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RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIO 
SUSITIKIMAS SU DEKANAIS 

(Tęsinys) 

Pagrindiniai įstatymai yra 
šie: 

1. TSRS Konstitucija, kurios 
svarstyme aktyviai dalyvavo 
net dvasininkai, gal užsigavę, 
kad nebuvo įtraukti į komisijas. 

2. Baudžiamasis kodeksas, 
str. 143-145. 

3. Baudžiamojo kodekso ko
mentaras. 

4. LTSR ATP įsakas dėl ad
ministracinės atsakomybės už 
religinių kultų pažeidimus". 

Be to, įgaliotinis minėjo eilę 
nutarimų ir potvarkių, nenuro
dydamas jų paskelbimo šalti
nių: 

1986. V. 10 nutarimas Nr. 
361, pagal kurį RRT įgaliotinis 
turi teisę aiškinti įstatymus; 
1972. m . 31 Nr. 31, 1977. XII. 
28 Nr. 639 dėl nepilnamečių da
lyvavimo choruose ir procesi
jose. 

"Šiais dokumentais vadovau
jasi visi tarybiniai darbuotojai; 
jų laikosi ir dauguma kunigų. 
Yra labai nenormalių dalykų: 
užsienio laidos, "Kronika", kita 
literatūra, net laidotuvėse kal
bos ne apie velionį, o politikuo
jama. 

Pagrindiniai pažeidimai: 
1. Kunigai kišasi dėl sutarčių 

sudarymo, — dvasininkai vilki
no, šmeižė, net draudė komite- j kfomis formomis, net prisiden-
tams jas pasirašyti. Pvz., kun. j giant pamaldomis negalima. Ap-
Paliuliukaitis, Žeimelio klebo- į moko vaikus: Šatės, Tverai, Alsė-
mas, išvaikė dvidešimtuką. Kaijdžiai, Kuliai, Rietavas, Pajūralis, 
kurie kunigai neleidžia vykdo- j Teneniai, Lenkimai, 2em. Nau-
majam organui padaryti inter-; mieštis, Švėkšna, Tauragė, Pa-
vencijų bažnyčioje (Salų klebo-; langą. 
nas Nykstąs). Kai kurie klebo-1 Kai kurie kunigai bando pa
nai bando pavaduoti komitetą! tys konfirmuoti: Adutiškyje. 
turto valdyme, neduoda pasi-' (Bus daugiau) 

reikšti revizijos komisijoms (Po. 
ciūnėlių klebonas) A. Jokū-
baųskas pats save išsirinko pir
mininku. Adutiškio klebonas B. 
Laurinavičius išsirinko save se
kretoriumi Kam? Maža dar
bo? Reikalus veda patys: ku
nigai: Garjonis, Miškinis, Jud-
žemis, Budrikis ir kt. 

1976. VU 28 RRS Nuostatų 
19 str. kunigo veikla apribojama 
jo bendruomenės teritorija, at
laidams galima kviesti kaimy
nus, suderinus su vietos val
džia. Būna, kad stato princi
pus ir neprašo. Atsiranda ir to
kių politikierių, sako, kad nėra 
tokio įstatymo. Yra ir būtina 
laikytis! 

Kleb. Svarinskas visur važi
nėja ir kalba, o atsako šeiminin
kas. Šilalės rajone nederina pa
kvietimų tik kleb. Miškinis. Ši
luvos kleb. Grauslys vienam ne
leido kalbėti sakykloje, o tas 
kalbėjo nuo altoriaus. 

Pagal LTSR BK 143 str. drau
džiama mokyti vaikus tikėjimo 
tiesu, draudžiamos adoracijos, 
chorai, patarnavimai, visokios 
sargybos, (kun. J. Zdebskis net 
organizuoja stovyklas su šven
tais paveikslais palapinėse). Kam 
reikia rizikuoti, kad būtų trau
kiama baudžiamojon atsakomy
bėn? 

Mokyti gali tik tėvai, kitaip jo-

Castro paleido 
buvusį draugą 

Revoliucijos vadas nepritarė komunizmui 
San Jose. — Praėjusią savaitę 

Kuba paleido iš kalėjimo 20 me-
Salvadoro naujoji valdžia, penktadieni paskelbusi ultimatumą sukilėliams per 72 vai. paleisti suimtus valdžios i t u iškankintą Huber Matos, bu-
įstaigų tarnautojus. Valdžią sudaro du karininkai ir trys civiliai, nuosaikių kairiųjų pažiūrų. Ultimatume sakoma, 
kad neramumams malšinti bus panaudota kariuomenė. 

Siūlo sutrumpinti 
darbo savaitę 

Projektas įvesti 35 valandų savaitę 
Washingtonas. — Kongrese 

prasidėjo debatai apie Amerikos 
darbininkų darbo savaitės ilgu-

tetyje, kad jis šio projekto nerems. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Ispanijos referendume dėl 
autonominių teisių Katalonijoje 
88 nuoš. balsavusių pasisakė už 
autonomiją, o trijose baskų pro
vincijose' vyriausybės pasiūly
mą priėmė net 90 nuoš. 

— Londone įvykusios Izrae-
Jo nuomone, kiekviena darbo 
unija gali derėtis su savo darb-

mą. Atstovų rūmų pakomitetis daviais ir derasi ne tik dėl atlygi- lio-Egipto derybose dėl palesti-
svarsto įstatymo projektą, kuris Į nimų, bet ir dėl darbo valan- j niečių teisių, pirmininkaujant 
siūlo sutrumpinti darbo savaitę 
iš 40 valandų iki 35 vai. Projek
tas uždraustų priverčiamą ilges
nių valandų darbą ir nustaty
tų, kad už viršvalandžius darb
davys turi mokėti ne pusantro 
karto daugiau, bet dvigubai dau
giau. 

Dabartinis darbo savaitės va
landų skaičius buvo įvestas 1938 

m. paskelbus Fair Labor Standards 
Act. Tuomet vietoj 48 valandų 
savaitės buvo įvesta 40 valandų 
darbo savaitė ir nustatytas mo
kėjimas už viršvalandžius. Šis įs
tatymas paliečia pie 57 milijo
nus Amerikos darbininkų, apie 
60 nuoš. visų darbo žmonių. 

Naujos darbo savaitės šalinin
kai, jų tarpe daug darbo unijų 
vadų, aiškina, kad bedarbių nuo
šimčiui pakilus, apie 6 milijonai 

dų. Jų nereikėtų nustatyti įsta- į specialiam JAV ambasadoriui 
tymų keliu, bet laisvų derybų 
būdu, pasakė sekretorius. 

Atstovas John Conyers, Michi-
gano demokratas, kuris siūlo nau
jąjį įstatymą, kalbėjo, kad trum
pesnė darbo savaitė padidintų 
darbo našumą, darbininkai būtų 
energingesni, laimingesni, dau
giau patenkinti savo darbu. Be to, 
atsiradus daugiau darbininkų, 
padidėtų valstybės gaunami pa
jamų mokesčiai, sumažėtų be
darbiams mokamos pašalpos. 

Amerikos Prekybos rūmų or
ganizacija nepritaria darbo savai
tės trumpinimui, nes tas tik padi
dintų viršvaladžius ir apsun
kintų darbdavius. Sis bandymas 
pakeisti valandas rodo, kad unijų 
vadai, negalėdami išsikovoti iš 

Robert Strauss, buvo susitarta 
dėl Vakarų kranto ir Gazos pa
kraščio gyventojų rinkimų, ku
riuos prižiūrės Izraelio ir pa
lestiniečių civiliai 

— Pietų Afrika paneigė gan
dus, kad ji išsprogdino atominį 
užtaisą. 

— Valstybės sekretorius 
Vance pasakė, kad Nato valsty
bės turėtų pirma sustiprinti sa
vo raketinius ginklus, o tik tada 
derėtis su sovietais dėl nusigin
klavimo, kitaip sovietų persva
ra liks pastovi. AlneriSa spau
džia Vakarų Europos valstybes 
išstatyti 464 skraidančias ra
ketas ir 108 Pershing klasės, 
vidutinių nuotolių raketas sa-

vusį mokytoją, revoliucijos vadą, 
Kub.os sukilėlių majorą, vėliau 
paskirtą Camaguey provincijos 
karinį gubernatorių. Pasisakęs 
prieš Fidel Castro palinkimą į ko
munizmą Matos buvo suimtas 
1959 m. spalio 21 d. ir apkaltin
tas "revoliucijos išdavimu". Jis sie
kiąs demokratinės, tautinės Ku
bos, o ne Maskvos tarnaitės, pa
reiškė paleistas kalinys, praleidęs 
Kubos kalėjimuose 20 metų. 

Matos suėmimo metu iš Kubos 
kariuomenės pasitraukė 22 kari
ninkai, kurie visi irgi atsidūrė ka
lėjimuose. Daug kartų tarptauti
niai revoliucionieriai apeliavo į 
Kubos vyriausybę, prašydami pa
leisti Matos. Bolivijos prezidentas 
1969 metais siūlė iškeisti Ma
tos į prancūzų revoliucionierių, 
suimtą Bolivijoje, Regis Debray, 
tačiau Castr.o atsisakė. 

Atvykęs į laisvą Costą Ricą ka
linys Matos papasakojo apie Ku
bos kalėjimus. Jis 16 metų pra
leido atskirtas nuo kitų kalinių. 
Suėmimo metu Matos buvo 40 
metų stiprus vyras, dabar jis pa
senęs, pražilęs, labai pavargęs, 
tačiau —"manęs nesunaikino ir 
nepalaužė", pasakė Matos Costa 
Ricoje, kur jį verkdamas pasitiko 
prezidentas Rodrigo Carazo ir 
buvęs prezidentas J.ose Figueres, 
pats buvęs sukilėlis prieš Batistos 

diktatūrą. 
Matos patyrė, kad Kubos val

džia skleisdavo žinias liaudyje, 
kad jis kalinamas puikiuose rū
muose su oro vėsinimu, geru mais
tu. Jis papasakojo, kad seseris 
metus jis praleido Pines salos ka
lėjime, dvejus metus sėdėjo dvie
jų metrų ilgumo ir trijų pėdų 
aukščio skylėje žemėje, kur ne
matė saulės, negavo gryno oro. 
Perkeltas į Havanos kalėjimą, jis 
irgi sėdėjo vienukėje visiškai nuo
gas. Iš Havanos po susirgimo. 
jį perkėlė į kitą kalėjimą, kur jis 
sėdėjo su 12 kitų, vadinamų 
"plantados". Kaliniai atsisakyda
vo stebėti televizijoje kartais de
monstruojamus filmus, atmesda 
vo bet kuriuos komunistinės val
džios "pagerinimus", nes jie ne
norėjo turėti su kaltintojais jo
kių reikalų. Už tai vėl būdavo 
įvairiai baudžiami. 

Matos paleidimo dokumentuo
se buvo įrašytas žodis "išdavikas** 
tačiau tai esąs melas, jis savo tė
vynės neišdavęs, už ją kovojęs, 
tik nesutikęs, kad ji būtų suko-
munistinta, paaiškino Huber Ma-
t*. 

darbdavių naujų valandų ko-ivo teritorijose. 

kuriais šventasis Tėvas ragino 
pasaulio kraštus kurti teisingu
mu ir pagarba žmogaus teisėm 
paremtą pasaulinę taiką. 

apaštalinė kelionė į Jungtines 
Amerikos Valstybes tebėra ne tik 
šio krašto katalikų, bet ir neka-
talikų dėmesio centre. Amerikie
čių religinė spauda vienin
gai iškelia šios kelionės istorinę 
reikšmę, pažymėdama, jog visuo
tinį entuziazmą sukėlęs popie
žiaus apsilankymas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse vėl suartins 
su Bažnyčia nemažai žmonių, 
kurie buvo nutolę nuo tikėjimo. j ^ ^ ^ _ ^ ^ t d g . 
Amerikiečių vyskupų kon eren- „„« n u t e i a e d u p a l e s t m i e č i t t 8 t e . 
a,os pirmininkas arkivyskupas •, ^ ^ ^ ^ u fflėn ^ 

dų sutrumpinimas padrąsintų 
darbdavius priimti daugiau dar
bininkų, užuot mokėjus aukštus 
atlyginimus už viršvalandžius. 
Įstatymo šalininkai tvirtina, kad 
atsirastų 9 milijonai naujų dar
bų. 

Projekto priešininkai mano, 
kad sutrumpinus darbo valan
das, tačiau palikus tas pačias al
gas, būtų paskatinta infliacija. 
Darbininkai, gavę daugiau lais
vų valandų, nenaudotų jų po-

plataus" atgarsio amerikiečių tar- * * * bet i e š k o t u Šalutinių dar-
pe susilaukė tie popiežiaus žodžiai, °ų. 

amerikiečių neturi darbo. Valan'lektyvinėse derybose, bando savoj — Senato demokratų vadas] 

POPIEŽIAUS KELIONES 
AMERIKOJE ATGARSIAI 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo į lios žm.onės, nepriklausomai nuo 

jų religinių įsitikinimų. Ypač 

Nuteisė mirti 
du palestiniečius 

Quinn pažymėjo, jog popiežiaus 
vizitas Amerikoje labai sustiprino 
katalikų Bažnyčios moralinę įta
ką visos tautos gyvenime. Tai pa-

vo užėmę Egipto ambasadą An
karoje. Teisėjas, nurodydamas, 
kad turkai simpatizuoja pales-

Darbo sekretorius Ray Mar-
schall pareškė kongreso pakomi-

tikslų siekti per Kongresą, pareis į sen. Robert Byrd pareiškė, kad 
kė Prekybos rūmų ekonomistas i ji8 remia SALT sutarties pa-
Richard Landry 

Spaudžia Amerikos 
naftos bendroves 

Washingtonas. — Prezidento 

Atmetė Rodezi jos 
rinkimų siūlymą 

tvirtinimą. Jam prezidentas j Carterio įstaiga infliacijos rei-
Carteris pažadėjęs greit vykdy- i kalams pareikalavo, kad JAV 
ti naujos raketų MX sistemos | naftos bendrovės paaiškintų, 
planų įgyvendinimą. 

— Lane Kirkland, kuris lai 
„ J .. „. komas pasitraukiančio darbo j n e s i u laikotarpį. Texaco paskel-

I x > n d o M f : i . 7 R°dezi30S-Zim- f e d e r a c i j o s p r e z į d e nto *ė, * * Jos pelnai pakilo 211 
babves sukilėlių vadai a t m e t ė ^ ^ | n u o š . 
britų planą busimiems rinfa-, ^ ^ ^ J 
mams pravesti Vietoj Britam- į 
jos paskirto laikino gubeniato-1 J £ J f į *J * £ * * 
naUf:..kUnS . r ^ ^ r ' ! išmesta 1957 m. 

— Prancūzijos pašto tarnau
tojai 24 valandas streikavo ir 

liudijo ir pats prezidentas Carte- ***?* ***** * ? * ^ r ° r kovai, vis tik nurodė, kad Tur
kijos sostinėje buvo karo sto
vis, politiniai neramumai ir te-

"ris, pažymėdamas, jog popiežiaus 
vietas turės teigiamų pasekmių 
Amerikai. Dauguma amerikiečių, 
pažymėjo prezidentas, trokšta, 
kad visuomeninis gyvenimas bū
tų '.pagrįstas tomis dvasinėmis ir 
moralinėmis vertybėmis, kuriom 
popiežius atstovauja. Žymusis į 
evangelikas pamokslininkas Bil-
ly Granam, iš savo pusės, pareiš
kė, ,jog visame pasaulyje nėra 
tinkamesnio žmogaus už popie
žių Joną Paulių II-jį, kuris ga
lėtų taip ryškiai iškelti ne tik 

rorizmo veiksmai buvo gan išsi
plėtę, todėl jis paakyiė abiem 
palestiniečiams mirties baus
mes. 

Kartu su palestiniečiais nu
teisti jų paga jininkai penki tur
kai kalėti nuo 6 mėn. iki 20 me
tų. 

— Sovietai paleido 18 japonų 
žvejų, kurių 6 laivai buvo su-

amerikiečių tautos, bet ir visos į laikyti netoli keturių salų, ku 
žmonijos dvasinius poreikius. AH> 
kius popiežiaus žodžius apie vi
suotinų vertybių apsaugojimo 
reikalą su dėkingumu priėmė ne 
tik katalikai, bet ir visi geros va-

sukilėliai siekia Jungtinių Tau
tų priežiūros komisijos ir taikos 
kariuomenės. Vietoj baltų jų j ^ " ^ T į ^ o " ^ ; 
valdomos Rodezi jos kariuomenes' 
sukilėliai reikalauja naujos ar
mijos, į kurią įeitų ir komunis
tų apginkluoti sukilėliai. 

Kambodi ja atmetė 
šalpos planus 

New Yorkas. _ Jungtinių Į publikonas Connaly. Silpniausiu 
Tautų sekretorius Waldheimas j kandidatu lažybų agentai laiko 

Sau- i atstovą Craine. 

Nušautas Pietų 
Korėjos prezidentas 
Seoulaa. — Pietų Korėjos 

prezidentas Park Chung Hae, 
vadovavęs valstybei jau 18 me
tų, penktadienį buvo nušautas. 
Oficialiame vyriausybės pareiš
kime sakoma, kad jis žuvęs vals- paskelbė, kad lapkričio 5 d. 
tybės saugumo komiteto rūmuo- j Kama konferencija Kambodi jos į - Filipinų kariuomenė Samar 
se, kur buvo saugumo viršinin-' Šaipo* reikalams. Trys JAV se-1 saloje suėmė apie 300 komunis-

— Britanijos lažybų biurai 
pradėjo skelbti lažybas ryšium 
su Amerikos prezidento rinki
mais. Stipriausiu laikomas sen. 
Kennedy, už jį lažybose siūlo
ma 6-4. Prezidentas Carteris 
vertinamas 7-4. Po jų eina res-

rias po paskutinio karo pasi
savino Sovietų Sąjunga, žvejus 
sovietų patruliai gaudo kasdien. 
Praėjusią savaitę buvo suimti! rių šiaurės Korėjos provokaci 
trys laivai su 16 žvejų. t jų. 

ko Kim Jae Kyu suruošti pie
tūs. Įvykęs ginčas tarp saugu
mo viršininko ir vyriausio pre
zidento Parko sargybinio Cha 
Chi Chul. Ginčo metu imta šau
dyti ir žuvo prezidentas. 

Pietų Korėjos prezidento pa
reigas pradėjo eiti jo premjeras 
Choi Kyu Hah, kariuomenės va
dovybė tuoj paskelbė karo sto
vį. Prie vyriausybės pastatų iš
statytos karinės sargybos, įves
ta sustiprinta cenzūra, uždraus
ti susirinkimai, uždaryti uni
versitetai ir kolegijos. Vyriau
sieji kariuomenės vadai pasira
šė pareiškimą, kuriame žada 
remti laikinąjį prezidentą ir 
ginti Pietų Korėją nuo bet ku-

natoriai. kurie lankėsi Kambodi-
joje, parvežė jos vyriausybės 
neigiamą atsakymą } siūlymą 
atidaryti du kelius iš Tailandi-
jos į Kambodiją. Tais keliais 
būtų siunčiamas maistas ir vais
tai vargstantiems civiliams. 
Vietnamo pastatyta Kambodi-
jos valdžia reikalauja, kad visa 
šalpas eitų tik per jos rankas. 
Vyriausybė bijo, kad maistas 
bus dalinamas ir buvusio Pol 
Poto režimo rėmėjams tose 
Kambodijos provincijose, kurios 
dar "neišvaduotos' iš partizanų 
rankų. 

tų, kurių 17 žuvo kovose. 

Novosibirske žuvo 
tūkstančiai žmonių 
Londonas. — Britų laikraštis 

"Now" paskelbė sensacingą ži
nią iš sovietų Sibiro, kur birže
lio mėnesį prasidėjusios ligos ir 
epidemijos nužudė Novosibirske 
tūkstančius žmonių. Laikraštis 
sako, kad tame mieste yra bak
teriologinių dujų fabrikas, val
domas karinės pramonės. Tie 
bakteriologiniai ginklai gamina
mi jau nuo 1976 m. Nelaimin
gas atsitikimas paskleidė dujas 
po 1.4 mil. gyventojų miestą, 
tuoj prisipildė ligoninės, žmo
nės ėmė mirti. Buvo uždrausta 
žmonėms iš Novosibirsko išva
žiuoti ar į jį atvykti. Kariuome-

Energijos departamento tei-' nės daliniai miesto gatves plo-
sinis patarėjas Paul Bloom ket- vė cheminiais skysčiais, purškė 
virtadienį pareiškė, kad nuo namus ir tvoras. Mirusių gi-
1974 m. dvi naftos bendrovės minės kūnų nematė, karstai bu-
Texaco ir Atlantic Richfield iš vo užrakinti ir užkasti toliau 
vartotojų be jokio pagrindo iš- < nuo miesto. Sovietų spauda šio 
traukė apie 200 mil. dol., pa-i įvykio neminėjo, 
keldamos produktų kainas. Vi
sos JAV naftos bendrovės nu-

kaip jos gavo tokius didelius 
pelnus per paskutinių trijų mė-

skriaudusios amerikiečius 5.2 
bil. dol. suma. Bendrovės turės 
atsakyti teisme. Teisingumo de
partamentas jau svarsto, kaip 
nubausti naftos bendroves už 
valstybės interesų nepaisymą. 

— Paryžiuje ir apylinkėse 

Sovietų sutartis su 
Pietų Jemenu 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
pasirašė «u Pietiniu Jemenu 20 
metų draugis^mio sutartį, pa
našią į pasirašytą su: Afganis
tanu, Angola, Mozambiką, Ira
ku, Indija, Etiopija ir Vietna
mu. Jemenas, gavęs nepriklau-

įvyko penki sprogimai. Bombas somybę iš Britanijos 1967 m., 
padėjo Korsikos išlaisvinimo! turi gerai įrengtą Adeno uos-
frontas. Žmonių aukų nebuvo, tą, kuris taps sovietų karo lai

vų baze. Karinė sutartis patvir
tina jau seniai vystomus kari-
nius ryšius. Sovietai treniruo
ja Jemeno kariuomene, Rytų 
Vokietijos patarėjai vadovauja 
saugumo įstaigoms, o kubiečiai 
prižiūri milicijos paruošimo pla
nus. 

— Keleivinių lėktuvų bilietų 
kainos nuo lapkričio 1 d. pakils R y t ų Vokietijoje apsilankęs sovietu prezidentas Brežnevas pademonstravo 
3.7 nuoš. Pakėlimas būtinas dėl 

'naftos produktų pabrangimo. 

KALENDORIUS 
Spalio 29 d : Maksimilijonas, 

Euzebija, Barutis. 
Spalio 30 d.: Alfonsas, Zeno-

bija, Minvainaa, Tolvydė, Valide, 
Saulė teka 6:16, leidžiasi 4*2 

ORAS 
Debesuota, su 

savo silpnumą. Parado tribūnoje jis vienintelis sedejo. o laiptais lipant jam I temperatūra dieną 65 L, 
reikėjo satelitiniu draugu pagalbos. į 45 1. 

pragiedruliais, 
naktį 



t DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 29 d 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
ŽVILGSNIS I BALTIMORĘ 

.. 1 Baltimorę dar taip neseniai 
buvo nukrypę daugelio amerikie
čiu žvilgsniai, nes ten vyko beis
bolo vadinamųjų World Series 
du paskutiniai bei lemiami žaidi
mai. Trečiadienio, spalio 17 d., 
vakare Baltimorės stadijone per 
50,000 žiūrovų masėje matėsi ir 
prezidentas J. Carteris ir dar vie
nas kitas aukštas šio krašto pa
reigūnas. Nors Baltimorės Orio-
les lemiamas rungtynes ir pralai
mėjo Pittsburgui, bet visgi mieste 
entuziazmas buvo milžiniškas. 
Sportininkų pagerbimo paradą 
miesto gatvėse stebėjo net 150,000 
žmonių. Truputį mažiau, negu 
dalyvavo popiežiaus laikomose 
Mišiose po atviru dangumi Wa-
shingtone... Mums dėl to nerei
kėtų piktintis, nes ar nepanašūs 
įvykiai dėjosi Kaune 1937 ir 39 
m., Lietuvai laimėjus Europos 
krepšinio čempionatą. Beisbo
las amerikiečių tautinis sportas. 
Nors Baltimorės Orioles World 
Series nelaimėjo, bet į jas pateko 
ir atkakliai kovojo iki paskutinių 
.septintųjų ir lemiamųjų rung
tynių. Palyginus neperdidelio 
miesto gyventojams tai buvo is
torinis įvykis ir didelio džiaugsmo 
dienos. 

Ta proga šiek tiek apie lietu
viškus įvykius Baltimorėje. Vi
sų pirma, LB Baltimorės apylin
kes v-bos kviečiamas, lapkričio 17 

gėles — "Lietuvos sienos". Taip 
pat bus banketas. Seimo organi
zaciniais reikalais rūpinasi Vliko 
valdybos narė dr. E. Armanienė, 
o Alg. Gustaičio vardas sugestio
nuoja, kad Vlikas tikrai kovoja už 
"didelę Lietuvą". 

Vliko įstaiga Washingtone da
ro gana malonų įspūdį. Ji yra 
Connecticut gatvėje, vadinamam į 
sostinės "baltųjų koridoriuje", 
netoli Massachusetts gatvės, ku
rioje koncentruojasi didžioji dau
guma užsienio valstybių pasiun
tinybių. Vliko įstaigoje nuolatos 
dirba sekretorė O. Barškėtytė iš 
Chicagos, joje dažnai matysi Vli
ko vicepirmininką politiniams rei 
kalams dr. K. Jurgėlą, nemažai 
laiko čia praleidžia ir Vliko vice-
pirm. inž. L. Grinius. D u Pont 
Circle apylinkė, kur įsikūrusi Vii- žiūros skyriuje 

"Antrakaimiečiai" R. Stakauskas, J. Jakštytė ir E. Būtėnas ruošiasi gastrolėms Baltimorėje 

j ko įstaiga, darosi viena brangių
jų sostinėje. Telieka tik prašyti, 
kad iš šios įstaigos sklistų vie
nybės bei taikos nuotaikos ir ne
būtų tiesiog mirtinai užsigauna-

laikomas žino-1 Čia atvykęs jis rado vienintelę 
mas istorikas, laikraščių bei žur- Į veikiančią patriotiškai nusiteiku 
nalų bendradarbis Vincas Trum
pa. Nors jau išėjęs į pensiją, bet 

riančius lietuvius nuo kosmopoli
tizmo, kuriuo pasižymi Ameri-

Į kos didmiesčiai, kuris savo esmė-sią organizaciją — Balfą, kuris 
be tiesioginio šalpos darbo Ije yra tautinis genocidas. Su-

eile mokslinių darbų apsikrovęs | plačiau įsitraukęs ir į kultūrinę | rinkęs, padedant G. Zaborskie-
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DRAUGO 

Chicago ir Cook apakr. $37.00 
Kitur JA.V 35.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 
Užsienyje 37 m 
Savaitinis 2.' J 

mokam* ii anksto 
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$19.00 $15.00 
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• Administracija dirba kas- £ • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėst 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

tuvių atžvilgiu, nariai. 

w. vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nių nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel. 
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Imas visus lietuvius dirbti,, kįąd 
Pirm. R. Tervydis pasveikinęs j greičiau jai nušvistų laisvės <Ė#-

visus susirinkusiuosius ir išreikš
damas padėką tiems, kurie nebe-

Vincas Trumpa užsitarnauto po-1 veiklą. i nei kuri vos tik išgirdusi,, snUuU § i o s g a r b i n g o s apylinkės 
ma už oficialaus žmogaus posėdy | ilsio, atrodo, ir netrokšta, šalia ki | 1945 m. pirmą kartą San Fran kad ten ir ten gyvena lietuvių, s u k a k t i e s > ^ ^ darbais prisi 

pats Vliko pirm. dr K. Bobelis 
čia rašančiam taip neseniai pa
reiškė, jog "pozityvi kritika yra 
reikalinga bei laukiama". 

nos. 
Sveikinimo žodį tarė JĄV. t B 

vakarų apygardos pirm. R., Dab-
šys, iškeldamas LB visuotinumą, je tartą kiek kritiškesni žodį, nes; t u darbų išsamiais studijiniais I cisco mieste atšvęsta Lietuvos šeima, autobusu pasileisdavo j o s i > — » « > . « ~ - " » « « ^ » ff*™"1»^ » » « « " » u . » « u U « , , ^ 

pats Vliko Pirm. dr K. Bobelis į straipsniais pasirodydamas "Drau nepriklausomybės šventė, kurią aplankyti, 175 adresus ir 1952 m. d eJ° P ™ ? * a u 8 , m o įr stiprėjimo, jos atliekamus darbus, kyiesįa-
..„- f T v - r T Z ^ « M , : . „ _ i I ; „ ^ ; L , ^ w C v , V c L o n ^ - * - J ~ nrivaMrK.PaP™56 Ju o s P4***** minutes į mas domeas tomis problemom^. ge" kultūriniam priede, "Akira 

ISTORIKAS SUSTIPRĖJO 

Prieš kiek laiko, širdžiai sune
galavus, ligoninėn buvo paguldy-

i~Baftimorėn""'pirmą kartą at-j tas ir kurį laiką intensyvios prie-
vyksta Chicagos "Antras kaimas 

APYLINKĖS SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS IR BAUUS 

Tai jau įvykis, lietuvių tarpe ke
liantis susidomėjimą net iki 100 
mylių spinduliu nuo Baltimo
rės. Rašant šį pranešimą, iki 
"Antro kaimo" pasirodymo dar 
likęs mėnuo. Bet Baltimorėje jau 
didesnė dalis bilietų išparduota. t 
Vien iš sostinės VVshingtono jau» San Francisco LB apylinkes 
įsigijo bilietus daugiau negu 60 i 25-rių metų sukaktis buvo pami-
asmenų ruošiasi vykti vyrės-į nėta spalio 13 d. gražiu baliumi 
nieji ir 'jaunimas. Taip pat žada S ir puikiai pasisekusiu koncertu, 
-atvvkti būrys ir iš Philadelphi- i kurį atliko Los Angeles vyrų kvar 
jos.' Tai žinia, kaip mažesnių ko- j tetas. 
lonijų lietuviai yra pasiilgę kol 1^1^05 lietuvių gyvenime 
nors naujo, viliojančio, patrauk- | y i e n ą n a r e ] . s u d a r Q fc S a n F r a n _ 

abai gražiai pravedė James Svis sausio 13 d. sušaukė privačios 
čiuose", "Metmenyse", "Dirvoje", kis dirbąs U S laivyne, Milton C bute susirinkimą, į kurį atvyko 
Ilgesnį laiką praleidęs ligoninė-. Starkus nupasakojo garbingą lie'tik 13 asmenų. Su nemažu vargu 
je, V. Trumpa jau grįžo namo j tuvių tautos praeitį, M. Skirienė. sudaryta apylinkės valdyba: kun. 
VVashingtono priemiestyje ir, kiek \ susirinkusius supažindino su lie V. Pavalkis - pirm. Z. Skimanas, 
žinau, ruošiasi dalyvauti "Antro ! tuvių spauda ir t.t. Susirinkimo J. Kaze, G. Zaborskienė, T. 
jo kaimo" spektaklyje Baltimorė- į metu nutarta įsteigti Amerikos • Chamskas ir S. Rusteika. Suda-
je. Lietuvių tarybos skyr., kuriam va į rius valdybą, kai kurie iš susi-

VI. R. ; dovauti apsiėmė J. Sviskis, kasinin į rinkusių tuojau pareiškė: — tu-
jku sutiko būti Ant. Poškus ir rime valdybą, tegul dirba, bet iš 
Isekr. A.F. Skirius. Sių vyrų pa i organizacijos niekas neišeis. Na-

| C T | | \ / | A | P k I I C A n k l I I A f C įstangomis buvo išsirūpinta, kad'riais įsirašyti nėra reikalo, nes 
L I L I I Y l / \ l \ * A L l l U K I l l J U J L Caiifomiįos universiteto Berkley, mes ir be įsirašymo esame lietu-

.Companille bokšte per Vasario viais! 
v . , , _ il6-ją varpai skambintų Lietuvos, -r 1 • 1. 1 »• _>_i c 

tarpe neužtinkama lietuviškų; h h £ 0 Zlodi*, k u r i ą s k a m b i n . Tokiose aplinkybėse gimė San 
Pavardžių, ^ v o lQ4Q-7fi m S i m — Į 1 * ? ™ L ? . . * P ! ^ ;

t a S ? 
. Į pasiryžėlių dėka išsilaikė, įsaug-

laus. Ar "Antras kaimas1' jų no
rus patenkins ar apvils, pamaty
sim po spektaklio 

Lietuvius iš tėvynės išbloskė 
davo 1949-76 m. 1951 m. _ 

Lieiuvms iš tėvynes išbiosice m0^ia Baltų diena kurios ruoši'jC"" / 'T"1*v"^" ~ .*• ~° 
rusų priespauda karai, b a d m e - m o i š l a i d a s a p m o k ' ė j o k u n . y. ~ l£2^£^£m> 
ciai ir tos nelaimes, kurie tik P a v a l k i s j . L i e s y tės , atvykusios I a k t u a l u r £ u . £ * & š v e nčiant 
19 a. viduryje didele srove pasi-;d a r 1 9 4 5 m., iniciatyva buvo su * , - . . . a t s i ž v e l -
nešė į JAV, kurioje atsidūrę j i e ; o r g a n i z u o tos politinės d i s k u s i j o s , , ^ ^ ^ S o n u S u s 
glaudėsi viens pne rato, nes p a t e - ; k u r i o s e d a l y v i o vietinės spau j *T?Z « ^ T L . ----- ^ ^ 
ka i nPna5i«:TarT,fl<: ^ i a l f n i n <rv . ; , . / .- »• ^ -r. i i ̂  - ; "n i tą ISreiKSH J2 

susikaupimu. LB, jusdama gyvą kurias iškelia bėgąs laikasį į ku-
ryŠį su pavergta tauta, siunčia j rias tegali atsakyti tik organizųo-
nuoširdžius sveikinimus paverg- Į ta lietuvių išeivija. Išreiškę- savo 
tiesiems, linkėdama ištvermės pasitenkinimą, kad San Francis-
kovoje su pavergėju, toliau tęsė|co lietuvių tarpe nėra barnių, 
savo žodį pirmininkas, kviesda- (Nukelta į 5 puaL) 

cisco LB apylinkė, švęsdama pir 
mąją savo gyvavimo 25 metų su-

I kaktį. LB atsiradimo kelias buvo 

ko į nepažįstamas socialinio g y - ! į o s ^ t o v a i ; liečiančios Pa baltės! ^ T-***^ ***«*»* k 

venimo sąlygas. ! k r a š t ų m ^ ą i r a t l i k t a d ^ į U pakelti garbes narius. 
Todėl nestebėtina, kad ir San-,, S p S S ir Etinių ^ U f f e ? ~ g £ Z g 

net iš tolimos Floridos, 
. .- ,. . - ^ jriai, Los Ange-

jungties ir vienijančios' w • 

, . . „— [ ų t 

Francisco mieste atsidūrusių He-;B e t v i s i j u t 0 j k a d n eturint savos!' 
tuvių, buvo įkurta pirmoji d r a u - ; p a r a p i j o s i r bažnyčios, nėra tos^ V ! C I U ' . n e t

p
1 S , t 0 

gija — SLA kuopa, kurios tikslas j dvasinės jungties ir vienijančios j faip a n ^ . V T ? 

j . 1 (.ujimą Miuiiunj. iiuuuiiNų JWIijr- j uiii^y î iLcrciiurus draugija, ivio- glaustu DO vienu stocu. 
siau, kodėl ši, palyginus, n e d ^ t " . ! bėmis, solidarumo stoka ir kt.|terų Apšvietos draugija, kurios; Visa tai jusdamas kun. V. Pa 
lė apylin<e, sąrašuose ^ \ g e t L B ^f ^ y o crvvavima vraibuvn nrisidpnirusinę socialisti-' v a j k j s ė m e s i 

pių draugiškai nusiteikusių lie-

iniciatyvos įsteigti į __^ _ . ,"'"" I Bet LB per savo gyvavimą yra I buvo prisidengusios 
tik apie 120 Še>mų, ryžosi ™*"|d«*(g nuveikusi ne tik kultūrinė-j niais šūkiais. San Francisco mies 5 a n Francisco mieste LB apylin 
mą scenos vienetą pasikviesti n .Q ^ 1 ^ 1 ^ ^ srityje, o taip pat ju- ; te ilgesnį laiką gyvenęs dabarti-k. k a d apsaugotų čia besiku-
iš Chicagos, jiems apmokant Ke- d i n a n t u ž m i n g a n č i ą lietuviškos! nis "Lietuvių dienų" leidėjas A.F. | 
lionę lėktu\-u? 1 išeivijos masę. 1 Skirius rašo, kad šioms draugi-

Pirmininkas atsake, kad jie jau , . „ - , -r , 1 -v, j norns priklausė "tariami" progre-l -^^ ~^. - ^ . 
seniai norėję "Antrą kaimą pasi- Nuo visų bendruomeniškų dar- k u r i e ^ j I f f 
kviesti, bet vis buvę per brangu, bų neatsiliko ir San Francisco lie-1 n e m o k ė j o § i a n d i e n r d {_ 
Dabar, ar tai dolerio verte, kri- tuviai susibūręs t apylinkę Kada jokios veiklos neparo- L I t h U 8 H I 3 II 
tus ar žmonėms praturtėjus, jie; atsirado San Francisco apyl inke- ;^ J * > i n m « j i m i i 
jau rimtai pasiryžo tuos norus įgy j se pirmas lietuvis, sunku beatsek- Į 
vendinti. O ši apylinkė kasmet ti, nes dažnai pasitaiką žemės 
drįsta surengti kokį nors neeilinį j drebėjimai ir bėgančio laiko įvy 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
I M A — SS7-1S85 

AKIŲ UGOS • CHIRURGU A 

Po antrojo pasaulinio karo pa
baigos į San Francisco pradėjo 

lietuvių sostinės, sudarytas dau 
giausia iš jaunų žmonių. Scenoje 
šis vienetas nedeklamuoja grau
džių eilių, nemiršta už tėvynę, 
bet viską braukia prieš plauką. 

renginį. Buvo atsikvietę X a » j kiai jo pėdas jau senokai užnešė j atvykti iš Europos daugiau lietu-
dį" iš Chicagos, "Grandinėlę" iš nuosėdomis. Pagal 1950 m. vi-|vnų, kurių globa susirūpino vie-
Clevelando, "Gintarą" jš To-jsuotino Amerikos gyventojų su- tos patriotiškai nusiteikę lietu-
ronto, vyrų chorą "Perkūną" is 1 rašymo duomenis, San Francisco viai ir susimetę į krūvą įsteigė 
New Yorko, Ramovėnų chorą mieste ir jo apylinkėse buvo ras-JBalfo 109 skyr. Jo priešakyje at-
Clevclando. Pirmininko Vyt. Erin j t a 879 lietuviškos kilmės asme-1 sistojo veiklus A F Skirius. Sky-
gio žodžiais, dainų jau prisiklau-1 n y s . i§ jų 79 buvo atvykę jau po j riaus pastangomis buvo sudaryta 
sėm ir tautinių šokių prisižiurę- j \[ pasaulinio karo, kiti gyveno nemažai buto ir darbo sutarčių 
jom. Tad šį kartą jau kviečiamas j p rješ 30-40 m. atkeliavę tiesiog i ir 1950 m. atkviesti du lietuviai 
ir teatrinis vienetas iš pasaulio j j§ Lietuvos ar persikėlę iš kitų' kunigai: prof. Pr. Manelis iš Vo-

kolonijų. San Francisco miesto kietijos ir dr. kun. V. Pavalkis iš 
istorija byloja, kad pirmas euro- Romos. Abu atkviestieji kunigai, 
pietis dabartinio San Francisco nežiūrint sunkaus pastoracinio 
vietovę aplankė 1540 m. t.y. tru- darbo, greit pasinėrė į visuome 
pūtį ankščiau negu buvo Prūsų 

Taip jie pabraukys ir lapkričio 17 į Lietuvoje išleista pirmoji lietu-
d. Baltimorės Lietuvių namų ; vių kalba knyga: M. Mažvydo ka-
scenoje. Šalia to dar vyksta ir dail. į tekizmas. Lietuvą tada valdė Žy-
A. Petrikonio paroda. \ gimantas Senasis, šv. Kazimiero 

Rytojaus dieną po "Antrojo kai j brolis, o ispanai pralobę iš Pie-
mo" spektaklio toje pačioje Bal- ; tų Amerikos kolonijų keliavo Pa- Į gų seminariją Vilkaviškyje, kiek 
timorės Lietuvių namų salėje bus į cifiko pakraščiais ieškodami auk j laiko padirbęs parapijose 1937 m. 
LB apygardos posėdžiai. ĮSO ir plėsdami savo imperiją. Tuo į išvyko į Romą tęsti studijų. 1941 

Tuo tarpu sostinėje VVashing- j metu Lietuvą teriojo rusai, sulau- j m. Gregoriano universitete įsigi-
tone savo centrą įkūręs Vlikas; žydami "Amžinosios" taikos su
siu metų seimą taip pat rengia 1 tartį ir dažnai atsidurdavo neto-
Baltimorėje, Lietuvių namuose. H Vilniaus išsivarydami daugy-
Seimas įvyks gruodžio 8 — 9 d. į bę į vergiją. Tikriausiai nė 
Vliko pirmininko dr. K. Bobelio \ vienas lietuvis bėgdamas iš rusų 
teigimų, seime paskaitas skaitys! vergijos nepasiekė Kalifornijos, 
Ue asmenys: dr. K. Jurgėla tema į nes jie tada apie San Francisco 
"Lietuvos byla 1980 metų per- dar nieko nežinojo. Atrodo, kad 
*pektyvoje", inž. L. Grinius — į lietuvių nesugundė ir atrasto auk 

CHRISTMAS TREE 
O r n a m e n l s 

- b y -
HBLEN PTUS 

FRANK ZAPOLIS 
Kaina au persiuntimu $2.40 

Uiaakymus siųsti DRAUGO ad
resu: 4545 W. 63rd St., Chicago, 
Illinois 60629 Illinois gyventojai 
prideda 5% taksų. 

700 North MlcMgaa, Stfts 400 
Valandos pagal susitarime 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO 8ETMOB VALANDOS , 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 
iki 6:00 vai. vakaro. 
šeštadieniai* ir Sekmadieniais nuo 
8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 

Tetof. 4M-241S 
1490 AM. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO. UJU 00029 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 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. §ešt. 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. tVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

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. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

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 

Of is . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

ninę veikią 
Jiems atvykus pagyvėjo San 

Francisco lietuvių kultūrinis gy
venimas, nes jie atsivežė didelį 
visuomeninio darbo patirties krai 
tį. Kun. V. Pavalkis, baigęs kuni 
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"Lietuvos teises - artimo nusi- so garsas, fcuris 1848 m. plačiai 
kaitimai artimui Lietuvoje ir sve- Į pasklido po visą pasaulį, nes "ar-
tur" ir Alg. Gustaitis iš Los An- į gonautu" arba aukso ieškotojų 

jo Bažnyčios istorijos daktaro 
laipsnį, bet dėl užsitęsusio karo i 
Lietuvą nebegalėjo grįžti. Karui 
pasibaigus jis darbavosi organi 
zuodamas šalpą ir globą Italijon 
patekusiems lietuviams pabegė 
liams. 1945-46 m. Vatikano buvo 
paskirtas į Vokietiją ir Austriją 
rūpintis pabėgėlių dvasiniais rei 
kalais, kuriuos perdavęs kan. F. 
Kapočiui, San Francisco lietuvių 
kviečiamas atvyko į Californiją. 
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PUIKI DOVANA IVENCIU IK KITOMIS PROGOMIS I 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T K A L A I D A 

— I i l s i i s -

Raujssta TcUssssstfss yrs prstUko formato, {ristas kittsit viris. 
Mate. Vsriimaj padarytas grasia UatuTių kalba, lsseasato o * s Isias 
parduodam pritlsisM kasas. 

K a i n a — $ 8 4 0 

IUinoU gjnr«ntoJal praiossi pridėti 90 caatų mokasfiams Ir 
(Kitur gyranantiaji prid*kiU SS esstus). 

laifTti NaaJaJ T« 

D R A U f i A S 
4141 Wttt 63rd Stratt 
Olitoip, IIIlMis 6 M 2 I 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K § A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

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

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2 - * l 3 £ 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGASn! 

1443 So. 50th Ave., Cicero .^ 
Kasdien 1-3 vol. ir 6-8 vai vak. išskyrds 
treč šešt 12 iki 4 va! popiet 

Tel. REliance 5-1311 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. v.ik. Treč ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYT§3tfA IR C H l R U R G i : . ^ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS ' 
SPECIALISTĖ 

. MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandi>s. Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 va! popiet. 

6 f s . tel. 737-1168 rez. 239-291* • 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6 r 9 8 0 f " 

DR. J. MEŠKAUSKAS r; 
GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S & 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad ir prrrktatf 
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus *. ..i.. —— 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIV L1COS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

ir 
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DR. FRANK PLECKAS :" 
(Kalba lietuviškai) ' 

OPTOMETRISTAS '•' 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir '"" 

"Contact lenses" . . . -̂- |4kf 
2618 VV. 71st St. — Te l . 737r5149, 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treC. 
•et, 

4 
DR. LEONAS SEIBUTIS "" 

INKSTŲ. PŪSLĖS IR • " 
PROSTATO CHIRURGnA'* "'' 

2656 VV. 63rd Street ' ~.3 
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7-vak- '—^ • 
Of iso tel. 776-2880, rezid. 448-55451 . 

O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel. 361-0730 
Valandoj p.igal susitarimą 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-619%' ' 

DR. V. TUMASONIS j \ 
C H I R U R G A S '.;. m 

2454 VVest 71 st Street 

t'al : pirm , antr.id . ketv ir penktad 2-5 ir. * 
-7 — iš anksto susitarus. * l 

įstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šest 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 9$ St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr., trec., 
ketv. 1C 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 C H I R U R G Ą ? 

674S VVest 63rd S t r e e t " ; '* 
Vai pirm . antr , ketv ir pcfitt"M 

2-7; šeštadieniais pa>?al susitarimą4 
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Lietuvai ir totiatu 

• •M 

• • 
ATSTOVAUKIME PATYS, KE PAVERGĖJAI 

Kai jau nepriklausomos Lietu- klausimas. Formaliai tai neleng-
3fos aukso atsargos, savo laiku vas uždavinys, nes nėra teisėtos 
deponuotos JAV-bėse saugojimui krašto valdžios, kuri galėtų nau-
baigiasi (p gal ir pasibaigė), Lie- jus atstovus paskirti. Lietuvos 
tavos diplomatijos išlaikymo atveju šiuo reikalu laimė, kad 
klausimas ypatingai suaktualėjo. turime teisėtos vyriausybės savo 
yiso pasaulio lietuviams, įskai- laiku paskirtą Diplomatijos Šefą 
•tant ir mūsų tuatieČius okupuo- ministerį Susį Lozoraitį. Bet ir 
toje Lietuvoje, būtų labai skaudu, šis neseniai atšventė savo 80 me-
jei mūsų valstybės atstovybės bei tų amžiaus sukaktį. Klausimą 
lionsulatai nustotų veikti dėl lė- būtų galima išspręsti pravedus 
-sų stokos. klauzulę, kad Diplomatijos še-
;; Diplomatijos įstaigų išlaikymo fas gali paskirti savo įpėdinį. 

t
, reikalais ypatingai rūpinasi JAV- Bendru Valstybės departamento, 
<«bių Lietuvių Bendruomenės Diplomatijos šefo ir Lietuvos 

ašto valdyba. Neseniai ji pa- atstovo susitarimu galima būtų 
eibė pranešimą, kad jos rūpės- tinkamu laiku parinkti ir Lietu

ku bei pastangomis kongresma- vos atstovo Washingtone įpėdi-
flas Charles Dougherty (respub- nį. Turint gerą valią, būtų gali-
Ukonas iš Pennsylvanijos) į JA ma surasti ir daugiau galimybių 
V-bių Atstovų rūmus rugsėjo 26 Lietuvos diplomatijai atnaujinti. 
8. |nešė įstatymo projektą (HR * 
Nr. 5407), kurį JAV kongresui Tačiau ne vien tiktai dėl mūsų 
priėmus, pradedant 1981 fiskali- ^lomatu postu, bet ir dėl ne-
nfcis metais, Lietuvos atstovybės priklausomos Lietuvos atstovų 
Washingtone ir Lietav/x konsu- t e i s i u t u r i m e ,kovoti> J e i g u j i e l a i . 
Jarų išlaikymui kas metai būtų k o m i 

teisėtais atstovais, tai turi 
skiriama 250,000 dolerių suma. Sį j i e > p n e k a s k i t a s Lietuvai atsto-
Fondą, jeigu jis būtų sukurtas, ad- vaut i> A t r o d 0 j k a d detentės lai-
ministruotų Lietuvos atstovas k a i s m G s u diplomatų statusas ne-
Washingtone. Pinigai būtų nau- r e t a i pažeidžiamas. Sekant JAV-
dojami įstaigų išlaikymui ir Lie- _biu diplomatų išvykas Sovietų 
tuvos atstovo paskirta diplomatų Sąjungoje, galime pastebėti, kad 

,ąUyginimui. Amerikos konsulas ar jo pareigū-
Uetuvos atstovo JAV-bėse pa- n a i d a ž n a i l a n k o s i ^ ^ L i e t u . 

skirti pareigūnai turės būti lietu- v o j e . tr ]xxAi0(i n e turistiniais 
vių kilmes ir negalės būti, kaip reikalais, ne Lietuvos gamtos 
jau diplomatijoje įprasta, Ameri- g r o ž i u pasigėrėti. Faktas, kad jie, 
5 ^ J ? 1 ' *K i emsL Pf"^- nuvykę į Lietuvą, padaro tarny-
ntms butų paliktos atitinkamos b i n i u s ^ ^ Maskvos pastaty-
dfclomatinės privilegijos bei tiems Sovietų valdininkams Vil-
imunitetas, kuriuo naudojasi pa- niuje, įskaitant ir patį "vyriau-
našaus rango kitų valstybių dip- sią» —sovietinės Lietuvos vadi-
lomatiniai atstovai. 

P0PIE2IUS KALBA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE 

Žmogaus teisių ir jo orumo gerbimas 
yra taikos pagrindas pasaulyje 

. DR. D. KRIVICKAS 

namą "užsienio reikalų ministe
rį". Paskutinis mums žinomas 

Minėtas įstatymo projektas y- toks vizitas įvyko rugsėjo 27-29 
r̂  labai svarbus ir nepaprastai dienomis, kai čia lankėsi JAV ge-
reikšmingas visai Lietuvai ir jos neralinis konsulas Leningrade 
išeivijai. Tokio įstatymo pravedi- Frank Branch Crump ir JAV 
mas, žinoma, susilauks formalių konsule Barbara Joan Allen. 
ir techniškų kliūčių. Vis dėlt/> jo Neteko girdėti, kad kas iš mū-
priėmimas galimas, turint galvo- Sų veiksnių, įskaitant ir mūsų ats-
je, kad. lietuviai *nri Amerikos tovybę Washingtone, būtų dėl 
kongrese labai geru draugų ir sv> i r ki t v oficialių vizitų pareiš-
kad dabartinis metas yra rinki* kę gavo protestą* 
minis, šiais atvejais, kaip žino- * 
me, JAV-bių senatoriai, kongres- Be galo miela svetimuose 
manai ir kiti pareigūnai, net pats kraštuose turėti Lietuvos atsto-
prezidentas, yra lengviau pripra- Vus. Labai smagu į pasiuntinybės 
šomi tą ar kitą gerą darbelį at- rūmus Washingtone ar į kuklias 
likti. Žinoma, kepti karveliai pa- konsulatų būstines užsukti. Pasi-
tys i pravertą burną neįskrenda, junti bent valandėlei nepriklau-
Siuo reikalu reiks visiems Ameri- somoje Lietuvoje esąs... Bet tai 
kos lietuviams ir jy organizaci- sentimentali pusė. 
joms daug ir labai įtemptai dirb- Tikroji realybė kitokia ir ne 
ti: kur reikia prašyti, kur tikslu visada mums naudinga. Su Lie-
— reikalauti, kad mūsų teisės bū- tuvos atstovais ir konsulais ne vi-
tų pabotos ir kan minėtas įstaty- ^ skaitomasi taip, kaip pridera, 
mas būta priimtas. Tačiau mūsų drpbmatinės bei 

it konsularinės tarnybos iŠsaugoji-
Lietuvos atstovo JAV-bėse ir mas galimai ilgesniam laikui 

kitur išlaikymas yra ne tiktai teiktų gerų vilčių kovojantiems 
mūsų tautinės garbės, bet ir už Lietuvos laisvę tiek krašto vi-
praktiškas Lietuvos laisvinirr.o duje, tiek išervijoe. Pripažinimo 
bylos reikalas. Kol mūsų atstovai atšaukimas ar diplomatinių tar-
pripažįstami, nepriklausoma Lie- nybų suspendavimas gerokai pa-
tuva vis dar yra dėmesio centre laužtų mūsų kovos nuotaikas, 
Nors ji didžiųjų valstybių konfe- nors gal Lietuvos laisvės bylos 
rencrjose dažnai yra mainoma, reikalo ir nepalaidotų. Sakysime, 
užrašoma, atiduodama, vis dėlto mūsų kaimynai ukrainiečiai, gu-
į jos karstą dar nėra įkalta pa- dai, o taip pat moldavai, Kaukt-
skutinė vinis. zo ir kitos pavergtos tautos mū-

Taip yra jau beveik keturi de- sų turimo diplomatinio pripaži-
Hmtmečiai, ir nedaug istorijoje nimo ir institucijų pavydi 
žinome faktų, kad, kurią nors * 
valstybę okupavus, jos pirmyB- Taigi labai gerai daro Lietu
ti* valstybingumas būtų paboja- yių Bendruomenės vadovai, ieš
mas, senieji atstovai teisėtais lai- kodami būdų Lietuvos diploma-
komt Paprastai šalis, užėmusi tjjos egzistavimą pratęsti gali-
svetimą kraštą, pasirūpina, kad „tai ilgesniam laikui. Lietuviš-
kHos valstybes iš pradžių de fac- faj išeivija turėtų visomis išga-
to, vėliau ir de jure okupa- 1 ^ , $ias pastangas paremti, 
cfją pripažintų. Sovietai, žinoma, c^i fcut, netrukus bus paskelbta, 
visomisišgalėmis stengėsi ir tebe- j ^ išeivijoje gyvenantieji lietu-
sbtengia, kad Pabaltijo valstybių viai šiuo reikalu turės daryti. Be 
senųjų atstovų Amerikoje ar kur abejo, teks suorganizuoti tam 
kitur nebūtų, bet tai jiems nepa- tfcrą spaudimą, kad pradžioje šio 
vyko parieta}, ir tai yra visų lie- r a S m i o minėtas įstatymo pro-
tuviu laimė. jektas būtų priimtas ir paskirtos 

• reikiamos lėšos. Jau dabar ruoi-
Bet ne vien lėšų stoka diplo- kimės ir organizuokimės. Tik-

matijai Išlaikyti mums yra pa- riausiai bus reikalinga mūsų pa
vojinga. Mūsų neramina JAV-bių galba laiškų rašymu, telegramų 
ir kitų kraštų praktika pripažin- siuntimu, skambinimu telefo-
ti teisėtais krašto atstovais tiktai nais, asmeniškais kontaktais ir 
senuosius Pablatijo valstybių dip- kitais mums prieinamais būdais., 
lomatus. O jie paskirti prieš 40 Darykime viską, kad Lietuvai ir 
ir daugiau metų. Suprantama, lietuviams atstovautumėm mes 
?.ad tie žmonės sensta ir miršta, patys, o ne pavergėjai rusai ar jų 
Taigi iškyla diplomatijos atsto- statytiniai, 
vų atnaujinimo ir atjauninimo b. kv. 

Popiežius Jonas Paulius II sa
vo pirmoje enciklikoje "Žmonių 
Atpirkėjas" yra paskyręs 17 sky
rių žmogaus teisių reikšmei nu
sakyti. Tačiau jis ypatingai iš
ryškino žmogaus teisių ir jo oru
mo reikšmę taikai savo kalboje, 
pasakytoje Jungtinių Tautų visuo
tiniame susirinkime spalio 2 d. 

Kreipdamais į susirinkusius, jis 
pastebėjo: "Kiekvienas iš jūsų, 
garbingos ponios ir ponai, atsto
vaujate atskirai valstybei, siste
mai, politinei santvarkai, tačiau 
pirmiausia jūs atstovaujate indi
vidams kaip žmogiškoms būty
bėms. Jūs esate atstovai vyrų ir 
moterų, praktiškai viso pasaulio 
tautų, atskirų vyrų ir moterų, 
bendruomenių ir tautų, kurios 
gyvena dabartinėje savo istorijos 
fazėje, bet kurios yra dalis taip 
pat visuotinės žmonijos istorijos. 
Kiekvienas iš jų yra subjektas, 
apdovanotas žmogaus asmeny
bės orumu, su jo ar jos sava kul
tūra, patyrimais ir siekimais, į-
tampomis ir kančiomis ir teisė
tais lūkesčiais. Sis ryšys sudaro 
pagrindą visos politinės veiklos, 
tautinės ar tarptautinės, nes ga-
litinėje išvadoje ši veikla eina iš 
žmogaus, vykdoma žmogaus ir 
yra skirta žmogui. Tačiau, jei po
litinė veikla yra atskirta nuo šio 
pagrindinio ryšio ir tikslo, jeigu 
ji tam tikru būdu tampa pati 
sau tikslu, ji nustoja daug pa
grindo egzistuoti" (Address of 
His Holiness Pope John Paul H 
ti the XXXIV General Assembly 
of the United Nations Organiza-
tion 2 October 1979, p 7-8). 

Popiežius pabrėžė, kad Visuoti
nėje žmogaus teisių deklaracijoje 
yra atžymėtos žmogiškųjų būty
bių teisės, kaip konkrečių indivi
dų ir kaip žmogiškųjų būtybių jų 

Amerikos detante su Sovietų Sąjunga 
stiprinant. Abiejų šalių pasiuntiniai 
Arthuras Goldbergas ir Voroncoves 
Belgrado konferencijos metu, 1977 
metais 

visuotinėje vertėje, ši deklaracija 
kartu su kitomis sutartimis ir y-
pač dviem sandoromis, liečian
čiomis ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises, pilietines ir po-
itines teises, turi likti pagrindine 
vertybe Jungtinių Tautų organi
zacijoj, su kuriomis jos narių są
žinės turi susidurti ir iš kurios jie 
turi semtis nuolatinio įkvėpimo. 
Jeigu tiesos ir principai, pareikšti 
šiuose dokumentuose, bus už
miršti ir nebojami, tai Jungtinių 
tautų organizacija susidurs su 
nauju naikinimo pavojumi. "Tas 
atsitiks, jeigu paprasta ir labai iš
kalbinga Visuotinė žmogaus tei
sių deklaracija lemtingai bus pa
jungta, kas neteisingai vadi
nama, politiškam interesui, bet 
kas dažnai reiškia ne ką kitą, 
kaip vienašališką naudą ir pra
našumą, darant žalą kitiems ar 
dėl valdžios troškimo neatsižvel
giant į kitų reikalus — visa tai 
savo prigimtimi yra priešinga 
deklaracijos dvasiai. Politinis in
teresas, suprastas šia prasme... 
daro negarbę kilniai ir sunkiai 
misijai jūsų darbo, jūsų kraštų ir 
visos žmonijos gerovei" (p. 10). 

Nuolatiniai pasiruošimai ka
rui rodo, kad yra galimybė pradė
ti karą arba kad kas nors gali su
rizikuoti paspausti mygtuką pa
leisti naikinimo mašiną. Tokiai 
padėčiai esant, reikia ieškoti šak
nų, kas iššaukia neapykantą, 
naikinimą ar pasikėsinimą sukel
ti karą. Tai pareiga Jungtinių 
Tautų ir kiekvienos jų instituci
jos, kiekvienos bendruomenės, 
kiekvieno režimo, kiekvienos val
džios, šiame milžiniškame darbe 
Jungtinės Tautos turi asiremti 
teisingomis idėjomis, suformu
luotomis Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje: "Kadangi ši 
deklaracija sudavė tikrą smūgį 
daugeliui gilių karo šaknų, nes-
karo dvasia, jos pirminė ir pa
grindinė prasmė kyla ir augdama 
subręsta, kur neperleidžiamos 
žmogaus teisės yra laužomos" 

(P- 12). 
Todėl reikalinga kruopščiai 

tyrinėti, kurie pagrindiniai įtem
pimai ryšium su neperleidžiamo-
mis žmogaus teisėmis gali silp
ninti taikos rūmą: "Kiekviena a-
nalizė turi būti pradėta, išeinant 
iš prielaidos, kad, nors kiekvie
nas žmogus gyvena tam tikrame 
konkrečiame socialiniame ir is
toriniame kontekste, kiekviena 
žmogiška būtybė yra apdovano
ta orumu, kuris niekuomet netu
ri būti mažinamas, silpninamas 
ar naikinamas, bet turi būti nuo
latos gerbiamas ir palaikomas, 

. 
Pop. Jonas Paulius n šv. Mišiose Grant Parke, Oricagoje 

jeigu taiką tikrai norima sukurti" 
(p. 13). 

Popiežiaus nuomone, Visuoti
nės žmogaus teisių deklaracijos 
ir kitų tautinių ir tarptautinių 
aktų pagalba galima susidaryti 
bendrą supratimą apie žmogiš
kos būtybės orumą ir nustatyti 
nors dalį neperleidžiamų teisių. 
Tokiomis jis laiko šias teises: tei
sė i gyvybe, laisvę ir asmens sau
gumą; teisė į maistą, aprangą, 
namą, pakankamą sveikatos ap
rūpinimą, poilsį ir laisvalaikį; 
teisė į išsireiškimo laisvę, mokes-

visas žmogaus dimensijas" (p. 
14). 

Materialinės ir dvasinės verty
bės konkrečiame individe yra ne
atskiriamos ir kiekviena grėsmė 
vienai iš jų yra pavojinga taikai, 
kadangi tai liečia žmogų jo visu
moje. Dvasinės vertybės yra aukš
tesnės už materialines vertybes. 
"Tas pranašumas, sako po
piežius, dvasinių vertybių nusta
to ir prideramą reikšmę materia
linių žemiškų vertybių ir jų nau
dojimosi būdą. Todėl šis pirmu
mas ir yra teisingos taikos bazė" 
(p. 14). lą ir kultūrą; teisė į minties, sąži

nės, religijos laisvę, teisė pareikš-1 Naujųjų laikų pasaulyje yra du 
ti savo religiją individualiai ar 
kartu su kitais, viešai ar pri-

grėsmės šaltiniai. Abu jie liečia 

rastai turtų "turėjimo" srity
je bus sistemingai sumažinti pa
veikiomis priemonėmis, ar varž
tai bado, blogo maitinimosi, skur
do, nepakankamo išsivystymo, 
ligų, neraštingumo išnyks iš pa
saulinio ekonominio žemėlapio 
ir ar taikus bendradarbiavimas 
išvengs nustatyti sąlygas eksplo
atacijos ir ekonominės ar politi
nės priklausomybės, kas būtų tik 
nauja neokolonializmo forma" 
(p. 18). 

Antrą grėsmės šaltinį žmo
gaus neperleidžiamoms teisėms 
sudaro įvairios neteisingumo for
mos dvasinėje srityje: "Žmogus iš 
tikrųjų gali būti pažeistas savo 
vidujiniame santykyje su tiesa, 
sąžine, asmeniniu giliu įsitikini
mu, savo pažiūra į pasaulį, reli
giniu tikėjimu ir vadinamų pilie
tinių teisių srityje. Sprendžiamos 
reikšmės šioms pastarosioms y-

žmogaus teises tarptautinių san-
vačiai; teisė pasirinkti gyvenimo' tykių srityje ir žmogaus teises in-
būdą, sukurti šeimą ir naudotis į dividualinėse valstybėse ar bend-
sąlygomis, reikalingomis šeimos ruomenėse. Pirmasis iš jų yra su
gyvenimui; teisė į nuosavybę ir(

siJ«s su materialinių gėrybių pa-
darbą, atitinkamas darbo sąlygas; skirstymu. Dažnai šis paskirsty- . . . . . . ,. , ., 
ir teisingą atlyginimą; susirinki- mas yra neteisingas atskirose ™.teisių lypbe be skirtumo kU-
mų ir draugijų tiesė, teisė laisvai bendruomenėse ir pasaulyje | mes> i ^ v t t e * toutybes, rehgi-
judėti krašte ir emigruoti svetur; bendrai; "Žmonės turi suprasti, J05* politinių isitikimmų ir pana-
teisė į pilietybę ir rezidenciją; tei- **d ekonominiai įtempimai kraš-
sė į politinį dalyvavimą ir teisė to viduje ar santykiuose tarp vals-
dalyvauti laisvai pasirenkant po- tybių ir dargi net tarp kontinen 
litinę sistemą tautos, kuriai jis 
priklauso. 

Išvardinęs visas šias teises po
piežius pastebi: "Visos šios žmo
gaus teisės paimtos kartu yra har
monijoj su žmogaus būtybės oru
mo substancija ,imant būtybę jos 
visumoje, bet ne susiaurinus į 
vieną dimensiją, šios teisės liečia 
žmogaus pagrindinių reikalų ten
kinimą, jo laisvių vykdymą ir jo 
santykį su kitais, tačiau visada ir 
visur jos liečia žmogų, jos liečia 

tų turi savyje esminius ele 
mentus, kurie riboja ar laužo 
žmogaus teises. Tokie elementai 
yra darbo išnaudojimas ir dauge
lis kitų piktnaudžiavimų, kurie 
paliečia žmogiškos asmenybės o-
rumą" (p. 17). 

Nelygus gėrybių paskirstymas 
gali būti pašalintas tik koordi
nuotu bendradarbiavimu visų 
valstybių: "Tai reikalauja vieny- j., , _ , . . . .. . 
bės įkvėptos autentiškos taikos ™°*aus kurybingizmas, įskaitant 

T . y , , . t .,, žmogaus santyki su Dievu, 
perspektyvos. Viskas priklausys ° 

šiai. 
Teisių lygybė reiškia pašalini

mą įvairių formų privilegijų vie
niems ir diskriminacijos prieš ki
tus, ar tai būtų žmonės, gimę 
tame pačiame krašte, ar žmonės, 
turintieji skirtingą istorijos, rasės 
ar ideologijos pagrindą, šimtme
čiais civilizacija žengė viena 
kryptimi: suteikti gyvenimo for
mą individualinėms politinėms 
bendruomenėms, kuriose pilnai 
būtų apsaugotos dvasios objekty-

tiesės, žmogaus sąžinė, 

nuo to, ar šie skirtumai ir kont- (Nuketta i 4 pat) 
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— Tau sekasi tuomet? 
— Sekasi, ką padarysiu. — Alfredo Šyptelėjo. 
— O Maurizio? 
— Jam sekasi taipogi. Pas Eriką dabar. Romos 

— Berlyno draugystę tęsia... — Alfredo įrodinėjo, kad 
Maurizio daro klaidą, kad jis gailėsis. įsimylėjęs iki 

žinai. Prieš praeinant tiltą aš sirgau, kliedėjau. Kas 
tuomet nutiko, nežinau. Ar Maurizio ką nors 
planavo? — Danys nežinojo, kaip pradėti klieriko 
iivedžiojimus, kaip padėkoti už Maurizio 
išgelbėjimą. 

— Nieko jis neplanavo. 
— Tiltą atsimeni? 
— Atmenu, kodėl ne? 
— Ant jo vienas iš jūsų apalpo. Atsimeni? 
— Apalpo? Aa, taip. — Alfredo, nuleidęs akis, 

galvojo. — Tai buvo Fischi. Jį atgaivinom. 
— Bet, ar tiesa, kad jis apalpo? 
— Aišku, Fischi apalpo. 
Danys įsmeigė į Alfredo savo akis. — Ar tu 

nemeluoji? 
Alfredo pradžioj juokėsi. Bet nurimo, atviro 

ausų, Maurizio žada ją nusivežt net į Italiją! O ką jo Danio žvilgsnio neišlaikęs. Galų gale, išsitiesęs vėl 
tėvai jam ir Erikai sakys? Už kelių metų susilauks ir ant lovos, prisipažino. Maurizio visiems buvo įsakęs 
geltonsnapių anūkų. Ir kas tada? 

Danys nusijuokė. — Tada bus šventė! — jis 
šūktelėjo. 

— Tai komedijos. — Alfredo numojo ranka — Iš 
Maurizio to tikrai nesitikėjau. Vadovas! Kai nėra 
avelių, jis mums nereikalingas. Erikai dabar sau 
"vadovauja". 

— Bet Rioci reikalų, atrodo, nepamiršo? 
— Tai labai suprantama, — ir Alfredo 

paslaptingai šyptelėjo į kumštį-
Nesuprasdamas dviprasmiško juoko, Danys 

paklausė: 
— Kodėl Ricci Mauriziui tiek svarbus? 
Alfredo tylėjo ir, kai Danio veidas nuo vėl 

užėjusio danties skausmo išsikreipė, italas, lyg 

ant tilto Danį saugoti. Buvo nutarta, kad tam tikru 
laiku Fischi apalps. Fischi tokios komedijos, aišku, 
nepatiko. Bet tuomet visi Maurizio klausė, ir Fischi 
daugiau nesipriešino. 

— Už tai padėkok Mauriziui, — Danys pasakė. 
— Nėr už ką. — Alfredo rengėsi keltis. 
— Yra. Dar vienas dalykas. Kodėl Maurizio taip 

užsispyręs ištraukti iš rusų Ricci? 
Alfredo dvejojo. Bet po ilgos tylos pasakė: — 

Maurizio jam skolingas. 
— Skolingas? Kuo? Pinigais? 
— Ne jam. Maurizio Ricci seseriai yra skolingas, 

supranti? — Alfredo juokėsi visa burna. 
— Skolingas Ricci seseriai? Už ką? 
— Skolingas, ir dar kaip... Supranti? — Alfredo 

Danys iki smulkmenų nenorėjo daugiau spausti. Tai 
Maurizio reikalas. Jei Ricci sesuo buvo suvedžiota, ji, 
tikriausiai, buvo palikta nėščia. 

Klaidos atperkamos aukso darbais. Praeitis 
sidabro širdimi. O kaltė liūdnom akim. Štai kodėl 
Maurizio rūpinosi Ricci, ir kodėl jo akys visuomet 
buvo liūdnos. Jis niekad italų grupėje nedainavo, ir 
liūdnai, tur būt, mylėjo Eriką? 

Maurizio atkakliai negrįžo namo, nors visi jį 
ragino. Jis laukė, kol amerikiečių kapitonas išgaus jo 
suvedžiotos sesers brolį. Maurizio liūdnas veidas 
visuomet buvo susirūpinęs. Grįžtant iš rusų zonos, 
jis turėjo rūpintis ne tik savo grupe, rūpintis dėl jos 
saugumo, Ricci arešto, bet pervesti ir prisiplakusį, 
neaiškios praeities, Danį. Dalykams nesisekant, jis 
pradėjo gerti ir kvailioti, kaip Ricci... 

Pokaris darėsi jam sunkesnis ir painesnis. 
Danys jautė tai... Ir, bent dalinai, žmogų 

supratęs. 
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norėdamas pašnekesį nukreipti kitur, staiga atsisėdo mirktelėjo viena akim. — Maurizio ją suvedžiojo, 
lovoje ir tuo susidomėjo. Taip, grįžtant į lietuvių lagerį, Daniui pamažu 

— Kas tau? aiškėjo kai kurie dalykai. Alfredo mirktelėjimas 
— Dantis. Bet sakyk... Sakyk, nes tu, tikriausiai, viena akimi lietė Maurizio kaltę Ricci seseriai. Bet 

Užlipus į viršų, susimąsčiusį Danį pasitiko plati 
Dargašiaus šypsena. Atrodė, kad kažkas svarbaus 
atsitiko. Dargašius kalbėjo rimtai, ironiškai 
kraipydamas žodžius, pirštu durdamas savo 
krūtinėn. 

— Romas Careckis į Lietuvą išvažiavo, ar žinai? 
— Negali būti. 
— Jis nori tuo pagydyti širdį, atsikratyti ją 

ėdančių vabalų. O klierikas pajudėjo į Italiją, žinai? 
— Net sudie man nepasakė. 
— Visi iš lagerių bėga. Careckis namo, klierikas 

į Šventąjį Miestą, o Keraitis Japonijon. Net belgai su 
prancūzais išlingavo. Tik mes... 
• (Bus daugiau) _ _ — _ _ _ _ — 
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Worcester, Mass. 
PADĖKIME SESELĖMS 

IR TOLIAU 

aukomis, nes ir seselės aukojasi 
dėl mūsų visy gerovės pradedant 
mažiausiais ir baigiant seneliais. 
Nemanykime, kad seselės, vado-
vaudamos vasarą jaunimo stovyk-

Spalio 14 d. Nekalto Marijos; l o m S j į§iaįkydamos Matulaičio se-
Prasidėjimo — Putnamo seselių! n e l i ų ' n a m u S j susikrauna sau di-
rėmėjų skyrius (§v. Kazimiero; d e j . kapitalą. Tos institucijos rei-
parapijos) Maironio Parke su- j k i a įtaikyti, taisyti ir darbo per
rengė pietus ir programą ir gin- J sona\ą samdyti. N e visi seneliai 
taro išdirbinių parodėlę, kad pa- j a t V Tkst a į Matulaičio namus ap-
dėty seselėms jų sunkiuose prade-Į s i k r o v ę tūkstančiais. Daug at-
tos statybos darbuose. Infliacija; j ^ ^ ^^i tuščiomis kišenėmis, 

1 •¥ 1 . : ^ - * '< . •» . •«" rai]f'\Q slegia visus, kainos aukštos, o ką 
bekalbėti apie statybos darbus. 
Lietuviu Labd. draugijos pirm. 
K. Adomavičius pietų metu sa-

o atvykus iŠ kito "statė" reikia 
tam tikrą valdžios nustatytą lai
ką išgyventi, kad seselės gali iš
reikalauti, kad būtu už juos mo 

vo kalboje minėjo, kad ^ r t i - ' ^ j Kol negauna iš valdžios, 
nis seselių gyvenamas namas ; p a f i o s s e s e l ė s juos išlaiko. Prašė 
jau tikrai braška, nes jis su savo • kiekvieną padėti seselėms finan-
žmona buvo nuvažiavęs su reika- j sį^ai a r pasižadėti. Atsirado ge-

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

lais pas seseles ir apžiūrėjo. 
Gražus skaičius prisirinko sese

lių mylėtojų ir jų darbų rėmėjų. 
Pasveikino rėmėju skyriaus pirm. 

rų seseles mylinčių širdžių. 
Visos aukos buvo perduotos se

selėms. Kiekvienas aukotojas 
gaus iš seselių padėkos laiškutį, 

Moterų sąjungos valdybos ir direktoriato dalis. Iš kairės pirmoj eilėj: Mary 
Mineiko, G. Kaneb, Julia Mack — pirmininkė, M. Hardktg — sekretorė, M. 
Druktanis — iždininkė; antroj eilėj: Vicky Leone ir Dale Murray — "Mote
rų Dirvos" redaktorė. 

Angelė Garsienė. Programai va- i n g s Timįįai dirba kartu su sese-
dovauti pakvietė skyriaus sekreto- j l ė m i s _ Rėmėjai yra pirmieji sese-
rę, o pati nuskubėjo į virtuvę prie j , . talkininkai. Rėmėjų skyriai 
- - « - - pietų. Maldą sukalbėjo | ̂ . ^ i v a i r i o s e lietuvių koloni

jose. Jie turi išrinkę Rėmėjų cent
ro valdybą, kurios pirm. yra An
tanas J. Vasaitis. Metų bėgyje 
centro valdyba seselių vienuoly
no sodyboje šaukia suvažiavimus, 
kuriuose rėmėjai kartu su sese-

seselių 

ruošimo 
prel. V. Balčiūnas iš Vila Mari
ja seselių namų — Putnam, 
Conn., susikaupimo minute buvo 
pagerbti visi mirusieji seselių ge
radariai ir rėmėjai. 

Meninę dalį atliko solistas N . 
Lingertaitis. Akompanavo A. Lin 

{DOMUS KONCERTAS 

LiB Worcesterio apyl. valdy
ba, lapkričio 3 d. 7 vai. vak. Mai
ronio parko (Shrewsbury) pa
talpų didž. salėje, rengia įdomų 
koncertą. Programoje dainų ir 
dailiojo žodžio vienetas "Sutar
tinė", š io vieneto dainos meni
ninkai — Ona Adomaitienė, An
gelė Dziakonienė, Jonas Ado
maitis, Andrius Ciemenis ir Vy
tautas Žmuidzinas padainuos 
dainų. Deklamuos Izabelė žmui-
dzinienė. Šis iš Rochesterio, N. 
Y. vienetas su dideliu pasiseki
mu jau yra aplankęs daugelį 

I U C E L L A N E O U S 

Muuimwimiiiiiiiiiiiuinuiiuuiiiiiiuiu 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

Mlf iL I NAS TV 
2M6 W. CMh St.. fteL 776-1463 
1HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUUIUIIIUIIIIUIINI 

SIUNTINIAI I LIETUV* 
Ir kitus kraites 

NEDZINSKAS, 4*5© Areker Ava. 
m. toast, tsL tn-5e«o 

. , lėmis sprendžia įvainas 
gertiene is Bostono. Solistas pa- i d a r b ų p r o b Į e mas. Todėl nėra jo-
dainavo : Tris dienas, tris naktis j ^ skirtumo, ar aukų prašo pa-
— liaudies daina, Kur tas šalti- i ̂  ^ ^ y - a r seselių rėmėjai, 
nelis — liaudies daina, Oi kas — j ^ s e s e l ė s \f seseylų rėmėjai dir-
Šimlcaus harmonizuota liaudies į b a neatskiriamai. Seselės nelieka j liet. kolonijų Worcestery šis bus 
daina, Miela, miela — parašyta s k o l i ^ rėmėjams ir visiems ge- j jų pirmas pasirodymas, kur jie 
Romberg, Nepamiršk manęs — r a d a r i a m s # j o s atsilygina kasdien i mielai laukiami 
italų daina ir merginos mano — . m a i ( j o r n i s prisimindamos ne tik | Po koncerto Maironio parko 
italu daina. A. Lingertaitis yra , ^ . ^ ^ i r mirusius. Gražus I virtuvės gaminta šauni vakarie-
_ . . : , . _ i . v _ u - ; . . « „ w „~™. yėm^.ų s e s d i ^ d a r b a s i r į rėmė-j n ė , Jokiai, grojant geram or

ių eiles gali įsijungti kiekvienas. | kestrui ir kt. įvairumai 
Pietuose dalyvavo pati Nek. 

Marijos Prasid. vyriausia seselių 
vadovė seselė M. Margarita, sese
lės Augusta, Palmira, Bonifaci-
ja ir kitos, prelatas V. Balčiūnas. 
Seselė Margarita savo žodyje pa
sakė: "Kad statomi namai tar
naus visiems. Bus jūsų ir m ū s ų j ų 
namai, kuriuose galės rinktis jau- • 
nimas ir visi kiti, nes visus jun
gia Kristaus meilė. Svečių tarpe 
buvo dr. Kriaučiūnas — Putna
mo apylinkės LB pirmininkas su 
žmona. Ponia Cibienė iš Bosto
no Svečias iš Vilniaus Urbutis. 
Buvęs ilgametis Worcesterio apy
linkės LB pirm. V « » " " " , ^ g ^ p i r m L Tamulevičienė ir 
žmona, buvusi seselių « m e j \ ? H E * \ M . 
pirm. iš Cape Cod. ALRK Mo-

ne tik solistas, bet ir puikus meni 
ninkas gintaro išdirbinių. Jie tu
rėjo parodėlę ir kiekvienas galėjo 
matyti tuos gražius jo darbus, o 
be to ir įsigyti gintaro —sidabro 
išdirbinių. 

A. Lingertienė nuo jaunų die
nų buvo seselių stovyklautoja, o 
vėliau padėdavo dirbti seselėms 
su stovyklautojomis. Jie ir dabar 
padeda savo darbu seselėms ypa
tingai vasarą jaunimo "Nerin
gos" stovykloje. 

Programos vedėja priminė, kad 
mes turime padėti seselėms savo 

POPIEŽIUS KALBA 

(Atkelta i i 3 pusi.) 

Koncertai išvakarėse (šeštad. 
nuo 5:30 vai. v.) ir sekmadieni 
(nuo 2 vai. p. p. iki 8 vai. v.) 
tose pačiose patalpose dail. D. 
Jakubauskienės meno paroda. 

Visi kviečiami gausiai atsi
lankyti į šį tradicini LB rengi-

VaMyba 

TURGUS 

klausimu, nes tai liečia moralę ir 
Dievo įsakymą „Neužmušk". 

6. Taip pat reikia rūpintis mal
dos grąžinimu į mokyklas, krei
piantis į savo vadus ir Teisingu
mo departamentą, nes tai religi
jos stiprinimo reikalas. 

7 moterų sąjunga turi ugdyti 
religinį gyvenimą, kaip metinę 
šv Jurgio šventę su šv- Mišio-
mis, prašant, kad arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis greičiau būtu 
paskelbtas šventuoju, taip pat to
liau tęsti metines maldas pagal 
metinį maktu kalendorių, ski
riant tam bent vieną dieną. 

8. Svarbus prašymas, kad Ame
rikos moterys labiau jungtusi į 
Amerikos politinę veiklą, nes po
litinis gyvenimas liečia mūšy vai
kus ir anūkus. Moterys turi iš 
anksto žinoti, už ką savo bal
sus atiduoti rinkimy metu, kad 
Amerikos politinis gyvenimas bū
tu geresnis. 

Manome, kad šios rezoliucijos 
ir nutarimai padės moterims 
orientuotis savo veikloje ir gyve
nime ir nesudarys sunkumų juos 
įvykdyti. 

Julia Mack, 
Centro pirmininkė 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiinim 
Ivalrta* prokJti pasirinktinas w-

braaitat Ii mftsų santtfUo. 
OOSMOg PABCELS EXPBBB8 

2301 W. 69 St., Chkmgo, 111. 60629 
SIUNTINIAI | LIETUYį 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TsL 376-1882 arba 376-5996 
imtfiiiiiiiittiiiiiiiiimiMiiimiiiiiuiiiiiiii 
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PIRKĖJO LAIMEI 
4 kamb. fražus butas 

arti 65os ir California. 
Apie 910.000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parka. Kaina 967.500. 

3]a aukštų maras. Apie 
97,000 pajamų. Marąuette Parka. Var
tas 946.900. 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu. 

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

Valdis Real Estate 
2625 W«t 7lst Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 737-8534 
Msraustts Park — Brkk 

i bedroom (possibie 2 more), living 
nn., dining rm. Fufl finished base-
ment. 2 car gerage, pooi a patio. 
MM9M9. 7734711 

padėjėja. Gy
venti vietoje. Lengvas namų ruo
šos darbas. Reikalinga nors kiek 
angliškai kalbėti. Atlyginimas plius 
kambarys ir pilnas išlaikymas — 
100 dol. į savaite. Skamb. 980-12Si 

Matare wetnan — Live in. Ovm 
room, TV, bath. Very light house 
work. Own transportation. Off week-
ends and Wednesday afternoon 2 de-
sired. Compankm to mature wotnan 
who works. Hinsdale area. «Į 

TsL 325-7335 

D S M E S I O ! 

IEŠKAU PIRKTI moterišką lietu
višką tautinį kostiumą 
ių Skambant 887- 7826 " 

Į S I G Y K I T E D A B A B 
• • • • « • • • • * « • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

VIZITINIŲ KORTELI? 
BEDŪLU 

-

Aušros Vartų parapijos pa-
rapiečiai, pritariant kleb. kun. 
Alfonsui Volungiui, lapkričio 4 
d., sekmadienį, parapijos salėje, 
ruošia lietuvišką turgų. Tam 
reikalui sudaryto komiteto ener-

MENO FILMAI 

Šalia priėmimo teisinių formų, 
saugojančių žmogaus dvasios lais
vės principą, kaip minties ir iš
sireiškimo laisvė, religinė laisvė, 
sąžinės laisvė, dažnai yra socia
linio gyvenimo struktūrų, kurio
se praktiškas šių teisių vykdymas 
pasmerkia žmogų faktiškai, jei 
ne formaliai, tapti antros ar tre
čios rūšies piliečiu, kompromituo 
jančiu jo socialinę pažangą, pro
fesinę karjerą ar galimybę užim
ti tam tikrus atsakingus postus ir 
dargi netekti galimybės laisvai 
auklėti savo vaikus. Todėl ypa
tingai svarbu, kad vidaus socia
liniame gyvenime, kaip ir 
tarptautiniame, kad visos žmo
giškos būtybės kiekvienoje tau
toje ir krašte galėtų naudotis vi
somis jų teisėmis nepaisant, ko
kia būty politinė sistema ar rėži 
mas. 

Tiktai saugojant realų pilnu
mą teisių kiekvienos žmogiškos 
būtybės be skirtumo gali patik
rinti taiką jos šaknyse" (p. 18-
19). 

Baigdamas savo kalbą popie
žius pareiškė viltį:"Aš tikiuosi, 
kad vlastybės valdžios, gerb
damos teisingas teises kiekvieno 
piliečio, naudosis pasitikėjimu vi
sų bendrai gerovei. Aš tikiuosi, 
kad visos tautos, net "mažiausios, 
dargi tos, kurios nesinaudoja pil
nu suverenumu, ir tos, kurių su
verenumas jėga buvo išplėštas, 
susitiks lygybės pagrindais su ki
tomis Jungtinių Tautų organiza
cijoj. Aš tikiuosi, kad Jungtinės 
Tautos išliks visada aukščiausiu 
taikos ir teisingumo forumu, au
tentišku laisvės centru tautų ir 
individu siekiant gerensės atei
ties" (21-22). 

šiuose popiežiaus vilties išreikš
tuose žodžiuose be abejonės, yra 
ir Lietuva, kurios suverenumas 
buvo Sovietų Sąjungos jėga iš
plėštas. 

terų sąjungos 5-tos kp. pirm. P. 
Hassett ir gausus būrys sąjungie-
čių. Buvusi žymi Moterų sąjun
gos veikėja ir žurnalo "Moterų 
dirva" redaktorė M, Pauliukonie-
nė ir jos mamytė, taip pat buvusi 
žymi Moterų sąjungos veikėja 
Liutikienė, ir Matildos Pauliuko-
nienės vyras mokytojas K. Pau-
liukonis, Lietuvių Labd. draugi
jos pirm. K. Adomavičius su žmo
na. Lietuvių Organizacijų Tary
bos pirm. P. Molis su žmona ir vi-
cepirm. W . Karrytais su žmona. 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kp. 
pirm. V. Gedmintas su 
žmona. Neseniai išleistos kny
gos "Kovoje su milžinu" autorius 
A. Venclauskas su žmona. Žymus 
Lietuvos Vyčių veikėjas, buvęs 
centro valdybos pirm. A. Minikaus 
kas. ALRK Moterų sąjungos cent 
ro pirm. J. Mack negalėjo daly
vauti. Prisiuntė sveikinimus ir au 
ką. Vicepirm. G. Kaneb dovano
jo bonką gaivinančio gėrimo. Pie
tus gamino pačios skyriaus rėmė
jos. Pirm. A. Garsienė nešė ant 
savo pečių visą parengimo naštą 
ir buvo vyriausia šeimininkė. 

March deda visas pastangas, 
kad nutrukęs parapiečių bendra
vimas būtų atnaujintas ir praei
tų smagioje nuotaikoje. 

Šiame liet. turguje bus galima 
gauti įvairių liet. ir amer. valgių 
ir kepsnių. Bus įvairių rankdar
bių, gėlių ir mezginių skyriai 
Vaikams — įvairūs žaidimai ir 
laimės šulinys. 

Šio renginio visos pajamos 
skiriamos parapijos naudai. 
Kviečiami visi gausiai atsilan
kyti ir tuo paremti savo para
piją- J. B. 

Chicagos meno institute ket
virtadieniais 6 vai. v. būna pa
skaitos — filmai apie meną. 
Lapkr. 8 d. bus apie amerikie
čių meną po 1960 m., lakr. 15 
či — apie amerikiečius meni
ninkus XIX šimtmety. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO NUTARIMAI 

Moterų sąjungos seimas pri
ėmė rezoliucijas, kurios nurodo 
tolimesnius tikslus, veiklą, sieki
mus ir pasiryžimus. 

1. Pageidaujama, kad vi^js 
kuopos siųstu savo valstijų se
natoriams, kongresmanams, pre
zidentui ir valstybės sekretoriui 
C. Vance laiškus, kad Helsinky 
priimtos žmonių teisės būtų taiko-

Talkininkavo jai rėmėjos ir ne rė- j mos visiems ir kad Marija Jurgu-
mėjos. Rėmėjų skyriaus valdyba j tienė bei jos dukra Daina gale-

lllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlHIIIUIIIIIUUUIlIlI! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 38 metas tar
nauja New Jersey, N«w York Ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo 4 Iki 5 vai. po
piet IS WKVD Stotie* New Torke 
1330 kil.. AM Ir nuo 7 iki t vai 
»ak. 97.9 m e j . FM. 

Dlrekt. Dr. Jokūbai J. Stoka* 
1467 Force Drive 

Mountalmtde, N. J. 070M 
TeL 232-5M5 (eode) SSt 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų ka.ba 
U Seton Hali Universiteto radijo sto
ties) (New Jersey W80U. S9.6 meg 
FM) Pirmad. 7 :30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiti 
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M. A. $ I M K U $ 

IfOTART PUBLIC 
INCOME T A I SERVICE 

4259 So. Maptarood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIBTTBE8 PRAŠYMAI Ir 
kitokia blankai 

imiiimitHiiinmiiiiiiiiHinuiiimuiimiii; 
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P L U M B l N G 
I i — n a , bonded, l a n n d 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
ptytsUs. GUss blocks. Sinkos 
vamcdtiai išvalomi elektra. Ga
lit* kreiptis nuo 7 iki S vai. ryto 

po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2980 

H/s aukite medinis. 6 kamb. Atski
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti 
69-os ir RockweiL $24,900.00. 

2-fc aaklts. Georglsn, 9 kasai. 37 
p. aklvpss. 70 ir Fairfield. Numažinu 
kaina. 327,900. 

Tavoms ir 4 kamb. martets. į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vee. Nu
žeminta kaina. $45.000.00. 

BUTŲ 
Namą 

NUOMAVIMAS 

10% — so% — *o% pJctav 
mš apdraudė ano uantea Ir automo
bilio 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. O A 4-8654 

8298% W. 95th Street 

V A L O M E 
KLIMUS IR BALDUS 

DraodunsJ — Iasaais Tas 
Notartetea — Vullmsl 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6629 S. Kedsle A T . — 778-2238 

vUo rftiin grindis. 
BUBNYS — Tel. RE 7-6168 

M O V I N G 
8ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrsuda. 

TeL — WA 5-806S 

4 inieranm asftr. rezidencija, 1H 
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38.500. 
Apyl. 65-os ir Mozart. 

Naujesnis $-Jn aiiegsma 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

•4-ta ir Artesiatt. Mūrinis 2-jų 
butų po 6 kamb. $45.000. 

2H sukite ataras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta ir WbJppie. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gezo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

634a ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar iSniiom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
372,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group U.SJL 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4243 W. 63rd Slntff 

Ttl. — 767-0600 

Vizitinių kortelių naudojimas yrs 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gramas vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų paiamavi* 
mu. 

HiHiimniiiimmmmiiiiiiiiiiiiitiiiiutm 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UV a f i l s u i s dr. J. Vaišnoros. MIC 

dėkoja visiems ir kiekvienam iš 
jūsų asmeniškai, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šie taip 
gražiai pasisekusio parengimo. 
Kiekvienam iš JŪSŲ UŽ aukas, taip 
pat organizacijoms: Liet. Labd. 
draugijai, Lietuvių Piliečių klu
bui, Meno Mėgėjų rateliui ir vi
siems taip gausiai atsilankiusiems. 
Dėkojame K. Adomavičiui už vi
sas veltui gautas patalpas, aukas 
ir dovanas. 

Padėkime ir toliau savo auko
mis seselėms, kad ios galėtu lai
mingai tęsti statybos darbą. 

/. M. 

ty išvykti pas vyrą ir tėvą į Ame
riką. 

2. Visos kuopos siunčia laiš
kus ir prašymus, kad rusai pa
sitrauktu iš okupuotos Lietuvos. 

3. Laiškais teirautis Amerikos 
vyriausybės dėl Sovietu pilietybės 
įstatymo, kuris buvo įvestas nuo 
ŠIŲ metų liepos 1 d. 

4. Pageidaujama, kad sąjun-
gietės daugiau dėmesio kreiptų į 
Altos veiklą ir siusty savo dele
gates i lietuviu kongresą Cleve-
lande. 

5. Pageidaujama, kad kuopos 
ir narės labiau rūpintųsi abortu 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujoj Anglijoj U Stoties WNSR, 
1300 banga, veikia sekmadieniais nuo 
IKK) iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių *inių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutts pasaka. Šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis { Baltie Flo 
rista — gėlių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas'* ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny. 
m 

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMIANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu 3348. 

illllllllllllllllllllll 
2 šamai ant 1 sklypą. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; astras 3 kamb. 
Brighton Parka. 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, Ji dėl foo 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
•laUlljll Iriesvienani lietuviui, besi-
dominčiam Lietuvos Istorija ar vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. - kaina 33.00. Galima ja, frigys 
"Drauge*'. • - ••. 
lUiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiininifiNiiiiiH 
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TAUTINf iS 
1VDNTIES KELIU 

Lietuvių tautininkijoa 
istoriniai bruožai. 

Redagavo Jonas Pozuia* 
P I U M Pmlmkaitis. 

u* 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos leidinys 1979 m. Kieti 
viršeliai. 416 pusi. Kaina, su per
siuntimu $13.25. II. gyv. dar pride
da 60 et. valstijos mokesčių. -

Užsakymus siųsti 
4546 W. 6Srd S t , 

tas 
Gara-

Uzsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO' 

Marąuette Parka. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insaraaes — Isessse Tas 

Notary Reeebile 

2951 W.63rd S i . 436-7878 
333-1734 SffM Slf-SSfS 

IIMIIIIIIIIIIIIHIIIIUJUlUUIlMHnilHlinilllt 

DRAUGAS, 
CMcago, IL 

IIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIItlHIHIIIIIIt 
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liaudies menas ir kitkas 
Drauge" FM 

i ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
PfiLAYCLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
tą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 31-50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėle). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DBAUGAS, 4645 W. 63rd St., 
CMcago, IL 90629 

D t M E S I O 

tllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIItlIlHlimill 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JC0ZAS PRUNSaUS 

Leidinys gausiai iliustruotu tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nusūdytųjų. 

Išleido Jūrų šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1579. 240 pal. Spau
dė Draaga spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4645 W. 63rd St . Chicago, DL 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 

m 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į. 
vairių liaudies) meno darbų: me> 
dfio, keramikos, drobes, taip 
pat gral iai papuoštų l ė l ių 

Apsilankykite \ "Draugo"' ad-
miniatraciją i , paaižiūrėkite Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugamsv . 

4546 W«s* 
<Rrd St. . CMcsago. IR. 

iimiiHiifiNitiinmiliiiiuiiiiiiiiiiniiinnii 



MŪSŲ KOL ON IJ O S B 
Melrose Park, m. 
NUOTAIKINGA POPIETĖ — 

WITARTO PAGERBIMAS 

j paramos reikalingas. LB ir Ameri- Į žmonių, veikia vieningai. Pui-
kos lietuviu piliečiu klubo vardu į kius pietus pagamino ir salėje pa 

Melrose Parko veikiančiu or
ganizacijų komitetas, kuriame 
daug dirbo ir parodė širdies Algis 
Sinkevičius, spali»o 14 d.Eagles sa
lėje surengė nuotaikingus pietus, 
kuriu metu buvo gražiai pa
gerbtas senosįos emigracijos kar
tos lietuvis, sėkmingis ir sumanus 
prekybininkas Wairer Witartas 
(rašosi Walter Witort). Melrose 
Parko Eagles salė susilaukė gausių 
svečių, kuriu tarpe buvo seno
sios ir vėliausios imigracijos žmo
nių. W. Witartas mūsų koloni
joje yra labai gerai žinomas geru 
darbu rėmėjas, iškiliausias auko
tojas Balfui, Lietuvos laisvinimo 
reikalams, vietos organizacijų pa
ramai. Kadangi Witartas visoms 
organizacijoms padeda ir remia, 
todėl jo pagerbimą surengė bend
ras komitetas. Po skanių pietų, 
Petras Tautkus pradėjo pagerbi
mą trumpu žodžiu. Svečius su
pažindino su Witarto gyvenimu, 
y> atliekamais darbais, gausiomis 
aukomis visiems, kas tik aukos ar 

sveikino Otto Mejeris ir įteikė me 
niškai paruoštą adresą. Lituanis
tinei mokyklos vardu VVitartą. 
sveikino tos mokyklos tėvų ko
miteto pirm. inž. V. Suopys ir jtei 
kė adresą. Balfo 117 skyriaus var
du šiltai pasveikino ir padėkojo 
šelpiamųjų vardu skyriaus pirm. 
J. Urbelis. Lietuvos dukterų var
du Witartą pasveikino ponia Elz-
bergienė. Pijus Pažėrūnas paga
mino nepaprastai menišką albu
mą, kuris buvo irgi įteiktas. Pager
bimą užbaigė lituanistinės mo
kyklos vedėjas J. Rugelis. Visi sve 
čiai sugiedojo "Ilgiausių metų". 

Melrose Parke artinasi tradici
ja, kad organizaaijos suruošia pie
tus kolonijos lietuvių susipaži
nimui, pabendravimui- Į pietus 
susirenka įvairiausių kartų ko
lonijos lietuviai: seniau atvykę, 
gimę šiame krašte, vėliausios imi 
gracijos. Reikia pasakyti, kad 
nuotaikingų popiečių surengi
mas mūsų kolonijos lietuvius pa
darė beveik vienos šeimos na
riais. Gi Melrose Parko Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas, ku
riame yra visokiausių įsitikinimų 

A. A. DANUTE JUODIKIENE 
• M M M R 

tarnavo Melrose Parko Lietuvos 
Dukterų skyriaus narės: B. Ba
rauskienė, V. Dagienė, O. Junke-
rienė, K. Valienė, O. Rugelienė, 
M. Rudaitienė, F. Urbelienė, Z. 
Sinkevičienė, M. Mejerienė, Po-
džiūnienė, N. Poderienė. Lauksi
me ir vėl tpkių nuotaikingų 
pietų. Mūsų kolonijos lietuvių 
visuomenė tokiomis nuotaikingo
mis popietėmis yra patenkinta ir 
gausiai atsilanko. 

K. T. 

Nevvington, Conn. 

VIESULO PADARINIAI 

Spalio 3 d. tornado audra, pa
lietusi dalį Windsor - Locks, 
YVindsor ir Sufield, paskutinė
mis žiniomis, padarė nuostolių 
už 254 mil. doL 

Statybų bendrovės nemoka
mai siunčia žemės lyginimo ma
sinas. Tikimasi apie tūkstantį 
savanorių, kurie valys nukentė
jusią apylinkę. Televizijoje ir 
spaudoje matėme kapines su iš
vartytais paminklais. Tai Pa-
guonicko prie 75-to kelio esan
čios lietuvių šv. Juozapo kapi
nės, kuriose palaidota ir Hart
fordo lietuvių. Dalis paminklų, 
nuo kritimo suskilusių, buvo iš 
kapinių išvežti. Labai nukentė
jo medžiai ir rūmai. Marija Pe
trauskienė, tas kapines yra ap
lankiusi, pasakoja, kad jos vy
ro paminklas taip pat nuvers
tas. Kunigo Kripo paminklas 
taip pat buvo nuverstas, bet 
dabar vėl padėtas j vietą. 

Paguonicko lietuvių šv. Kazi
miero klubas -savo patalpose 
priėmė nukentėjusiuosius. 

Bernotas 

A. a. Danutė Juodikienė 

su šeima ir kiti giminės ir pažįs
tami. 

Velionė priklausė Balfo ir Lie
tuvos Dukterų draugijai ir buvo! 
aktyvi jų narė. Be to, dosniai 
rėmė misijas ir įvairias šalpos ins- j 
titucijas. Ypač aktyviai reiškėsi \ 
Balfo veikloje, rinkdama aukas. | 
Tą nelegvą darbą ji dirbo su di-
deiiu pasišventimu, nesirekla- Į 
muodama ir nelaukdama jokios i 
padėkos. 

Būdama iš prigimties labai j 
jautri ir švelnaus būdo, ji ėjo per 
gyvenimą, kiek jai jėgos ir aplin
kybės leido, tik gera darydama ir 
kitiems vargą lengvindama. Ji j 

§. m. spalio 10 d. po ilgos ir j mylėjo, užjautė, guodė ir rėmė li-
sunkios ligos, vos 48 metų sulau- • g°s ar nelaimės ištiktą žmogų, 
kus, Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė bet niekam apie tai nesisakė ir; 
Danutė Juodikienė - Kregždytė. tuo nesididžiavo. Štai, pati būda-

Ji buvo pašarvota D.A. Pet- n™ Jau sunkios ligos apimta, dar 
kaus Marąuette Park.o koplyčioje, važiavo į šiaurinę Chicagos dalį 
kur Balfo Chicagos apskr. vice- aplankyti ligoninėje esančią naš 
pirm. J. Mackevičius pasakė jaut
rią atsisveikinimo kalbą. 

Iš koplyčios spalio 13 d. buvo 
nulydėta į švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčią, kur įvyko gedulin
gos pamaldos. Pamaldų metu į-
spūdingai giedojo sol. J. Vaznelis. 
Šv. Mišias atnašavo, liūdną, gra
žų pamokslą pasakė ir į kapines 
palydėjo kan. V. Zakarauskas. Į 
šv. Kazimiero kapines velionę 
palydėjo ilga automobilių virti
nė, kur ji buvo palaidota šalia, 
jau prieš kelerius metus miru
sios savo motinos. Kapinėse 
visų giminių vardu atsisveikini
mo žodį tarė J. Jadviršis 

Didžiame nuliūdime liko vy
ras Petras, sunūs Petras ir Jonas, 
tėvas V. Kregždys, brolis Juozas 

, lę žydę, kurią jį pažino iš anks- j 
čiau ir kurią per eilę metų rami
no, lankė ir guodė, kai ana, ligos 
ir kitos nelaimės ištikta, beveik 
visų apleista, net nebenorėjo gy
venti. Tai tik vienas iš dauge
lio jos artimo meilės pavyzdžių. 

Pasiilgs Tavęs, Danute, Tavo 
mylinti šeima, giminės, pažįsta
mi ir tie, kurie pajuto Tavo lietu
viškos širdies kilnumą ir Tavo 
rankų dosnumą... Su krintan
čiais, pageltusiais rudens lapais 
Tu palikai šią varganą žemę ir 
niekad nebekeliausi jos takais. 
Tavo švelni šypsena nebedziu-
gins mūsų širdžių, o Tavo jautri 
širdis ir švelnus nuoširdus žo
dis nebeguos nelaimingųjų. 

u. 
tai kodėl ALT nenori tvirtinti Į veiklos srityse. Kongresas ne
bendradarbiavimo susitarimo su Į sukėlė entuziazmo visuomenėje 
LB krašto valdyba, kuri seniai 

L A I Š K A S 

Prie R. Kalantos bareljefo Toronte šauliai V. Pečiulis ir A. Pajaujienė. Ba
reljefą atidengia Sunas Kudirka. Nuotr. S. Dabkaus 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 

VEIKLOS DERINIMAS 
AB SA VIKOVA 

Iš pasikalbėjimo su dr. L. 
Kriaučeliūnu "Drauge" š. m. 
rugsėjo 18 d. matyti pozityvios 
pastangos, siekiant darnos tarp-
organizacinėje bei visuomeninė
je veikloje, artėjant vadina
mam Amerikos Lie' ivių kon
gresui Clevelande. Jam buvo 

tą padarė, laukdama draugišku
mo ir protingo sprendimo iš 
ALT pusės. LB vadovybė visą 
laiką ieškojo vienokio ar kito
kio susitarimo su ALTa veiklos 
koordinavimo bei bendradarbia
vimo reikalu. Juk ALT ir LB 
riša tik Lietuvos laisvinimo po
litinė veikla, kuri rūpi kiekvie
nam lietuviui. 

ALT sušauktas kongresas 
tuo reikalu turėjo aiškiai pasi
sakyti, ar Lietuvos laisvinimo 
politiką nori tęsti taip dar to
liau tik su "folkšturmu" ir re-
orgais gudelinės antibendruo-
meniškos dvasios tamsoje, ar 
rimto susipratimo su LB, kuri 

(Atkelta ii 2 p*L) 

pateikti svarbus ir visiems rū 
pimi ifiaiiaim^i j kuriuos jis at-1 jau plačiai reiškiasi lietuviškos 
sakinėjo bendromis sąvokomis 

ir nesumažins pavergtos tautos 
kančių, kai ALT ignoravo LB 
pastangas tam pačiam tikslui. 
Nesuderinta veikla bus ir toliau 
mažai veiksminga ir net pražū
tinga pačiai ALTai. Tai rodo 
faktai ir gyvenamo laiko eiga. 

Greit susirinks JAV LB nau
jos tarybos atstovai, kurie iš
rinks krašto valdybą. Kadangi 
taryba nustato LB veiklos 
kryptį, tai ji turėtų pakreipti 
nusistatymą, kad naujai krašto 
valdybai nebereikėtų gaišinti 
laiko deryboms su ALTa, o, va
dovaujantis pagrindiniais Lietu
vių chartos principais ir LB įs
tatais, planingai tęsti toliau rei
kalingą ir naudingą darbą. 
Su pagarba J. Navakas 

kuriems kilti užtenka tik dviejų 
asmenų susitikimo ir jis palaiko
mas net kelis dešimtmečius. Ir 
kodėl? Ar LB neina teisingu ke
liu atsiremdama į tautines - reli
gines tautos tradicijas, jeigu taip, 
todėl visi žiūrėkime į viltingą 
bendruomenės ateitį. 

Raštu perdavė sveikinimus 
naujasis JAV LB krašto valdy
bos pirm. V. Kutkus ir buvęs 
pirm. Alg. Gečys, linkėdami iš
tvermės ir ryžto lietuviškoje veik
loje. Visų sveikinimai publikos 

i buvo sutikti su nuoširdžiu pasi
gėrėjimu, nepasilikti abejingiems 
lietuviškuose reikaluose. 

Užbaigus oficialią dalį buvo 
'pristatytas Los Angeles vyrų kvar 
"tetas, kuriame dainuoja: E. Jara
šiūnas, Br. Seliukas, A. Polikai-
tis ir R. Dabšys. Jų dainas pianu 
palydi jaunasis Rimas Polikaitis. 
Xvartetui pasirodžius, publika 
Juos sutiko nuoširdžiais ploji
mais ir iš karto užsimezgė glau-
3us ryšiai , kurie nebenutrūko 
per visą koncertą, 
i Reikia pažymėti, kad Los An
geles vyrų kvartetas yra išaugęs 
į damų meninį vienetą ir turįs 
turtingą dainų atsargą. Su pir
mąja daina kvartetas sugebėjo 
pavergti klausytojų širdis ir pa
kelti jų nuotaiką, nors dar šam
pano bonkos buvo neatidarytos, 
kurias parūpino valdyba sukaktu 

nant, Gaudžia trimitai ir Žirge
lis pabalnotas reik į karą joti... 
Publikai prašant, daininkai ne
pasigailėjo dar keletbs dainų pire-
do. 

Nutilus vyrų kvarteto dainų 
aidams, padėkai jiems buvo pri
segti gvazdikų žiedai ,kurie neat
stojo užsitarnauto honoraro už 
kelionės vargus, mat jie nuo jo 
atsiakė, skirdami bendruomenės 
labui. Valdyba ir visa San Fran-
cisco visuomenė kvartetui reiš
kia padėką už nuotaikingą kon
certą. 

Mūsų darbščiosios šeiminin
kės, vadovaujamos J. Sukelienės, 
su talkinikėmis D. Janutiene ir 
Alb. Astraite - Singh, pasistengė 
visus svečius skaniai pavaišinti. 
Grojant puikiam orkestrui, jam 
ritmingai pritarė atkemšamų šū

vių proga. Pirmoje dalyje kvarte- j kaktuvinių šampanų butelių 
tas padainavo: Dainelę apie tiltą kamščiai. Rytojaus dieną įvykęs 
— Ed. Balsio, Jau žirgelis pabal- j žemės drebėjimas prie Meksikos 
notas — J. Dambrausko. Gaudžia | sienos jau nebepasiekė San Fran-
trimitai — M. Petrausko, ir Tė-|cisco, nes jo apylinkes pajudino 

Br. Budriūno. Duetu: į LB apylinkės sukaktuvinis balius. 

pildė: Prie Dusios — L. Povilai- i Tačiau šis pasikalbėjimas kelia 
čio, Ridigdo — Žlibino, Negerk, Į klausimus skaitytojui, besido-
broleli — V. Juozapaičio ir Lauk- j minčiam visuomenine veikla dėl 
siu tavęs ateinant — A Raudo- į ALT pastangų ir užimtos pozici-
nikio. Atliekamų dainų savotiš- ] jos LB atžvilgiu. Aiškinimas, 
kas pobūdis tikrai prabilo į susi- į kad ALT stengiasi palaikyti ar-
rinkusiųjų širdis, nes ilgais ploji- timus ir draugiškus ryšius su 
mais jų nenorėjo paleisti. Antro- j visomis ilietuviškomis kultūri-
je dalyje padainavo: Aguona — nėmis, politinėmis organizacijo-
aranžuota Br. Budriūno, Spaudos! mis ir veiksniais, išskyrus ko-
baliaus valsą — J. Banko, As — : monistines, ne visai atitinka 
Dur valsą — J. Brahmso ir Klum- i tiesos. Argi ALT vadovybė, iš-
pės — Br. Budriūno. Atliktų dai-: skyrus jos dalį, stengiasi palai
mą pynė apėmė beveik visas žmo-1 kyti glaudžius ir draugiškus 
giško gyvenimo sritis, pradedant: j bendradarbiavimo ryšius su 
Negerk broleli, Lauksiu tavęs atei-; LB? Atrodo, kad ne. Bri šiol 

gerai žinome, kad tie santykiai 
buvo nenormalūs. Jei būtų taip, 

A. t / t DANUTEI JUODIKIENEI mirusr 
vyrui PETRUI JUODIKIUI, sūnums PETRUI ir JO
NUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią ir gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

EMILU A IR EUGENIJUS NOAKAI 
ALDONA IR KLAUS PINTSOH 
GTEDRft IR JONAS STANKCNAI 

vynei 
E. Jarašiūnas ir A Polikaitis ii-1 P. Indreika 

K a z i o B a r a u s k o 
H "Draugo" Rimtie* Valandėlei 

PariakU pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO 2M0NES 

A. a. kus. Kazimieras Barauskas 
paraše kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičiua laido
jant velioni sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00, Gaunama "Drauge, 
4545 W 63 St.. Chicago. m. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 

k. t A. VACLOVUI URULIUI mirus, 
žmonai BRONEI, dukrai JADZEI REIVYTIENEI, 
žentui ALGIRDUI ir ŠEIMAI reilkiame užuojautą 
ir kartu liūdime. 

jMitj ir Stot Fabijonai 

DĖMESIO KNYGŲ MYUČTOJAMS! 
užsakydami ar pirkdami visas kartu Žemiau išvardintas knygas, moka

te tik $10.00 ir 12.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas GauCys. Anglų rašytojų novelių 

antologija. 400 pat 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 4 
Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Reda-

IIHIIIIIIIHtJM 

VYSK. P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis 
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 

PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vemto batą, Smogus Ir tuo ar 
kitos novelės. 213 pusi. 

DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis t mūsų laiko
tarpio Žaislas ir skaudulius. 147 pusi. 

BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 3S4 pusi. 
užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4MS W. Ori Stresą, CMcasn, IL ON*. 
DUnojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 29 d. 

PADĖKA 
A. f A. 

KUN. JUOZAS S. ŠEŠTOKAS 
Mūsų mylimas brolis ir dėdė mirė 1979 m. spalio S d. ir buvo 

palaidotas spalio 14 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinės*. Chtcagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai Vyskupui Vincentui Bliz

giui už velioniui parodytą dėmesį ir gedulingų Sv. Mišių auką. 
Dėkojame Gerb. Klebonui Kun. Antanui Zakarauskui ir kitiems 

kunigams už dalyvavimą Sv. Mišiose ir laidotuvėse. 
Dėkojame Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinei už garbės sargybą, 

karsto nešimą ir palydėjimą i kapines. 
Dėkojame sol. Algirdui Braziui už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame visiems už aukas Sv. Mišioms ir užuojautas 
Dėkojame visiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Stasiui Evans už malonų ir tvar

kingą patarnavimą. 
Sesuo Marijona Manmenė, dukterėčia Marmaltė-Cleland, 

vyras Frsnk ir išima. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVL 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

, 
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x Vincentas Liulevičius. is
torikas, daugelio raštų autorius, j 
užsukęs į "Draugą" įsigijo lie- i 
tuviškų knygų už didesnę sumą. į 

x L. K. V. S. "Ramovė" Cbi- j 
I cagos skyriaus ramovėnai ren-! 
į gia mirusių prisiminimą, kuris : 
! įvyks Vėlinių dienoje, lapkri-; 
j čio 2 d., penktadieni, 7 vai. va- j 
kare. Gedulingos pamaldos tė-: 
vų jėzuitų koplyčioje ir apeigos i 

_ __ . . . . _. . prie Laisvės kovų paminklo.; 
spalio 26 d. laidoje. Straipsnyje i - r . , 

. Ramovėnai ir visuomene kvie-

X Apie vysk. Paulių Marcin
kų redakciniu straipsniai gra
žiai pasisako pats vyr. redak
torius "The Chicago Catholic" 

primenama, kad jis yra lietuvių, 
kilmės, gimęs Cicero mieste, bai
gęs daktaro laipsniu bažnytinę | 

čiami dalyvauti. 

mokytojais Jaunimo centro sodelyje. 

! 

x K. ir V. Nenortai, Man-
teisę ir diplomatinę akademiją. I chester, Conn.,atnaujindami pre-
dirbęs Bolivijoje. Kanadoje ir numeratą atsiuntė Garbės pre-
Vatikano sekretoriate, o dabar j numeratos mokestį. Nuoširdžiai 
yra religinių darbų finansinių: dėkojame, 
reikalų tvarkytojas. Tačiau 
svarbiausia — jis paruošia po- * Vytautas Juodišius, Chica 
piečių keliones, dėlto, kai "jisigo, 111., nusipirko "Drauge" di-
kalba, jo visi klauso". Rašo- desnj lietuviškų knygų kiekį. 
ma, kad jis kalba lietuviškai, 
angliškai, prancūziškai, 
kai ir ispaniškai. 

X Naujas kūrinys "Draugo" ; dėJ° 1 0 d o l e r h * a u k *- ***•" a č i ū 

romano konkursui vėl pasiekė x J o n a s r r b o n a 8 > ciavvson. 
redakciją. Pasirašytas Viktoro; M i c h ž i n o r n a s detroitiškis re- Pa r aP i j a ' vadovaujama klebono 
Garolio slapyvardžiu. Šią savai- *mia '^vo fr^^ų atsiųsdamas ?rel- J o n o Kučingio, savo dos-
tę romanai jau siunčiami jury v e r t ingų nuotraukų, korespon- n u m u Lietuvių Katalikų reiigi-
komisijai, kurią sudaro rašyto- d e n c i j u . šiomis dienomis jis at- n e i ^ ^ P r a l e r i k i a visas pa
jai ir kritikai iš Vvashingtcno. c i l l „ ^ «*iw« i w n i« » n ~ , , w 7n saulio lietuvių kolonijas. Šiais 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
TRADICINIO POPIERIAUS 

MENO PARODA 

Spalio 23-30 d. Jaunimo cent
re atdara kilnojamoji "Tradici
nio popieriaus meno" paroda, 
kurioje 24 Chicagos menininkai 
rodo dešimties tautybių popie
riaus gaminius — tautodailės ir 
apeigų rankdarbius. Parodą su-

Į rinko Columbia College Etninės 
i ir Amerikos tautodailės projek-

to vadovė Susann Craig, o dalį 
j lėšų parūpino Illinois Arts 
į Council ir federalinis fondas Na-
• tional Endowment for the Arts. 
j Paroda atdara šiokiadieniais nuo 

pieriaus menu. Dauguma nėra 
formaliai iių menų studijavę. 

Kinijoje popieris buvo išras
tas prie* 1850 metų ir paplito 
po įvairius kraštus, kurių rank
darbiuose tiko Ši lanksti meno 
forma. Parodoje yra meksikie-
tiškos "pinjatos", gėlės, mas-
kės, vainikai. Japonų meną at
stovauja paties menininko pa
gaminto popieriaus lėlės, lanka* 
tomo popieriaus menas "origa-
mi", popieriaus gabaliukų mon
tažai "harie". Tarp rodinių yra 
vokiškos lėlių teatro figūros^ 
Renesanso laikais išvystyto su» 

Pirmoji šių mokslo metų diena Chicagos Dariaus Girėno lituanistinėje mokvkloje. čia matoma dalis mokinių su j 7 $a 9 vai vakaro šeštadienį į Vymoto» Popieriaus iliustracijos 
mft r««m sndeivie Nuotr. A. G. Ptačo! :_ .... * „,,^ 1 n „„, „+n \ rankraščiams, prancūziški po-

I 5 A R T I IR T O L I 
itališ- x ^ o n a s Stasiulis, čikagiškis, 

prie prenumeratos mokesčio pri-
i . A. VALSTYBĖSE 

— Kun. K. Pūgevičius prane
ša, kad jau kelinti metai Los 
Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 

KANADOJE 

siuntė sveikinimus "Draugo" 70 
M. Almenienė, J. Bradūnas, V. m e t ų " sukakties proga, atnauji- raetais š v - Kazimiero parapijos 
Būtėnas, V. Gureckienė ir A 
Vaičiulaitis. 

X "Southwest Nevvs Herald" 
laikraštis spalio 25 d. laidoje 
išspausdino žinią apie Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje vyk
domus keramikos kursus, ku-

dolerių auką. Jį skelbiame Gar
bės prenumeratorium ir už vis
ką maloniai dėkojame. 

X Martynas Sumautas, Los 
Angeles, Calif., prie prenume-

riuos veda Marytė Gaižutienė. ratos mokesčio pridėjo 10 dol. 
Kursai veiks nuo lapkričio 8 d. auką. Maloniai dėkojame, 
ligi gruodžio 13 d., vakarais. 
Prie žinios pridėta ir M. Gaižu-
tienės nuotrauka. 

x švč. M. M. Gimimo parap. 
Šv. Vardo d-jos vyrai priims šv. 
Komuniją sekmadienį, lapkričio. 
4 d. 

no prenumeratą ir pridėjo ^ k l e b o n a s Ja u atsiuntė daugiau 
kaip 8000 dol. sumą. Tai bus 
bene didžiausia suma religinei 
šalpai. 

— Clevelando pensininkų klu
bo suėjimas turėtų įvykti pir-

SRAZ1LU0J 
Toronto Lietuvių senjorų! "Sua Excelencia... Meto 

(pensininkų) draugija rengia j Cidadao" (Jo ekscelencija... nu
mirusių tautiečių paminėjimą | siau pilietis), Arnoldo Felma-
spalio 30 d. Prisikėlimo para-j nas. Knygą spaudė ir išleido 
pijos šventovėje bus atnašauja- į Editora Cupolo Ltda., Sao Pau-
mos Mišios už mirusius, o l i e - j lo, Brazilija. Portugalų kalba, 
tuvių namų Gedimino pilies me- j Knyga skirta Brazilijoje gyve- Į sutiko demonstruoti savo dar-

ir sekmadienį nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. Vaišės meninin
kams ir lankytojams penktadie
nį 7 vai. 

Columbia kolegijos trejų me
tų projektas yra ištirti ir su
rinkti Chicagos apylinkėse gy
venančius asmenis, kurie užsi
ima savo tautos tradiciniu me
nu. Šioje parodoje eksponatų 
yra šių tautybių: japonų, kinie
čių, vokiečių, prancūzų, anglų, 
airių, meksikiečių, lenkų ir ki
tų. Keli popieriaus menininkai 

nėję bus trumpas mirusių pri-1 nančių įsipilietinusių užsienie-
siminimas ir užkandžiai — pie- i čių problemoms gvildenti. Lei-

bus penktadieni, spalio 26 d. 
nuo 7 vai. vak. ir šeštadienį, 
spalio 27 d. nuo 10 iki 12 vai. 

j ryto. Dalis menininkų išmoko 

pieriaus sluoksnių paveikslai, 
juodų siluetų iškirpimai, lenkiš
ki "wycinanki", Arijoje išsivys
čiusio knygrišių meno pavyz
džiai, čekoslovakė tobulai iš
moko kiniečių karpyto popie
riaus meną, parodoje yra ir Šy
dų religinėse apeigose naudoja
mos paukščių figūrėlės ir sim
boliai. Filipinų menui atstovau
ja Madonos ir gyvulių popieri
niai kūriniai 

Valdiškos lėšos šiai parodai 
skirtos, kad ji galėtų būti kil
nojama iš miesto centro į kitas 
Chicagos dalis. Columbia ko
legijos projekto darbuotojai jau 
yra susipažinę su lietuviais 

tus. dinys įdomus lietuviams ypač, 
— Grupė disidentų, neseniai kad aprašomi įvykiai prasideda 

atvykusių iš už geležinės už- į Kaune. Lietuviškos išeivijos 
dangos ir gyvenančių Vakaruo-1 istorikams bei studentams apstu į senelių, kiti patys susidomėjo j ninkais ir ieško žinių apie kitus 

tautodailę šeimoje iš tėvų ar j rankdarbių ir tautodailės mė

se, lankėsi Kanadoje ir spalio 
22 d. buvo priimti Kanados 

mąjį lapkričio Tr^adienT Bet I P r e mJ ef° , J ' 9 f * ° . * į " g * , - , , • 
dėl svarbios priežasties jis kvie-j™ * * • ? • Į * ? ' 1 'Ą" *J±Z\* Z^^™^1^*™™ 
čiamas vieną savaitę anksčiau, j 

Brazilijoje. Vaizdžiai aprašomi 
jų vargai, rūpesčiai, ekonomi-

Donald. Hoje grupėje buvo ir | nes bėdos bei dabartinės proble-

duomenų ir faktų apie pirmųjų j tradiciniu arba net užmirštu po- Į lietuvius šiai studijai, 
lietuvių emigrantų kūrimąsi | 

O. 

x Jonas Labanauskas, žino
mas čikagiškis, atsiuntė sveiki-

Tomas Venclova. į mos ryšium su Brazilijos pilie-
— Aukštesnieji Utuanistmiai j tybe, ją įsigyjant natūralizaci

jos būdu, bet tuo negaunant 
spalio 31 d., trečiadienį, 3 vai. 
po pietų Dievo Motinos Nuola- . 

nimus ir Garbės prenumeratos tinės Pagalbos parapijos kavi-1 k n ' s a i Jan *P***r\ *** JJĮ" 
mokestį. Labai ačiū. nėję. Valdyba prašo narius tai | ̂ kantiems hetuvių taftos. J * 

įsidėmėti ir kitus painformuoti. J . " ^ " J ^ P * * 8 1 * . ^ t a u - . 
i čiai, mišnų šeimų nariai arba i gų Lietuvos laikraštis, einąs 

— Gražina Tamulytė, Boston, j Kanadoje gimę lietuviai, netu-1 Sao Paulo mieste. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PAGERBĖ POLICININKĄ PASKOLOS NAMAMS 11.35% 

Buvo pagerbtas Chicagos po- j Dvi didžiosios Illinois pasko-
Brazlilijoje gimusių P 1 ^ "Įjįfj-1 Ucininkas L E. Dolehide, 29 m., į lų bendrovės — First Federal 

x Aukų po 5 dolerius atsiun 
tė: Dr. Bror.ė Zelbienė, M. J. 

x Alinos Skrupskeiienės re
daguotos lietuvių rašytojų an
tologijos "Lithuanian VVriters in 
the West", sutiktuves, lapkričio 
9 d., penktadienį, 8 v. v., Jau
nimo centro kavinėje. 

X "Spauda — tautinės gyvy
bės šaltinis. Be jos tauta išnyk-

M. Repeika, Anta- Mass., buvo atvykusi į Los An- j rėję galimybių pramokti lietu-
Matulionis, Alfonsas Bud- gėles atostogų ir buvo sustoju-. vių kalbos^ Jų mokytoja yra! ^ ^ ^ ^ . Kazimierą po^ I du plėšikai Vienas plėšikas jį | HUnois universiteto Circle pa-

~ -. ,r,. /nkus, si pas savo mamytę Birutę Ta- Vida Dailydienė. šiuo metu yra| J ™ £ \ ^ - * s S T T r ^ I r*r*™*. Tačiau tx>hcininkas!daliny 1979 m rudenį įsirašė 

Kiygis, L 
nas 
nikas 
Julius Balsys, Ana Aušrota, dr. mulienę, šv. Kazimiero parapi- 17 kursantų. Jų galėtų būti ir j 
J. Sandargas, Juozas Morkū- j jos šeimininkę. Gražina iš pro- j daugiau, jeigu tais kursais su-1 
nas, Andrius Bliūdžius. R. ir | f esi jos yra gailestingoji sesuo Į sidomėtų daugiau mišrios šei- Į 

sių. Apie knygą paskelbė "Mū - j^ r^taa^u^ j į ^ ' į , ^ 
užkandžiavo automobily, pne 
O'Toole prad. mokyklos, 65 ir 
Seeley, Chicagoje. Juos užpuolė Tėvai saleziečiai išleido 

ir Talman pakėlė palūkanas ui 
paskolas namams iki 11.25%. 

DAUG STUDENTŲ 

tugalų kalba "Ouem e S. Casi- j peršovė. Tačiau poh<*ninkas j daliny 
miro Autorius kun. Pr. Ga- j įstengė vieną plėšiką peršauti, Į 20,285 studentaL 

G. Kuzaviniai. Visiems esame ir dirba operacijų skyriuje, 
labai dėkingi. _ BaUo ^ „ ^ j ^ Angeles 

„ _ . X Stasys Kungjs, Hacienda, mieste įvyksta lapkričio 17 d. 
tų svetimųjų tarpe nepahkda- & Labai' savaitgalyje. Lapkričio 17 d. 

venas, leidinio mecenatas, yra 
vietinis brazilas. 

—- lietuvių kalba išleista 
knygutė "Litanija". Tai sonetų 

ma pėdsakų. Minėdami Draugo 
70 metų dvasinės, socialinės, j 
kultūrinės bei politinės veiklos; 
sukaktį, lenkiame galvas laik
raščio kūrėjams, linkime lei- į 
dėjams, redaktoriams ir ben
dradarbiams sėkmės ir toliau į 
puoselėti tautinės gyvybės šal
tinį" — rašo mums Detroito, 
Liet. kultūros klubo valdybos' 
pirm. A. Musteikis. Kartu pri
dėjo ir klubo 10 dol. auką. Dė-i 
kojame. 

1 
X Dr. Antanas Razma, LF 

pradininkas ir žinomas lietuviš
kos kultūros rėmėjas, sudaro 
savo svečių stalą, po 100 dol. i 
asmeniui, ir dalyvaus PLB Kul
tūrinės talkos komisijos iškil
mingame bankete, gruodžio 1 d.. 
kad sustiprintų lietuvišką kul
tūrinę veikią. (pr.) 

ačiū. 

mos, čiagimiai lietuviai ir kita
taučiai. 

— Elena Narbutaitė, anks
čiau gyvenusi Toronte, dirba į forma apdainuotas kiekvienas 

I parapijos^lėje^alfo'Srek^orii I jenoje chemmės bendrovės la-1 litanijos posmas, 
suvažiavimas. Suvažiavime da-1 Oratorijoje Montrealyje. Įstai-

, lyvaus ir Balfo centro valdybos | gos_ Jtarnautojai, nemokantys 
; pirmininkė Marija Rudienė. Vi-
• suomenė kviečiama dalyvauti. 
i Vakare parapijos salėje Balfo 
į Los Angeles skyriaus 35-rių 
: metų sukaktuvinis balius. Pro-

prancūzų kalbos, turi ją išmok
ti specialiuose kursuose, ku
riuos lanko darbo valandomis. 
Netekusi brolio a. a. Jono Nar-

— Portugalų kalba išleista 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika". Taip pat portugalų 
kalboje brošiūrėlė "Lituania Ca-
tolica e martir". 

S. Paulio mieste televizi-

sulaikyti, o paskiau ir kitas bu
vo suimtas. 

MD3WAY AERODROMAS 

Iš Midway aerodromo pradės 
skristi daugiau lėktuvų, bet me
re J. Byrne pareiškė, kad di
džiųjų lėktuvų čia nebus. 

AREŠTAVO MOKSLETVTUS 

' 
PRIEŠ VEMOJEKA 

Hubbard aukšt. mokykloje, 
6200 S. Hamlin, Chicagoje, pra
dėjus rasinį maišymą, vežiojant 
moksleivius, kilo riaušės. Areš-

WBBM televizijos stotis pra
vedė apklausinėjimus, kurie pa
rodė, kad daugumas Chicagos 
moksleivių tėvų yra priešingi 
vaikų vežiojimui į tolimesnes 
mokyklas, siekiant rasinio mai
šymo. 

AREŠTAVO 

buto, ji rūpinasi jo dvitomės 
gramoje dalyvauja solistė J. ^ i knygos "Sportas Lietuvoje pla- jos stotis perdavė amerAie&ų 2Q m o k g l e i v i 

tmunu. paganuntą filmą Simo Kudir-i 
— Aldona Burbattė-Ottienė kos pabėgimas". Filmas sutapo! UGONlNftS KAPEUONAS 

Concordia universitete baigė su Simo Kudirkos lankymusi 
psichologijos mokslus ir gavo Pietų Amerikoje, 
bakalaurės diplomą. Pradėjo 
dirbti "John Birks Centre for 

j kanauskienė, Dabšiai ir A. Pa-
i vasaris. Jiems akompanuos 
; Raimonda Apeikytė Taip pat 
j programoje dalyvauja ir Ant. 
1 Polikaičio vedamas vyrų kvar- ARGUTMOJ 

Policija areštavo 14 m. paaug
lį, kuris geležinė grandine pra-
daužė sustojusio automobilio 
langą, o jo sėbras tuoj pagro
bė važiavusios moters rankinu
ką. Tokie apiplėšimai pagau-

šv. Kryžiaus Ugoninėje sielo-įsėjo vakarinėje Chicagoje. 
vados reikalais rūpintis pakvies- j KENEDY KANDD3ATUOSIĄS 
tas pranciškonas R. Cislo, kilęs' 

I mėjus. Po pamaldų parapijos 
I salėje iškilmingas minėjimas, 
: sveikinimai, pranešimai. Meni-

East Chicago, Imi., Kolumbo wčiai j nėję programoje dalyvauja Vi-
dovanojo kieliką Lietuvos Kenčiančiai: da Polikaitytė ir Rimas Poli-
Bažnyčiai. Iš kairės: Jacob Krieger, ! jtaj^j3 
vysk. Antanas Deksnys ir Albertas; x Dl. Lietuvią Gydytojų ir, Vinikas. 

Dantų Gyd. dr-jos premijuotas 
Broniaus Jariino kūrinys "Ne-

i tetas. Lapkričio 18 d. šv. Mi-. 
! šios už Balfo darbuotojus ir rė- \ ^ ^ ^ ^ Children". Aldona yra Į — lietuvių centro šokių an 

'trijų vaikų motina. Dukros samblio "Inkaro" vidurinioji! 
Karolina ir Kristina lanko gim- j grupė Rosario mieste atliko pro- Į 
naziją, o sūnus Romas — pra-' gramą švenčiant lietuvių bažny- \ 
dŽios mokyklą. Ottų šeima yra • čios sukaktį. Dalyvavo Rosario į 
labai lietuviška. Romas Otto 1 miesto įvairių tautų šokių fes-
nuo pat skautų įsteigimo Mon tivalyje. Spalio 27 d. vyresniųjų j 
trealyje yra aktyvus narys, ii- "Inkaro" grupė vyksta su pro-i 

iš Detroito. 

PAGROBĖJAI 

Chicagos mere J. Byrne pra
sitarė, kad sen. Kennedy jai pa* 
sakęs, jog jis kandidatuosiąs į 

«. T n.« i JAV prezidento postą. Tačiau 
D. Lynn Pulley,! \ . . . . ^L JX1 

tame telefommame Kennedžio 
pranešime ji nebuvusi prasyta 
jį remti. 

Nuotr. Kazio Valeikos _ Clevelande pedagoginiai j gametis lituanistinės mokyklos' gramą į Tandil miestą dalyvau 
r i n t v1 "e* ' H t u a n i f t t i k o s kursai darbą pra- į istorijos mokytojas. Dažnai gir-|ti Imigrantų dienoje. Lapkričio 

Du vyrai 
22 m., iš Californijos, ir Th. 
P. Dugan, 37 m., iš New Yor-
ko valstijos — areštuoti ir pa
traukti teisman už pagrobimą 
R. W. Strauss, 27 m., iš Algon-
quin priemiesčio ir išreikalavi-

, ._ _ , ^ , , , , . . 1 - . - - - . . imą 125,000 dol. vaduotpinigių. 
medžiotojų klubas "Ešens" lap- f e j ° rug8*J° 2 5 4 m š e š l 0 m W d i m a s "* $omlom* P 8 8 ^ ! 10 d. vyresnieji inkariečiai vyks-1 ^ p i n i g a i ^ m o t i p a g a i 

užmiršk manęs", specialiai pa- k r i č i o 3 d 8 v a l v a k J A V k a . klausytojomis: VUija Baniony- mis, ypač iš Kanados poUtimo ; ta m p r o g T a m a į Adrogue 
ties kompozitoriaus orkestruo-' __ w t „ a n „ n v ^ , ^ 1^4 te- M i r ? a Bankaityte, Virginia-' gyvenimo. Visi jų vaikai yra nurodymą, tada pagrobėjai pra-
tas Chicagos Lietuvių Styginio fc 4 9 C o u r t r u o - i a m e t į n į j 
ansamblio metiniam koncertui, d e k b a ] , S k a n § į te. S.gute, Lenkauskarte*ir Rena taro 
bus atliktas lapkr. 18 d., Jau- m i L k i ų gamintas maistas ir ^ ^ - &™ moksle me-! 
nimo centre 3 vai. popiet, (pr.) ; s m a g u s ^ t r a g fokiain8_ j ^ t a o s kursuose d e s t - i šie_daly. 

X PLB KuUfiro* 

^ Z~ZL-. —.'".L • - • — R j r - » « — — JH ' — - „ ' " • i miestą dalyvauti mokyklų moks- i nešė telefonu, kad pagrobtasis Į ^ . , - ^ ja Juodisiute, Rita Kazlauskai- skautai. Abi dukros yra "Gm- »u c a u* •J' * » Į i ; i ,^:^„i ^„.S;-A^ V* I D1Kai a r esiuou. 

RADO VADUOTP1NIGIUS 

FBI agentai rado grobikų au
tomobilio bagaže 125,000 dot 
vaduotpinigių, kuriuos piktada
riai, pagrobę R. W. Strauss, bu
vo išreikalavę iš jo šeimos. Gre-

ansamblio narės. lo baigimo šventėje. 

(pr.) kai: Naujasis mūsų romanas, 
prof. Aldona Augustinavičienė; 

X Tradicinės lietuvių foto- Lietuvių kalba ir literatūra — 
jrrafu išeivijoje darbų parodos Vacys Kavaliūnas; Lietuvos is-
atidarymas įwks penktadienį, tori ja ir lietuvių tautos kultu-labai įspūdingas programas. Jų-, k r U S o 2 d. 7 . 3 0 v . v č i u r l 

io- ros istoriia — Antanas Tarnu-
nio Galerijoje Jaunimo centre, lionis; Organizacinis pasaulio 
Po atidarymo kavinėje bus dr. lietuvių gyvenimas — Milda 
Juliaus Algirdo Ramono skai- Lenkauskienė, 
drių vakaronė. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. (pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA-t velando didžiausio dienraščio 
St, Prašom savo dalyvavimu «KOf/)S duodamos mažais mė- Plain Dealer Washingtono bhi-
paremti mūsų tautinės kultūros rasiniais imokejimais ir priei-jre) nį rūpestingą ir aktualių ži-
egzistenciją. Rezervacijoms namais nuošimčiais. 
skambinti dr. L Kriaučeliūnui %futual Federal Savings. 

komisija mo auka 10 dol 
yra pakvietusi jaunimo meni
nius ansamblius iš Pietų Ame
rikos, kurie čia atvykę atiiks 

spūdingas programas. Jų 
atvykimo kelionei apmokėti bei 
kitų kultūrinių darbų vykdy
mui, lėšoms sukelti, ruošiamas 
iškilmingas banketas, kuris 
įvyks gruodžio 1 d., šeštadienį. 
Butterfield Country Clubo salė
je, Midwest arba Summit ir 31 

— Žurnalistas Tomas Brazai
tis, jau keleri metai dirbąs Cle-

laikomas apleistoj daržinėj Ke-
noshos apskr.. kur jis ir rastas, j iiiiiiHiiiniMHimilunnnillllllllllllllH«r 
FBI agentai sekė pagrobėjų au-' 

» JAV LB devintosios tarybos I-sios sesijos, įvykusios 1979. IX. 29-30 Cleve
lande. Nuotraukoje matyti Nominacijų komisija, skaičiuojami JAV LB Kraš-
to valdybos pirmininko rinkimų balsavimo rezultatus. Iš kairės: Rimantas 

448-2323 arba M. Remienei — West Cermak Road — TMef \ b u v 0 Jvertintas ir paskirtas to s DgA)iys Valentinas Semas, Stasys Džiugas, dr. Anuoias Razma. Bronius 
447-0598. (pr.) VI 7-7747 (sk.) j biuro vedėju. I Juodeli* ir Kazys Laukaiti*. 

nių greitą perdavimą į centrą, 

tomobilį ir juos suėmė. Pinigai 
dar nerasti. 

VANDALAI 
Apie 25 mokyklų autobusus 

pirmadienį vandalai sužalojo 
aikštėje 2800 Old Willow Rd., 
netoli Northfield priemiesčio. 
Rasti aštriu įrankiu perdurti 
radiatoriai. Toje aikštėje buvo 
iš viso pastatyti 125 autobusai. 

MUZIEJŲ IŠLAIDOS 

Chicagos muziejai susiduria 
su finansiniais sunkumais. Mok
slo ir pramonės muziejaus iš
laidos šiemet bus 7.6 mil. dol. 
Pereitais metais muziejų aplan-

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzta Avenue _ 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vsk. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d̂ " 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiftmiliiiiujniiHfH 

Advokatas *> 
GINTARAS P. 6CKNAS' 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v; v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Dl. 60629 

Nuotr. ion»Urbaoo kė daugiau kaip 4 mil žmonių. HIIII||,||„ailltmmilltlllliinnnmilliiHm 


