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Vilniaus universiteto 
400 metų renginiai

PRIE LENKIJOS SIENŲ 
" KAŽKAS VYKSTA "

Lenkijoje išmesti keturi partijos vadai
J. Kalnaitis

7. Sūkiai. Tai, žinoma, smulk
mena. Kadangi studentai turėjo 
eiti pagal nustatytą maršrutą, 
tai tos gatvės, kuriomis žygiavo, 
o taip pat šoninės, pro kurias ture 
jo praeiti eisena — karnavalas, 
pasipuošė šūkiais, tuo būtinu vi
sų švenčių ir renginių ideolo
giniu atributu, kuris turi “išreikš
ti liaudies valią”... Komunarų 
gatvėje, kuri atsiremia į centrinę 
gatvę, šventvagiškai kadaise pa
vadintą Stalino, o dabar — Le
nino prospektu, turėjusią pras
mingą Vilniaus kaip sostinės įkū
rimą menantį Gedimino vardą, 
buvo iškabintas šūkis, nieko ben 
dro neturįs su švente. Ar jis nors 
kiek rezonavo studentų nuotai
ką, pamatysime vėliau... “Studen 
tai, atkakliai mokykitės komuniz
mo!” — toks šūkis puikavosi ir 
prie kito įėjimo į Vingio parką.

“Atributai” buvo įsakyti ir ei
senai —‘karnavalui. Tai — Brež 
nevo “plėšiniai”, “Mažoji žemė” 
ir “Atgimimas”. Šių “knygų” di 
džiuliai plastmasiniai maketai 
turėjo “žengti” tuoj po “ordinų”. 
Tai kai “Pražygiuos tautų drau
gystė”, galėjo žengti ir studentų 
nekalta išmonė...

Baigdami trumpas pastabas 
apie pasiruošimą jubiliejui — 
šventei, pastebėsime, kad buvo 
ryški tendencija “iš viršaus” da
ryti viską, kad visi renginiai tap
tų tarybine, o ne lietuviška

, švente.
Inauguracija Skargos kieme
Inauguracijos ceremonija vy

ko gražiai. Buvo padedamos gė
lės įžymiems Vilniaus universite 
to rektoriams ir mokslininkams 
pagerbti prie memorialinių lentų, 
Nesigilindami, ar visi įžymieji čia 
įamžinti, ar kartais jų vietų ne
užėmė “mažiau žymūs”, pastebė 
sime tik tiek, kad ne visi buvo pa
gerbti, nors Skargos kieme jiems 
skirtos paminklinės lentos su jų 
vardais visiems krinta į akis. “Ne

Reaganas kilęs
iš airių karalių

Londonas. — Britanijos aristo
kratijos linijų specialistai De- 
brett’s Peerage Ltd. nustatė, kad 
naujasis JAV prezidentas Ronald 
Reagan, nors jis jaunystėje buvo 
pravardžiuojamas “Dutch”, yra 
kilęs iš Airijos. Reagano prosenelis 

t Michael Reagan emigravo į Ame 
riką 1858 m. ir priklausė O’Re- 
gan iš Doolis giminei iš Bally- 
poreen kaimo, Tipperary apskri
ties. Istorikai nustatė, kad Reaga- 
nų gentis giminiavosi su Airijos 
karaliaus Brian Boru šeima, Rea
ganai kilę iš karaliaus sūnėno.

Palestiniečių
klausimas Madride
Madridas. — Sovietų Sąjun

ga, Bulgarija, Jugoslavija ir Kip
ras reikalavo pakviesti į Europos 
Saugumo ir Kooperavimo konfe
renciją Palestinos Laisvinimo or
ganizacijos atstovus, kad jie pasi
sakytų, svarstant Viduržemio jū 
ros taikos klausimus, tačiau Ame
rikos delegacija griežtai užpro- 
testvo. Max Kampelman pareiš
kė, jog PLO yra teroristų orga
nizacija, linkusi naikinti ir kelti 
neramumus. Izraelio kaimynai 
turėtų neremti PLO, n et ren i ruo 
ti palestiniečių kovotojų, tuo 
būsią pasitarnauta taikai ir pašto 
vumui.

užteko” gėlių pirmajam šio uni
versiteto rektoriui P. Skargai. “Ne 
gavo” gėlių ir antrasis po Skar 
gos rektorius. Be gėlių “liko” ir 
tikrasis' universiteto steigėjas ir 
mecenetas — vyskupas V. Prota- 
sevičius. Pirmieji — kad buvo jė 
zuitai, pastarasis — dėl to, kad 
vyskupas.

(Bus daugiau)

Rinkos valstybės
pataria nesikišti

Liuks enbur gas. — Europos Rin 
kos devynių valstybių vadų pa
skelbtame įspėjime Sovietų Są
jungai sakoma, kad Europos ta
ryba jaučiasi atsakinga dėl įvykių 

Europoje. Primenama Jungtinių 
Tautų Charta ir Helsinkio Baig 
minis aktas. Šių principų pata
riama laikytis visiems, ypač toms 
valstybėms, kurios tuos dokumen 
tus pasirašė. Ypač turi būti laiko 
masi kiekvienai tautai pripažin
tų teisių laisvai išvystyti savo po 
litines, socialines, ekonomines ir 
kultūrines sistemas, o taip pat 
kurti savo įstatymus ir tvarką, be 
jokio įsikišimo iš šalies nežiū
rint tarpusavio santykių. Euro
pos taryba pataria griežtai šių 
principų laikytis be tiesioginio 
ar netiesioginio, individualaus ar 
kolektyvinio kišimosi. Šių princi 
pų ypač raginami visi laikytis 
Lenkijos ir lenkų atžvilgiu. Eu
ropos taryba, kiek sąlygos leis, 
bandys patenkinti Lenkijos ekono 
minės paramos prašymus, sako 
Europos Rinkos vadų pareiški
mas.

Maskva iškvietė
rumunų ministerį

Maskva. — Antradienį į Mask 
vą netikėtai atvyko Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris Ste- 
fan Andrei ir susitiko su preziden 
tu Brežnevu. Sovietų gyny
bos ministeris maršalas Dimitri 
Ustinov tuo tarpu atvyko į Buka 
reštą, kur tariasi Varšuvos pakto 
gynybos ministeriai.

Maskvos televizijos komentato 
rius Leonid Zamijatin pasakė, 
kad milijonai dolerių plūsta į Len 
kiją naujosioms darbininkų uni
joms. Sovietų “Pravda” pakartojo 
grasinantį Čekoslovakijos “Rude 
Pravo” straipsnį, primenantį, kaip 
1968 m. čekai “patriotai” turėjo 
prašyti broliškųjų socialistinių 
šalių pagalbos, kai Dubčekas 
ėmė vesti Čekoslovakiją klaidin
gais keliais.

Sovietų užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad “gandai ir 
prasimanymai” skelbiami apie so 
vietų kariuomenės judėjimą aT 
mobilizaciją.

Maskvos korespondentai ma
no, kad sovietai bando paveikti 
Lenkijos vyriausybę ir darbinin 
kų unijas ekonominės paramos 
pažadais ir kariuomenės jėgų kil 
nojimu. Pranešimai apie Ven
grijos, Čekoslovakijos ir Ryt. Vo
kietijos dalinių judėjimą ar “bud 
rūmo padėties” sustiprinimą irgi 
turi tikslą paspausti Lenkijos val
džią, kad ji pati susitvarkytų su 
opozicija.

—Amerika ir Turkija pasira
šė sutartį dėl pasikeitimo kali
niais. Nubaustieji galės bausmes 
užbaigti savo valstybės kalėji
muose.

—Kanada pasirašė sutartį su 
Kinija ir pažadėjo parduoti 1.4 
mil. tonų kviečių.

Senatorius Charles Percy Kremliuje sveikinasi su Leonidu Brežnevu. Šen. 
Percy paaiškino sovietų vadams naujojo prezidento Reagano pažiūras į Af
ganistaną, kalbėjo apie strateginių ginklų apribojimo sutartį ir įspėjo Brež
nevą nesikišti ginklo jėga į Lenkijos reikalus.

Varšuva. — Žinios apie sovie
tų kariuomenės traukimą prie 
Lenkijos sienos sukėlė reakciją 
pasaulio sostinėse. Washingtone 
Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
Lenkijos užėmimas turėtų rimtų 
padarinių Rytų-Vakarų santy
kiuose. Panašiai savo susirūpini
mą išreiškė devynių Europos 
valstybių galvos Liuksemburge. 
Valstybės departamentas pakvie
tė sovietų ambasadorių Dobryni- 
ną ir kalbėjo su juo apie Lenki
jos padėtį. Sovietų užsienio rei
kalų ministerija paneigė, kad so
vietai mobilizuoja jėgas Lenkijos 
pasienyje.

Rytų Vokietijos-Lenkijos pasie
nyje ,,kažkas vyksta“, tačiau gy
nybos departamentas skelbia,kad 
sovietai jau seniai pranešė, jog 
siena bus laikinai uždaryta, už
darymas rišamas su eiliniais ka
riuomenės manevrais. Siena,kaip 
buvo painformuota JAV karinė 
atstovybė Potsdame, bus uždary
ta iki gruodžio 9 d. Civilinis 
transportas per Rytų Vokietijos

sieną vyksta normaliai. Trauki
niai nesivėluoja, tarptautinis su
sisiekimas per Varšuvos centri
nę stotį vyksta normaliai. Gyny
bos departamento kalbėtojas gen. 
Jerry Gurry pareiškė, kad JAV 
kariuomenė Vakarų Europoje ne
numato jokių specialių manevrų 
ar rutinos pakeitimų.

šalia vyriausybės pareiškimų, 
savo rūpestį dėl karinių jėgų ju
dėjimo prie Lenkijos sienų išreiš
kė ir busimojo prezidento Rea
gano patarėjas užsienio politikos 
klausimais Richard Allen. Jis pa
reiškė vilti, kad sovietai nepla
nuoja intervencijos Lenkijoje, nes 
jėgų pasiuntimas sukeltų didelę 
krizę tarptautinėje politikoje, su
duotų nepaprastai stiprų smūgį 
įtempimų mažinimui, labai pa
kenktų Rytų-Vakarų santykiams.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas išmetė dar ke
turis politbiuro narius: darbinin
kų unijų ilgametį tvarkytoją W. 
Kruczek, buvusį statybos minis- 
terį ir buvusį Gdansko apygardos

TRUMPAI IŠ VISURGYVAS PASAULIO 
SOCIALISTŲ KONGRESAS

Madridas. — Kaip jau rašyta, Į 
lapkričio 13—16 d. Madride 
įvyko Socialistų Internacionalas, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvių 
Socialdemokratų partijos Užsie
nio Delegatūros vicepirmininkas 
J. Vilčinskas. Lietuvių socialde 
mokratų partija priklauso “Sočia 
list Union of Central Eastem 
Europe” sąjungai , kuri dalyva
vo suvažiavime ir paskelbė savo 
rezoliuciją.

S. I. kongreso išvakarėse savo 
specialų pareiškimą dalyviams 
įteikė LSDP užsienio delegatūra. 
Pareiškime buvo nurodyti kon
kretūs pavyzdžiai, kaip sovietų 
valdžios organai persekioja ir kali 
na kovotojus dėl apsisprendimo 
teisės. Rugsėjo mėn. žmogaus tei 
šių kovotojai A. Terleckas ir J. 
Sasnauskas buvo nuteisti sunkio 
mis bausmėmis vien už tai, kad 
jie pasirašė “45-kių pabalriečių” 
pareiškimą, kuriuo buvo reika
laujama anuliuoti 1939 m. Mo
lotovo — Ribbentropo paktą, ku 
ris davė pradžią II-jam pasauli
niam karui ir Baltijos valstybių 
okupacijai.

Lietuvių tautai atimta teisė 
pasirinkti politinę santvarką ir 
išsirinkti sau valdžią, kaip numa 
to Helsinkio Baigiamasis aktas ir 
Jungtinių Tautų Carta.

S. I. kongresas, po ilgesnių dis 
kusijų, kuriose kalbėjo ir Rytų 
Europos partijų atstovai, priėmė 
komisijos paruoštą memorandu
mą. Jame sakoma:

Kolektyvinė visų tautų ir ben
druomenių teisė į apsisprendi
mą yra integralinė žmogaus tei
sių dalis. Kiekviena tauta turė
tų turėti nepaneigiamą teisę lais 
vai ir be pašalinės prievartos pa
sirinkti sau politinę santvarką. 
Kiekviena tauta turi teisę pasirink 
ti demokratinę santvarką, kurio
je bus prisilaikoma pagrindinių 
žmogaus teisių.

Kiekviena tauta turi teisę turė 
ti savo tautinį ir kultūrinį identi 
tetą. Tas reiškia, kad kiekviena 
tauta gali priešintis bet kokiai ko- 
lonialinei ar nekoloniadinei val
džiai, ar bet kokiai tautinės diskri
minacijos ar priespaudos formai.

Toliau pranešime sakoma, kad 
atoslūgio procesas neturi ribotis 
vien tik valdž'os viršūnių susiti 
Rimais, bet turi taip pat leisti Ry 
tų ir Vakarų kraštų piliečiams 
laisvai susitikti ir pasikeisti savo 
patyrimais bei nuomonėmis. So
cialistai remia visas pasaulio tau
tas, kovojančias dėl žmogaus tei 
šių, ir visus tuos, kurie bet kuria
me krašte yra represuojami už 
tai, kad yra įsijungę į tą kovą. So 
cialistai taip pat labai reaguoja 
prieš tuos kraštus, kurie preten
duodami esą socialistiniai, žlug
do žmogaus teises ir tuo būdu dis 
kredituoja pasaulio viešoje opini 
joje socializmo idealus.

S. I. kongresas taip pat pasiū
lė įsteigti žmogaus teisių pažeidi
mams tirti nepriklausomas įstai
gas bei teismą:

1. JTO Žmogaus teisių komi 
siją,

2. Žmogaus teisių tarptautinį 
tribunolą, kuris galėtų tirti skun 
dus dėl žmogaus teisių pažeidi
mų ir bausti nusikaltusius tokiu 
pat būdu, kaip po karo buvo nu 
bausti na Jų vadai,

3. Praplėsti tarptautinę teisę 
tokiu būdu, kad pavieniai pilie
čiai galėtų skųstis dėl žmogaus 
teisių pažeidimų

(Bus daugiau)

Irane trūksta
įvairių prekių

Teheranas. — Užsienio kores
pondentai praneša iš Irano, kad 
Vakarų paskelbtas dėl ameri

kiečių diplomatų pagrobimo 
ekonominis boikotas pagaliau at 
siliepė Irano vidaus rinkoje. Pri
sidėjo, žinoma, ir karas su Iraku, 
uostų uždarymas. Prekių kai
nos kyla, gazolinas, žibalas, dyze 
line alyva normuojama jau nuo 
karo pradžios. įvestos kortelės 
kiaušiniams, mėsai, cukrui, ry
žiams. Miestų gyventojai ne
gauna elektros, butai šalti, prie 
parduotuvių ilgėja žmonių eilės, 
sunku gauti muilo, iicalbimo 
miltelių ir cigarečių. Juodoji rin 
ka žydi, ypač maisto produktai.

— Sirija įteikė Jordanui rei- 
kakivimus per Saudi Arabijos 
karaliaus brolį princą Abdullah 
ir Jordano karalius sutiko juos 
patenkinti. Svarbiausi yra: pri
pažinti Palestinos Laisvinimo or
ganizaciją pagrindine palestinie
čių atstovybe ir neremti Jordano 
teritorijoje Musulmonų Brolijos 
teroristų. Jordano karalius visa
da neigė, kad jis remia broliją. 
Sirija pradėjo atitraukti kariuo
menę nuo Jordano sienos.

— Irano kariuomenės štabas 
paskelbė, kad kariuomenė pasi
rengusi pradėti lemiamąjį žygį 
Irane, tik laukia įsakymo iš vy
riausybės. Fronte karo veiksmai 
ribojasi artilerijos apšaudymais.

—Užsienio stebėtojai Lenkijo
je pastebėjo vietinės milicijos jė
gų judėjimą. Lenkijos milicijoje 
yra 350,000 narių, pasienio mili
cijoje — 18,000 ir saugumo dali
niuose —55,000.

— Jungtinių Tautų Generali
nė Asamblėja, komunistinėms 
valstybėms prieštaraujant, nuta
rė tyrinėti žinias apie nuodingų 
cheminių ginklų vartojimą. Už 
tyrimus pasisakė 62, prieš — 17 
ir 32 susilaikė. Apie dujų nau
dojimą žinios atėjo iš Afganista
no, Laoso ir Kambodijos.

—Valstybės sekretorius Ed
mund Muskie gruodžio 13 d. lan
kysis Londone, kur premjerė Mar- 
garet Thatcher jam ruošia pri
ėmimą.

— Madrido konferencijoje 
Austrija, Ispanija ir Šveicarija pa
siūlė pagyvinti Rytų-Vakarų ži
nių pasikeitimą, plėsti informa
ciją, gerinti žurnalistų darbo są
lygas.

— Senato respublikonai išsi- 
ri ako senato daugumos vadu šen. 
Howard Baker, o jo padėjėju — 
šen. Ted Stevens iš Aliaskos.

—Prez. Carteris pasirašė 
Aliaskos gamtos apsaugos įstaty
mą, kuris 104 mil. akrų žemės 
paverčia vyriausybės .parkais, na
cionaliniais miškais ir drausti
niais.

Senatorius Edward Kennedy 
daržovės labai pabrango. Tebera paragino teisingumo departa- 
ne pradėjo nerimauti bazaro pirk mentą įsileisti į Ameriką žuvusių 
liai, kurie smerkia mulų ir aja- italų našlaičius ir kitus nukentė- 
tolų kišimąsi į vyriausybės dar- jusius. kurie turi Amerikoje gimi- 
bus. 1 nių.

— Teherano radijas paskelbė, 
kad prezidentas Bani Sadras tiek 
nuvargo važinėdamas po frontą, 
jog daktaras jam įsakė kelias die
nas gulėti lovoje.

— Kurdų egzilų demokratinės 
partijos vadas pareiškė Londone, 
kad kurdai piadėjo pulti Irako 
kariuomenės stovyklas.

— Irako prezidentas Husseinas 
pakartojo seniau girdėtą kaltini
mą, kad Amerika remia kare Ira
ną ir vykdo prieš Iraką agresiją.

— Turkija pranešė Izraeliui, 
kad ateityje diplomatiniai ryšiai 
bus siaurinami. Turkijos amba
sados vedėjas bus antrasis pa
siuntinybės sekretorius.

— Prezider.tas Carteris priėmė 
Egipto viceprezidentą Moubarek, 
kuris atvežė prezidento Sadato 
laišką. Prez. Carteris išreiškė vil
tį, kad taika tarp Egipto ir Iz
raelio gyvuos ilgus metus.

Irakas didina
naftos eksportą

Ankara. — Turkijos naftos įs
taigos žiniomis, per Turkijos teri
toriją einanti Irako naftos vamz
džių linija dirba pilnu tempu. 
Prieš karą ir prieš linijos sus
progdinimą, linija tekėjo per die
ną 68,000 tonų naftos, o šiuo me
tu pompavimo stotys padidino 
naftos tekėjimą iki 100,000 metri
nių tonų per dieną. Linija yra 
600 mylių ilgio, eina iš Kirku
ko naftos laukų iki Turkijos Yu- 
murtalik uosto, kur naftą pasi
ima užsienio tanklaiviai.

Drebejimo aukos
, .Neapolis. — Policija suėmė 30 
žmonių, kurie grobė nukentė- 
jusiems nuo žemės drebėjimo at
siųstą maistą, antklodes ir pala
pines. Banditai bandė pagrobti 
30 kilnojamų namų. Nukentėju
sieji, pastogės neturį žmonės, įsi
brovė į Neapolio tėvų jėzuitų va
dovaujamą institutą ir čia apsi
gyveno.

komunistų pirmąjį sekretorių A. 
Karkoszką. Jis prieš mėnesį bu
vo pašalintas iš Varšuvos ko
munistų partijos sekretoriaus pa
reigų. Toliau, pašalintas S. Ko- 
walczyk, buvęs artimas partijos 
vado Giereko bendradarbis, ir A. 
Werblan, partijos ideologas. Į 
šių pašalintųjų vietą paskirti du 
nauji politbiuro nariai: Mieczys- 
law Moczar ir Tadeusz Grabski. 
Buvusiame 12 narių ipolitbiure 
dabar yra 10 narių.

šalia pašalintųjų iš politbiuro 
dar penki išmesti iš Lenkijos sei
mo. Jų tarpe buvęs premjeras Ba- 
biuch, keli ekonomistai ir propa
gandistai. Jie kaltinami, kartu su 
buvusiu partijos vadu Giereku, 
dėl nepaprastai didelių Lenkijos 
skolų užsieniams, apie 21 bil. dol.

Komiteto kalbos parodė, kad 
komunistų partija susitaikė su 
naujųjų profesinių sąjungų egzis
tavimu. Laukiama tik, kad nuo
saikieji unijų vadai sustabdys 
reikalavimus, nesikiš į politinius 
reikalus, neprovokuos partijos 
„vanagų“ ir Sovietų Sąjungos va
dovybės.

įskilo Lenkijos
pogrindžio vadas

Varšuva. — Salia komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus Sta
nislavo Kanios, Lenkijoje iški
lo anksčiau didelę galią vyriau
sybėje turėjęs Mieszyslaw Mo- 
czar, buvęs Gomulkos valdymo 
laikais vidaus reikalų ministeriu, 
generolo laipsnyje. Jis politbiure 
buvo iki 1971 m., o po to užėmė 
mažai galios turinčią valstybės 
kontrolės pirmininko poziciją.

Moczar lapkričio 4 d. buvo iš
rinktas Laisvės ir Demokratijos ko
votojų unijos pirmininku. Nuo 
1972 m. jis buvo šios veteranų 
organizacijos vicepirmininku. 
Šioje grupėje yra lenkai, kurie ko
vojo prieš vokiečius jų okupaci
jos metais. Moczar, sakoma, ne
pritarė tiems komunistų vadams, 
kurie buvo pabėgę į Sovietų Są
jungą ir, grįžę ipo karo, pradėjo 
valdyti Lenkiją. Jų tarpe buvo 
daug Lenkijos žydų. Moczar bu
vo pradėjęs prieš juos nemažą 
kampaniją ir apie 30,000 žydų iš 
Lenkijos emigravo į Izraelį. To
dėl jis laikomas antisemitu.

Lenkijoje jis turi gerą vardą, 
laikomas energingu, nenuolai- 
džiu savo pažiūrų gynėju. Nau
jajame komunistų partijos polit
biure šalia Kanios ir Moczaro į- 
takingiausiais laikomi Stefan Ol- 
szowski, kuris tvarko ekonomi
nius reikalus, ir gynybos ministe
ris gen. Wojciech Jaruzelski.

Moczar savo paskutinėse kal
bose rėmė naujas darbininkų uni
jas ir pasisakė už darbininkų rei
kalaujamas reformas.

— Amnesty International or
ganizacija kaltina Čilę, kurios ka
lėjimuose kankinami politiniai 
kaliniai. Nuo liepos mėn. suimti 
2,000 žmonių.

KALENDORIUS

Gruodžio 4 d.: Jonas D., Barbo
ra, Vainotas, Liugailė.

Gruodžio 5 d.: Sabas, Krispina, 
Vintilas, Alanta.

Saulė teka 7:00, leidžiasi 4:20. 

ORAS
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 35 1., naktį 30 
L
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rudens Šventė Detroite

KOMUNISTINĖ ŠEIMA
J. VAICELIŪNAS

79-ta Vyčių kuopa, veikianti 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
Detroito priemiestyje South- 
fielde, lapkričio 9-tą Kultūros 
centre surengė metinę Rudens 
šventę. Ištisus mėnesius reikė
jo jai ruoštis ir sunkiai dirbti. 
Vyčiai, Pranui Zager vado
vaujant, buvo prašomi sava
noriškai padėti virtuvėje. P. 
Zager padėjo ponia Zager, 
Elžbieta Petroski, Marija 
Keller, Donna Kirsch, Elena 
Tucker, Julija Medinienė, 
Vera Tulauskienė ir ponia 
Vitchus. Laimės šuliniui vado
vavo Magdalena Smailienė, 
jai padėjo Margarita Nash- 
lon, Chester Nashlon ir Jane 
Jakštienė. Šimtus visokių 
daiktų suaukojo kuopos 
nariai. Bertha Janus ir Stella 
Hotra tvarkė „turgų“. Stalai 
apkrauti visokiomis prekėmis: 
knygomis, lėlių drabužiais, 
papuošalais, kalėdiniais reik
menimis. Šalia jų buvo daug 
vazonų žydinčių gėlių, surink
tos per Oną Valatkienę iš 
nelietuvių parapiečių. Ona 
Kratage turėjo mažą kioską 
žaidimų jauniesiems. Eilės sto
vėjo prie trumpakotės ieties 
mėtymo, kurį tvarkė Julija Be- 
lickienė. Porą šimtų balionų 
buvo subadyta. Pataikiusieji 
gavo žaislą, saldainį, lėlę, 
papuošalą arba ką kitą. Belic- 
kienės brolis Antanas Dai

Detroito vyčiai, dirbę Rudens šventėje lapkričio 9 d.

MASPETHO KUOPOJE

Lapkričio 5 Atsimainymo 
parapijos salėje Maspethe 
buvo vietinės vyčių kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Į 
organizaciją buvo priimti du 
nauji nariai: Eduardas ir Ona 
Whalen. Keli vyčiai buvo pa-. 
kelti į antrą laipsnį. Trum
poms pakėlimo apeigoms 
vadovavo kuopos dvasios va
das kun. Raila. Kultūros komi
teto pirmininkė Marija 
Stungurienė aiškino susi
rinkusiems apie Lietuvos vals
tybės ženklo vyčio kilmę ir 
istoriją. Paskaitą susirinkime 
skaitė tradicijoms, šeimai ir 
nuosavybei ginti sąjungos 
atstovas Titus Ferenc. Klau
simą išdėstė aiškiai ir įdomiai, 
daug dėmesio atkreipdamas į 
tai, kas daro neigiamos įtakos 
tradicijoms ir šeimai. Sekan
čio susirinkimo metu, gruo
džio 3 buvo kuopos kalėdinis 
pobūvis.

Petras Juškevičius

CHICAGOJE

Gruodžio 8 Chicagoje vyks 
Illinois—Indiana apygardos 
vyčių suvažiavimas vyčių

nius turėjo kioską šalia jos. Jo 
kioske buvo saldainiai. Paėmė 
žmogus saują ir spėjo — pora 
ar nepora. Jei įspėjo, saldai
nius pasiėmė veltui. Juozo 
Jakščio tvarkomoje loterijoje 
p. Smailienės vaikaitis laimėjo 
267 dolerius. Jis priklauso jau
nųjų vyčių kuopai ir visuomet 
dalyvauja vyčių seimuose kar
tu su savo senele. Buvo ir kita 
loterija — didelis krepšis rink
tinių gėrimų ir nedidelių elekt
rinių prietaisų. Ją pravedė 
Ona Valatkienė. Barą tvarkė 
Jurgis Kasevičius, Eduardas 
Sakalas ir Leonas Smilgis.

Tas viskas nėra taip 
paprasta, kaip atrodo. Reikėjo 
gauti valdžios leidimą barui; 
reikėjo kreiptis į lietuvių radijo 
valandas, į lietuviškus laik
raščius, į anglišką spaudą, į 
gretimas kuopas, o savo kuo
pos nariams reikėjo išsiun
tinėti skelbimus.

Viskam padėjo dar Violeta 
Panavienė, Julija Janson, 
panelė Jackson, Eleonora Mi
liuvienė ir Antuanetė Baro
nienė. '

Bendrai paėmus, šventė 
buvo proga išgarsinti vyčius. 
Juk ir salėje buvo didelis pla
katas: „Welcome, Knights of 
Lithuania“. Buvo ir pramoga 
parapiečiams. Dabar yra lėšų 
naujai auditorijai užbaigti.

Dainius

salėje 8 vai. vak. Po posėdžio 
bus kalėdinis pobūvis.

Gruodžio 13-tos vakare bus 
112-tO8 kuopos kalėdinis po
būvis Moose Lodge restorane, 
prie 87-tos ir Cicero gatvių 
sankryžos. Nuo 7 iki 9 valan
dos bus vakarienė, 9-tą pra
sidės šokiai. Kurie norės daly
vauti, prašomi skambinti 
Rūtai Dagienei telefonu 424- 
6041.

Illinois—Indiana apygar
dos „Lietuvos Atsiminimų“ 
21-masis banketas bus va
sario 8-tą Martiniąue resto
rane Evergreen Parke. I pensi
ją pasitraukęs Notre Dame 
universiteto kūno kultūros va
dovas Eduardas Krause bus 
pagerbtas tame bankete. Jau
nas būdamas žaidė futbolą ir 
krepšinį, o prieš 31 metus tapo 
kūno kultūros vadovu. Bilie
tus į banketą galima gauti pas 
Harį Petraitį. Jo telefonas: 
523-8492.

A.P.

APIE ARBATPINIGIUS
Italijos kelnerių draugija pa

skelbė blogiausių — mažiausiai 
duodančių arbatpinigių — klien
tų sąrašą. Pirmi — sportininkai, 
toliau — gydytojai, rašytojai ir 
profesoriai.

Visi žmonės žino, kas yra 
šeima, bet ne visi žino, kas yra 
komunistinė šeima. Paprastai 
sakant, komunistų sukurta šei
ma if yra komunistinė šeima. 
Tą sritį nagrinėja Maskvos 
profesorius Igorius Bestu- 
ževas (M.G. 1980. Nr. 3, 10p.). 
Jis sako, kad per tūkstančius 
metų pasaulyje viešpatavo 
patriarchalinė šeima, kur šei
mos galva buvo viskas. Tik 
nuo šio šimtmečio antrosios 
pusės ta šeima pradėjo keistis. 
Komunistai dalį pasaulio val
do jau nuo 1917 metų, o ir pas 
juos šeima pradėjo keistis tik 
nuo 1950-60 metų. Nepasaky
ta, koks procentas tų šeimų yra 
pasikeitęs.

Esą, patriarchalinė šeima 
buvo dėsninga praeities socia
linių ekonominių santykių iš
raiška: žemas darbo našumas, 
triūsas nuo ryto iki vakaro, 
kad išvengtų bado mirties. 
Taip, seniau žmonės dirbo sun
kiai, nes nebuvo reikiamos že- 
iųės ūkio technikos. Ar komu
nistai, jei tokie būtų buvę prieš 
2.000 metų, būtų laukus dirbę 
traktoriais ir kombainais? Da
bar ir komunistų valdomuose 
kraštuose laukus apdirba šių 
laikų technika, o maisto prob
lema pas juos nesibaigia. Ko
dėl sovietijoje milijonai žmo
nių mirė badu? Ir komunistų 
valdomoje Lenkijoje darbi
ninkai jau kelintą kartą išeina 
į masinį streiką dėl maisto pro
duktų trūkumo. Tokių streikų 
nebuvo Lenkijos laisvės lai
kais. Į tokius streikus darbi
ninkai išeitų ir visoje sovie
tijoje, jei nepabijotų 
kulkosvaidžių ugnies ir Sibiro 
kacetų.

Esą senose šeimose buvo ir 
atgyvenų: daugpatystė ir ki
tos. Pas musulmonus daug
patystė ir dabar yra. Ir pas kai 
kuriuos komunistus buvo ir 
yra daugpatystė, nors jie nėra 
musulmonai. Stalinas turėjo 4 
žmonas, kurių dvi buvo nele
galios. Marksas iškart turėjo 
dvi žmonas, kurių viena vadi
nosi tarnaitė. Ir Leninas dėl 
per daug turėtų žmonų tapo 
veneriku ir dėl to mirė. Ar tų 
komunistų vadų šeimos buvo 
komunistinės? Kodėl jie gy
veno atgyvenomis?

Toliau I.B. sako: 
“Patriarchalinėse šeimose 
kartu būta ir dabartinės 
šeimos užuomazgų: santuoki
nių porų su keliais vaikais, kur 
žmona ir vyresnieji vaikai tu
rėjo šiokį tokį balsą. Tačiau vy
ravo patriarchalinė šeima, ir 
jokie maištai prieš ją nieko ne
galėjo pakeisti”. Kur vyko to
kie maištai prieš patriarchali
nę šeimą — I.B. nepasako. Ką 
pasakytų I.B., jei jo komunis
tinės šeimos vaikai spjautų tė
vui į veidą ir paskytų, kad tu, 
tėve, nieko neišmanai? Nor
malioje šeimoje tėvai ir vaikai 
turi būti savo vietoje. Kata
likiškas pasaulis laikosi Die
vo įsakymo, kad vaikai gerbtų 
ir mylėtų savo tėvus. Išeitų, 
kad komunistinėje šeimoje vai
kai neprivalo klausyti savo tė
vų, o tik kompartijos ir KGB.

Toliau I.B. vėl aiškina, kad, 
ekonominėms sąlygoms kei
čiantis, patriarchaliniai san
tykiai buvo pakirsti, o socializ
mo gimimas sudavė jiems 
stiprų smūgį. Spalio revoliuci
ja paskelbė vyrų ir moterų ly
gybę, tėvų atsakomybę visuo
menei už vaikų auklėjimą. 
Kristus prieš 2.000 metų pa
skelbė, kad visi žmonės yra ly
gūs: vyrai ir moterys. Gal tik 
rusų tautoje moteris buvo ne
skaitoma žmogum. Tik rusų 
tautoje vyras kartais sutrupin
davo kėdę į žmonos nugarą. O, 
kiek yra žinoma, ir dabar rusų 
šeimose vyrauja tie patys pap
ročiai.

I.B. aiškina, kad tėvai priva
lo auklėti savo vaikus. Jis 
nepasako, kaip tai padaryti, 
kad kompartija ir KGB tokį 
auklėjimą draudžia. Toks 
draudimas vykdomas net per 
mokyklas. Jei tėvai gerai auk-

net
per-

lėja savo vaikus, tai 
mokyklos komunistinis 
sonalas puola tuos tėvus ir jų 
vaikus. Jei komjaunuolė susi
laukė nelegalaus prieauglio — 
gerai. Jei komjaunuolis tapo 
kriminalistu — gerai. Bet jei 
tėvai gerai auklėja savo vai
kus — tai jau blogai. Dėl ko
munistų nenormalaus gal
vojimo, jie nori perauklėti 
pasaulį, vadovaudamiesi blo
gio principais. Komunistai sa
ko, kad šeima privalo išauklėti 
savo vaikus, o tie patys ko
munistai savo propaganda 
griauna šeimos pagrindus.

Apsisukęs I.B. vėl kalba: 
“Net ir toks dabartinėmis sąly
gomis absoliučiai būtinas da
lykas, kaip visuomeninis vai
kų auklėjimas, turi būti 
protingai derinamas su auklė
jimu namuose, šeimoje.” Vi
sais laikais vaikų auklėjimas 
būdavo atliekamas šeimoje ir 
mokykloje. Bet tas daroma kul
tūringuose kraštuose. Ko
munistai gi reikalauja tik ko
munistinio vaikų auklėjimo 
šeimose ir mokyklose. Nor
malūs tėvai nenorės savo vai
kus išauklėti komunistais. 
Sunku suprasti pasakymą, kad 
vaikų auklėjimas turi būti pro
tingai suderintas su auklėjimu 
šeimose, jei patys komunistai 
tokias šeimas ir jų vaikus žiau
riai persekioja. Kokia nauda iš 
vaikų darželių bei internatų, 
jei juose vaikus aauklėja prie
šingai, negu juos auklėja pa
dorūs tėvai.

I.B. toliau byloja: “Mūsų 
akyse išaugo ir vystosi, sau
goma valstybės, saugoma 
TSRS konstitucijos, nauja 
socialistinė šeima”. Valstybė 
šeimos nesaugo, nes komu
nistinėje santvarkoje valstybė 
yra kompartijos tarnaitė. So
vietinė konstitucija taip pat 
šeimos nesaugo, nes ji tinka tik 
komunistams ir užsieniui ap
gauti. Komunistinėje konstitu
cijoje surašytos visos laisvės, 
kurių gyvenime neleidžiama 
praktikuoti. Dvasine prasme 
socialistinės ar komunistinės 
yra tos šeimos, kurias sukuria 
komunistai. Visos kitos šei
mos yra socialistinės ta pras
me, kad jos gyvena komunisti
nėje sistemoje: vieno kambario 
bute stokodamos maisto pro
duktų, drabužių, apavo ir ki
tų žmonėms reikalingų da
lykų. Tos šeimos ir išaugo I.B. 
akyse, jos išaugo ir visų žmo
nių akyse. Panegirikos žodžiai 
spaudoje padėties nepakeičia. 
I.B. sako, kad nereikia painio
ti patriarchalinės, feodalinės ir 
buržuazinės šeimos su šeima 
apskritai. O kodėl šeimos mai
šomos neapskritai? Kam mi
nėti nenormaliose sąlygose gy
venančias šeimas ir jas vadinti 
socialistinėmis, komunistinė
mis. Komunistai profesoriai 
neskiria socializmo nuo bar
bariško komunizmo. I.B. vėl 
dejuoja, kur jaunimas galėtų 
susipažinti, kad galėtų sukurti 
komunistines šeimas. Tokios 
problemos nėra, nes komunis
tiniuose kraštuose komunizmo 
pilni patvoriai.

pastangos mokinius sugrūsti į 
komjaunimo organizaciją, ir 
viskas, o kas iš jų išeis — ne
svarbu.

Nusiskundžiama, kad 
komunistiniuose kraštuose la
bai sumažėjo gausesnės šei
mos. I.B. rašo: “Dabar reiki* 
sukurti motinai — namų šei
mininkei optimalias sąlygas, 
kad ji galėtų derinti visuome
ninę gamybą (įskaitant moks
lą, darbą ir visuomeninę veik
lą) su šeimos gyvenimu ir 
vaikų auklėjimu”.Nepasaky- 
ta, prie kokios veiklos tektų pri- 
skaityti motinų stovėjimą prie 
maisto produktų krautuvių, 
kad galėtų kiek nusipirkti 
maisto produktų savo šeimai. 
O kartais ji grįžta namo be 
maisto produktų. Komunistų 
šeimos maisto produktų visa
dos gauna. Kaip vadinasi tos 
šeimos, kurios nevisados gau
na maisto produktų? Patys 
komunistai nusiskundžia, kad 
yra labai daug šeimų, kurios 
moraliniu atžvilgiu nėra socia
listinės, komunistinės.

suyra Šeimos
Betgi I.B. pripažįsta, kad 

komunistinės šeimos greitai 
išyra. Kas dėl to kaltas? Čia 
surandami ir kaltininkai: gir
tuoklystė, santuokinių nepa
kankamas išsilavinimas ir t.t. 
Girtuoklystę skatina komunis
tai. Maisto krautuvėse nėra 
maisto produktų, bet yra už
tenkamai alkoholinių gėrimų. 
Komunistai draudžia įsteigti 
blaivybės draugijas, kad žmo
nės nenustotų girtavę. Taigi, 
už girtuokliaujančias šeimas 
atsako komunistai. Esą su
tuoktiniai nėra pakankamai 
išsilavinę. Taip, nes komu
nistinių kraštų mokyklose nė
ra moralinio (religinio) auk
lėjimo. Mokytojų visos

Rytdienos kontūrai
I.B. sako: “Pabandykime pa

svajoti kartu su skaitytoju apie 
mūsų tarybinės šeimos ateitį 
brandaus komunizmo epocho
je”. Koks gali būti brandus ko
munizmas, kad pats autorius 
tik svajoja apie būsimą šeimos 
ateitį. Komunistiniuose kraš
tuose daug kas pasilieka tik 
svajonės. I.B. sako, kad tary
binė šeima turėtų būti tik 
monogaminė. Ar tai yra komu
nistinės konstitucijos nuosta
tas, ar tik autoriaus svajonė? 
Laimingiausia šeima — su
kurta visam gyvenimui. Toks 
pat nuostatas yra ir Katalikų 
Bažnyčios, bet komunistai 
prieš KB kovoja ir jos bijo kaip 
velnias kryžiaus. I.B. sako, 
kad nenatūralu mylėti ne 
vieną žmogų, o kelis, nesvarbu 
— paeiliui ar iš karto. Išeina, 
kad šiemos atžvilgiu ir Stali
nas buvo musulmonas, ir Leni
nas, ir Marksas ir eilė kitų ko
munistų. Bet I.B. kiek 
nukrypsta nuo komunistinio 
galvojimo. Jis sako: “Taip, bež
džionių bandoje viskas kiek ki
taip vyksta, bet juk mes ne bež
džionės”. Visi komunistai 
sako, kad jie kilę iš beždžionių, 
o čia I.B. tą teoriją sugriauna. 
Ir prof. V. Čepinskis yra yra 
pasakęs, kad jo protėvis yra 
beždžionė (M.G.1977. Nr.l, 20 
p).

I.B. rašo: “Vakaras su šei
ma, šeimos išvyka į užmiestį, į 
teatrą ar pasivaikščiojimas — 
visą tai jūs ir jūsų vaikai pri
simins kaip pačias laimin
giausias gyvenimo akimirkas. 
Šeimyniškumas tai tas pats 
egoizmas. Kalbėjome ne apie 
kokią abstrakčią šiemą, o apie 
socialistinę, komunistinę, idea
lią ateities šeimą”. Čia pa
sakyta daug tiesos. Sočios ko
munistų šeimos eina į teatrus, 
koncertus ar išvažiuoja už 
miesto papramogauti. Bet to
kių šeimų Sovietijoje yra gal 
5%. Liaudies — vergų šeimos 
dažniausiai yra alkanos, nu
skurusios ir joms koncertai, 
teatrai nerūpi. Ar komunistinė 
šeima gali būti ideali? Jei žmo
nės su Dievo pagalba nevisa
dos sukuria idealias šeimas, 
tai daug sunkiau tokias šei
mas sukurti su velnio pagal
ba.

I.B. vėl rašo: “Šeima ne pini
gai. ne valstybė ir ne ginkluo
tos pajėgos, kurios taps ne
reikalingos. o komunizmui 
įsigalėjus visame pasaulyje”. 
Komunistai, kurie skriaudžia 
normalias šeimas ginkluotų 
pajėgų sąskaiton, tų pajėgų 
neatsisakys ir I.B. nepaklau
sys. Juk ir ginkluota KGB yra 
skaitlingesnė pajėga, negu 
ginkluotos karinės pajėgos.

Esą, reikia, kad jaunimas tu
rėtų progos susipažinti, prieš 
keliant vestuves. Komunis-
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tinėms šeimoms sukurti to ne
reikia. Tai žinoma iš prak
tikos. Kai 1940 m. Maskva 
okupavo Lietuvą, nemažai jų 
karininkų sutiko menkaverčių 
lietuvaičių ir su jomis sukūrė 
šeimas, o po kelių mėnesių jie 
buvo iškelti į kitą kraštą ir 
tenai vėl kūrė šeimas ir t.t. O 
tos lietuvaitės liko su mon
goliukais ant rankų. Gyve
nimo pavyzdys geriau charak
terizuoja komunistinę šeimą.

ssecs±ssssssasaessaes£3scxssssssessaass:
Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLAIHS
nt

VINCAS BBIZGYS 
Teisių daktarai

2458 W. 69th St, Chicago, 1U.

Visi teL T7&-8MO
Velandoe pagal soaltarfmą

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm., antr.'ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudęko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS UGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTlCE

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Henrikas Radauskas

EILĖRAŠČIAI
(1965-1970)

Pomirtinė Poezijos knyga.

Teleido Vytautas Saulius 1978. 
Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai' 
na su persiuntimu $6.73. UI. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 ct Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 68id St, Chicago, DL 60629.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Av 

• Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-41S9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

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. vak Treč ir šešt. 
uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai pirmad . antrad . ketvirtad iroenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Avė.
Elgin. III. 60120

Valandos pagal susitarimą.
Tei. 372-Š222. 256-6575

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ 

Chicago. III. 50502
_______Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

2618 W 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-554 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5 
6 7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586-3166: namų 381 3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais Dagai susitanma

t
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Ar Brežnevas Šoks su Kanią

LENKIŠKĄ POLKĄ
Sakoma, kad šokiui yra rei

kalingas partneris. Dažniau
siai yra šokama su draugais. 
Tik retais atvejais šoka du tos 
pačios lyties asmenys.

Paskutinieji įvykiai Lenki
joje rodo, kad naujasis Len
kijos “karalius” Kania gali bū
ti priverstas sušokti lenkišką 
polką Varšuvoje su pilvūzu, 
.draugu Brežnevu. Nors abu 
valdovai ir tos pačios lyties, 
bet politiniai Brežnevo ėjimai 
gali būti reikalingi lenkiškai 
polkai.

Draugas Brežnevas pra
deda rimtai nervintis. Kvie
čia posėdžiams generolus, 
stumdo šachmatų lentoje 
mažuosius kitų kraštų komu
nistėlius, įdant pastarieji raš
tu ir žodžiu perspėtų Lenkijos 
naujas gomulkas neišeiti iš ri
bų.

Draugas Brežnevas jaudina 
ir kitus; satelitinių kraštų 
spaudos rėksniai jau prašo 
sudrausminti Lenkijos demo
kratėjimą, sovietų kariuo
menė juda Lenkijos link, o Ka- 

*■ nia nemiega, nes draugas 
Brežnevas, atrodo, gali kiek
vienu momentu pasisiūlyti pol
ką sušokti.

Nėra abejonės, kad Lenki- 
* jos padėtis yra nenormali tiek

Rytams, tiek ir Vakarams.
Lenkų unijos pasidarė ne 

ekonominė, bet politinė jėga. 
Jų vadai nebėra tik unijų 
vadovai. Atrodo, kad šiuo me
tu Lenkijoje unijų vadas Lech 
Walesa yra netik populia
resnis, bet ir galingesnis už če- 
kistą-Kanią. O tai jau yra per- 
daug Kremliui. Vyrai 
Kremliuje iš susijaudinimo jau 
šoka “kazački”. Mat, Lenkijos 
įvykiai pradeda išmušti 
netoleruotiną skylę geležinėje 
uždangoje.

Čekoslovakiškas pavasaris 
eina Lenkijos kalnais.

Draugas Brežnevas 
jaudinasi. Nors Lenkijos 
“Dubčekas” — Gierek jau ne
be valdžioje ir dar vis turbūt 
“tebeserga”, tačiau Kanios 
nepajėgumas susidoroti su 
Walesa baisiai nervina “rus- 
kąją matiušką”.

Draugas Brežnevas 
nebemiega, nes demokratija 
eina Karpatų kalnais. 
Socialistinių didvyrių kraš
tuose tautos nori pasekti 
Lenkijos pavyzdžiu. Ruske- 
liai galvoja sutriuškinti uni
jas Lenkijoje, kaip tai padarė 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir 
dar tebedaro Afganistane.

Kas gros bičiuliams Brežne
vui ir Kaniai, kai tiedu 
komunistinio rojaus “dievai” 
pradės šokti polką Varšuvoje? 
Ar demokratėjanti Lenkija 
taps nauju Afganistanu?

Nesistebėtum, jei polką su
grotų Vakarai, vadovaujami 
J.A.V-bių. Tai atlikti Vakarai,

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE POPIEŽIŲ

V is a didžioji vokiečių spau
da pirmuosius puslapius pa
skyrė popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymui. “Plojimų 
uraganas lydi popiežių”. Tokia 
didžiulėmis raidėmis antrašte 
pradėjo savo pranešimus vie
nas Koelno dienraštis. Plo
jimas bažnyčiose ar religi
niuose susirinkimuose 
vokiečiam nėra įprastas. Dėl to 
daugelis spėliojo, kad vokiečiai
— iš prigimties santūrūs ir šalti
— sutikdami popiežių, nepa
rodys tokio didelio entuziazmo, 
kokį buvome įpratę matyti Afri
koje ar Pietų Amerikoje... Bet 
tas spėliojimas nepasitvir
tino... Karštų plojimų ura
ganas lydėjo popiežių nuo pat

Kur aš jas dėsiu!
Eina du seniai. Ir lietukas palijo, 

kaip vakar. Vienas iš jų ir kalba:
— Po tam lietui varo viską po ne

valiai iš žemės.
O kitas palaidojęs tris žmonas. 

Anas sako:
— Tegu Dievulis gina! Jeigu Die

vulis išvarys visas tris, kur aš jas 
dėmu! (ii „Dieveniikis“)

atrodo, ir vėl sugebės. Vaka
rinės muzikos toną mes pažįs
tame; tai absoliuti, košmarinė 
tyla, kada rusiškieji tankai 
traško suguldytus sukilėlius. 
Taip buvo Lietuvoje, Čekos
lovakijoje, Vengrijoje, Af
ganistane.

Štai šio krašto politiniai va
dai dar nieko konkretesnio ir 
griežtesnio nepasakė. Visur ty
la, žmonės miega. Tik ruskiai 
barškina ginklus Lenkijos 
pasienyje.

Šiuo metu JAV yra politi
nės veiklos tuštuma. Dabar
tinis prezidentas, atrodo, nesi
ryžta jokiam naujam 
sprendimui. Gi busimasis Bal
tųjų Rūmų valdytojas grei
čiausiai nenori ką nors pa
sakyti ar naują sprendimą 
padaryti, idant nesukom
promituotų esamos valdžios.

Neseniai Maskvoje lankėsi 
senatorius Ch. Percy. Nėra 
abejonės, kad Lenkijos reika
lus jis svarstė su Brežnevu. 
Tačiau grįžęs senatorius savo 
pareiškimais apie Lenkiją bu
vo labai kuklus. Anot jo, rusų 
bet koks dramatiškesnis mos
tas Lenkijai “sutvarkyti” bū
tų didelė katastrofa.

Žinoma, kad būtų katastro
fa. Tačiau ne tokių pareiš
kimų tikisi ir laukia Lenkijos 
sukilėliai. Antikomunistinė vi
suomenė tuščiais žodžiais 
nebetiki. Tai įrodė ir pasku
tinieji šio krašto rinkimai. 
Ponas Carteris turi apleisti 
Washingtomą, nes perdaug 
kalbėjo apie žmogaus teises, o 
per mažai padarė konkrečių 
sprendimų tuo reikalu. Ar to
kia pati dalia ištiks ir kali- 
fomietinį prezidentą, parodys 
netolima ateitis, ypač jo nusis
tatymas Lenkijos ir kitų 
pavergtųjų Rytų Europos tau
tų atžvilgiu.

Šiandieninis Lenkijos liki
mas yra ne Kanios, bet Wale- 
sos rankose.

Jei Wale8a prisimins savo 
kaimynų likimą, jis laimės. Ši
tam jo laimėjimui atsiekti 
svarbiausias sprendimas yra 
neapžioti perdaug ir iš karto. 
Tiesa, kad dažnai daug 
gražiau atrodo veržlus kalnų 
upelis pavasary; jis garsus, 
nuneša visokiausias šiukšles. 
Tačiau daug naudingesnis ir 
malonesnis yra nuolatinis, be 
atodairos plaukiąs, gilus upės 
plaukimas; jo nė Brežnevas 
negalės sustabdyti.

Viliamės, kad Walesa ne
taps kankiniu. Viliamės, kad 
jis nebus Lenkijos pavasa
rinis dubčekas. Daugiausia 
kankinių ir didvyrių yra kapi
nėse.

Walesos ir Lenkijos šiandien 
reikia ne naujiems kapams pa
puošti, bet urzlei meškai 
sunaikinti.

J. Soliūnas

pirmosios jo kelionės dienos. Vi- 
si laikraščiai didžiulėse prane
šimų antraštėse kalbėjo apie 
nesulaikomą entuziazmą, apie 
džiūgavimą ir nuoširdų 
džiaugsmą, su kuriuo vokiečiai 
— ne tik katalikai, bet ir protes
tantai — nepaisant šaltų vėjų ir 
beveik nuolatinio lietaus suti
ko ir palydėjo Šv. Tėvą.

Įtakingasis dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” rašė: “Jonas Paulius II vi
sur buvo sutiktas su meile ir 
nuoširdumu”. “Vokiečių širdis 
popiežius užkariavo — tęsia 
laikraštis — ypač tuo savo kuk
lumu ir pagarba kiekvienm 
žmogui, nežiūrint, ar jis būtų 
katalikas ar protestantas...”

APIE MEDŪZAS

Medūza — jūros vapsva, gyve
nanti šiaurės Australijos, Indone
zijos ir Filipinų vandenyse, lai
koma vienu iš pavojingiausių 
jūros gyvūnų. Jos drebutinis kū
nas varpo pavidalo turi per 40 
čiauptuvėlių. 100.000 spygliuotų 
ląstelių, kurios švirkščia nuodus. 
Tokia medūza, prisilietus prie 
kūno, užnuodija odą.

VIENIJASI LAISVIEJI IRANIEČIAI 
UŽSIENIUOSE

Demokratų partijos atstovas pasakojasi apie laisvųjų siekius

Netrukus sukaks du mėne
siai nuo Irako - Irano karo pra
džios. Sunku buvo tikėtis, kad 
šis Art. Rytų dviejų diktatorių 
jėgų bandymas galėtų taip il
gai užsitęsti. Ir kai Irakas tik 
pasiekė savo pirmuosius užsi
brėžtus tikslus, tai ir pasiūlė 
persams derėtis dėl naujų sie
nų nustatymo. Tai buvo gana 
protingas žingsnis, galėjęs už
baigti šį nelemtą visam pasau
liui nuostolingą susidūrimą; 
deja, vyr. mula Khomeini pasi
sakė “už konflikto tęsimą ligi 
galutinės pergalės”.

Tačiau, ta pergalė slankioja 
tolokai horizontuose... Todėl ir 
buvę sutikta, kad JT gen. sekr. 
Kurt Waldheim nusiųs dar kar
tą savo pasiuntinius į Bag
dadą ir į Teheraną.

Vykstant karo veiksmams, 
laisvieji iraniečiai užsie
niuose, o gal ir savo tėviškėse, 
laukė, kad tas daug kartų iš
garsintas gen. Oveisi pa
galiau pradės žygį į Tehe
raną... Bet jis (Oveisi) matyti 
neskuba “su savo galinga ir 
pergalinga armija nušluoti 
Khomeini režimą nuo žemės 
paviršiaus...” Ir dar vis tebe
laukia patogios valandos savo 
saugiose būstinėse Irako pu
sėje.

Tuo tarpu laisvieji ir pasitu
rintieji persai, gražiai gyveną 
ir įsikūrę JAV, labai norėtų, 
kad jų tėvynėje vėl klestėtų 
laisvė ir gerovė, nors ir gen. 
Oveisi priežiūroje. Vienas iš to
kių vadų yra Ferydoon Khoee. 
Jis sakosi esąs Irano Demo
kratų partijos (IDP) oficialus 
politinis atstovas Amerikoje. 
Kaip toks jis (F. Khoee) sutei
kė ilgoką pasikalbėjimą “The 
Review of the News” savait-

Lenkijos darbininkų komitetas posėdžiauja Gdanske, reikalaudamas, kad komunistinė 
valdžia duotų darbininkams daugiau laisvės ir pakeltų atlyginimus

DAR KARTĄ VIENOJE
JUOZAS TOLIUŠIS
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Šeši akmeniniai laipteliai, trys šuoliai, — Arūnas 
tai atlieka senuoju įpratimu ir paspaudžia varinį 
skambutį. Ar čia gyvena dr. Weidl? Norėčiau skubios 
mediciniškos pagalbos, negalėjau iš anksto paskam
binti...

Pravertose duryse sušlama šviesios garbanos — 
Arūnas šią akimirką nei neįsigilina, ar jos geltonos, 
ar jau nušarmojusios. Nei riebus pagurklis neužsifik
suoja pasąmonėje, nes žvilgsnis įsmigęs į mėlynas 
kolegos akis, kurios tiriamai stėrina atvykėlį.

— Guten Abend, Herr Doktor! Širdis staiga sune
galavo, — Arūnas vos laikosi prieš šeimininko paniū
ras.

— ? —
— Aš kažkur pamečiau savo korporacinę kepu

raitę, ar neatsirado kartais pas jus?
— Arūnas! .
— Spėjai, prakeiktas mikroskopo verge!

* * •

Sušilti kolegos netrunka. Vynas pagreitina pulsą, 
o pokalbio užuolankos dirgina ir skruostus ir širdis. 
Dabarties beveik nėra, nes juodu nukeliavę atgal į 
laboratorijas, operacines, alaus ir vyno vakarus, — į

BR. AUŠROTAS

rhščio bendradarbiui John 
Rees, spausdintą š.m. X1.5. 
numeryje.

Jungtinės jėgos
F. Khoee minėtam savait

raščio bendradarbiui nurodė, 
kad “Irano Demokratų partija 
dirbanti ranka rankon su gen. 
Oveisi grupe. Jie visi jungti
nėmis jėgomis siekia nuversti 
Khomeini režimą Irane. Kai 
tik šis tikslas bus pasiektas, 
tuomet kraštą valdys Karinė 
taryba. Pastaroji bendradar
biaus su visomis kitomis poli
tinėmis grupuotėmis ir par
tijomis”, pasakojo p. F. Khoee.

Suprantama, kad dabartinė 
konstitucija nustos galioti. Bus 
ruošiama nauja, kuri būsianti 
gana panaši į Jungtinių Vals
tybių. Šiuo metu prie šio poli
tinio sąjūdžio yra prisidėję 
buvusio ir dabartinio šacho 
šalininkai, religinės demo
kratinės grupės, bei stipri poli
tinė partija,- vadovaujama bu
vusio min. pirm. Bachtiar, ir 
daug kitų demokratiškai nusi
teikusių iraniečių.

Pokalbininko nuomone, šiuo 
metu Irane gal būtų galima 
priskaičiuoti apie 15,000,000 
įvairių pažiūrų piliečių, pagei
daujančių tvirtos demokrati
nės vyriausybės ir nuosaikios 
konstitucijos. Galima galvoti, 
kad šie visi nepatenkintieji da
bartiniu režimu remtų IDP.

Susitarta su gen. 
Oveisi

Žvelgiant į paskutiniuosius 
18-ka mėnesių, netolimų pra
eities įvykių raidą, tenka sutik

ti, kad jeigu tik greit sugriūtų 
dabartinis, despotinis Irano 
režimas, tai ten tuoj įsivieš
patautų nesutramdoma ne
tvarka, banditizmas ir galbūt 
regionaliniai sukilimai. To
kios galimos nenormalios.būk
lės akivaizdoje su kitomis poli
tinėmis grupuotėmis yra 
susitarta, kad “tik stipri ka
rinė valdžia tegalėtų atstatyti 
normalią, teisinę būklę vi
same krašte”.

Iš to,kas anksčiau pareikšta, 
kitiems gali atrodyti, kad Ira
ne vėl būtų sugrąžinta politinė 
sistema, buvusi šacho val
dymo laikais. Tačiau kaip gen. 
Oveisi ir kiti jo artimieji, aukš
tieji karininkai — patarėjai su
pranta, jiems be liaudies para
mos būtų labai sunku krašte 
tvarkytis. Žmonėse, visose teri
torijose, yra plačiai paskleis
tos žinios, kad “šachas ir jo 
generolai yra buvę blogi ira
niečių plačiosioms masėms”. 
Todėl IDP sudarė su karine va
dovybe teisinį susitarimą, 
paremtą tarptautiniais įsta
tymais.

Pagal šį susitarimą į Karinę 
tarybą bus įtraukti net keli 
IDP atstovai. Jr kai tik mes su
grįšime į kraštą, tai kariai ne
leis įstatymų, tvarkančių pore
voliucinį gyvenimą ir jo 
atstatymą ".

Pokalbininkas žurnalistui 
pabrėžė, kad “IDP nesanti 
gavusi jokios moralinės pa
ramos iš dabartinės JAV vy
riausybės. “IDP nariai pa
siuntė apie 1,500 telegramų į 
Baltuosius rūmus, pabrėž
dami savo priešišką nusistaty
mą Khomeinio režimo atžvil
giu. Partijos vadovybė buvo 
didžiai nusivylusi, į šias mūsų 
pastangas nesulaukusi jokio

dienas, kurių net ir rūpesčiai dabar aptariami juoku ir 
švelnia melanchlija. Kartkartėmis sugrįžtanti dabar
tis — sausa ir dalykiška. Arūnas pasako porą detalių 
iš savo chirurginės praktikos, o Karlas — jis net 
atsiprašo, iškeitęs mikroskopą į bendrąją praktiką — 
nusijuokęs pažeria savąją kasdienybę: ne, ponia, 
sūnui ne vėžys... Nenusiminkite, dukra atsigaus, tik 
lengvas gripas... Aha, patempta sausgyslė, tegul 
berniukas kurį laiką nesportuoja...

Grįžimas į dabartį — blogas ženklas. Šiandiena 
medikų niekuo neriša, ir po keliolikos minučių 
pokalbis nutrūksta. Taip pat ūmai, kaip ūmai buvo 
įsibėgėjęs. Weidl vėl pripildo vyno stiklus, o Arūnas 
žvelgia susimąstęs į šventąjį Steponą, sustingusį 
anapus lango išpiovos. Mintys nuplaukusios į 
Kahlenbergo iškylą, — net savo kolegą regi ne sėdintį 
priešais su vyno stiklu, o anoje viršukalnėje. Vėjo 
draikomais plaukais, mojantį jiedviem su Anna nuo 
plataus kelio. Susitiksim vakare kavinėje... Jau 
turbūt ir užmiršai aną iškylą, drauguži?

Jis pakelia vyną ir staiga paklausia:
— Ar dar pameni Anną? Kas su ja atsitiko?
— Anna? Aha, buvau sutikęs keletą metų po 

karo. Vis tebedirbo pabėgėlių įstaigoje.
Tikriausiai tame pačiame barake prie pietinės 

geležinkelio stoties. Bet aną lemtingąją dieną Arūnas 
jos ten nerado. Tarnautojos nei nežinojo: gal vėlinosi 
dėl orinio pavojaus sirenų, gal dėl kito ko. Visi dabar 
vėlinasi. Kartais ir visai negrįžta, viena merginų 
pasakė.

Jis patraukė nupustytomis gatvėmis į cukrainę. 
Rytojaus dieną jau turėjo išvažiuoti, Anną reikėjo 
būtinai surasti. Ne, juodu nesiskirs, jokiu būdu — 
kartojo jis visą kelią, bėgdamas ir slidinėdamas 
sausu sniegu.

— Apie tave nieko nežinojo, — Weidl nukerta 
praeitį truputį nusivylusiu balsu. — Nei man juk nie
kad neparašei po ano netikėto išsiskyrimo. Kaip tau 
vyko išvažiavus?

Visai nekaip, kolega! Ąnna niekad neatsakė į 
mano laiškus. Kodėl, Anna, kodėl ne? Juk buvo vis
kas sutarta!...

Weidlio klausimas toks tolimas. Lyg tirštu rūku 
aidi vieniši bereikšmiai žodžiai, nes savo pasąmone 
Arūnas stovi vėl po žvilgančia kepyklos iškaba ir 
delsia. Annos tėvas buvo liepęs čia nekelti kojos. 
Policiją pašauksiąs!

Tepasikaria tas prakeiktas austras! Su Anna jis 
susitikdavo kitur, iš anksto susitaręs, bet dabar buvo 
visai kitaip, nes rytoj...

Jis nusidaužė į grindinį sniegą ir įsmuko krau
tuvėm Viduje buvo šilta, kelios pirkėjos tūpčiojo prie 
prekystalio ir laukė eilės. Krautuvininkas kilnojo nuo 
lentynų pyragaičius ir dėjo į maišelį. Annos nesimatė.

Keturios duonos atkarpėlės ir viena riebalų, — 
kepėjas paėmė maisto kortelę ir ėmė kirpti.

Gera mintis — gal ir Anna tuo tarpu pasirodys? 
Jis išsitraukė iš švarko savąją, senis nieko negalės 
sakyti: atėjau riestainių tuzino.

Kai priėjo eilė, jis ištiesė kuponus, bet anas net 
nepaėmęs numojo ranka.

Duodame tik už vokiškus. Schlecht, sehr schlecht 
Tų užsieniečių tiek privažiavę, greit mes patys ba
dausime.

_ (Bus daugiau)

atsakymo”, teigė p. F. Khoee.
Į pastarojo pasiteiravimus 

(dėl telegramų) Valstybės -d-te 
buvo atsakyta, kad “JAV vy
riausybė nesikišanti į kitų 
kraštų vidaus reikalus”. “Ta
čiau tai esanti nesąmonė“, ap
gailestavo iškilusis iranietis.

JAV vaidmuo
Šiandien visiems yra labai 

aiški šacho nušalinimo eiga. 
JAV gen. Robert Huyser buvo 
nusiųstas į Teheraną įrodyti ir 
įkalbėti Irano vadovaujan
tiems kariams, kad šachui iš
vykus iš krašto, jie nemėgin
tų sudaryti karinę 
vyriausybę, galinčią sukliu
dyti Khomeini valdžios atsi
radimui.

Suprantama, šie visi slapti 
pasitarimai buvę vedami be ša
cho žinios ir pritarimo. Gen R. 
Huyser slapčiausia tarėsi su 
Irano gen. štabo v-ku gen. 
Gharabaghi, artimiausiu ša
cho patarėju ir draugu gen. 
Fardust bei senato pirm. 
Šarifenari.

Na, ir kas įvyko? Jie visi ap
leido šachą ir krizės valandą 
rėmė Khomeini. Gen. R. Huy
ser iraniečiams kariams grasi
no: jeigu nevykdysite tai, kas 
jums sakoma, tada nutrauk
sime visus tiekimus visoms 
Irano ginkluotoms jėgoms!

Trumpai ir drūtai: J. Carter 
atsiųstasis pasiuntinys gen. 
Huyser perdavė Iraną į Kho
meinio rankas. Na, ir kaip to te
ko laukti, jie visi susilaukė ver
to atlyginimo: ne tik šie du 
suminėti generolai, bet apie 20 
kitų Amerikai ištikimų aukš
tųjų karių buvo sušaudyti pa
čiomis pirmomis porevoliuci
nėmis “mulų teismų’’ 
dienomis.

Kaltina J. Carter
Pokalbininkas stebėjosi, 

kaip JAV prezidentas būtų 
galėjęs viešai pareikšti, kad, 
girdi, “jeigu tik Iranas paleis 
ten laikomus 52 amerikiečius 
įkaitus, tai tučtuojau būtų pa
laisvinti čia užblokuoti Irano 
pinigai, atšauktos pritaikytos 
sankcijos ir būtų ieškoma san
tykių sunormavimo”.

“Su kuo tie santykiai būtų 
8unormalizuoti?”, — klausė F. 
Khoee, '“ar su banditų reži
mu, žmogvagių rėmėjais, 
pažeidusiais visas žmoniškas 
teises!”

“Nežiūrint J. Carter dažnų 
pareiškimų, kad jis esąs giliai 
religingas asmuo, kaip galima 
tai suderinti, kad geras krikš
čionis sutiktų turėti bet kokius 
santykius su banditais ir bar
barais?”, klausė ir piktinosi 
IDP atstovas.

Ateitis
“Nors IDP ir jauna, bet kaip 

čia Amerikoje mes turime šim
tus tūkstančių, taip ir V.

Europoje bei kituose pasaulio 
kraštuose yra daug mūsų tau
tiečių, siekiančių ir dirbančių 
Khomeini režimo nušalinimui. 
Šiame krašte gyvena profesio
nalai, gydytojai, mokytojai ir 
kitoki specialistai. Mes bend
romis jėgomis grąžinsime lais
vę ir gerbūvį mūsų kraštui”, 
tikino F. Khoee.

MIELI LIETUVIAI 

IR LIETUVĖS

Remkime lietuvos 
laisvės bylą

Artėjant Didžiosioms Šven
tėms, mintimis nuskriejame į 
rusiškojo komunistinio slibino 
kankinimą mūsų tėvynę Lietu
vą, į mūsų tėvų sukurtas ir kry
žiais papuoštas sodybas, kur 
mūsų broliai ir sesės kenčia 
dvasinį, fizinį ir medžiaginį 
skurdą. Jiems atimta laisvė 
melstis, jų šventovės uždarytos 
ar sunaikintos. Daugelis lie
tuvių išvaryti iš namų, atimta 
nuosavybė ar ištremti į Rusijos 
vergų stovyklas prievartos dar
bams, toli nuo savo šeimų ir Lie
tuvos.

Tėvynėje pasilikusieji žvel
gia į mus, tikėdami, kad laisvė 
bus atkovota ir skurdas su
mažės. Neapvilkime savo bro
lių ir sesių.

Tautos fondas remia Vliko 
veiklą, kuri yra labai reikš
minga ir naudinga Lietuvos 
laisvės kovoje su žiauriuoju ru
sišku imperializmu. Vlikas lei
džia šešiomis kalbomis Eltos 
biuletenius,Vlikas remia Ro
moje ir Vatikane radijo valan
dėles, leidžia specialius lei
dinius. A.a. rašytojas Al. 
Baronas rašė: “laikas bėga, kei
čiasi žmonės, tačiau laisvės ko
va nesikeičia, ji nežino pakai
talų... ji nereikalauja iš mūsų 
fizinės aukos... Mes teturime tik 
paremti savo fondus, o tai jau 
nėra nei labai didelė, nei labai 
nepakeliama auka”. Mieli 
Lietuviai, prisidėkime savo 
aukomis, kad Vlikas galėtų at
likti savo darbus. Kiekviena au
ka prisideda prie Lietuvos lais
vės atgavimo.

Aukos priimamos prie lie
tuvių parapijų šventovių sek
madieniais ir kitomis pro
gomis. Aukas priiminės Tautos 
fondo komiteto nariai: inž. Jur
gis Mikaila, pirm., VI. Staškus, 
Vin. Tamošiūnas, Cėsys Šadei- 
ka, Eug. Bulotienė, A. Mustei
kis ir P. Cečkus.

Jei kas norėtų, gali aukoti Lie
tuvos Laisvės iždui, būsimai 
laisvai Lietuvai, o iš to iždo pa
lūkanos būtų naudojamos Tau
tos fondo. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių.

Ištieskime ranką savo bro
liams artėjančių švenčių pro
ga. Ačiū visiems aukotojams.

A. Musteikis
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Prel. Mykolas Krupavičius (kairėje) diskutuoja su prel. Pranu Juru 
Liet. Bendruomenės kūrimo klausimus. Prel. P. Juras taip pat mirė 
ir> palaidotas lapkr. 26 Sv. Kazimiero kapinėse. Chieagoje.

Nuotr. V. Maželio

PRELATAS M. KRUPAVIČIUS IR PLB
Gruodžio 4 sukanka dešimt 

metų nuo mūsų didžiojo valsty
bininko, prelato Mykolo Krupa
vičiaus mirties. Minėdami tą su
kaktį, spausdiname jo vieną laiš
ką, rašytą 1949. X. 20 kun. J. 
Vaškui, MIC, Lietuvių Bendruo
menės steigimo reikalu.

Mielas Broli,
Iš dviejų rimtų Amerikos lie

tuvių katalikų veikėjų gavau ži
nių, kad katalikai nepritar.a Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės — 
PLB — idėjai ir .jos nepalaiky
sią. Už jos palaikymą ir 'prisidėji
mą prie jos valdžia galinti savo 
piliečius priskaityti prie svetimos 
valstybės agentų. Ta mintis ir ar
gumentacija yra ne nauja. Taip 
argumentavo dr. Grigaitis man 
esant Washingtone bene pirmu 
kartu visų kitų Amerikos lietu
vių grupių akivaizdoje. Tuo ar
gumentu vaduodamiesi prašytie
ji katalikai nedavė kandidatų į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vyr. Organizacinį komitetą. PLB 
kuriama JAV. V. Org. Komitetą 
turi sudaryti lietuviai amerikie
čiai. Jiems prie to neprisidėjus, 
PLB gali neįsikurti. Prisidėjus ki
tiems, išskyrus katalikus, PLB tu
rėtų skursti. PLB yra labai svar
bi ir gal galingiausia priemonė 
šių didžiųjų Lietuvai ir lietuvių 
tautai nelaimių metu išlaikyti 
lietuvystei ir grąžinti išbarsty
tus po visą pasaulį lietuvius į jų 
laisvąją tėvynę stipria dvasia ir 
kūnu, tinkamus atstatyti naująją 
tėvynę. Olis savo rašte š.m. rūgs. 
mėn. 14 d. VLIKui teisingai ra
šo, kad VLIKo kuriamoji PLB 
yra „(pirmasis Lietuvių tautos is
torijoje... yra pirmas, drąsus ir 
ryžtingas žygis... sutelkti lietu
vius į vieną pasaulinę lietuvių 
organizaciją... Tos organizacijos 
tikslas — išlaikyti lietuvių tau
tos gyvastį ir suteikti vieningą 
organizacinį pavidalą visoms lie
tuvių jėgoms, kurios yra reika
lingos Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atgavimui“... Kas 
tad šiuo metu gali būti lietuviui 
svarbiau ir brangiau.

Dabar pasižiūrėkim, kaip ki
tos Amerikos lietuvių srovės yra 
nusistatę PLB atžvilgiu. Iš socia
listų gavau sąrašą, kas jų dele
guojamas j PLB V. Organizaci
nį Komitetą. Jų delegatų tarpe 
yra ir dr. Grigaitis. Liaudininkai 
taip pat duoda savo kandidatų 
iš amerikiečių, priklausančių san
daros srovei. Jų tarpe yra, kiek 
prisimenu. Grybienė. Tautinin
kų pažiūrą į PLB minėjau. Jie, 
tiesa, turi formalių priekabių prie 
PLB nuostatų 'paskelbimo tvar
kos, tiktai. Ar jie duos savo kan
didatų į PLB, nežinau. Reik ma
nyt, kad duos. Mūsų .autinin-

! kai buvo nustebinti savo bendra
minčių JAV tokiu pareiškimu. 
Jie čia vieningai balsavo už tuos 
nuostatus. Nejaugi tik katalikai 

į būtų pasilikę ištikimi dr. Grigai
čio argumentacijai, nuo kurios

I jis pats yra atsisakęs? Kas iš to- 
i kio katalikų nusistatymo PLB at
žvilgiu sektų? Pirmiausia tokiu 
savo nusistatymu katalikai dup- 
tų į savo priešų rankas ginklą 
ilgiems laikams agituoti, kad jie 
esą lietuvystės 'priešai, kaip yra 
buvę seųiau, ir-kas dar ligi šiol 
tai ten, tai kitur atsirūgsta įvai
riomis progomis. Antra, nesto
jant stipriausiai katalikų srovei 
į PLB, visa ta organizacija ati
duodama į nekatalikų rankas ir 
viso pasaulio lietuviai jų įtakon 
perleidžiami. Kokie iš to būtų 
vaisiai, nesunku įspėti. Trečia, 
PLB ir be katalikų prisidėjimo 
bus kuriama. Bet be JAV katali
kų ji skurs ir negalės padaryt to, 
ką galėtų padaryti bendromis jė
gomis su katalikais priešaky. Ki
tų pasaulio kraštų katalikai prie 
PLB dedasi. Bet JAV katalikai 
yra skaitlingiausi, stipriausi ir 
įtakingiausi. Toks ar kitoks jų 
nusistatymas PLB atžvilgiu tu
rės jai reikšmingos įtakos. Visa 
tai turint galvoje, galima daryti 
tik vieną išvadą — katalikai tu
rėtų padaryti savo nusistatymui 
neremti PLB reviziją ir persi
orientuoti į PLB pusę. Tamsta, 
mielas Broli, esi įtakingas žmo
gus Amerikos lietuvių katalikų 
tarpe. Prašau tad savo įtaką pa
naudoti, kad tas persiorientavi
mas į PLB pusę būtų pravestas 
ligi Kongresui susirinksiant, nes 
Kongreso metui norima jau pa
rengti ir paskelbti PLB Vyr. Or
ganizacinį Komitetą. Neabejoju, 
kad Tamsta dalyvausi ir Kong
rese kaip aktingas dalyvis. Aš 
tvirtai tikiu, kad ir šį sambūrį 
Tamsta panaudosi PjLB reikalui 
•paremti ir pastiprinti bei išves
ti iš to sustingimo ir apatijos, 
kokiuose jis randasi JAV lietuvių 
katalikų sferose.

Ar gali PLB padaryti žalos ka
talikams ir esamai jų organiza
cinei ar socialinei struktūrai? Ne. 
PLB nuostatų įvedamajame žo
dyje (6 pusi.) taip tuo reikalu 
rašoma — „Yra nuogąstaujan
čių, kad PLB organizacija pra
rysianti veikiančias lietuvių išei
vių draugijas. Baimė be mažiau
sio pagrindo. PLB organizacija 
ateina ne esamos tvarkos ir esa- 

’ mų draugijų keisti, griauti ar 
naikinti, bet tik jų veiklos pa
remti, papildyti ir apvainikuoti 
bendra visų lietuvių organizaci
ja“. PLB esimas nekliudys net 
sukurti, jei tai būtų reikalinga, 
ir lietuvių katalikų pasaulinę 
draugiją. Antra, šie PLB nuosta

tai yra tik laikini, jie galios tik 
ligi Pasaulio Lietuvių Seimui su
sirinksiant Jis nustatys jau pa
stovią pasaulio lietuvių bendruo
menės Konstituciją (68 str.). Ir 
tai dar ne visa. Kiekvienas kraš
tas per savo PLB krašto tarybą 
nusistato sau statutą. Juo galės 
prisiderinti ir prie krašto įsta- 
timdavystės ir savo socialinės sis
temos. Tad nėra jokio pagrindo 
bijotis PLB ir ja kratytis. PLB 
veda mus prie mūsų dabartinių 
laikų aukščiausio tikslo ir sieki
mo — Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. PLB yra kilnaus ir 
nesuinteresuoto patriotizmo kū
rinys. Katalikui patriotizmas yra 
jo krikščioniškosios pasaulėžiū
ros integralinė dalis. Lietuvis ka
talikas amžių bėgyje savo pat
riotizmu pirmavo ir visiems buvo 
gyvas pavyzdys. Amerikos lietu
vis šioj srityj savo vardą į savo 
tėvynės istoriją įrašė aukso rai
dėmis. Aš giliausia tikiu, kad ir 
šiuo atveju Amerikos lietuvis ka
talikas, eidamas savo tradiciniu 
keliu, visomis savo išgalėmis pa
laikys PLB, kuri mus veda tiesiu 
keliu į šių dienų svarbiausią tiks
lą — Lietuvos laisvę.

Tepadeda Jums Dievas.
Su meile ir pagarba Jūsų

Kun. M. Krupavičius

Worcester, Mas*.

SĖKMINGAS LB RENGINYS
LB Worcesterio apylinkės val

dyba lapkričio 22 d. 7 vai. vak. 
Maironio parko patalpų didž. sa
lėje surengė tradicinį koncertą 
— vakarienę. Į šį renginį atsi
lankė daugiau kaip 200 vietos ir 
aplinkinių miestų (Bostono,Hart
fordo, Providence ir kt.) bend
ruomenės narių ir svečių. Prog
ramoje: Bostono vyrų sekstetas, 
vad. komp. J. Gaidelio, vakarie
nė, dovanos ir šokiai.

Susirinkusius pasveikino Worc. 
LB apyl. pirm. Povilas Babickas. 
Jis bendruomenės vardu pareiškė 
padėką koncerto atilikėjams, Mai
ronio parko pirm. K. Adomavi
čiui ir jo štabui už paramą ir 
suteiktas lengyatas šio renginio 
sėkmingam paruošimui. Progra
mos vedėja A. Shumway supa
žindino su komp. J. Gaideliu ir 
jo vad. vyrų sekstetu. Koncerto 

Į programa buvo trijų dalių. Pir
moje dalyje seksteto nariai — 
Helmutas Lingertaitis, Norber
tas Lingeraitis (pirmi tenorai), 
Richardas Lizdenis. Bronius Ba
naitis (baritonai), Pranas Šim
kus, Vytautas Eikinas (bosai) 
darniai padainavo: Pasveikini
mas (J. Gaidelio), Melsvos akys, 
Alutis, Balnok, tėveli, Stikliukė- 
lis ir Aras. Po trumpos pertrau
kėlės: —Dana (J. Gaidelio),

A.fA. JUOZUI URBELIUI
staiga mirus, mūsų mielai sekretorei FELICIJAI 
URBEUENEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 

MELROSE PARKO SKYRIUS
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Barkarole (Offenbacho), Merge
le miela (B. Baumilo), Ramovė- 
nų maršas (E. Gailevičiaus) ir 
Lauksiu tavęs ateinant (A. Rau
donikio). Susirinkusieji gėrėjosi 
seksteto gražiai; balsais ir pa
teiktų dainų skambesiu. Jie ilgais 
plojimais palydėjo kiekvieną jų 
dainą.

Trečioje daly jie padainavo 
Tik tave (J. Gaidelio) Zivago 
(Jarre), Tu neužmiršk (A. Rau
donikio), Vilties daina (J. Gai
delio), Ten už kalnų (B. Gar- 
bulskio) ir solo N. Lingertaitis
—Užstalės daina (liaudies dai

na).
Visas seksteto dainas harmo

nizavo komp. J. Gaidelis. Jis ir 
jo daugiau kaip dešimtį metų 
vadovaujamas sekstetas tikrai 
vertas padėkos už skleidžiamos 
mūsų tautos turtą — dainas.

Jų dainavimu publika sužavė
ta išprašė dar dvi dainas — Pie
nė ir Nemunėlis.

Po koncerto, šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. A. Miciūnui, MIC, su
kalbėjus maldą, pradėta vakarie
nė, kurią, kaip visada, labai ska
niai paruošė vyr. šeimininkė E. 
Kauševičienė su padėjėjų būriu. 
Po jos, Adomaitienei ir Meilui, 
jr. pravedus dovanų dalinimą, 
pradėti šokiai, kavutė ir pokal
biai.

J-B.

ŽYDŲ ŠVENTES

Antradienį prasidėjo 8 dienas 
užsitęsiančios hanukkah žydų 
šventės, kurių metu prisimena
ma religinė laisvė ir nenumalši
namas tikėjimas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ROOFING
ELECTRIC RODDING 
Ali Type* of Sewer Work.

Also Cement Worfc Patios, Driveways, 
Sidewalks, Roofing & Chimney Work. 

------ No job too smaIL

ALL WORK GUARANTEED. 
TEL. — 788-9298

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiamuiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica
gos dylerius.

VACYS
TeL 312—436-9667 

arba po 7 v. v. 769-6259
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau.

NAUJI AUTOMOBILIAI

t*e Tt
I vii b'ese

TOV

CLASSIFIED GUIDE:
B JC AL B S T A T K

We'll help you make the right movė

JEI GALVOJATE
PIRKTI AB PARDUOTI

iJllllllllllllllllltlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIiltlJllliiii 
I; Jvalrt« prekių pMtrtakMna* ae- 

brangtau M laAeų aaadfitto.
O08MO6 PAKTUI £XFKESS 

ŽM1 W. M 6L, CUcafo, IIL «M29 
SIUNTIMAI 1 LIETUVA

Teief. — 915-2737
Vytautu Valantinas 

iiiiiiiiiitiuiiiiiuiiiiiiiiuuuiumuiuiuiu
i_________________________________

Kreipkitės I

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pateški Road 

Tol. _ 767-0600
Independently owned and operatel

Savininkas parduoda 2-jų butų na
mą Brighton Parke. Modemus 2 butai po 5 kamb. Plius įrengta pastogė. 
Gerai išlaikytas. Garažas. Mažiau 
$50,000. Skambint 735-5529 arba 
587-5919.

ŠIMAITIS REALTY
Insuranse — Ineome Taz 

Notary Public

2951 WEST 53rd STREET 
TeL 435-7878 ar 839-5558

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiaiimiiiiimiiiiiiiiit

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirki msa — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J. B A C E V I C I U S 

6529 S. Kedzie At. — 778-22SS

IIHIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllilIlIlIlIlIlIlIliui

M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC
4259 So. Mapievrod, teL 254-7V»o

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai.
lUiiiiiiiiHHiiiHii.niniiii.-- ....inn,m...
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PACKAGB EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREI&1KNA

SIUNTINIAI I LIETUVA
Labai pa«eldaajamo* gero* rūšies 

prekė*. Makrta* iš Europos sandėlių. 
J*OS W. •• SA, Cbieago, LL

TEL. — WA S-S787

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintėlis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis.

NAUJASIS GYVENIMAS

I lietuvių kalbų vertė A. Tymo- 
Ba, Goethės, Šilerio, Šekspyro ii 
kitų klasikų vertėjaa Hleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom flhatradjom, jrūta 
kietus įvairiaspalvius viršelius.

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
Ir pas knygų platintojus.
Ullnota Mate grr«aeo5eu peš* kalno* 

turi prldStl talmų.

imiiimiiiiimimiiiinuiitiiiiuiiiiiiiuiiiii
Intymiąsias meilės paslaptis b 

gilių gyvenimo iimintj vaisdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulin'r' 
gano kūrinys

Šekspyro sonetai
★

j beturiu kalbų pirmų kartų iš
vertė A Tyruolis. Goethės. Šileriu 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas S< 
8ekspy-o atvaizdu, autografu i» 
samia įžangine studija ir šone* u 
paaiškinimais 176 psl.. kietai- dm 
bės virželiais
Kaina $3.00 Gaunama 'DRAUGE'

M13C£LLANWU»

NAMŲ APŠILDYMAS
[statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius.

ALBIN BANYS, TaL 447-8806

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiii

A. VILIMAS 
MOVING

Apdrauitaj perkraustymas 
{▼airių atstumų 

Tai. 376-1883 art* 376-5996 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiuuunuiiuiuiii

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IH. 50532, teL 927-5980

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168

SER£NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš tolį miesto leidimai ir

M O V I N G
pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5 - 8053

iiiiiiHiiimiiiititnniiiimttimnitniliiiilt

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69 SL, tcL 776-1486

ui apdraudą nuo nffnia* ir automo- 
10% — 30% — S0% pigiau mokiai 
bIUo pa* mu*.

FRANK ZAPOLIS
32081/, vr—t 9601 Street 

Telef. — GA 4-8664

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiuimiiiiiiiiii i

P L U M B I N G
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatų galit kalbėt lietuviškai/ 
palikit pavardę ir telefonų.

SERAPINAS — 636-2960
lllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUUUllUUlUUUUflll

TIZmNIŲ KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi 
nnes korteles.

Kreipkitės į “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais.

DRAUGAS, 
4M6 W. 6Srd Str., 

CUcago, IIL M82»

ĮSIGYKITE DABAR

Į LIETUVIŠKAS GALVOSŪKIS I
(Lithūanian Heritage - Jigsaw Puzzle)

| Sudedamas Lietuvos žemėlapis U 561 gabaliukų galvosūkio I 
S formoje. Išleido Baltic Assoeiate, Boston, Mass. =

E Mokyklinio amžiaus, jausimu! padės ižmokti Lietuvos Isto- f 
s riją. atrasti jos žymiausia* vietove*, supažindina su jos garaiamiais | 
3 žmonėmis. šis žaidimą* tinka jm tik jaunimui, bet ir kiek- | 
s vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką Kaina $12.95. Ekatra i 
3 už persiuntimų, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- į 
s kesčio. Užsakymus siųsti: _ 1
J DRAUGAS, 4545 W. Mrd St., Chteap, IL 60525 !

1 1 B "

dKLF HANTEO — MOT JORIS
■■■■■■■ i "" — ■■■ n i'ii ; įjjį uaa*

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT^

Small manufacturer doing'JT>.ŪSne38 
worHwido has an opportu&itji for 
ambitloua person. This ia—new 
posiUon created by expansion. Mušt 
type. Thoroutfh knowledge'~of book 
keeplng to handle sales, cash re- 
ceipts, cash dlsbursements, a£6Ounts 
payable Journala WiU also,-handle 
billlng, group Insurance. plsrtH—pay 
roll and personnel matters: ——

Send resume in oonfideince to:
MR J. VOCE

NEW SUPER LAUNDRY 
MACHINERY COMPANY

2646 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612 
Tet 312—638-7371

IŠNUOMOJAMA — POR BENT

IŠNUOM. miegamas kamb. su ats
kiru įėjimų. Marąuette Parke. Ga-

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimidiiiiiiiiiiinntiu
VANDA

FRANKIENE - VAITKEVIČIENE

PASAKŲ PASAULIS
Gyvasis nykštukas, Saulė mo

tulė. Voverė Pūkutė. Cimukas. 
Strikutis Velykis.

JAV LB Švietimo Taryboslei- 
dinys 1980. Viršelis ir iliustra
cijos Ados Korsakaitės - Sutku
vienės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė, 80 pusi. Kaina su 
persiuntimu $3.85- 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 _

iiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiimuniiniiiiiiiiiuiB
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LIK SVEIKAS
Raiša URBANTENĖ atlieka 

pramogines dainas, kurias su* 
kūrė kompozitorius B. GOR- 
BULSKIS.

Garso režisorius Paulius Ja- 
ūukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol- 
lywood, California.

Kaina su persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago^ IL 60689
fiiiuiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge"

Dienraščio “Draugo” admi
nistracijoje galima pasirinkti į- 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių.

Apsilankykite j “Draugo” ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams

-Draugo” adresas: 4545 West 
6Srd St, Cbieago. UL 60629. 

UIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIH

Perskaitę “Draugą”, duokite 
jį kitiems pasiskaityti.

Split by PDF Splitter
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Colorado Springs. Colo., latvių pastatyto paminklo atidengimo 
iškilmėse dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje Lietuvos vėliavą laiko

' Marija Grėbliūnienė

SENATVĖ IR NUSIVYLIMAS

Colorado Springs, Co.
NEPRIKLAUSOMYBES IR
PAMINKLO PASTATYMO 

PAMINĖJIMAS
Lapkričio 18 d. sukako 62 me

tai nuo Latvijos nepriklausomy
bės paskelbimo. Sekmadienį, lapk 
ričio 16 d. minėjimas pradėtas ra 
dijo pusvalandžiu, perduodant 
Latvijos ir Lietuvos himnus ir J. 
Egličio informacinį pranešimą 
apie Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės pradžią ir jų likimą 
Sovietu Sąjungai jas okupavus. 
Tą pačią dieną vyko pamaldos 
vietos Liuteronų bažnyčioje, o po 
to — nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas, susidedantis iš 
paskaitos apie Pabaltijo tautu is 
torinius bruožus ir ju likimą iki 
dabartiniu laiku. Meninę dalį 
atliko latviu jaunimo arisamb-

lis iš Denverio. Po minėjimo visi 
buvo pavaišinti skaniai paruoš
tais užkandžiais, o besivaišinant 
buvo progos pasikalbėti su sve
čiais iš miesto vyriausybės ir radi 
jo stočių. Minėjime dalyvavo ke 
lėtas etninių grupių atstovu.

Latviu bendruomenė miesto 
centre yra pastačiusi paminklą, 
dėkodama Amerikai už pabėgėlių

prieglobsti ir Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažinimą. Lapk 
ričio 20 dieną buvo paminėtas 
dešimtmetis nuo paminklo pa
statymo. Minėjimas pravestas la 
bai iškilmingai dalyvaujant vai 
džios, televizijos, radijo pareigū
nams. JAV, Latvijos ir Lietuvos 
vėliavos buvo įneštos su kariška 
sargyba, himnus griežiant Fort

Didžiam lietuvybės puoselėtojui ir kolegui bei Alkos 
muziejaus steigėjui ir globėjui

A. f A.
PREL. PRANCIŠKUI JURUI, PA

minis, jo GIMINĖMS ir ARTTMTFKi biMS reiškiame 
gilią užuojautą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 
ALKOS GLOBOS KOMITETAS 
ALKOS DIREKTORATAS

Carson kariuomenės orkestrui, t kurių atydžiai išklausė susirinku 
Prie paminklo pasakyta kalbu. | šieji ir praeiviai. Vingre

Žmogus, tas sudėtingas Dievo 
kūrinys, savo amžiuje pergyvena, 
galima sakyti, keturis gyvenimo 
tarpsnius: vaikystę, jaunystę, bren 
dimą ir pagaliau senatvę.

Vaikystė miglotai beprisimena
ma, bet iš atminties nėra visiškai 
išnykusi. Lakstymai, žaidimai, 
krykštavimai ir skardus nekaltas 
juokas vis dar atmintini.

Gražiausias žmogaus gyvenimo 
laikotarpis — jaunystė. Ji lieka 
vaizduotėje visą gyvenimą. 
Džiaugsmas, entuziazmas, meilė, 
įvairiu pramogų ir kitų malo
numų ieškojimas lydi jaunystės 
žingsnius. Bet neilgai trunka-ta 
gražioji jaunystė: pražysta lyg ge 
lė ir greitai nuvysta. Ir, rodos, da 
bar keista, kad jaunas nė nepazal 
voja apie senatvę. Žvilgterėjęs į se 
nelį, sulinkusį ir vos judantį, ste
bisi iš jo. Ne, aš toks nebūsiu, ne 
pasensiu, kaip tas žilaigalvis sene 
lis, aš būsiu tvirtas, gražus, ener
gingas visą gyvenimą.

* Bet laikas ima savo. Jaunys
tė nepastebimai prabėga. Vidur
amžis su visais rūpesčiais alina 
žmogaus jėgas ir sveikatą ir me
tai po metų stovi ties senatvės 
anga.-

Senatvė, galima sakyti, yra 
liūdniausias ir visapusiškai sle
giantis (ne visiems taip būna) 
žmogaus gyvenimo laikotarpis. 
Gilios senatvės ne visiems lem
ta sulaukti. Daugelis krenta, kaip 

- rudenėlio pageltę lapai, dar tik 
pradėję senatvės žingsnius. Tie, 
kurie, sulaukę senatvės, nesiskun

džia dideliais negalavimais, sun
kiomis ligomis, yra laimingi. Jie 
nežino skausmų, nesupranta 
ligoninės teikaimų “malonumu”. 
Tokie savo senatvės dieneles lei
džia Floridoje, sėdėdami prie jū
ros bangų, arba triūsiasi savo 
darželiuose ir namu apyvokose.

Kitaip yra su tais, kurie serga, 
dejuoja ligoninėse arba namuo
se. Niekad nėra žinoma, kada se
natvėje suspaus viena ar kita li
ga. Lyg iš pasalu netikėtai ji kim
ba prie žmogaus ir paguldo. Išsi 
narplioti iš jos labai sunku. Tai 
kova už gyvybę, kas ką nugalės 
— ligonis ligą, ar liga ligonį. Ta 
kova ne tik fiziškai, bet ir dvasiš 
kai nualina žmogų: pairsta ner
vai, nuotaika bloga, erzinančiai 
veikia kitų ligoniu vaitojimai ir 
šauksmai pagalbos.

Ligonį labiausiai .paveikia, kai

reikia atsisakyti savo svarbiausiu 
ju kūno daliu — kojų ar ran
kų ir leisti amputuoti. Tai didžiau 
sias fizinis ir moralinis smūgis, 
kurį sunku yra pergyventi (šio ra 
šinėlio autoriui dėl silpnos krau 
jo apytakos amputuota koja). Ne
tekus kojos ar kojų, likusios gyve 
nimo dienos, ypač senatvėje, yra 
liūdnos, nebeteisiančios džiaugs
mo, pakilios nuotaikos ir našu
mo. Tokiam reikalinga visokerio 
pa pagalba. Nerimas dėl buvusios 
praeities ir padarytų klaidų visa 
da pasąmonėje lieka. Vargsta toks 
su dirbtiniais prietaisais, kurie to 
Ii gražu neatstoja tikrųjų kūno 
daliu. Todėl neveltui sakoma, 
kad sveikata — tai brangiausias 
turtas. Jos neįsigysi už jokius tur 
tus. Reikia tai įsidėmėti ir atsisa
kyti visų gyvenimęo malonu
mų, kurie žmogaus sveikatą ar
do. J. Mėlynis

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
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DANUTĖ BIELKEVIČIENĖ
KAMARAUSKAITE

Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 4-tą dieną. Pa
laidota gruodžio 7-tą d. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Lai gailestingas Dievas suteigia jai am
žiną ramybę.

Šv. Mišios už jos sielą bus atlaikytos Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Rockiord, Illinois.

Nuliūdę lieka:

Vyras DR. ALGIMANTAS 
dukros REGINA ir VIRGINIJA 
tėvai ADOLFAS ir SOFIJA 
KAMARAUSKAI

pensijos Čekiai
ĮRAŠOMI 

TIESIOG Į JŪSŲ 
SĄSKAITA

MIDLAND 
JUMS SIŪLO:

Išvengti rūpesčių 
dėl pensijos čekio 
gavimo atostogų metu 
ar keičiant gyvenvietę.
Pasinaudokit tiesioginiu pensijos 
persiuntimu į Jūsų sąskaitą. Kiek
vieną mėnesį Sočiai Security įstai
ga persiųs MIDLAND Jūsų
pensiją, kuri bus įrašyta į Jūsų taupymo sąskaitą. Tuojau gausite 
pakvitavimą paštu ir tai bus įrodymas, kad Jūsų pensija yra saugi ir neša 
aukščiausias palūkanas nuo pirmos mėnesio dienos, pagal valdžios nusta
tytus patvarkymus. Siūlome susipažinti su šiuo patarnavimu ir juo pasi
naudoti. Kviečiame Jus užeiti į bet kurį iš trijų mūsų skyrių ir pasitarti. 

Indėliai įnešti iki 10-tos mėn. dienos, neša palūkanas nuo l-os mėn. dienos.

JAU 66 METUS PATARNAUJAME JUMS

LLL! miDLAMD SAVINGS
HOME OFFICE 8929S. Harlem Avė Brtdgev.e*. II. 60455/Phone596-9400 
BRANCHES 4040 Archer Avė . Chicago, II. 60632/Phone 254-4470

2657 W 69th St.. Chicago, II. 60629/Phone 925-7400

Archer Ottice Mon Tues & Fri 9 a m lo 4 30 p m . 
Closed Wed Thur 9a m to8pm Sat 9am to 1 
p tn

Marquette Ottice Mon & Tues 10 a m to 5 30 
p m Closed Wed Thurs & Fri 10 a m to 8 p m , 
Sat ,0 a rn to 2 p m

A. f A.
GEORGE J. STUNGIS

Buv. tarnautojas Drovers National Banko Chieagoje
Gyveno Tampa, Florida, anksčiau gyveno Chieagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje.
Mirė gruodžio 2 d., 1980 m., 3 vai. popiet, sulaukęs 84 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus George E. Stungis, marti 

Lois, 4 anūkai Suzanne, Mari ir Laura Stungis ir James Rossie Jr., 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras a. a. Barbara Stungienės ir tėvas a. a. Bar
bara Rossie.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 3 vai. popiet iki 9 vai. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 st Street. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gruodžio 6 d. Iš koplyčios 9 vaL ryto bus atlydė
tas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

j"

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

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

ALBINAS RIBKEVIČIUS
Jau sueina dešimt metų, kai negailestinga mirtis atsky

rė mano mylimą vyrą, kurio netekau 1970 m. gruodžio 
6 d.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 6 d. 
Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose, Chieagoje, 
Šv- Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, ir Aušros Vartų 
bažnyčioje, Montrealyje.

Liūdinti žmona STANISLOVA

A. f A.
LEONAS ŽIŪRAITIS

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė gruodžio 1 d., 1980 m., 4:10 vai. popiet, sulaukęs 62 m.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 33 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophie, sūnus Romualdas, 

4 anūkai Romas, Kristina, Antanas ir Johana, 2 broliai kun. Thomas 
žiūraitis, O.P., ir Antanas su žmona Sophie, Lietuvoje motina Alek
sandra, 2 seserys Genė ir Eugenija su šeimomis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street.

Laidotuvės Jvyks penktadienį, gruodžio 5 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. Mergelės Marijo* Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ■ūma ir anflkaL

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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sonus, atvyksta į Chicagą ir su- į 
pažindins visuomenę su dr. To
mo Remeikio knyga “Opposi- 
tion to Soviet Rule in Lithua
nia“. Supažindinimas įvyks 
gruodžio 13 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijos patalpose.

X Vilija Kerelytė ir Juozas 
Ivanauskas susižiedavo Padėkos 
dienos išvakarėse. Abu jaunieji 
baigę mokslus ir aktyvūs lietu
viškoje veikloje.

X “Marąuette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacija 
siunčia kuklią kalėdinę 40 dol. 
auką “Draugui”, kuris per dau
gel metų skleidžia lietuvišką žo
dį lietuviams Amerikoje. Ta 
proga mūsų geriausi linkėjimai 
ateičiai”. Pasirašė Aleksandras 
Patackas, valdybos vardu. Nuo
širdus ačiū.

X Avalon Galerijose dovanų 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, Liadro, Dresden, 
Hummel figūrėlių, Anri medžio 
drožinių ir daug, daug kt. Taip 
pat ir paveikslų. Antradieniais 
pensininkams duodama 10% 
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro
mas Daukšai kviečia atsilankyti
— rasite dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Adr. 4243 
Archer Avė. (arti Sacramento 
Avė.), Chicago. Tel. 247-6969. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r. iki 9 v. v.; šeštad. iki 7 v. v. 
Sekmad. nuo 11 v. r. iki 5 v. v.

(sk.).

X Norman Burstein, žinomas 
moteriškų ir vyriškų kailių pre
kybininkas, paaukojo gražius 
kailinius Jaunimo centro meti
nės vakarienės ruošimo komite
tui. Kailiniai bus traukiami 
laimėjimo būdu per vakarienę, 
kuri bus gruodžio 7 d., sekma
dienį, 5 vai. p. p. Jaunimo cen
tre. (pr.).

X “Vyskupo sodas” ir "Kryž
kelė” — dvi naujos Anatolijaus 
Kairio istorinės dramos iš vysk. 
M. Valančiaus laikų išėjo iš 
spaudos, išleido Lietuvių Lite
ratūros Bičiuliai, 144 p., kaina 
6 dol. Užsisakyti: Lithuanian 
Uterary Associates, 4304 W. 
55tfa St., Chicago, UI. 60632.

(pr.).
X SoL A Stempužienės-šve- 

dienės ir komp. Jono švedo kon
certas bus gruodžio 14 d., sek
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo 
centre. Koncertą rengia Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla. Bilietai gaunami Vazne
lių prekybos namuose ir pas pla
tintojus. (pr.)

X Išeivijos kebais. Mums at
siųstas JAV Liet. Bendruome
nės Hot Springs, Ark., apylin
kės 10-čio sukakčiai prisiminti 
leidinys. Redagavo Petras Bal- 

,'čiūnas. Leidinys didelio forma
to, iliustruotas, 36 pel. Spaus
dino "Draugo” spaustuvė.

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik!
— INTERNATIONAL MEAT
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St, Chicago, DI. 
80629 Tel. 4364337. (ak.)

Pargąuskų namuose, 8411 So. 
Komensky Avė. Bus sudėtinis 
Kalėdų stalas, eglutė ir dova
nėlių. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

x Dail. Pauliaus Augiaus
20-tąsias mirties metines prisi
menant, šv. Mišios bus šeštadie
nį, gruodžio 6 d., 5 vai. vak. T. 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
Jaunimo centro kavinėje bus ro
domos Pauliaus Augiaus gyve
nimo ir kūrybos skaidrės. Šv. | 
Mišios bus ir gruodžio 7 d., 5 
vai. vak. Marąuette Parko pa
rapijos bažnyčioje.

Poetas Stasys Santvaras supažindina 
su naujausia poeto Balio Gaidžiūno 
knyga Jaunimo centro kavinėje.

X Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Xavier universiteto profe
sorius Cincinnati, Ohio mie6te, 
buvo Ohio psichologų draugijos 
metiniame suvažiavime paskelb
tas labiausia pasižymėjusiu psi
chologu.

X Aleksandras Radžius, Bal
timore, Md., poetas, kultūrinin
kas. užsisakė naujausių leidinių 
už didesnę sumą. Ta proga pri
dėjo ui kalėdines atvirutes 13 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

X .Antanina Sutkus, Oshawa, 
Ont., Kanada, už kalėkines kor
teles atsiuntė 15 dol. auką. Mie
lai rėmėjai nuoširdus ačiū.

X Vytas A. Vilčaauskas, Roe- 
well, N. M., užsisakė lietuviškų 
ir Amerikos vėliavėlių ir pri
dėjo 19 dol. auką už kalėdines 
korteles. Didelis ačiū už auką.

X Jonas Tamašauskas iš Wor- 
cester, siųsdamas auką Kražių 
monografijai rašo: "Esu jau 
pensininkas, bet prisidedu prie 
jūsų kilnaus darbo nors maža 
auka”... Aukas siųsti: Jonas 
Zadeikie, 6522 So. Rockvvell St., 
Chicago, BĮ. 60629. (pr.).

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

(ak.) Į

Po Teatro festivalio atidarymo malonus pasikalbėjimas Jaunimo centro kavinėje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ĮDOMUS JAUNIMO IR 

SENIMO POKALBIS

Lietuvių Bendruomenės Mar
ąuette Parko apylinkės val
dyba, vadovaujama Birutės Vin- 
dašienės, lapkričio 14 d. Jaunimo 
centro kavinėje suruošė tikrai 
reikšmingą ir gana įdomią vaka 
ronę, kurios pagrindinė tema bu
vo: j'aunimo ir senimo pažiūrų 
sankryžoje. Čia šį kartą nuošir
džiam ir atviram pokalbiui susi
tiko vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos atstovai ir giliau žvilgterė
jo į visą eilę lietuviškojo gyveni 
mo problemų, šia proga tenka 
pažymėti, kad tiek vyresnieji, 
tiek jaunesnieji kalbėtojai mie
lai sutiko dalyvauti pokalbyje.

Pirmininkė Birutė Vindašie- 
nė, pasveikinusi gausiai susirin
kusius vakaronės dalyvius, trum
pai supažindino su kalbėtojais ir 
pokalbiui vadovauti pakvietė žy
mųjį visuomenininką dr. Petrą 
Kisielių.

Visuomenininkas ir bendruo 
menininkas Jonas Jasaitis anali
zavo jaunimo įnašą į LB veiklą, 
jam oponavo Rita Liknderytė, 
išryškindama jaunimo pažiūras į 
LB veiklą, darbus.

Pedagogas Juozas Masilionis 
platesniu žvilgsniu apėmė lietu 
vių jaunimą ir mūsų tautinę kul 
turą, pažymėdamas, kad mūsų 
jaunimas geras, kad eina su gy
venimu, gyvena progresu ir kad 
jis vienokiu ar kitokiu būdu prisi
deda prie mūsų kultūros saugo
jimo, puoselėjimo bei ugdymo.

Gerai paruoštu žodžiu talen
tingas kalbėtojas Kęstutis Su- 
šinskas atvirai šnektelėjo apie 
mūsų jaunimo ydas, paryškino 
priežastis, kurios jaunimą atitoli-

x Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubo valdyba 
sveikina “Draugą” šv. Kalėdų 
proga ir linki visuomet stovėti 
lietuviškų reikalų sargyboje.’ Ta 
proga per ižd. J. Jokubką at
siuntė 25 dol. auką. Širdingas 
ačiū.

X Anna Naujokaitis, New
Lisbon, Wioc., užsisakė dar dau
giau kalėdinių kortelių ir at
siuntė 12.50 dol. auką. Dėko
jame.

X Atsiimtė po 10 doL už ka
lėdines korteles: Ona Valaitis, 
Philad, Pa., D. C. Sturmer, Ger- 
mantown, Tn., Marija Malčius, 
Montreal, Kanada, B. Daunys, 
La Grange Park, DI., Povilas 
Balčiūnas, Mission Vie jo, Cal, 
Jadvyka Kliorienė, So. Euclid, 
Ohio, ir Juozas žvynys, St. Pe
tersburg, Fla. Visiems tariame 
širdingą ačiū.

X Pirmadienio, gruodžio 1 d. 
laidoje atspausdintoje korespon
dencijoje "Lietuviška ‘bakūžė’ 
tarptautiniuose festivaliuose" 
buvo netaisyklingas Baltic As
sociates įstaigos adresas Pil
nas adresas yra: Baltic Asso
ciates, P. O. Bok 8248, Boston, 
MA.. 02114. Už klaidą atsipra
šome.

na nuo LB veiklos ir bendrai šuo 
visuomeninės veiklos. Jaunimas, 
esą, išmoko daug ko iš vyresnių 
jų, išmoko tik “imti”, bet nesi
ryžta “duoti”. O tai vyresniųjų 
pareiga jaunimą įtraukti iš pa- 
lengvo į mažesnius darbus prad- 
džioje, o vėliau į atsakingesnes pa
reigas, Jaunimo veiklos metodų 
nereikėtų bijoti.

Kiek trumpiau kalbėjo jauno
sios kartos atstovas Vytenis Mi
lūnas, paryškindamas mūsų jau
nimo tautinį susipratimą ir būdus 
jam stiprinti.

Dr. Kazys Ambrazaitis palietė 
Lietuvos išsilaisvinimo proble
mas. Iškėlė partijų prasmingu
mą, mūsų veiksnių sąrangą bei 
jų uždavinius. Kalbėtojas parodė 
daugiau dėmesio ir mūsų jauni
mui, kuris, be abejo, gal kitokiais 
būdai--, bet aktyviai dalyvauja ir 
Lietuvos išsilaisvinimo darbe.

Paskutinioji kalbėjo jaunimo 
atstovė dr. Laima Nainytė — 
Garbonkienė. Jos žodis konkretus. 
Ji siūlė junajai kartai drauge su 
vyresniaisiais sudaryti specialius 
akcijos komitetus LB rėmuose. 
Tokių komitetų tikslas būtų ieš 
koti įtakingų asmenų vienam, 
šiuo atveju Lietuvos išsilaisvini 
mo tikslui, tokius asmenis visoke 
riopai remti, balsavimuose už juos 
balsuoti. Žodžiu, ieškoti nuošir 
džių talkininkų Lietuvai. Ir tai 
būtų konkretūs uždaviniai ir tik 
su gerai organizuota jėga skaito 
si amerikiečių politikai. Jauni
mas dinamiškas, mėgstąs kon
krečius uždavinius ir tokiuose dar 
buose galįs visokeriopai reikštis. 
Kalbėtoja gerai valdo lietuvių kai 
bą, teisininkė, gerai pažįsta lietu 
vių ir amerikiečių gyvenimo 
problemas.

Pasisakius visiems prelegentams 
dr. Petras Kisielius padarė visu 
kalbų santrauką ir bendras išva
das.

Iš visų pasakymų aiškėja,

Vyr. skautininkė Irena Kerelienč ati
daro dailininkės Jurgutienės meno 
parodą Jaunimo centre. Čiurlionio ga
lerijoj. Salia jos Dalia Bylaitienė. api
būdinusi Stą parodą

. tojai J. Raupys, E. Perevicius ir P. 
Nuotr. Z. Degučio o T. ,_______  Sebeika. jiems pavyko, nušauti

ti kdu vilkus ir su sužeisti, bet pa- 
j statieji pabėgo su šūvių išvengu- 
1 siais vilkais. Rimtesnę kovą su 
Į plėšrūnais žadama pradėti žie- 

kad tarp vyresniųjų ir jaunes- mos mėnesiais
niųjų kartų yra skirtumas, kar
tais net turįs tendencijos tolti, 
bet tiek vyresnieji, tiek ir jau
nesnieji visuomenininkai gali vi
sada nuoširdžiai ir atvirai išsikal 
bėt ir surasti bendrus darbų ke
lius. Jaunieji kalbėtojai net ryš
kino, kad jų darbams gaires kaip 
tik turi rodyti vyresnieji, tačiau, 
kad jaunimas nebūtų niekina
mas už skirtingus veiklos metodus, 
kaip iki šiol dažnai kad pasitai
ko.

Po trumpos pertraukos buvo 
pakalsuimai ir diskusijos.Jos buvo 
gyvos, klausimai aktualūs. Į pa
klausimus atsakė kalbėtojai.

Kalbėtojų buvo net 7, tačiau 
dauguma kalbėtojų savo mintis 
dėstė suglaustai, konkrečiai, tad ir 
pokalbis neprailgo. Susirinkę paro 
dė šiems pokalbiams didelį dė 
mesį, rimtį, kultūringą laikyseną. 
Jaunimas pareiškė, kad jie visa
da ir mielai su vyresniaisiais dis
kutuos ir ateityje visas problemas 
ir sieks lietuviškosios veiklos suak 
tyvinimo jaunosios generacijos tar 
pe.

Po vakaronės, kavutė ir už
kandžiai. Malonios kelios nuošir 
daus pokalbio valandos praėjo
greitai. Vakaronėje dalyvavo PLB Į rodyti beveik kiekvieno rajono 
pirmininkas Vytautas Kamantas, • gamtos apsaugos inspekcija. Pa- 
valdybos nariai — žurnalistas
Antanas Juodvalkis, adv. Saulius 
Kuprys, LB Vid. Vakarų apyg. 
urmininkas Kazys Laukaitis, daug 
aktyvių visuomenininkų, kultū
rininkų, bendruomenininkų.

Marąuette Parko LB valdyba 
vakaronę suruošė gerai. Ypatin
ga padėka Juodvalkienei, Jakubo 
nienei, Mackevičienei, Andriukai 
tienei, parūpinusioms ir paaukoju
sioms vaišėms užkandžius.%

ši vakaronė įrodė, kad bendras 
darbas su jaunimu įmanomas. To 
sieksime.

J. Rimt.

CHICAGOS ŽINIOS

TEIS MOTINĄ

B. Adoll, 17 metų amžiaus 
motina, Chieagoje pirmadienį 
buvo areštuota ir perduota teis
mui už tai, kad savo 13 mėn. 
kūdikį pametusi šalutinėj gat
vėj ties 5012 W. Superior, Chi
eagoje, jį ten paliko.

COOK PROKURORAS

Richard M. Daley nakčia į 
antradienį buvo prisaikdintas 
naujoms Cook apskrities proku
roro pareigoms. Priesaiką pri
ėmė teisėjas R. F. LeFerour. Iš
kilmėse kalbą pasakė JAV vice
prezidentas Mondale.

KELS ATLYGINIMĄ 30%
Dlinois vyr. teismas nuspren

dė, kad Cook apskr. komisionie- 
riai turi teisę susilaukti 30% 
algų pakėlimo. Dabar komisio- 
nieriai galės gauti 32,000 dol. 
metams, šerifo J. Elrod alga 
pakils iki 55,000 dol. šis vado
vaujančių asmenų algų pakėli
mas Cook apskričiui kainuos 
apie 400.000 dol. metams.

—Povandeninės medžioklės 
problemas “Valstiečių Laikraščio” 
93 nr. palietė Z. Butkevičius sa
vo rašiniu “Kuo ne žeberklai?” 
Jis kalba apie šaudymą į žuvis 
specialiais šautuvais, kurie lais
vai pardavinėjami kaimyninėse 
respublikose. Jie turi strėlę arba 
nedidelį trišakėlį, su kuriais pa
taikyti į žuvis reikia įgudimo. Dėl 
to Lietuvoje šautuvai perdirbami, 
jų strėlių bei trišakėlių antgaliai 
paverčiami aštriais žeberklais.! 
Vien tik Utenos gamtos apsaugos 
inspektorius V. Vaznys ir jo pa
galbininkai Šventojoje sulaikė 12 : 
medžiotojų su tokiais patobulini-, 
mais.

Išradingumu ypač pasižymėjo, 
šiemetiniai abiturientai Kaniūkų 
kaime — Algis Pemavas, Vilius i 
Stankevičius ir Ričardas Kernok-! 
lis. Povandeninė medžioklė lei
džiama tik keliuose ežeruose: Za
raso — Zarasų rajone, Kavolio — 
Alytaus rajone, Gavio — Ignali
nos rajone, Vištyčio — Vilkaviš
kio rajone, Akmenos — Trakų ra
jone, taip pat ir Baltijos jūros pa
kraštyje. Šio įstatymo nesilaiko
ma. įvairių rūšių bei galingumo 
atimtų šautuvų rinkinius gali pa

sak Z. Butkevičiaus, net ir 2,000 
povandenininių medžiotojų, pri
klausančių medžiotojų ir žvejų 
draugijai, medžioja visur, kur tik 
nori, bet tik ne ten, kur leidžia
ma. Z. Butkevičiaus išvada: 
“O kaip norėtųsi pasakyti kitaip 
—žuvų šaudymas po vandeniu, tai 
tiesiog žeberklavimas. Juk povan
deninio medžiotojo pašauta ar 
nutrūkusi žuvis pasmerkta —ne
reikia nė atvirų žaizdų, užtenka 
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RYTŲ LIETUVA
literinių bri etnografinių studijų 

rinkinys

STUDIA LITUANICA IV

Suredagavo

ALGIRDAS M. BUDRECKIS

išleido Vilniaus KraSto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 

* $16.25. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiti

UTHUANIAN PIONEER 
PRIEST

0F NEW ENGLAND
By

Wilflam Wolkovich-Valkavičhie
The Life, Strugglea and Tragic 
death of Rev. Joseph žėbria, 
1860-1915.
Published by Franciscan Press. 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IU. 60629

Toronto skyriaus pirmininkas, 
J. R. Simanavičius — Kanados 
lietuvių bendruomenės kraštą 
pirmininkas. R. Jonaitienė — K,
L. B. Toronto apyl. pirmininkė.
L. Beržinytė — K. L. Jaunimo 
s-gos pirmininkė, Inž. E. Oup- 
linskas — Kan. liet. fondo vai-, 
dybos pirmininkas, A. Senkus 
— Tor. liet. namų pirm., A; 
Rinkūnas — Anapilio tarybos 
pirm:. V. Skrinskas — Kan. 
skautų rajono vadas.

nudraskytų žvynų, kai prasideda 
liga ar užpuola parazitai. O me
džiojant po vandeniu sužeidžia
ma labai daug.”

Moterystė perpus sumažina 
mūsų nelaimes, padvigubina 
džiaugsmus ir paketurgubina iš
laidas.

Anonimas

Ntiiiiinmiiiiiiiiimiiifiiiiiiiiuimmiiiu’
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.

ir pagal susitarimą.
Tol. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street
Chicago, UI. 60629-- 

iiiiiiiiimiiiiiimiiiiiuiuiiiiiiiiiimiiiiinh

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.

uiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiHMiiiimiiimiiimi:
ALBINA KAŠIUBIENfi

ŽIRGELIAI
Bil ėraičiai

Leidinys didelio formato, ^28 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ir pagal tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lietuva- Motinos diena. Pavaaa 
ris, Velykos, vasara, ruduo, žie
ma, Kalėdos. Visko po truputį. 
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei 
do "Laisvoji Lietuva”. Spausdi
no Morkūno spaustuvė. Cikago— 
1980. Kaina su persiuntimu — 
$5.85. Dlinojaus gyv. dar pride
da 30 ct valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629
uiiimiiiiiiiiiiiimnmiiiiuimiiimuMMi

Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu

Dainuoja

STASE KLIMAITĖ

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Uleido 
'GINTARAS”. Hollywood, CA. Nuo
traukos. virielis ir techniškas pame
simas Pauliaus Jiasiukonio

Gražios ir gražiai jdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo Puiki dovana kiekvienai progai

Kaina su persiuntimu — $875.

Užsakymus siųsti

DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street, 

Chicago. IL «0«M
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