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Sovietinės „sąžinės 
laisvės" auka 

(Tęsinys) 
Sprendimas 

Lietuvos TSR vardu 1982 m. 
gegužės 12 d. Telšiai. 

Telšių raj. liaudies teismas, 
susidedantis iš pirmininkau
jančio liaudies teisėjo V. 
Augusčio ir liaudies tarėjų: J. 
Badaugienės, A. Balvočiaus, 
sekretoriaujant A. Rimku
vienei, dalyvaujant prokuro
rui N. Butnorienei, ieškovui S. 
Juozumaitei, atsakovo atsto
vui P. Jankauskienei, švie
timo darbuotojų profsąjungos 
raj. komiteto atstovui A. 
Andrijauskui, išnagrinėjo 
viešame teismo posėdyje civi
linę bylą pagal ieškovės 
Juozumaitės Stefanijos ieški
nį Telšių raj. liaudies švietimo 
skyriui dėl grąžinimo į darbą. 

Liaudies teismas, išnagrinė
jęs bylą, nustatė: 

Ieškovė dirbo Telšių raj. 
Žarėnų vidurinės mokyklos 
mokytoja, 1982 balandžio 13 d. 
Telšių raj. liaudies švietimo 
skyriaus vedėjas atleido ją iš 
darbo pagal LTSR BK DĮK 43 
str. 2 p., kaip nevykdančią visų 
k o m u n i s t i n i o auk lė j imo 
uždavinių. Ji vykdžiusi visas 
vokiečių kalbos mokytojos 
pareigas, jos kvalifikacija 
buvo tinkama, todėl negalėjo 
būti atleista iš darbo. Prašė ją 
grąžinti į darbą. 

Atsakovo atstovas prašė 
ieškinį atmesti, nes ieškovė 
negali dirbti auklėjamojo dar
bo. 

Prokuroras prašė ieškinį 
atmesti. 

Ieškinys atmestinas štai dėl 
ko. Pagal LTSR liaudies švie
timo įstatymą (4 ir 26 str.) vid. 
m-kloje mokymo ir auklėjimo 
procesas yra vieningas, moky
mas vyksta moksliniu pagrin
du, be religijos įtakos. Mokyk
los uždavinys yra formuoti 
marksistinę-lenininę jauno
sios kar tos pasaulėžiūrą. 

Pagal vidurinės mokyklos 
bendrojo lavinimo statuto 39 p. 
mokytojo pareiga yra teikti 
mokiniams tvirtas mokslo 
pagrindų žinias, formuoti 
komunis t inę pasaulėžiūrą , 
auklėti mokinius komunis
tinės moralės dvasia. Tokios 
mokytojų pareigos nustatytos 
ir TSRS švietimo ministro 1978 
m. vasario 20 d. patvirtintose 
pedagoginių darbuotojų parei
gų kvalifikacinėse charakte
ristikose. Tokie uždaviniai ir 
pareigos išplaukia ir iš moky
mo programų. Tuo tarpu, šalių 
paaiškinimais, liudytojų Z. 
Radzevič ienės , mokyt . A. 
Balsienės ir kt. parodymais 
nustatyta, kad ieškovė atsi
sako vykdyti komunistinio 
auklėjimo pareigą, net priešin
gai įstatymui mokinius auklė
ja nekomun i s t i ne dvas ia . 
Pagal DĮK 43 str. 2 p. prasmę 
pedagogo tinkamumą parei
goms apsprendžia ne tik 
mokslo baigimo diplomas, bet 
ir faktinis galėjimas dirbti tokį 
darbą, auklėti moksleivius 
komunistine dvasia. Kadangi 
ieškovė tokio darbo atsisakė, 
mokykloje kito darbo, nesusi
jusiu su auklėjimu, nėra. Be to, 
ieškovė atleidžiant atsisakė 
dirbti kitą darbą, apa r t 
pedagoginį (jai buvo siūloma 
dirbti bibliotekoje kitoje vieto
vėje. -Red.), todėl administra
cija priėjo teisingą išvadą, kad 
ji neatitinka einamų pareigų, 
ir teisingai atleido iš darbo, 
darbo įstatymų nepažeidė. 

V a d o v a u d a m a s i s LTSR 
CPK 15, 214-222 str., liaudies 
teismas nusprendė: ieškovės 
Juozumaitės Stefanijos, Povi
lo d., ieškinį dėl grąžinimo į 
darbą atmesti. Sprendimas per 
10 dienų gali būti apskųstas 
LTSR Aukščiausiajam teis
mui per šį liaudies teismą. 

Pasirašė liaudies teisėjas ir 
tarėjai. 

(Pabaiga) 

Pradėta nauja 
Irano ofenzyva 

T e h e r a n a s . — I ranas 
paskelbė pradėjęs naują 
ofenzyvą Irako fronte, atsiė
męs iš Irako 95 kvadratines 
mylias okupuotų teritorijų. 
Irakas, pripažindamas, kad 
prasidėjo naujos kovos, tvirti
na, kad Irano atakos buvo 
atmuštos su dideliais priešui 
p a d a r y t a i s n u o s t o l i a i s . 
Mūšiuose labai aktyvi Irako 
karo aviacija. Iranas savo 
lėktuvų nenaudoja, tačiau 
pasigyrė, kad numuštas vienas 
Irako lėktuvas. Irano ofenzy
va pavad in ta ,,operacija 
Muharram", pagal musul
monams šventą mėnesį. 
Iraniečiai paėmę 117 irakiečių 
į nelaisvę. 

JAV ambasadorius 
barė salvadoriečius 
San Salvador. — JAV 

ambasadorius Salvadore 
Deane Hinton pasakė kalbą 
Salvadoro biznierių Prekybos 
rūmų priešpiečiuose. J is gan 
piktai puolė krašto teisingumo 
sistemą. teroro veiksmus, 
žmogaus teisių laužymus, 
p r i m i n d a m a s , kad JAV 
Kongresas, gali nutraukti 
pašalpą Salvadorui. jei nebus 
pažangos žmogaus teisių 
priežiūroje Ambasadorius 

nurodė, kad t a rp slaptai žudo
mų žmonių buvo ir amerikie
čių. J ū s neturėsit demokra
tijos, kol nesu tva rkys i t 
įstatymų priežiūros, pasakė 
ambasadorius. Keli biznieriai 
pasipiktinę išėjo iš salės. 

Kitą d i e n ą S a l v a d o r o 
laikraščiuose grupė biznierių 
paskelbė atvirą laišką, kuris 
smerkia JAV ambasadoriaus 
pareiškimą. Biznieriai sako, 
kad ambasadorius elgiasi kaip 
romėnų prokonsulas, įžeidinė
ja salvadoriečius, laužo Salva
doro suverenumą, kišasi į 
vidaus reikalus. 

Vokiškai apie 
ark. Matulaitį 

Bona. — „Arkivyskupas Jur
gis Matulaitis — Gyvosios 
Bažnyčios apaštalas" — tokiu 
pavadinimu Vakarų Vokie
tijoje vokiečių kalba išleista 
kunigo dr. Juozo Vaišnoros, 
MIC, b r o š i ū r a . Brošiūroje 
vokiečių visuomenė supažin
dinama su Dievo Tarno arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
biografija, dorybių heroišku-
mu, taip pat informuojama apie 
jo beatifikacijos bylos eigą. 
BroSiūros įžangoje pateikiama 
žinių apie Lietuvos ir jos Bažny
čios dabartinę padėtį. Knygelę 
apie ark. Matulaitį į vokiečių 
kalba išvertė kun. Kazimieras 
Senkus, išleido vokiečių Cristia 
na Verlag leidykla. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

JAV jūrų pėstininkams Beirute pavesti nauji uždaviniai. Iki šiol įie prižiūrėjo 
tarptautinio aerodromo saugumą Vakariniame Beirute. Dabar marinams 
teks patruliuoti ir kitas miesto dalis. Kai kur dar tenka išrinkti žemėje paslėp
tas minas. 

Užsienio spauda 
apie arkiv. Glempę 

Varšuva. — Lenkijos žinių 
tarnyba plačiai paskleidė 
Lenkijos katalikų primo, arki
vyskupo Glempo pareiškimą 
Italijoje. Jis 'pasakė, jog jis 
nepritaria Lenkijoje slaptai 
organizuojamam lapkričio 10 
d. generaliniam streikui, nes 
jis nieko neduosiąs, o tik padi
dinsiąs valdžios priespaudą. 
Šio savaitės „Newsweek" 
žurnalas trumpoje žinioje iš 
Vatikano rašo, jog popiežius 
Jonas Paulius II esąs nusi
vylęs arkivyskupo Glempo 
užimta linija Lenkijos įvykiuo
se. Žurnalas spėlioja, kad 
popiežius paskirs arkivyskupą 
į kitas pareigas, o Bažnyčios 
vadovavimą Lenkijoje paves 
daug griežtesniam kardinolui 
Macharskiui, Krokuvos arki
vyskupui. 

Paskutinis Britanijos žurna
lo „The Economist" numeris 
irgi rašo: „Glempas yra gundo
mas galvoti, kad „Solidaru
mą" galima užmiršti". Iki šiol 
arkivyskupas Glemp nepasižy
mėjo mūšyje dėl Lenkijos. 
Dabar jis stovi prieš didžiau
sią bandymą. Po „Solidaru
mo" uždraudimo katalikų 
Bažnyčia liko vienintelė kari
nės valdžios dar toleruojama 
alternatyva ortodoksiškam 
komunizmui. Arkivyskupas 
dar nenutraukė kontaktų su 
generolu Jaruzelskiu ir tai 
suprantama. Tartis su diktato
riais nėra savaime jau kolabo
ravimo veiksmas. Praėjusio 
karo metu lenkų vyskupai 
kalbėjo ir su nacių okupan
tais. Kas nors turi bandyti 
išlaikyti dialogą. Lech Walesa 
pasirinko būti užrakintas, 
tačiau nesutiko pripažinti 
nau ją s i a s unijas, kurias 
valdžia kiša vietoj „Solidaru
mo". Klausimas kyla, apie ką 
primas gali su generolu kalbė
tis? 

Generolas Jaruzelskis nori. 
kad Bažnyčia išeitų prieš 
streikus. kūne protestuotų 
prieš ..Solidarumo" uždary
mą. Ieškodama Bažnyčios 
paramos, vadžia gali siūlyti 

a r k i v y s k u p u i G l e m p u i 
daugiau leidimų statyti bažny
čias ir seminarijas, gali duoti 
daugiau popieriaus katekizmų 
spausdinimui, gali pažadėti 
įsileisti popiežių ilgam vizitui 
a t e i n a n č i a i s m e t a i s . Iš 
daugelio Glempo pareiškimų 
galima spėlioti, kad jis gali 
pasukti į šitokį susitarimą, 
tačiau tai būtų negerai, rašo 
žurnalas. Ne jo reikalas būti ar 
„Solidarumo" streikų organi
zatorium ar šventu režimo 
gynėju. 

P r i e š t „ S o l i d a r u m ą " 
Bažnyčia buvo vienintelis 
n e p a k l u s n u m o L e n k i j o j e 
simbolis. Tas laikotarpis pasi
baigė 1980 rugpiūčio mėn., kai 
į sceną išėjo „Solidarumas". Į 
jį įsijungė 11 milijonų lenkų 
pramonės ir žemės ūkio uni
jose. Tie 11 milijonų lenkų 
davė organizacija: mandatą 
derėtis su valdžia ir ginti 
valdomųjų reikalus. Šis 
mandatas nepasibaigė su 
„Sol idarumo" uždarymu. 
Arkivyskupas negali galvoti, 
kad ant Lenkijos scenos liko 
tik du aktoriai. Dabar jau yra 
trys, nors tam trečiam ir 
pasakyta dingti. Jėga, kuriai 
atstovauja „Solidarumas", vėl 
atsiras, ir Bažnyčiai nereikėtų 
atsukti į ją nugara rašo „The 
Economist". 

Amerikos marinai 
rytiniam Beirute 

Bei ru tas . — JAV marinai 
pradėjo nedideli- dalinių 
patruliavimą Rytiniame Beiru
te. Krikščionių falangistų 
kariuomenei valdžia įsakė 
nenešioti uniformų Falangis
tų kariai laikomi barakuose, o 
sunkieji krikščioniu milicijos 
ginklai išvežti iš Beiruto į 
kalnus rytuose nuo miesto. 

JAV marinai patvirtino, kad 
jie ginsis, jei bu?- puolami. 
Kiekvienas patrulis, susi
dedąs iš keturių d/*ypų, turės 
po vieną arabisk.it kalbantį 
kareivj. 

— Italijos premjeras Gio-
v a n n i S p a d o l i n i v i e š i 
Washingtone. Aptariami Vidu
riniųjų Rytų klausimai ir 
Sibiro dujotiekio statyba, kurią 
remia savo gaminiais italų 
pramonė. 

— Norvegijos premjeras Ka
re Willoch tarėsi Paryžiuje su 
P r a n c ū z i j o s p r e z i d e n t u . 
Paskelbta, jog abu pritaria 
naujų branduolinių raketų 
dislokavimui Vakarų Europo
je, jei dėl tų raketų nepavyks 
susitarti Ženevos derybose. 

— Cincinnati arkivyskupą 
Joseph Bernardin paskyrus 
vadovaut i Chicagos arki
vyskupijai, popiežius paskyrė 
nauju Cincinnati arkivyskupu 
Daniel E. Pilarczyk. 

— Jungtinės Tautos priėmė 
Argentinos prašymą ir pasky
rė tris dienas debatų Falk-
landų salų reikalams. Brita
nija supyko, kai už debatus 
pasisakė ir JAV delegatas. 

— Egiptas įteikė formalų 
protestą Izraeliui, kuris ati
darė naujai pastatytą viešbutį 
Taboje, prie jūros, kur dėl 
nedidelio žemės ploto Sina
jaus pietuose dar nebaigta 
derėtis. 

— Kipro prezidentas Spyros 
Kyprianou šešias dienas viešė
jo Maskvoje. Paskelbtame 
komunikate re ika lau jama 
perkelti Kipro salos klausimą į 
Jung t ines T a u t a s , kurios 
bandytų išspręsti Kipro proble
mą. 

— Kinijos valdžia pradėjo 
propagandinę kampaniją prieš 
dideles šeimas. Viena žemės 
ūkio komunos darbininkė buvo 
pašalinta iš komunistų parti
jos, nes ji pagimdė jau ketvirtą 
vaiką. Valdžia sako, kad 
susipratusi šeima turi turėti tik 
vieną vaiką. 

— V a r š u v o s v a l d ž i o s 
laikraštis kritikuoja pogrin
dyje veikiančius „Solidaru
mo" vadus ir jų planuojamus 
streikus. Jiems tie streikai tik 
išblaško nuobodulį, tačiau 
kenkia visai tautai ir valsty
bei, rašo laikraštis. 

— Sovietų gen. Nikolai Čer-
vov pare iškė „Novos t i " 
agentūrai , k ad Amerikos 
delegacija Ženevos derybose 
dėl branduolinių raketų siūlo 
tokius pasiūlymus, kurių, iš 
anksto žino, sovietai negali 
priimti. Amerika blokuoja 
pažangą ir derybos artėja į 
akligatvį, pasakė generolas. 

— Londono teismas išteisi
no, tik pabaręs, 13 protes
tantų, kurie nemandagiai 
pasitiko popiežių Joną Paulių 
II, kai jis gegužės 28 atvyko į 
Britaniją. Protestantai šaukė: 
„Važiuok n a m o " arba „Mirtis 
p o p i e ž i u i " . K a l t i n a m i e j i 
pažadėjo daugiau taip nesielg
ti. 

— Turkijoje prasidėjo 386 
kairiųjų teroristų grupės teis
mas. P r o k u r o r a s 113-kai 
reikalauja mirties bausmės. 

— L i b i j o s d i k t a t o r i u s 
Khaddafi atvyko į Jugoslaviją 
tartis su vyriausybe. 

— Suomijos premjeras Kaie-
vi Sorsa pareiškė Austrijoje, 
kad greit Helsinkyje bus 
atidaryta Palestinos Laisvini
mo organizacijos atstovybė. 

— Prezidentas Reaganas 
p r a t ę s ė d a r v i e n e r i e m s 
metams suvaržymus bizniui su 
Iranu. 

Pentagonas svarsto I ibano 
prašymą atsiųsti į Libaną 50-
60 karinių instruktorių, kurie 
padėtų apmokinti Ijbano 
kareivius ir treniruotų juos 

ti modernius ginklus 

Demokratai laimi 
24 Kongreso vietas 
VVashingtonas. — Kongre

so rinkimai, kaip ir buvo tikė
tasi, sustiprino demokratų 
partijos eiles Atstovų Rūmuo
se, kur demokratai laimėjo 24 
naujas vietas ir dabar turės 
265 atstovus iš 433. Daugu
mas naujųjų atstovų laikomi 
liberalais, kuriuos sunku bus 
patraukti į savo pusę preziden
tui Reaganui. Gubernatorių 
rinkimuose demokratai perė
mė dar 7 gubernatūras. 

Illinois gubernatoriaus rin
kimuose Adlai Stevenson labai 
gerai pasirodė ir vos vos nenu
galėjo trečio termino ieškantį 
gubernator ių Thompsoną. 
Rinkimus nesunkiai laimėjo 
Cook apskrities tarybos pirm. 
George Dunne. Chicagoje 
demokrata i labai gausiai 
balsavo, daug prisidėjo juodų
jų rajonų pravestas balsuotojų 
registravimas, sutelkiant visas 
demokratų jėgas. 

Žymieji Kongreso nariai 
nesunkiai buvo perrinkti: 
pirmininkas Thomas O'Neill, 
demokratų daugumos vadas 
Jim VVright ir lėšų komiteto 
pirm. Dan Rostenkovvski. Ne 
taip lengvai tačiau buvo per
rinktas Illinois atstovas, Peori-
jos rajono kandidatas. Atsto
vų Rūmų respublikonų vadas 
R. Michel. 

Alabamoje rinkimus laimė
jo George Wallace. Jis buvo 

Marokas pasiūlė 
Libanui kareivių 

Beirutas. — Libano parla
mente vyriausybė sukėlė daug 
priekaištų, pareikalaudama 
specialių galių valdyti kraštą 
dekretais per ateinančius 8 
mėnesius. 

Libano prezidentas Gemayel 
lankėsi Maroke, kurio kara
lius pažadėjo atsiųsti į Libano 
tarptautinę ka riuomenę Maro
ko 2.000 kareivių. Izraelio 
valdžia tuoj paskelbė, kad ji 
nesutinka su Maroko karių 
įleidimu į Libaną, nes Maro
kas nepalaiko su Izraeliu diplo
matinių ryšių. 

Specialus JAV pasiuntinys 
Draper bando suorganizuoti 
Izraelio-Libano derybas. Liba
nas nenorįs dalyvauti dery
bose, kur tartųsi „vyriausybė 
su vyr iausybe" . Libanas 
sutinka sudaryti žemesnių 
politikų ir karininkų delegaci-
ią. Libano premjeras antrą 
kartą šią savaitę kritikavo 
Izraelio politiką ir elgesį 
Libane. 

Prokuroras Smith 
lankė Pakistane 

I s l amabadas . — JAV vals
tybės prokuroras VVilliam 
French Smith Pakis tane 
aplankė Afganistano pabėgė
lių s tovyklas, dalyvavo 
tautinėse svečių pagerbimo 
ceremonijose, gavo dovanų du 
gėlėmis papuoštus avinus. 
Prokuroras pažadėjo kad JAV 
vyriausybė, kuri pabėgėlių 
reikalams jau skyrė 217 mil. 
dol., jų ir toliau neapleis. Jis 
perdavė geriausius prezidento 
Reagano ir visų amerikiečių 
linkėjimus. 

Su Pakistano pareigūnais 
prokuroras kalbėjosi apie 
narkotikų auginimą ir slaptą 
prekybą. Iš Šios pasaulio dalies 
Ameriką pasiekia daug heroi
no. Susitarta pagriežtinti 
Pakistano-Amerikos kovą 
prieš narkotikų platinimą 

pagarsėjęs juodųjų segrega
cijos Šalininkas, tačiau už jį 
b a l s a v o d i d e l i s j u o d ų j ų 
nuošimtis. 

Šiuose rinkimuose nebekan-
didatavo 50 Atstovų Rūmų 
narių ir 3 senatoriai Kai kurie 
atstovai siekė aukštesnių pozi
cijų: du demokratai ir 6 
respublikonai norėjo patekti į 
senatą. Kiti nutarė pasi traukti 
iš politikos. Jų tarpe Kaliforni
jos sen. Hayakawa ir Virgini
jos Harry Byrd. Ilgametė New 
Yorko atstovė Shirley Chis-
holm, 57 metų, nusprendė, kad 
Atstovų Rūmuose pareigos 
sunkios ir neįdomios, todėl ji 
nebekandidatavo. Savo kandi
datūros nebekėlė ir teismo 
nuteistas New Yorko a ts tovas 
F. Richmond, kaltintas paja
mų mokesčių suktybėmis. 

Prezidentas Reaganas prieš 
rinkimus ragino amerikiečius 
balsuoti: ne už savo „baimes", 
bet — už savo „ v i l t i s " . 
Amerikiečiai tačiau išreiškė 
savo nepasitenkinimą ekono
mine padėtimi: biznių bankro
tais, nedarbu, soc ia l in ių 
programų apkarpymais, aukš
tomis paskolų palūkanomis. 

Šie rinkimai parodė ir 
ateinančių prezidento rinkimų 
kryptis. Žinomieji kandidata i 
daug važinėjo, pasakė daug 
kalbų, ieškodami šalininkų ir 
rėmėjų ateinančioms kampa
nijos dienoms. Senatorius 
Kennedy aplankė 21 valstiją, 
pasakė 59 kalbas. Buvęs 
viceprezidentas M o n d a l e 
aplankė 42 valstijas ir parėmė 
savo dalyvavimu 134 demokra
tų kandidatus. 

Antradienio rinkimai paro
dė, kad kampanijoje išleidžia
mi pinigai nevisada garan
tuo j a p e r g a l ę . T e x a s 
gubernatorius Clements, sako
ma, išleido 12 mil. dol.. tačiau 
jo oponentas demokratas Mark 
VVhite laimėjo. 

Popiežius Madride 
pasmerkė abortus 
Madridas. — Popiežius Jo

nas Paulius II susitiko su 
Ispanijos politiniais vadais 
karaliaus rūmuose. Jis susipa
žino ir su socialistų vadu 
Gonzalez, kuris greit taps 
Ispanijos premjeru. 

Popiežiaus kalbos Madrido 
aikštėje klausėsi daugiau mili
jono žmonių. Jis, kalbėdamas 
ispaniškai. pasmerkė sky
rybas, kalbėjo apie abortų 
nemoralumą. Spauda prime
na, kad ispanų r i n k i m ų 
kampanijoje socialistų partija 
žadėjo palengvinti abortų 
įstatymus. Popiežius savo 
kalbą parėmė citatomis iš 
Ispanijos konstitucijos, ragino 
susirinkusius laikytis Bažny
čios pamokumų. 

Susitikęs su ispanų žurnalis
tais ir redaktoriais, popiežius 
irgi palietė moralės klausi
mus, ragindamas kovoti su 
moraliniu ištižimu, smukimu. 

K A L E N D O R I U S 
Lapkričio 4 d.: Karolis Bo

ram.. Modesta. Manivydas, 
Vaida. 

lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertu-
lė, Auktumas. Judrė. 

Saulė teka 6:25. leidžiasi 
4:43. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, gali lyti. 

Temperatūra dieną 40 L. naktį 
30 1. 
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AMERIKOS VIDURIO 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

skaitė ir apygardos finansinį 
pranešimą. Liepos 4-tos gegu
žinė davusi gražaus pelno. Pu
sė jo paskirta vyčių salei išlai
kyti, o kita pusė į apygardos 
kasą. Prisiminė vyčių seimą, 
kaip jame j garbės nares buvo 
pakelta Kazimiera Petrulienė, 
ir kaip po to Chicagos vyčiai 
sveikino savo naują garbės na
rę. 

Į tą Irenos Sankutės pasako
jimą atsiliepė pati Kazimiera 
Petrulienė. J i sakė: "Visą gy
venimą dirbau, kiek galėjau, 
Lietuvos vyčių organizacijai. 
Dirbsiu ir ateityje. Nereikala
vau už darbą atlyginimo, ir ] 
ateityje jo nereikalausiu. Kitą i 
kartą visi dirbo savo organiza
cijai iš idėjos. Ir dabar vyčiai 
dirbkime veltui, iš širdies, iš 
meilės savo organizacijai, koks 
tas darbas bebūtų. Tiktai taip 
gali organizacija išlikti gyva, 
graži, veikli ilgą laiką. 

Namo globėjų tarybos pir
mininkas Aleksandras Moc
kus pranešė, kad lapkričio 6-tą 
vyčių salėje bus vartotų daik
tų išpardavimas. Pinigai labai 
reikalingi salės išlaikymui. Pa
brango elektra ir dujos. Salė 
negali suvesti galų su galais, 
reikalinga parama iš šalies. 
Tad pasirūpinkime, kad išpar
davimas būtų pelningas. Sa
lės vedėjas Klemensas Vidžius 
pasiūlė ruošti banketą, kurio 
pelnas būtų skiriamas namo 
išlaikymui. Apygardos valdy
bos posėdyje tas pasiūlymas 
buvo svarstomas. 

36tos kuopos pirmininkas 
Jonas Paukštis padėkojo vy
čiams už dalyvavimą Dariaus 
— Girėno veteranų posto ban
kete. Banketas buvęs nepap
rastas, meninė programa gra
ži. Dainavęs solistas Algirdas 
Brazis. Bankete dalyvavusi 
miesto burmistre Jane Byrne, 
ir keli kiti žymūs asmenys. 

Spalio 11-tą Amerikos Vidu
rio apygardos vyčiai susirinko 
į pirmą poseimirų suvažiavi
mą. Pirmininkas Vincas Sa-
moška dėl tarnybinių įsiparei
gojimų negalėjo atvykti, tad jį 
pavadavo Algirdas Brazis. Ati
darydamas suvažiavimą, jis 
priminė, kad buvusi Illinois — 
Indiana apygarda turi naują 
vardą — Amerikos Vidurio 
apygarda. Apygardos valdy
bos posėdžiai būną kiekvieną 
mėnesį. 

Buvo perskaitytas pirminin
ko Vinco Samoškos metinis 
pranešimas. Darbo atlikta 
daug. Tarp kitko, lietuvių fes
tivalyje Marąuette Parke apy
garda suorganizavo vyčių 
kioską. Apygardos vyčiai da
lyvavę arkivyskupo Juozapo 
Bernardini sutikime Grant 
Parke. Pavergtų Tautų komi
teto vicepirmininkas V. Sa-
moška pasidžiaugė vyčių da
lyvavimu Pavergtų Tautų 
parade. Vytės buvusios su tau
tiniais drabužiais. 

Ir jaunieji vyčiai nemiega. 
Lanko muziejus, kas mėnesį 
turi savo susirinkimus. Nema
žas jų skaičius dalyvavo vyčių 
seime. Georgina Kaselytė ir 
Povilas Strolia gavo Lietuvos 
vyčių organizacijos skiriamas 
mokslo stipendijas. Tą viską 
suvažiavimui papasakojo jų 
globėja Ona Marija Kaselienė. 

Naujų narių verbavimo ko
miteto pirmininkė Eleonora 
Kasputienė pasidžiaugė, kad 
praeitieji metai apygardai bu
vo laimingi. Buvo suorgani
zuotos keturios naujos vyčių 
kuopos. Ta pačia proga ji pra
nešė, kas daugiausia narių pri
rašė į organizaciją. 

Nuo jaunųjų neatsilieka nė 
vyčiai senjorai. Jie turi veiklią 
pirmininkę, garbės narę Adelę 
Gabaiienę. Neseniai jie turėję 
gegužinę, kuri skaitoma pasi
sekusia. Jau pradėję ruoštis . . . . . , 
kūčioms. kurios būsiančios ._Apyardos rinkimuose buvo 

PAREMKIME J A U N I M O 
PASTANGAS 

Kad Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos rudens balius 
įvyksta š. m. lapkričio mėn. 6 
d., 7 vai. v. parapijos salėje, jau 
daugelis detroitiečių žino. Pa
girtina tos parapijos tradicija 
nesitenkinti vien vakariene, 
bet ir menine programa su
teikti dvasiai džiaugsmo. Taip 
jau turėjome progos išgirsti ir 
Giną Čapkauskienę, ir Cleve-
lando "Neriją", ir Algirdą Bra
zį, ir kitus. Šįmet dainuos prieš 
metus įsikūręs parapijos cho
ras. J is tuo ypatingas, kad jį 
sudaro 90 proc. jaunimas — 
studentai ir moksleiviai, kad 
choro dirigentas Rimas Kas
putis ir chormeisteris Vidas 

Neverauskas yra jauni, mūsų 
Detroito lietuvių kolonijai 
daug duoda ir vilčių teikia, ga
būs muzikai. Kas sekmadienį, 
o dažnai ir trečiadieniais, ma
tau, kaip su meile ir kant rybe 
mokomi mergaičių ir vyrų cho
rai, bandant prisitaikyti prie 
daugelio skirtingu laiku studi
juojančių ir dirbančių. 

Choro repertuaras šiuo metu 
diktuojamas ateinančių metų 
Dainų šventės. Tai šventei cho
ras rimtai ruošiasi, ir nebelie
ka laiko tokioms dainoms, ku
rių baliuose lauktų klausytojai. 
Tačiau reikia džiaugtis, kad 
jaunimas mielai mokosi n e tik 
"Umpapa" dainų, smagu, kad 
šiuo kartu girdėsime tikrus lie
tuvių liaudies dainų DerLiukus, 
M. K. Čiurlionio, j . Žilevi

čiaus, J . Strolios, J . Švedo ir ki
tų. 

Programą praturtins ir tau
tinių šokių sambūris "Audi
nys", kurį sudaro 14 mergai
čių ir 8 vyrukai, pašoks 3 
šokius ir vieną — chorui dai
nuojant. "Audinys" veikia jau 
trejus metus; jo vadovė ir mo
kytoja yra jauna Rusnė Balt
rušaitytė — Kasputienė. Taigi, 
programa bus jaunatviška ir 
žavi. Norisi tikėti, kad detroi-
tiečiai šį mūsų jaunimo pasiro
dymą laikys jau ne parapiniu, 
bet lietuviškos dvasinės kultū
ros išlaikymo reiškiniu. 

Džiugu, kad visas choro ir 
šokančio jaunimo pastangas 
remia parapijos klebonas kun. 
V. Kriščiūnevičius ir parapijos 
taryba. Paskatinančios para
mos jaunimas laukia ir iš vi
sos lietuvių visuomenės, tikė
d a m i e s i i r g a u s a u s 
atsilankymo į dainų ir šokių 
vakarą, na, ir nemažesnio 
džiaugsmo jaunųjų pastan
gom. Ateikime į parapijos ba
lių šiltom širdim! 

Pranas Zaranka 
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A. Maceina 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIL' PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 
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gruodžio 18-tą Vyčių salėje. 
Valgių jose būsią dvylika rū
šių. Jau esą sudarytas Kūčių 
rengimo komitetas. Pirminin
kė kvietė visus Kūčiose daly
vauti. 

Apygardos dvasios vadas 
kun. Antanas Zakarauskas 
yra Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonas. 
Kiekvienais metais vyčiai da
lyvauja šios parapijos festiva
lyje, ten, kur turi savo kioską, 
kvietė suorganizuoti jį ir šiais 
metais. Prašė padėti išlaikyti 
savo parapiją ir jos mokyklą. 

Vyčių choro pirmininkė Sa
bina Klatt savo pranešime pa
pasakojo, kad vyčių choras šį 
rudenį atliks programą Šv. An
tano parapijos Lietuvių Die
noje. Taip pat jis giedojęs Auš
ros Vartų bažnyčioje. Metinis 
choro banketas būsiąs sausio 
22-rą Vyčių salėje. Esanti iš
rinkta nauja choro valdyba. 
Sabina yra ir Pavergtų Tautų 
komiteto narė. Per vyčių sei
mą Clevelande ji buvo pakelta 
į ketvirtą vyčio laipsnį. 

Irena Sankutė skaitė padė
kos laiškus. Viename 25-ta vy
čių kuopa Clevelande dėkoja 
apygardai už sveikinimą. įdė
tą į seimo programos knygą. 
Kitame Dariaus — Girėno ve
teranų postas dėkoja už sveiki
nimą jų programos knygoje. 
per jų banketą. Lietuvos gene
ralinė konsule Juzė Daužvar-
dienė savo laiške dėkoja už au
ką Lietuvos Atstovybės 
rūmams atnaujinti. Irena San
kutė. vaidybos iždininkė, per-

išrinkti: pirmininku — Vincas 
Samoška, vicepirmininkėmis 
— Eleonora Kasputienė ir Ade
lė Gabalienė, sekretore — Ona 
Marija Kaselienė, iždininke — 
Irena Sankutė, iždo globėjas — 
Jonas Paukštis ir Povilas Bin
kis, tvarkdariais — Jeronimas 
Jankus, Antanas Sereika ir 
Bob Gawryia. Valdybos pirmi
ninku išrinktas Algirdas Bra
zis. Naujai išrinktuosius pri
saikdino dvasios vadas kun. 
Antanas Zakarauskas. 

Buvo pranešta, kad lapkri
čio 21-mą bus apygardos Mi
šios už mirusius vyčius. Jos 
bus Šv. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Šv. Kazimiero minėjimas bus 
kovo 6-tą Darien miestelyje, 
Šv. Marijos bažnyčioje. Minė
jimą ruošia 117-ta vyčių kuo
pa. Jos dvasios vadu yra kun. 
Jonas Savukynas. Vasario mė
nesį bus "Lietuvos Atsimini
mų" banketas Martiniąue sa
lėje. Jame bus paminėtas 
Dariaus ir Girėno skridimas 
per Atlantą prieš 50 metų. 

Suvažiavimui daugiau iškil
mingumo suteikė keturi jame 
dalyvavę kunigai: Antanas Za
karauskas, Fabijonas Kireilis, 
Jonas Savukynas ir Jonas 
Daugintis. Suvažiavimą pra
dedant, maldą sukalbėjo kun. 
Jonas Savukynas, o užbai
giant kun. Antanas Zakaraus
kas. Po susirinkimo buvo vai
šės. Monika Kasperaitienė ir 
Geraldina Mack buvo iškepu
sios daug skanių pyragų ir iš
virusios kavos. 

E. Pakalniškienė 

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SKYRIUS 

Detroito Lietuvių Žurnalistų 
skyrius, kurio steigiamasis su
sirinkimas įvyko 1961 m. ge
gužės 7 d. Marija Sims namuo
se, jau daugiau dvidešimt metų 
atlieka pagrindinį uždavinį, 
nušviesdamas spaudoje Det
roito lietuvių kolonijos gyveni
mą. Būta ir gana veiklių sky
riaus metų. kada kultūrinėse 
popietėse buvo nagrinėjamos 
žurnalistinės, politinės ir 
moksliškos temos. Jau keleri 
metai, kai skyriaus veikla su
lėtėjo, tačiau, spaudoje pasi
žvalgius, iki šios dienos sky
r ius tebėra veiklus, nes 
neapleido nei dienraščių, nei 
savaitraščių, nei žurnalų, ku
riuose mūsų kolonijos kultūri
nis gyvenimas užima pridera
mą vietą. Aišku, spaudoje 
retkarčiais bendradarbiauja ir 
skyriui nepriklausą talkinin
kai, kurie paįvairina kolonijos 
įvykių aprašymus. 

Kultūrinė veikla visur sun
kėja, todėl nenuostabu, kad 
kartais nelengva išrinkti nau
ją valdybą. Jau keleri metai 
skyriui nepavyksta sudaryti 
naujos valdybos. Tokiai padė
čiai esant, ta pati valdyba su
sirinkimo yra prašoma pasi
likti vieneriems metams. Ir šių 
metų spalio 10 d. visuotiniame 
narių susirinkime ta pati val
dyba vėl sutiko palikti savo pa
reigose, išskyrus buvusį pirm. 
Balį Gražulį, kuris sutiko būti 
vicepir. pareigose vienerius 
metus. Valdybos pirm. išrink
tas Vladas Pauža. Susirinki
mas pageidavo, kad būtų at
gaivintos kultūrinės popietės 

su temom, gvildenančiom ne 
tik žurnalistikos aktualijas, 
bet ir nevengiančiomis politi
nių ir mokslinių temų. 

Spaudos darbuotojui yra 
naudinga nusimanyti politi
koje ir žinoti apie naujus moks
liškus laimėjimus. Tačiau ne
mažiau svarbu pažinti savos 
kalbos kultūrą. Laikraštinin
kai palaiko kalbos gyvastin
gumą, tačiau ar kelia jos kul
t ū r ą — jau y r a k i t a s 
klausimas. Mūsų spaudoje te-
besikartojančios tos pačios 
klaidos nerodo tobulėjimo ir rū
pesčio savo kalbos kultūra. 
Juk dabar toje srityje pakan
ka literatūros ir yra autorite
tingų šaltinių. Užtektų kalbi
n i n k u i n u r o d y t i 
rekomenduojamus šaltinius, 
kuriais remiantis būtų su
bendrinta mūsų rašyba, tartis 
ir kirčiavimas, žodžių daryba 
bei keitimas ir sklandus min
čių reiškimo būdas. Nepamirš
tina ir radijo pranešėjų žurna
listika, kur pranešėjo balsas 
yra perdavimo priemonė, rei
kalaujanti aiškios tarsenos ir 
taisyklingo kirčiavimo. Jeigu 
iki šios dienos muzikiniuose 
aprašymuose tebenaudojamas 
išsireiškimas "išpi ldymas bu
vo nepaprasto lygio", kur visi 
žodžiai yra netvarkoje, reiktų 
ir kitus panašius dalykus pa
svarstyti, kurių Čia visų nesu
minėsi. Nėra daug geriau ir su 
prielinksniu per ir pro vartoji
mu. Cia patiekiu tik nedaug 
pavyzdžių, kurie gali sukelti 
abejonių: 1. muzikos garsai 
skverbiasi per a r pro sieną, 2. 
geria pro ar per šiaudą, 3. van
duo bėga pro ar per stogą. 4. 
šviesa skverbėsi pro ar per lan-

" gą ir pan. 

IŠPARDAVIMAS 
CHICAGOJE 

Šį šeštadienį, lapkričio 6-tą, 
Vyčių salėje, Chicagoje, 2455 
West 47th Street, bus vartotų 
daiktų išpardavimas. Prasi
dės 9 vai. ryto ir baigsis 3 vai. 
po pietų. Bus visokių gerų dra
bužių ir daug kitokių daiktų. 
Apie 1 vai. po pietų prasidės iš
pardavimas maišais, po dolerį 
už maišą. Išpardavime surink
ti pinigai bus panaudoti Vyčių 
salės išlaikymui. 

Rūta Dagienė 

»oooooooo«^ooooooooooo«ie* 
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LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Manyčiau, kad pirmoji kul
tūrinė popietė būtų labai prak
t iška l a ik raš t inės kalbos 
svarstymam, pasikvietus prele
gentą kalbininką. Taip pat yra 
įdomūs ir nauji medicinos sri
tyje laimėjimai, kurie dauge
liui gali būti praktiški ir pritai
komi a smen i ška i gerovei. 
Nevengtina temų, gvildenan
čių mūsų meninių programų 
atlikimo kriterijaus, nes kriti-
ka turi ir čia savo pa '?as 
kad scenon nesiveržtų " 3ni-
ninkai", kurių drąsa viršy.ų jų 
išsilavinimą ir talentą. 

S. Sližys 

A. A. VIKTORIA 
C H E P E L O N I S 

Detroite mirė ilgametė šv. 
Jurgio ir Dievo Apvaizdos pa
rapijų narė Viktorija Chepelo-
nis. J i buvo narė Lietuvos Vy
čių 79 kuopos ir Moterų 
sąjungos 54 kuopos. Anksty
vesniais metais dainavo para
pijos choruose. 

Šv. Mišias koncelebravo 
kun. V. Kriščiūnevičius, kun. 
Alfonsas Babonas, kun. J. 
Waiter Stankevičius ir kun. 
Leo Sheltreau, keturių parapi
jų klebonai draugai. 

Prieš laidotuves rožinį su
kalbėjo Lietuvos Vyčiai, Mote
rų sąjunga ir daug buvusių 
draugų, Charles Steponausko 
laidotuvių namuose. Buvo 
darbšti parapijos narė ir uoli 
talkininkė įvairiuose rengi
niuose. 

Žadėjo gyventi St. Peters-
burge, Foridoje ir namą buvo 
nusipirkusi. Nuliūdime liko se
suo Genevieve Vičunas, bro
lėnai ir seserėčios. Velionė bu
vo 74 m. amžiaus. 

A. D. 

JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų ligos 
Ginekolog inė Chi rurg i ja 

6449 So. Pu lask i Road (Cravvford 
Medical Bui ld ing) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . ofiso HE 4-5849 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71s t Street 
Vai.: p i rm. , a n t r . ke tv . ir penkt . 
11:30 vai. ry to iki 3 va!, popiet. 

D r . Ant. R u d o k o kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penk 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 VV. 103 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR GHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8: antr. 12—č: penkt. 10—12, 1—6. 

10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so te!. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

\KIŲ 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
LIGOS — C 'TRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

Vai andos pagal susitarimą 

Romanas Macai be kraujo, Pievos žydi. Slnr 
tingos kojinės, Paslėptu vardu. A* 
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti 296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Jdomus pasakojimai. Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap-

,_ lankas autoriaus* Kaina su persiun-Spaudė PTa-dškonu spaustuvė 19Tž ^ ^ C7 ,o 
m. Kama su persiuntimu $4.30. UI- ' "J1 v 

sakymus siųsti: DRAUGAS, 4*43 W ™ JT 
« rd SL, CMcago, m. «K». mokės. 1!* 

prideda 5% valstijos 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REIiance 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 KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St. , Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir šeštad. 

Tel. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MFDICAL BUILDING 

3200 VV. Slst Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.r 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai-

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



Drąsos ir ryžto 

KOVOJ PRIEŠ 
TIRONUS 

Prez. Reagano vyriausybė ir 
jo paskirta ambasadorė Kirk-
patrick Jungtinėse Tautose 
drąsiau atsikerta Maskvai ir 
primena Sovietų Sąjungos ag
resyvumą, net ir išvardin
dama priespaudą Pabaltijo 
valstybėse. Carl Gershman, 
vienas iš JAV atstovybės na
rių prie Jungtinių Tautų, gene
ralinėje asamblėjoje atsiliep
damas į Maskvos ir jos satelitų 
priekaištus, kodėl Porto Rico 
nesuteikiama nepriklausomy
bė, priminė, kad tame krašte 
pravestame laisvame referen
dume tik 6% pasisakė už par
tiją, palankią atsiskyrimui nuo 
JAV, o 94% balsavo už dabar
tinę susijungimo padėtį. 

Tą priminęs, Gershman pa
brėžė, kad Sovietų Sąjunga 
kliudo tautoms naudotis lais
vo apsisprendimo teise. Jis pri
minė Lietuvą, Latviją ir Esti
ją,. Pažymėjo, kad šie kraštai 
buvo Tautų Sąjungos nariai, 
kad Maskva su kiekvienu iš tų 
kraštų buvo pasirašiusi ne
puolimo paktą ir jie buvo jėga 
įjungti į Sovietų Sąjungą pa
gal Hitlerio ir Stalino gėdingą 
susitarimą, kuriuo naciai su 
komunistais dalinosi įtakos zo
nomis Europoje. 

G e r s h m a n J u n g t i n ė s e 
Tautose priminė žiaurią sovie
tizaciją tų užgrobtų kraštų, be
veik visos tų šalių inteligen
tijos deportaciją į Sibirą, kur jų 
daugumas žuvo. Tuose kraš
tuose savo kontrolę Maskva 
užtikrino žudymais, priespau
da, masiniais trėmimais, tarp 
1944 ir 1949 m. net 600,000 pa-
baltiečių iš bendro jų skai
čiaus apie 4 milijonus išvežda-
ma į Sibirą. Sovietų Sąjunga 
vykdo kultūrinę rusifikaciją, 
siekia nutautimo. Priminė, kad 
Lietuvoje leidžiama net 15 po
grindžio laikraščių ir reiškia
mi stiprūs protestai prieš prie
spaudą. Pagaliau pabrėžė, kad 
savo priespauda Maskva lau
žo Helsinkio susitarimų nuo
status. 

M e s e s a m e d ė k i n g i 
Gershmanui už drąsius ir stip
rius pareiškimus Jungtinėse 
Tautose. Kai jis lankėsi Chica-
goje, buvo progos jam as
meniškai padėkoti už anksty-
besnius tokius ryžt ingus 
pareiškimus. Tai akstinas vis 
griežčiau jungtis į veikią prieš 
tironus, tautų vergijos nešė
jus. 

Naujų paskatinimų išgirsta
me ir iš kitos pusės. Vargu, ar 
kas taip gerai Maskvos tironi
ją pažįsta, kaip Aleksandras 
Solženicinas. Tas Nobelio pre
mijos laureatas prancūzų žur
nale "L.'Express"' išspausdino 
dėmesio vertą straipsnį, kurio 
ištrauką persispausdino ir pa
vergtų tautų žurnalas Chica-
goje "Alliance for Friendship" 
nr. 6. Straipsnyje svarstyda
mas, kokią pamoką žmonijai 
duoda Lenkijos įvykiai, Sol
ženicinas primena, kad per 65 
porevoliucinius metus jau bu
vo apie 40 kartų tokių pamo
kų. Jis pabrėžia, jog pasaulio 
abejingumas, neryžtingumas 
prisidėjo, kad Kremliaus Ceka 
vykdydama egzekucijas, skan
dino laivus su gyvais žmonė
mis į jūros dugną, sukūrė ver
gų darbų lagerius milijonams 
žmonių, istorijoje negirdėtu 
mastu naikino žmones. Sol
ženicinas tvirtina: "Jeigu ko
munistai įstengė įstiprinti sa
vo valdžią Rusijoje, Kuboje ir 
Etiopijoje, tai todėl, kad atsi
rado pakankamas skaičius 
savanorių tuose kraštuose, ku
rie vykdė budelių uždavinius, 
kai kita žmonių dalis nesiprie
šino... Ir visi jie yra atsakingi, 
išskyrus tuos, kurie žuvo besi
priešindami". 

Solženicinas primena klai
kią dabarties pamoką: "Dvide
šimtojo šimtmečio žmonijai pa
vojus ateina ne iš tokio ar 

kitokio krašto ar vado, o kyla 
iš visuotinio blogio, kuris reiš
kiasi komunizmu. J au 65 me
tai, kai komunizmas beveik be 
pasipriešinimo triumfališkai 
žygiuoja per pasaulį. Ir nėra nė 
vienos tautos Europoje, kuri 
nebūtų pasiruošusi duoti pa
kankamą skaičių budelių, ku
rie reikalingi visiškam tautos 
apvaldymui". 

Solženicinas stebisi, kad da
bartinė Vokietija "šliaužia pil
vu, bent netoli to, prieš ko
munizmą ir j a i nere ik ia 
šauktis agentų iš Rytų Vokie
tijos". J is stebisi Prancūzija, 
kurios milijonų balsuotojų re
miama partija neslepia savo 
linkimo parūpinti pasaulio ko
munizmui reikiamą persona
lą. Ir Solženicinas smerkia tą 
dvasinę menkystę, kurios ap
raiškų jis tiek įžvelgia Vaka
ruose. Jis neranda paaiškini
mo, kodėl vakariečiai 1946 m. 
įstūmė Lenkiją į komunizmo 
rankas. J is primena, kad jau 
Trockis savo valdžios aukštu
moje buvo pareiškęs komunis
tų planus, kurie per Afganis
taną veda į Ber lyną, o 
Leninas, dar tebebūdamas 
Šveicarijoje, savo 1915 m. 
programoje numatė gaires, 
kad revoliucinė armija žy
giuos į Indiją. 

Solženicinas perspėja, kad 
komunizmo ideologija tebede
ga ugnimi užvaldyti visą pa
saulį. Brežnevas ir Jeruzelskis 
nėra vieni. J ie tos pat ideologi
jos kaip Deng Xiaping, PoJPot, 
Castro, net kaip Nikaraguos 
vadai, kaip Marchais ir net 
Berlinguer bei Carillo, tvirtina 
Solženicinas, nors kai kurie iš 
jų dėl akių ir reiškia protestus 
prieš Maskvą. "Kiekvieno ko
munizmo ideologija yra pa
remta valstybine prievarta. 
Sol idarumo są jūdis buvo 
įkvėptas ne socializmo, o krikš
čionybės". 

KNYGŲ PARODA FRANKFURTE 
Kontroversinis autorius 

Solženicinas perspėja, kad 
komunizmas triumfuoja tik dėl 
vakariečių silpnumo. Per vi
sus 65 metus vakariečiai suka 
pasidavimo keliu. Kelios euro
piečių generacijos pasinėrė į 
prabangų gyvenimą, kai į ry
tus nuo Bugo upės milijonai jų 
brolių buvo žudomi ir naikina
mi. Juk ir dabar Europos pa
cifistai, pasinešę į dvasios 
klystkelius, kaišioja šakalius į 
JAV ratus, kai JAV yra linku
sios pasipriešinti. Europa 
nebesiremia savo jėgomis ir de
da viltis į išorinį stebuklą, į 
miglotų derybų su komunis
tais pasisekimą. 

"Tačiau nėra stebuklo klai
džiojančioms sieloms, perspė
ja Solženicinas. Derybos su ko
munistais niekada neatnešė 
vaisių Vakarams ir visada bai
gėsi pralaimėjimu". Išimtis jis 
mato tik Austrijos išgelbėjime 
ir atominių bandymų uždrau
dime atmosferoje. Anot Sol-
ženicino, kaip gi galima tikė
tis sveikų rezultatų iš derybų 
su beširdžiu priešu. J is perspė
ja Vakarus, kad jie nebeturi 
ryžto darbui, yra hedonisti
niai, jų šeimos naikina pačios 
save, jie gundomi narkotikų, 
ateistiški. teroro paraližuoti, 
praradę gyvybinę energiją ir 
dvasinę sveikatą. "Vakarai to
kie, kokie dabar yra, negali iš
likti, o socializmas toli gražu 
nėra problemos išsprendimas, 
o tik kita blogybės forma". 
Vakarų atgimimą Solženici
nas mato dvasiniam atgimi
me ir tikrųjų gyvenimo verty
bių išaukštinime. 

Solženicino perspėjimo ne
galime praleisti negirdomis. 
Visi turime jungtis prieš mo
ralinį ištižimą, tvirtai pasineš
ti dvasinio atgimimo vieške
liais ir ryžtingai stoti prieš 
tironijos grėsmę. Vakarus iš
gelbės ne lėbautojai, ištižėliai, 
o žmonės, kurie kupini ryžto ir 
drąsos. 

J. Pr. 

Kiekvieną rudenį Frankfur
te yra rengiama tarptautinė 
knygų mugė. Šiemet ji jau bu
vo 34-oji. Dalyvavo 88 valsty
bės bei 5688 leidyklos, taigi re
kordinis skaičius. Atidarymo 
žodyje bu v. Vokietijos kancle
ris H. Šmidtas pareiškė, kad 
knyga yra didelis veiksnys tai
kos siekime bei dvasiniame 
žmonijos gyvenime, juo la
biau, kad šiemetinė mugė sto
vėjo religijos ženkle. Savo kal
boje jis taip pat akcentavo 
tikybinius, filosofinius ir poli
tinius klausimus, įspėdamas 
laisvą spaudą išvengti vieno 
monopolio. Mugės vartai buvo 
atidaromi nuo devintos vai. ry
to tik spaudos atstovams ir už-
pirkėjams, o nuo antros iki šeš
tos vai. visiems lankytojams. 
Pas inaudodamas "Draugo" 
spaudos pažymėjimu, parodo
je išbuvau visą dieną, sustoda
mas ilgiau prie šių valstybių 
leidyklų: V. Vokietijos, JAV, 
Kanados, S. S-gos, Lenkijos ir 
Vatikano, kadangi šios vals
tybės, mano manymu, išsisky
rė savo leidyklom iš kitų vals-
tvbiu puikiais leidiniais bei 
skoningai įrengtom lenty
nom. Šiuo atžvilgiu, palyginus 
su ankstyvesniais metais, ge
rokai "pasitempė" S. S-ga, ne
išmėtydama visose lentynose 
Baltijos leidinių, surinkdama 
jų daugelį į vieną sk. Tik 
labai gaila, kad jos buvo su ru
siškų ir gudiškų knygų "prie
maiša". Tačiau pilnai supran
tamas jų įrikiavimas į bendrą 
"broliškų" tautų tarpą. 

Propagandos su menu ir gra
žiais leidiniais neišvengė lie-

i tuv i ška knyga. Štai vokiečių 
kalba kišeninio formato kny
gutė "Litauen", redaguota Pet
ro Griškevičiaus, išleista spau
dos agentūros "Novosti" 1980 
m. J au pradžioje sakoma, kad 
„Litauische Sozialistische Re-
publik" gimė 1918 m. gruodžio 
mėn. 15 d. ir vėl atgaivinta 
1940 m. liepos mėn. 10 d. To
kiu būdu "užmirštamas" ne
priklausomos Lietuvos gyve
n i m a s , k e l i a n t l e id in io 
pabaigoje skaitytojams klau
simus — ką galvojate apie šį 
leidinėlį, kalbą ir t. t., tačiau 
vengiant vieno klausimo — 
kur buvo Lietuva Europoje 
1918 — 1940 m.? 

Lietuviški leidiniai: T. Saka
lausko "Monologas", "Taiko
moji dekoratyvinė dailė", Č. 
Kudabos"Geografinės kelio
nės ir a t radimai" . "Jums ma
žieji", P. Cvirkos "Cukriniai 
avinėliai," R. Bacho vertimas 
(Talmantienė) Džonatas Li-
vingstonas "Žuvėdra", "Tapy
ba", L. Gutausko "Sidabro žu
vys ž a i d ž i a " ir Leonido 

gavo premiją 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Brežnevo "Mažoji žemė" (lei
dykla "Mintis" 1980 m. ir ver
tėja Talmantienė). Gražus lei-
d i n y s , a t r o d o s k i r t a s 
pionieriams. Jau septintame 
psl. kp sekretorius rašo: "die
noraščių karo metu nerašiau, 
v io m J.110 ugnies uienų ir 
naktų neužmiršau. Ir buvo to
kių epizodų, susitikimų, kauty
nių, tokių minučių, kurios 
man, kaip ir visiems frontinin
kams, niekada neišdils iš at-
minties.r t Šiame leidinyje L. 
Brežnevas pasakoja apie No-
vorosijsko priemiestyje esantį 
iškyšulį ir kovas 30 kv. km že
mės plote.. Tad ir savo knygą 
pavadino "Mažąja žeme". 
Knygos kaina 2 rb. ir 20 kap. 

Keistokai atrodė Konstanti
no Černenko (vienas iš kandi
datų į kp sekretoriaus vietą) 
"Human rights in Soviet Socie-
ty" leidinys. Be abejo, neži
nančiam tikros padėties Sov. 
Sąjungoje tai didelis propa
gandinis leidinys. Apstu rusų 
— vokiečių žodynų ir jų tarpe 
latvių. 

Už pernykščius metus Len
kija atrodo "vargingesnė". La
bai mažai istorinių knygų (no-
r ė j a u į s i g y t i " P o l s k a 
Jagielonow"), o tik bendro tu
rinio, greičiausiai mažiau per
kamų pačioj Lenkijoj. Ir viena 
tarnautoja buvo lenkė iš Miun
cheno. Taigi — ir čia su
taupytos lėšos. 

Kanada atstovaujama dvie
jų Montrealio bei Toronto ir kt. 
miestų leidyklų, taip pat iš
skirtina. Kaip jos pilietis, pa
kalbėjau ne tik apie knygas, 
bet ir šiandieninius klevo lapo 
krašto ekonominius klausi
mus. Buvau nustebintas tik 
dviem Montrealio leidyklom, 

tad ir paklausiau tarnautojos, 
kur yra kt. Montrealio leidyk
los. Pasirodo, kad Kvebekas 
buvo kviečiamas bendrai at
stovauti Kanadai, tačiau jis 
griežtai atsisakęs, pasirinkda
mas sau vietą arčiau prancū
ziško pasaulio. Ten ir radau di
delį mėlynom raidėm užrašą: 
"Groupe Quebec (Canada)", 
kur taip pat galima būtų užra
šyti: "čia kalbama tik prancū
ziškai". Leidyklos ir jų atsto
vai jautėsi kaip namuose, 
kadangi juos supo Paryžius ir 
turtingi Prancūzijos leidyklų 
skyriai. 

Vatikano sk. mane sutiko 
(ant švarko turėjau "Presse" 
kortelę su šio dienraščio užra
šu) seselė vienuolė. J i silpnai 
kalbėjo vokiškai, beveik nieko 
angliškai. Užklausiau tauty
bės. Pasirodė lenkė iš Liubli
no. "Tai, sakau, galime kalbė
ti lenkiškai". Apsidžiaugė 
seselė ir beveik pusvalandį aiš
kino Vatikano eksponatus. 

Kadangi šiemetinė mugė sto
vėjo tikybos ženkle, tad ir Va
tikanui buvo atstovaujama 
žy miai plačiau: išdėstyti kai 
kurie Vatikano bibliotekos lei
diniai, Vatikano muziejaus, se
nų antspaudų reprodukcijos 
(11 — 12 a.), gausūs tikybi
niai leidiniai. Apdovanotas bu
vau plačia literatūra, vokiška 
"L'Osservatore Romano" lai
da. Spalio mėn. nr. radau 
"Christiana" leidyklos skelbi
mą apie išleistą dr. Juozo Vaiš
noros, MIC, leidinį "Arkiv. 
Jurgis Matulaitis, 1871 — 1927 
eins Apostel der lebendiger 
Kirche". Pasirodo, kad leidinė
lis turi 45 psl. ir 10 nuotraukų, 
o kaina 4,50 DM. Leidyklos 
skelbime rašoma, kad iš už ge
ležinės uždangos, tylinčios 
Bažnyčios tamsybių, į Vokieti
ją prasiskverbė šviesos spin
dulys, pranešdamas apie vie

no vyro — apaštalo gyvenimą 
rytuose gyvenančios Bažny
čios. Tai Jurgio Matulaičio, va
do katalikų Bažnyčios Lietu
voje. Toliau rašoma, kad 
lietuviai, kaip ir lenkai, ukrai
niečiai, slovakai ir vengrai yra 
katalikiška tauta. Matulaitis 
ilgesnį laiką gyveno Šveicari
joje, Lenkijoje, Rusijoje, Ame
rikoje ir Romoje. Popiežius Pi
jus XI asmeniškai jį pažinojo ir 
taip pasakė: "J is buvo Dievo 
žmogus, jis tikrai buvo šventa
sis". Toliau rašoma: "vis pla
čiau kalbama, kad Jurgis Ma
tulaitis yra užtaręs ligonius 
pas Dievą. Jo kanonizacijoje 
būtų didelė paguoda prispaus
tiesiems krikščionims rytuo
se". Šiuo vokišku leidiniu turė
tų susidomėti Vokietijos 
Sielovada, dvasiškiai, išsiun-
tinėdami leidinį bent vysku
pams bei savo pažįstamiems 
konfratrams. 

Lenkiškoj "L'Osservatore 
Romano" laidoje radau prane
šimą, kad liepos mėn. 15 d. po
piežius paskyrė vysk. Vincen
tą Sladkevičių Kaišiadorių 
administr. "ad nutum Sanctae 
Sedis" ir vysk. Antaną Vaičių 
(titulas "Sulletto") admin. Tel
šių diec. iš Klaipėdos prelatū-
ros. 

Aplamai, be katalikiškų ir 
protestantiškų leidyklų radau 
daug įvairių sektų atstovybių 
su propagandine medžiaga. 
Arabai paėmė šūkį: "nėra kito 
Dievo, kaip tik Alachas,ir Mu
hamedas yra Alacho pasiunti
nys". Afrikos ir Azijos tautos 
taip pat daugiausiai su sek
tantų leidiniais. 

Atrodo, kad katalikų ir evan
gelikų leidyklos glaudžiai 
bendradarbiavo, nes sekma
dienį buvo atlaikytos ekume
ninės Mišios, užprašytos tų lei
dyklų. Skelbime rašoma, kad 
"Jėzus Kristus vakar, šiandie
ną yra yra tas pats ir taip pat 
amžinybėje". 

Labai gaila, kad tarptauti
nės knygų mugės direkcija įsi
leido pornografines leidyklas 

Dainavos ansamblis "Vilniaus pilies legendos' 
mokyklos salėje. 

pastatymo metu spalio 30 ir 31 d. Marijos aukšt. 
Nuotr. P. M alėtos 

bei psichiniai nenormalių vy
rų leidinius. Sėdėdami su suk
nelėm (bet aiškiai matomais 
ūsais!) jie dalino savo "laik
raštį" su gailesčio verta nuo
trauka, iš lankytojų susilauk
dami tik pajuokos žodžių. 

Kitas reikalas su "Amnesty 
International". Jie skelbė ir 
reikalavo laisvės suimtie
siems, nors pav. 207 psl. kny
goje "Politische Gefangene in 
der UdSSR daugiausiai mini
mi ukrainiečiai bei žydų tauty
bės asmenys. Išsikalbėjus su 
vokiečių tautybės tarnautoja ir 
noi-oiSlri io i a i l r n r <^incrn l i p t n -
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viai, gavau trumpą atsakymą 
— jie yra užregistruoti, bet Į 
knygutę nepateko. Tiesa, ga
vau areštuotų žurnalistų, ra
šytojų ir t. t. sąrašą, rasdamas 
SS-gos dalyje Gintautą Ieš
mantą, suimtą 1980 m., ir latvį 
Alfredą Zarinšą, poetą — mo
kytoją, suimtą 1981 m. 

Su propaganda pasireiškė 
turkai, norėdami "pašalinti" 
karinę diktatūrą, bei iranie
čiai, skelbdami tris nelaisvės 
metus Irane. Dalinama plati 
propagandinė literatūra, ta
čiau paklausęs tarnautojus 
(turkus, iraniečius), iš kur jie 
gavo lėšų vietos apmokėji
mui mugėje — a t sakymo 
nesusilaukiau. Pagalvojau, 
kad taip lietuviai, latviai ir es
tai ateinančiais metais tokį 
propagandinį sk. knygų paro
doje įrengtų?! Juk šiemet 
Frankfurto mugė tik penkių 
dienų laikotarpyje susilaukė 
beveik 180 tūkst. lankytojų, ne
skaitant žurnalistų, užpirkėjų 
ir kt, be mokesčio lankiusių 
mugę. 

Kiekvieneriais metais Vo
kietijos leidyklos skiria taikos 
premiją. Šiemet ją gavo kont
roversinis amerikietis diplo
matas — istorikas George Ken-
nan, buv. JAV ambasadorius 
Maskvoje. 

RASTAS 350,000 METŲ 
SENUMO PIEŠINYS 

Mokslininkai Silzingsiebe-
ne, Halles rajone. Rytų Vokie
tijoje, atidengė, kaip jie tvirti
na, seniausią iki šiol žinomą 
piešinį, nubrėžtą žmogaus ran
ka. Tai kauluose įbrėžtos lini
jos, kurių senumą jie nustatė 
apie 350.000 metų. Nors tų 
braižų reikšmė nėra visai aiš
ki, tačiau galima sakyti, kad 
tai yra seniausi žmogaus pie
šiniai. Iki šiol rasti piešiniai, 
kurie liudijo žmogaus buvimą, 
buvo iki 150,000 metų senumo. 

Siizingslebene jau prieš 10 
metų, vykdant kasinėjimus, 
buvo rasti homo erecticus pėd
sakai — kaukuohų fragmen
tai, pagal kuriuos galima buvo 
nustatyti tų senovės žmonių ti
pą. 

T. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

A N D R I U S NORIMAS 

37 
„Džiaugiuosi, kad linksmai praleidai savo 

gimtadienį. Ačiū labai, kad Tu man vis dėlto dažiai 
parašai: šiandien vėl gavau Tavo laišką, ra?vtą 
liepos 5 d. 

„Bet pirmiau noriu atsakyti į birželio mėnesio 
laišką. Prie progos noriu pranešti, kad vieno laiško, 
mano rašyto iš Maskvos, Tu negavai. Ten aš bu au 
parašiusi apie K. ir A. ir iš savo biografijos (rusiš
kai). Visa tai siunčiau Emilijai į Kauną, bet ji gavo 
laiške tik tuščius popierius. Aš labai tvarkir.?ai 

„Sesuo Elzė parvažiavo tik vienai dienai, mažai 
su ja kalbėjausi, tą dieną gulėjau su dideliu karščiu, 
nes peršalau ir sušlapau kojas, gavusi slogą ir kosu
lį. Mat. Maskvoj net du mėnesius visą laiką lijo. pūtė 
šaltas vėjas. Valia mane palikdavo su mažais vai
kais vieną, pati nuvažiuodavo provincijon ieškoti 
darbo, o aš nesveika ir su temperatūra turėjau 
kankintis, prižiūrėdama jos vaikus. 

„Kai atvyko Elzė, turėjau jau 40 laipsnių 
temperatūros ir, kai ji mane bučiavo, aš klausiau jos 
.Kas jūs esate?' Nepažinau jos! 

„Džiaugiuosi irgi, kad Tu atsisakei pareigų 
dailininkų draugijoje ir linksmai praleidai atosto
gas. Mano brangieji, ilsėkitės ir taisykite savo 
sveikatą, kad visada gyventumėte sveiki ir laimingi. 
Tik gaila, kad negaliu būti su jumis. Taip pat skauda 
man širdį, kad Tu, mielas Rolandai, nusiuntei siunti
nį nevertam Jonui, kuris niekad ir nė vienam žmogui 
nedėkoja, tik stengiasi išnaudoti ir už gerą dar keikia 
ir neapkenčia gerų žmonių, o giria tik save, visus 
kitus niekindamas. Jis labai gudriai veikia į Petronė-

peržiūriu ką siunčiu ir kaip užlipinu, taigi tuščią lę, kad ji visų Remėnų nekęstų ir su savo motina 
popierių negalėjau įdėti. Įtariu mano giminaitę 
Valią, nes ji labai smalsi, tai galėjo ji įdėti tuos 
tuščius popierius, o pasiimti mano biografijos lapus. 
Gali būti, nes aš įsitikinau, kad ji yra labai ištvirku
si moteris. 

„Žinoma, ji labai norėjo, kad pas ją gyvenčiau ir 
prižiūrėčiau tris vaikus ir šeimininkaučiau, bet 
sužinojusi, jog ji išbėgo nuo savo vyro (gyveno 
Karagandoj, Azijoje, kur turėjo gerą butą su visais 
patogumais), supratau, kad ji tikrai ištvirkusi ir 
blogo būdo. Tada atsisakiau jai padėti. Kaip ska.du 
būtų mano broliui Leopoldui dabar pamatyti dukrą! 
Jis gerai auklėjo ją, buvo idealistas, ir ji pirm.au 
buvo kukli, skaisti ir nekalta mergaitė, štai. ką 
gyvenimas iš jos padarė! 

žiauriai elgtųsi. 
„Pavyzdžiui, kai, grįžusi iš Maskvos, po 3 dienų 

vykau į Kauną, Petronėlė mane norėjo palydėti į 
stotį su taksi, tai Jonas jai kažką į ausj pašnabždėjo 
ir ji tuoj pakeitė savo nusistatymą, sakydama, kad ji 
su Jonu nori pailsėti ir pamiegoti (3 valandą dienos 
metu!), o mane palydės Danutė su Rože. Jonas su 
manim net neatsisveikino, bet aš Petronėlei nieko 
nesakiau. 

,.Atšiauri yra ir Jono motina, o labiausia tai 
tarnaitė Vanda. Jonas visada užstoja už tarnaitę, o 
mane smerkia. Maskvoje ir kitur visi žmonės, visi 
bendragyventojai mane mylėjo, gerbė ir padėjo, 
nieko nekenkdami. O čia Jonas su savo meiluže tyčia 
mane nori šmeižti. Tik jis nustatė Petronėlę prieš 

mane, kad ji mane nuolat draustų ir bartų. Matai, 
kokie čia pikti žmonės. Už viską jiems atlygins Die
vas! Tokiems žmonėms neverta aukotis, dirbti ar ati
duoti paskutinius pinigus, juo labiau, kad Jonas 
šiomis dienomis gavo pinigų už savo kolchozo dar
bą. Buvo paskelbta laikrašty. J am ir Petronėlei 
nieko nestinga. Šitoks išnaudoja Tave, kuris taip 
sunkiai uždirbi ir dar negali įsikurti svetimoj šalyje. 
Apie Tave jis kalba: .Prakeiktas fašistas!' Jei Tu čia 
atvažiuotum, tai jis su savo draugais sovietais Tave 
sunaikintų, nepaisydamas, ar Tu amerikietis — tikėk 
man! Tarp tokių žmonių labai sunku gyventi ir 
pavojinga. 

,.Ir aš turiu būti labai apdairi, atsargi ir savo 
saugumui daug iškentėti. Tu negali įsivaizduoti, kaip 
čia sunku gyventi, o taip pat su kambariais labai 
sunku — niekur nėra taip sunku su butais, kaip 
Lietuvoje. Jau kelis kartus Tau rašiau, kad apie 
Dievo tiesą niekad nekalbu su Petronėle ir jos šeima, 
todėl kad neverta mesti perlus kiaulėms, kaip 
parašyta Biblijoje. Linkiu Jums gerai pakvėpuoti 
grynu oru ir būti linksmais ir patenkintais. Naudoki
tės gyvenimu! Bučiuoju Tave, Silviją ir Agutę. Gal 
Dievas duos mums dar pasimatyti šiame pasaulyje. 

,,Aš vėl sveika nuo saulėto oro ir turiu dabar 
rašyti daug laiškų. Mano draugė iš Maskvos jau 
parašė man. Ji rašo. kad mane labai myli ir gailisi, 
kad išvažiavau. Visi gyventojai to namo, kur ji gyve
na, mane labai pamėgo, padariau gerą ir rimtą įspū
dį visiems vyrams ir moterims. Dabpr einu j susi
rinkimą. Tave mylinti mama". 

Prie laiško pridėta net šeši puslapiai rusų kalba 
parašytos mamos biografijos. Nors mama rašė, jog 
gavo vietoj biografijos išrašo tuščius lapus, bet juk 
esu gavęs pačią pradžią. Matyti ji ką nors supainio
jo. O motinos biografija labai įdomi. 

i Bus daugiau) 

http://pirm.au
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LĖŠOS PASAULIO 
LIETUVIU DIENOMS 
Ateinančia is metais Chi-

cago je r e n g i a m o s a n t r o s 
Pasaul io Lietuvių dienos(II 
PLD) savo apimtimi pralenkia 
visus iki šiol turėtus lietuvių 
renginius laisvajame pasau
lyje. Greta PLB seimo. Dainų 
šventės, Sporto žaidynių ir me
no parodos pirmose Pasaul io 
Lietuvių dienose Toronte 1978 
m., a n t r o m s Pasaulio Lietuvių 
dienom Chicagoje prisidėjo 
Pasaulio Lietuvių J a u n i m o 
kongress ir kultūriniai rengi
niai su keliomis parodomis, kū
rėjų vakaru, filmų vakaru , 
teatro spektakliais ir v ienu iš 
svarbiausių renginių " I Li-
tuani" operos pas ta tymu Chi-
cagos miesto centre. 

Pirmosios Pasaulio Lietuvių 
dienos Toronte gavo beveik 
šimto tūkstančių dolerių para
mą iš Kanados valstybinių 
fondų. Antrosios PLD Chica
goje tikisi gauti apie deš imt 
tūkstančių iš Illinois Arts 
Council ir nieko iš JAV fede-
ralinių fondų. Antrųjų PLD 
finansinė 600,000 dol. s ą m a t a 
yra dvigubai didesnė, negu 
pirmųjų PLD. Laukiant gau
siausio dalyvių ir žiūrovų skai
čiaus visuose penkiuose rengi
niuose iš bilietų ar mokesčių 
galima tikėtis apie 450,000 dol. 
pajamų, o likusius 150,000 dol. 
reikės sutelkti aukomis iš J A V 
ir Kanadoje gyvenančių lietu
vių, nepamirš tan t gerai įsikū
rusių mūsų tautiečių Austral i
j o j e , E u r o p o j e ir P i e t ų 
Amerikoje. 

Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
dienų uždavinys yra ne t ik su
šaukti j šią milžinišką t au t inę 
manifestaciją PLB ats tovus , 
dainininkus, sportininkus, kul
tūrininkus, jaunimą ir v isus ki
tus lietuvius, bet ir pademons
truoti mūsų kultūrinius lobius 
amerikiečiams. Vienas iš ryš
kiausių ir mūsų bei amerikie
čių į takingesnės dalies labiau 
vertinamų kultūrinių renginių 
yra lietuvių opera. Antrų PLD 
vyriausio komiteto nu ta r imu 
Lietuvių Opera ir buvo pa
kviesta pasta tyt i "I L i tuan i " 
operą. "I Lituani" operos pa
s ta tymas Chicagos miesto 
centre esančiame Auditorium 
teatre, kuris akustikos atžvil
giu laikomas vienu iš geriau
sių Amerikoje, yra labai svar
bus mūsų reprezentacinis 
kultūrinis pasirodymas ameri
kiečiams ir lietuviams, suva
žiavusiems iš viso laisvojo pa
saulio Toks "I Lituani" operos 
pas t a tymas Auditorium teatre 
reikalauja daug lėšų orkestrui, 
salės nuomai ir unijistų tarny
boms, ko negali padengti iš bi
lietų gautos pajamos. Lietuvių 
Opera už pastatymą jokio at
lyginimo neprašo. Kad pa
lengvinus II PLD Lėšų telki
mo komiteto darbą, II PLD 
vyriausio komiteto vadovybė 
įpareigojo kultūrinių komiteto 
pirmininkę Ingridą Bublienę, 
kartu su Lietuvių Operos va
dovybe tiesiogiai rinkti aukas 
Lietuvių Operos vardu (nau
dojant jos turimą nuo asmeni
nių mokesčių nurašymo privi
legiją) gretą II PLD Lėšų 
teikimo komiteto pas tangų. 
Kultūrinių renginių komiteto 

pas tangomis a t l i ekamas aukų 
r inkimas ,,I L i tuan i" operos 
pas ta tymui nėra konkurenci ja 
a r koks konfliktas su Lėšų tel
kimo komitetu, be t tik svarbi 
t a lka an t roms Pasau l io Lietu
vių dienoms. Ant ros PLD turi 
visiems r eng in iams bendrą iž
dą, kuris a t sak ingas už visų 
renginių išlaidas bei pajamas. 
Už lėšų rinkimo p a s t a n g a s di
delė padėka priklauso kultūri
nių renginių komite to pir
mininkei Ingridai Bublienei ir 
jos visiems t a lk in inkams , nes 
šios sunkios aukų r inkimo pa
reigos kitų renginių komite
t a m s nebuvo uždėtos, finansi
nę naštą velkant II PLD Lėšų 
telkimo komitetui . 

Antrųjų PLD Lėšų telkimo 
komitetas verbuoja mecena
tus , aukojančius po 500 dol., 
kuriems skir iami du bilietai į 
visų II PLD renginių progra
m a s . Kultūrinių renginių ko
mitetas verbuoja operos gar
bės rengėjus su 1,000 dol. auka, 
kuriems skiria šešių vietų lo
žes operos spektaklyje, vaišes 
bei įrašus programoje. Operos 
rėmėjais kviečiami asmenys ir 
su mažesnėmis aukomis , visus 
ap rūp inan t bilietais "I Litu
a n i " operos spektakl iui 1983 
m. liepos 1 d. Audi tor ium teat
re Chicagoje. Visa eilė žy
mesnių lietuvių j a u tapo ope
r o s g a r b ė s r e n g ė j a i s . Jų 
pavardės bus paskelb tos vė
liau. 

Lėšų t e l k i m a s a n t r o m s 
Pasaul io Lietuvių dienoms 
vyksta ir per J A V ir Kanados 
LB apygardas ir apylinkes. 
Čia aukų rinkėjais t a m p a LB 
apylinkių valdybos, kurioms 
priklauso irgi didelė II PLD pa
dėka. Kar tu sudėtos ir nedide
lės pavienės aukos gali su
daryti tūks tančius , reikalingus 
II PLD surengimui . Šios die
nos yra visų laisvojo pasaulio 
lietuvių pas tangų vaisius ir 
pasididžiavimas. 

Neužilgo paš t a s išnešios ir II 
PLD laimėjimų bilietus. Pla
tinkime juos savųjų ir kitatau
čių tarpe. Kai spaudoje pasiro
dys kvietimai į II PLD lėšų 
telkimo pokylius, juos gausiai 
lankykime. Tegu mūsų sma
gus pabendrav imas suteikia fi
nans inę paramą ir II PLD. 

Ne visi pajėgiame būti ope
ros garbės rengėjais ar II PLD 
mecenatais , tač iau kurie galime 
visi tokiais tapkime mūsų lie
t u v y b ė s i š l a i k y m o l abu i . 
Mažesnės aukos irgi y ra labai 
svarbios, labai laukiamos. 
2inokime, kad duoti y ra daug 
lengviau, negu prašyt i . Pri
siminkime, kad visi vienaip ar 
kitaip aukas renkant ie j i ir au-
kojantieji an t roms Pasaul io 
Lietuvių dienoms y ra labai 
svarbūs ramsčia i lietuvybės iš
laikymui išeivijoje. 

Bronius Juodelis 
II P L D vyr komiteto 

pi rmininko pavaduotojas 

Premija jaunimui 
Dr. Leono ir I renos Kriauče-

l iūnų še ima s a v o mi rus iam 
sūnu i ir broliui pr is imint i 

sk i r ia kasme t inę 

E U G E N I J A U S 
K R I A U C E L I C N O 

P R E M I J Ą 

Premi ja i skirt i sąlygos yra 
tokios: 

CLASSIFIED ADS 
mr.i.p VVANTED — MOTERYS 

REIKALINGA ŠEIMININKE prie se
nyvo amžiaus moters. Gyventi vietoj. 
Skambint 562-5583. 

IŠNUOMOJAMA FOR RENT 

R E A L E S I i l l 

„ . . XJT • * T - IMlU'-'ii.Ujaiiua.^ A a u i w u i O B U IJOLlB Tirt III 
Z * £ Apylinkėj 63-čios ir Lawn-

Jaunavedžiai Marytė ir Linas Marčiai Nuotr. Mary Kazunas 

LINO IR MARYTĖS 
ŠVENTĖ 

vyriškiui. 
1000 dolerių premija s k i n a m a ^ T e i r a u t i s p o 

l ietuviui jaunuol iu i , ger iausiai t e L 735.5118. 
pas i re i škus iam r a š t a i s (lietu-
vių, ang lų a r kita kalba) , 
veikla, organizaciniu veiklu
m u a r j a u n i m o vienetui 
( sambūr iu i , t au t in ių šokių 
grupei , j aun imo chorui, sporto 
būrel iui \ ger iaus ia i reprezen
t a v u s i a m l ie tuvius ir Lietuvą 
vienerių metų būvyje. 

6-tos vai. vakaro 

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

tMfUHIlIiniiltltimiilIlflIlIlIlIlIilIUIIIilIlI 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Iiv&lau ir įdedu visų rūšių 
Pečius ir Vandens Šildytuvus 

A. BANYS — TeL 447-8806 
2. Premi ja i g a u t i a smenis a r inimininntlHftlHNMffllintntTtnnnHIlli 

Lietuva laukia ne palūžusių 
bal tarankių pesimistų, bet 
p a s i r e n g u s i ų d i d ž i a m ir 
sunkiam darbui statybininkų. 

M. Krupavičius 

f TUVOS BAŽNYČIOS I Telšty vyskupija 
TELSiU VYSKUPIJA yra 1-as 

tomas iš LIETUVOS BAZNYCiU seri
jos leidžiamu knygų. 

Sis leidinys gerai paruoštas, 
daug nuotraukų vaizduojančiu Lie
tuvos bažnyčias i5 išorės ir v i 
daus, koplyčias, kryžius ir kita. kas 
susiję su bažnyčiomis, religiniu 
gyvenimu... 

Knyga didelio formato. 400 psl.. 
kietais viršeliais išleido ir spaudai 
paruošė Amenkos Lietuviu Biblio
tekos Leidykla iLithuaman Library 
Press) Čikagoje. Tekstą surinko 
Draugo spaustuvė Spaude Morkū
no spaustuvė Kaina su persiunti
mo 22 50 dol Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. t>3rd St. 
( bkJgO, II. 60629 

BRONIUS KVIKLYS 

Linas R. Mart is ir Marytė E. 
Pociūtė rugsėjo 25 d. popietėje 
susi tuokė Švc. M. Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, 
da lyvaujant dideliam būriui 
giminių ir svečių. 

Marytę, vilkinčią elegantiš
ka savo mamytės vestuvine 
suknele ir šydu, iki altoriaus 
palydėjo jos tėvelis Edvardas 
Pocius ir keturios pušnios 
pamergės — Vida Pociūtė, 
Linda Colby, Mary Kazunas ir 
Dana Borusaitė. Čia Marytę iš 
tėvelio globos perėmė jaunasis 
Linas, kurio pabrolių pulką 
sudarė jo vaikystės ir jaunys
tės draugai — Tomas Martis, 
Linas Regis, J o n a s Miglinas ir 
Vy tau ta s Šumskis. 

P u o š n i a i a t r o d ė ir abi 
la imingos lietuvišką šeimos 
židinį kuriančių jaunuolių 
m am yt ė s — Aldona Martienė 
ir Anelė Pocienė. Patenkinti 
šypsojosi tėveliai Edvardas 
Pocius ir Valent inas Martis. Ir 
kurgi nebus laimingi, kai 
besituokiančių Šeimas jungia 
sena draugystė: Valentinas 
Mart is buvo ne t pabroliu Pocių 
vestuvėse, o visų jų — Marčių. 
Pocių ir dabar besituokiančių 
jų vaikų moterystę palaimino 
tas p a t s kunigas Albinas Mar
tis, š iandieninio jaunojo dėdė. 

Sutuoktuvinių Mišių metu 
įspūdingai giedojo sol. Eleono
ra Zapolienė. vargonavo rruz. 
Kazys Skaisgirys. Maldas 
skaitė Kazimieras Genčius ir 
pamergė Dana Borusaitė. 

Vakare Ford City Hoiiday 
Inn pokylių salėje įvyko 
vestuvinė puota. Atvykusius 
jaunavedžius su palydovais 
maršu pasveikino „Vyčio" 
orkestras , o tėveliai sutiko su 
d u o n a , d r u s k a ir vynu. 
Iškilmingai atrodė šis šaunus 
v e s t u v i n i n k ų p u l k a s — 
elegantiški jaunieji, puošnios 
spanguolių spalvos sukne
lėmis pamergės, o frakuoti, 
pirštinėti su ciiinderiais ir 
lazdelėmis pabroliai buvo 
labiau panašūs į romantizmo 
amžiaus džentelmenus, nei į 
džynsų gadynės jaunimo atsto
vus. 

Vestuvinei puotai vadovavo 
jaunojo sesuo Ramunė. Visus 
pasveikinusi , puotos dalyvius 
supažindino su jaunaisiais ir 
jų palydovais . Kunigas A. 
Mar t i s sukalbėjo maldą. Vyr. 
p a b r o l i u i Tomui Marčiui 
pakėlus tostą linkint jaunie
s i e m s l a i m ė s , supoškėjo 
atidaromų šampano butelių 
kamščiai , pakilo taurės, daina 
suskambo visų linkėjimas 
„Ilgiausių metų". Jaunasis 
T ,inas savo ir Marytės vardu 

padėkojo tėveliams už auklėji
mą, mokslinimą ir ves tuvinę 
puotą, c visiems už dalyvavi
mą š iame jų sva rb iaus i ame 
gyvenimo įvykyje. Pokyl io 
vadovė suminėjo raštu g a u t u s 
sveikinimus, o jų buvo apsč ia i 
— iš Lietuvos, Kanados , Vak. 
Vokietijos ir įvairių JAV vieto
vių. 

Tautinių šokių s a m b ū r i s 
„Vy t i s ' ' , k u r i a m e j a u n a 
vedžiai šoko net 5 metus, paly
dint juos į vedybinį gyvenimą, 
pašoko r ezg inė l ę , k u r i o s 
svarbiausiais šokėjais š ian
dien buvo Linas ir Mary tė . 

Vestuvių puota buvo s m a g i , 
nuotaikinga. Visi va iš inos i 
gardžiais pat iekalais , gaus i a i s 
gė r ima i s ir šoko g e r a m 
„Vyčio" orkestrui grojant . 

P o v e s t u v i n e i k e l i o n e i 
jaunavedžiai išplaukė ekskur-
sijon į Karibų salas. Grįžę 
apsigyveno Chicagoje, netoli 
Marąuette Parko, nes a b u tiki 
p r i k l a u s y m u l i e t u v i š k a i 
bendruomenei ir gyven imu 
lietuviškoje aplinkoje. Abu yra 
baigę l i tuanis t ines mokyklas , 
buvo veiklūs skau ta i (L inas — 
skautas vytis, Marytė — vyr. 
skautė), nuo p a t kūdikystės 
šoko taut inius šokius l i tuanis
tinėse mokyklose, o vėliau 
Įvairiuose :aut. šokių s ambū
riuose. Marytė, ba igus i St. 
Xavier koledže s laugymą, yra 
registruota gailestingoji sesuo 
ir dirba savo profesijoje Mercy 
ligoninėje. Linas yra chemijos 
inžinierius ir dirba didelėje 
chemijos Įmonėje Chicagoje. • 

Linkėdami j aun ies iems lai
mingo gyvenimo, tikime, k a d jie 
visuomet liks veikliais lietu
viškos bendruomenės n a r i a i s . 

IR 

Master Plumbing 
Uommd, Bond*d, Inaurcd 

v iene tus raš tu pasiūlo jauni
m o organizaci jų vadovybės, 
j a u n i m o grupės , vyresniųjų 
organizaci jos a r paskir i asme-
n v s iki kiekvienerių metų gruo- . 
, - . j \ NauJ1 darbai ir pataisymai. Virtuvli 

džio 31 d. (pašto an t spaudas ) . fc v o n i o s k a b i n e U i Keramiko* plyt* 
3 . P r e m i j u o t i n o a s m e n s a r Į ^ Karšto vandens tankai. Flood con-

j a u n i m o vieneto t i nkamumui trol. U2»ikimJe vamzdžiai išvalomi 
įver t in t i s u d a r o m a Ju ry komi- elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
sija, ku r ion po vieną a ts tovą 
s k i r i a P a s a u l i o L i e t u v i ų 
Bendruomenės j a u n i m o reika
l a m s vadovas , Pasau l io Lietu
vių J a u n i m o sąjungos valdy
b a ir J A V Lietuvių J a u n i m o 

junga , o du a t s t ovus paski- i>»io p*a mua. 

ietuvigkai. 

SERAPINAS 686-2960 

10% — 90% — 10% pigiau mokSrtt 
o i apdraudą nuo ugnlaa u* autotno-

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
Clu. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmok* 
jimas. Savininko paskola iŠ 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medlnli namuką*. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at
remontuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. Šildymas. Tinka didelei Seimai. 
Nebrangu*. 72-os ir Campbell apyl 

Skambint 436-787f 
f DfAITIS R E A L U 
2951 We«t 6Srd i t r t e l 

ntnmiHiininnTnniiiiininnniuiiHiinH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymas 

Namų p i r k i m u — P a r d a v i m u 

INCOME TAX 
Nofariataa — Vert imai 

BELL REALTCRS 
J . B A C E V I Č I U S 

6629 S. Kadste Ave. — 778-22SS 

•MIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIUUUU 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

saj 
r i a Kr iaučel iūnų šeima. 

4. J u r y komisija, ap ta rus i 
a s m e n s a r vieneto t i n k a m u m ą 
premijai , ją sk i r ia balsų daugu
m a iki a t e inanč ių metų vasa r io 

s u s i t a r i a s u jn«^nU»«iHiini!ii!iiniiiiiiiHiiiiiiiiimi 
K r i a u č e l i ū n ų Š e i m a d ė l p r e m i - įmitią prekių pasirinkimai nabrangiai 
jos į teikimo la iko ir pobūdžio, ji ma»ų sandelio. 

5. Premija i a s m e n y s a r COMfOS PARCEL* EXFREM 
vieneta i s iūlomi raš tu , nuro- mi W. ttth St.. Chicago. IL 80«2» 
d a n t t iksl iai premijai t inkamu-
mo motyvus , ir s iunčiami: SIUNTINIAI Į LIETUVA 
E u g e n i j a u s K r i a u č e l i ū n o TeL — 925-3737 
P r e m i j o s k o m i s i j a i , 1 2 5 0 0 Vytautai Valantinas 
Pavvnee Rd., Pa los Pa rk , Ii- KUitHiiHiHiUtiiiMHUUiiiuuuuiuiuinin 
l inois, 60464. 

iMimHWHl!HIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 

TELEVIZ IJOS 
Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimai ir T*isymaa. 

M ! C U * 4S TV 

Kokį p a t a r i m ą 
kalbėk t r umpa i . 

beduotum, 

Horacijus 
ntnitii i i i i i iRifii i i i i i i i i i i i iHiii i i i iuii i i if i i 

S 8 P R I E « A I i I S 
RADIG ŠEIMOS VALANDOS, ^ ^ y, m S t . f t ė L 7 7 6 - i 4 8 6 

Lietuva] kalba Šeštadieniais ir Sekxiia-(fffff|i|||f|}{||||| | | | | | | | |Į[uuiiijuiUIUlUJII 
dieniais nuo 3:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Siet is WGPA 1490 AM fM#, | | | | |Mtllllllinil!IIIUIiruitllll m -
Trsnslicjama iš nuosavos stud;,os 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

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

D A R GALIMA GAUTI : 

Lietuvos istorija 
Red. A. ŠAPOKA 

Švietimo Ministerijos knygų 
leidimo komisijos leidinys, Kau
nas 1936 m. Spaudė "šviesos" 
spaus tuvė Kaune. 

Veikalas didelio formato, kie
ti viršeliai, 668 psl. su atski

ra is istoriniais žemėlapiais. Kai
na su persiunt imu tik $17.00. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 

Chicago, m. 6062B 

7159 So. Mapiewood Ave., 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 779-1543 
mniiiMii i i i i i i i i i i i imii i i i imimtii 

[{ 

PRAŠOME! 

Vokietijos mokestiniai įsipareigojimai 
Paruošiame pranešimus ir prašymus 

Sveikatos netekimo, senatvės , našlės pašaipu 

Jeigu Jūs 2, 3 ar 4 m e t u s di rbote Vakarų Vokietijoje, 
Jūs turtUuačte m u m s š iuo telefonu paskambint i 

312—271-0657 

HANSĄ TRAVEL BUREAU 
4727 North Lincoln Avenue 

Chicago. Illinois 60625 
Atdara kasdien n u o 10 vai . ry to iki 5 va i . popiet, 

i š skyrus sekmadienius . 

Reikalu vedėjas: Werner Zahn 
Nebūtina, kad Jūs asmeniška i a tvyktumėte j Hansą Travel 
Bureau. Galite mums p a r a š y t i a rba tiesiog paskambint i . 

Viską galime s u t v a r k y t i la iškais arba telefonu. 

šfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiuimiimiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiH 

f DlANETH'tt I 

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

Apdraustai perkrauitymas 
Įyairių atstumų 

X«i. J75-1882 a rba 876-5996 
K«f!tUJlHlilHU!l1tIIIIII!ltUIIIIIUUlUiUm 

•Mili i i ht ! l l t t tH! l l l l l l l1 imiHlt l l l t f1I I IMl l l l 

M. A. Š I M K U S 
ISOCMl TAJC BERVICB 

NOTAHT PUBLIC 
S. Maplevvood, tel. 254-7430 

Taip pat darotni VEKT1MAI. 
GUMINIŲ itkTiatlmai. pildomi 
PIIJBTTBffi* PKAlTMAl Ir 

•cttokia blankai. 
imimnrrnnrmiiimfiiiiiiiiiuiiuiiimiiih 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunama Ir vaikuojam* 
**ų rūatif grindi*. 

BUBNYS 
- RE 7-5168 Tel 

• - • • • • • • • * • • * * • • 

SIUNTINIAI ) LIETUVA 
ir k i tus kraštus 

NEDA S, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

Pa?al savo išgales aukoti TAU-| 90% visų ligų pras ideda iš žmogaus proto—"Psychoso- ; ryj O V i N G 
TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk- a rratic illnoss"—nuo kurių sunku pagyt i . 
dyti. Lietuvos Laisvės Iždui — lais- = , . . , , . 
vajai Li3tuva; padėti atsistatyti, 6 kai- = X a u J a m o k s l o s r i t i s 'Dianctirs" k a i p t i k s p e c i a l i z u o j a s i &***» * • « * 
bomis ELTOS informacijoms leisti, 
diįo transliacijoms j okupuotą Liet 
finansuoti ir politiniams kaliniams 
bėti 

= Š E R Ė N A S perkrausto baldus ii 
is. Tr ii toli miesto !ei-

- - r pilna apdrauda. 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

P A T I K S L I N T A B PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Dauivard ienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios v ir imo knygos . J. Daužvardie-
nė vėl pat iksl ino ir pagražino aią 
'aid;* naujais paruošimais . 

Tai ger iaus ia dovana naujom* 
ž m o n o m s ar marčioms. Daugelis 

i apdovanojo kitataučius supažindin-
I darni j u o s su l ietuvišku maistu ir 
: fririmu. gi knyga yra sukėlusi la-
I bai daug pasisekimo l ietuvių ir ki

ta tauč ių darbo vietose ir organiza. 
ei jose. 

L'žsakymuis s iųs t i : 
D R A U G A S , Knygg S k y r i a i 

4 5 4 5 W. 63rd S t r e e t 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

I l l inois gyventojai pridėkite dar 
20 c e n t ų mokesčiams. 

niiimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiiii i imiiii 

LIETUVIAI SIBIRE 

Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J . Pruna-
kis, i l iustravo dail. J. Strungy3, 
apipavidalino dail. P. Aleksas ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bib'^oteka. 216 p L , 
kaina S21.80, su persiuntimu-

#-
Telšių vyskupija 

Nepamiškite tam tikrą procentą ir S d i juo t i . 
lavo testamente jrajyti: not-for-profit. S 
tax exempt Corporation — Lithuanian = 
National Foimdafjon, P.O. Box 21073, = 
ft'oodhavtn, NY 11421. į 

HTBBAKD 

wn w f>3re 

m A N E I K S INTERNATIONAL 
S t r r - t Chicago, 111. 60629 

T L L . — 436 9667 

miiuinumiMiii >i!!iH>illlimiliiiiiiiiiiiiiillHliimiiiiit<iiiil!iiiiuuiiiim 

S Apsimoka skelbtis dien ..DRAUGE", 
S "es jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
E dienraštis, gi skalbimų kainos yrr. vi-
5 š i e m s prieinamos. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, į5& W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valsti jos mokesčio. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimimiiiiti i i i i imiiii i 

Remkite dienr. "Draugą". 



MOSU KOLONUOSE KANADOS ŽINIOS 
RENGINIAI CHICAGOJE 

Lapkričio 2-28 d. — Dail. 
V« Petravičiaus paroda „Gale
rijoje". 

Lapkričio 5-7 d. — Madų ir 
rankų darbų paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. Rengia JC 
moterų klubas. 

Lapkričio 6 d. — Lemonto 
LB apyl . dvidešimtmečio 
Rudens banketas. 

— Brighton Parko LB apyl. 
metinis Rudens balius Šaulių 
namuose. 

Lapkričio 5 d. — Chicagos 
Un-to docento Antano Adomė
no paskaita „Rusijos šviesuo
menės galvosena per porą 
praėjusių šimtmečių" Jauni
mo centro kavinėje. Rengia 
ĄKMA, At-kai sendraugiai ir 
Leit. moterų federacija. 

Lapkričio 7 d. — Marijonų 
bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų svetainėje prie 
„Draugo". 

— Dariaus ir Girėno lit. mok. 
balius Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

*, -
— B. Kviklio knygos „Vilka

viškio Vyskupijos" pristaty
mas Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidykla. 

Lapkričio 12 d. — Vinco 
Krėvės 100 m. gimimo sukak
ties minėjimas Jaunimo cent
ro kavinėje. Rengia Dzūkų 
draugija. 

Lapkričio 13 d. — Chica
gos Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos tradicinis vaka
ras Jaunimo centre. 

— Korp. Neo-Lituania meti
nė šventė ir 60 m. veiklos minė
jimas Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

— Gen. T. Daukanto jūros 
šaulių kuopos rudeninis rengi
nys Šaulių namuose. 

Lapkričio 14 d. — Rūtos 
Pakštaitės rečitalis De Paul 
universiteto muzikos mokyk
loje, 804 West Belden. 

— Susipažinimas su A. 
Kairio knyga „Lotofagų šaly". 
Liet. tautiniuose namuose. 
Rengia LMKF Chicagos 
skyrius. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos apyl. pirmininkų 
suvažiavimas, apygardos 30 
m. minėjimas bei koncertas 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 19 d. — Barito
no Carmen Valenčiūno-De Mi-
chael rečitalis De Paul univer
siteto muzikos mokykloje, 804 
West Belden. 

— Vakaronė „Pažinkime Vli
ką". Paskaita apie Tautos 
fondą ir tris Vliką sudaran
čias grupes. Rengia Vliko tary
bos Jaunimo komisija Jauni
mo centro kavinėje. 

Lapkričio 20 d. — Chica
gos Anglijos-Britanijos lietu
vių klubo banketas Jaunimo 
centre. 

— „Lituanicos" futbolo klu
bo tradicinė vakarienė ir šokiai 
Šaulių namuose. 

— Lietuvių Operos balius ir 
l a i m ė j i m a i T a u t i n i u o s e 
namuose. 

i — Čiurlionio galerijos 25-čio 
paminėjimas Jaunimo centre. 

Lapkričio 21 d. — Šv. 
Pranciškaus 800 m. gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia LKMA Židi
nys, At-kai sendraugis i ir Liet. 
mot. federacija. 

— Lietuvos karinių pajėgų 
atkūrimo metinis minėjimas: 

Windsor, Ont. 
Lapkričio 2 7 d. — Lietuvių 

fondo banketas Jaunimo cent
ro didž. salėje. 

Lapkričio 2 8 d. — „LKB 
Kronikos" 10 m. minėjimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia ta rporganizac in is 
komitetas. 

Gruodžio 3 d. — Vakaronė 
„Pažinkime Vliką". Trijų 
Vliką sudarančių grupių 
pristatymas. Rengia Vliko 
tarybos Jaunimo komisija 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gruodžio 3-23 d. — 
Algimanto Kezio fotografijų 
paroda „Chicagos miestas" 
(pagal neseniai išleistą knygą 
„Chicago / Kezys") „Galeri
joje". 

Gruodžio 4 d. — Marąuette 
Parko lit. mokyklos tradicinis 
balius parapijos salėje. 

— Prof. A. Damušio paskaita 
Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia Fronto bičiuliai. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro 25 m. minėjimo akade
mija ir vakarienė JC didž. salė
je. 

Gruodžio 10 d. — Mar
ąuette Parko LB apyl. vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 

Gruodžio 11 d. — Chica
gos lietuvių skautų ir skaučių 
bendros Kūčios Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

Gruodžio 12 d. — Sol. Tado 
Rūtos rečitalis Jaunimo centro 
didž. salėje. Rengia Brighton 
Parko LB. 

Gruodžio 19 d. — Lietuvos 
vyčių senjorų kuopos Kūčios 
Vyčių salėje. 

— Jaunimo centro rengia
mos Kūčios didž. salėje. 

— Šaulių namuose Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
kalėdinis renginys — Kūčių 
vakarienė. 

— Ateit ininkų Kūčios 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. 

Gruodžio 31 d. — „Daina
vos" ansamblio Naujųjų metų 
sutikimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

— Lietuvių operos rengia
mas Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

1983 m. 

Sausio 16 d. — Šaulių 
namuose Klaipėdos krašto 
a tvadavimo 50-ties metų 
sukakties minėjimas. Rengia 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopos. 

Sausio 2 2 d. — Pokylis 
Pasaulio lietuvių dienoms 
paremti Martiniąue restorane. 

Vasario 5 d. — „Spindulio" 
taut. šokių grupės balius 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Vasa r io 11 d. — Chicagos 
skautų tuntų pobūvis Jauni
mo centro kavinėje. 

Vasario 12 d. — Užgavė
nių balius Jaunimo centre. 

Vasario 13 d. — Vasario 16 
minėjimas Šv. Antano parapi
jos salėje. Rengia Cicero Alto 
skyrius. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Marijos aukšt. 
mok. auditorijoje. Rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba. 

Vasario 16 d. — Vasario 
16-osios minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Jauni-

pamaldos Tėvų jėzuitų koply- mo centro taryba. 
Čioje, apeigos prie Lietuvos 
Laisvės kovų paminklo ir 
užkandžiai Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Rengia DLK 
Birutės dr-ja ir LKVS Ramo
vė. 

Lapkričio 25 d. — Padėkos 
dienos pasilinksminimas Jau
nime centro didž. salėje. 
Rengia Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga. 

Lapkričio 26 d. - Dr. Petro 
Kisieliaus paskaita „Kelionė 
po Afriką, kur negrai dar nėra 
matę balto žmogaus" Jauni
mo centro kavinėje. Rengia J C 
moterų klubas 

Vasario 2 0 d. — Vasario 
16-osios minėjimas Jaunimo 
centro didž. salėje. Rengia LB 
Vidurio Vakarų apygarda. 

Vasa r io 2 5 d. — Vakaronė 
„Pažinkime Vliką". Trijų 
Vliką sudarančių grupių 
pristatymas. Rengia Vliko 
tarybos Jaunimo komisija 
Jaunimo centro kavinėje. 

Kovo 1 1 d . — Vakaronė 
..Pažinkime Vliką". Trijų 
Vliką sudarančių grupių 
pristatymas. Rengia Vliko 
tarybos Jaunimo komisija 
Jaunimo centro kavinėje. 

PARAPIJOS 
VAKARIENĖ 

Windsora8 tai lyg Detroito 
tęsinys, o maža Windsoro 
lietuvių katalikų parapija yra 
lyg ketvirtoji Detroito lietuvių 
parapija. Be Detroite gyve
nančių l ietuvių paga l bos 
Windsoro parapijai būtų sunku 
išsiversti. Windsore gyveną 
lietuviai savo parapiją myli ir 
savo darbu bei p in iga i s 
gausiai remia. 

Dabartinis Windsoro para
pijos klebono pareigas einan
tis kun. K. Simaitis sutiko tik 
laikinai pagelbėti. Kadangi jis 
yra išėjęs į pensiją, tai svajojo 
šiltoje Floridoje pailsėti. Kun. 
K. Simaitis yra garbingas ir 
pareigingas kunigas. J i s visą 
savo gyvenimą pašventė parei
gai. Taigi ir šį kartą, vietoje 
poilsio šiltoje Floridoje, jis 
pasirinko pareigą. Lapkričio 7 
d., tuojau po pamaldų, Wind-
soro lietuvių parapija ruošia 
tradicinius pietus ir kviečia 
visus Detroito — Windsoro bei 
a p y l i n k ė s e g y v e n a n č i u s 
lietuvius pietuose dalyvauti. 
Tikimės, kad broliai detroitie-
čiai, kurie visada rodė mums 
nuoširdumą, ir šį kartą mūsų 
neapvils. Taigi iki pasima
tymo Windsore. 

Vanduolis 

Toronto, Ont. 
PAGERBS 

NEPAILSTANTĮ 
VEIKĖJĄ 

Gruodžio 5 d. Lietuvos Kan
kinių parapijoj vyks parapijos 
vakarienė Anapilio didžiojoj 
salėje. Ta proga bus pagerbtas 
Anapilio sodybos pirmininkas 
Antanas Rinkūnas. J a m bus 
įteikta PLB kultūros komisijos 
skiriama kultūrininko — vi
suomenininko 500 dol. pre
mija. Taip pat bus įteiktos sti-
p e n d i j o s š i ų m e t ų 
stipendininkams iš kun. Petro 
Ažubalio stipendijų fondo. Me
ninę programą atliks Londo
no, Ont., lietuvių choras "Pa
švaistė". 

Antanas Rinkūnas yra kū
nu ir siela pedagogas ir visuo
menininkas. Dabar jis yra jau 
pensininkas, bet ir tai veiklos 
nesustabdo. Reto lietuvio pe
dagogo ir visuomenininko 
žingsniai yra tokie intensyvūs 
ir tokie pilni ryžtingumo viso
kioj jo veikloj. 

Antano Rinkūno kelio pra
džia mokymo ir švietimo dir
vonuose yra gana tolima, o 

; pats kelias ilgas, sunkus ir vin-
! giuotas. A. Rinkūnas gimė 
! 1909 m. balandžio 15 d. Rusi-
: joj. Lietuvoje A. Rinkūnas 1928 
! m. baigė Simo Daukanto Mo
kytojų seminariją Kaune. Tuo 
nepasitenkinęs, stojo į univer
sitetą. Vytauto Didžiojo uni
versitete jis baigė humanitari
nių mokslų fakulteto filosofijos 
skyrių. Paskiau mokytojo dar
bas (1928 — 1930 m.) Būdvie
čių pradžios m-loj. Toliau at
lieka karinę tarnybą Karo 
mokykloj ir gavo ats. j . ltn. 
laipsnį. 1935 — 1938 m. Saulės 
mokytojų seminarijoj mokyto
jas, 1937 m. Šilutės gimnazijos 
mokytojas. 1938 — 1941 m. Uk
mergės mokytojų seminarijos 
direktorius. 1944 m. Telšių 
mokyt, seminarijos direkto
rius, ir Lietuvoj darbas nu
trūksta. Užgriūnant kraštą 
antrai bolševikinei okupacijai, 
A. Rinkūnas pasitraukia į Vo
kietiją ir ten eina 1947 — 1948 
m. Blombergo liet. gimnazijos 
direktoriaus pareigas. 1948 m. 
atvyko Kanadon. 

Čia pradžioje dirbo įvairius 
darbus — šokolado ir riešuti
nio sviesto fabrike, o po to dir
bo m-kloj sargu. Ten šlavė, dul-
k ino ir t v a r k ė k la s ių 
kambarius, kūreno krosnis... 

A. Rinkūnas, krauju ir dva
sia pedagogas, nebegalėjo pa
silikti ilgesnį laiką mokyklos 
sargu, nes jį traukė darbas su 
mokiniais, su jaunimu, nors te

gul ir nelietuvišku. Metė sar
gavęs ir stojo pats mokytis. Tai 
buvo 1959 m. Jis įstojo į To
ronto mokytojų kolegiją. Dėl 
anglų kalbos nebuvo lengva. 
A. Rinkūnas kentė ir dirbo. Pa
galiau gavo Mokytojų kolegi
joj baigimo diplomą ir teisę 
mokytojauti angliškoj mokyk
loj. Atsiduso lengviau, nes su
grįžo į savo pamėgtą darbo sri
tį. 

Padėjus kiek daugiau pa
stangų, švietimo vadovybė Ka
nadoj pripažino A. Rinkūnui 
pedagogikos srityje darbo sta
žą Lietuvoje, o taip pat Vytau
to Didžiojo universiteto diplo
mą. Toronto universitete gavo 
pedagogikos magistro laipsnį 
pedagogikos srityje. 

A. Rinkūnas dirbo Šv. Tomo 
Akviniečio angliškoj aukštes
niojoj mokykloj, o vėliau persi
kėlė į Šv. Pranciškaus pr. mo
kyklą, kur buvo paskirtas 
m-los vice vedėju. Čia dir
bo iki pensijos. 

Suminėj om tik oficialias A. 

Rinkūno pareigas ir nueitąjį ke
lią, kuris nebuvo rožėmis klo
tas. A. Rinkūnas visą laiką dar 
turėjo ir kitų pareigų. Tai vi
suomeninėj ir kultūrinėj srity
se. Jis buvo vienas iš "Tėviš
kės Žiburių" laikraščio ir 
"Žiburių" spaudos b-vės stei
gėjų, buvo redaktoriaus pava
duotojas, ligi 1957 m. Kanados 
Liet. Kultūros fondo pirm. 
Auklėjimo ir bendro švietimo 
temomis yra rašęs "N. Romu
voje", "Lietuvos Mokykloje", 
"Tėviškės Žiburiuose", "Drau
ge" ir kitur. Išspausdino pa
ruoštus vadovėlius "Aukurą" 
1932 m. "Mūsų 'kraštą" 1933 
m., "Gimtuosius laukus" 1934 
m., tris dalis "Kregždutės", 
maždaug 10,000 tiražu ir t. t. 

Sėkmės pedagogui ir visuo
menininkui A. Rinkūnui toli
mesniam darbe bei jo sieki
muose. Ligi šiol nueitas jo 
kelias žavi ne tik jaunąją kar
tą, bet ir visus lietuvius. 

Pr. Alšėnas 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 4 i 

Pranešame skausmingame nuliūdime, kad 1982 m. lapkričio 2 
dieną mirė 

A. f A. ALFONSAS URBONAS 
Gyveno Brampton, Ontario, Kanadoje. Anksčiau ilgą laiką gy

veno Chicagoje, Marąuette Parke.. 
Gimė Lietuvoje, 1899 m. kovo 31 d. Akmenės miestelyje, Že

maitijoje. 
Priklausė: Liet. Kar. Savanorių-Kūrėjų s-gai. Liet. Karių Vete

ranų s-gai "Ramovė", Amerikos Pensininkų dr-jai, Sv. Vardo drau
gijai ir kt. 

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Vytautą, marčią Feliciją, vai
kaičius Rūtelę ir Kęstutį su šeimomis, kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 6 vai. vak. Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės bus šeštadienį, lapkričio 6 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, marti ir vaikaičiai su šeimomis. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Lietuvos Kariuomenės kūrė jui - savanoriui 

A. f A. ALFONSUI URBONUI mirus, 
jo SŪNUI, ŠEIMAI, GIMINĖMS, DRAUGAMS ir PAŽĮS
TAMIEMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIET. KAR. KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ S-GOS 
VYTAUTO DIDŽIOJO CHICAGOS SKYRIUS 

VALDYBA ir NARIAI 

A. f A. 
ALGIMANTUI STANKUI staiga 

mirus Lietuvoje, broliui Jonui Stankui su 
šeima reiškiame giliausią užuojauta. 

ELYTĖ IR ANTANAS TĖVELIAI 

Jau suėjo septyneri liūdni metai, kai 1975 m. lapkri
čio 6 dieną mirė mano brangus sūnelis 

A. f A. MEČISLOVAS J. ALUZAS 
Jis visada gyvas mano atmintyje. Už jo siela ma

tinėse bus aukojamos šv. Mišios Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo , Šv. Kryjiaus ir kitose bažnyčiose. i-Ta-
šau prisiminti mano sūnelį maldoje. 

MAMA 

A. + A. 
O N A I M E Š K E N I E N E I 

[ENEI 
jetuvoe, jos seseriai mielai MARIJAI VTLU-

reiškiame širdingą užuojautą. 
L. JAK0VICKIENĖ 
E. REPŠIENĖ 
J. SAKAS 

J. ŠATINSKAITĖ 
B. VITKUS 
A. ir E. ZUJA! 

A. f A, 
VALERIJAI OSTRAUSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą skausmo pri
slėgtiems: vyrui MARIJONUI, sūnui ALGIRDUI ir 
visas ŠEIMAI. 

PADĖKA 
A. t a. STASYS VIDMANTAS, nukankintas sunkios li
gos mirė š.m. spalio 19 d. Buvo palaidotas spalio 21 d. 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse prie Chicagos. 

Kun. Jonui Borevičiui - Bariūnui, S.J. už maldas ir 
velionies pagerbimą atsilankant koplyčioje, palydint ir 
atsisveikinant prie atviro kapo, 

Advokatui S. Povilui Žumbakiui, velionies testa
mento vykdytojui ir draugui, 

Organizacijoms Melrose Parke ir Chicagoje, įverti
nusioms velionį atsisveikinimo žodžiuose už jo ilgų me
tų darbą, energiją ir materialinę talką, 

Skaitlingiems draugams, studijų kolegoms ir orga
nizacijų bendradarbiams už atsilankymą koplyčioje, pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą, už aukas ir šv. Mišių 
maldas, už užuojautą žodžiu, laišku ir per spaudą. 

Velionies draugams karsto nešėjams, 

Laidotuvių direktoriui Steponui Lack, 

Savo ir mūsų šeimos vardu nuoširdžiai dėkoju. 
Sesuo ZOFIJA. 

A. f A. DIMITRIJUI IVANOVUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Janinai ir visai šeimai. 

ALICIJA IR VYTAUTAS LAPATINSKAI 
Seattle, Washington 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefoną; LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE RJNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So . 50th Av., Cicero — 863-2108 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
Uttuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpoblic 7-121S 
11028 Southw«Mt Highw»r, Palos Hills. m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA A VE. TeL LAfayct te S-S572 

VASAITIS • BUTKUS 
'446 SO. 5«th A VE* CICERO, HA* TeL OLympic 2-1003 

Y RIJA r ŽEMAITYTĖ) ir 
BALČIŪNAI 

• < \ 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

MICHAEL BOURDEAUX, M.A., B.D. 
Printed in England 1979. 339 pages. Price — including 

shipping and handliug $8.95. 
Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60628 
Illinois fyventojaa dar prideda 48 et. vaiSUjos mokesčio. 

" ^ 

ANTANAS 

Skaitykite ir platinkite dienr. ''Draugą". 

- * ĖW-
t ) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 4 d. 

X Sol. Dana Stankaitytė šį 
penktadienį, lapkričio 5 d., iš
vyksta į Torontą koncertuoti 
Lietuvių namų ruošiamame po
būvyje. Kaip Toronto lietuviai 
rašo, šios žymiosios solistės lau
kia su nepaprastu džiaugsmu. 

X Dr. Saulius Girnius, •Lais
vės" radijo pareigūnas, yra at
vykęs iš Muencheno atostogų. 
Kurį laiką pabuvo pas savo tė
vus Bostone, o dabar atvyko i 
Chicagą. Jis aplankė "Drau
gą" ir išsirinko daug knygų, rei
kalingų lietuviškai informacijai 
ir pasiskaitymui. Chicagoje jis 

X Kazys šapalas, buvęs Sa
kių "Žiburio" gimnazijos direk-

1 torius ir katalikiškų organizaci
jų veikėjas, mirė Lietuvoje. 
A. a. Velionį "Draugas" prisi
mins ilgesniu nekrologu, kuriam 
šiuo metu renkami duomenys. 
Prašome siųsti '^Draugo" re
dakcijai. 

X Dr. M. Alseikaitė-Gimbu
tienė iš a. a. dr. Veronikos Alsei-
kienės palikimo perdavė du dail. 
Ad. Varno paveikslus — "Ru
duo" ir "žiema" Jaunimo centre j 
esančiai Čiurlionio galerijai, ku
ri šiais metais lapkričio 20 d. 
švenčia 25-tą gimtadienį. 

X K. Milkovaitis ir Ap. Bag
donas aptars poetus ir poeziją 
"Lotofagų šalies" sutiktuvėse 
lapkričio 14 dieną Liet. Tauti
niuose namuose. 

X Zitos Dapkienės keramikos 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A-a . Povilas Vaitiekūnas 

mirė spalio 9 d. St. Petersbur-
ge, Fla., ir spalio 15 d. buvo 
ten pat Memorial Park mauzo
liejuje palaidotas. Laidotuvė
mis rūpinosi jo globėjai Elena ir 
Mečislovas Krasauskai. A. a. 
velionis buvo gimęs 1908 m. 
Panevėžio apskr., Kupiškio 
valsč., Noriūnų kaime. Gimna
ziją baigė Panevėžyje. Baigęs 
Žemės ūkio akademiją Dotnu
voje, darbavosi įvairiose žemės 
ūkio įstaigose ir mokyklose. Vo
kietijoje gyveno Hanau stovy
kloje, kur buvo UNROS ir vė
liau IRO pareigūnas. Atvykęs 
i JAV gyveno kurį laiką Detroi-

pabus kelias dienas, o paskui \ darbai bus išstatyti Jaunimo 
dar grįš pas tėvus į Bostoną ir j centro rankdarbių parodoje lap-
iš ten atgal į savo pareigas. į kričio 5 d. Rankdarbių parodą 

rengia Jaunimo centro Moterų 

KAIUDOit 
— Hamiltono Aušros Vartę 

lietuvių parapijai pradėjo vado
vauti lietuviai pranciškonai. 
Klebonu paskirtas kun. Juvena
lis Liauba, iki šiol buvęs St. Ca-
thanne, Ont., lietuvių parapijos 
klebonas. Anksčiau buvęs kle
bonas prel. dr. Juozas Tadaraus-
kas dėl sveikatos sutrikimo iš 
klebono pareigų atsisakė ir su
tvarkė su vyskupu, kad lietuvių 
parapiją aptarnautų lietuvis ku
nigas. 

— Lietuviai abiturientai, bai
gę dvyliką gimnazijos klasių, 
Hamiltone bus pagerbti ir su 
visuomene supažindinti lapkri
čio 6 d. Pagerbimą rengia Liet. 
Šalpos fondas. Meninę progra-

Lietuvių centre spalio 29 d. fotografijų parodos atidarymo metu. Nuotr. P. Maletos 
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METINĖ FOTOGRAFIJŲ 
PARODA 

X Marijonų bendradarbių 
Bridgeporto skyriaus veikėjos i 

Spalio 29 d. vakare M 
Čiurlionio galerijoje buvo ati
daryta lietuvių fotografų išeivi-

9 t Kaulakienė ir Mary Janavi- j x Biržėnų klubo metinis su- joje metinė fotografijų paroda, 
čienė pažadėjo bendradarbių žai-! sirinkimas šaukiamas lapkričio jau vienuoliktoji. Šias parodas 
dimų popietei pasirūpinti tinka- j 7 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų, i kasmet ruošia kun. Algimanto 
momis vaišėmis ir dovanomis, j lietuvių Evangelikų-Reformatų Kezio vadovaujamas Lietuvių 
Stella Kaulakienė yra Marijonų parapijos salėje, 5230 So. Arte- Foto archyvas. Parodą, inicia-

sian Ave. Po susirinkimo — \ toriui St. Žilevičiui pakvietus, 
vaišės. Valdyba kviečia visus atidarė dr. Milda Budrienė, pa-
biržėnus su šeimomis bei arti-i vaduodama negalėjusį atvykti 
maišiais gausiai dalyvauti. ' savo vyrą dr. Stasį Budrį, LF 

X Edas ir Regina Modestai, \ «**yv° t***** Pienininką 
Ankstesnės parodos, gal but. 

bendradarbių apskrities pirmi
ninkė. Žaidimų popietė bus lap
kričio 7 d., sekmadienį, 1 vai. 
p. p. Marijonų svetainėje. 

X Aldona Aistienė iš Wa-
shingtono, D.C., yra atvykusi I YVillovv Springs, 111., J. Virškus, I 

i mis. štai jų eilė: J. Anysas, P . 
j Banytė, R. Bartuška, D. Blynai-

K jtė, J. Budelskytė-Lass, dr. St. 
Budrys, K. Daugėla, J. Dauno
ras, VI. Feiferis, T. Gaidelytė, 
Eug. Kniukšta, R. Končiūtė, Z. 
Kripavičiūtė, Michael A. Lass, 
L. Meilus, R. Musonytė, R. Pau-
liukonis, Alf. Petrutis, Aur. 
Prapuolenis, Jolanta Švipaitė, G. 
Vaitienė, D. Žemliauskaitė-Juo-
zevičienė. Kaip garbės svečias 
dalyvavo Algirdas Grigaitis, 
kviestiniai svečiai — Eug. Bū
tėnas, Alg. Kezys, Vyt. Maže
lis. Pastarųjų nuotraukos ne
buvo premijuojamos. 22 foto 

te, kur dirbo General Motors 
Co., vėliau persikėlė į Kanadą ir t m ą " atliks mergaičių choras "Ai 
ten turėjo tabako ūkį. Paskuti- j (jas", vadovaujamas muz. D 
niaisiais metais, atvykęs paato
stogauti į Floridą .susirgo ir po 
ilgos bei sunkios ligos mirė. 

Deksnytės-Powell. 

— Londono, Ont., lietuviai 

porai savaičių atostogų į Chica- j West Palm Beach, Fla., Anta-! 6 , .„. " . ; grafai buvo iš Chicagos ir apy-
gą ir apsistojusi savo dukros j nina Lauraitienė, La Grange j ***? ™ " Į skaičiumi, šioje pa-; ^ ^ g į § t o l i m e s n i ų vietovių, 
ir žento Vakarės ir Leono Va- Park, 111., Juozas Lukošius, CM- r c x l° J f dalyvavo £i lotogratai j ^ ^ m r o d o j e b u v o p a t e i k t o s 

cago, DL, pratęsė prenumeratas s u f o t o d a r b a i s m 3 " s k a i d r e " 

spaudos rėmėjai lapkričio 13 
Petras Aleksa, J. Daunoras, ~ Feliksas Andriūnas, Balfo A r e n g i a s p a u d o s b a l i ų Šiluvos 

R. Jelionytė, J. Budelskytė-Lass, | i r kitT* organizacijų veikėjas | M a r i j o s parapijos salėje. Meni-
Zunė Žilevičienė 
Žukas. 

Parodą dar galima aplankyti 
šiokiadienių vakarais. Ji bus 
uždaryta lapkričio 7 d., taigi 
ateinantį sekmadienį. Kas dar 
jos nematė, turėtų atvykti į 
Čiurlionio galeriją Jaunimo cen
tre ir pasidžiaugti mūsų foto
grafų laimėjimais. Cbk). 

Rimantas i Philadelphijoje, iš okupuotos Į n ę p r0gramą atliks Toronto 
j Lietuvos gavo liūdną žinią, kad i "Gintaro" dainininkės, vadovau-

PAGERBTAS 
KUN. JUOZAS PRUNSKIS 

Kun. dr. 

Panevėžyje mirė jo sesuo a. a. 
Veronika Gibronienė. Mirė nuo 
širdies atakos rugsėjo 3 d. 

jamos G. Paulionienės. Pelnu 
norima paremti lietuvišką spau
dą, kuri yra būtina Kanados 
lietuvių informacijai ir dides
niam bendravimui. 

— Kun. Petro Ažubalio sti-

laičių namuose. 
_ _ _ . _ . _ _ _ _ su 10 dol. auka. Labai ačiū. 

X SoL Jonas ir Natalija Vaz- X Juozas Žilionis, Cleveland, 
neliai, Gifts International pre- J x Kun. A- Grigaitis, Amster- Qhio, visuomenininkas, mūsų 
kybos namų savininkai, vakar I dam, N. Y., mūsų nuoširdus rė-; n u o š i rdus rėmėjas ir bendradar-grįžo iš Floridos ir vėl patar- į mėjas, pratęsė "Draugo'* prenu-
nauja savo klijentams, ypač rū-1 meratą, užsisakė naujausių lei 
pinasi turėti 
dovanų. So! 

127 spalvotos ir 23 nespalvotos, 
taigi 150 nuotraukų. Be to, ek
rane buvo parodyta apie 300 
nuotraukų skaidrėmis. Jas pa
teikė 11 fotografų: J. Anysas, 

bis, šiomis dienomis vėl atsiun- į p B a r t u š k a E Būtėnas, R 
klijentams, ypač ru- , meratą, uzsisaice naujausių lei- ^ ^ d o l ^ parduotas knygas. I . . . . . . T r a i H e l v t ė ^ 
i įvairiu kalėdinių s dinių ir didesnį skaičių kalėdinių LeM a č i ū . *" ; ^ ^ * G r t a S Z 
1. J. Varnelis buvo . kortelių. Savo laiškelyje rašo: i Gnncevicius, A1& G n g a ^ , Z. 

— Bronė Strikauskienė, Phoe-
nix, Ariz., lietuvių visuomenės 
darbuotoja, spalio 17 d. gražiai 
atšventė savo gimtadienį, sulau- į pendijų fondas dauguma bal-
kusi pensininkės amžiaus. Ta i sų paskyrė 1000 dol. Danutei 
proga buvo atlaikytos šv. Mi- į Skukauskaitei, studijuojančiai 
šics ir surengtas priėmimas Vo- \ žurnalistiką ir Rytų Europos 
kiečių restorane, kur dalyvavo j istoriją Ottawoje, 500 dol. — 

Juozo Prunskio. sukaktuvininkės artimieji. Gra- j Rrūnui Kalinauskui, studijuo-
Amerikos Lietuvių Tarybos in-1 žiais eilėraščio žodžiais ją pa- į jančiam Yorko universitete ir 
formacijos vedėjo. 75-rių am-'' sveikino Viktorija Zakarienė, į besireiškiančiam lietuviškoje 
žiaus ir 50 metų kunigystės ju- j taip pat sveikino ir linkėjo ge- j veikloje, 250 dol. 
biliejinis pagerbimo banketas ' ro gyvenimo ir kiti draugai. 

Viliui Gri-
užiui, studijuojančiam evan-

j gelikų teologiją V. Vokietijoje. 
i Stipendijos bus įteiktos lapkri-

pakviestas atlikti meninę pro- į " . . . skiriu 25 dol. auką. tai ma-
gramą JAV LB 

x Aldona ir Kazys Černiaus- Kripavičiūtė, A Prapuolenis, G. 
tarybos" sėsi- * no parama "Draugui", kad jis ir * •* Chicago, DL, J. ir J. Dauge-: Vaitienė. St. Žilevičius. 
*, oi-OA **_ tnlisn «,i*n, iaikvti« \r tpikti I lai, Ormond Beach, Fla., visuo-į Fotografijas parodai is pn-

meniriinkai, įvairiomis progomis statytų eksponatų atrinko ko
joje, kuri buvo spalio 23-24 die- i toliau galėtu laikytis ir teikti 
nomis St. Petersburg Beach,' visiems reikiamas žinias". Kun. 

buvo spalio 30 d. Liet. Tauti- i __ A a Antanas Baltušnikas, 
niuose namuose. Tą dieną buvo j 6 9 m e t ų a m ž i a u s > s t a i g a m i r ė j -
ir Altos organizacijų atstovų M e s a A r i z č i a j i s b u v o s u § e i . j cio 28 d. 
suvažiavimas. Kun. J. Prunskio m a a t v y k ę s g Chicagos prieš i - D a i l Alfonso Dargio is 
pagerbimą ruošė Altos valdyba, j , rj.,.i -metų. Daugelį metų dir-] Rochesterio, N. Y., dailės dar-
bet visą ruošą ir iniciatyvą ture- , ^ k a i p m aš inis tas Internatio- i ^ų P a r°d a huvo Prisikėlimo pa-
jo valdybos narys dr. Leonas r a j H a r v e s t e r bendrovėje. Pa- i rapiJ08 salėje spaho 16-17 die-
Kriaučeliūnas. Salė buvo pilna, i ] a į a o tas Oueen of Heaven kapi-'- riom^s- Dalyvavo ir pats daili-
Buvo įvairių organizacijų atsto- n ė s e jggggA* Ariz. Nuliūdime niekas, išstatęs apie 80 savo 
vai, lietuvių vyresnio amžiaus | ] i k o ž m o n a Emilija, duktė Dolo-, ^^ų. 

res, brolis ir sesuo. 

Fla. A. Grigaitį skelbiame garbės atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai misija; E. Būtėnas, R. Jeliony-

veikėjų ir jų vaiitai. 
Atidarymo žodį tarė dr L. 

X Neužmirštamas Alyvų So- prenumeratorium, o už vertim-
delfe. Egipto faraono šventyk-' m ^ lietuviško žodžio tariame 
los, Delfų ir Korinto paminklai j nuoširdų ačiū. 

X Valentinas Saladžius, Mia-
mi Beach, Fla., visuomeninin
kas, pedagogas, pratęsė prenu-

Išvykstama Joalandžio m e ratą, pridėjo 10 dol. auką ir 
palinkėjo visam "Draugo" š t s u Į * * ? * ^ knygos paramai. 
bui sėkmės. Nuoširdus ačiū už D a i a c l u -

Graikijoje. Šias istorines vietas 
matysite keliaudami su "Drau
go" administracijos ruošiama 
kelione 
21 d. 1933 metais. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643 — Telefo
nas (312) 238-9787. (pr.) 

x LB Brigton apylinkės val
dyba kviečia atsilankyti į r u 

tė ir A. Kezys. Fotografų pre 
mijavimo komisiją sudarė 3 ne
lietuviai, foto meno specialistai: 
Bill Arsenault, Jeff Schewe ir 
Jim Vaughan. Jie, atidžiai per
žiūrėję pateiktus foto darbus, 
spalvotų nuotraukų skyriuje 
premijas paskyrė: I v . — Fe
licijai Banytei, H v. — Daivai 

t L. Blynaitei, EI — v. — Vladui 
viską. x Balys Lukas, Deitona, Fla., Į Feiferiui. Nespalvotų nuotrau-

X Lotofagų šalies sutiktuvės, pakeisdamas adresą, atsiuntė | kų skyriuje I vieta atiteko Dai-
Lapkričio 14 d., sekmadienį, į 1° ^*. auką. Labai ačiū. Nau 

aciu. 
X Eugenija Gečienė, Dayton, 

Ohio. užsakė anglų kalba kny
gą "Lithuania 700 Years", ku
rią pasiuntėme jos nurodytam 
asmeniui. Be to, E. Gečienė 
kartu pridėjo ir 10 dol. auką lie-

La-

— Vincas Ruseckas, Phoenix, I 
Ariz., Lieturių Bendruomenės '• 

Kriaučeliūnas, sveikindamas su
sirinkusius i r pasakydamas su
buvimo tikslą ir pristatydamas I aPY1- pirmininkas, gavo liūdną 
kun. J. Prunskį. Geras pavyz- ' žinią iš ok. Lietuvos, kad ten j 
dys, kai vienas žmogus gali pa- m i r ė jo brolis a. a. Mykolas Ru-'; 
, .. , ,-j ,. a , - iim<LjiĮj Tnin r>nt nk T ip^nvnie Northwestern leKtuve, kuria-
daryti be didehų reiKaiavimų ir; secKas. įaip pat OK. į^e.uvoje . . . . . • -

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GDIĖ LEKTT3 E 

2:30 vai. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie, LMF Chicagos 

_ klubas rengia naujosios Anat. dens vakarą, iaokncio 6 i c T . . . . . . . . , T . . . . r n ATT- Kaino eiierascių knvgos Loto-val. vak. šauhų namuose. 2411r . . , .., 7. Tr. « , 4« am-Z-*.7 \t - i • fagu salv sutiktuves. Visi ma-W. 43 Street. Bus nuotaikinga Į , . . , . » . . . „_ . _ i lomai kviečiami sKaitlmgai da-programa. šilta vakariene. Gros . r . 
B. Pakšto orkestras. Įėjimo au- i ^ ^ ' ^p 

ka 12.50 dol. Rezervacijoms į X Dr. Algirdas Maciūnas, 
skambinti telef. 376-3186 arba , amerikiečių ir lietuvių visuome-
523-3899. Visi kviečiami daly- Į nėję plačiai žinomas chirurgas, 
vauti. fpr.). pasižymi ypatingu dosnumu lie-

x Lietuvių Fondo Fed. Kre
dito kooperatyvas duoda pas-
kclas namams pirkti fmort-
gage) ir skaito 12.9%. (sk.). 

y Reikalingas jaunirnas spe
cialiam kursuj. kur b - ^ raruoš-
ti naujai mokslo sričiai. Baigę 
kursą galės uždirbti 50,000 dol. 
pf.r metus Skambint: Vacys — 
ie:_ 43fi-9W7 (sk.) 

jas jo adresas: 2713 Thornberry 
Ct., Deitona, Fla. 

X Dr. Jorge ir Sofija Galante, 
Oak Brook, pratęsė ''Draugo" 
prenumeratą su 15 dol. dienraš
čio stiprinimui. Nuoširdus ačiū 
už lietuviško žodžio vertinimą. 

X Teis, Petras Stakė, Chica
go, Ui., Janina Kutka, Australia, 
Albertas Astra, Miiibrae, Cal., 
Vytautas Sabaitis. Brockton, 

tuvių šalpai. Šio rudens vajaus I Mass., G. Mitsevicz, Chicago, 
proga jis įteikė Balfui 800 dol. Į m., įvairiomis progomis atsiun-
auką. Balfas reiškia gilią pa- j tė po 10 dol. aukų. Labai ačiū. 
dėką dr. Maciūnui ir labai įver-' _ - —. 

Brone Čižikas, Chicago. 

vai L. Blynaitei, H v — Dainai 
Juozevičienei ir UI v — Rūtai 
Musonytei. Dr. M. Budrienė 
pasveikino .laimėjusius ir įteikė 
jiems atitinkamus pažymėjimus. 
Nors parodos dalyvių tarpe vy
ravo vyrai (19 prieš 11 mote
rų), bet iš 6 premijų 5 nusinešė 
moterys. 

Nors fotografų ir nuotraukų 

išlaidų daug darbų lietuviškam 
reikalui. Jis pakvietė studentę 
R, Tričytę pravesti šio vakaro 
programą. 

Prasmingą maldą sukalbėjo 
pakviestas kun. A. Stasys, gy
venąs St. Petersburg Beach, 
Fla. Po to visi buvo pakviesti 
pakelti šampano stiklus ir su
giedoti Ilgiausių metų jubilia
tui. Pradedant vaišes, buvo pri
statyti kun. J. Prunskio sesuo 
dr. A. Garūnienė ir jos vyras d a r b ų ^ ^ k u r i o ^ ^ p e r 
dr. Garūnas, brolis Jonas, sve-

mirė Onos Sablovskienės brolis į me skrido 390 keleivių, prieš 
nusileidžiant Chicagoje keleivė 
Eun Sook Kim, pasilikdama sa
vo atloštoje kėdėje pagimdė 
mergaitę. Gimė tris savaites 
prieš laiką, bet sveika. Moti
na ir naujagimė nugabentos į 
Resurection ligoninę. 

IŠGELBfcJO LIEMENĖ 
Policininkas M. Conroy, 25 m., 

a. a. Antanas Mikalauskas. 
— Danguoiė Mickūnaitė iš 

Chicagos persikėlė į Phoenixą, 
Ariz., ir pradėjo dirbti kelionių 
biure pačiame aerodrome. Ji 
gražiai kalba lietuviškai ir lie
tuviams su malonumu patar
nauja. 

čiai — Altos pirm. dr. K. Šid
lauskas, Ateirininkų federacijos 
vadas J. Laučka, Amerikos Lie-

nebuvo labai daug, bet jos vi- tuvių Tautinės s-gos pirm. inž. 
sos, tiek premijuotos, tiek ne-1 Vacį. Mažeika, Altos veikėjai 
premijuotos, buvo labai aukšto 
meninio lygio. Daugelis jų pri-

Albert Vinik, dr. P. Atkočiūnas 
ir kiti. Žodžiu sveikino įvairių 

tina gražią paramą. (pr.). 
X Dėmesio! Kreipiuosi į lie-

111., D. Viskantas (Mrs.), Victo-
ria, Kanada. Miami Lithuanian 

minė gerų dailininkų pieštus: organizacijų atstovai, kaip inž. 
paveikslus. ! G Lazauskas. Vytautas Joku-

Parodos organizatorius Sta- baitis ir A. Pautienis, Povilas 
sys Žilevičius, kiti talkininkai i Dargis, L. Stukienė. 

Altos vaidybos varau K. Rad- Roliing Meadow priemiesty lap-
vila įteikė jubiliatui jo atliktų j kričio 1 d. buvo iškviestas nu

gabenti moterį į psichiatrinę li-
skaitė stud. A. Tričytė. I goninę. Moteris. pagriebusi 

T «, , . , . . Į žirkles, smogė jam į nugarą, bet 
Kun. J. Prunskis savo žodyje .. . . , , . . . --• 

: . : policininkas devejo nepersauna-padėkojo už dovaną, prisiminė 
pirmąsias dienas Amerikoje, Al
tos reikšmę, iškėlė jo bendrą 
darbą kovoje už Lietuvos laisvę. 
Jam baigus, visi dar kartą su
giedojo Ilgiausių metų. Po to 
buvo linksmoji dalis, kuriai va
dovavo Ąžuolas Stelmokas. 

S. D. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
nj»sini8is įmokpimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutua' F « ° r a : Savings. 2212 
West Cermak Road. — TeJef. 
VT 7-TT47. ( sk) . 

^ Denjrianv ir Taisom* visų 
rfiftiŲ stogus. Už savo darbą 
earar.tu'-jarr ir ?same apdraus
ti SkaJT.bi-Ki*e \rvydui Kieiai 
tel. 434-96."-5 arba 737-1117. 

fsk.). 

tuvių visuomenę, norėdama su- j American Citizens Club, Miami 
žinoti, kurie planuoja apsigy- j p i a . (per Pijų Lapinską, klube 
venti buv. Saleziečių — dabar Į piiroininką) atsiuntė po 10 dol 
Gerojo Ganytojo globos — gra- Į aukų. Labai ačiū. 
žiuose namuose Cedar Lake. In- Į 
diana. Suinteresuoti Drašomi ra-; 
syti 3222 W. Marąuette Rd., 
Chicago, ni. 60629 arba telefo-
nuoti 436-6376 ir 436-6294 ry
tais ?•£ vai. ir vakarais 9-12 
vai. 

Su pagarba 
Ona Pranckevičiūtė 

(sk) . 

x Dail. Viktoro Petravičiaus 
parodos atidarymas bus "Gale
rijoje", 744 N. VVells St., šį penk
tadienį, lapkričio 5 d., nuo 5 iki | 
9 vai. vak. Visi kviečiami atsi
lankyti, (pr.). 

x JAV LB Lemonto apylin-
I kės \-aldybos nar*>, Aldona šo-

liūnienė priima užsakymus į l 
Lemonto 20 metų sukaktuvinį 
banketą, kuris įvyks lapkričio 
6 d. Retsos salėje, 8025 South 
Cass Avenue, Dariem Bus įdo> 

x Povilas Kilius finansinin
kas ir ilgametis L. Fondo pelno 
investavimo komisijos pirmi
ninkas, kaip ir kiekvienais me- j nu meninė programa, puiki va 
tais. taip ir šį kartą suorgani- ' karienė ir šokiai. Bilieto kaina 

tarnauja lietuvius, nuosavybės I zavo 10 asmenų stalą į L. Fon- ; įskaito pietus ir visus gėrimus 
pirkime bei pardavime. Jai j do jubilinejinį pokylį, kuris bus ; per vakarą. Prašome užsisakyti 
skambinkite tel. 767-0600, Bu- lapkričio 27 d. Jaunimo centre, stalus skambinant AManai šo- Gen. T. Daukanto ir Y 
drattis Realty. (sk.) | (pr.). ' liūnienei tel. 2,57-6739. (pr.). Į 

• Danguolė Valentinaitė, ap-

mą liemenę ir tas jį išgelbėjo. 
MIR£ VADOVAUJANTIS 

SERBAS 
St. Sava serbų kultūros klubo 

prezidentas Slobodan M. Dras-
kovich, 71 m., serbų laikraščio 
"Sirpska Bcrba" (Serbų kova), 
mirė spalio 31 d. Chicagoje. 
Muencheno universitete buvo 
gavęs ekonomijos doktoratą, 
yra profesoriavęs Belgrado uni
versitete. 

:;n;iium!iiiniiH»min:nrmuinn«HHii 

SIHTAJUS P. 6EPINAS 
1649 W. 98rd Oti—I 
Chic««o, m. 60029 

Tel. 776-5162 
Kt*dien S—6 vai. vmk. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
llliUIlHIlitlUlIlHilIHUIIilHIIHIIIimilll 

ičio 8 d. Le „ i * i \ > n s,* 

Advokttit iONAS G1BAIT11 
« 4 1 8ti Kedrf#> Av«nt*e 
Chloro, ŪMnota 6069B 

Tm, — T7M700 
r>*irho vs.; nuo 9 iki T ^nl, v i i 
Ątdii* 9 vi i r iki 1 vii. d. 

\uotr. P. Maitos 

* t 
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