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PABALTIECIŲ DELEGACIJA PAS AM6. GOLDBERGĄ 
Atsakinėjo į Pabaltijį liečiančius klausimus ir primine savo nusivylimą Amerikos spau
da ir komunikacijos priemonėmis, mažai besidominčiomis labai svarbia Belgrado kon
ferencija 

įiryt^a"^<---?:?'*«"«*-,'y,i,.|Ji-. 'i t.v.iijffyf-' 

Washingtonas. — Lapkričio 
15 Valstybės departamente am
basadorius Arthur Goldberg su
sitiko su Amerikos Baltų komite
to nariais ir atsakinėjo į jų klau
simus. Goldbergas iš Belgrado 
atskrido tik kelioms dienoms ir 
iš jų daugiau negu dvi valan
das paskyrė pabaltiečiams. 

Konferencijoje iš lietuvių da
lyvavo šio komiteto pirmininkas 
dr. Jonas Genys, JAV LB atsto
vė Aušra Zerr; iš estų Ilmar 
Pleer ir Gerhardt Buschmann; 
iš latvių dr. Olgerts Pavlovskis 
i i )yjxill & U 1 3 1 C I I 1 S . 

Ambasadorius, atsakydamas į 
dr. Pavlovskio klausimą, ar Ame
rika ketina Belgrade iškelti Pa
baltijo valstybių okupacijos klau
simą, pasakė, kad kaip tik š'an-
dien yra keliamas klausimas, nu
matytas Helsinkio akte, ap'e tau
tų apsisprendimą. Goldbergas ta
čiau nieko daugiau negalėjo pa
sakyti, išskyrus, kad paminėjo 
buv. prezidento Fordo komenta
rus,, padarytus daugiau negu 
prieš dvejus metus Hels'nkio kon
ferencijos išvakarėse. Iki šiol ap
sisprendimo klausimas Belgrade 
nebuvo minimas. 

Aušra Zerr užklausė, ar pasku
tinieji įvykiai Vilniuje, riaušės 
po Uetuvių-rusų futbolo koman
dų rungtyn :ų bus diskusijų objek
tu Belgrade. Goldbergas atsakė, 
jog Amerikos delegacija pirma tu
ri gauti detalių informacijų apie 

tuos įvykius Vilniuje. 
Pleer atkreipė Goldbergo dė

mesį į didelę neteisybę ir nely
gybę, skleidžiant spausdintas in-
formac'jas Amerikoj ir Sov. Są
jungoj. Tuo tarpu, kai sovietų 
propagandiniai spaudiniai Ame
rikoj gali būti laisvai siuntinė
jami, Amerikos piliečiai anon pu
sėn savo leidinių nusiųsti negali. 
Tai ypač liečia pabaltiečius. Am-

Arthur Goldberg 

basadorius atsakė, kad Amerika 
remia tos rūšies rezoliuciją. Ją 
rems Vakarai ir neutralieji. 

Dr. Genys priminė faktą, kad 
lankytojams Pabaltijo kraštuose 
neleidžiama niekur kitur keliau
ti, kaip tik į valstybių sostines ir 
dar vieną kitą aprėžtą miestą. 

Ambasadorius tą faktą patvirti
nęs priminė, kad ir jam^ prieš ke
letą metų, norinčiam aplankyti 
savo tėvų, kurie buvo Ukrainos 
žydai, miestelį, pradžioj nedavė 
leidimo. Buvo daug sunkumų ir 
atmetimų, kol galų gale sovietai 
leido įvažiuoti. 

Ambasadorius atskirai susitiko 
su dr. Pavlovskiu, gerai žinoda
mas, kad jis planavo su juo pa
simatyti Belgrade, bet jugoslavų 
policija neprileido ir išvarė. Vė
liau Goldbergas su pabaltieči?is 
Belgrade buvo susitikęs. Užtikri
no, kad jugoslavai daugiau ne- j 
darys kliūčių susitikti, jeigu tik 
bus prisilaikyta jų įstatymų. 

Goldbergas prim nė savo ne
pasitenkinimą ir nusivylimą Ame
rikos spauda ir kitonrs komuni
kacijos priemonėmis. Tos priemo
nės labai mažai informucia apie 
Iaba : svarbią Belgrado konferen
ciją. Jų informacija ir parėmimas 
turėtų labai daug reikšmės kon
ferencijos eigai. J;s dar minėjo, 
kad prezidentas Carteris buvo j 
davęs instrukcijas žmogaus teisių 
klausimu būti agresyv'am, bet ir
gi svarbu išlaikyti tam tikrą dip
lomatinį taktą, reikia žinoti ka
da ir kokia forma iškelti žmo
gaus teisių klausimą. 

Ka ; pasibaigs šitoji konferenci
ja Belgrade, numatoma, kad po 
poros ar pustrečių metų vėl bus 
panašus suvažiavimas- Kur tai 
bus, dar nesutarta. 

Lai dzivo Latvija! 
Rygos, Latvijos sostines senamiesčio kampelis. Latvi ja Šiandien mini 59 m. sukaktį nuo nepriklausomybes 
paskelbimo * 

Rusai kraustosi 
iš Somali jos 

Mogadishu. — Sovietai prade
da kraustytis iš Somalijos. Tre
čiadienį išskrido 117, o likę iš
vyks iki šios savaitės pabaigos. 
Sovietai, išvykdami, vežasi prisi
pirkę daug vakarietiškų prekių 
ir, sako užsienio laikraštininkai, 
aerodrome juos muitininkai smul
kiai kratė, rusai tokia krata bu
vo labai nepatenkinti. Vežėsi jie 
ne t ik drabužių, bet ir daug 
lengvos muzikos plokštelių bei 
Vakaruose išleistų knygų. 

Kongreso delegacija 
Somali joj 

Mogadishu. — Vakar į Soma-
liją atvyko Atstovų rūmų Karinio 
komiteto pirmininkas Melvin 
Price (dem.,111.). Dar š.ši kiti 
kom'te 'o nariai atvyks vėliau, jie 
dabar lankoki Kenijoj. 

Jų atvykimas į Somaliją turi 
dideles reikšmės. Vakaruose spe
kuliuojama, kad Amerika ar Va
karai įpradės teikti karinę pagal
bą, o kongresmanai atvyksta ge
riau susipažinti su esama padė
timi. 

Wash ing onas. — Valdybės 
departamentas rekomenduoja 
Brazilijai parduoti atominei jė
gainei reikalingų medžiagų. Re
komendacija Baltiesiems rū
m a m s pateikta savaitę prieš sek
retoriaus Vances numatytą kelio
nę į Braziliją ir kitas Lotynų A-
merikos šalis. 

Gierek lankėsi Vilniuj 

Vilnius. — Spalio revoliucijos 
minėjimo išvakarėse Vilniuje ke
turias dienas viešėjo Lenkijos de
legacija, vadovaujama partijos 
šefo Edvvardo Giereko. Lankėsi 
ok. Lietuvoj ir kai kurių kitų R. 
Europos sritinės delegacijos — iš 
Erfurto (R. Vokietijos), Haidu 
Biharu (Vengrijos), Balstogės ir 
k. 

Mondale pagerbs 
rusų disidentus 

Washing»nas. — Viceprezi
dentas Waiter Mondale sutiko 
atsilankyti ir kalbėti parengime, 
skirtame erisiminti ir pagerbti so
vietų dis'dentus Sacharovą ir su
imtąjį Sčaranskį. Nujaučiama, 
kad iš to gali būti ir tam tikrų 
politinių komplikacijų. 

SADATAS SIRIJOS PRITARIMO 
NEGAVO 

Damaskas. — Egipto preziden
tas Sadatas kelionei į Jeruzalę 
Sirijos prezidento Assado pritari
mo negavo, bet Sadatas sakė, kad 
vyks visvien. "Nors mes nesuta
rėm dėl taktikos, bet sutariam 
dėl strategijos", sakė Sadatas 
spaudos konferencijoj. Jis panei-

Vance įspėjo sovietus 

Londonas. — Vakarų laikraš
čiai paskelbė, jog valstybės sek
retorius Cyrus Vance dar kartą 
įspėjo Sovietų Sąjungos vyriausy
bę, kad disidentų persekiojimas ir 
jiems keliamos teismo bylof. So
vietų Sąjungoje gali neigiamai 
atsiliepti į Amerikos sovietų san
tykius. Vance, spaudos žiniomis, 
iškėlė disidentų problemą ir su
sitikęs su Sovietų Sąjungos am
basadorium Washingtone Ana-
toly Dobryninu. 

Meka, Saudi Arabija. — Į vi
so pasaulio muzulmonų švento
vę Meką atvyko ir muzulmonų 
piligrimų grupė iš Izraelio. Toks 
atsitikimas pirmas. Iki šiol Iz-
aelis piligrimų neišleisdavo. 

gė gandus, kad apie kelionę prieš 
tai tarėsi su Amerika ir Saudi 
Arabija. 

Kairas. — Egipto užsienio rei
kalų ministeris Fahmi , protestuo
damas dėl Sadato nu ta r imo skris
ti į Jeruzalę, vakar atsistatydino. 

Damaskas. — Vakar prie Egip
to ambasados Sirijos sostinėj spro
go bomba. Tai buvo protestas 
prieš Sadato pasiryžimą keliau
ti į Izraelį. 

Gaisru stebėtojai 

Londonas. — Kai streikuoja 
britų gaisrininkai, gaisrams ge
sinti šaukiama kariuomenė. Prak
tiškai kareiviai kartais nedaug 
ką gali padėti. Jie tik stovėjo ir 
žiūrėjo, kai sudegė du sandėliai 
Glargovve ir Nevvcastle, tas pats 
buvo ir kai degė viena Londono 
jėgainė. 

Lietuvos lankymas 
nepalengvėjo 

Paryžius. — Už:ienio spauda 
atkreipia dėmesį į ta i , kad po 
Helsinio susitarimų komunikaci
ja ta rp Lietuvos ir laisvojo pa
saulio kraštų nei kiek nepaleng
vėjo. Lietuvos negali laisvai lan
kyti ne tik žurnalistai, bet ir tu
ristai. Dėl to ir žinios iš Lietu
vos Vakarus dažnai pasiekia su 
dideliu .pavėlavimu. 

Paryžius. — Klaus Croissant, 
Vakarų Vokietijos advokatas, gy
nęs Baader-Meinhof teroristus, 
prancūzų buvo perduotas vokie
čiams. Vokiečiai jį pasodino į ka
lėjimą už pagalbą teroristams. 

ILO mažina biudžete 

Geneva. — Tarptautinė dar
bo organizacija (ILO), vakar su
sirinkusi posėdžio, pirmiauia nu
tarė sumažinti biudžetą 21.7 proc. 
Priversti buvo tai padaryti po to, 
kai Amerika, padengusi kasmet 
25 proc. viso biudžeto, išstojo. 

Daug netinkamų 
į kariuomenę 

Washingtonas. — Iš kariuome
nės dalinių, verbuojamų tik sa
vanoriškais pagrindais, nebaigus 
viso apmokymo paleidžiama dau
giau negu 40 orocentų. Palei
džiama dėl nedrausmingumo ir 
kitų nepageidaujamų ypatybių, 
sako Pentagono atstovai. 

100 milijonu Fordo 
automobilių 

Mahvvah, N.J. — Fordo kom
panija, veikianti Amerikoj ir už 
ribų jau 70 metų, Mahvvah su
statymo įmonė; oagamino ir iš
leido 100 milijoninį automobilį, 
auksinės spalvos Fairmont Fu-
tura. 

"Dievas ir Tėvyne" Nr. 2 

Kovoje už tiesą 
Kun. Antano Yliaus kančių kelias 

n 

Washingtonas 
ministracijai pri< 
tai, kad SALT d 
kalbėjimai, kuri 
laikyti paslapty. 

se Washingtono s 
šo sov ietai patikr 
riais prasmunka 

— Carterio ad-
Naištauja sovie-
ybų eiga, pasi-
buvo sutarta 

/inomi plačiuo-
uoksniuose. Pra-

inti kanalus, ku-
* paslaptys. 

ir įaivai bug pradėti tuštinti dar t) 
- :.'~a::ų krc-vcjų streUtas oa.g.,s 

aavaitga^ 

KALENDORIUS 

Lapkričio 18: Romanas, Seve
riną, Dainotas, Liubarte. 

Lapkričio 19: Odonas, Salomė
ja, Lizdeika, Ledrūna. 

Saulė teka 6:42, leidžias 4:29. 

ORAS 

• Dalinai saulėta, vėsu, apie 40 
laipsnių. 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Išvaro iš parapijos 

Viršininkas nustebo ir kartu 
džiaugėsi, kad kun. A. Ylius pas 
jį atvyko pats: matyti, galvojo, 
jog dabar bus geriausia proga 
įtraukti ji į savo voratinklį. Jis 
pirmas pasisveikino ir tarė: 

— Stebiuosi, kad nekviestas 
atvykai. 

— Bėdos privertė. 
— Kokios čia bėdos. Manau, 

kad mes tuoj jas sutvarkysime. 
— Atvykau pasiteirauti, kodėl 

iš manęs atėmėte registracijos 
pažymėjimą. 

— Nejaugi nieko nenujauti? 
— Visiškai nieko. 
— Ar žinai, kad mes turime 

tavo darbų nuotrauką? 
— Iš kur aš galiu žinoti? 
Viršininkas išdidžiai parodo 

nuotrauką ir grasinančiai klau
sia: 

— Matai? Kas čia yra? 
— Matau, — ramiai, nė kiek 

nesum'šcs, nenustebęs atsako 
kun. A. Ylius. — Tai "Tauro" 
apygardos š abo narių priesaika. 

— O kam ta priesaika buvo 
reikalinga? Argi ji tau nieko ne
primena? 

— Primena. Ką? jus žinote 
neblogiau, negu aš. Tik nesu
prantu, kodėl jūs ryžotės taip nai
viai šia nuotrauka mane gąsdin-
'i. Nusigąsti nėra ko, ne", ta prie
saika buvo reikalinga tam, kad 
sustotų žudynės; ji kaip tik įro
do, kad aš kovojau už 10 Die
vo įsakymų laikymąsi ir už tai, 
:ad Lietuva vėl atgautų nepriklau
somybę, kad jį vėl būtų laisva 

tauta laisvų tautų tarpe. Už ši
tas savo pastangas ir norus aš 
atsėdėjau 10 metų ir virš metų 
negalėjau iš Vorkutos grįžti į Tė
vynę. Daugiau šita nuotrauka 
m a n nieko nesako ir, kartoju, ne
gąsdina. 

Gundymai nesiliauja 

Viršininkas, supratęs, kad 
nuotrauka jam nepadėjo, pakeitė 
toną: 

— Aš gerai žinau, kad esi pats 
mokytas vyras. Galėtumei mesti 
senas atgyventas, pasenusias pa
žiūras ir prisidėti prie mūsų. 

— Kad mano pažiūros yra pa
senusios ir atgyvenusios, malo
nėkite įrodytL O jūsų pažiūras, 

Leščių, Pernaravos vis., Kėdainių 
apa., bažnyčia la:ctotuvių metu 

(15 Br. Kvikho archyvo) 

t.y. marksizmą-leninizmą aš ži
nau, atrodo, neblogiau už jus-
Ir šis marksizmas-leninizmas 
kaip antireliginė ideologija kri
tikos neatlaiko. Štai, parašiau sa
vo bendrakursiui Jonui Ragaus
kui, jūsų pažiūrų šalininkui, laiš
ką per "Mokslo ir gyvenimo" re

dakciją, tačiau nei redakcija nie
ko nespausdina, nei Ragauskas 
jau daugiau kaip pusė metų ne
atsako bent iš mandagumo. Va
dinasi , neturi ką atsakyti. Vadi
nami, mano pažiūros stipresnės. 

— Atsakys, atsakys... 
— Pažiūrėsim, ką jis atsakys. 

Jeigu norite, kad aš su jumis 
bendradarbiaučiau, pirma su
griaukite mano įsitikinimus, su-
muškite mano principus, įtikin
kite mane, kad Dievo nėra, kad 
žmogus neturi nemirtingos sielos, 
kad nėra pomirtinio gyvenimo. 
Kol mano idėjų nesugriausite, ai 
negaliu savo stipresnių pažiūrų 
mainyti ant jūsų silpnesnių — 
tai būtų visai neprotinga. 

— Aš jaučiu, kad šiuo metu 
paties idėjinės pažiūros stipres
nės už mūsų, bent pats tai-p įsiti
kinęs. Bet už tai kokia mūsų eko
nominė teorija ir praktikai 

— Jeigu marksizmas-Ieninizmas 
būtų tik ekonominių pažiūrų sis
tema, aš prieš ją nieko neturė
čiau. Bet, kadangi ji šaunasi bū
ti ideologinė sistema, nieko ne
išsprendžiami ligi galo, sutikti ir 
nuolaidžiauti negaliu. Taigi, 
nors aš. vienuolis, ir pritariu 
jums dėl turtinių apribojimų, bet 
ideologijoje esu vis'škai priešin
gas jums. Supraskite pagaliau, 
kad kol nesugriausi'e mano ideo
logijos, tol nesusitarsime dėl 
bendradarbiavimo. O kad mano 
ideologijos nesugriausite, esu tik
ras visu šimtu procentų. Protin
giau būtų, jei jūs pagaliau palik-
tumėte mane ramybėje, nebegaiš-
tumėte laiko. 

— Dabar ir pats turėsi gra
žaus laiko, galėsi rimčiau pagal
voti ir persiorientuoti. Tada mes 
tau daug galėtume padė'i. Regist
racijos pažymėjimą greit atgau
tum, išsirinktum parapiją, vys* 
kūpą... 

(Bu* d*mp*ul 



• . . 

I 
DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 18 

Red. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Mapleaood, Cbicago; IL 60632 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7557 

MŪSŲ PAREIGA DALYVAUTI 
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME 
Nėra abejonės, kad vienas iš 

pačių didžiausių mūsų kultūrinių 
įvykių yra mokslo ir kūrybos sim
poziumas. Bene šimtinė pačių 
pajėgiausių mūsų mokslininkų 
savo specifinėmis paskaitomis 
bandys vienas kirą papildyti ir 
bent kiek supažindinti eilinį 
klausytoją sunkiai aprėpiamose 
srityse. Menininkų, literatų ir mu
zikų programos, atrodo, nepajėgs 
sutalpinti visų norinčių į kuklias 
Jaunimo centro patalpas. 

Mūsų sportinė šeima šį kartą 
taip pat turi kuo pasididžiuoti 
ir džiaugtis, nes ji pakviesta da
lyvauti šiame neeiliniame jvyky- i 
je. Atrodo, kad šis pakvietimas! 
kartu su Lietuviu bendruomenės 

artimesnėse ar įdomesnėse pa
skaitose, kultūrinėse programose, 
ir, ž'noma, svarbiausiai abiejose 
sporto sekcijos paskaitose. Kaip 
žinome, sporto sekcijai vadovaus 
Bronius Keturakis, sporco vetera
nas ir teoretikas, o paskaitas skai
tys Jurgis Jašinskas ir dr. Algir
das Vokietaitis, bene patys stip
riausi lietuviškojo sporto teoreti
kai. 

mandos ramstis pasaulio lietuvių 
žaidynėms. 

FUTBOLAS 
PIETŲ AMERIKOS 1977 M. 

TAURĖS VARŽYBOS 

Rio de la Plata upės, skirian
čios Argentiną nuo Urugvajaus, 
pakraščiais populiarioji P. Ame
rikos futbolo taurė jai keliauja 
penkioliktą kartą. 

Buenos Aires komanda BOOL 
Juniors, dabartinis Argentinos Bronius Keturakis. Mokslo ir kūrv-

Vienas kitas jau spėjo prasitar
ti, kad šie abu paskaitininkai nu
tolę nuo mūsų sportinio judėji
mo, nebeaktyvūs. Teisybė. Bet juk 
ir šis simpoziumas nėra kasdieni
nis įvyks, jis vyksta tik kas ket-

j veri metai, į jį susirenka moks
lininkai nebūtinai aktyvūs mūsų 

įvairių šakų geresnieji sportininkai 
gauna savaitės ar dviejų treni
ruotes. Taip pat Squavv Valley 
įruoštas pirmasis sporto medici
nos kompleksas. Dr. Irv. Dardi-
ko jau sudaryta speciali ir m o 
derniška programa. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

pakvietimu art:mesniam ryšiui i •> ,. . . 
K , . . . . . . , . kasdieniniame gyvenime ir ne su 
ir bendradarbiavimui mus lyg ir i , ,. . . . . _ . rr -
ištempia iš to pamestinuko sta- . . . . x- - A 

T . . . .. . . . ir mes negalėjome čia pas rodv-tuso ir jau galime pasijusti lygia- . __ .,. r . , . . •«-. r. „. . ' b,. . K . •7& . ti su eiliniais vadovais ir aktua-verciais su kitais bendruomenes ,. - , , . • -r • » „ 
. . . . . . . _ . liais klausimais. T a m vieta su-

nanais ir organizac jomis. I ai 
bene vienas iš didžiausių šios mū
sų centro valdybos nuopelnų. Tik 
iavaime aišku, visa tai iŠ mūsų 
reikalauja t am tikrų įsipareigoji
mų, žymiai daugiau pastangų, o 
svarbiausia, ypač šiuo atveju, — 
masinio dalyvavimo. 

Pradėkime lapkričio 23-27 die
nomis mokslo ir kūrybos simpo
ziumu. 

važiavimuose, žaidynėse. Kaip ir 
dalis tų mokslininkų, kurie paro
do noro grįžti prie lietuviškos vi
suomenės ir pasidalinti savo spe
cifinėmis žiniomis, taip ir Jašins
kas su Vokietaičiu bandys vėl su 
mumis sueiti (į artimesnį kontak
tą ir pasidalinti žiniomis. 

Nelikime jiems abejingi, o lap
kričio 26 d. 9 vai. ryto gausiai 

me:steris, kitoje trečiųjų rungty- Į bos simpoziume sporto sekcijos va
rlių kovoje parodžiusi daug šalto *>*»£ 
kraujo po lygiųjų ir po pratesimo, 
pagaliau baudinių mušime 5-4 
laimi Pietų Amerikos meisterio 
titulą. Boca Juniors šalininkų tar
pe džiaugsmui nebuvo ribų, nes 
ši komanda šiemet laimėjo Bue
nos Aires miesto titulą, Argen
tinos meisterystę ir dabar P 
Amerikos tam ės varžybas. 

Prieš dveietą metų net ir la
biausiai atsidavę klubo šalininkai 
nesvajojo apie tokį sta:gų šios ko 
mandes kelią į laimėjimus. Dar 
1975 m. komanda net nepasie
kė Šių varžybų finalinio rato ir 
smarkiai apvylė visus šalininkus. 
Tik naujam treneriui Juan Car-
los Lorenza perėmus koTu.ndą ir 
ją atitinkamai sustiprinus, atsi
darė durys į laimėjimus. Pats ko
mandos žaidimas nėra patrauk
lus žiūrovui, remiasi sustiprinta 
gynimo taktika su retomis kont-
raatakomis, dažniausiai užakri-
nanč'cmis pergales. 

Boca Juniors žaidėja:, jau pa
mėgę pergales, smarkiai ruošiasi 
didžiausiai pergalei koroanHinių 
Pasaulinės taurės varžybų finalu' 

i Moterų aukščiausios lygos pir- i 
J menybėse pasibaigė pirmasis ra- Į 

tas. Vilniaus Kibirkštis pradėjo | 
13 puikiomis pergalėmis: prieš i 
I Penzą 85-66. prieš Leningrado 

Spartaką 84-75 ir prieš Novosi-
b'rską 96-64. Trumpai pasidžiau
gusios pirmąja vieta, jos pralai
mi Maskvai 64-74 ir Rygos 111 
su didžiąja Semionova 58-78 ir 
atsiduria jai įprastoje penktoje 
vietoje. 

Buvęs rinktinės žaidėjas S. 
Stonkus su A. Poviliūnu išleido 
knygą "Teisėjavimo metodika 
krepšinyje". 

— Futbolo pirmos lygos pir
menybėse prasidėjo žūtbūtinės 
kovos. Kaip žinome, Vilniaus 
Žalgiris savo įspūdingą sezoną 
baigė visame pasaulyje nuskam-
bėjusiom's rungtynėmis prie? 
Smolenską. Dėl perėjimo į aukš
čiausią lygą burtais gavo Nalčiko 
Spartaką. Pirmosios rungtynės 
Nalčike prie 20,000 žiūrovų pra
sidėjo labai aštria kova, Žalgiris 
gynėsi puikiai, bet puolime ne 

Gausiai dalyvaukime mums dalyvaukime jų paskaitose 

PABALTIECIŲ TINKLINIO 
IR PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

Kaip jau buvo skelbta S. Ame
rikos pabaltiečių plaukimo pir
menybės įvyks gruodžio meru 4 
d, sekmadienį, Clevelando Case-
Western Reserve U-to plaukimo 
baseine, 10900 Euclid Ave. Pra-r 
džia 9 vai. ryto. Varžybas vyk
do Cleveland L.S.K. Žaibas se
kančioms klasėms: vyrų, moterų j 
(virš 15 m. ) , jaunių ir mergai
čių A, B C ir D . 

Dalyvių skačius neribojamas, 
lietuvių pirmenybės bus "vestos 
iš šių varžybų. Varžybų vadovas 
bus ŠALFAS-gos plaukimo vądo.-
vas Arvydas Barzdukas. • . . 
• Tą. patį sav.ąitgalį t#ip pat Cle-

velande. pradedant gruodžio 3 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto įvyks ir Š. 
Amerikos pabaltiečių tinklinio 
pirmenybės. Jas taip pat organi
zuoja Clevelando L.S.K Žaibas, 
ir bus šiose klasėse: vyrų, mote
rų, jaunių ir mergaičių (gini. 
1958 m. ir vėliau). Registracijos 
mokestis komandai 30 dol., jau
niams ir mergaitėms 15 dol. 
Varžybos numatomos pravesti 
dviejų minusų sistema, tik jei at
sirastų daugiau dalyvių, būtų 
skirstoma grupėmis. 

Plaukimui ir tinkliniui regist-

Čekoslovakija trečia Europoje 
ir la'mėjusi prieš Sov. Sąjungą 

skaudžiai gauna nuo Bradley 
U-to 102-89 ir Indiana State 
79-74, o jų meisteris Banik Ostra-
va iš Chicagos Circle net 103-
72. 

— Sov. Sąjungos rinktinėje po 
Europos pirmenybių beliko du iš 
senosios gvardijos, tai Belov ir 
Kork'ja. Kiti visi jauni, la
bai aukšti, o jų tarpe S. Jovaiša 
iŠ Kauno Žalgirio. Komandos 

— Xinklirdo taurės varžybose 
dalyvavo 74 vyrų komandos ir 
30 moterų komandų. Vyrų p * - j £ ^ sėkmės! Prieš rungtynių 
pėje "Sporto" laikraščio skirta I p a b a i g ą Nalčikas pasiekia vienin-
taurė atiteko Vilniaus "Mokslo" į t e } į i v a r t j 5r l a i m i i_0. Antrosios 
komandai, paskutinėse rungty- , rungtynės wks Vilniuje, 
nėse nugalėjusiai Politechniką | Klaipėdos Atlantui klasifikaci-
3-0. Antrąją vietą iškovojo Aly- n ^ e r u n g t y n ė s e sekėsi geriau ir 
rus, toliau Vilniaus "Aušra", yis p r ! e š T u l a į tempia lygiąsias 
Kauno Politechnika ir t . t ,1 I_Į 

Moterų klasei ketvirtą kartą iš ' Lietuvos futbolo 1977 m. 
eilės la<mi Vilniaus "Kooperati-j m e i s t e r i s t a p o S i a u l i u "Statybi-1 
ninkas", antroje vietoje palikda- \ n į n k a s " , paskutinėse rungtynėse I 
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P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruosSsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. D€l įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priveista pakelti dienraščio kainą. 

Nuo S. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 6 mėn 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V 3100 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00, 
Savaitinis •- 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centu; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

A 

TeL Pr 8-8229 

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKUBS LIGOS 
2858 West 88rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. pepitH. 

Ir tootem UBO* 
otnefeotoeme rurancija 

6449 8 a PalaaU Road <Crawford 

TeL REliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTU! 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Stree* 

mas Kauno "Atletą". ! nugalėjęs Ukmergės "Vienybę" Į 

BoOdlBg). TeL L C 54446 Vai., pirmad. antrad.. ketvirtai ir 
' penktad. nuo 12-4 vai. popiet'Ir u-% 

vai. vak Trec. ir seetad. uždaryta Priima ligonius pagal susitarimą. 

varžybose jau pasibaigė penkta
sis ratas. Kauno "Banga" su bu
vusiomis žvaigždėmis M. Pau
lausku, R. Venzbergu, A. Žukaus
ku ir k t lengvai skina pergales ir 

I "Kelininkas", jį sekė Alytaus 
i Dainava, Mažeikių Atmosfera i r 
I t t 

prieš Europos nugalėtoją. 1976 
m. šią taurę pirmą kartą buvo lai- atrodo neįveikiamas favoritas, 
mėjęs Bayern Muenchen prieš 
Brazilijos meisterį. Ir šių metų fi
nalas bus prieš V. Vokietijos 
meisterį Borussia Moencher.glad-
bach, nes Europos meisters ang
lų FCLiverpool atsisakė šias ; 

rungtynes žaisti, nenorėdamas i 
rizikuoti savo žaidėjų sužeidimu, 
mat, finalas dėl Pasaul:r>ės tau
rės tarp Europos ir P. Amerikos 
meister'o yra susijęs ir dideliu 

prestižo klausimu ir dažniausiai 
yra labai kietas ir nelabai spor
tiškas. Vyt. A. Krikščiūnas 

OLIMPINIS KAMPELIS 
IR AMERIKIEČIAI SURIMTĖJO 

Būda.c . \ad įvairios rinktinės 

— Krepšinio taurės panašiose Į 2.\ Antroje vietoie liko Kauno ' * * aeatsiHeiSa, skambinti S74-80M 
DR.VL BLAŽYS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 
Marqnette M edJcal Oester 

Si S i So. Kėdele Aieuu* 
Vai pirmad., antrad. Ir ketrlrtad 

S tkl 7:S0 vai. vaV-aro 
•efttad. BUO 1 iki S vai 

Pagal susitarimą. 
Oftoo tekt*. WA &-2S70 

RcaML teL WAlbrook ft-304s 

treneris A. Gomelskis po pralai- Į olimpiadai sustatomos prieš porą 
mejimų Europos pirmenybėse 
prieš Čekoslovakiją ir Jugoslavi
ją prisipažino (pagaliau), kad jie 
pemytat - p r a s m ė j e . 4įad-— jieinsfnėse ^rrfmp^adose-po- t ruputrpr 
irūksta technikos, kad reikia keftr 
tf mokyme-metodus mažiukams 
ir kad dabar su nauja ir 'auna 
rinktine jis pradeda pasiruošimą 
1980 m. olimpiadai. Jie atvyko 
čia 13-kai rungtynių.' Pirmosios 
prieš Los Angeles u-tą prala'm' 

mėnesių, si .>nkamos 
?r savaitės stržui ir 
masinių pr ^a mėjimu 

IC 
vtskf' 

dienų 
Z. Po; 

paskuti-1 

— Filosofija lengvai trium
fuoja prieš buvusias blogybes 
ir būsimas blogybes, be t dabar
t inės blogybės triumfuoja prieš 
ją. F . 1 A Rocbefoocaald 

'£& 

0r. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 W. «3rd SL 
Chlcago, !H. M2t 

TeL 478^461 
Vataados pagal tsitaruną 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRUKGĖ 
KŪDIKIT; m VAIKŲ IJGOS 

SPECIAUST* 
MKDICAL BCILDINO 

J15« Sontb Viestern Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. rjrt* 

iki 1 vai. popiet 
,Ofiso tel. RE 7-1168; rerld. 2S9-Mlt 

-dėjo -atsrve! ti -sfkys.- Ir šta-r pirmą 
kartą is*Jnioie ; kad pastnošiji.as 
":980 m. olimpiadai pradėtas 
prieš trejus metus. Ir ja J pradė
tas pilna ta žodžio prasme Jad 
rašėme, kad surasta visa eilė 
kompanijų priims sportirunkus 

84-71, o sekančias prieš Purdue! darbui, bet su įvairiausiomis leng
vatomis pasiruošimui olimpiadai. 
Olimpinis komitetas dirba pilno-

u-tą prie 14,000 žiūrovu 85-75 

PAMOKOS TĘSIASI 

II Toronto. 1977-78 m. sezo
nui čia įsteigta nauja krepšinio 
lyga: College Sunday League. Jo
je dalyvauja Toronto Aušra, To
ronto latvių YMCA latvių 
HAWKS ir Hamiltono Kovas su 

raciją siųsti Algirdui Bielskui. t 
3000Hadden Rd. Euclid. O h i o ^ 
^11 17 

KREPŠINIS 
GERIAUSI PASAULYJE IMA 

PAMOKAS AMERIKOJE 

Šiuo metu Amerikoje vieši Ku
bos, Sov. Sąjungos, Čekoslovaki
jos ir Australijos krepšinio rink
tinės. Tuoj turi atvykti ir Euro
pos meisteris Jugoslavija. Tai pa
saulio krepšinio grietinėlė, kuri 
čia susirinko ne krepšinio de
monstracijai, o paprasčiausiai — 
pasimokyti krepšinio meno. I r 
amerikiečiai pamokų negaili, ne
žiūrint kokius titulus svečiai be
nešiotų. 

Geriausiai kol kas atrodo arba 
bent techniškai arčiausiai ameri
kietiško stiliaus yra Kubos rink-
f?T>P J! •Hena Vėlinį Sivė apviy-
g!ą kovos Amerikos universitetų 
fr.afsterhri Ms.rcpette :r pralaimė
jo 58-7I . Sekančias rungtynes lai-
tsi prieš St D&koų 3&-TT. 

Pirmose rungtvnėse Aušra 
įveikia latvių YMCA 122-62 ir 
po labai sunkios kovos Hamilto
no Kovą 93-87. Jaunasis L. Rau-
tinšas jau baigia susiformuoti į 
puikų žaidėją ir bus didelis ko-

je skalėje. Prasidėjo aukų rinki
mas ir kiekvienam aukotojui pa
gal aukos dydį jau paruošta do
vana, olimpinis suvenyras ar 
pan. Norintieji paremti ameri
kiečių rinktinę, gali aukas siųsti 
U.S. Olympic Committee, 57 
Park Av., New York, N . C 10016. 

Squam Valley ir Colorado 
Springs jau atidaryti sportininkų 
paruošimo centrai, veikią ištisus 
metus. Colorado Springs centro 
vadovas yra garsusis dešimtkovi-
ninkas Bob Mathias. Jau dabar 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
I A S S O C I A T E S 

j Of. teL 776-5162; ra. 787-4047 
3649 W. 63rd St., Chfeag*, Dl. 

Darbo vai nuo 9 iki 5 vai vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad- atdara pusę dienos 
Mes duodame {vairias 

patarimai. 

-J-S--HT "«•%—-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W. 69th Streeft TeL 776-4363 

1 & J . P H A R M A C Y 
Vaistai vitaminą], Importuoti kvepalai, gydomos žoles k t l 

VažJuojamco Mdes. rementai k kt., pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

... Pristatymas nemokamai 
ANGĖL A ir VYTENIS DIRKIAJ savMnkal 

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

DR. PETER T. RRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
VAI*: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:00 - 6:00 Tai. popiet tr®« tr Seftt j 
tik «uaitaru» 

Or. Ant Radoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND L CIARA 

CPTOMETRISTAS 
rm We»t 5Ut Street 

TeL — OB 6-2400 ! 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad tr 

ketr. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt. 
10-4: ftefttad. 10-f Tai 

Ofa. teL 7SS-I4T7; Re*. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGC 
3pec*alyt* — Senr+ tr 

Emoctnea ngoe 
CRAWFORD MEI>ICA1. BOLDD.T 

«44t So. Palanki Road 
Talandot pasai susitarimą 

įJLM..— €» M878~" 
DR. W. M. EtSIN-EISINAS 

'• AKU8ERUA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

Ava. WA S-2679 

imiSSBOOK! 
SAVINGS. 

Boca J-micrs :š Euer.os A^res Ar^eztizos. Pietę aaerJ to t ajeisteria 

Q a a r t « r l y 
OUR lAVINOt 
c t imncATi tJ^ i^ 

tAKNUfTO 

usfor 
tiCVMEt finsncliHii 

AT 0W 10W IATB 

Mutual Federal 
SavingsandLoan[2 

an WBST CBUCAK IOAD 

ttKirjt i ion.1M.rrl .9-4 fhor«*-t M j r t 

SEBTOG CHICAGO Hto SUBURBS SOKX ISIS 
• * • • • 5S 

DR. A. R. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybe Aldų Hgoa 

K67 Wcrt lOSrd Street 
VmlandoB pagal susitarimą 

Ofa. HE 4-1818; Rez. PR 64801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 We*t 7lst Street 

(71 -OB ir Campbell Are. kampa* 
Vai.: ptrread.. antrad.. ketvlrad. Ir 
peaktad S Iki 7 v. p. p. Tik susitaru* 

O P T I C A L S T I ' O I O 
VIOLKTA KAROSAITt 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-«766 
Pritaikomi akiniai pagaj) gydytoj 

receptus. 
Didella akinių r&mt) paslrinklmat 

Vai.: pirm., antr.. penkt 194:10 
Ketr. 1-8 v. vak. Seftt 16-* T. p. p 

Trečiadieniais uždaryta 

Teief. — 282-4422 . 
0R. ROMAS PETKUS 

4JRTT UGOS — CHIRrBOUI 
Ofisai: 

111 No. WAB4SB AFE. 
42O0 .VO. CENTRAI. AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANKPLECKAS 
(Kalba lietuviškai) ... 
OPTOMETRIST-*J5 .*, 

. £lkrtna akte. m t n i n i ••IW»M U 
"Oontact leose*** 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai pagal susi^arlm* L"iaar>t«. 

Ofise teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K I A 
T A I K Ų L I G O S 

KM West 6Srd Street 
Pirmad.. antrad.. ketrlrtad. Ir ponkt 
ano 12 lkl 2 Tai. Ir nuo S iki I Tai. 
vak. fieatad. nuo 1 iki 4 v»i. 

Ofa PO 7-6000, Bes. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Valandos pagal tuaitarlma 

DR. K. A. JUČAS 
DBRMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
Bal4 Ha. Westara Aveaae 
I M I No. W«tera Aveaae 
TM. atsakoma 12 Talandų 

4884441 — 881-4606 

teL 682-1881 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Sid Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketr. nuo 5-7 vakarą 

Ofiso teL 776-2880, retid. 4484546 

DR. J. I SIMONAITIS 
O Y D Y I O J A 8 

Adresas 4256 W. 6Srd Stoatt 
Ofiso teief. RE 5-4410-

ReztdeocUo* teM. OR a-atlT 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. FERD. V H . KAUNU 
BENDROJI MEDICINA 

L4V7 L 684k Ooaik, Cicero 
U>Uh> 4-7 

t a i . kt *am 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir motery ttgoa 
OfbuM ir rea. 2653 W. &«th 84. 

Tet. PRoapeot 8-12H 
Ofiso Tai.: pirm., antr.. tre& I 

penkt nuo 2-4 TaL Ir 6-8 T. 
M t 2 4 p. p ir kltn lalkn 

Ofiso teL HE 4-218S. oaroo OI S-«1«i 

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

2464 West 71st Street 
Vai.: pirai. antrad.. k«Cr. tr pMktafl 
l . | tr 6-7 — i i anksto sasitaroa 

TeL ofise PB 6-6448 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS Ik CHHtURGAf 
8107 West Tlst Street 

Valandos: 1-6 Tai. poptot 
Tr«e. Ir JMMad. pagal •usliaTUat> 

Ofisą teL 586-8168; 
DR. PETRAS 2LI0RA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narrajaaaett Avasna 

Vai pirm., antr. tr penkt; , 8-7 
A^bmd^oiaJa oaaal ssiaiiaaiBaa 

http://iion.1M.rrl.9-4


. 

Aleksandro MrorsHo 

B KALĖJIMŲ ATVOTAS ŠAUKSMAS 
Sun&i vergija mūsų tėvų žemė- tą grubų pasikėsinimą prieš So-

je lietuviams yra akstinas kelti vietų Sąjungos 250 milijonų pi-
protesto 'balsą prieš žiaurią ko- liečiu žmogaus teises. Bukovskis 
lonialinę priespaudą. Nemaža tas 35 Helsinkio sutarties valsty-
mums paguoda, kad ir šviesės- bes perspėja, kad Sovietų konsti-
nieji patys rusai savais protestais tucija yra kartu ir interpretavi-
patvirtina, kad mūsų ir kitų pa- mas, kuria kryptimi Sovietų Są-
vergtų tautų reikalavimai turi junga kišis į kitų valstybių rei-
tvirtą pagrindą. kalus, siekdama savų "pasaulio 

Verta atkreipti dėmesį į rusų socializmo tikslų". 
disidento Vladimiro Bukovskio * 
vedamą akciją. Keliolika metų ka- Šias informacijas Bukovskis da
lintas, beprotnamiuose narkoti- bar skleidžia JAV darbininkijos 
kais kankintas, pernai išmainy- pakviestas su prakalbomis ap-
tas į Čilės komunistų vadą, dabar lankyti 11 Amerikos miestų. Jis 
jis JAV darbininkijos (AFL-CIO) taip pat rašo knygą iš Šv. Rašto 
globos dėka gali plačiau išvys- Ecclesiasto paimta antrašte: 
tyti savo akciją JAV-se. Bet jis, "The Wind Returnet Again". 
pasiekęs laisvąjį pasaulį, visų įpir- Bukovskis dar kartą 'patvirti
nta pasistengė pasiųsti atsišauki- na tai, ką skelbė Solženicynas ir 
mą visiems 35 kraštams, kurie daugelis kitų ryžtingų Rusijos ko-
pasirašė Helsinkio susitarimą. votojų dėl žmogaus laisvės. Pvz. 

Atsišaukime jis pabrėžė, kad dideliu jautrumu pasižymi Lydi-
kaip narys komiteto, susidariu- jos Čukovskajos veikalas "Going 
sio budėti, kad būtų vykdo- Under" , slapta išgabentas iš So-
mi Helsinkio susitarimai ir kaip vietų Sąjungos ir, išvertus į anglų 
Sovietų Sąjungos pilietis, atkrei- kalbą, išleistas New Yorke. Čia 
pia dėmesį, kad naujoji Sov. Są- taip jautriai ši moteris perteikia 
jungos konstitucija atvirai priima savo išgyvenimus, kai enkavedis-
komunistų partijos diktatūrą, tai išveda vyrą nežinomam liki-
Pirmą kartą konstitucijoje atvi- mui . 
rai pabrėžiama, kad komunistų Gerai, kad laisvasis pasau-
partija apspręs visuomenės sant- lis kaskart drąsiau primena So-
varką ir užsienio bei vidaus poli- vietų Sąjungai žmogaus teises, 
tiką. Konstitucijos 42 paragrafas Mes džiaugiamės ryžtinga amba-
išima iš įstatymų globos pilie- sadoriaus Goldbergo laikysena 
čius, kurių politiniai įsitikinimai Belgrade. Kiti delegacijos nariai 
skiriasi nuo generalinės komu- taip pat jį svariai paremia. Pro-
nistų partijos linijos. Pačios kons- fesorė Joyce Hughes Belgrade iš-
ritucijos nuostatais tuo būdu iš- kėlė faktą, kodėl net nė regis-
skiriamas dėsnis, kad visi pilie- truoti laiškai kartais neperduo
t a i yra lygūs prieš įstatymus, darni adresatams rytiniuose 
Pagrindiniu valstybiniu įstatymu kraštuose. Ji pažymėjo: "kai laiš-
negarantuojama religijos prakti- kai laisvai nevaikšto tarp tos pa
kavimo laisvė. čios šeimos narių, šis procesas 

* šeimos suvienijimui kliudo, o ne 
Bukovskis pabrėžia, kad naują- padeda", tuo duodama suprasti, 

ja konstitucija pirmą kartą (66 kad toks pašto susisiekimo var-
paragrafu) įvedamas privalomas žymas nepalankus santykių geri-
komunistinis vaikų auklėjimas, į- nimui tarp Sovietų Sąjungos ir 
vedama vienarūšė auklėjimo ir Vakarų 'pasaulio. Ji turėjo dar iš-
švietimo sistema ir prie to nepri- kelti ir tuos Sov. Sąjungos plėši-

"sitaikantieji tėvai gali būti nu- kavimus grobiant aukštus mui-
šalinti nuo vaikų auginimo. tus už siuntinius. Norintieji pa-

Bukovskis pabrėžia, kad kons- šelpti savo senus tėvus ar gimi-
titucijos 29 paragrafu vis: disi- nes labai akivaizdžiai mato, kaip 
dentai netenka žmogaus teisių ir Sovietų Sąjunga žiauri, neteisin-
laisvių. Konstitucijos 46 ir 47 ga, gruobuoniška. 

SENŲ LAIKŲ NAUJI ATRADIMAI 

Vienas mano ankstyvesnis 
bendradarbis, pasikliaunąs t rum
palaike statistika, skelbė, kad aš 
spaudoje rašąs tik prieš kokius 
nors rinkimus. Jo greita išvada 

Priežastys, verčiančios pasisakyti 
VYTAUTAS VOLERTAS 

nebuvo visai tiksli, nes šį amatą 
pradėjau bandyti jau nuo ketu
riolikos metų amžiaus, kai n i e 
kas nieko nerinko. Pirmąjį hono
rarą, atėjusį iš "Jaunojo ūkinin
ko" ir lygiai paveikusį, kaip šian
dien paveiktų loterijoje laimėtas 
milijonas, su draugu, dabar A n 
glijoje gyvenančiu, paklojome už 
ledus. Tos rašymo priežasties 
neprisimenu. Neprisimenu ir dau
gelio kitų atvejų, nes, tur būt , 
skatino sunkiai apčiuopiamos pa
gundos. Bet šįkart žinau, kokie 
spuogeliai kelia niežėjimą. 

Kaltas yra geras kaimynas, gry
nas dzūkas nuo Druskininkų, iš 
lenkų okupuotos mūsų žemės il
gai per Nemuną žvelgęs į laisvą 
Lietuvą, tautininkas, su kuriuo 
retkarčiais pasipešu. Bet juo pasi
tikiu, nes, to žmogaus rankoje 
matydamas lazdą, žinau, kad 
ten yra lazda, o ne užmaskuotas 
metalo gabalas 

Šis dzūkas, įpusėjus ALTS 
seimui praeitą pavasarį (1977) 
Philadelphijoje, pabeldė į m a n o 
duris ir tiesiai pasakė: "Matau, 
koks esi žmogus. Važiavote tar
tis su ALT, bet buvo įsakyta ne
susikalbėti. Seime šiandien pasa
kojo Motiejus Vaišnys". Pasitei
sinau, — gal kaimynas nenugir
dęs, o gal M. Vaišnys apsirikęs. 
"Nugirdau, nesidangstyk", dzū
kas nesileido į derybas. "Jei Vaiš
nys viešai suklydo, viešai paaiš
kink, kad apie Delrano sodybas 
nesišlaistytų abejonės". 

Nesiaiškinau. Netikėjau M. 

Vaišnjį taip pasakojus, nes nesu
sikalbėti niekas -u įsakė. Maniau 
tai buvus mažyčiu nesusiprati
mu, kokių visada ir visur pasi
taiko. Dėl kiekvienos smulkme
nos ieškant teisybės, tektų negy
vai užsiginčyti. Tačiau vėl kyšte
lėjo ta pati discnans :nė gaida, 
jau ne lūpų kartota, bet laikraš
ty įmušta. Drauge (1977. X. 3, 
Nr . 231) dr. L. Kriaučeliūnas at
spaude laišką, kuriame radome 
"Štai neseniai įvyko Lietuvių 
Tautinės sąjungos seimas Phila
delphijoje. Seimo posėdžių me
tu du buvusios Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos nariai 
padarė viešą pareiškimą, kad, 
kai važiuodavo tartis su Amerikos 
Lietuvių Taryba dėl nesutarimų 
išlyginimo ir bendro darbo koor
dinavimo, būdavo pasitarimų at
stovams įsakyta tartis, bet nesusi
tart i" . 

Kartu dera priminti dar vieną, 
tylomis nulydėtą, istorijėlę. Tai 
V. Gruzdžio legendą, Išklotą 
Dirvoje. Ten pasakojęs, kad, jam 
atėjus į JAV LB kv posėdžius, jau 
viskas būdavę iš anksto nuspręs
ta, todėl jis įsipareigojimo netesė
jęs ir iš kv pasitraukęs. 

Šios dvi vėjo paritintos drož
lės sudarė progą pal'esti keliamas 
temas. Pradėsiu jau nuo čia mi
nėtųjų, net tų naujų atradimu, 
iškastų senuose laikuose. 

Įsakymai ir sprendimai 
Iš dr. L. Kriaučeliūno laiško 

paaiškėjo, kad paslaptį apie įsa
kymus su ALT nesusitarti žinojo 
du asmenys- Man nesuprantama, 
kodėl jie šios paslapties neatiden
gė, kai buvau krašto valdyboje ir 
pats kalbėjausi su ALT žmonė
mis, kodėl nepasakė, kurie valdy-

tyti, kad ji patenkintų mano ar 
kieno kito įgeidžius. Nei pasalų 
taktika, nei karklelio knibinėji-| 
mai ilgiau besitęsiančios naudos 
neduoda, ir šių metodų nenau
doju. Jei iš tikrųjų tokie įsaky
mai buvo, M. Vaišnys ir tas ant
rasis tepaskelbia, kam jie atėjo, 
kad nebūtų įtarinėjami visi tuo
laikiniai kv nariai. Gandas virs 
tikrove, ir tik tada ja galės spau
doje ir suvažiavimuose naudotis 
tie, kuriems ji yra naudinga. Kad 
būtų galima matyti, kokios vy
ravo pažiūros, vėliau nupasako
siu pokalbiams su ALT ruošimos; 
figą ir išdėstysiu, kas man yra ži
noma, o paslaptis teatskleidžia 

Valstybės departamento atstovai Clevelando Lietuvių namuose. Ii kai
rės moderatorius P. Alšėnas. politinių reikalų atstovas £•.. West, žmo
gaus teisių reikalų atstovė Patricia Derian ir Council on VVorld Affairs 
vykdomasis pirmininkas ambasadorius Emery Swank 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

uodą, kuris jų būrimu prieš pen
kerius metus turėjo gimti. Jei tas 
uodas iš tikrųjų kažkieno sterb
lėje išsiperėjo, džiaugiuosi, kad 

paslapčių saugotojai. Kadangi ši 1 a p i e ^ n c g į rcėjau ir jo dumblė-
istoriįa ims vietos, jai reikės atski-1 t o s k o i o s nešliaužiojo mano vei-
ro straipsnelio. Prieš tai čia s u - j d u Gruzdžio primintas pasisvai-
stosiu prie V. Gruzdžio tariamų 
sprendimų kv posėdžių ribų. 

Taigi V. Gruzdys sakęs, kad kr 
posėdžiai būdavę nereikalingi, 
nes nutarimus jau kažkas atsi-
nešdavęs sukirptus ir susiūtus. Jis 
nutyli, kas buvo tasai curlruOMS 
tik vėliau sma'liai priduria, kad 
net kv frontininkai sav> tarpe 
kietais žodžiais apsisvaidydav?. 
Dėl ko jie svaidydavosi. neatiden
gia, bet, tur būt. ne dėl nutarimu, 
nes pagal Gruzdį, šie prieš posė
džius būdavę taip graž:ai suri
kiuoti, jog priedų ar pamušalo 
nereikėie. 

Svyruoniai gluosniai lankstosi. 
verkia, aimanuoja, girgžda. Tr V. 
Gruzdžio išsitarimas yra tik aim?-

kusio lietuviško žodžio, pusto 
nejudinančių patriotinių priesai
kų, jovalo drabstymų ir kepenis 
graužiančių vėžį škų lenktynių 
dėl mašalo jau užtenka. 

Dangus viena diena virš mū
sų pelkės nenušvis, broliška mei-

dymas kietesniais žodžiais tarp'• lė po šių nelaimingų įtūžio prie-
FB — šito neneigiu — rodo, kad j puolių staiga nesužydės. Bet jei 
kv posėdžiuose reikalai buvo pil
na' svarstomi ir galvų linkčioji
mo ten neužteko. 

Juodas puodas 

Pokalbiuose, jei reikia priešta-
rauti '.' 'no nors tvirtinimams ir 
juos net apskelbti nepakrikais, 
daug * pasitenkinimo nerandu. 
Tyliu, kai pareiškimai at^'na iš 
lėkštų, duburėly užsitvenkusių. 

truputį pritiltume, jei akimirkai 
liautumės burblenti, kad įsikvėp
tume oro, jei pirštu pabelstume į 
pakaušius ir įsitikintume, kad ten 
nėra tuščia, pradžiūtų balos, gal 
net koks vyturėlis aukštybėse 
džiugiai sušvilpautų. Jei v;si ap-
sitvardyti negalime, palikime 
įvairius agentus, pasaulio galo 
pranašus, strielčius, apsimetėlius 
misionierius, parako gamintojus, 

atsiduodančių šalti-Į gaisrų padegėjus ir Čičinskus jų 
)kie eandai greitai už- Į pačių dvaruose. Nemokėdami 

tvarkvkimės 

latvių akademinė šeima išeivijoje 
kasmet tą diena susirenka ir m i n i ' t " " 
šią L a t v i u urSersiteto atidarymo I *** n a " 3 1 &VO V**-"* 

paragrafas faktinai reiškia, kad Ambasadorius Goldbergas 
meno, technikos, mokslo darbai Belgrade pakartotinai kalbėda-
tik tada galės būti vykdomi, jei mas iškėlė sunkumus, kokius turi 
jie derinsis su komunizmu. Ir tas pakelti šeimos, norinčios atsi-
nuostatas skelbiamas, nepaisant kviesti savo artimuosius. Šis fak-
tarptautinių susitarimų. tas labai gerai žinomas išeivijoje 

Pagrindiniu įstatymu uždraus- ir visiems akivaizdžiai liudija ko-
tos visos organizasijos, kurios ne- munistinės priespaudos istorijoj 
įsijungusios į komunizmo kūrimą, negirdėtą nehumaniškumą. 
o ytpač griežto persekiojimo gali * 
tikėtis tie, kurie į užsienį siunčia Ka komunizmas padaro iš va i - , , . _ , . , ; • . , .„ , . Vt%h.- ,-». „ „ , „ ^ - „,• . , .. ml. Z - i P , , . . , , . , , K . w. .! amus įgitur . Sekė kiti pranešimai, 
informacijas apie neteisvbes So- danciujų klikos, labai vaizdžiai koncertas tautiniai šokiai 

šventę. Yra užaugusi nauja akade
minė karta, senieji šeimos nariai 
pamažu nueina | saulėtą tolį— At-
sisveikinant su jais, jie palydimi 
"Integer vitae" giesme... 

Iškilmingąjį aktą atidarė Akade
minių organizacijų prezidentas dr. 
med. J. Abolinš, paminėjęs pasieki
mus per paskutinį metą išeivijoje ir 
taip pat sunkią latvių mokslininkų 
padėtį okupuotoje Latvijoje, kur 
rusams atrodo, kad mokslas gali 
būti dėstomas ir skelbiamas tik 
rusų kalba. Akademinę kalbą pasa
kė fil. dr. Uldis Germanis tema 
"Latvijos steigiamojo susirinkimo 
projektas 1917 metais". Buvo su
giedotas Latvijos, himnas, Latvijos 
universiteto himnas, po to "Gaude-

vietų Sąjungoje. Bet kokie veiks- nusako savo puikioje naujoje į 
mai, nepalankūs Sovietų Sajun- knygoje "Didžioji iliuzija" prof. i 
gos vyriausybei, gali būti laiko- V. Juodeika: "Sunaikinę meilę, i 
mi išdavimu, o išdavimas Sovie- marksistai apiplėšia ir nuskurdi-1 
tų Sąjungoje baudžiamas mirti- na žmogų, padaro jį svetimu sau Į 
mi. Nepaisant tarptautinių susi- ir kitiems, jie nužmogina patį' 
tarimų, naujos Sovietų konstitu- žmogų, kurio jautriausia sielos 
cijos 13-tas paragrafas neišjun- styga yra meilė ir religija. 
gia priverstinų darbų galimybės. Dostojevskio pranašystė, kad, 
Anot Bukovskio, komunistų par- nužudydami Dievą, mes kartu 
tija taip uzurpuoja krašte kont- nužudome ir patį žmogų, niekur 
rolę, kad nekomunistinio įsitiki- taip neišsipildė, kaip komunistų 
nimo gyventojams Sovietų Są- sukurtame pasaulyje be Dievo. 
jungoje gali būti nebeįmanoma Komunistai atėmė krikščioniš-
pasiliku* to krašto piliečiais kąją artimo meilę ir įvedė arti-

Tie nuostatai, pabrėžia V. Bu- mo terorą. Jie uždarinėjo bažny-
kovskis, griežtai priešingi Hel- čias ir atidarinėjo koncentracijos 
sinkio susitarimų dvasiai ir rai- stovyklas, kurių gausumu ir žiau-
dai. Užuot pagal Helsinkio susi- rūmu tik nacių pragaras teprily-
tarimus išplėtus žmogaus teisių go. Jie kaltino Bažnyčią inkvizici-
saugojimą, dabar jos piliečiams cija, o patys sukūrė visuotinę in-
atimamos net ir tos, kurių nau- kviziciją. Jie nuolat deklamavo 
dojimasis anksčiau buvo tik su- Galilėjų, o patys turėjo šimtus 
varžytas Galilėjų. Jie kaltino Bažnyčią at-

Dėl viso to Bukovskis apeliuoja silikimu nuo pasaulio, o patys 
į Helsinkio susitarimus ©asirą- atsitverė geležine uždanga nuo 
šiušias tautas, kad jos pasmerktų pasaulio". J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

LATVIJOS UNIVERSITETO SUKAKTIS 

Senoji akademinė karta, kuri dar 
išliko, nėra "išėjusi į pensiją", bet 
tęsia Latvijos universiteto tradici
jas ir perduoda jas naujajai akade
minei kartai. A. T. 

juos gavo. Tylėjimas prilygsta 
pritarimui tad M. Vaišnio ir kaž
kokio kito kantrybė žadina smal
sumą, tarsi būtų sąmokslauta 
prieš pirmininką. 

Man niekas nieko neįsakinėjo, 
nes tik visuomenė per LB tarybą 
gali pirmininkui duoti nurody
m u s Jei kas būtų mėginęs naiviai 
patarti, į patarimą nebūčiau krei
pęs dėmesio. Bandydamas vado
vautis kantrybe, neskubėti skubos 
nereikalaujančiuose sprendimuo
se, stengdamasis vertinti nuomo
nes ir išjungti emocijas vis dėlto 

ką tai pakeldavo, tai nuleisdavo j ar palinkus'a liepa. O man vai-
( t u r u posėdžių užrašus) ir, tar- denasi. kad šūkauti ir stengtis at-
si iš gluosnio karkleliu tapęs, j rodyti baltu, kai atsitiktiniai pur
kavo neapsisprendimu kartais nu
lemdavo tai, ko pats nenorėda-

na. Jis turėio aiškiai apibrėžtas 
Dareigas ir didelės ve'k'os galimy-i kaį s ako negerą žodį sukiy<;.v» ar 
bes, tačiau judėjo sunkiai. Gruo- maitina pipirą s todėl, kad patik-

nesvieziai 
oių, nes tokie gandai greit 
dūsta savo pačių kvape. Nesiner- j broliškai gyventi, 
v'nu, kai bara iš barimo duoną , bent žmoniškai. Juodo velnio juo-
valgą, ar tyčiomis kabinėjasi, nes uos košės puodą 
jiems reikia kabinėtis savo svei
katos palaikymui. Nesiliausiu, 

džio nuomonių susrau:toi nepa
jėgtu net vikriausi bėgūnai. Iš
kilus painesniam klausimui, ran-

rintų skilvio stiprumą. U', tai kai 
kas mane vadina avinčiu, kai 
kas avinu. Kiti apšaukia bailiu 

vo. 
Jokių atskirų posėdžių be vi

so kv pavedimo nesu turėjęs. 
Vengdavau net giliau įsivelti į 
privačius pokalbius, kad įtarimo {nėms (o šįkar 
nesukelč.'au. Tai kas sprendimus liepelei reikia 
atsinešdavo prieš Gruzdžio, ma
no ir dar gal kitų valią? Kas tie 
galingieji, taip lengvai viską lėmę? 
Reikia daugiau aiškumo. Smal
sumas didėja, ir būtų gera, jei V. 
Gruzdys dėstytų be mįslių. Už
uominos, jei už jų nėra teisybės, 

nesu lengvai stumdomas ir u ž j v l r s t a m 

virvelės tąsomas. Tada LB atėjau 
dirbti ir stengtis vykdyti tarybos 
nu ta r imus Kuriam šių nutari
mų prieštaraujant sąžinei, bū
čiau iš pareigų atsisakęs, bet ne
bandęs tarybos valios taip lanks-

lelu. 
Taigi apie įsakinėjimus su 

ALT nesusitarti, apie nuospren
džius už kv posėdžių ribų nieko 
nežinau, netikiu, kad taip buvo, 
ir, šiuo netikėjimu remdamasi, 
apgailestauju, kad žmonės gaudo 

vėliai greitai nubyra, būtų tas 
pats, kaip skeryčiotis dėl žuvų 
taukų, ramiai stovinčių ant 
vaistinės lentynos, kai niekas ne
verčia jų gerti. Bet jei atsiranda 
krūvis, taikomas ir kitiems žmo
nėms (o šįkart visai JAV LB), 

ats tiesti. Reikia 
tiestis, ne stengiantis laipioian-
čius pažeisti, o parodyti, kad jų 
skardenimai skamba ne varpų 
baisu, bet pridegusios keptuves 
dilingavimu. 

Nenoriu, kad šie nete'sirgi 
gandai veiktų visuomenę ar va
dovaujančius. Stumdymosi, burb-
lenimų, imtynių, bylų, skundų 

verskime ant 
šono. 

Reikia sutikti su V. Alantu, 
"Dirvoje" (1977X13) aptarusiu 
"Bastūno maištą", kad nėra taip 
juoda ir tamsu, kaip šiurpiai vaiz
duoja Br. Railos poringės. Nešva
rios putos visada paviršiumi šliau
žia, kliudydamos akis. Vis dėlto 
brinksta visuomenės kantrybė, 

braška saitai, neapykanta saviems 
veda į susinaik nimą. Išmintin
gose bendruomenėse tik siaubiš-
kos epidemijos sukelia panašius 
savęs nusivertinimo laipsnius. Jei 
tautinę savitaršą iškeistume į tau
tinę savigarbą, už surūgusią šian
dieną laimėtume saugesnę ateitį. 

REZULTATAI D£L 
KCKYMO 

Amerikoje ligų kontrolės 
centras Washingtone paskelbė, 
kad esama glaudaus ryšio ta rp 
amerikiečių šeimyninės padėties 
ir jų aistros rūkyti. Tyrimai. 

svetimiems, piktų reakcijų i kiek- j r t l ikti viso krašto mastu, pero-
vieną šnypštelėjimą, religijos gy- dė, kad susituokusiųjų rūko 
nimo iš ateistų pusės, patarimų, \3or/c, išsiskyrusių moterų rūko 
ka :p lietuviškai auklėti vaikus — 50%, išsiskyrusių vyrų — 
iš tų, kurių šeimose nėra išli- 609c- jm 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
nuolankus t a r n a s kiekvieno, kur is tik šaukiasi jo arba liškas klierikas, geras muzikas, vargonininko sūnus. 
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Latvijos Universitetas — Scien-
tiae et patriae — yra virtęs latvių 
akademines šeimos išeivijoje sim
boliu. Viena iš iškilmingiausių 
švenčių Latvijoje po Latvijos ne
priklausomos valstybes paskelbi
mo 1918 m. lapkričio 18 d., buvo 
Latvijos universiteto atidarymo 
SventS. 1919 m. rugsėjo 28 dieną. 
Mokslas universitete prasidėjo tuoj 
po atidarymo — rugsėjo mėn. 29 
tfsna, dsvyaiuose taukštuose, bet 

jau spalio 6 dieną mokslas univer
sitete tapo pertrauktas, nes stu
dentai ir universiteto darbuotojai 
stojo savanoriais Latvijos laisves 
kovotojų eilėse prieš avantiūristą 
Bermontą, pasikėsinusį į Latvijos 
nepriklausomybe. Tik lapkričio 22 
d. universitetas galėjo vėl pradėti 
studijas ir jas tęsti iki 1944 metų, 
kada teko pasirinkti tremties ta
kus... 

Nuo to laiko praėjo 33 metai, bet 

Karuža grižo i š atostogų laimingas, pilnas j au
nystės energijos ir pasiryžęs. Jautės i , kad jo pašauki
mas ten buvo sustiprintas, j o pas i r inktas kelias {ver
t in tas — tiek daug a t r a m o s jis r ado savo art imųjų 
meilėje, klebonijoje i r sus i t ikdamas su draugais . J i s 
pasijuto branginamas dėl t o , k a d j is y r a pakeliui j 
kunigystę. J i s turi j ų neapvilti — pasiekti savo t ikslą 
ir būti to ver tas . Panašiom nuotaikom buvo susirinkę 
ir visi kiti jo didžiosios šeimos nariai seminarijoje. 
Visi gyveno aukštom idėjom, pasiryžę daug dirbti ir 
aukotis. 

Tačiau čia jie nebuvo glostomi. Seminarijos vadovy
bė ir profesoriai į juos žiūrėjo kri t iškai ir reikalau
jančiai. Vis daugiau išgirsdavo apie kunigo veiklos 
sunkumus. Jų dvasios vadas tiesiog ruošdavo juos per
sekiojimams ir kančiai, c i tuodamas Švento Rašto vie
tas , aiškiai apie tai kalbančias. J o žodžiai jų negąsdino 
— jie dar tebejuto t iek d a u g pagarbos ir meilės, pat i r 
tos savo parapijose i r savoje tėvynėje. 

Vadovybė ir profesoriai nuolat rasdavo progų pri
minti, kad kunigas tu r i bū t i labai išmokslintas i r pla
čiai išsilavinęs. T a s padės sėkmingiau apginti tiesą 
nuo visokių užpuldinėjimų ir kri t ikos mokslo vardu, 
o ir šiaip tu rės daugiau au to r i t e to vis labiau išlavinto
je visuomenėje. 

Tie didieji reikalavimai kunigui vis labiau ir aki
vaizdžiau išryškėdavo. Jis t u r i bū t i ir ge ras intelektu
alas, ir labai dvasinga* ir •p i fr iHi lr i i kritt&oaia, ir 

jam yra pavestas. Jis turi būti kilęs iš geros šeimos. 
Atsiradusi dėmė šeimoje gali sukliudyti arba ir visiš
kai užkirsti kelią į kunigystę. Tą patyrė jie netrukus. 

Klierikų tarpe buvo du pavyzdingi klierikai — 
broliai Riaubos. Jie buvo valdininko vaikai, gražiai 

Atleidžiant jam pasakė, kad jo sugrįžimą svarstys 
kada nors, kai skandalo sukeltos dulkės nusės. 

Atleistas grižo namo j savo miestelį, o jo sesuo, 
moksleivė, buvo apskrities mieste patalpinta į kalėjimą 
už nužudymą savo ką tik pagimdyto kūdikio. Jų moti-

išauklėti, labai mandagūs ir gerai mokėsi. Vyresnysis i nai buvo perdaug tą viską išgyventi — plyšo iš skaus-
brolis buvo j a u prie pabaigos, o jaunesnysis — Karu- mo širdis (infareto) ir staiga mirė. 
žos — kurso draugas. Jo sesuo, kaip ir jis buvo labai graži ir sveika 

Vieną dieną jie buvo netikėtai abu pašaukti j rek-; mergaitė. Jos ilgos kasos, mėlynos akys, trykštanti e-
toriaus raštinę. Čia jiems buvo pasakyta, kad jų moti-; nergija ir draugiškumas žavėjo visus. Baigusi mies-
na pametė savo šeimą ir su kažkokiu valdininku išvy- telio vidurinę mokyklą, ji buvo išleista i apskrities 
ko į Klaipėdą. Žinios y ra tikros, jų parapijos klebono' miestą toliau mokytis. Ten prie jos pradėjo suktis iš 
patvirtintos. Žiūrėdamas j vyrcsnj į Riaubą, rektorius miškų urėdijos vienas jaunas miškininkas. Jo žalia 
liūdnai pasakė: uniforma ir čigoniška laukų dvasia darė jai šiek tiek 

Manau, kad jūs suprantate, kaip tas paliečia jus . įspūdžio. Jis buvo tas liaudies dainų apdainuotas 
Mes turime j u s tuojau pat iš seminarijos atleisti be "strielčiukas", kuris moka sužavėti ir pavergti mergi-
teisės į kunigų seminariją sugrįžti. 

—Gal mama dar sugrįš? — ašarotomis akimis, 
maldaujančiu veidu staiga užklausė jaunesnysis Riau
ba. 

— Jei j i ir sugrįžtų, jūsų padėties kunigų semi-

nų širdis... 
To romanso ten būta labai nedaug. Ji buvusi prie 

vyrų labai drovi, o ir visos aplinkybės buvusios labai 
nepalankios jų draugystei. Niekas nei pastebėjo, nei 
'tarė, tik ji viena žinojo savo išgyvenimus. Jos gražiai 

narijos atžvilgiu jį nepakeis. Čia ne tik gero va rde! .•iuflisuola moksleivės uniforma dengė artėjančią t ra -
klausima8, bet ir paveldėjimas —gal ir pas jus jau y ra į gėdiją 
paveldėtas >ūdo silpnumas, kuris gali pasirodyti ve-Į 
liau jūsų gyvenime. Aš apgailestauju, kad jūs tur i te j 
šią vietą tuojau palikti. 

Iš rektoriaus raštinės abu broliai Riaubos 
verkdami. J i e verkė, kaip vaikai, dėl visko... Jų niekas 
nedrįso užkalbinti. Visi žiūrėjo į juos su užuojauta ir 
visiems buvo aišku —kas nors mirė iš jų šeimos, gal 
būt, motina, ir jie važiuoja į laidotuves. Kiti nustebo, 
kodėl jie išvykdami ir visus savo daiktelius pasiėmė. 

Šiek tiek lengviau išėjo klierikui Paukščiui — 
jam dėmę užmetė tik jo sesuo. Paukštys buvo seminari
jos labai branginamas Jis buvo . a b u puiku*, apašta-

Tik tą naktį, kai ji skausmuose gimdė, jos šeimi
ninkė už sienos girdėjo kažką įtartino. Tačiau rytą, su
kaupusi savo jėgas po visų išgyvenimų ,išėjo su kny
gomis laiku į mokyklą. 

Jos šeimininkė pradėjo nuodugniau nerštis po jos 
kambarį ir pagaliau užtiko po lovos čiužiniu paslėptą 
negyvą kūdikį. Toliau viskas ėjo nuostabiu greitumu: 
iš mokyklos ją išmetė, policija ją suėmė, klebonas 
tuojau telefonu pranešė seminarijai, o tėvą atleido iš 
vargonininko pareigų. 

(tiu* daugiau) 
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£^ Viyjle i i i iž 
"KŪLGRINDA" — LIETUVIŲ 

D I E N U ATRAKCI/A 

Lapkričio 12 d., šeštadieni, per 
700 Clevelando ir apylinkių lie
tuvių susirinko į Lietuvių dienų 
proga pakviestą Chicagos meno 
ansamblio Dainavos muzikinio 
v*rkalo "Kūlgrindos" spektaklį. 

N e dažni lietuvių parengimai 
sutraukia tokias minias Cleve-
lande. Pats Dainavos ansamblio 
vardas. "Kūlgrindos" veikalo mu
zikas Aloyzas Jurgutis, kurio kū
ryba Clevelando lietuviams dar 
nebuvo girdėta, simfoninis or
kestras, Nijolės Jankutės libreto, 
režisorė,solistai,bale:as ir choras 
buvo kaltininkai, sukvietę tiek 
žiūrovų j Dievo Motinos N.P. pa
rapijos auditoriją. Erdvesnė salė 
ir didesnė scena gal būtų spektak
lį padarę dar įspūdingesni. 

T ie , kurie tikėjosi matyti ope
rą, apsivylė, tie, kurie ėjo tartum 
į operetę, nepataikė, nes "Kūl
grinda" nėra nei viena, nei antra, 
o muzikinis veikalas, kaip jį va
dina ir pats autorius. Todėl ir 
"Kūlgrindos" žiūrovų vertinimo 
įspūdis labai-skirtingas. 

Bendrai buvo spalvingas, gra
žus spektaklis. Publikai pristaty
ta legenda, kur ir solistams ir 
chorui buvo puikių vietų pasi
reikšti. Harmoningos dainos — 
originalios kūrybos ir liaudies dai
nų motyvais — palydint Cleve
lando simfoninio orkestro muzi
kantų, skambėjo darniai. Deko
racijų ir šviesų fone spektaklis 
buvo akiai patrauklus. 

Žiūrovai po dviejų su puse va
landos trukusio veikalo sustoję 
audringais plojimais dėkojo "Kūl
grindos" autoriams ir spektaklio 
dalyviams. 

Iskeltini du šio spektaklio mo
mentai. Pirmas — vaidinimas 
pradėtas punktualiai — dviejų 
minučių tikslumu. Vadinas, gali
ma ir tokius didelius ir sudėtin
gus pastatymus pradėti laiku ir 
nereikia ieškoti būtų ir nebūtų 
pasiteisinimų pasivėlavimui. Ir 
antra — nebuvo jokių prakalbų 
po spektaklio. Gausios gėlės ge
riau išreiškė padėką, negu 
trafaretiniai pagyrimai. Tai ma.io 
nūs reiškiniai. Būtų gera. kad jie 
kartotųsi ir kituose parengimuo
se. Būtumėm padarę didelę pa
žangą šiuo atžvilgiu. 

Padėka žodžiu buvo pareikšta 
prie vaišių stalo valgykloje. Čia 
kalbėjo LB Clevelando apylinkės 
pirm. Jurgis Malskis, dėkodamas 
Dainavai už tokią malonią dova
ną Clevelando ir apylinkės lietu
viams. Dainavos ansamblio val
dybos pirm. Aleksas Smilga dė-

gams padarė puikias atsisveikini
mo vaišes. 

Sekmadienį taip pat vyko Die
vo Motinos N.P. salėje lietuvių 
dailės paroda. Čia. pažymėtina, 
kad daug parodos eksponatų bu
vo iš ok. Lietuvos. Dail. Danutė 
Tarabildienė, žinoma dar nepri
klausomos Lietuvos grafikė, vai
kų iliustratorė, dalyvavo su ke
liolika grafikos darbų iš 1968-76 
metų. Buvo išstatyti trys K Šimo
nio, keli A. Lukošiaus paveikslai, 
gintaro dirbiniai, medžio inkrus
tacijos, audiniai ir t.t. įdomus po
nų Taorų rinkinys iš Pittsburgho. 
Sėkmingai veikė ir Juozo Žilio-

į nio spaudos kioskas. Žmonės įsi
gijo paveikslų ir tautodailės dar-
bų. 

Išleista patraukli Lietuvių die
nų programa su St. Barzduko 

A. Balašaitienė kelia klausimus Valstybės departamento tarnautojai P. 
Derian. kuri Belgrado konferencijo) yra JAV atstovė. Pokalbis su vy
riausybės žmonėmis buvo suruoštas CLevelande 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Gardner, Mass . 

N A U J A V A L D Y B A 

Grand Rapids, M i c h . 
L B APYLINKĖJ 

žodžiu, "Kūlgrindos" autorių, so
listų nuotraukomis, trumpu vei
kalo turiniu, skelbimais ir sveiki
nimais. Programoje išvardinti ir 
mecenatai, garbės rėmėjai ir rė
mėjai. 

Linkėtina Dainavai su savo 
"Kūlgrinda" pasiekti ir Rytinį pa
kraštį, kur New Yorkas, Phila-
delphia, Baltimore, Washingto-
nas, Bostonas bei kitos lietuvių 
kolonijos galėtų šį muzikinį vei
kalą pamatyti ir pasidžiaugti. 

Kaip kiekvienais metais , t a ip 
ir š iais Šv. Petro ir Povi lo pa
rapijos pradinės mokyklos tė 
vų iniciatyva buvo surengta 
mokyklai paremti diena, kur 
buvo pakviesta v i sos parapijoj 
esančios organizacijos ir jų tax 
pe Grand Rapids apylinkė. J i 
įvyko lapkričio 9 d. 

Kiekvienai organizacijai bs> 
v o patarta su k u o nors repre-
zentuotis. Apyl inkė gavo vietą, 
kurioje buvo pardavinėjami lie
tuviškieji kepiniai, namie paga
minti sūriai, duonos kepalėliai, 
pyragaičiai ir ki ta . Kad vieto
v ė būtų patrauklesnė, va ldybos 
nariai su talkininkais dr. St . 
Baliu ir Stroliu pas i s ta tė spe
cialią lyg ir užeigėlę, gerai ma
tomoje vietoje i šrek lamt»dami 
savo parduodamus gaminius . 
Visi gaminiai buvo išparduoti , 
gautas pelnas pasi l iko L B ka
soje, atskaičius mokest į u ž v ie
tovę. 

Nuoširdi valdybos padėka N . 
Baniukaitienei, P . Turūtai , k u 
rie šį festivalį organizavo ir pra 
vedė, o tenka nuoširdi padėka 
A. Lukoševičiūtei ir St. Astru i 
nauti, kad sklandžiau i r grei-
ir kit iems, kuri padėjo aptar
čiau vyktų aptarnavimas. Taip 
pat valdyba nuoširdžiai reiškia 
padėką apylinkės nariams. Fre-
jeriams, Bal iams, Kušl ikiams, 

VI. Bacevičiaus žygams , Baniukait ienei B. , 
Lukoševičiams, As trams , Stro-

S T U D E N T Ų SUVAŽIAVIMAS \iams> Paoviams, Trumpauskie-

Lietuvių studentu sąjungos su- j * * Treškams, V. Jonaičiams, 
važiavimas įvyks lapkričio 24-27' Petrauskams, Raubams, A . Lu-
dienomis Bond Court viešbuty,' koševičiūtei, B lmdmkams , Ma-

Clevelando Lietuvių pensininkų 
klubo susirinkime kalba LB apyl. 
pirm. J. Malskis, Šalia V. Balčiūnas 

Nuotr. 

Lietuvių klubas išrinko naują 
valdybą 1978 metams: pirm. 
Thomas Piontek, vicepirm. Mi-
chael Piontek, kas. James Aiš -
monas, prot. rast. Vilimas Viš-
niauskas, fin. seicr. Antanas 
Daukantas. Direktoriai: Anta
n a s Aukštikalnis, Jonas Kačie-
nas , Robert Polchlopek, John 
Foicniopek ir Antanas Novak. 

KLubo vakarienė su šokiais 
Įvyks lapkričio 19 d. savo na
muose. 

LAIŠKAI B LIETUVOS 

Mūsų miesto žmonės gavo 
daug laiškų iš Lietuvos, kuriuo
s e skundžiamasi, kad buvo šal
ta , lietinga vasara Neužaugo 
pomidorai ir agurkai, bet grybų 
buvo daug. 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
D £ M E S I O 

•oooooooooooooooooooooooooc 
SPAUSDINAME KNYGAS 

Mūsų darbas geras ir mūsų kainos 
žemiausios. Mes griežtai laifcomės 
savo pasižadėjimų, galite užtikrintai 
pasitikėti ir pavesti darbą mums. Jūs 
neapsiriksite. Genutės spaustuvė 
Genies Prinnng) 707 Ward, Hot 

Springs, Ark. 71901, TeL (501) 623-
6798. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MISCELLANKOUS 

V L A D A S VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų ve ikla Knyga 344 
pusL, kietais viršeliais. Įtrauk
t a i U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siųsti "Draugo' 
adresu. Illinois valst i jos gyveo 
tojai prideda 5% mokesčių. 

777 St. Clair ave., Clevelande. 
Dėl informacijos kreiptis į Al

gį Nagevičių ar 7702 W. 
Pieasarrt Valley Parma. Ohio 
44130, tel. (216) 845-4954 ar 
Romą Pliodžinską, 1554 Rydal-
man: Cleveland Hts., O . 44118 
(216) 932-4242. 

Suvažiavimo proga rengiamas 
kalakutų banketas, lapkričio 26 
d. tame pat viešbuty. 6:30 kok
teiliai, 7:30 v. banketo pradžia. 
Bus programa ir lokiai. Kaina 15 
6<A. suaugusiems, 12 dol. stu
dentams. Kviečiami visi. 

tūliams, Puodžiūnienei, N . Ba -
niukaičiams ir Banionytei-Con-
ner. kurie nuoširdžiai ir nemo— 
kaMaf"sarkoji kepnritHE»*»--'p#p 

kojo už malonią viešnagę ir pa- j r j y m j o H H f f l B ŠVENTĖS 
breze, kad Clevelandas gali di- MINĖJIMAS 
ožiuotis, turėdamas totą LB apy
linkės pirmininką. Jonas Simana- LKVS Ramovės Clevelando 
vičius, Kanados LB krašto valdy- skyrius šį šeštadienį, lapkričio 
bos pirm., kvietė visus atvykti į 19 d., 7val. vak. Lietuvių namuo-
Torontą.Pasaulio lietuvių dienas, se rengia Lietuvos kariuomenės 
ateinančių metų birželio 28-lie- minėjimą, kurio meninę progra-
pos 3 dienomis. Daug žmonių da- mą atliks J. Kazėno vadovauja-
lyvavo vaišėse kartu su dainavie- mas ramovėnų choras. Šokiams 
čiais. Šokiams grojo R. Strimaičio gros R. Strimaičio orkestras, 
orkestras. Lapkričio 20 d. 10:30 vai. Šv. 

"Kūlgrindos" veikalą galėjoj Jurgio bažnyčioje bus pamaldos 
pasiviesti tiktai tokia organizaci- į už mirusius ir žuvusius Lietuvos 
ją, kaip LB apylinkė. Jei ne pirm. karius. Organizacijos prašomos 
Jurgis Malskis ir jo valdybos na- dalyvauti su vėliavomis, 
riai: St. Astrauskas, VI. Bacevi-J 
čius, Vyt. Biliūnas, V. Mariūnas, 

— Visada mėgstame tuos , k u 
rie žavisi mumis, bet ne visada 
mėgstame tuos, kuriais m e s ža
vimės. 

F . La Rechefoocauld 

— Garbė yra žymuo, kur į tik
tai kas ki tas t a u gali prisegti . 

O . A. B a t i s t ą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADUO ŠĖMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA-
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet — šeštadienį ir 

sekmai nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 
. Ittef.: HEmiock 4-2423 

***r? r -nar-A; •*.--• • —• • -
TM9 S. MAFLEWOOD AVE. 

CHICAGO, HJL 66639 

>oeooooooooooooooooooooooo< 

NAMŲ APSITVARKYME 
Paminta ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti Garažą. Viduje ar U lauko 
•amo. RupinatSs? Visuomet «a Jums 
tu patyrimu, už prieinamą kainą pa
das, skambinant oo 6-tos v v. vakaro 

Tetaromi 476-39M 
>o©ooo©o©oooooo©o©ooooo©oo< 

luinuiimimiimiiiiiiiimuiiiiiiHiiiiuuit 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymo* 

2346 W. 69th S t , teL 776-1486 
iiinnimttniniiinninutmuiwuHinimit 
iiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiit 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojama 
visu rūšių grindis. 

J. BTJBNY8 — TeL R E 7-5168 
iiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiniiiiiiii 

PACKAGE EXPRESS AGENCS 
MARIJA X O R E I K I E > £ 

SIUNTIMĄ! I L1ETUV4 
Labai pageidaujamos geras 

prekės. Maistas iŠ Europos BanrtftiM. 
2«Oš W. 6» St., Chicago, IB. S0S2S 

TEL. — WA &-27S7 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
*208Įį West 95tta Street 

Chicago, Illinois 
TeL — GA 4_b654 

nimiiniiiniinniHninuiiiwniHHiHiitm 
SIUNTINIAI ĮUETUVg 

ii kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4665 .Archer Ava. 
Chicago, m. 60682, t e i s t 8674066 
iiiiiiiiiin'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiuiniiii 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiHiimiiiiitniiiiiiiii! 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senus tr sudedu naci t u* pe
čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius tr 
perdirbu del duju- įdedu tanrtcM U±-
lytuvus. Kreiptu — 

A BANTS — TeL 447-8806 
HiitunmmiiniimtHimminiHimnnH« 
iiHHHunniiuiiiiMnuimiHimniiiiiiHtTi 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir 1S toli miesto lei
dimai Ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8068 
luillllllllilllilllllllllimilllllllllllllllliuir 

Pr. Karalius, Br. Gražulis ir Rasa 
Petraitytė, šio muzikinio veikalo 
Clevelandas nebūtų matęs. Cia 
reikėjo imtis didelės rizikos, rei
kėjo surasti daug talkos, užsikrau
ti didelę darbų naštą, turėti ener
gijos ir neišsemiamos kantrybės. 
Ir 51 valdyba, ypač jos pirm. J. 
Malskis, šruos privalumus tar i 
Tode* Č!eve?aridc :r aąyi*r.krų lie 
tuviai yra dėkingi. 

Sekmadienį čiurlionie&aj Lie
t u v į Tjarfuruta s&.vG~tzžzo& dra*> 

V.R. 

T R A D I C I N Ė VAKARIENĖ 

Lapkričio 20 d. 4 vai. p.p. 
D .M.N.P . parapijos valgykloje 
Katalikių Moterų sąjungos 36 
kuopa rengia tradicinę vakarie
nę. Kviečiami visi šios pa racijos 
nariai į minėtą vakarienę kuo 
gausiau atsilankyti. T u o parau
sime savo parapiją ir visi, kaip 
viena didžiulė Seimą, atšvęsime 
čia Kristaus Karaliaus Šventę, Dė l 
bilietų skambinti telef. 481-4170 

Nuo 
1914 Matų 

ifidland Savings ap
tarnauja taupymo Ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Juras u i 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
būti Jums naudingi ir 
ateityje. 

fiyi nitna apdraustas 
0d $40.000.00 

FRANK ZOGAS, 
President 

2657 W. 69tli Strese 
Chicago, 111. 60638 

Phooe 925-7400 
• M s B M s « a w H i M 

A LOAN ASSOCIATiON 
4649 Arcfaer Avenue 

Chicago, m 60632 
Phooe: 254-4470 

6829 S. Hariem Avenue 
Bridgevinv. nt. 60456 

TeL 898-9409 

5 « 

paJd ąrjarterty 
6 Tear Savmgs 

Ctrl t f l f tet 

AB smnaati com-
po«mded daily — 
FMibook Savfaigi 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinmiiinmiHnniHiiiin 
Ivairin prekių pastrlakimas nebran-

(dai iš mūsą sandSUo. 
COSBfOg PAKCEXS E X P S E S 8 

S4UNT4IIIAI I UlVUA--
S333 S. Halsted St.. Cbieago, TJL «6«OS 

2501 W. fttth St., CStlcago, ID. SO«a» 
Telef.: »2S-S7S7 — 254-iSJo 

UIIIIIHHIIlIUmiIIHUlNII 
IIIIUUIIIIIIIIHMIIIIIIIIIUII 

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

{•Birią a t s tumą 

TeL — 376-1882 a i t e 
S76-5996 

'luniniiiiuiiuiiiniiiiiumtimnii 

J 

| 8 1 P Y K I T E D A B A • 

Įoaas Mnloltas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 

• • • 

Si knyga tik dabar gantą. Kie
tais viršeliais, 116 pust Kleista 
MeJbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siusti; DRAUGAS, 
4545 West 63rd S t , d d c s g o , DL 
60629 

PBOOOS — OPPOKTUN1T1B8 

WELL ESTABUSHED 
Ptumhlng Shop & Bldg. 

With 6 rm. modern apt. above shop. 
2 truck brick garage. Logan Souare 
Area. Mušt be seen to appreciate. 

Ouraar Rething — Cail 342-1240 

B E A L I S t A f I 

Mūrinis. 2 gražus butai po 6 
kambarių 

3 miegami ir valgomasis. Centr. 
šaldymas. 2 nauji gazo pečiai. Ke
ramikos vonios. Mūr. 2-jų mašinų 
garažas. Namas prie 72-os ir Cali-
fornia Avenue. 

BROKERIS P. fcUMBAKK 
TeL — PB 8-6916 

o j 
MAROjUETTE PARKE 

S kamh. mūrinis. Gazu Šaldymas. 
Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 butai. Ga
zu šildymas. Žemiau $40,000. Arti 
71-os ir Catiforraa. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Iocsme Taz 

ftfetariatss - Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

M. A. Š I M K U S 
HOTARY PCBMC 

K O M E TAX SERVICE 
4259 S o . Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMESTIŲ Iškvietimai. pikV)ml 
prjLJETYBfiS PRASTMAI tt 

kitokia blankai. 

I M' l l STOVUS Z-JU — S Į llllll IHIS 
2 po 6 kamb. Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 maš. garažas. Marąuette 
Pke. 

Garas namas, dar gtraraBe paja
mos. 3 butai ir biznis. Brighton 
Ffce. Paskubėkite, 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
inaorance — Income Taz 

2951 W . 63rd Stree t — 4S6-TOR 

»!» L* J. 
H A B Q T J B T T E P A R K E I B 

P I E T V A K A R I U O S E 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI rVAIRITJ ROSITJ 

BUTU NUOMAVIMAS 

Parinksime nuomininkas. 

VIENOK MARQUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

Remldte 
ris akeibiaal dienr. " D r a g a " . 

IANUOMOJAMA — F0E RENT 

Tanuom. 5 kamb. butas 1-me auks-
Atskiras centrinis šildymas. Mar
ąuette Pke. Suaugiisiems. Jokių 
gyvulėlių. 9»mbint 778-5238 

IŠNUOM. miegamas kamb. 
ar moteriai Brighton Parke. 

TaU LA 3-3558 

vyrui 

4 kaaib. apstatytas 
1 ar 2 asmenims. Arti Sočios ir Li-
tuanka. Skambint tarp 9 v. r. ir 3 
vai. popiet tel. 775-2808, kalbėt ang
liškai. 

IŠNtfOM. O C E R O J E n a u j a s - 4 
kamb. butas pirmam aukš te . 
Centr. ši ldymas. Suaugusiems 
arba pensininkams. Teiraut is 
teief. — 652-512L 

L A G R A N G E P A R K 
- St. Looise De ManHac 

1 Bedroom -r- $220 op 
2 Bedroom — $240 up 

APARTMENTS INCLUDE: 
Air Conditioning, Free Heat, Sauna 
Bath, CMympic size pooL 

Smtable for AduKs — No Pets. 

THE HOWARD MAN AGt ME ST CO. 
l«39-% Forest Road, LaGrange Pk 

TEL. 554-55f2 

H H J WAXTEB — MOTERVa 

COMPANICKN - ROISEKEEPEB 

To live in with elderiy woman in 
emali home in La Gr&nge Park. 
Mušt speak aome Enghsh, Cali Pat 
332-3750 Mos. through FVL 

9 A, M to 2 P M. 

W O M E N FOR GEJTL 
IN BLVDERY 

A s k for Auna 639-4326 

WEBER LITHOGRAPmNG OO. 
S305 West Harrison Stareet 

H A T T R E S S E S WAXTED 

Full & part time. Experienced. 
rteat. Courteous. Apply in person. 

TAP ROOT PUB 
636 W. Wiuow, CMeago 

VTRAI TR MOTERYS 

EXPER!£HCED C0OKS 
VKEDED TMMEDIA TFXV 

Escellent benefits and oonditions. 
Apply in person. 

POPPIN FRESH PTES 
425 N . Hariem. Oak Park Mali 

COOK — DISHWASHER — 
BUS BOYS 

ced or will train. 
Apply in^person, * 

TAP ROOT PUB 
€36 W. Wlllow, Chicago 

lau. DRAUGE, 

nes |te plaflanglsl gkaitomaa !ie-

Suvių dienrsitia, gi skanumą kai-

aoa yr* riau nrielaaaapa. 

17 neta "randi*. 2 auto 
mftr. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltis { gražųjį Marąuette Fką. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Mflras. 2-ju aukštų, 6 kambarių. 2 
auto muro garažas. Gabių rankų gali 
būti atnaujintas. Marąuette Pke. Kai
na $25.000. 

pietų Brighton Pke. Alumin. langai 
Atskiri gazo šildymai Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. 

Dioeus muro tmngeloar ant ptntaus 
sklypo. Gazu sūdymas. Marquette 
Pke. $25.750.00 

M autų •tvarkiagaa maro namti 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
n a — t a i atradimas. 

Dvicfų butų, gelsvų plytų. 18 me
tų —riuuin aaatai ir ekstra dldeBs 
muro garažas. Įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60.000. 

B/nao prekybai restoranui ar ofl> 
sui didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marouette Pke. 42,90*. 

Grazna ptatas aklį pas Ir 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Reai Estete 
2t2S«rM7l«IStfMl 

UU 737-7200 tr 7374934 

Perska i t ę D n . c ~ s / ioeddfce 

•į k i t i ems paniakartytL 

t U J W w y o T w w i w T f T » r o i 
HELP WANTED - VTRAI 

— S M » « M > I M I •apaaaaaaa—aal 

SHECT MCTAL mm 
Wi«? hesting and ak conditiomng 
service baekground. EKperienetd 
ajary. Nortk Side location. 

Cali 743-4485 

D t M E S I O 

iiiiiimnaiiiaiiiiajanniaiiiiiaiiiina—aai 
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 

VBUAVEUS 
• 

' • g i į T i i r n y r r r r m n %i ti M * i - < • ' 

lietu vifitoose 
ae turėtų bOti lietuviška vėlia-
v a . Nėra vietos dainai didesnei 
•e l iavai iakabinti, bet galima 
laikyti ma lą veUavuka a n t n i o * 
mojo a ta la Galima ir n e t pada
ryti graHą Irrjtnbmacija N 

rėaavuica Dvmni&o 
admbastracija pati 

pristatyti tokia* matas, gražiai 
TBfjavuEea, t a s u e t o v o s Tena* 
x s pleresBotų Jūagi 

Tokios ųėttavog kttaujojs po 
aX60, ( r a j u s pridttt 8 e e s t s s 
nmkf*^»i " v i oeet. s i per* 
^ttiititua. W K v wjj*t»" nUfiotfr 
9*tatyto«rjev USaaJry'aiis alrjaltS 
te -DRATJOAS", 4M3 W . « r t j 
Street , Chicago, HL 80628 

• k A •Uaa 



^ s ^ p ^ ^ ^ ^ p ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 

Jr f 
Gruodžio 3 d.f šeštadienį 

I 
Pradžia 7:30 vai. vak. % 

J a u n i m o c e n t r e I 

JAV LB 25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS j " " " £ " " " 
><K><><XX><X><>0<>0<)0<)0<><)<»<>00<><KX><X><>00000<>OOOOOOOOOOK»OOC< Rašyt. ANTANAS GUSTAITIS 

ir ANTRAS KAIMAS su Linksma programa X K K X X K K X H X > 0 0 0 0 0 0 < K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neo-Lithuanu orkestrui. 

Stalu: rezervuoti: 
K. Barzdukas, tel. 925-5897 

A. A. KAPT. PRANAS TOTIUS 
Negalima visai patylomis pra- pusryčiai laidotuvių dalyviams, 

eiti pro a. a. Prano Totiio mirtį Daugumas atsilankė salėn už-
i r išsiskyrimą iš mūsų tarpo, kandžiams. 
Visi išvystame šį pasaulį, bet, 
baigdami žemiškąją kehcnę, ne 
visi esame vienodi atliktais dar
bais. Y r a daug žmonių, ku
riems niekas nesvarbu, Velio
nis P r a n a s Totilas nebuvo toks 
— jis y r a davęs kario priesai-

ŽODYNAS — PLYTELĖS l 
Italų archeologų ekspedicijos, 

kuri jau 12 metų darbuojasi Si-1 j 
I rijos šiaurėje, vadovas Pado | 
, Matija pareiškė, kad ras tas vie-

žodynų pašaunąs seniausių 
Mažėja mūsų lietuviška kolo- lyje. 

nija po truputį, ypač iaučiama, j Tai molinės plytelės, prirašy-
kai netenkame išsikeliant kitur j tos kyliaraščiu. Jų amžius — 

_ Į daugiau kaip 4300 metų. Pen- j Į 
kiolika tūkstančių tokių moli-: 
nių plytelių — tik dalis būvu- ; 

sio didelės bibliotekos. Specia-

arba mirties atveju aktyvių pa-
trijotų veikėjų. 

Usėkis ramybėj, mielas Pra-
i i r r r '^nai, t au tebūna lengva s v e t i n g o ' l i s t u nuomone, jų tekstas para- i | 

kalba, artima semitų jos nesulaužė iki pat mirties 
J a m savo tėvynės reikalai bu- krašto žemelė 
vo pirmoje eilėje ir jo tautie
čiai — lietuviai. 

Europietis sytas 
irupės kalboms. 

Išauklėtas iš jaunų dienų būt i 
ištikimu patriotu lietuviu i r ; 
pilnai praktikuojančiu katali
ku, tą viską išsaugojo iki pa s - . 
a u i u i c o g j v c u i i u u i i u a u u u S . 

Bažnyčios lankymą praleisda-1 
vo labai retai — tik sunkiai 
s irgdamas arba būdamas išva
žiavęs. Per lietuviškas pamal-; 
das jis skaitydavo maldas. 

Neliesime okupacijų laikais 
jo darbų, atliktų savai tėvynei, 
nes dar neatėjo laikas. Atvy
kęs Amerikon po kelerių metų 
įsteigė "Ramovės" skyrių, ku- , 
riam daugiau kaip 20 metų | 
daugiausia ir vadovavo, būda
mas valdybos pirmininku. Vė
liau skyrius už nuopelnus buvo 
velionį pakėlęs skyriaus garbės 
nariu. "Ramovės" skyriui su 
pasiaukojimu dirbo, kol jo fizi-
r ė s jėgos leido. Susikūrus Lie
tuvių fondui, P. Totilų šeima 
pirmoji įnešė 1000 dol. įnaša
i s Omahos vėliau atsirado i r 
daugiau pavienių asmenų ir or
ganizacijų. Sielojosi lietuvišku 
jaunimu, ypač skautais, juos 
remdami nemažom piniginėm 
aukom. 

A. a. P ranas Totilas buvo gi
męs 1906 m. birželio 18 d Ka
niūkų kaime. Raudonės v., Ra-1 
šeinių apskr. Baigė Klaro mo
kyklos X I laidą. Mirė 1977 m. 
birželio 22 <£ 

Laidotuvių apeigas atliko at
vykęs iš Plaiview, Nebr., St. 
Pauls bažnyčios klebonas kun. 
Leonardas Musteikis. J a m ta l 
kino, skaitydamas ir atsakinė
damas visą laiką per laidotuvių 
a tnašaujamas Mišias, velionio 
žentas inž. G. Lekys (dukros Ji- j 
HOS vy ra s ) . Tai darė labai gra- Į 
žų įspūdį. Čia dar galima pa-j 
brėžti, kad, pradedant garbės 
sargyba prie karsto iš dviejų; 
pamainų ir baigiant 6 grabne-i 
šiais, visi buvo iš "Ramovės"; 
skyriaus. Ramovėnai t inkamai1 

suteikė paskutinį patarnavimą 1 j 
savo buvusiam garbės nariui i r 
daugiausia vadovavusiam ir dir-\ 
busiam "Ramovės" skyriui. Su; 
velioniu draugų ir artimųjų į 
vardu koplyčioje po rožinio 
atsisveikinimo žodį ta rė Jonas 
Smailys, Sr. Sekančią dieną1 

kapuose tarė žodį "Ramovės"; 
skyriaus pirm. dr. Juozas Skau-
dys, ka r tu užberdamas saujelę 
žemių i š tėvynės, ir Omahos 
L. B-nes pirm. B. Šulskis. Ka-< 
puose buvo sugiedota Marija, I 
Marija ir galutinai visi k a r t u 
sugiedojo Lietuvos himną. Pa
rapijos salėje buvo paruošti 

BE\~EKLY HILUS OĖUNYCIA 
Telef.: FB 8-0833 ir PB 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishh} krautuve 
THE DABY STORE 

991S Sontinrast Bwy, 0*k Laws 
IeL 499-13^ 

— GS'.ėe v.soa» prajcrs* — 

PADĖKA 
A. + A. J U O Z A S A L Y T A 

Mano mylimas vyras mirė spal. 30 d. Palaidotas lapkr. 2 d. 
Nuoširdžiai dėkoju: dukteriai Irenai Savickienei su šeima. 

A. a. vyro seserims ir jų šeimoms. Draugams, pažįstamiems lan
kiusiems ligoninėj ir raminant mane sunkiose skausmo dienose. 

. - Y p a t i n g a i d ė k o J u š v - Kazimiero parapijos klebonui kun. A. 
Miciūnui, MIC, už lankymą ligoninėje, aprūpinimą šventais sak
ramentais, aukojusiam šv. Mišias, pasakytą pamokslą ir palydė
jimą j kapus. Dėkoju Aušros Vartų parapijos klebonui kun. A. 
Volungiui, prelatui V. Balčiūnui iš Putnam. Conn_, šv. Kazimie
ro parapijos asistentui kun. B. Uždaviniui, MIC, už sukalbėjimą 
rožinio laidotuvių direkt. Dirsa namuose ir už koncelebravimą 
tsv. Mišių. Kun. J. Bakanui. Visiems kartu konoelebravusiems 
iv. Mišias. 

Jungtiniam Šv. Kazimiero parapijos ir Meno Mėgėjų 
Ratelio vyrų chorui. Solistui V. Roževičiui taip gražiai giedoju
siam per šv. Mišias. Muzikui W. Burduliui. 

Nekalto Prasidėjimo Marijos seselėms iš Putnam, Conn. 
Visiems giminėms, draugams, pažįstamiems, organizacijų 

atstovams, Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos pirmininkui A. 
Zenkui už atsisveikinimo žodžius pasakytus laidotuvių direkt. 
Dirsa namuose, šauliams ir saulėms. Meno Mėgėjų Rateliui. 

Visiems už užprašytas šv. Mišias, suteiktas aukas, prisiun
tusiems gėles, pareiškusiems man užuojautą tose liūdesio va
landose. Dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems maro my
limą vyrą į amžino poilsio vietą Notre Dame kapus. 

Už kapuose pasakytus atsisveikinimo žodžius LB apylin
kės pirmininkui V. Židžiūnui. 

Laid. direkt. Kazlauskui už malonų patarnavimą. Maironio 
Parko šeimininkei E. Kauševičienei už paruostus pietus. 

Visiems, visiems nuoširdžiausia mano padėka. 
Liūdinti žmona Viktorija Alytienė 

PETRUI KUČINSKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį J0N$ ir JULIJŲ KUČINS
KUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

V. ir M. Barkauskai 
0. ir P. Griškeliai 
E. Jankiene 
J. ir D. Kaunaites 

Miami Beach, Florida 

8. ir K. Kodačiai 
M. ir K. Linkai 
Z. ir K. šeputos 
0. ir P. šilai 

A . + A . VINCENTAS UVIMSKAS 
Gyveno Chicago, m., Marąuette Parke, anksčiau Cicero, 111. 
Mirė lapkr. 16 d.. 1977. 12:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Virbalio parapijoje, 

Karklupėnų kaime. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valerija (Vilutyte), 

sesuo Petronėlė Martinkaitienė, gyv. Lenkijoje, anksčiau gyve
nusi Cicero, Illinois, jos duktė Teresė Steč su šeima, kiti gimi
nės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2633 Weat 
n Street. 

Laidotuves įvyks šeštad.. lapkr. 19 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
Dukterų draugijai. » 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NoBftdg: žteona, sesao ir kitf gfrrtnėg. 
Laid. direkt Donald A. Petkus tel. 476-2315 

A. f A. STASYS BUIVYDAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė lapkr. 15 d., 1977 m. 
Gimė Lietuvoje Raseinių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Liucija Buivydaitė-

Ambrosini, žentas Allen, Marytė Bernotavičius, žentas Marius, se
suo Aleksandra Andrijauskienė su vyru Jonu, Aleksandra Buivydas, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Vytauio Didžiojo šaulių rinktinei. 
Kūnas bus pašarvotas ketv. 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 18 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Šauliams. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Pi*Ii rys, žentai ir kiti gimine*. 
Laid. direkt. Donaki A. Petkus — Tel. 476-2345. 

PA DĖKA 

A. A. 

DR. SOFIJA RIMKEVIČIENE 
(GOTAUTAITĖ - VAIŠVILAITĖ) 

Laba i nuoglrdžiai dėkoju Dr. Vaškevičiūtei, Dr. Car-
lo S. Cheechia i r Dr . Bylai už t ikrai rūpestingą bei ener
gingą man labai geros žmonos — Dr. Sofijos Rimkevičie-
nės gydymą Šv. Kryž iaus ligoninėje. Taip pa t ačiū visiems 
mūsų d raugams ir g iminėms už J o s lankymą ligoninėje. 
Nuoširdi padėka visiems mūsų giminėms, draugams ir 
pažįs tamiems už dalyvavimą atsisveikinime su mano 
Brangiausia š iame pasaulyje. Esu nepaprastai dėkingas 
visiems pr is iuntusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias ir 
už a u k a s šv. Mišioms už J o s sielą. 

Širdingas ačiū kun. Antanui Zakarauskui už atsi
sveikinimo maldas, gedulingas šv. Mišias, jo labai nuo
širdų pamokslą i r už palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. 
Ta ip p a t ačiū p . maes t r a i Mažeikienei už labai nuoširdų 
solo gedulingų šv. Mišių metu ir amžinojo poilsio vietoje. 

„Ą-čiū. kąirnynain§_.ir, d raugams ,už mąno.Brampąusios ne
šimą į amžinojo poilsio vietą. Taip p a t dėkoju Margučiui, 
Sofia Bar tkus i r Draugui už nelaimės pranešimą. Taip 
pat esu dėkingas už užuojautas, išreikštas asmeniškai, 
r a š tu i r per spaudą. Pagaliau ačiū p. Donald Petkui už 
rūpest ingą ats isveikinimo tvarkymą. Lieku su viltimi, 
kad J ina i ir amžinybėje jaučia mano ir Jūsų meilę. 

Liūdint is vyras 

Dr . Jonas Rimkevičius 

A. t A. JONUI LAUKAIČIUI mirus, 
broliams KAZIMIERUI ir ANDRIUI su Šeimomis ir 
kitiems giminėms reiškiame giliausią užuojautą. 

L B. Lemaite Apylinkes 
Valdybe 

A. t A. JONUI LAUKAIČIUI mirus, 
žmoną PETKONELE ir šeimą, brolius ANDRIŲ ir 
Lemonto Lietuvių Bendruomenes aktyvu visuomeni
ninką KAZIMIERA, jų seimas bei kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

Dr. Juozas ir Kazimiera Briedžiai 

Perskaitė "Draugį". duokite ji Kitiems 

A. t A. JADVYGAI LUKOSIŪNIENEI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame dukrai DALIAI i r žentui LIU
DUI SLĖNIAMS, broliui MARIUI KATKJŠKIUI bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems, kar tu liūdėdami. 

Vanda, Gediminas, Andriu?* 

Laima ir Dana Balukai 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
MARQ\J£TTE FUNERAL HOME 

- '** f#§ i " S»«U* 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So, 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3807 SO. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
814 W ZSrd PLACE Tet. Vlrglnis 7-6671 
2434 W. 69tb STREET Tel. REpnMfc 7 - « l 3 
11029 Sontinrest Highwty, Palos HMU, IDL Tei. 974-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 

4548 SO CALTPORMA AVE. T * LAfsyetta S-SS71 

POVILAS J. RIDIKAS 
33S4 SO. BALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS 19 SO. UTUANICA W l u Tel. YArds M138-39 

VASAITIS-BUTKUS 

1440 SO. ftOtU A m . CICERO. ILL. T«L OI«a*l* S-1003 

• • 
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x VOuiaus Krašto Lietuviu 
s-gos Chicagos akyiiaus eilinis 

•• narių susirinkimas įvyks lapkri-
! čio 20 d., sekmadienį, 3 vai. 

p. p. Jaunimo centro kamb. 106. 
X Beverty Shores Lietuvių 

khibo susirinkimas įvyks šį šeš
tadienį, lapkričio 19 d., 7 vaL v. 

X Provinck>k> kun. Juozo I inž- Liudo ir Rūtos Arbų na-
Dambrausko vadovaujama Ma- i m u o s e - K*1*55 susirinkimas bus 
rijonų vienuolijos Šv. Kabami*. | metinis ir nnkiminis. Nomina-
ro provincijos taryba ketvirta- j c i W komisija uoliai dirba ir dalį 
dienj, lapkričio 17 d., prade jo į valdybos narių turi ir dabar tik 
metinius posėdžius peržvelgti!""^ energiją skiria suradimui 
ateinančių metų darbų planus į sekretorės pareigoms. Esama 
ir biudžetus. Posėdžiuose daly- j valdyba sumani, darbšti, ener-
vauja provinciolas kun. J. Dam
brauskas, viceprovinciolas kun. 
S Saplis iš Kenoshos, Wis., ta
rybos nariai kun. V. Rimšelis, 
kun. P. Cinikas, kun. P 
va ir ekonomas kun. P 

ginga, todėl daug didelių darbu 
atliko. 

X "Musę Jurbarkas" keli? 
1 susidomėjimą ne tik jurbarkie 

Garš- i cn4> bet ir kitų Lietuvos istorija 
Skro-1 i*" gamtos grožiu susidomė jusiv 

. 

TTTnrrrnrToTi 
U L VALSTYBĖSE 

— Timothy Barkauskas, ku-

kurie, ir nebūdami nariais, ak-
tyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Dabar ruošiamasi Va-

^ ! _ ! ė V ^ _ J ? > T e n ! - . ^ ? ? n ^ sario 16 minėjimui Bocholte vi-
Conn., padarė nuolatinius iža 

| dus Šv. Pauliaus vienuolijoje ir 
pradės studijas pasiruošti kuni
gystei St. Charles Barromeo 

j kunigų seminarijoje Philadel-
phijoje, Pa. Iki šiol jis buvo 

I pašaukimų vadovas. Ši pusiau 
atsiskyrėlių vienuolija yra įkur
ta Lenkijoje 13 šimtmetyje, bet 
Amerikoje pradėjo kurtis tik 
prieš 25 metus. 

VOKIETIJOJE 

denis iš Chicagos. 
X SoL Margarita MomJdenė, 

vargonais palydima muz. AL 
Jurgučio, giedos jėzuitų koply
čioj šį sekmadienį, 3 vai. p. p , 
Šv. Mišių metu, minint Kris
taus valdovo šventę. Minėjimą 
ruošia ateitininkai. 

X Savaitgalinis tautosakos ir 
buitinės dokumentacijos semi
naras prasideda šiandien (lap
kričio 18 d.) 7 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos 112 kambary
je. 

lietuvių, gyvenančių Amerikoj* 
ir Kanadoje. Monografijos lei
dėjais jau yra įsirašę A. ir J 
Puteriai iš Toronto, Kanados. 
Monografiia jau yra surinkta. 

x Ben Kęstas ir jo žmona 
gyv. Marąuette Parke, švenčir 
savo moterystės 50 metų su 
kaktį. Jie yra išauginę šeimr 
ir anūkus, dabar jau pejisijoje 
Priklauso Don Varno postui 
Banketas rengiamas, vadovau
jant jų dukrai Emai Kęstas. 

x "Sveikas maistas yra ge-
Anksčiau neužsiregistravu- j rausias vaistas". Šia tema bus 

šieji galės užsiregistruoti vieto-1 gj sekmadienį gydytojo praneši-
je. Seminarą praves Elena Bra-' 
dūnaitė. Jokių mokesčių bei 
įpareigojimų nebus. Visi kvie
čiami. 

kalėdų programai Mokslo ir pramonės muziejuje Chicagoje besiruošiant. 
idatyti kun. V. Spendov, Slovakijos atstovas, lietuvių atstovai Evaldas 
Radavich. su žmona. Prie lietuviškos eglutes lietuvių programa įvyks 
rruodžio 17 d. ; 

CHlCAfflM IR APYLINKĖSE 

x Jadzė ir Kostas Dockai 
lankėsi Havajuose, iš kur atsiun
tė sveikinimus, 
puikia vietove, su 

mas Lietuvio sodybos Chicagoje 
pažmonyje. Nuo šio laiko visų 
pažmonių programos prasidės 
nuo 2 vai. po pietų. Bus ir už
kandos. Visi laukiami. 

x šilumos mainų ir mecha-
Jie džiaugiasi Į nikos inžinerijos sesijoje IU-me 

L. B. TRADICINIS VAKARAS 

Lapkričio 12 d. Brighton 
Parko LB apylinkė Chicagoje, 
3 . Pakšto salėje surengė savo 
Iradicinį rudens balių. Ši LB 
įpylinkė kas rudenį per 15 me-
:ų ruošia tokius vakarus, nes 
:ai jų didžiausias veiklos finan
sinis ramstis. Iš šių vakarų 
gauta apie 15,000 dol. pajamų, 
kurie buvo paskirstyti įvairioms 
ietuviškoms institucijoms, li

tuanistinėms mokykloms, Vlikui, 
Altai, operai, chorams, spaudai, 
televizijos, radijo programoms 
ir kt. 

Šiame vakare buvo matyti 

ir tos mokyklos viena i š steigė
jų bei ilgametė mokytoja G. 
Meiluvienė ir visa eilė kt. mūsų 
visuomenės veikėjų. 

Pokylį' atidarė Brighton Par
ko apylinkės pirm. Vytenis ši-

i šiems Nordrhein - Westfalijos 
lietuviams. 

— Bonn-Kolno L B apyliifkėj. 
J. Ivanauskas pranešė, kad at
šaukus jį iš tos apylinkės pir
mininko pareigų, apie jos veik
lą nieko negali pasakyti. Pa
aiškėjo, kad Annaberge renka-

j ma VLB Bonnos-Kolno apyl. 
vadovybė. Į ją išrinkti: pirm. 
j . Ivanauskas, vicepirm. ir sek
retorė P. Ivanauskienė ir iždi
ninkas dipl. inž. M. Strumila. 

— Pinnebergo L B apylinkės 
pirmininkė M. Berentienė: tik 5 
nariai. Bendruomeninėje veik-

Hamburgo 

— Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas. Spalio 22—23 d. 
Romuvoj vyko trys susirinki
mai: Vokietijos LB darbuotojų, i loję glaudžiasi prie 
Vasario 16 gimnazijos mokinių I apylinkės 
tėvų ir IV P U kongresui ruoš
ti komiteto. Bendruomenės 
darbuotojai pradėjo rinktis 
spalio 21 d. popiet. Pirmieji! 
pasirodė patys tolimiausi: M. I Kazimiero bažnyčioje 
Berentienė ir E. Banevičienė iš > 8 d. 
Pinnebergo, VI. žaliukas iš Os-

~.. ;«^ji« <3ąbwdomoe i tvfcįu suvažiavimo nriLdrTr; 

žindino čia didelę bendrovę re
prezentuojanti Ramunė Ambro-
zaitytė. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų klu
bo susirinkimas įvyks pirmadie
nį, lapkričio 2JL &* 8 vai. vak. 
mokyklos salėje. Bus pravestas 
"keno" žaidimas ir kalakuto 
laimėjimas. Kviečiamos narės 
ir svečiai išbandyti laimę ir da
lyvauti susirinkime. 

X Gyd. Korp! GAJA vaidyba 
kviečia visus gajininkus-es ir 
jų šeimas dalyvauti pamaldose 
už mirusius korporantus-es š. 
m. lapkričio 20 d., 10 vai. Tėvų 
Marijonų koplyčioje, 6336 S-
Kilbourn Ave., Chicago. P o pa
maldų, ten pat, susirinkimas ir 
kava. (pr.) 

X Lietuviai — paremkime 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumą. 
ŠJ didingą ir svarbų įvykį pra
šome paremti savo aukomis. 
Visos aukos nurašomos nuo 
takso. Čekius rašyti Third Li-
thuanian Symposium on Arts 
and Science, Inc., ir siųsti Fi
nansų Kom. Pirm. Modestui Ja
kaičiui, 11816 Hillcrest Dr., Le-
mont, IU. 60439. (pr.). 

kuria supa-j mokslo ir kūrybos simpoziume B r i n t o n P a r k o U e t p a r a p i jos 
bus šešios paskaitos, kurias 
skaitys sesijos pirmininkas dr. 
Jonas Bilėnas iš Grumman Ae-
rospace Corp., Bethpage, N. Y.; 
inž. Stasys Bačkaitis iš U. S. 
Department of Transportation, 
Washington, D. C ; inž. Henri
kas Bankaitis iš National Aero-1 
nautics and Space Admi aistra- I 
tion, Cleveland, Ohio; inž. Al
girdas Basiulis iš Hughes Air-i 
craft Co., Los Angeles, Calif.;| 
prof. Romualdas Knystautas iš 
McGrill University, Montreal, 
Canada, ir prof. Romualdas Vis-1 
kanta iš Purdue University, < 
West Laf aette, Ind. 

I 
x Cicero lituanistinių mo

kyklų tėvų komitetą šiais moks-
k) metais sudaro: Algis Mauru
kas — pirm., Kazys Razma — | 
vicepirm., Nijolė Baronienė — ( 
sekr., Vacys Laniauskas — ižd., 
Vanda Bichnevičienė — paren- j 
gimų vadovė, Vaidilutė Vinge 
lienė ir Stasys Vilutis 

klebonas prel. D. Mozeris, muz: 
F. Strolia su žmona, PLB vald. 
sekr. J. Šlajus, Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. K. Laukaitis su 
žmona. "Pasaulio Lietuvio" ad
ministratorius St. Džiugas, vie
tos lituanistinės mokyklos ilga
metė vedėja mok. S. Jonynienė 

X AL Kadžius, žinomas kul
tūrininkas Baltimorėje, užsisakė 
"Drauge" lietuviškų knygų ir 
atsiuntė 5 dolerių auką. Ačiū. 

X Aldona Kauek, Belmont, 
Ca., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo didesnę auką. 
Ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 2 doL — 
Vincas Bitinas, po 1 doL — 
Kazimieras Varnis, John Kopp. 
Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 4 doL — 
Laura E. Jurkštas; po du dol. 
— P. Dovydaitis, J. Bubelis, S. 

na- i Bulgaris; Al. Kabliauskas. Ma-

už atsilankymą ir pakviesdamas 
preL D. Mozeri sukalbėti mal
dą. Meninę programą atliko 
"Trijų ragelių" tercetas, muz. B. 
Pakštas, V. Vaitkus ir R. Paks-

kietijos LB valdybos pirm. J. 
Sabas. Suvažiavimo pirminin
ku išrinktas kun. Br. Liubinas, 
sekretorium — stud. M. šiuše-
Jis. Vokietijos LB valdybos var-

KANADOJE 
— Iš Windsoro, Ont., f Va

sario 16 gimnaziją yra išvykusi 
Vida Dumčiūtė, Marijos ir Ro
mo Dumčių dukrelė. Mergaitė, 
norėdama pasitobulinti lietuvių 
kalboje, pati savo noru papra
šė tėvelius, kad išleistų į Vasa
rio 16 gimnaziją. Studijomis 
patenkinta ir žada tenai tęsti 
mokslą ir kitais metais. 

ARGENTINOJ 
— Argentinos lietuvių centras 

suruošė 51 metų sukakties mi
nėjimą. Iškilmingas 51 metų 
minėjimo aktas įvyko spalio 15 
d. Šio vakaro programa pradė
ta trumpu pirm. J. Mičiūdo žo
džiu. Jaunimas su tautiniais 
rūbais įnešė vėliavas. Jiems 
padėjo ir Berisso "Mindaugo" 
draugijos svečiai — jaunųjų an
samblis. Jaunimas susigrupavo 
scenoje, po to pirm. J. Mičiūdas 
papasakojo LC veiklos istoriją 
ir paprašė atsistojimu pagerbti 
mirusius narius, ypač mirusias 
motinas, kadangi sekančią die-

I rą buvo švenčiama Argentinos 
Į motinos diena. VI. Survilienė, 

mirusiųjų kapus, meldėsi, giedo- į kuri drauge su Z. Tamošiūnai-
jo šv. giesmes, uždegė ant mi-' te vadovavo programai, pade-
rusiųjų kapų žvakutes. 

— Meibcurno lietuvių klubas 
atšventė savo veiklos 20 metų 
sukaktį, kuri buvo paminėta 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės lietuvių vaikučių 

pirmoji komunija ruošiama Šv. 
gruodžio 

— Melbourno lietuviai vėli-
nabrueko" A. Kairys ir E. Preu- j • * ! ^en^ gražiai prisiminė savo 
sienė iš Salzgitterio ir kt. Po- j mirusius tautiečius. Vadovau-
sėdžhis Bendruomenės darbuo- į J a m i kun- p rano Dauknio, lankė 

taitė. Jie liaudies rageliais pa- du pranešimą padarė jos pirm. j ̂ kilmingu baliumi. Svečius 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos valdyba gruod. 3 d., 
šeštad., Jaunimo centre ruošia 
LB 25-rių metų jubiliejinį mi-
nėjimą-vakarą. Bus akademinė 
dalis, meninė programa, kurią 
atliks Antanas Gustaitis i š Bos
tono ir Antras Kaimas. Po to 
vakarienė ir šokiai 
nuotaikingam Neo-Lituanų or
kestrui. Stalus ir pavienius bi
lietus galima užsisakyti skam
binant pirm. Kaziui Laukai
čiui teL 323-5326, pas valdy
bos iždininką Kaži Rarzduką, 
Lietuvių Fondo raštinėje ir 
pas visų apylinkių vaidybų pir
mininkus ir valdybų narius. 

(pr.). 
X Baltijos vakaras 

mas prezidento A. Smetonos j . 
budžių įgulos įvyks šeštadienį, 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus įdomi skautiškai-jūrei
viška programa, karšta vaka
rienė ir Neptūno baras. Šokiams 
gros Vyties orkestras. Visi ma

riai. Mokyklos tradicinė Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 18 d., sek
madienį 3 vai. p. p. parapijos 
salėje. Piašome visų tėvų re
zervuoti tą dieną eglutei. 

X Paulina Kankalis nuošir
di "Draugo" skaitytoja Chica
goje, atnaujindama prenumera
tą paliko 10 dolerių auką ir tuo 
prisidėjo prie dienraščio išlaiky
mo. Labai ačiū. 

X Sofija žibutienė, Cicero, 
EI, atnaujindama prenumeratą 
paliko auką. Dėkojame. 

lordai dėkojame. 

x Gedulingos šv. Mišios už 
a. a Emilijos Gepnerienės sielą, 

j mirusios spalio 11 d., bus laiko
mos lapkričio 19 d., šeštadieni, 
9:30 vai. ryto T. Jėzuitų koply
čioje. Prašome gimines ir drau
gus prisiminti ją savo maldose. 

(pr.). 
x Lemonto L. B. tradicinis 

rudens balius įvyks lapkričio 
19 d., šeštadienį. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus linksma progra
ma. Gros Neo-Lithuanų or-

į kestras. Šilta vakarienė. Dėl 
grojant j ' v a l < a r a s ' ka.-' rezervacijų skambinti Vytautui 

riuomenės šventės išvakarėse, ( šoHūnnj tetef. 257-6739 arba 

grojo 4 liaudies dainų melodi
jas, už ką susilaukė iš dalyvių 
gausių plojimų. Vakarienę sko
ningai paruošė Norvilienė, kuri 
apylinkei ypatingai palankiai 
patarnauja- Buvo dovanų pa
skirstymas^ laimingieji laimėjo 
dail. J. Kiburo paveikslą, S. 
Juodvalkio, "ir J. Vizgirdos me
džio drožinius. "-

Visi LB apyl. valdybos na
riai- sutartinai dirbo. Vicepirm. 
R. Juškienė - Jonaitytė, V. Lin
kevičienė ir T. Rūta rūpinosi 
svečių priėmimu, K. Laucius su 
S. Jokūbaičiu — sėkmingai iš
platino bilietus ir dirbo bare. 
Kun. Jonas Plankis, kuris kolo
nijoje buvo labai populiarus, 
iškeltas į kitą parapiją Cicero 
apylinkėje, nepamiršta šios ko
lonijos, šio tradicinio vakaro 
proga atsiuntė 50 dol. auką. Da
lyvių tarpe matėsi daug jau
nesnio amžiaus svečių, kas 
kaip tik parodo LB gyvastin
gumą. Brighton Parko LB apy
linkės valdyba dėkinga visiems 
atsilankiusiems, kurie sudarė 
savo stalus, visiems, kurie au
kojo dovanas, visa tai {gauna, 
kad apylinkė pajėgtų paremti 
mūsų institucijas, kad ji ir to
liau būtų viena veikliausių bei 
pajėgiausių apylinkių. 

Mykolas Maksvytis 

J. Sabas. Kalbėdamas "apie rin-; ^ v e i k i n o Australijos Liet. Ben-
kimus į Vokietijos LB T a r y b ą , ; d r u o m e n ė s pirmininkas Albinas 
pastebėjo, kad šiemet labai pa- j P o c h i s . Meninę programos dalį 
kilo kandidatų skaičius: p e r | a t U k o vietinės pajėgos — jauni-
praeitus rinkimus buvo tik ke- j m a s > 

liolika, o šiemet 29. Apžvelg
damas finansinę padėtį, nurodė, 
kad valdyba išsivers turimomis 
lėšomis. Nepatenkinamos kai 
kurios pajamų pozicijos. Ypač 
silpnai plaukia solidarumo įna
š a i — i k i šiol tegauta pusė są
matoj numatytos sumos. Ir tai 
rinkiminiais metais! Jau pernai 
reikėjo aiškintis, kodėl taip ma
žai surenkama narių mokesčių. 
Po pranešimo valdybos pirmi
ninkas atsakinėjo į klausimus. 

— Osnabrucko apylinkės pir
mininkas VL Žaliukas. Veiklos 
beveik jokios, Kkę tik 8 nariai. 

— LB Bochorto apylinkėj 26 
nariai, kurių tik du pensininkai. 
Veikia lituanistinė mokyklėlė 
su 6 vaikais. Vedėja — O. Ger-
kienė. Solidarumo įnašus su
moka v is i Kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį susirenka
ma pabendrauti. Kiekvienais 
metais sušaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas, kuris išren
ka naują vadovybę arba patvir
tina senąją. Narių šeimos dau
giausia mišrios. Ne visi tau
tiečiai stoja { apylinkę pilnatei
siais nariais, bet yra ir tokių, 

X L. D. K Birutės dr - jos tra
dicinis koncertas 

CHICAGOS ŽINIOS 

įvyks lapkričio 20 d. 5 vai. vak 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
SoL M. Momkienė ir A. Jurgutis 
atliks meninę dalį. L Narbutis 
praves ir paįvairins šį pobūvį. 
Karšta vakarienė 5:30 vai. vak.: 
koncertinė dalis 6:30 vai. vak 
Po to kavutė, skanumynai, lo
terija ir linksmoji dalis. Biruti-
ninkės, Ramovėnai, šauliai bei 

rengia-\ visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. Stalus ir vietas re
zervuoti iki lapkričio 15 d. tel. 
778-0333 arba RE 5-5118. 

(pr.). 
* Albinas Knrkulin. \<c~ 

brokeris dirbąs su Rodman a ne* 
Benshaw, Inc^ patarnauja ak 
cijų, bonų, fondų bei kitų verty 

;S9-58(>1. (pr.). 

PLfcS LIGONINE 

Cook apskr. ligoninei paskir
ta 4.8 mil. dol pastatyti dar 
vieną naują priestatą vakarinė
je dabartinių rūmų dalyje. 

KIENO ŽIEDAS? 

Laukdamas autobuso N. Lake 
Shore Dr., Chicagoje, David 
Toigo, 17 m., rado deimantini 
žiedą, kurio vertė gali būti 
12,000 dol. Policija sako, jei 
neatsiras savininkas, žiedas liks 
jam. 

NAŠLES PALIKIMAS 

Kramtomos gumos turtuolio 
našlė Helen vVrigley mirdama 
paliko 42 mil. dolerių. Ji mirė 
birželio 27 d., praslinkus dviems 
mėnesiams po jos vyro Philip K 
Wrigley mirties. Palikimo įkai
nojimas paskelbtas tik dabar. 

TIRIA TAKSIUS 

Federalinis teisingumo depar
tamentas pradėjo tirti Chicagos 

klamavo Maironio Lietuva ma
no ir po to buvo sugiedoti him
nai. 

— Menininkė Marta Linkevi
čiūtė šiomis dienomis baigė ta
pybos mokyklą, gaudama meno 
mokytojos titulą. M. Linkevi
čiūtė savo namuose turi didelę 
kolekciją įvairių piešinių: ak
varelių, anglies bei taškų tech
nikos darbų. 

— Lietuviai televizijoj. Spa
lio mėnesį net du kartu buvo 
parodytas lietuvių jaunimas te
levizijoj. Spalio 17 d. 11 kanale 

j per "Matinee" programą pasi
rodė SLA "Žibučių' dainų gru-

Į pė, kuri padainavo tris dainelea 
į Paprastai šios programos vado
vybė neleidžia pasirodyti vie
nai grupei daugiau kaip du kar
tu, tačiau mūsų "Žibutėms" 
buvo padaryta išimtis. Jas akor
deonu lydėjo nuolatinis jų pa
lydovas inž. K. Kliauga Taip 
pat nors trumpai, A. Mičiūdas 
galėjo parodyti gintarą ir pa
aiškinti žiūrovams apie "Lietu
vos auksą", "žibutes" palydė
jo dr. J. Simanauskas, jų meni
nis vadovas ir p. I. Simanaus-
kienė ir A. Mičiūdas. Daugiau 
ir išsamiau galėjo pasirodyti L. 
centro jaunimas spalio 22 d. iš 
ryto 7 kanale Padre Gardela 
programoje, čia dalyvavo LC 
mažųjų ansamblis. Šokių an
samblis "Inkaras" ir mergaičių 
dainų grupė "Gintarėlės". Visi 
pasirodė su savo paruošta pro
grama. Protarpiais V. Survi-

• • • M M M M M M i ^ M M ^ ^ M M i ! '--cTiė aiškino apie lietuvių tau-
| tinius rūbus, o N. Zavickaitė 

PRIGLAUDĖ: ŠEIMA į a p i e kankles. Programai pasi-
Colins šeima, kuri su septy- i hsi?U3 LC pirm. Jul. Mičiūdas 

niais vaikais dvi savaites gyve- j apdovanojo prel. Gardelą lietu-
DO automobily, negaudama bu- j v i š k a , vytele, o monsinjoras an-
to, dabar priglausta Miami mo
tely, 9041 Cicero Ave., Oak 
Lawn, kol gaus pastovų butą. 

Lapkričio 5 d., Philadelphijoje, Lie
tuvių Namų suruoštame koncerte, 
kartu su solistu Vaclovu Verikai-
čiu, pasirodė jauna solistė Angelė 
Kiaušaitė. Augantj .jauną talentą, 
klausytojai sutiko šiltai. A. Kiau
šaitė tęsia dainavimo meno studi
jas Philadelp'hijoje. Akompanavo J. 
Govedas Nuotr. K. čikoto 

ATĖMĖ VAIKUS 

Teismas nusprendė, kad ke
turi sūnūs Geraldo ir Glorijos 
McCord, gyvenančių Melrose 
Parke, būtų iš jų atimti ir per
duoti auginti vaikų močiutei ir 
seneliui, nes tėvai jų nežiūri, 

taksių bendroves. Priežastis I palieka vienus be reikiamo ap-
— Chicagos miesto vartotojų ; rūpinimo. 

KRAUJO AUKA 

Chicagos ligoninėse gerašir
džiai lapkričio 16 d. suaukojo j vimo kainos 

! 926 pantis kraujo. Ligoniams I nepateisinamas 
gelbėti tą dieną transfūzijoms esąs 
panaudota 836 pantys. 

PADĖTI AKLIEMS 

lomai kviečiami atsilankyti S bių pirkime ir pardavime. Susi 
Rezervacijoms teief. def. 737-5408. i domėję skambinkite S32-0560. 

(pr.). I (jc.) 

Chicagoje įvykusių demonstracijų 
metu lapkričio 4-5 d. deginama Sov. 
Sąjungos vėliava 

Aklųjų paruosimo darbams 
jstaiga Lighthonse for the Blind, 
1850 VV. Roosevelt, Chicagoje, 

komisionierė Jane Byrne iškėlė 
kaltinimą merui Rilandic. kad 
praeitą vasarą taksių patarna-

pakėlima8 buvo 
ir 

kaltas meras. Bilandic 
kaltinimus paneigė. 

DAUGIAU STATO 

BOIKOTUOJA MOKYKLA 

Apie 500 Parker prad. mo
kyklos auklėtinių trečiadienį 

kad dėl to I neatėjo į pamokas. Ją boiko
tavo, nes mokykla per daug per-
kimšta. Boikotas apėmė 83% 
mokinių. 

sambliui dovanojo gitarą. 

FELIKSAS BREDfERIS 

"Skambantis laikas" 
Eilėraščiai 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m. 
Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-
kuvienės. Kaina su persiuntimu 
SS.S0. 

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

Chicago, DJ. 66629 

Naujų namų statybos leidimų 
Chicagoje rugsėjo mėnesį buvo 
24% daugiau, negu pernai tą 

ieško savanornj, kurie padėtų I patį mėnesį, šiemet rugsėjo yra pavirtusi j prozą, bet kad ji 
akhiosi«9 paruosti busimoms j mėnesį leista statyti 5,000. pavirtusi j reklamos nuorašą. 

— Bėda su mumis Amerikoj 
ne ta, kad gyvenimo poezija 

M'uotr. L. Mftttsus i tarnyboms. I Louia Kroneaberger 

iiitnuiiiiiiuiiiiiiiHittiiii 
ANDRIUS NORMAS 

"SANTAKA" 
15-ka novelių Iš jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiundmu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «rd Stieet 
Chicago, I1L 60628 
miimillltUHIUlUMUIIIUIMMM—— 
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