Aleksand-
• J s „ nevičiui, Sigitai Banevičiūtei, Vi-
ir dvasinei . . ,.,, ' .*. . „ . . . . . , Al_, A 

— jis toks sustiprėjęs. Fortissimo I atgaiva. Sėkmės Audronei muzi 
gaidos tvirtas, garsios, išbaigtos,'kos ir dainos kelyje ir Dievo pa Į ^ ^ mėnesiui iau 
tyliosios - atremtos į kvėpavi-; laimos visai jos seimai . ^ r i n k t i a u k o s I i t u a n i s t i n i o 
mo techniką, buvo aiškiai girdi-: Teodora Serapiniene g v i e t i m o r e i k a l a r n s . Mokykloms1 

mos Keliose vietose jautėsi gra-; -_- *^ « ^ 
žus balso nuslydimo išdamavi- r l a n t O T O , L^Olin. 
mas — glissendo. Iš žemesnių į į , _ ' , , , 
aukštesnes gaidas perėjimas šva- ^ į ^ ^ T ^ ^ L 
rus. Žemesniosios gaidos pilnos, ATSTOVŲ PRANEŠIMAS 
išlaikytos teisingu kvėpavimu, Rugsėjo 16 d. po lietuviškų Šv. 
praskambėjo sodriai. Mišių Švč. Trejybės salėje buvo 

Prie gražaus dainavimo prisi- neilgi pranešimai, kuriuos davė 

mums paskirta kvota — 400 dol. 
Aukų mūsų apylinkė šiemet jau 
išdavė 2,502 dol. Būkime duosnūs 

! kaip visada ir paremkime lietu
viškų mokyklų darbą ir spaudą. 

METINIS RUDENS VAKARAS 
Spalio 13 d. rengė įdomu kon-

dėj© dar ir graži solistės laiky- Jaunimo kongrese dalyvavusieji j c e f t ą a l y v a v o jg New Yorko 
- • i„;r-.,"5 įsr.—irUt'i-oro nonor. nariai Pauliau* Rernoto oareis- . . . .. . «»-sena — laisva, kūrybinga, neper-.nariai. Pauliaus Bernoto pareis 

DEŠIMT METŲ BE A. A. ALEKS. MITKAUS 
estradinės muzikos vienetas: "Ji
nai ir trys Gintarai". Daininin
kus palydėjo akordeonu Vyt. 
Daugirdas — muzikos vadovas, j 
Vienete dainuoja: Danutė Striugai j 

Prieš 10 m. rugsėjo 8 d. Cm-;šalčiui šitokią paramą tur in t . ^ ^ fc Z e n Q n a s 
Prisimenu dažnas mūsų bend-i ' *Z . , v i - « «-m -, cagoje po ilgos ir varginančios 

ligos mirė Lietuvos operos so-į ras keliones: Chicaga, 
listaa a. a. Aleksandras Kut- i Yorkas, Bostonas ir t. t. Kiek 
kus. i daug iškalbėta, kiek dainų iš-

Nekartosiu čia jo biografinių; dainuota! Kad taip būtų užre-
žinių, necituosiu enciklopedinių į gistruota, užrekorduota tos nuo-
aprašymų apie dainuotas ope-įstabios liaudies melodijos iš 
ras Kauno ir Vilniaus operose i trijų solistų: Jadvygos Vence-
a r eitas įvairias pareigas. La-1 vičiutės, Aleksandro^Kutkaus ir 
bai kukliai velionis yra save iš- Vlado Baltrušaičio širdžių 

M »w • f>'s- B e t o N e w Y o r k o televizijoje 
ir estradoje debiutavo Paulius 
Rajeckas — pantomimistas. 

Programos repertuaras įvairus 
ir sudėtingas. Šokių metu dai
navo tas pats vokalinis vienetas, 
grojant orkestrui. 

šiame koncerte veikė jaunų 
šeimininkių bufetas, laimėjimai, 
kurių pelnas skiriamas Berže-

sakęs knygoje "Dainininko da- šiandien visa tai prisimini- j iį0 šokių grupei paremti 
lia". mas ir nesibaigiantis graudu- Į 

Noriu tik prisiminti keletą į lys. 
akimirkų iš mūsų šeimų bendrai I Kai susitinkam su velionio į 
praleistų dienų. Kutkai ir Bal-1 žmona J. Vencevičaite, vis dar j 
trušaičiai labai artimai bendra-Į gyvenančia ten pat Bridgepor-
vo visus 35 metus išeivijoje.! te, abi jaučiame lyg esame dar 
Prisiminimų tad labai daug, ir visi keturi drauge. Deja, tuš

čios prie stalo kėdės, tuštuma 
ir mūsų širdyse. 

2monos J. Vencevičaitės ini-

juo tolyn, juo jie ryškesni ir 
brangesni. 

Gyvenome tada dar labai ju
drioj lietuviškoj Bridgeporto ] ciatyva šv. Mišios už velionį 
kolonijoj. Buvome labai artimi j buvo atlaikytos š. m. rugsėjo 
kaimynai, drauge šventėme vi-j 15 d. Jėzuitų koplyčioje. Mišių 
sas didesnes ir šeimos šventes,: metu smuiku grojo P. Matiu-
drauge lankėme mūsų priete- j kas, vargonais M. Motekaitis. 
liūs — Reikalus Kenoshoj, dr. i Po pamaldų aplankėm kapą, pa-
Giniočius Waukegane ir kt. Vi-,puošėm rudens žiedais, dalį jų 
sur velionis mielai laukiamas, j padėję ir šalia amžinai besiil-
ew didžiausiu malonumu ir dė-1 sinčios a. a. aktorės Z. Arlaus-
mesiu klausėme jo pasakojimų, j kaitės-Mikšienės kapo. 
Daug keliavęs, daug ko paty^ Ir dabar dar matau pavar-
ręs, tad ir temų niekada ne-lgusią velionio žmoną J. Vence 

CHICAGOJf 
JONIŠKIEČIAI GRAŽIAI 
ATŠVENT* TRADICINĘ 

TfVIŠKfcS DD2NĄ 

trūksta. 
Ten pat Bridgeporte sekma-

vičaitę, sėdinčią prie kapo ant 
suolelio. Akys nukreiptos į 

dieniais šv. Jurgio par. bažny-;kapą. į gėles, į degančios žva-
čioj jis visada choro eilėse ir kūtės liepsną ir į tolumas, kur 
visus tenorus "veža". Ypatin-j reikia dar keliauti. 

Kiekvienais metais joniškie
čiai švenčia tradicinę tėviškės 
dieną — Angelų Sargų atlaidus. 
Spalio 7 d. 12 vai. į Jėzuitų ko
plyčią susirinko per 60 žmonių, 
Šv. Mišias atnašavo ir prasmin
gą, gražų pamokslą pasakė kun. 
Petras Daugintis, SJ. Maldose j 
buvo prisiminti mirusieji ir žu-> 
vusieji dėl laisvės kovos joniš-l 
kiečiai, o taip pat neseniai Ame- j 
rikoje mirusieji tėvynainiai: 
Aleksas Kasperavičius, Dr. Al
girdas Ramonas, mokyt. Adol
fas Orvydas, prof. dail. Adomas 
Varnas. 

gomis progomis ir solo pagieda. 
Gera vargonininkui V. Baltru-

Po šv. Mišių joniškiečiai su
sirinko pabendravimui Jaunimo 

Amžina ramybė mirusiajam. į centre. Kalbėjo pirm. Liudas 
L. Baltrušaitienė Šimaitis. Sveikindamas tėvy-

Ilgamečiui Hot Springs gyventojui 
A.f A. 

EDVARDUI JUŠKEVIČIUI mirus, 
žmonai ELEONORAI, sūnui VYTAUTUI su žmona, 
dukrai REGINAI ir giminėms reižkiame nuošir
džią užuojautą. 

Kun. P. Patlaba 
Dr. Z. Minginas su šeima 
J. Aukštuolis 
P. ir P. Balčiūnai 

D. ir V. Garbofrkai 
L Gudeliene 
V. ir J. Šklėriai 
A. ir S. Ingatiniai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. 
JUOZUI STRIMAIČIUI mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reižkiame žmonai OKAI, 
sūnui JONUI ir dukrai JŪRATEI 

Viera ii Bronius Juškiai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

M a š i n o m s V i e t a 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

Rugsėjo 29 d. Chicagos lietuvių Sv. Kazimiero kapinės* palaidota Marytė Kasakaitytė. ilgametė Filiae Lituaniae kor
poracijos pirm. nepriklausomoje Lietuvoje, pedagogė, istorikė, rašytoja, sulaukusi 82 merų amžiaus. Prie karsto, 
centre sesuo Ona Nakienė ir brolis Jurgis Kasakaitis. Kai reje skaito maldas kun. J. Juozevičius. 

r. Vyt A. 

A. + A. 
JUOZUI STRIMAIČIUI minis, 

gilią užuojautą reiškiame žmonai ONUTEI STRI
MAITIENEI, dukrai JURAI ir sūnui JONIUI su šei
momis. 

M. ir A.N. Vaitekūnai 

iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiNiuniiiiiiiiiniittimiiiMmiiiiiiitiiNiiiiiiiiniiuiiiMi'. 

PUTO DOVANA IVENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS | 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO f 
A N T R A L A I D A | 

- I l l a l d e - E 
• e c — m - PreL J « B M Kara is | 

liaujasi* Testamentas yra pratiiko formato, Įrištas kietais riti*. S 
Uaia. Vertimas padarytas graiia lietuvių kalba, afeceaato dika laida 

minom gyventojai prašomi pridtti 90 
(Kitur gyvenantieji pridėsite 25 

Gera prags vlatemi tslgytl NaaiJaJl T 

"DRAUGO** 
K a i n a — $8.00 

ir parsiuntimui. 

• RA U t A S 
W#tl 69fm StfMt 

QIU#tf§i IIIlMlt 9M21 
Sll HMM 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS- LABANAUSKAS 

330" SO. LIIL ANIC A U f Tel. >Ard* 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PI \C F Te! V Ir^inia --t>c": 
2424 W t>oth SIRFF T Tel. REpubiic 7-1213 

1102° Southvsevt Hi^hv\.iv PJIO*. Hiils. III. Tel. ^"4-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO C Al il(>K\IA \ \F i ei I Aiavette 3-3572 

JURGIS F. RUOMIN 
3 J » SO. IIILAMCA \ \ F Tel. >Ards--1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 SO. H Vi SIf .n SIRM f Tel. YArds --1«11 

Perskaitę " O r a u « " , duokite j į kitiems. 
VASAITIS - BUTKUS 

144.. s,i >0t(, \ > , < K .LKO. I I L I ei. OI vmpu 2-1003 

. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio men 15 d. 

X Tradicinio popieriaus DKV 
į no paroda su menininkų de-
\ monstracijomis Jaunimo centre 
į tęsis nuo spalio 23 iki 31 d. 
i Columbia kolegijos kilnojaiaoji 
| paroda paruošta su Illinois Art j 
Council ir National Endowment į 
for the Arts parama. Joje da- į 
lyvauja Chicagoje gyveną įvai-Dail. Vandos Aleknienės 

IŠ ARTI IR TOLI 

meno parodą oraėjusį penkta- n i* t a u t>"b l u •*w»y». P0*** 
dienį Jaunimo centre Čiurlionio!naus durWlul» « P»Puo*alų spe-
galerijoj atidarė vyr. skautinin-1 c i a l i s t a i : JaPonai' Mnie&ai. len
kė Irena Kerelienė, pasveikin- i kai« l o t v n a i * k i t L ^monstrą-
dama gausiai susirinkusius sve-1ciJ°s v v k s P a r o d o s v a į š h * m e t u \ 
čius pasidžiaugti šia meno \ Penktadienį, spalio 26 d. nuo 
švente. Dail. Jonas Kelečius \ ' : 3 ° v a L v a k - i r šeštadienį, spa-
pradžioje papasakojęs savo įs- j l i C 2 7 *- mo 1 0 i k i tt v a l -
pūdžius iš aktoriškų gastrolių,; x uetuvių fotografų meti

nėje parodoje, įvykstančioje š. 
m. lapkričio 2-11 dienomis Ciur-

kur kaip šviesos efektų didelė 
talkininkė buvo dail. A. Alek
nienė priminė kad dalininkės i '" '̂̂ " .̂f"*'1 ̂ ' ' " txj* Angeles, Calif., lietuvių parapijos salėje jaunimas papasakojo apie Europoj įvykusį ketvirtąjį lietuvių jaunimo 
rfnrhai VM rtMol&s Hi^inlinn* I ° G a J e n W J a u n i o <*nt- kongresą. Iš kairės LB apyl. pirm. R. Dabšys, Jaunimo sąjungos pirm, Asta Grakauskaitė, Linas PoUkaitkJ, D. 
oarDai yra u i u e ^ uibcipuuus r e g ^ ^ g g y ^ v i e t ą ^ y . Barauskaitė, Rimas Polikaitis, Rita Bareikaitė ir Vita Poljkaitytė. Nuotr. A. Gulbinsko 
vaisius. Parodą ruošusi skau-. d v g p r i e § ^ m e t u s ^giStel 
čių seserija visus pavaišino ka-; ^ ^ d r J u l i a u g A l g i r d o ^ 
vute. Dailiai išleista programa j m o n o n u o t r a u k o s 
dailininkė te-gia: "Kiekvienas i 
kūrinys yra nepakartojama ma
no gyvenimo dalis". Paroda 
tęsis ugi spalio 21 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRIEMIESČIŲ TAIJLA Įsų čekį, skirtą To United I i - i 9 dieną, kuri atnešė fatališką 
palio 7 d. pradėtas C h i c a J t-huanian Relief Fund of Ame-1 skriaudą Lietuvai. Giedojo so-

x Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejais suorganizuoti kalėdi- į 
nių papuošalų gaminimo kur-1 

sais tęsis visą lapkričio mėnesį 
j penktadienių vakarais 7:30-9 v., f " J j . - . 

ris iš Hamiltono Jaunimo centre j tradicinis vajus. Vajaus svar 
vaidins Gabrielės Zapolskienės | x "70 metų sukakties proga b u m a . vaizdžiai nusakė "Drau- j Pietvakarių Balfo 57 sk. val 
trijų veiksmų satyrinę dramą j sveikinu Draugą. Tai puikus Sas'' saiV0 vedamajame š. m. į dyba geraširdžiams Balfo rėmė 
Ponios Dulskienės moralė" sek- dienraštis. Jį skaitau nuo pir- spalio 6 d. Norisi tikėti, kad; jams nuoširdžiai dėkoja. 

X "Aukuro" dramos sambū-i ioje ir jos apylinkėse Balfo rica, atsiųs pakvitavimą tax-
i deductible. 

k L VALSTYBĖSE 
— Dail. A, Petrikonis, Juno, 

Fia., buvęs čikagietis prieš ke
letą metų persikėlė nuolatiniam 
gyvenimui į Juno Beach, Fla. 
Švelnus saulėtas klimatas atro
do dar labiau sustiprino daili
ninko kūrybingumą ir savo kū
riniams parodyti atidarė savo 
meno galeriją, čia galima pa-

! matyti vėliausius kūrinius ir 
į įsigyti įvairių gražių dovanėlių. 
(Populiarus ir mėgstamas pats 
{dailininkas ir jo galerija tiek 
•lietuvių, tiek ne lietuvių tarpe. 
Lietuviai dažnai įvairius lietu 
viškus parengimus užbaigia 
dail. galerijoje. Šįmet prieš Ka
lėdų šventes mano suruošti sa
vo kūrinių parodą Baltimorėje. 

— Tautos šventės minėjimą 
surengė LB St. Petersburgo, 
Fla, apylinkė rugsėjo 7 d. Flo
ridos lietuvių klube. Pirminin
kas A. Gruzdys trumpu žodžiu 
pradėjo minėjimą. Po šaulių 
pravesto vėliavų įnešimo, Šv. 
Kazimiero misijos klebonas kun. 
T. Degutis sukalbėjo maldą, 
trumpai apibudindamas 8-tos 

madienį, lapkričio 4 d. mosios į JAV-bes atvykimo die- v i s i lietuviai žino, kokios reikš-
nos (nuo 1949.VT. 13) ir kiek- m e s darbą atbeka Balfas ir, 
vieną dieną džiaugiuosi jo su- k a d visi save laikantys lietuviais 

. laukus" — rašo mums Ona Gus- b u s dosnūs broliškai šalpai, ku-
dienį, spalio 17 d., 1 val. po j t i e n ė a ^ A n g e l e S ) s a v o ^^ rią vykdo Balfas. Infliacijai' sąvoka giliai yra įstrigusi lietu 
pietų Marijonų vienuolyno s v e - , k i n i m u g p a r e m d a m a 7 9 d o l e r i u kylant, lauktina, kad ir Balfojvio širdyje: Vilnius — mūsų 

x Marijonų bendradarbių su
sirinkimas bus ateinantį trečia

ip Brž. 

VILNIUS EB SPALH) 9-TOJI 

Šių glaudžiai surištų žodžių 

listė G. Mažeikienė ir vargona
vo muzikas Motekaitis, 

Po pamaldų įvyko minėjimas 
prie žuvusiems paminklo, kurį rugsėjo istorinę reikšmę, o po 
pravedė inž. K. Ozelis. Aukurą j to dr. J. Petrikas savo pa-
uždegė gen. konsule J. Dauž- j skaitoje nurodė ateities veiklos 
vardienė, vainiką padėjo vilnie- kelius. Po paskaitos sekė me
čių vardu VaL Šimkus ir pa- ninė dalis: St. Vaškys pade-
grindinę kalbą pasakė Altos pir- klamavo du eilėraščius ir kolo-
mininkas dr. K. Šidlauskas.į nijos keturios ponios: I. Jur-
Gaila, bet negalima praeiti ne- gėlienė, K. Razgienė, M. Vir-

tainėje prie -Draugo". Laukia- a u k m ^. e g a m e ^ . p a j a m o s kiltų, nes prašančių i tautos didybė ir pasididžiavi- paminėjus kalbėtojo vengimą ,bickienė ir E. Vizbarienė padai 
mi visi bendradarbiai ' ' - - - --- •* - . - . . . « — ~™s:„,-,. :_ :x .-_ ,._• • ,-^,?n «T r, „;,„•,„A« 1,1 „„-:.," ;, 

dėkingi 
X Alinos Skrupskelienes re

daguotos lietuvių rašytojų an-
tologijos Lituanian writers in m o k e g t į m p a r a m ą ^ ^ 

pagalbos skaičius nemažėja. į tnas, spalio 9 — priešo klasta, 
čikagiškiai daugumos aukų! apgaulė ir kėslas sunaikinti vi-

x Petras Stakė, čikagiškis,! rinkėjų bus asmeniškai apian-' sa tai, kas lietuviui brangų. Ne
atsiuntė Garbės prenumeratos > kyti, bet priemiesčiuose asme-! stebėtina, kad lietuvių tauta, 

the west, sutiktuvės įvyks lap- čiui maloniai dėkojame. kričio 9 d., penktadienį, 8 v. v., i 
Jaunimo centro kavinėje. Visus j x Dainavos ansamblis veika-
kviečia Amerikos Lietuvių bib- ] ą „ E m P l a t e r y t ėM a t a t y s a e _ 
liotekos leidykla. 

X Rašyt. Nijolei Jankutei 
skirta vakaronė įvyko praėjusį 
penktadienį Jaunimo centro ka-! t o" n u m e r i s Jau P a r u o 8 t a a sPau 
vinėj. Vakaronę pradėjo skau- j fM i r 8 1 o n U 8 d i e n o i n 1 8 atiduotas 

niškas aplankymas iš aukų rin-1 jausdama ir net išgyvendama 
kėjų pareikalauja nemažai pa- i tą pavojų, desperatiškai kovoja 
stangų. Geros valios lietuviai i organizuotai ir pavieniai — par-
yra prašomi palengvinti Balf ui j tizaniškaL 
vajaus naštą. Arčiau gyvenau- j ^ * k a 8 m e t , Vilniaus krai
čius aukų rinkėjai K. D a n ^ to lietuvių s^os Chicagos sky-

;. ^_ull_ - .. i r a u s k a s . v - Lapenas ir K. Bru- riu8 mmošė fio ? ^ y - j . 
Naujas L,etuvio rumabs- j ̂  a p l a n k y s asmeniškai arba r i a u s dienc* minėjimą kuris 

velande lapkričio 18 d. 

kontaktuos laiškais. Be to, į v y k o J a u m m o caAn ^yvau-
! ™ ^ 8 J ^ Ž m 0 m a : ? a l d a U g b i j a n t - atstovaujant vilnie

čių seserijos vyr. skaut. Irena \ " D r a u g ° " spaustuvei rinka šį i tuvių gyvena priemiesčiuose, ku- Į č i a m g š a u U a m g fr 8 a v a n o r i a m | | 

KereUenė, pasveikindama gau- i n u n ! e P .***&** R u t a Klevą | r i ų aukų rinkėjai negali pa-' v ė I i a v o m i s > 
Vidžiūnienė ir Gintautas Juod-

Redakcijos adresas: 
šiai susirinkusius rašytojus 
bičiulius ir gerbėjus. Pokalbiui g u d i 3 

su rašytoja vadovavo k r i t i k a 8 , 23500 Via Galera, Valencia, Cal.. 
A. T. Antanaitis. Rašytoja p a - j 9 1 3 5 5 " 
pasakojo apie savo kebą į K- x , ^ „ „ ^ 1 ^ sukatas, č i k a . 
teraturą, paskaitė poezijos ir; .,, . . , „. _ . M 
prozos. Vieną novelę autorė ^ k l s ' P a r e m ė s a v o Mėnrašti 6 

siekti, neturi adresų. A p e l h i o - ' ' - . . ' j d r a i Paėmus> nežiūrint į pami-
jame į jų sąžinę, kviesdami bū-, T e n k a apgailestauti, kad fa- nėtus neapsižiūrėjimus, visais 
ti broliškos šalpos rėmėjais, a t - i t o s organ izacijos, įskaitant ir ( atžvilgiais minėjimas buvo pras-

savo gražioje ir išsamioje kai-1 navo "Už gimtinės klonių" ir 
boję prisiminti spalio 9 dieną į "Lietuva brangi". Akompana-
bent vienu kitu žodžiu. Taip !vo G. Jezukaitienė, šios daini-
pat paminėtina, kad ir skelbi-1 ninkių grupės vadovė. Po pro-
muose nebuvo rašyta, kad bus I gramos svečiai apie porą valan-
minima spalio 9-toji diena. Tad dų dalinosi įspūdžiais, gerdami 
nestebėtina, kad apie sąmonin-' kavą ir užkandžiaudami. Tai j 
gą ar nesąmoningą vyksmą kai 
kieno plačiai komentuojama. 

Tuo pačiu tenka pasakyti, i Kamiene, R. Krivienė, O. Pu 
kad šis prasmingai iškilus mi- j pininkienė, E. Purtulienė, J 
nėjimas buvo lyg ir nepilnas, 'Pupelienė, V. Palčiauskienė, O 
nes praeityje buvo ruošiamas Rmkienė, Bručienė, V. Gruzdie 
ir viešas minėjimas salėje. Šį|nė» s - Stanelienė, G. Jasinskie-
kartą nežinia dėl kokių prie- n e "* S. Vaškienė 
žasčių nuo jo atsisakyta. Ben-

1 organizavo apybnkės vicepirmi
ninkė A. Kliorienė, prisidėjo A. 

skaitė drauge su vakaro vado- dolerių auka. Ačiū. 
vu ir susilaukė susirinkusių jų j 
didelio pritarimo. Buvo iškvies-! 
tas ir rašytojos vyras VI. Užu-; 
balis. Kadangi tą dieną sukako 
Užubaliams 22 m. vestuvių su-! 
kaktis, tai porai buvo sugiedo
ta Ilgiausių metų. Pabaigoje vi-

siųskite savo auką pietvakarių! f™™' nedalyvavo, nors šiaip 
Balfo 57-to skyriaus iždininkui į f*™ buyo gražus skaičius, 
- Rimantas Gražulis 3 3 1 4 1 ^ ? ^ 1 0 0 , ^ 5 m e m 4 ; ^ , p a r 0 : 
Charlemagne St., Hazel Crest, 

i UI. 60429. Iždininkas gavęs jū-
do mūsų visuomenės Vilniaus 
reikalų didį supratimą. 

Pamaldose buvo jaučiamas 
gilus dvasinis susikaupimas, nes 
melstasi už žuvusius karžygius 
dėl Vilniaus ir Lietuvos laisvės. 
šv. Mišias atnašavo kun. J. Bo-
revičius ir pasakė gražų pa-

Chicagcs miesto ir paraoinių: Šiais mokslo metais Chicagosi™0 J*' . pasigesta neišgir-
_ *. ;l . •. . , -K̂ . j v . _ z~ 'dus ne vieno žodžio apie spalio 

CHICAGOS ŽINIOS 
AUTOMOBILIŲ LIPINUK'U MIESTO MOKYKLOS 

šiems padėkos žodį tarė rengė-; mokyklų auklėtiniai pakviesti miestas turi 556 pradžios mo
jų vardu Rita Penčyiienė. Su-! dalyvauti konkurse — sukurti I kyklas, 76 aukštesnes, 23 ama-
sirinkusieji buuvo pavaišinti ir j 1980—1981 metams automobi- Į tų ir kitokias. Pradžios mokyk-
turėjo progos įsigyti autorės 
knygų. Buvo apstu rašytojų, 
dalyvavo svečias iš Australijos 
sol. J. Rūtenis ir iš Los Ange
les Br. Raila su ponia. 

X M. Ulėnienė iš New Yorko 
paskyrė "Draugui" 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Švč. M. M. Gimimo para
pijos draugijos mokyklos parė
mimui ruošia 
10-11 d parap 

lių lipinukus. 
STIPRI POLICIJA 

lose yra 347,529 mokiniai, aukš-1 
tesnėse 147,359. 

BRANGS ELEKTRA 

"DONŽUANAS PRAGARE" 

Šitokių pavadinimu Bernard 
Shaw dramą stato Chicago Ci
ty teatras, šiame jo veikale 
yra daug filosofinių minčių ir 
linksmo humoro. 

mingas ir naudingas. 
i. Tijūnas 

Chicagos policijoje yra 16,137 
tarnautojai: 13.026 policininkai, į Edison Commonwelth bend-
1,670 civilių, 1,350 sargų skers-; rovė prašė leisti pakelti elektros 
gatviuose, 25 raitosios policijos į kainą 9.2rc. Illinois Komercijos! PABĖGĖLIŲ KOMISUOS 
nariai. j komisija leido pakelti 1.65%. ! PIRMININKAS 

CHICAGOS UGNIAGESIAI unKVKtr n y i i n r a g Notre Dame universiteto pre-
; zidentas T. Hesburgh preziden-

MOKYKLŲ DEFICITAS 
Chicagoje veikia 119 ugnia-; Nauja sutartimi Chicagos mo-1 to Carterio paskirtas Imigra-bazara lankricio ^e311* stočių, kunose dirba 4,619 , .̂ • *, , ,- . . , „ 

oazarą lapKncio ^ 7 *» -« kytojų atlyginimas pakebamas cnos pirmininku. K 
iios salėie į ugniagesių. Jie 1978 m. buvo:0 , . Z . . ° . , , . . . r

 t i . , 
t jos saieje. L ^ T ^ . T . M . M j l o o : 8 l 2 . Rūpinamasi, kad tas algų res paruosti planus, išsaukti gesinti gaisrų 99.422 pakėlimas Chicagos X Aukų po 3 dol atskaitė: kartus, o ugniagesių greitosios; ^ 7 - 7 ^ " « * T ! T I M T ' T "*"61<X"U"° " KZT*Z 

L i na^lhos 2&J* h, J ! i«.„w ! b l u d z e t U 1 ^ a h d u o t l 1 3 3 ' 3 ^ V1™"™ P a t e A t l * Pr. Aglinskas, K Balsevičius. • pagalbos mašinos buvo iššauk 
Br. Dovilas, Br. Žiogas, Ant. tos 173,775 kartus. 
Urbonas, Veronika Janulienė, 
Pr. Ivanauskas. Visiems ma
loniai dėkojame. 

dol. deficito. 

MIESTO BIBLIOTEKA 

Chicagos miesto biblioteka tu-

Komisija tu-
bečiančius 

švietimo imigrantus ir pabėgėhus, ir tuos 
1980 m 

rugsėjo mėn. 

X NAMAMS PIRKTI PA-! ^l**™*"*- ?°*e *5a 6 ' ' : 
KOLOS duodamos mažais mė- ^ . u ^ ^ ^ ^ ė j U 1 

biblioteka »un 657.821. 
KATALIKŲ MOKYKI/K 

Chicagos arkivyskupija turi I 
238 pradžios mokyklas, kuriose i 
yra 86,160 mokinių ir 47 aukš-' 
tesnes mokyklas, kurias lanko 
35,895 auklėtiniai. liuteronai 

įmokėūm&is ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
W«* Cermsk Road — Telef 
VI 7-T747 (sk.) 

y f*ttn»m ar da-ltnam laikui rei
kalinga ma«;nra£t4 niok?.;̂ i tar

nautoja lengvam rastines darbui: . Chicagoje turi 33 pradžios ir 2 

PARAMA LIETUVOS 
DIPLOMATINES TARNYBOS 

IŠLAIKYMUI 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos pastangomis 
kongresmanas Charles Dougher-
ty (resp. iš Pennsylvanijos) į 
JAV Atstovų rūmus š. m. rugsėjo 
26 d. įnešė įstatymo projektą (H. 
R. Nr. 5407), kurį JAV kongresui 
priėmus, pradedant 1981 me
tais Lietuvos atstovybės Washing 
tone ir Lietuvos konsulatų JAV 
išlaikymui kas metai būty skiria
ma 250,000 dol. suma. Minimus 
fondus administruotu Lietuvos 
atstovas Washingtone ir jie būty 
naudojami įstaigų išlaikymui ir 
Lietuvos atstovo paskirty diplo
matų atlyginimui. Atstovo pa
skirti asmenys turės būti lietuviu 
kilmės (negalės būti JAV pilie
čiai) ir jiems bus teikiamos visos 
privilegijos ir imunitetas, kuriuo 

— lietuviškos vestuvės. "Rug
sėjo 1 d Prisikėlimo par. šven
tovėje susituokė Alvydas Pet
rauskas ir Irena Simanavičiū
tė. Apeigas atliko jaunojo dė
dė kun. G. Kijauskas, SJ, at
vykęs iš Clevelando, talkina
mas par. klebono kun. Aug. Si
manavičiaus, OFM. Jungtuvių 
pamaldų metu giedojo sol. R. 
Strimaitis, vargonais palydint 
muz. S. Gailevičiui. Vestuvinė 
puota įvyko Prisikėlimo parap. 
salėje. Jai vadovavo jaunosios 
dėdė Vyt. Bireta. Pasakyta ke
letas sveikinimo kalbų. Ypač 
gražiai reiškėsi jaunimas, įsi
jungęs su dainomis ir lietuviš
komis vestuvių tradicijomis. 
Abu jaunieji yra baigę a u s 
tuosius mokslus. Jaunoji buvo 
aktyviai įsijungusi į Lietuvių 
Bendruomenę — buvo Toronto 
valdybos nare. 

feM 

— Dailės .paroda. Toronto 
skautininkų-kių ramovė rugsė
jo 29-30 d rengia dail. Prano 
Gailiaus meno darbų parodą 
Lietuvių namuose. Dailininkas 
yra gimęs Lietuvoje. Po karo 
pasitraukė į vakarus ir 1950 
m. apsigyveno Paryžiuje, Pran
cūzijoj, kur studijavo meną 
Fernand Leger ir "L'Ecole Na-
tionale de Beaux-Arts de Pa
ris". Dalyvavo daugelyje paro
dų įvairiose galerijose Paryžiu
je, Vokietijoje ir Chicagoje. 
šiuo metu vieši Š. Amerikos že
myne, kur numatytos suruošti 
jo darbų parodos Chicagoje, 
Los Angeles ir Toronte. 

— Calgary, Alberta, LB apyl. 
tė. Pagalbinė komisija: Vanda 
VVideen, Marija Stankevičienė, 
Shirley Šukienė, Susana Bra
zauskaitė, Mooch šukytė, Le
vas Ulbinas. Tautos fondo at
stovas — Pranas Gluoksnys. 
Revizijos komisija: Kazys Vait-
kūnas, Petras Devenis. Atstovė 
į "Cultural Heritage Council" 
— Elvyra Krausienė. 

— Kęstutis SmaUnskas šie
met baigė University of Michi-
gan, Ann Arbor, Mich., baka
lauro laipsniu iš metalurginės 
inžinerijos. Dabar tame pačia
me universitete dirba tyrimo 
darbus savo specialybėje ir tę
sia studijas magistro laipsniui. 
Savo plunksnos darbais yra uo
lus bendradarbis universiteto 
laikraštyje, taip pat aktyviai 
reiškiasi studentų profesinėse 

< i n » 

»/«iV. 

naudojasi panašaus rango kitų j organizacijose. Lietuviškos vei 
valstybių diplomatiniai atstovai, j klos irgi nepamiršo. Yra baigęs 

JAV LB Visuomeninių reika- Detr°ta> lituanistinę mokyklą, 

l l f l f 

lų taryba minim,o įstatymo pra 
vedimui šiuo metu mobilizuoja 
darbuotojus ir greitu laiku pla
nuoja pradėti plačią akciją JAV 
kongrese ir lietuviu visuomenė
je dėl minimo įstatymo pravedi-
mo. 

Tenka pastebėti, kad įstatymo 
pravedime kongr. Dougherty ar 
timai bendradarbiauja su kaden
ciją baigiančiu JAV LB krašto 
valdybos pirmininku inž. Alg. Ge 
čiu. A. Gečio šeimos nariai (žmo 
na Teresė ir jaunesnioji duktė) 
aktyviai buvo įsijungusios į C. 
Dougherty į JAV Atstovų ru-

šoko tautinių šokių grupėje ši
lainė, dalyvavo St. Sližio jau
nimo chore ir kaip krepšinin
kas buvo lietuvių sporto klubo 
nariu, šiuo metu yra veiklus 
ateitininkuose. Jaunojo akade
miko tėvai yra Stepas ir Stasė 
Smalinskai, gyv. Livonia, Mich. 

URUeVAJUJ 
— Kun. Jonas Giedrys, SJ, 

lietuvių parapijos klebonas ir 
nuoširdus veikėjas Urugvajaus 
lietuvių kolonijoj, paminėjo ku
nigystės 30 metų sukakti. 

u|p pat reikalingo, 2 moterys, kad aukštesnei mokyklas su 5,404 **"» V a s a r i o * gimnazijos personalo 1S79-80 m. m. Pirmoje eilėje iŠ kai- į?rjmcimo L,m ,, > ia DW|*i ,,, - vra vu»ninti»U« m-
ir vyresnio amiiaug lengvam fa- -inlrini*--. *„j a ; m^^i* *n

 r6s: mergaičių bendrabučio ved. M. SmHienė, dir. V. ̂ fatkeviCius, kuratori-1 "Z"5 B ™ V T lca.T^Pan' a- y°u jSiuo jnetu yra vienintelis res-
hriko darbui. Skambint tarp 7:30 ^ y ^ni.agoje tu- ^ ^.^ kufj BernatonJst „ ^ D. Grybinaitė. mokyt. D. Auguatinavičiutė. j *h<>rty laimėjo pnes paskutiniais j publikonas atstovaująs Philadel-
val. ryto ir 4:30 val. popiet telef. j n 9 pradžios ir 2 aukštesnes antroje eilėje reikalų ved K Baronas, berniukų bendrabučio vedėjas V. Lem-1 metais lietuviams buvusį nepa-, phijos didmiestį JAV Atstovų ru-
•61-7400. (sk.) j mokyklas. įke, trečioje eiiėje mok. E. Kaciukevičius. mok, V. Svuas, kun. F. Skėrys. \ lankų kongr. Jashua Eilberg irĮmuose. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniimiiiiifiiimiir 
Advokatas JONAS GIBAIT1S 

8247 So. Kedade Avenus 
XW. — 776-8700 

Chicago, niinois 00029 
Darbo v a l nuo 9 iki 7 val. vak. 

OeOtad. 9 vaL iki 1 va l d,..'... 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiitiiitniattt 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiin 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS'"" 
Darbo valandos: nuo 9 r. r. Iki f 
•ai. rak. Soitadi«nl nuo 9 ral. ryta. 

iki 12 v* V 6. 
Ir pagal susitarimą. 

TeL 770-5102 arba 770-5160 
2049 W. OS Street 

ChJcago, BB. 00029 
iiniiiiiiiiiKiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

Prof. Dr. Br. PorilaitU 

Žemės Ofcio Akademija 
Tai trumpa istorija apie 2emės 

ūkio Akademiją, vienintele Lietu
vos aukStąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. ...vo 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudi 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valatt-
jog mokesčio. »—-

. - - « 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «8rd 8t., 

ChicagA, H. mZ9 

Jonas Karrelit r.»5? 

PREKYBININKO KBJU 
Prlslmmsaal 1995-1977 

Didelio formato, 455 pusi. Kisti' 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. SliifoH 
gyventojai dar prideda 73 et. v§j*» 
tijos mokssėio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. ttffd St, 

Chicago. ŪL 09K9 


