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Ateistinio auklėjimo 
pasekmės 

Aldona Kezyte, pavyzdinga mokytoja, bet buvo tikinti ir pateko nemalonėn 

e Maždaug prieš aštuonerius me- beprasmiška, mokyt A. Kezytė, 
tus ja susidomėjo KGB. Mokyk- pasitaikius progai, paliko savo 

Vilnius loję prasidėjo įkyrus sekimas. Sau- butą R. Armijos prosp. 25-79 ir 
Aldona Kezytė nuo 1949 iki f"0*0 P^ į f 1 3 5 Pareigas gerai jsikūrė Karoliniškiu rajone — Su-

1975 dirbo pedagoginį darbą. ėjo mok. Darvydas, kuris gaudy- dervės g. 20-130. Atrodė, ka 
davo kiekvieną mokyt. A. Kezy- naujoje vietoje bus ramiau, nes 
tės žodį. Nuo jo neatsilikdavo praradę sąžinę kaimynai rusai li-
mokytojai: J. Andriejevas, J. Štar- ko tolL Deja, greitai prasidėjo 
kienė, Abromaitytė, K. Kaliba- panašūs reiškiniai ir šiame bu
tas ir Marina Levšina. te. Kažkas, mokytojai esant dar-

Viena iš priežasčių, kodėl sau- **> i e i d a v o i l'os b u t a - ii i š k r ė s 

gumas sus:domėjo A. Kezyte, bu- dav0> l a b a i d a ž n a i N n o r s s u" 
vo jos tikėjimas. Galimas daik- gadindavo. A, Kezytė pradėjo ne-
tas, kad saugumiečiai įtarė mo- ? a u t i v i s u l a i § k u - V , e n * k a r t a 

kytoją užsiimant pogrindine r a d o MVO sandeliukyje tris at-
. . * n ! o < f h i c * r r \ l r t i c t o / ^ i a t i l a i c l r l l inrfc-

veikla. 
Ilgą laiką mokytoja Kezytė bu-

bo šioje mokykloje primaeilėse vo varginama kaimynų Choroš-
pareigose. A. Kezytei buvo s'ūlo- kovų, kurie reguliariai įs'veržda-
mos direktorės, mokymo dalies vo į jos butą ir viską iškrėsda-
vedėjos pareigos, tačiau ji nuo vo. Kadangi mokytoja tylėjo, tai 
jų atsisakė. Dirbo B. Dvariono saugumo patikėtiniai dar labiau 1976 vasarą buvo nuolatos sau 
vaikų muzikos mokykloje choro įsidrąsino, ir prasidėjo nuolati- gumiečių varginamas, norint jį 
skyriuje privalomo fortepiono ve- nis šantažavimas. Sugrįžusi iš užverbuoti KGB agentu. Saugu-
dėjos pareigose (iki 1975). Tai- darbo, ji rasdavo sujauktus daik- miečiai atvažiuodavo automaši-
gi Švietimo ir Kultūros ministe- tus, subraižytą stalą, prispiaudy- na į namus, pas'gi-.idavo kelyje 
rijos A. Kezytei rodė neeilinį pa- tą termosą ir pan., nors išeida- kur nors einantį ir, nusivežę į 
sitikėiimą, ma visada užrakindavo buto du- Lazdijus, terorizuodavo. Pana-

Tačiau ne visos įstaigos buvo ris. Nepakeldama šio šantažavi- šiai yra varginami daugelis klie-
patenkintos A. Kezytės asmeniu, mo ir žinodama, kad skųstis yra rikų. 

Mokėsi LTSR Konservatorijoje, 
kurią baigė 1956. Tais pačiais me
tais jai buvo pavesta įkurti Bir
žų vaikų muzikos mokyklą. Ji ėjo 
šios mokyklos direktorės ir pe
dagogės pareigas. 1958 buvo Bir
žų m. D2DT deputatė. 1959 pa
skirta Vilniaus Kultūros-švieti
mo technikumo dėstytoja. Lygia
grečiai dirbo dabartinėje B. Dva
riono vaikų muzikos mokykloje 
mokytoja. Nuo 1960 iki 1975 dir-

Kavmo ir Vilkaviški vyskupas koadjutorius Liudas P ovilonis spalio 22 dieną audiencijoje pas popiežių. 13 
kairės į dešinę: vyskupas Povilonis, popiežius Paulius VI, vyskupo sekretorius Vilniaus 6v. Rapolo parapi
jos klebonas ir Katuio Kunigų seminarijos profesorius kun. Pranas Vaičekoais ir vertėjas prelatas dr. Aud
rys Bačkis 

plėštus vokus, tačiau laiškų juo
se nerado. 

Ką visa tai reiškia? 

Kaunas 
Neopresbyteris Jonas Alesius 

"Dievas ir Tėvyne" Nr. 2 

22 

Kun. Antano Yliaus kančių kelias 

— Kokias pretenzijas dar turi? 
— Kadangi padaryta viskas, 

— _ ko prašiau, tai tuo tarpu netu 

IVOVOJG UZ UGSC| Visa istorija kun. A. Ylių 
galutinai įtikino, kad tarybiniai 
ateistai neturi nei sąžinės, nei 
gėdos, nei žmoniškumo. Tai pa
sigailėjimo vertos fiziškai gyvos, 
o dvasia mirusios- sielos, tai ne
dorybėje užsispyrę fanatikai, ku
rie bijo tik pasaulio pasmerkime 
ir sau kelio užsikirtimo į tary
binės tikrovės nežinančių, dar žo 

kartą iškviečiamas i Šiaulių pro- -.,. . . , . Y. v . . 
*r«. .~».x;„ , i ;^o cu.,..~ ,,~™~'~ i . - T- J _̂ »• dziais tikinčiu žmonių ir tauti 
ią pačią dieną (buvo vasario kuraturą. Jis rado tuos pačius as 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Sekančią dieną kun. A. Ylių 

priregistravo Šiupyliuose laikinai 
— pusantro mėnesio. 

stoviai'. 
Rytojaus dieną kun. A Ylių 

priregistravo Šiupyliuose pasto
viai. 

1974 kovo 5 kun. A Ylius dar 

15, todėl taip skubėjo — matyti, menis. Prokuroras prabilo: 
bijojo vasario 16) išsikviečia —Gautas iš Vilniaus atsaky-
ktm. A. Ylių prie telefono į paš- mas jūsų reikalu. Mes paprastai 
tą Šiaulių rajono milicijos virsi- raštu atsakymų neduodame, to-
ninkas: dėl išsikvietėme. Lietuvos proku-

— Jūsų klausimas išspręstas tei- roras praneša, kad jūsų prašu-
giamai. Atvyk pas mane su re- mas patenkintas. Filmas jau iš-

zmonių ir 
širdis. Jei šitokiomis melo, šmeiž
to, klastočių, apgaulės priemonė
mis statomas komunizmas, tai 
koks baisus turi būti pats jų ko
munizmas, tiksliau, rusiškasis 

imperializmas ir kolonializmas. 
Po tokių garantijų net visko 

gistracijos dokumentais. 
Sutartu laiku kun. A Ylius nu

vyko į Šiaulius. Milicijos virši
ninką kabinete rado vieną. Kun. 
A Yliui prisistačius, viršininkas 
paspaudė mygtuką. Po kelių mi
nučių įėjo nepažįstamas asmuo. 
Jis nepr'sistatė. Aišku, čekistas. ,-. T. 
;. . , . v „, .. , , . , jų komunizmas, tiksliau, rusiš-Vehau paaiškėjo, kad tai buvo i . . . , . . . . . kasis imperializmas ir koionta-šiaulių miesto ir rajono saugumo 
viršininkas Urbonavičius. Jis pa
ėmė kun. pasą, pavartė ir tarė: 

— Kodėl anksčiau nesistengei 
prisiregistruoti? 

— AŠ stengiausi nuo pat atvy
kimo dienos. Neregistravo. 

—Kodėl neregistravo? 
— Iš kur aš galiu žinoti tą 

kodėl? 
Daugiau čekistas nieko nebe

sakė kunigui, o kunigas jam. 15 
visų pokalbių su čekista's per vi
są jo gyvenimą šis pokalbis bu
vo trumpiausias. 

matęs kun. A Ylius oatikeio, Kad imtas iš apvvartos ir daugiau v * • - «— » 
, , . bent jo asmens ateistine propa-

nebus demonstruojamas. , , , ..,. . . 
' gandą nebenaudos tikintiesiems 

— - — _ — apgaudinėti. Pailsėjo nervai, vi 
sa laiką buvo galima skirti pa
storaciniam darbui. Šiupylių pa 
rapiiai. Niekas jam nebetrukdė 
nė Gruzdžiuose vikarauti. 

Tačiau ir ši kartą tyla buvo 
apgaulinga. 1975 balandžio 2 
"Komiaunimo Tiesa" išspausdi
na istorijos mokslų kandidato 
Stasio Laurinaičio straipsnį "Tie 
sa apie vienuolynus". Jame tarp 

vie-

* Jei šitokiomis melo, šmeiž
to, klastočių, apgaulės priemo
nėmis statomas komunizmas, 
tai koks baisus turi būti pats 

lizmas'' 

"Bendradarbis" tęsia: 
- 1974.11.22 aš pats buvau {Praf.t0 šme , , ž!° k , u n , f i r 

nuolių atžvilgiu vel rašoma: 
"Kai kurie vienuoliai, dalyvau-

ateizmo muziejuje, žiūrėjau jūsų 
minimą stendą. Viskas sutvarky
ta, ties ogiai jus liečiančio nieko " J * * ™ " ! 
ypatingo nebėra. Tik kvailas ga
li padaryti netinkamas išvadas 
Ne pats vadovavai "Tauro " apy
gardai, pats už ją neatsakai. 

naconalistų 
gauiose. paearsėfo neregėto mas
to piktad8rybėmis. Kunigas mari 
Kinas J. Lelešius buvo pietų Lie
tuvoje siautėjusios nacionalisti
nės gauios vadeiva, voač pasižy 
mėies sadizmu. L'kviduoiant gau 
ją Lelešiaus žeminėie buvo ras 
tas antspaudas su penkiakampe 

Prokuroras įsiterpia: 
—Spaudoje neteisingai dau-

Milicijos viršininkas paėmė jo giau nebebūsi lečiamas. 
prisiregistravimo lapelį, ant ku- —Jei būtinai norite rašyti, žva'sržde iš adatų. Juo banditai 
rio buvo parašyta, kad jis neturi tai parašykite apie tai, ką da- ženklindavo tarybinius aktyvis-
telsės gvventi Lietuvoje, ir užra- riau, o neprimeskite, ko nė ne- tus. 
& m¥čxĘ}Mv*L Šiupyliuose ga* svjįoi&u. < & / £ {[Bus 3augki£ 

Young apie kubiečius 
Afrikoje 

Nevv Yorkas. — Ambasadorius 
Andrew Young taip atsiliepia 
apie Kubos kariuomenės buvimą 
Afrikoje: Amerika: dėl to nėra 
ko bijoti. Jeigu 500.000 amerikie
čių negalėjo sutvarkyti nedidelio 
pusiasalio, Vietnamo, tai dar 
mažiau baimės, kai 20 ar 50 
tūkstančių kubiečių ar rusų yra 
Angoloje ar Etiopijoj, Egipte ar 
Somalijoj. 

Politine anketa 
^ancūzijoj 

Paryžius. — "Quotidien de Pa
ris" anketos žiniomis, prancūzų 
kairiosios partijos yra popu
liariausios, bet galimybių perimti 
valdžią turi mažiau nei turėjo 
prieš kurį laiką. 23 proc remia 
socialistus ir nedidelę kairiųjų 
radikalų partiją. Respublikonų, 
arba dabartinio prezidento Va-
lery Giscard d'E^aing partiją ir 
komunistus remia vienodai, po 
15 procentų, kai gaulistus tik 12 
proc. Lemiamąjį žodį rinkimuo
se tars neutralieji ir neapsispren
dę, sudarą 27 proc 

Washingtona>. —Spalio mėne
sio prekybinis deficitas buvo di
džiausias Amerikos istorijoj — 
3.1 bil. dolerių. 

SOVIETAI MUS APGAUDINĖJA 
Chicaga. — Labai aiškūs įro-1 apie tai dar nežinojo. 

dymai, kad sovietai mus apgau 
dinėja ir laužo anksčiau sudary
tas ginklų apribojimo sutartis, ra
šo "Reader's Digest" gruodžio 
mėnesio numery buvęs gynybos 
sekretorius Melvin Laird, cituoja 
ir "Chicago Tribūne" vedama
jam. Blogiausia, kad tos infor
macijos nuslepiamos nuo Ame
rikos viešumos. Laird primena 
ateitikimą iš Fordo prezidentavi
mo laikų, kai administracija at
sisakė atskleisti visus faktus, no
rėjo žūt būt išlaikyti detante. 
Administracija stengėsi sumažin
ti svarbą to, ką žvalgyba žinojo 
apie sovietų prasižengimus sutar
tims. 

Noras užlaikyti paslapty, kas 
turėtų būti visiems žinoma, bu
vo toks didelis, kad daug kas bu
vo nežinoma net pačiam prezi
dentui Fordui, Kai žinios apie 
sovietų apgavystes prasiskverbė į 
spaudą, prezidentas spaudos kon
ferencijoje prisipažino, kad jis 

Laird sako, kad visas reikalas 
yra sukrečiantis. Sukrečiantis, 
kai gyvybiniai reikalai laikomi 
paslapty nuo visuomenės, dar 
blogiau, kai slepiami, išcenzū
ruojami prieš pateikiant juos pre
zidentui. 

Tie ir kiti panašūs įrodymai 
apie sovietų -laužymus verčia 
mus abejoti, ar galima jais pa
sitikėti ir daryti tolimesnius su
sitarimus. Laird aiškiai sako, 
kad rusai ir toliau rizikuos viską 
laužyti, kas jiems patinka: SALT, 
detante ir kitką. Yra irgi aišku, 
jog kai kurie VVashingtono ofi
cialūs asmenys labai naivūs ir ti
ki sovietų garbingumu. Dar kiti 
oficialūs pareigūnai taip trokšta 
Amerikos — Sovietų Sąjungos 
draugystės, kad užsimerkia prieš 
visokius įrodymus ir nenori ma
tyti rusų dviveidiškumo. Jie pa
sirengę net apgaudinėti pre
zidentą. 

Nairobi. - Somalijos sukilė
lių pajėgos nuo Harer tvirtovės 
buvo atstumtos, praneša Etiopi
jos radijas. Somalijos žiniomis, 
tvirtovė dar nepaimta, bet tik 
dienų klausimas, iki ji kris. 

Derėsis del Indijos 
vandenyno 

Washingtonas. — Amerika ir 
Sovietų Sąjunga netrukus pradės 
derybas Indijos vandenyno reika
lu. Tam vandenyne norima su
mažinti karo laivų skaičių ir ka
rinius manevrus. Derybos, grei
čiausiai, bus vedamos Berne, Švei
carijoj. 

Už lygias teises 
vyrams 

Blogiausia — 
kapituliacija blogiui 

Belgradas. — Grupė sovietų 
disidentų atsiųstame Tašte Belg
rado konferencijos dalyviams 
įsakmiai pasakė, kodėl jie nusi
vylę kai kuriais Vakarų Europos 
kraštais: žmogaus teisių gynime 
Vakarai nėra vieningi, ir tai pa
deda tik komunistiniams kraš
tams. Disidentai geru žodžiu at
siliepia tik apie Ameriką ir ma
žus, mažiau įtakingus kraštus: 
Daniją, Norvegiją, Švediją ir Bel
giją. Tik tie sugebėjo pasakyti 
tai, kas reikia, ir nesileidžia i 
kompromisus ,o kiti, kurie save 
laiko dideliais kraštais, to nepa
darė. "Galimas dalykas, kad Va
karai bijo sovietų grasinimų nu
traukti konferenciją. Nutrauki
mas, aišku, būtų blogas reiški
nys, bet kapituliacija blogiui yra 
dar blogiau", rašoma laiške. 

Po raštu yra ir Andrejaus Sa
charovo parašas. 

Oro linija: 
Amerika — Kuba 

Havana. — Kubos oficialūs 
asmenys sako, kad nuo gruodžio 
20 prasidės reguliarus orinis su
sisiekimas tarp Havanos ir Chi-
cagos bei Detroito, o nuo sausio 
14 ir su Nevv Yorku. 

Johnson nebus 
FBI direktorium 

Washingtonas. —Frank John
son, paskirtas FBI direktorium, 
bet pareigų dar neperėmes, va
kar pranešė, kad ir neperims. Po 
sunkios operacijos neatgavo visų 
jėgų. Carteriui vėl reikės ieškoti 
naujo tinkamo žmogaus toms at
sakingoms pareigoms. 

\Vashingtonas. —FBI direk
torius Clarence Kelley sutiko pa
silikti savo pareigose iki 1978 va
sario 15, tikėdamasis, jog iki to 
laiko prezidentas suras įpėdini. 

Washingtonas. — Prez. Carte-
ris pradės kelione į Europą ir to
liau gruodžio 29. Pirmoji susto
jimo vieta bus Varšuva. Ten nu
matyta spaudos konferencija. 
Lenkų laikraštininkai pakvies ir 
Vakarų korespondentus, visi ga
lės Carterio klausti kas patinka. 

Kairas. —Egiptas jau deporta
vo 28 palestiniečius, kurie labai 
aktyviai priešinosi Sadato kelio
nei i. Jeruzalę. 

Pretoria. — Trečiadienį buvo 
rinkimai Pietų Afrikoj., ir val
dančioji nacionalistų partija lai
mėjo dar daugiau atstovų. K 
165 parlamente vietų naciona
listai turės 134. Ankstesniame 
parlamente turėjo 116. 

Kai Sadataa Ben Gurian aerodrome, Izraely, atsisveikinęs su šeiminin
kais, ėjo i lėktuvą. 

Geneva. —Iki šiol buvo daug 
kalbama apie lygias teises mote
rims, dabar pradedama kalbėti ir 
apie tokias .pat teises vyrams. Ne
seniai susiorganizavusi Tarptau
tinė vyrų išlaisvinimo organiza
cija kreipėsi į Jungtinių Tautų 
2mogaus teisių komisiją, prašyda
ma paveikti Amerikos ir Kana
dos įstatymų leidėjus, kad teis
muose vyrai būtų lygiai taip 
traktuojami, kaip ir moterys, kad 
nebūtų diskriminacijos. Net ir 
tokiais atvejais, ka: tiesa yra ne
abejotinai vyrų pusėje, ginčuose 
su moterimis teismai būna dau
giau palankūs moterims, ypač 
skyrybų bylose. 

Toji organizacija, pasivadinu
si Men International, turi būsti
ne Santa Ana, Cal. ir narių tarp 
70 ir 75 tūkstančiu, 

Te! Aviv. — Izraelio sluoks
niuose teigiama, kad derybose su 
Egiptu bus padaryta didelių nuo
laidų abiejose pusėse ir bus pa
siektas didesnis kompromisas nei 
kas mano. 

New Yorkas. — N u o vakar 
dienos skrydis iš Nevv Yorko i 
Miami bus tik 55 dol. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 2: Evazijus, Aureli
ja, Skirmuntas, Sniege. 

Gruodžio 3: Pranciškus Ks., 
Hiliarija, Aumantas, Vingra. 

Saulė teka 6:57. leidžias 4:18* 

Daugiausia 
čiau, galimas 
lilpsciu. 

apsiniaukę, Šal-
sniegas, apie 30 

file:///Vashingtonas
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IŠ PASIRUOŠIMO P. L. 1 simpoziumo sporto sekcija. Jur-
SPORTO ŽAIDYNĖM f giui Jašinskui neatvykus, jo pas-

Kam iau buvo skelbta. P. LĄ k a i t ą " F | z i n i s auklėjimas bend-
" kidvnes vyks karto „ , i W ^ < W > plane , skaitė pats Sporto su i sekcijos vadovas Bronius Ketura-

dairru Švente ir pasaulio lietuviu , . 4--i - -J - J *I • J V , j . . . T .v, • i kis. Tikrai įdomi dr. Algirdo V o 
bendruomenes seimu. Logiška, j 
kad šios šventės bus rengiamos) 
kartu, bendro organizacinio ko-j 
initeto, su bendra finansine sa-' 
matą ir atskaitomybe ir vadin
sis Pasaulio Lietuvių dienomis. 

Bendrojo organizacinio k-to 
pirminikas yra pats Kanados LB 
krašto v-bos p-kas J. Simanavi
čius. I org. k-tą įeina Kanados ir 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
atstovai, mūsų sąjungos du atsto
vai, dainų šventės org. k-to atsto 
vai ir pasaulio lietinių jaunimo 
sąjungoj atstovai. }au sudaryti ir 
pagrindiniai nuostatai. 

Sporto žaidynėm pasiruošimas 
vyksta pilnu tempu. }au gauta ir 
virš 5000 dol. aukų, 6 sąjungai 
savo jėgomis teks, sukelti 17000 
dol. Varžybomis k-tas bando iš
spręsti daugybę problemų, nu
statyti galutinę žaidynių apimtį 
ir kvalifikacines normas. Dau
giausia bėdų nusimato su krepši
niu. Suvažiavimas priėmė 16 ko
mandų skaičių i'r grupinę prave-
dimo sistemą. Si «?stema šiuo me
tu pasaulyje potrulrariausia ir, be 
abejonės, tiksliausia (tik ji netiks
liai A. Suprono Tiėyiškės Žibu
riuose buvo išaiškinta). Suvažia
vime buvo ilgai diskutuota, net 
buvo balsų, reikalaujančių šven
tei 5 dienų, motyvuojant, kad dve
jos rungtynės vienai komandai 
pirmąją dieną yra per daug. Mūsų 
manymu tai būtų bereikalingos 
stambios išlaidos, žinant, kieki 
šimtų dol. kainuoja viena stadi-
jono diena, -fak bent 4 stipriausios 
komandos bus atskirose.grupėse ir 
pirmąją dieną gali be vargo su
žaisti dvejas lengvesnes rungty
nes. Ši sistema leidžia gana tiks
liai nustatyti visas 16 vietų, ži
noma, jei rengėjai ras tam reika
lo, salh} ir teisėjų. Ir kitoms sporto 
sakoms artimoje ateityje turi bū
ti nustatyta tiksli programa ir pra-
vedimo sistema. 

Kaip jau žinoma, žaidynėse da
lyvaus Australijos ir Kolumbijos 
lietuvių sportininkai. Laukiama 
atsakymo dar iš Europos. 

Dail. Telesforo Valiaus supro
jektuotas ženklas puošia žaidy
nių leidinius, uniformas, suveny
rus bei kitus reikmenis (Gaila, 
kad pats dailininkas, šiuo metu 
sunkiai serga). . 

Sportiniai marškinėliai (T. — 
silirts )su tuo ženklų ir užrašu — 
Pasaulio Lietuvių- Sporto žaidy
nės —jau pardavinėjami. Jau pa
gaminti ir stikliniai bokalai, King 
Arthur stiliaus, taip,pat ženklai 
mašinoms ir kiti suvenyrai. 

Toronto lietuvrtrrramuose lapk. 
12 d. buvo surengtas vakaras. Pro
gramą atliko mdsą aktorius Vi
talis Žukauskas is"-New Yorko. 
Panašius vakarui-turėtų organi
zuoti Chicaga. New Yorkas ir ki
ti miestai. 

Žaidynėms jau po truputį pra 
deda ruoštis klubai ir pavieniai 
sportininkai. Daugsmas planuoja 
Toronte visos savaitės atostogas. 
Žaidynėms, data 1978 metai, nuo 
birželio 29 d. iki liepos 1 d. Didysis 
šeštadienio balius i r -Sekmadienio 
banketas po, dainų. įventės vyks 
Royal York viešbutyje. Baliui pa-
im'tas visas viešbučio aukštas, kur 

. telpa net 3,000 žmonių. 
Pasaulio Lietuvių dienų in

formacija nakvynių ar kitais rei
kalais gaunama šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Dienos, 1011 
College Str., Toronto, Ont., Ca-
nada M6HIAS. 

{VAIRIOS ŽINIOS 

—-Pavykęs sporto simpoziu-1 
mas. Netikėtai gražų būrį klausy
tojų sutraukė Mokslo ir kūrybos I 

Iš lietuvių sporto darbuotojų suvažiavime Clevelande. 
kietaičio paskaita "Fizinio lavini
mo aspektai pagrindinių sąvo
kų šviesoje" buvo pristatyta gy-j 
vai, paįvairinta brėžiniais lente
lėmis ir iššaukė gyvų diskusijų. 

Plačiau apie tai pasisakys pats 
sekcijos vadovas Bronius Ketura
kis sekantį kartą. 

Nuotr. J. Urbono 

J klubu, nyks gruodžio 17 d. Jauni 
m o centro kavinės patalpose. 

- Nauji sporto klubai. Nese
niai įsisteigė du nauji sporto klu
bai . Vienas jų tolimuose vaka
ruose ir vadinasi Los Angeles 'L S. 
K. Banga. Jo pirmininkas yra Al-

—ŠALFAS S-gos p-kas Chicago-1 girdas Šėkas. Antrasis įsisteigė To
je. Praeitą savaitgalį simpoziumo • rante ir vadinasi Toronto Lietu-
proga, o taip pat ir dėl visos ei- į vių golfo klubas, jo pirmininkas 
lės kitų reikalų, surištų su Pašau 
lio sporto žaidynėmis Chicagoje 
lankėsi pats ŠALFAS-gos pirmi
ninkas Pranas Berneckas, Fšklau-
sęs siuapoziumo paskaitų dvi die
nas jis buvo smarkiai užsiėmęs, 
bespręsdamas įvairiausias žaidy
nių problemas ir bediskutuoda-
mas su įvairiais asmenimis, kaip 
V. Adamkum, Br. Keturakių, J. 
Bagdonu, apygardos vadovu D. 
Prapuoleniu, krepšinio vadovu 
Korzonu ir kitais. 

- P a s i r o d č "Žodis" Nr . 2. 
ŠALFAS-gos centro valdybos lei
džiamas informacinis biuletenis 
"Žodis" pasirodė su antruoju nu
meriu. Kaip ir pirmasis šis 8 pus
lapių biuletenis skoningai išleis
tas, pilnas sportinių žinių iš mū
sų . sąjungos varžybų ir įdomių 
žinių apie ruošimąsi pasaulio 
sporto žaidynėms. 

— Sudaryti komitetai. P . L 
Sporto žaidynių ruošon įsitrau
kė didelis būrys sporto darbuoto 
jų if talkininkų. Visus būtų ne
įmanoma išvardinti. Čia duoda
ma tik pagrindinių k-tų pa
vardės. PLS žaidynių organizaci
nio k-to egzekutyvas: pirm. Pr. 
Berneckas: vičepirm. V- Ignaitis, 

-sekr. J. Karpis, iždininkas J. Nešu-
kaitis, spec. reikalams K. šapoč-
kinas .lėšoms P. Dunderas, var-
žybinio k-to p-kas A. Klimas. 
Varžvbi-nį k-tą sudaro: pirm. A. j žaidėjas iš Flamengo klubo Zico, 
Klimas, V. Didžbalis, K. Grigai- Į apie 9.000 dol. jį seka Rivelino ir 

, Sigitas Krasauskas. 

—Lituanicos futbolo klubo 
baliuje praeitą šeštadienį šaulių 
namuose buvo įteikta senatoriaus 
F. Savicko stipendija pirmos ko
mandos žaidėjui ir Circle u-to ge
ram chemijos ir matematikos stu
dentui Audriui Krygeriui. Ją įtei
kė aidermanas, Lith klubo garbės 
p-kas ir gerai žinomas lietuvių 
sportininkų tarpe Ken Jacksy. 
Trofėją kaip geriausias pirmos ko
mandos žaidėjas taip pat gavo 
Audrius Krygeris. Ją įteikė senjo
rų komandos kapitonas H. Jeni-
gis. 

FUTBOLAS 
--Išliko tik du treneriai. Lai

kai keičiasi: pasaulio pirmenybė
se Argentinoje 1978 m. birželio 
1 d. iki 25 d. dalyvaus aštuonios 
rinktinės iš 16, kurios dalyvavo 
1974 m. V. Vokietijoje. Tačiau iš 
16 trenerių bėra likę tik du : tai 
H . Schoen ir švedų G. Ericsson. 
Visos kitos rinktinės (Argentinos, 
Brazilijos, Olandijos, Lenkijos, 
Škotijos ir Italijos) turi naujus 
trenerius. 

— Brazilija. Žaidėjų atlygini
mai Brazilijoje negali susilyginti 
su V. Europos atlyginimais. Pagal 
Rio laikraštį "Manchete" dau
giausiai uždirba vidurinio lauko E 
z 

tis. P. Gvildys, S. Krasauskas, A. 
Nausėdas, V. Štuikys, A. Supro-
nas, E. Vaičekauskas. T. Žukaus
kas ir visų sporto šakv} vadovais. 
Komitetas tikriausiai bus dar pra
plėstas. Žaidynių teisinis patarė
jas Algis Puteris. 

—Pasikeitimai. ŠALFAS-gos 
centro valdybos vičepirm. R. Un-
deriui dėl laiko stokos pasitraukus 
nauju nariu tom pačiom parei
goms įėjo Mindaugas Leknickas. 
Jis i r toliau lieka tinklinio vado
vu. Slidinėjimo vadovą V.Čiurlio
nį pakeitė Mečys Empakeris. 

—"Round Robin". Antrasis 
šių metų Chicagos lietuvių te
niso klubo "Round Robin" įvyks 
gruodžio 3 d. "VVimbledono klubo 
patalpose. Visos vietos jau užpil
dytos ir žaidėjai renkasi 7:30 vai. 
vakaro. Klubas taip pat praneša, 
kad kalėdinis pobūvis , organi
zuojamas kartu su slidinėtojų 

Atrodo, kad netrukus jis perims 
graikų meisterio Paok Saloniki 
trenerio postą, iš kurio neseniai 
buvo pašalintas anglas Billy Big-
ham. Sunki trenerių duona. 

—V. Vokietijos pirmenybėse 
pirmauja F. C. Kolln, bet per
nykštis meisteris Boru si a vėl at
kopė į antrąją vietą ir pasidarė 
rimtas konkurentas ti tului. Favo
ritai Schalke 04 atsidūrė 5-je vie
toje, o Hamburgo S. V. net 
7-oje. Garsioji F. C. Bayem ran
dasi liūdnoje 15-je vietoje ir pra
laimėjo prieš Muencheno 1860 
3 — 1, kuris puošia paskutinę 
vietą. Rungtynes stebėjęs Franz 
Beckenbauer tik pasakė: "Liūd
n a i s 

O . Gešventas 

OLIMPINIS KAMPELIS 

• 

</:• 

Marinko iš Fluminense po 5.700 
dol., toliau Socrates iš Botafogo 
5.300 dol. ir t. t. 

— Venezuela. Neskaitant 
Amerikos, kur futbolas tik prade
da populiarėti, Venezuela yra 
kraštas, kurio klubai turi dau 
giausiai svetimtaučių žaidėjų, 

kad nebūtų taip ryšku, Caracas 
žymiai palengvino pilietybės įsi
gijimo sąlygas. Tuo tarpu jauni
mo tarpe kyla nepasitenkinimas, 
nes darosi vis sunkiau prasiveržti 
į pirmąsias eiles. 

— Londonas. Pagal Londono 
"pažangiųjų ratelį" futbolo ko
mandos turėtų būti mišrios. Bet 
žinovai į tai žiūri skeptiškaL 
"Sporte lygybė turi savo ribas", 
pareiškė anglų ekspertas D. Cum 
mings, "Mišri F. C. Liverpool ar 
Manchester United komanda dėl 
Europos taurės — aciu ne". 

— Iš UEFA Europos taurės 
paskutiniųjų varžybų: Aston 

I Villa — Atletico Bilbao 2 — 0, 
j Ipswich Town — F. C. Barcelo-

na 3 — 0. E. Frankfurt — Bayern 
I Munchen 4 — 0, SEC Bastija — 

A. C. Turin 2 — 1, Dynamo Tif-
lis —Grasshoppers (Šveicarija) 
1 — 0. olandų PSV Eindhoven 
— E. Braunschweig 2 — 0. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

DAR ŠIS TAS 

— Pasaulines futbolo pirmeny 
bes sekančiais metais Argentino
je stebės 6219 žurnalistų. Jie at
vyks iš Europos, Amerikos, Afri
kos, Azijos ir kitur, įskaitant net 
39 iš Sov. Sąjungos. Nebus tik nei 
vieno iš Taivvano ir Raud. Kini
jos. 

— Buvęs St. Lois Stars koman
dos treneris Rudi Gntendorf tik 
trumpą laiką treniravo Hambur- j 
go S. V., nes po eilės nesėkmingų j 
rungtynių turėjo atsistatydinti. I 

Jau esame minėję, kad Šiaulių 
televizijos aparatų fabrikas yra 
vienas iš pačių pajėgiausių Sov. 
Sąjungoje. Už tat ir j a m kartu su 
Leningrado moksline televizijos 
kompanija pavesti visi 1980 m. 
Maskvos olimpiados techniniai 
įrengimai. Dėl to, gal ir nenuos
tabu, kad tos pačios olimpiados 
televizijos ir radijo komiteto pir
mininko pavaduotojas yra Henri
kas A. Juškevičius. 

Pasikalbėjime su spaudos atsto
vais jis smulkiai nušvietė didžiu
lę darbų eigą ir televizijos reikš
mę. Juk normalūs stadijpnai tal
pina vos 70,000 žiūrovų, tuo tar
pu kai Muencheno olimpiadą ste
bėjo vienas milijonas žmonių. 
Montreaiio 1,5 milijardo, o Mask
vos matys 2 milijardai. Kai Muen 
chene buvo 12 televizijos studi
jų, Montrealyjr 9, tai Maskvoje 
reikia 21 televizijos ir 80 radijo 
transliavimo studijų. Blogiausia 
yra su kai kuriais P. Amerikos ar 
Afrikos kraštais, kurių technolo-
ginė pažanga dar kiek pavėlavu
si. 

Įdomus buvo klausimas apie 
Vakarų pasaulio būkštavimą, kad 
dauguma aparatų bus operuoja
mi Maskvos su aiškia propagan
dine linija. Juškevičiaus atsaky
mas buvo trumpas ir aiškus: "Į i 
tarptautinę areną visoms pasau
lio televizijos organizacijoms lai
das transliuos tarybinė televizija. 
Šios laidos bus grindžiamos griež
čiausiu objektyvumu nušviečiant 
olimpines žaidynes, populiarinant 
jų nugalėtojus, principu. Mūsų 
kredo — jokios diskriminacijos. 
Maskvos olimpiados televizijos ek
ranas bus tikrų olimpinių idea

l u *r»»yT»Yy^?c',_ 

T a d amerikiečių televizijos 
kompanijos, sumokėjusios 100 miL 
dol. dar laukia sunkios dienos, jei 
galvoja perduoii programą tokią, 
kokią norėtų. 

\ 1$ OKUPUOTOS LIETUVOS 
VILNIAUS ŽALGIRIS 

AUKŠČIAUSIOJE LYGOJE 

| Šašeri metai truko, kol Žalgirio 
svajonė vėl išsipildė ir jis įkopė į 
aukščiausiąją Sov. Sąjungos fut
bolo lygą. Užiikrintai laimėjus sa
vo grupėje pirmąją vietą, Žalgiriui 
dar reikėjo laimėti kvalifikacines 
rungtynes prieš Nalčiko Sparta
ką. Pirmosios rungtynės baigėsi 
Nalčiko .pergale 1 — 0. Antrosios 
vyko Vilniuje prie 20.000 žiūro
vų. Nežiūrint didžiulės persva
ros, Žalgiris įmuša pergalės įvar
tį tik antro kėlinio viduryje, ir 
laimi 1 — 0 . Trečiosios lemiamos 
rungtynės įvyko neutralioje aikš
tėje Kišiniovo stadijone. Nalči-
kas veda pirmame kėlinyje 1 — 0, 
bet Žalgiris išlygina tolimu Jurge
levičiaus šūviu ir netrukus pasi
seka ir pergalės įvartį įmušti. 
Puikūs šių metų Žalgirio laimė
jimai ne tik iškėlė Lietuvos fut
bolą į prideramą aukštumą, bet 
sujaudino ir savo gerbėjų tau
tinius jausmus, kurie nuskambėjo 
net ir pasaulinėje spaudoje. 

— Šaškių pirmenybėse vilnietė 
R. Vitkauskaitė laimi sąjungos 
pirmenybes ir sąjungos meisterės 
vardą. Tuo pačiu užsitikrino da
lyvavimą pasaulio pirmenybėse. 

- -Bokso meisteriu tapo ir A. 
Jančauskas iš Vilniaus, laimėjęs 

sąjungos pirmenybes Ždanove pus-
sunkiame svoryje. 

— Rankinio žaidėją S. Mažei
kaitę labai išgyrė R. Vokietijos 
laikraščiai .po pasaulio mergaičių 
pirmenybių. Ji ten žaidė už są
jungos rinktinę, kuri laimėjo pir
mą vietą. 

Sąjungos vyrų rankinio tau
rės finalinės varžybos vyko Aly
tuje. Pirmose rungtynėse Kauno 
Granitas po lygio3 kovos pralaimi 
Maskvos Kuncevui 23 — 24. Se-

I kančią dieną dėl -trečios vietos žai 
džia prieš Zaporožės Industrinį 
Institutą ir užtikrintai laimi 26 — 
19. 

— Tinklinio tarptautiniame 
moksleivių turnyre Kaune Lietu
vos jaunimas pasirodė geriausiai. 

(Nukel ta i 4 pusi.) 
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P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruoštai 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
iSvaizdoje. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

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

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur JA.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.60 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO p r — — a f mokama B anksto 

••yra 

0r. Jonas G. RYLA-BYLA.T.S 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. fSrd St 
rfafruĮg. DL IMS 

TeL47t44» 
Valandos pagal r jsitarima 

Td. Pr 8-8229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akmšerija tr moters li«os 
Ginekologine ChirargUa 

•448 80. Pnlashl Rsad (Crawford 
Medlesl Buiiding). TeL LC 5-6446 
Jei neatsUtepta, tkambutb 374-8004. 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir tarto: OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

144S So. 50th Ava* Cicero 
Kasdien l-» vai. Ir 6-8 vai., rak. 

Išskyros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Ik! 4 vai popiet. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marqoette Medical Cente* 
S1S2 So. Kedzfe Aveuoe 

Vai: plrmad., antrad. Ir ketrtrtad 
C Iki 7:20 v a i vakaro. 

SeStad. nuo 1 iki S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA &-2S70 
teL WAlbrook S-*©48 
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A d v o k a t a l 

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

Of. teL 776^162 ; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Chicago, DL 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vaL vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
KfiiMHiuiiitiimmiiiiituMiiiMiittiiitiiii 

l e l ofiso B E 4-5849, rez. S88-228S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VAL.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:00-6:00 TSLL popiet, trefi ir ie*t 
tik fositarua, 

Dr. A n t Rudoko kabinetą p e r t a i 

DR. EDMUND L CIARA 
CITOMETRISTAS 

2709 West Slst Street 
TeL — GB 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: plrmad. tr 
ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. tr penkt 
m* SeStad. 10-t vai 

Ofc teL 735-4477; Bez. 246-2830 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
Specialybe — Serv« *• 

Fmoctnea Hgoa 
• CBAWFORD MEDIOAIi BVaDTSa 

S44S So. Pnlaskl Road 
•alandos pagal susitarimą. 

Rerid. teL — GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

tm S a Kedzle Ava WA 5-2670 

TeL RTMsfff 5-181J 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gyd>tc.Tas> 
3925 West 59tb Strees ' 

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirta d. h* 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet >r z-% 
vaL vak Trec. Ir ieštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIŲ m V AUS. T, UGOS 

SPECIAUSTC 
MEDICAL BCrL»I?fG 

71M Soatb We8teni Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al ryto 

lkl 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-1168; rerid. 3SS-2Slt 

Ofs. BE 4-1818; Rez. PR 64801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: plrmad., antrad., ketvirad. tr 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSĄTT* 

7661 So. Waabtenaw — TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal ardytoja 

receptas. 
Didelis akinių r8mų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. Seet 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Vskadoa 
skambinti: 

Jei s*-
m i-oooi. 

ISRISSBOOK 
8AVINGS 
fekttM 

S / 4 % 

Q n s r t « r l y 
OUntAVlNOt 
C O I T W C A T B i 7 % ^ 

•AftffUPTO 
I 

sMusfor 

AToutiow um 
TO FIT v n c n irs;< 0">1( 

INSURtO 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

WBsTCs«MAX aOAD 
Vasissst Wass* Yissjsls WfH 

. f t s . r r l . V 4 f h s r . 0 - t M i t - l 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

le l . — BE 3-5893 
Specialybe Akių ligos 

3807 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą, 

Teiet — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIT UGOS — CHIRCBGUA 
Ofisai: 

111 IVo. WABASH AVE. 
StOS NO. CENTRAL A VE. 

Valandos pasai susMartms> 

Ofho teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K A A 
V A I K Ų L I G O S 

8S0O West OSfd S tne t 
Plrmad.. antrad., ketvtrtad. ir p suirt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 lkl S vai 
vak SeStad. nuo i lkl 4 v»X 

DR. FRAMK PLECKAS 
(Kalba Uetuviakai) 
OPTOME?TRIST.\S 

Tikrina akta. Pritaiko aktetas l t 
"Oontact lenses** 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal sosjtortma. Uždaryta trae 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2686 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. trao 5-7 vakare 

Ofise teL 776-2880, rerid. 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso telef. R E 8-4410 
Rezidencijos tesėt GR S-SS11 

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

tOtYDIG CHICAGO AND SUBURBS SDfCE 1905 

į 0d FO 7-6000, Res. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitartau» 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
D14 No. Westers Ai 
1002 No. Westen Ai 
TeL atšakoms 12 valandų 

480-4441—181-4605 
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Leninas buvo ryškus teoreti
kas, ilgametis bolševikų veikė
jas, revoliucinės taktikos ir stra- teturėjo 11 m. Jaunystėje jis 
tegijos kūrėjas, pakrikusių boi- {mėgo vyną gurkšnoti, linksmm-
Sevikų jungėjas, drausminto jas! tis, kojini žaisti, suaugęs me

džioti ir turėti ypač užsienių 
autovežunių kolekciją. Brež
nevas — apsukrus prisitaikėlis, 
kitų asmenų darbų tesėjas, bet 

taravęs K. Marksui ir net savo I ne mąstytojas ir reformatorius. 
teigimams, tenkinosi partijos! Pasižymėjo nepaprastu suktu-
vadovo, "sovnarkomo'* pirmi- į mu, prisitaikymu ir dideliu ap-
ninko ir politinio biuro nario i dairumu. 

komunistų partijos, kuriai įkvė
pė naują pasaulėžiūrą ir kovin
gą;; terorą. Bolševikų pripažin
tas autoritetas, daug kur prieš-

Taikai medalis Brefroui 
— — — — i 

IR TAUTU APSISPRENDIMO LAISVE 
Steigiant Jungtines Tautas Taip Jungtinėms Tautoms sus-

buvo tikimasi, kad tai bus insti- mukus, laimė, kad buvo surastas 
tucija, kuri gins žmogaus ir tautų būdas žmogaus teises ginti dabar 
teises, kuri bus didysis tarptauti- vykstančioje Belgrado konferen-
nis veiksnys taikai išsaugoti. Bet cijoje. Čia prabilo sen. Dole, am-
labai apsvilta. Užtenka tik pri- basadorius Goldbergas ir kiti JAV 
minti vieną faktą iš paskutinio ir kitų tautų atstovai. Jie jau gi-
laikotarpio: Jungtinių Tautų ge- na ne vien žmogaus teises, bet ir 
neralinis sekretorius Kurt Wald- tautų laisvo apsisprendimo teisę, 
heim įteikė auksinį Taikos meda- tuo keldami reikalavimą laisvės 
lį Sovietų Sąjungos diktatoriui pavergtiesiems. 
Brežnevui. Šio fakto aivaizdoje Specialiai tautų laisvo apsis-
labai teisingai rumunas dr. Alek- prendimo teisę skelbdamas Belg-
sandras Saga, gyvenantis Koelne, radę lapkričio 14 d- stipriai pra-
Waldheimui pasiuntė protesto bilo delegacijos narys Robert 
raštą, kuriame rašė: "Negalima Frovvick, Jis pabrėžė, kad tautų 
suprasti, kodėl tokiu medaliu bu- laisvo apsisprendimo teisė buvo 
vo atžymėtas agresorius, kuris vaizdžiai išryškinta jau Wilsono 
tautų laisvės teisę po kojomis keturiolikoje punktų, kuriais tu-
mindo, kuris yra daugelio tautų retų remtis naujoji pasaulio sant-
kaiėjimų vyr. sargas, kuris yra varka. Amerikiečiai kare liejo 
vadovas valstybės, kuri nepažįsta kraują, kad būtų atstatytos tos di-
nei teisės, nei moralės. Šiuo džiosios vertybės: demokratija, 
veiksmu jūs praradote paskutinį tautų apsisprendimo laisvė, tautų 
dar užsilikusi Jungtinių Tautų nepriklausomybė. Amerikiečiai, 
prestižą ir nebeturite moralinės drauge šu kitais Atlanto sąjun-
teisės daugiau būti laikomi tai- gos nariais pabrėžia tautų apsis-
kos kūrėjais". prendimo laisvę. Valstybės turi 

Prie šio fakto galime dar pri- tarnauti žmonėms, o ne žmonės 
siminti, kad Rusijos revoliucijos valstybėms. 
sukakties proga "New York Frowick ryžtingai pabrėžė, kad 
Times" žurnale lapkričio 6 d. iš- tautų laisvo apsisprendimo teisė 
spausdino laišką Borisas Rabbot, turi būti pagerbta. Pastovi taika 
kuris yra buvęs Sov. Sąjungos tegali būti sukurta ant teisingu-
Mokslų akademijos socialinių mo pamatų. Aiškiai taikydamas 
mokslų sekcijos sekretorius ir So- Sovietų Sąjungai, Frovvick toliau 
vietų Sąjungos komunistų parti- iškėlė, jog net periode po Helsin-
jos centrinio komiteto patarėjas, kio ne visi pasirašiusių kraštų 
o dabar išsiveržęs į vakarus. Šia- žmonės džiaugiasi pilna laisve, 
me laiške jies išryškina Brežne- neturi laisvės patys apspręsti sa
vo diktatūros siaurumą, kai jis vo vidaus ir užsienio reikalų be'i ukrainietis, buvęs Ukrainos 
tik su keliais patikėtiniais viską svetimųjų kišimosi. "Kai kurios partijos pirmasis sekretorius, 
sprendžia, o politinis biuras tik tautos turi gyventi tokioje siste-
turi pritarti. Primena Brežnevo moję, kuri taip mažai turi bend-
pravestus to biuro valymus, biau- ro su jų tautinėmis tradicijomis 

ar jų siekimais... Mes matome ma
žas, ypatingo gabumo tautas, ta
pusias aukomis skaičiumi daug 
gausesnių savo kaimynų jėgos po
litikos, negalinčiomis pasiekti ap
sisprendimo laisvės nei vidaus, 
nei užsienio dalykuose. Turime 
rodyti simpatiją tautoms, pavel
dėjusioms tokią geopolitinę padė
tį, kuri juos nuolat palieka tarp 
galingų, priešingų politinių sis
temų, ypač kai tos tautos šaukėsi 
pagalbos savo nelaimės laikais ir 
beveik be išimties vis joms buvo 

SOVIETŲ DIKTATORIUS 
Per 60 metę Sovietuose binro keturi skirtingi diktatoriai 

GEDIMINAS GALVA 

pareigomis. 
L. Trockio teigimu Stalinas 

nužudęs Leniną, norėdamas už
grobti partijos vadovybę. Jis 
ilgokai naudojo nepaprastą te
rorą sunaikinti partiniams var
žovams ir net kariuomenės va
dovybei. Jo valdymo metu iki 
juokingumo buvo skatinamas 
komunistų partijos generalinio 
sekretoriaus kultas. Tik 1941 
m. jis perėmė 4*sovnarkamo" 
pirrnininko pareigas ir apsišau-
kė maršalu. 

N. S. Chruščiovas, tapęs par
tijos generaliniu sekretoriumi, 
1958 m. perėmė ministerių ta
rybos pirmininko pareigas, kai 
politiniame biure ir partijos 
centro komitete turėjo ryškią 
pritarėjų persvarą. Jis nuvai
nikavo Staliną bet iš pareigų 
buvo pašalintas neva už asmens 
kul tą Stačiokas, bet suktas 

Jis taikstėsi visiems, pataika
vo ypač Chruščiovui, atsargiai 
kopė partijos laiptais, bandyda
mas skirtingas nuomones derin
ti ir prie valdančių pritapti. 
Jis ypač taikstėsi Chruščiovui, 
jam padedant vis kilo, susiklos- į reigų, tapti Sovietų "preziden 

maršalu ir 1976. XII 19 ap
skelbtas "vožd", taigi vadu, vo
kiškai Fūhrer, itališkai duče. 
1977. XL 7 Kremliaus aikštėje 
ne tik šarvuočiai dardėjo, paro
dyti moderniški ginklai, bet ir 
vežamas 25 pėdų platumo nau
jojo "vožd" paveikslas Leni
no pozoje. 

Jis stengėsi savo kultą labai 
atsargiai puoselėti, vengti stali
ninio teroro, tenkintis atskirų 
asmenų persekiojimu, jų bylo
mis ir pakeisti konstituciją, kuri 
būtų vadinama jo vardu. 

Asmeninis kultas greičiausiai 
jį paskatino pašalinti Nikolaj 
Podgorną iš aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininko pa-

SU ARGENTMOŠ ŪKIMAIS 
KUN. V. RIMŠELIS 

Susitikęs su Argentinos lietu-, kaičiavb. Niekas gerai nežino, 
viais, gauni pirmą tspūui, kad jie j kiek ir kur lietuvių yra. Kai atsi-
yra labai nuoširdus, atviri ir, at- į randa geras organizatorius, tai 

čius palankioms sąlygoms, jam 
smogė ir atsisėdo valdovo 
krėsle. 

Kai Chruščiovas 1956 m. ėmė 
daužyti Stalino paminklus, Brež
nevas buvo paskirtas partijos 
centro komiteto sekretorium ir 

tu", o jo pareigas pavesti pir-
imninko pavaduotojui. 

Varžovo pašalinimas 

Beveik 13 m. Sovietuose vieš
patavo trijulė: Brežnevas, Pod-
gornas ir Kosyginas. 1977. V. 

politinio biuro kandidatu. Tik i 24 paskelbta, kad Nikolaj Pog 
vieneriems metams praslinkus, 
už Brežnevo patalkininkavimą 
suvaldyti stalinistus — Moloto
vą, Malenkovą, Kaganovičių ir 
kitus — tapo pilnuoju politinio 
biuro nariu. 

Brežnevo koltas 

gornas pašalintas iš aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininko 
pareigų ir po mėnesio iš poli
tinio biuro. Prezidiumo pirmi
ninku jis tapo 1965 m. gruodžio 
mėn. iš Brežnevo malonės, o 
politiniame biure veikė 17 metų. 

risi, kad akademiniai postai pa 
vedami ignorantams partijos pa 
taikūnams. 

Rabbot primena, koks didelis 
plyšys tarp to, ką Sovietų reži
mas sakosi tikįs ir ką iš tikrųjų 
daro. Primena, kaip aukštieji So
vietų pareigūnai savo negry
ną sąžinę skandina degtinėje, 
kaip net atsikviesti draugingi 
lankytojai apstatomi šnipais, 
kaip Brežnevas pravedė valymus 
tarp istorikų ir sociologų. Iškel-
Ka, kaip Sov. Sąjungos pramonė 
dabar tarnauja karinės galybės 
ugdymui, kaip Sovietų ekonomiją _ . , . . . . _. . . 
ėda juodoji rinka, kaip pramonė a i^. ,a J 0 _ U c. 
*ĮmZZZZ» . v a 5 - „ i ? f l m , Z _ pasmerkdamas Sov. Sąjungos 

prievartą, tolimesniais žodžiais 
dar griežčiau pasmerkdamas tą 

partijos nariu. Kurį metą dir
bo inžinierium, karo metu buvo 

keistų žemės ūkio planų kūrė- {politinis vadovas, prasisiekęs 
iki generolo, o pokario metais 
įsi jungė į partinę veiklą: 1950 
m. Moldavijoje partijos pirma
sis sekretorius, 1952 m. parti
jos centro komiteto narys. 

Brežnevas pasmerkė Stalino 

Nors Podgornas buvo 4 metais 
Brežnevas jau 1931 m. tapo j vyresnis, bet žymiai stipresnės 

sveikatos už Kosyginą ir ypač 
Brežnevą. 

jas ir sambūvio su Vakarais 
puoselėtojas. 

Ketvirtasis diktatorius 
Leonid Ujič Brežnevas — pir

mas Sovietų diktatorius, netu
rėjęs sąlyčio su 1917 m. revo
liucija. Kai revoliucija įvyko, 
ruso kasyklų darbininko sūnus 

Podgorno pašalinimo tikroji 
priežastis nežinoma iki šio me
to. Galimas dalykas, kad jis 
nesutarė su Brežnevu vidaus, 
ūkio ir užsienio politikos klausi
mais, ypač dėl Sovietų laikyse
nos Afrikoje, bet nereikia pa-

ir net Chruščiovo asmeninį kul- į miršti galimybės, kad jis galė
tą, bet pasiskelbė partijos gene- i jo tapti Brežnevo varžovu. Tarp 
raliniu sekretorium, tarybiniu i jų turėjo būti aštrus nuomonių 

todo, jie tavęs visą laiką laukė. 
Tą nuoširdumą paryškina ir jų 
l'etuvių kalba. Lietuviškai kal
bėdami, jie visas balses pratęsia. 
Todėl jų kalba primena skieme
nuotą dainavimą. Žinoma, tai 
yra ispanų kalbos jtaka. Lietu
viams ispaniškai išmokti yra 
lengva. Ispanų ir l'etuvių kalbos 
neturi ištarimo sunkumų. Ar
gentinoj retai rasi lietuvi, kuris 
nekalbėtų laisvai ispaniškai. To
kioje aplinkoje lietuvių jaunimo 
nutaut:mas yra labai didelis ta 
crasme, kad jaunoji karta mažai 
lietuviškai tekalba. Tačiau visi 
lietuviai dėl savo kilmės neturi 
menkavertiškumo pajutimo, nes 
?ie visais atžvilg:ais yra prana
šesni už savo kaimynus argenti-
niečius. 

Daugiausia lietuvių yra susi
būrę apie Buenos Aires. Galėtų 
būti čia apie 15 tūkstančių lietu
vių. Bet niekas jų tiksliai nesus-

skirtumas daugeliu klausimų, 
bet galėjo lemti ir Brežnevo vai
kiška garbėtroška tapti ne tik 
partijos, bet ir valstybės vadu. 

ligonių draugystė 

Brežnevui parankus Aleksėj 
Kosyginas, ministerių tarybos 
pirmininkas, kuris dėl liguistu
mo jau seniai nori iš pareigų 
pasitraukti, o ne stoti į varžy
bas dėl politinio pirmavimo 
krašte. 

Dabartiniame politiniame 
biure Brežnevas neturi varžovų. 

suburia lietuvių kilmės jaunimą 
j draugijas, sudaro šokių ir chorų 
ansamblius. Berisso miestas nuo 
Buenos Aires yra apie 70 kilo
metrų. Seniau tenai buvę ap'e 5 
tūkstančiai l'etuvių. Dabar tikrai 
tiek nėra, bet jaunimas yra orga
nizuojamas ir rodo daug gyvu
mo. Berisso turi net du jaunimo 
šokėjų ansamblius —Mindaugo 
ir Nemuno draugijos. 

Berisso Mindaugo draugija, 
kurios pirmininkas dabar yra 
Jurgis Sišlauskas, labai džiaugia
si ir didžiuojasi savo jaunimu. 
Mindaugo jaun'mo šokėjų grupei 
priklauso Adrijana Jocytė. Spalio 
9 d. savo naujoje salėje pagerbė 
pensininkus. Tai drauge su pen
sininkais buvo pagerbta ir Adri
jana Jocytė, kuri tuo metu buvo 
sulaukusi 15 metų. Atseit, ji buvo 
draugijos išleista } gyvenimą Ji 
tą dieną atliko didelę programos 
dalį. Gitara pati sau pritardama, 
padainavo keletą lietuviškų dai
nų. Ji uoliai mokosi lietuvių kal
bos. Ji pernai buvo Amerikoje ir 
čia koncertavo, o susikalbėti su 
lietuviais galėjo tik lietuviškai. 
Dabar jau moka labai gražiai iš
tarti ir turi platų lietuviškų dai
nų repertuarą. 

Užpemai Buenos Aires Ameri
kos lietuvių jaunimo apsilanky
mas argentioiečiams paliko dide
lį įspūdį. Argentinos jaunimas 
ž'ūri į Ameriką kaip i lietuvišką 
kraštą ir iš amerikiečių daug ko 
tikisi. 

Mindaugo draugijos salei už
baigti reikia tik 500 dolerių. Bu-

atsakyta veiksminga parama 
* 

aiškiai 
sabotuojama, kai medžiagų ten 
ka ieškoti neteisėtais keliais, kaip 
gyventojai skriaudžiami skur-
džiomis algomis, kaip kasdieniai ™WK> k u n P " ^ r t a primeta 

., , , , u - „ i svetimą vidaus ar 
reuonenys memtos koKybės. Rab-
botas aprašo, kaip KGB vertė jį šnipinėti, kad mušdami net nu
garkaulį sulaužė. Jis kaltina 
Brežnevą stalinizmo atgaivini
mu. Primena, kaip priespauda 
ugdo viešus ir slaptus disidentus. 
Pabrėžia, kad Brežnevo vidaus 
politika tai beprincipinis tota-
lizmas, kur laužomos pagrindi
nės žmogaus teisės, piliečiai grū-
džiami į kalėjimus ir psichiatri
nes ligonines. Gėdina Brežnevą, 
kad jis siekia asmenybės kulto, 
sekdamas tironą, kurio buvo bi
jomasi ir kurio mirusio nesigaili
ma. Pagaliau siūlo Brežnevui pa
daryti paskutinį patarnavimą sa
vo krašto žmonėms — atsistaty
dinti, nes krašte ima kilti anar
chija, prievarta ir terorizmas. Tik 
prieš atsistatydinant ragina su
kurti teisinę sistema, kurioje Sov. 
Sąjungoj vyriausia valdžia būtų 

, j " . . . . i v;ia M U I I L 

perduodama teisme tvanca, o ne , „ 
diktatoriaus mirtimi, nušalini- \ ^ } m y l i n t i ems 
mu (kaip Chruščiovo) fc varzy- k a d ^ ^ d r a u g e s u 
bonus del sosto. , . . , . ^•~z;~~*;<. «->™trv-

kitomis laisvę mylinčiomis tauto-
Šitaip kalba j vakarus pasitrau- džiugu, kad Amerika drauge su 

kęs buvęs aukštas Kremliaus pa- kitomis laisvę mylinčiomis tauto-
reigūnas. komunistų partijos mis tarptautiniame forume ryž-
centro patarėjas, susižavėjęs lais- tingai kelia ne vien žmogaus tei-
vu vakarų demokratijos gyveni- sių saugojimo reikalą, bet ir tau-
mu. Šitaip jis pasmerkia tironą, tų lai>vo apsisprendimo teisę. To-
kuriam Jungtinių Tautu vardu kią teisę turi ir Lietuva - gyventi 
buvo užkabintas Taikos medalis, savu, laisvu, nepriklausomu gy-

uzsiemo sis 
emą. Frovvick priminė teisingus 

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nisterio žodžius, pasakytus Hel
sinkio posėdžių metu, kad niekad 
nevalia sutikti pasiduoti netik
ram saugumui ,niekada nevalia 
imtis moralinio nusiginklavimo, 
kuris silpnina atsparos dvasią, 
kuris migdo budėjimą ir veda i 
vergiją. 

Frovvick dar pabrėžė, kad "ne
galime pasirašyti baigiamojo ak
to, pažadėdami gerbti lygių tei
sių ir apsisprendimų laisvės prin
cipus, o po to visiškai ignoruoti 
tuos spaudimus, kurie būtų vyk
domi praktiškai paneigiant tų 
principų įgyvendinimą. Kai mes 
diplomatiškai, bet su ryžtingumu 
išrerkšime savo paramą principų 
deklaravimo nuostatams, tik ta
da mes atliksime savo pareigą 
kaip atstovai tautų, kurios mus 
čia siuntė ir kurių vardu mes čia 

Lyg pašaipai, kai Brežnevas pa 
siekė galios viršūnę, kai jis ne-įvo kažkas pažadėjęs bendruome-
beturi ko besiekti, jį užklupo nės vardu apie tiek jrems pasius-
įvairūs negalavimai, kurie pažą- ti, bet iki šiol vis dar nepasiun-
boja jo polėkius ir trukdo net te. Mmdaugiečiai manė, kad aš 
tinkamai pareigas atlikti. jiems tuos pinigus atvešiu, o aš 

Prof. R. G. Wesson sampro- apie tai nieko nebuvau g'rdėjęs. 
taujaapie jo sveikatą: "Brežne- Jaunimas-tikisi, kad jų ansamb-
vas pasiekė didelę politinę galy-įliams bus suteikta galimybė A-
bę, bet jo pajėgumas blėsta. Jis'merikoje apsilankyti. Kai apie tai 

Los Angeles demonstrantai degina Sov. Rusijos vėliavas, protestuodami prie 
parodos 

Sov. Rusijos propagandinės 
Nuotr. A_ Gulbinsko 

turėjo du širdies priepuolius ir 
šiuo metu griežtoje priežiūroje. 
Nuo vaistų jo veidai išsipūtę. 
Klausa silpnėja ir tegali girdėti 
naudodamas stiprų klausymo 
aparatą. Jo matymas menkas, 
nes tegali skaityti raštus dide
lėmis raidėmis, jo tarsena neaiš
ki. Jis greitai pavargsta. Di
džiausią susirūpinimą kelia jo 
protinis nusilpimas, nes jis, 
kaip ir Mao prieš mirtį, kalbė
damas pasimeta ir ilgokai ieško 
tinkamo žodžio išsireikšti". 

Paliegęs Brežnevas iš pas^ 
kutiniųjų stengiasi likti val
džioje, pelnyti garbės vainiką, 
kad nebūtų pasmerktas kaip 
Stalinas ir netaptų pamirštas 
kaip Chruščiovas. 

teko su jaunimu kalbėtis, tai v s 
priminiau, kad pirma reikia mo
kytis rietuvių kalbos. Žinoma, 
jiems lengviau išmokti lietuvių 
kalbą, ka'p užsidirbti kelionei bi
lietą. 

Nors iaunoji karta gerai 
nemoka lietuvių kalbos, daugu
mas jų gal ir susikalbėti negalė
tų, bet nori dalyvauti lietuviš
kuose parengimuose, mielai iim-
giasi į Šokių ir da'nų ansamblius. 
Buenos Aires Lietuvių Centras 
spalio 15 d. minėjo penkiasde
šimt vienerių metų veikimo su
kakti. Lietuvių Centras turi la
bai gražius savo namus. Šiai or-
ganzacijai dabar vadovauja pir
mininkas Julius Mičiūdas. Šven-

(Nukelta į 5 pa t ) . 

venimu. J-Pr 

POPIEŽIAI S ŽODIS 
AFRIKIEČIAMS 

Šventąjį Tėvą oficialiai apian-

kreipė dėmesį į reikalą sukrikš
čioninti Afrikos tautų kultūrą 
tokiu būdu, kad visose Afrikos 
kultūros apraiškose ryškiai at-

kė Kamerūno vyskupų konfe- Į sispindėtų katalikų tikėjimas ir 
rencijos atstovai Jiem pasaky- i apskritai krikščioniškoji dva-
toje kaiberje Popiežius ypač aU? sia> 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNI8 

48 
Daugybės kitų reikalų tarpe klebonas ėmėsi pa

statydinti gražų kryžių Kristui Valdovui ir pasiaukoti 
jam su savo parapija — viešai pareikšti savo ištikimy
bę jam. Daug kas tam pritarė. Tačiau kurioje vietoje 
statyti? Pagaliau buvo nutarta pastatyti tą liudijantį 
paminklą prie didžiojo tarptautinio kelio, prie plento, 
kad viso pasaulio keliaujantieji žinotų, kieno piliečiai 
mes esame. 

Kur plentas, atvažiuojant nuo Šiaulių, iškyla iš 
paskutinio slėnio prieš Kelmės pušyną, ant kalno bu
vo pastatytas granito kryžius Kristui Karaliui Tos 
vietos parinkimas ypač patiko Karužai: juk ten pat 
jo meditacijų slėnis, kur jis apsisprendė ypatingai 
Kristaus tarnybai. 

Šiek tiek nepasitenkinimo atsirado dėl žemojo už
rašo: Kelmės Parapijos Vyrai. Kodėl tik vyrai? Mo
terys tvirtino, kad jos yra geresnės Dievo pilietės už 
vyrus. Sako, kad tame reikale vyrai ėmėsi iniciatyvos, 
jie sudėjo aukas, be to, "Karalius" a r "Valdovas" 
skamba beveik politiškai — sritis, kur vyrai labiausiai 
dalyvauja. 

Vietos kairieji buvo tuo nepatenkinti ir sakė, kad 
pravažiuojant kryžiaus baidosi arkliai. Tačiau klebo
nas į tokias kalbas ramiai atsakydavo: 

— Kryžiaus tikrai kai kas baidosi — tik jau ne 
arkliai. . 

Vėl Karuža buvo įtrauktas į gausius parapijos 
darbus. Tik vieno dalyko klebonas nepaleidžia iš 
savo rankų, kas kitose parapijose d8**** būna pave-
dasaa Vifrlrair.fi: ruošti yy.vnis o-r-uį-.*. v- *~^ 

Jų klebonas yra įsitikinęs, kad čia yra jo darbas — 
vienas iš pačių svarbiųjų parapijos sielovadoje. Jis 
galvoja ir gjvenime yra įsižiūrėjęs, kad kokią tikė
jimo sėklą tuo laiku į vaiko sielą pasėsi, toks iš jo 
krikščionis gyvenime išaugs. Jis ypač nori jiems įkvėp
ti didelę pagarbą Eucharistijai ir pripratinti tvarkyti 
savo sielos gyvenimą nuo jaunų dienų. 

Blaivybės draugija, kuri yra čia viena iš veikles
niųjų vietos organizacijų, paprašė Karužą skaityti vie
šą paskaitą blaivumo reikalu. Ši organizacija turėjo 
aiškų savo blaivinimo veiklos planą ir buvo klebono 
ypatingai globojama. Jie atpasakojo, kokie klausimai 
yra buvę jau viešai svarstomi, kas buvo kalbėtojai, 
ir prašė pateikti naujų minčių ir šviežių paskatų. 

Jų organizacijos štabas buvo Blaivybės arba
tinėje. Tai buvo didelis naujas namas judrioje gat
vėje, prie pat šventoriaus. Iš ten nuolat padvelkdavo 
saldžiai malonūs kepinių kvapai ir jaudindavo žmo
nių gomurius. Net jos iškaba buvo labai viliojanti: 
galuojančios rusvos arbatos stiklinė gražioje lėkšty-
tėje, o šalia jos nuostabiai masinanti bulkutė-pyragai-
tis. Pyragaičio viršus patraukliai rusvas, o jo viršuje 
— saldžios varškės lizdelis. 

Nereiktų nei užrašo — vaizdas vienas viską pa
sako. Kaip senovės laikų gydytojų iškabos prie jų na
mo: gandro vaizdas. Tačiau Karuža prisimena jį klai
dinusį užrašą. Atvažiavę į miestelį, jo tėvai mėgdavo 
pastatyti savo vežimą priešais vaistinę. Paliktas vai
kas vežimo pasaugoti, jis labai žiūrėdavo į vaistinės 
didžiulę iškabą. Jos kiekvienoje raidėje buvo įdomūs 
vaizdai iš žemės ūkio darbų, ypač plačiausioje V bu
vo matyti prinokusių kviečių laukas ir jų piovėjai Jis 
negalėdavo atsigėrėti tais vaizdais. 

Tuo laiku jis dar rašto nebuvo mokęsis b* tos 
raidė* jaiį i įe io BOĮBJK —ju» t*a ala&ė kitokj sė ta . 

ir galvojo, kad tie žmonės eina ką nors savo ūkio 
reikalams nusipirkti. Tik jam buvo mįslė, kodėl jų iš-
sinešami pirkiniai yra tokie mažučiai 

Blaivybės arbatinė buvo atramos taškas blaivi
nimo veiklos, tačiau jam ir daugeliui kitiems ji y ra 
ilgai švitėjusi kitomis idėjomis — savo nuostabiais 
kepiniais. Jis turi daug jaunystės atsinūnimų, susi
jusių su šia vieta. 

Progimnazijoje, pietų laikui artėjant, jis matyda
vo pro langą pamokos metu, kaip mokyklos sargas 
eidavo parnešti tų šviežių bulkučių mokytojų užkan-
džiams. Eidavo jis beveik iškilmingai: ant jo alkūnės 
kabėdavo plati, nauja vytučių pintinė, kažkurio liau
dies menininko stilingai nupinta, išklota ir uždengta 
su sniego baltumo drobėmis. Toliau jis pamoką ne
labai jau sekdavo ir vis žiūrėdavo pro langą, kada 
jis sugrįš su tuo taip maloniai kvepiančiu kroviniu. 

Kai pastebėdavo iš tolo jį sugrįžtant, truputi. į 
vieną šoną pasvirusį, jį visą apimdavo kažkoks 
džiaugsmas: tai jos ten sėdi tokios viliojančios, pie
ne nokusios, cukrumi pabarstytos. Jam atrodydavo, 
kad jis jau jaučia jų nuostabų kvapą — ir jos grei
tai prikvepins jų visą mokyklą— 

Vėliau sargas jas nešdavo koridoriais, ant didelio 
padėklo pasidėjęs, ir kartu savo paruoštos arbatos 
stiklines. Su paskutiniuoju padėklu jam pagarbiai 
atkeliaujant, jau ilgoji pertrauka būdavo prasidėjusi 
ir atsirasdavo sunkumų. Kai kurie mokiniai siekdavo 
jo kvepiančių bulkučių, kiti su kumščiu norėdavo duo
ti iš apačios į jo padėklą: "Jei nėra man, tai to ne
reikia ir kitiems". Tas labai sunervindavo sargą, ir jis 
panikoje pradėdavo garsiai bartis. Rimties padėtį grei
tai atstadydavo budintis mokytojas h* savo kvepian
čias vertybes griežtai aogindavo. 

http://Vifrlrair.fi


r * -

HUSŲ Kolonuose 
Brooklyn, N, Y. 

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SEIMELIS 

Lapkričio 20 d. Brooklyno 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje L.K. Federacijos ap
skritis suruošė Kristaus Valdo-

5 Tai. po pietų, sugiedant Lie
tuvos hfannĄ. S. K. Lukas 

CTA ATSAKINGA 

Ulinois vyriausias teismas nu
sprendė, kad, jei kiti keleiviai 
Užpuola kcfcį žmogų Chicagos 
miesto autobuse ar traukini, už 
tai gali būti atsakomybėn trau
kiama susisiekimo bendrovė, 

vo šventes minėjimą su Mišio- i Teismas nusprendė, kad iš 
CTA susisiekimo turi gauti 
kompensaciją vyrfs, kurį grei
tajame traukiny Chicagos šiau
rėje užpuolė trys girti vyrai ir 
sulaužė koją. Teismo sprendi
mu, jį turėjo gelbėti kondukto
rius. 

C L A S S I Fl ED G U I D E 

Clevelande Kristaus Valdovo šventėje organizacijos eina į N. D. M. pa
galbos bažnyčia Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CLFVELANDO ŽINIOS 
L B CTJETV'TILANDO 

APYLINKĖS VAKARONĖ 

DLK Algirdo 600 metų mir-: 
ties sukaktis bus prisiminta is- j 
toriko dr. Juozo Jakšto paskai-1 
toje "Algirdas tarp rusų ir to-Į 

trumpa programėlė, 
visi 

KARIUOMENĖS MINĖJIMUI 
PRAĖJUS 

| mis 11 vai. Jas atnašavo kun. 
;Kaz. Pugevičius ir pasakė tai 
šventei pritaikintą pamokslą. 
Mišios buvo aukojamos L.K. 

: Federacijos narių intencija. Per 
! Mišias parapijos choras, vado-
| vaujamas muz. Alb. Prižginto, 
| giedojo tai šventei parinktas 
giesmes. Po Mišių buvo Kris
taus Valdovo garbei susikaupi
mas. 

k Vėliau parapijos salėje Lie-
vių Katalikų Federacijas sei

melis, kuriame apie šios orga-
Kviečiami • mzaxnjos praeiti Amerikoje kai 

V. B. I bėj° dr- Ant- Skėrys, Petras 
Montvila ir Stasys K. Lukas, 
apibūdindami jos atliktus dar
bus ir nueitą veiklos kelią. 

Apie Lietuvos katalikų Baž-LKVS "Ramovė" Clevelando 
skyrius lapkričio 19 d. Lietuvių nyčios padėtį sovietų okupaci-

j namų salėje suruošė Lietuvos joje, Kroniką ir dabarties įsipa 
**.. . ' į kariuomenės minėjimą - - balių, reigojimus kalbėjo kun. K Pu-

torių". Vakaronė Įvyks gruo
džio 9 d 
v. DM Nuolat inės pagalbos ma 
žojoje salėje 
kiami. 

Visi mielai lau 

NAUJTJJV METŲ 
SUTIKIMAS 

Pagal i lgo laiko 

Dalyvavo pilnutėlė salė svečių 
Skyriaus pirm. V. Stuogis ati
darė minėjimą, minutės susi 
kaupimu pagerbti mirę ir žu 
vę Lietuvos kariai. Toliau iš 
šaukė salėje 

tradic i ją k a r i u o m e n ė s 

Naujųjų Metų sutikimą visiems j u g B i r u t i e t ė j B u d r i e n ė jiems 

gevicius. 
Seimely valdybos nariai ir 

draugijų atstovai darė iš savo 
veiklos pranešimus ir reiškė pe-

esančius Lietuvos geidavimus ateities veiklai. Sei-
savanorius kūrė- " « * * dalyvavo 25 draugijų 

SOPHIE BARČUS 
RADUO &EDfOS VALANDOS 

Vfao* programos iš WOPA. 
lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1*0 vai popiet. — šeštadienį ir 

Hftkmad nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 
Teki,: HBmJ ^ 4-2423 

1490 A M. 
71SD S. MAPLCTTOOD AVE. 

OBSOAGO, HLL. 60639 

IŠNUOMOJAMA — VOB KEN1 
— a < W ^ < w ^ ^ * » ^ ^ s s E — — s ^ 

Išnuom. 4 kamb. Imtas Brūcir. -o 
Pke. 47 ir California apyi. Suau
gusiems arba pftn.s'uiinkarns. Be gy
vuliukų. Skambint LA 3-9164 arba 
667-0784 vakarais. 

Willow Springs 
St James of the Sag 

W I L L O W T B A I L S 
A P A B T M E N T S 

U A L 1 1 ( 4 1 1 

Labai erdvos 2-Ių aukštu mūrinis 
2 oo 6 kamb. Geros paiamOA. Nauii 
kilimai, 2 mat, 
Pke. 

•amas, dar geresnes paja-
3 butai ir biznis. Brigaioa 

Pke. Paskubėkite. 

HEU WANTED 
• M 

GOVERNESS-HOOŠEKEEPER 
Professional couple desires kve-in 

garaiasTlMarųuette j bousekeeper. Mm mag care of 
infant & home. Excellent salary. Sat. 
& Sun. off. Own room. References 
& some English required. 

929-5175 

ŠIMAITIS KALTY 
lnsimujee — Iacome Tas 

2951 W 63rd St., 436-7878 Li*c-iii king-size 1 ft S Bdrm. Apts. 
Forest Preserve & Natnre Trafls Out- į 
sid̂ * vour dooî  

BrauaM * « . * « » . : j y . RUOŠ PARAPIJOJE ; 
carpeting, į 6 kamb. mūro namas. 2 ar 3 mie- ! 

Stevenson & Tri State. 
Appliances, air cond, 

disposate, swimmmg pooi, playground ] gami. Virš 1,300 kvad. pėdų gyveni-1 
and extra waBc-in storage space. 

1 Bedroom Fr^n $220.00 
3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAD 
CSouth Side, 1 B&. Weet et 

LaGrange Rd.) 
Open Daiiy 10 to 6 psa. 

Sanday 11 te 6 pjn. 
CALL: 839-o583 

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

•EVStLY HELLS GftLJNYČIA 
Tesėt: PR 84833 ir PB 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drisbiu krautuvė 
THE D AKY STORI 

•018 Sontfeirest Hvy. Oak Lawa 
TeL 499-1318 

— Gesės visoms progoms — 

"PACKAGE E3LPRES8 AGENOr 
MARIJA NOKElSIENfi 

ŠIMTINIAI i LIETUVĄ 
T.&oai pageAdaajaaiaB f e w 

mai vietos. Valgomasis kamb. Ke
ramikos virtuvė ir vonia. Ąžuolo me
džio papuošimai, kieto medžio grin
dys. Pilnas rūsys. Naujas šildymo 
vienetas. Mūr. garažas. 

GONTES REALTORS 
Tei. - 233-0800 

Clevelando lietuviams ruošdavo • ė ė j 
LB apylinkės valdyba. Ta fra- p K a r a l i u s ^vo trumpas 
dicijajtt is iš laikyta ir šiais me- j ž o d y p r i m i n ė Lietuvos kariuo

menės praeitį ir kvietė visus ko tais. Klevelandiečiai tais sutiki 
mais visada būdavo labai 
patenkinti. Todėl stalus jau da
bar daug- kas užsisako. Dėl jų 
kreiptis į apylinkės pirmininką 
Jurgį M a l s k f (tel. 486-9165) ar 
ba į k i tus valdybos narius. Sta
rų skaičius labai ribotas, tai ver 
tetų nedelsti. 

P E N S I N I N K Ų S-U&JIMAS 

voti su tėvynės pavergėju rusu. 
iki tėvynė Lietuva vėl atgaus 
nepriklausomybę. 

Ramovėnų choras, vadovau
jamas Juliaus Kazėno, gražiai 
atliko meninę dalį, už ką sky
riaus valdyba ir nariai širdin
gai dėkojo choro vadovui J. Ka
zėnui, akompaniatorei G. Kar-
sokienei ir choristam. Didelė ir 

Lietuvių pensininkų klubo nuoširdi skyriaus padėka tiem, 
suėjimas įvyks gruodžio T d..' kurie prie š io minėjimo prisi- i 
trečiadienį, 3 v. p. p. Dievo Mo- Į dėjo auka. darbu ir kt. 
tinos Nuolat inės Pagalbos ka
vinėje. Kalbės dr. Ant. Butkus. 
Bus duodami šilti užkandžiai. 

A. f A. 
V L A D U I I L G I N I U I 

staiga mirus, liūdesio gaubiamus žmoną STASĮ, sū
nų KASTYTĮ su šeima, dukras DANGUOLĘ (Daina
vos Ansamblio valdybos sekretorę), NIJOLĘ ir DAI
VĄ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Dainms Ansamblis 

prekes. Maistas Iš Europa* nadSĮtig. 
2608 W. 6» 8C, OMcago, IB. 

T E U — WA 5-2787 
* • • i •* 

LEM0NT APYLINKĖJE 
Dabar statomas liuksusinis 3-jų 

miegamų "split-level" namas su 
patio virtuve. šeimo3 kambarys su 
židiniu. 3 vonios. Prijungtas 2-jų 
maš. garažas. XA akro sklypas. 

WHbs & Assoc. Realtors 
Te L —839-8455 

ATSISVEIKINANT SU 
IŠVYKSTANČIAIS 

Ypatinga padėka skyriaus 
garbės narei L Plechavičienei 
už gėles ir patarnaujančioms 
mergaitėms dovanas. Ačiū do
vanų aukotojams M. Skirpstie-
nei. V. Degučiui, P. Lėliui. J. 

Gruodžio 4 d. 4 v. p. p. DMNP j Balbotiii, ir E. Sperikaičiam 
liet. parapijos žemutinėje salė-j ir Lietuvių namams. Voldyha 
je skautininkės ir skautininkai | 
ruošia arbatėle — popiete su 
išvykstančiais skautais j VT-tą — Žmogaus vargas privalo 
tautinę stovyklą Australijon, i kur nors sustoti: nėr vėjo. ku-
Vyksta 10 asmenų grupė su va- ris vis pučia audrą. 
dovu v. s. VI. Bacevičium. Bus j Enripide* 

Tauriam lietuviui 

A.+ A. Kpt. STANISLOVUI JURUI 
iškeliavus amžinybėn, jo liūdinčią žmoną p. JAD
VYGA, dukrą dr. DANŪT| ii visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame. 

LietuYiif Kataliku Susivienijimo 
Chicagos Apskrities Valdyba 

1Hi!lllllllHI»limHIIHII!!IIHIIinHHHII«J 

V A L O M E 
KILIMUS Hl BUDUS 

PSaan&me Ir •nSkmaįuut 
visi rtt9« grindis. 

i. BUBNYS — TeL B E 7-5168 
niwmiiiitiuiimniimmmniiimfflifflB 
.iHUSHlllUHllHllllllimillMMftHimilHII! 

Įvairių prekių pastriaktmtm nebr«»-
icial tš umoį mntlFIto. 
008M0S PABCEX8 EXPBES8 

SIUNTINIAI Į UETNVI 
SS3« S. Halsted « . . C h l o r o , m . • £ « 

2JV01 W. 8««h SU, CMcago, m . «MM 
Telef.: 925-27S7 — 254-SS80 

uiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimtimmHiuHHUHmiy 
i j t e # — 2©% — «e% 

ui apdraud* M 
Mtto pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
S308H W«aS t M b 

Oricago, mtmmm 
TeL — GA 4_8«M 

«niminMHiiiiimiiHHiwiiMinniHimnm 
SIUNTINIAI I LIETŪV* 

ir kitas kraStus 
i NEbZTJNSKa^ 4tas Artmtr A m 
i Ohkmgo, OL StSSS. ftM. 9*7-S9M 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHHHHIHUUlIililHI 
į MiiiiMiuiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiMiimiiiiHi; 

NAMM APtILDYMAS 

EXP£R»0 WAITR£SS£S 
Por day and evecing ahift. ExceiL 
beseflts & conoitioc? Ap^y 

GKEEN OAKS RESTArRANf 
9511 S. Cicero, Oak lama, BL 

TeL 432-1448 

RN'S 8C LPN'S 
Kight and day shif ts available. 

Pleasant working conditions. New 
high rwe building. PuU beaefita. 
Ciosė to transportation. 

CALL JULIE 656-9190 
Or apply m person 

CERMAK R0USE 
5825 W. Cermak Rd. 

Cicero, Ulinois 

MARQUETTE PARKE 
S kamfo, mūrinis. Gazu šildymas. 

Garažas. S19J50. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 butai. Ga
ro šildymas. 2emian $46,000. Arti 
71-os ir Cantonna. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Disailiiinl — Iacome Taz 

NatariataB - Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

HELP WANTED — VYRAI 

ROOFERS 
ASPNALT-W0OD 

shmglers. Work all winter, no lay-
shinglers. Work all pinter, no my-
offs due to lack of work. Work in 
NW suburbs, top pay. CaU 

TEL — 541-2306 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2657 W.69th Street Tel. 776-4363 

«4SB So. Kedda Ava, — 778-S2S3 

M. L. S. 
BfABQTJETTE FABKE IB 

PIETVAKARIUOSE 

Įąįmai aamą mwt3Ma%as 

Budraitis Beahy Co. 
DE \n>!MAj rvAmrr; RŪSIŲ 

Brrr NUOMAVIMAS 
Parinksios* nuomininkus. 

4243 W. &Srd S t , tel. 767-8000 

. 

6 R 0 I L E R GOOK 
FULL TIME EVENTNGS 

In beautiful country club ia 
Northbrook, Illinois. 

Escellent salary and benefits. 
CALL FOOD MANAGER 

TEL — 498-3200 

J. & J, PHARMACY 

\feWa!, vitaminai, importuoti kvepalai, gv-domos žoieš Jrtt 
Vaikiojamos kždfis, ramentai ir kt., pirKti ar nuomoti: 

Nemokama! supakuojame dovanaa. 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savfninka! 

«a*>. Py<i»l »rataw ttup*l 
perdtrtMi del dK« . ideata 
ijrtaviM. KiUpMB — 

A. BANVS — * * 447-»»« 
itlIlIlMUlMHiliit 
HliuiTlHI' 

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

VIENOK MARQUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

M A C H I N E SHO-P 
Machine shop, set-ap & operate 

radial drills, lathe & miUiî  maefaines. 
Sheet metai shop, set-up, layout & 
operate shear, puncb press, strippitt 
& press brake. 

LOGE/BOBERTSON, INO. 
1299 W. Touhy 

Eik Grove Vulage, l Hinois 
MR. JOHN CONLEY 
TEL. — 64CKS500 

E.O.E. 

VYRAI IR MOTERYS 

T R A I N E E 
Are you mechanically and electricaHy 
teclined? Oui nornpaay located in 
Nortfrvres* Suburbs bas immediate 
opemngs for individuals vriiling to 
learn our servicp ooeratioo on various 
appliances. 

NORTHWEST AFPUANCE 
8 W. Coflege Drive 

Arlin^ton Heijmts. Blinofe 
CALL 25fr459» 

Dainavos ansamblis Kūlgrindos pastatymo metu Clevelande lapkričio 
12 d. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SPORTO AP2VALGA 
(Atkelta i š 2 pusi.) Į 

Mergaitės Icrfgvai r,re:'<ia Tbiliso 
moksleives 3 — 0 ir iškovoja sun
kią pergalę prieš lenkaites iš Bia-
lystoko 3 — 2 . Berniukai taip pat 

S-—0 sutvarko lenkus iš Bialys-
toko, laimėdami pirmąja vietą. 

— Rugby teisėjų seminare Bor-
deaux mieste, Prancūzijoj, daly
vavo ir vilnietis A. Grumbina*. Iš 
laikęs visus egzaminus jis gavo pir 
mąją tarptautinį krikštą Europos 
pirmenybių rungtynėse tarp Pran 
cūzijos ir Čekoslovakijos. Rung
tynes MBfvai 
fiet63 —0, 

•aidėjo prancuiii 

-•Krepširao aukščiausios są
jungos lygos pirmenybėms smar
kiai ruošiasi abu Lietuvos atsto
vai: Kauno Žalgiris ir Vilniaus 
Statyba. Griže iš sėkmingų gast
rolių Lenkijoje, žalgiriečiai pasi
kvietė Leningrado Spartaką su 
garsiaisiais Belovu Makejevu ir kt. 
Pirmąsias rungtynes Žalgiris vos 
ištempia 95 —93, tačiau antrose 
Leningradas pasirodo stipresnis ir 
laimi 1 1 3 — 107. 

Vilniaus Statyba tuo tarpu ką 
tik pradėjo stiprų turnyrą Vilniu
je su Maskvos Dinamo, Talino 
k&ir/u ir Rygos ASK. 

Nuo 
1914 Metų 

Midland SavingB ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
bflti Jums naudingi ir 
ateityje. 
Sąskaitos apdrausto* 

iki $4e.0Q&tt 
FRAKE ZOGAS, 

President 

265? W. 6M» Strest 
Chicago, U. « M » 

Pbooe SSS-74M 

* LOAN 4AMK1ATION 
4Mi Arch*rr AvMme 

CMcaeo m. W6S2 
Vbtmer 2S44470 

W29 8. Hartom Avemoe 
Brid|eview, iTL 60466 

TsL 598-9400 

cV4% 
psid ąoarterly 

4 Year Ssvta^i 
Certlfkmtos 

Iflnfamnn H(JH 

J*h% 

IL-J 
AH 

I vairią a4»turaQ 

TeL — 376-1382 arta 

W t w m w i l M I I I I I I I I H i l — M — 

D E M Č S I 0 1 

MOltEY (S MY BUSINESS 

M. i . š I M K i S 
1TOVAKT FCBL4C 

n»€OMK TAX SEKVIC3B 
4259 So. Kaptevrood, tet 254-74M 

Taip pat daromt VERTIltAI. 
GIMINIA iškvietimai, plldoiol 

PIL1ETTBCS PRAŠYMAI Ir 
kltr>kt« Mankai. 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iifnmninnHurimmuiiiiiniimnmniii-
ANDBIUS NOBJMAS 

aSANTAKAw 

• 
15-ka novelių. B jų try* buvo pre
mijuotos. Graliai išleista. 394 pust, 
1977 m. Viršelis dau. 
SokaitėB. Kaina su 
$&30. Užsakymus «dųsti 

DBATJOAS, 4545 1 
Chfcago, m. 9982B 
i m m u m i i i • 
WrWWs B WWWWW^ w • T 

17 meta "randr*. 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galimai 
keltis J gražųjį Manjuette Pk»> No
rintieji prafioml paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Bilrss. 2-b? mubštą, « kambariu. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gaU 
būti atnaujintas. Marųuette Pke. Kai
na $25,000. 

Aviena, $vans 2-f« bats 
pietų Brighton Pke. Alumin. langai; 
Atskiri gazo Šildymai. Dvtgabas ga-j 
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. j 

DMeUs maro bungatow ant plataus j Busmess loans. Venture capitai 
aklypo. Gaza Šildymas. Manmette) Business Assiatance Fmaneial Com-
Pke. S2S.7S0.Q0. _ _ j pany. 

epie $22jOOO metinių pajamų, naujas! M'. Michat lS — 3 6 4 4 8 1 0 
«ogas. gazu Šildymas ir elektra. Mar-1 , 
ųuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai-: ^mitlHnHHimniHHHIHlHIIUIimimiMI 
na — tai atradimas. a j | f^ \g | py g+ 

DvViu butų, gelsvų ftytą, 18 s ^ Į JTl VJ V I PI \X 
MIGLI RAS Tv 

Spalvotos fa- Paprastos. Bafijsl, 
M I G L I N A S T V 

ftnsi h* pūna apdraudė. 
TEU — WA 5-8063 

RHHHftlIlHINMtHntfHfllIHftlIiltnfltHM 

18 me
tų modernus nemes ir ekstra didelis 
mūro garažas. įrengtas, beveik tre» 
Oos butas, gražiam beSsmonte, dsug 
kitų priedo. Greit galima užimti — 

$60,000. 

patogu* namas 
Marcuette Pke. 
•tas sklypas Ir 

Meiquetti Pk». Vertingas pirketoL 

Valdis Real Estete 
282S Wad TIM Slnrt 

a £ £ ^ T«t OT.7M0 m 7374S34 

—Dr»-rv ».• 
Apslmoks ekelbtto diae. DKAÎ GK. 

jm pU.Hsnsisl aksitoniss ttav 
tuvių dUsrasue, gi ekeibiBių kaV 

r— « M « H « » 

Perskaitę "Drmngą" 

i tttUttv 

duokite' ** 3"* 

'ii>i«iiiiiiiMmiiiuMuiiimmnmwtnmp 
TELEVIZIJOS 

kitus daiktne. Ir ii toli miesto Jei-
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
PaHsv^naii Ir Tabrymas 

«4« w. mh vSt, M. 'm um 
'iiiinimmHiiHimnuujiiumuiiHHHimi 
OOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MAMŲ APSITYARKYME 
atasu înti. GamM, Vieuje ar ii isukr. 
namo. PScmte'' '-l-uine* 'ii Jum* 
su patyrimu, už pr-einamą katną ee-

i* oo 64os v. v. esJBasu 
Te 

^5-PC«aB5vW« 

file:///feWa
http://S2S.7S0.Q0


ABGENTTN05 U E l T V i A j 

(Atkel ta iš 3 psl.) 

tės proga sveikintojų buvo dau
giau kaip dešimt. Visi linkėjo 
draugijai šimtą ir daugiau metų. 
Pasižvalgęs aplinkui j pilną salę 
senimo, savaime pradėjau spręs
ti klausimą, ar Lietuvių Centro 
draugija išsilaikys šimtą metų. 

Jau ketvirtą kartą lankausi Ar
gentinoje ir man vis atrodo, kad 
kiekvieną kartą randu mažiau 
lietuvių. Bet kai Poviliukas Šau
lys užbėgo an t scenos dainuoti 
apie kukavinę pypkę ir "Per ši
leli jojau", paskui pamačius, kiek 
čia daug gražaus lietuviško jau
nimo, tai ir tie linkėjimai atrodė 
su pagrindu. Poviliukas, rodos, 
neturi dar nė pilnų penkerių me
tų, o jau taip gražiai lietuviškai 
dainuoja kaip tikras artistas. Ad-
rijana Jocytė, kuri Lietuvių Cent
ro parengime dainavo solo ir su 
Mindaugo šokėjų grupe šoko, 
irgi tik 13 metų. Du broliai Juo
zas ir Danielius Urbonai pirmą 
kartą scenoje pasirodė su gitara 
ii būgnu. Jie dainavo lietuviškai 
ir ispaniškai. Tai vis nauji ir jau
ni talentai. 

N. Zavlckaitė yra suorganiza
vusi mažųjų ansamblį, kuris mo
ka gražiai šokti ir dainuoti. A. 
Čikštaitė vadovauja mergaičių 
dainų grupei "Gintarėlėms". ku
rios Liet Centro parengime gra
žiai pasirodė. Liet. Centras turi 
šokėių grupę "Inkarą". 

Neseniai buvo suorganizuotas 

MOŠŲ KOLONUOSE 
R a C U l C V^ISC -Daytonan prieškalėdiniam dva 

siniam atsinaujinimui. Daytoniš-
MAISTO PARODA ! kiai labai norėtų susipažinti su 

svečiu iš tolimosios Indijos, ku
rią dabar ištiko didžiulė gamtos 
nelaimė, pareikalavusi tūkstan
čių gyvybių. 

—Vietos Vyčiai labai kruopš
čiai ruošiasi prieškalėdiniam I 
tautybių pasirodymui. Gamina! 
šiaudinukus ir kitokius lietuvis-

ję kaip gseros maisto gamintojos, k u s s k a n ė s t u s _ N e S en i a i įvyko 
todėl jų gaminiai buvo išpmcti. k u 0 p o S " v a i d y b o s rinkimai. Pir

mininke tapo išrinkta Mrs. Ma
ry Ann Blum (Ambrazaitytė) 

Lapkričio 6 d. Memorial salė
je įvyko Tarptautinė maisto paro
da, kurią globojo Jaycette's or
ganizacija. Dalyvavo 11 tauty 
bių. Lietuvius atstovavo Racine 
Lietuvių moterų klubas. Lietuvės 
yra jau tose parodose pasižymė

s i a n t Tai ne ibtograf;"?. o daili
ninko per du objektyvu —aki
mis, (jokios technikos i ar nepri-
lygstančios išradimais, sujungtais 
su smegenų ir širdie< aparatais 
atvaizdas. Jo rariko,- 'aikomo 
teptuko išlieta turtinga splavų 
gama. šiltų dažų tonai, šviesų ir 
šešėlių harmonija, — žiūrovo 
akims dangiška puota. 

per porą valandų. 

MINĖJIMAS 

Gruodžio 4 d. DLK Kęstučio 
šaulių kuopa ruošia Lietuvos D r O C K l O I l * IYlCISS. 
Ginkluotų pajėgų atkūrimo mi
nėjimą, kuris įvyks šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje, 815 Park 
Ave., Racine, Wis. 

Kalbės gen. st. kpt. Andrius 

K.V.K. 

Parodos lankytojams dail. at
vežė ir savo darbų ^ ieno ar su 

i dail. A. Varnu bei kitais gamtoje, 
buvusiu parodų Chicasoje. Cle-
velande. Bostone. 75 m. dail. A 
Varno sukakties paminėjimo fil
mus. Juos demonstravo E. Sužie
dėlis pačiam dailininkui paly

dint. 

DAIL, C JANUSO 
M E N O PARODA 

Lapkričio 19-20 d. LB apylin- j 

Parodos rengėja LB Brocktono 
apylinkės valdyba svečius vaiši
no per abi dienas punšu, kava. 
užkandėliais. Buvo malonu su 
dail. C Janusu, pažįstamaisiais 
ar naujai pažintaisiais parodos 
lankytojais susitikti, parodos įs
pūdžiais ir įvairiomis temomis 
pasidalinti. 

Į šią parodą iš virš šešiasde
šimt realistinių paveikslų Brock
tono ir apylinkių lietuviai 21 pa
veikslą nupirko. Vieną paveikslą 
dailininkas LB valdybai padova
nojo, kurį burtu keliu perduos 
laimėjusiam, o gautaisiais pini-

i-»r ̂ _A.«_.«jAo. "pcnszcuicmz. 1 9 i 4 JAA- 'c*'.lOCu-±C ^ 2 C ^ . <£• CL~ * 

Juškevičius. Edm. Vengianskas k ė s valdyba pirmą kartą Brock-
parodys jo paties gamintų filmų tone suruošė dail. Česlovo Janu-

-_ . . . _ . . . cs^ L ' i m v t u i A O I - A / I O \ o f i n r > o l P o r o iš lietuvių kultūrinio gyvenimo. 
Pradžia 3 vai. p . p . 

Jurgis Milas 

Dayton, Ohio 
— Daytono lietuvių kultūros 

komitetas pasikvietė žymų veikė
ją, televizijos ir scenos aktorių, 
keletos knygų ir daugelio straips
nių autorių Juozą Bulevičių ( B o 
ley) praleisti savaitgalį su Day
tono lietuviais. Šeštadienį, lap
kričio 12 d., .pagerbimo vakare, 
jis pasirinko labai jautrią temą: 

.lietuvių kalbos reikšmė. Svečias 
nuoširdžiai ragino kalbėtis lietu
viškai ir nedarkyti jos, nes j : lie
tuvių tautos gyvybės laidas. Jis 
nors gimęs čia ybet kalbėjo tobu-

i lai lietuviškai. Jo apsilankymui 
prisiminti buvo įteiktas lietuviš
ko kryžiaus drožinys. Dalyviai 
gardžia: pamaitinti. Sekmadienį, 
pvmaldų metu svečias tarė reli
ginį žodį "Neturiu laiko". Padarė 
žmonėms labai gilų įspūdį. Pa
dėka lietuvių komitetui. Lau
kiame daugiau panašių lietuviš
kų savaitgalių! 

—Šv. Petro draugija atšventė 
deimantinę veiklos sukaktį. Reta 
kuri kita organizacija, ypač ne
gausiose kolonijose sulaukia pa
našios sukakties. Prieš daugel I kietiją buvo įsteigęs Wuerzburge 
metų atvykę lietuviai Daytonan i, IB-O pripažintą dailiųjų amatų 

šo kūrinių parodą. National Cafe 
salėje, kurios savininkai Kazimie
ras ir Elena Ploniai nuoširdžiai 
talkino LB valdybos pi rm. Juo
zui Renteliui, vicepirm. Mikui 
Subačiui, sekr. Liudai Šukienei, 
ižd. Stasei Jančauskienei ir paren
gimų koordn. Stefanijai Subatie-
nei ir Vidai Sužiedėlienei. Meni
ninką globojo S. ir M. Subačiai. 

Šeštadienį 7 v.v. įvyko oficia
lus parodos atidarymas. Atidarė 
T. Rentelis ir pakvietė poetą St. 
Santvarą supažindinti svečius su 
dail C. Janusu bei jo kūryba. St. 
Santvaras pristatė dail. Č. Janusą, 
kaip realistą, kuris dailės moks
lus baigė Kauno meno mokyklo
je 1931 m. Mokytojavo gimnazi
jose įvairiose Lietuvos vietose ir 
Kaune dailiųjų amatų mokyklos 
lektorius ir direktorius. Dalyva
vo dailininkų s-gos ruošiamose 
parodose. 1939 m. suruošė savo 
darbų parodą Kaune. Jo paveiks
lų įsigijo Vytauto D . kultūros 
muziejus —4. Vilniaus miesto 
muziejus — 2 , ministerių kabi
netas — 4. Valstybės teatrui 
Kaune kūrė Santvara "Kaimynų", 
Vienuolio "Dauboje" ir "Prie
blandoje" dekoracijas, laimėjo St. 
Šimkaus "Pagirėnų" operos deko
racijų konkursą. Emigravęs į Vo-

Sol. A. Jocytė 
devynių mergaičių būrelis, pava
dintas "Žibutėmis". Joms akor
deonu groja inž. G. Kliauga, o 
menine vadovybe rūpinasi dr. J. 
Simanauskas, L Simanauskienė 
ir A. Mičiūdas. Spalio 17 d. "Ži
butės" labai gražiai pasirodė Bu
enos Aires televizijoje. Jos padai
navo keletą lietuviškų dainų, o 
A. Mičiūdas parodė žiūrovams 
keletą gintaro meniškų darbų ir 
supažindino su pavergta Lietuva. 

Spalio 22 d. televizijoje pasiro
dė dar daugiau lietuviško jauni
mo. Dalyvavo Liet. Centro ma
žųjų ansamblis, šokių ansamblis 
"Inkaras" ir mergaičių dainų gru
pė "Gintarėlės". Visos šios jau
nimo grupės pasirodė su gražia 
lietuviška programa. Ta proga V. 
Survilienė paaiškino apie lietu
vių tautinius rūbus, o N. Zavic-
kaitė apie kankles. 

Reik'a tik džiaugtis, kad Argen
tinoje lietuvių veikla yra gyva ir 
auga. Daug gyvumo įnešė apsi
lankymas Amerikos jaunimo 
kongreso metu. Dabar "Žibutės" 
kalba, kad jos turėtų aplankyti 
Ameriką ir daugiau susirišti su 
Amerikos jaunimu. Dainų šven
tės Kanadoje rengėjai daug gero 
padarytų lietuvybės išlaikymui 
Argentinoje, jei jie pajėgtų į 
šventę parsikviesti vieną ar kitą 
iš jaunųjų ansamblių. Ten niekas 
negali j rems kelionės apmokėti 
Vienintelis jaunimo pasiruoši
mas į Ameriką atvažiuoti, tai jų 
geri norai ir lietuvių kalbos mo
kymasis. Tarpkontinentiniai jau 
nimo susitikimai ir bendravimas 
labai pagyvina visus lietuviško 
veikimo sąjūdžius ir jaun-rse su

kelia ent 

jautė reikalą organizuotis, nes su
sibūrę krūvon galės daugiau nu-

' veikti ir ilgiau išsilaikyti. Drau
gija įsikūrė 1902 m. Už kelių me
tų nutarė steigti parapiją, nupir
ko žemės ir po to prašė vysku
po leidimo. Leidimas buvo gau
tas .Dėka didelio lietuvių pasiau
kojimo, darbo ir ryžto, 1914 m. 
Retuviai jau meldėsi savo bažny
čioje ir savo kalba. Šv. Petro 
draugijos deimantinė sukaktis bu
vo atšvęsta labai šeimyniškoje 
nuotaikoje, prisiminti mirusieji 
darbuotojai, visų esamų draugijų 
atstovai nepagailėjo šiltų žodžių 
Petriečiams. Nors Petriečių eilės 
gerokai išretėjo, bet veiks ir to
liau .Šiuo metu draugijai vado
vauja Jonas Kvietys. 

— Indijos misijonierius, kun. 
Edmundas Montvila, SJ., ilgame
tis misionierius Indijoje , turėjo 
atviros širdies operaciją Cinci-
nnatyje. Pasveikęs kuriam laikui 
yra paskirtas Ksavero parapijon. 
Yra daroma žygių atsikviesti jį 

studiją (4 m. veikusią). Ruošė sa 
vo darbų parodą, dalyvavo tarp
tautinėse meno parodose, gami
no lietuvių sambūriams dekoraci
jas. Persikėlęs į JAV apsigyveno 
New Yorke. Begyvendamas N. 
Yorke yra daug sukūręs paveiks
lų, kurių yra įsigijusios meno ga
lerijos, muziejai ir daug lietuvių 
bei amerikiečių realistinio meno 
gerbėjų. Jo darbai tinka, bet ku
rio krašto galerijoms ar muzie
jams. Amerikiečių parodose yra 
laimėjęs premijų IF garbės pažy
mėjimų. 

Dailininko paveikslų vyraujan
čios temos jūra, Baltijos pajūrys 
su auksiniu smėliu, upės, ežerai, 
Lietuvos gamta, aukštaitiškos ir 
žemaitiškos sodybos. Dailininkas 
subtiliai vartoja švelnių spalvų 
niuansus. Jos spalvų gamos niū
niuojančios, maloniai žiūrint nu
teikiančios. Žiūrint į "jūrą" ma
tai, lyg gyvą, pulsuojančią ar su 
saulėlydžiu, mėnulio šviesoje, šil
tą vasaros dieną ar audrai siau-

A. t A. ELIZABETH NIKOLIO 
PAGAL, TfiVUS POMBS 

Gyveno 2935 S. Arch Street, Ohkago, TJlinofe. 
Mirė gruodžio 1 d.. 1977. 5:12 vai. ryto. sulaukus 66 m, amž. 
Gimė Jugoslavijoje. Amerikoje iSgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Anton. marti Dana ir 

Frank, marti Laima Prances, duktė Clara Sostak. žentas John. 
6 anūkai, 2 proanūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquetbe koplyčioje. 2533 W. 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks šestad., gruodžio 3 d, iš koplyččios 11 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionei sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Noliodf: Sanus. duktė, marčioj, temtan, anūku ix proajj ti
kai. 

Laid. direkt. Donald A. PeJcut>, tei. 176-23i5 

P r i e š p e n k e r i u s m e t u s , 

1 9 7 2 g r u o d ž i o 4 d i e n ą 

K U N . R O M A N A S K A S P O N I S 
Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos vikaras 

Gimęs Vaitiekupiuos 1939 balandzo 23 
įšventintas kunigu Romoje 1964 kovo 14 

MIRĖ TIKĖDAMAS PRISIKĖLIMO. 

Iį ir jo tėvus bei brolius ir seseris ir visus, 
kuriems jis kada nors ką nors padare Amžinojo 
Šviesos Valdovo akyvaizdoje, su meile prisimena 

KUR. Alfonsas Baboeas 
Kun. Algimantas Bartkus 
Kun. Liudas Januška 
Kun. Matas Jarasunas 
Kun. Kajetonas Sakalauskas 
Kun. Jonas Staškevičius 
Kun. Kęstutis žemaitis 

A D 
A. f A. ALEKSANDRAS GAŠKA 

1977 metų spalio mėn. 29 d. po ilgos, sunkios ligos miras a. a 
Aleksandrui, širdingai dėkojame visiems, mus užjautusieras skaudaus 
liūdesio dienose. 

Dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautas, išreikštas asme
niškai, raštu ir spaudoje, už gėles, aukas Lietuvių ir Tautos fondams, 
Lietuvos Dukterų draugijai: giminėms, draugams, pažįstamiems už 
lankymą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą j amžino poilsk) vietą. 

Širdingas ačiū agronomų s-gos pirm. p. šantanii už suruoštą 
atsisveikinimą, už jautrius žodžius agr. Ig. Andrašiūnui, Lietuvos 
Dukterų d-jos atstovei E. Kielienei, Balfo atstovei V. Baleišytei, L. 
B-nės Gage Parko atstovui Tėvui J. Borevičiui, SJ., Pensininkų d-jos 
atstovui J. Tamuliui. 

Dėkojame kolegoms agronomams karsto nešėjams Ig. Andrašiū
nui, A. Šantarui, A Sošei, A Verbickui, V. 2irgulevičiui ir P. 2um-
bakiui. 

Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
pamaldas, pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą j kapines; solistui J. 
Vazneliui už giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Evans ir Sūnums už rūpestingą 
patarnavimą velioniui. 

Dėkingi: Žmona Emilija, dukros: Vida b* Dalia, sūnūs; Remigijus, 
Aleksandras ir Kęstutis, brolis Antanas, sesuo Teodora Lapinskiene 
ir jų šeimos. 

A. A 

S T A S Y S J U R A S 
Lietuvos Kariuomenės kapitonas 

Gyveno Chicago, IHinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė lapkr. 30 d., 1977, 12 vai. dieną, sulaukęs 74 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Palangoje. Amerikoje išgyveno 28 m-
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga (Bokaitė). 

duktė Danutė Juraitė. švogeris Henrikas Bokas, Lietuvoje bro
lis ir 3 seserys, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Ramovės dr-jai ir L.R.K.SA. 
Kūnas pašarvotas Eudeikis-Daimid-^aidas koplyčioje. 4330 

S. California Avenue. 
Laidotuvės jvyks seštad.. gruod. 3 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Švč. M Marijos Neskaito Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už1 velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: imons, dūkti ir kiti gimines. 

Laad. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, tsL 523-0440 

gaiš LB žada sušelpti Brocktono i giausių metų dailininkui, 
lietuviškąja mokyklą. Kūrybin- j E. Ribokienė 

Mylimam vyrui ir tėveliui 

A. t A. VLADUI ILGINIUI minis, 
reiškiame giliausią užuojauta jo žmonai STASEI, 
dukrelėms DANGUOLEI. NIJOLEI. DAIVUTEI. sūnui 
KASTYČIUI bei jų giminėms, ir kartu liūdime. 

Juzefą Paulauskienė 
Nelia Paulauskaitė 

A. t A. Magdalenai Mikučauskienei mirus, 
jos sūnų ALFREDĄ, marčią ALICIĄ, anūkus LLNLA 
ALDĄ ir GINTĄ, seseris ir brolius su šeimomis ir Ki
tus gimines bei artimuosius širdingai užjaučia 

Dalia ir Jim Nicholson 
Natalia ir Antanas santarai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P, GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

P E T K U S 
MARQUCTTE FUNERAL HOME 

T I V A S IR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So, 50th Ave.. Cicero T0wnhall 3-2I089 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LTTUANICA AVE. Tei YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
S14 W. 2Srd PLACE Tet. VIrghife 7-0371 
ZiU W. 69th STREET Tel. REpabBe 7-121S 
11029 Soottnrest Higlnvmy, Palos HTU*, DU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel H t a j e t t e S-SS72 

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

JURGIS F. RUDMIN 

8319 SO. UTCANIOA AVE. T«i. YArda 7-113S-39 

VASAITIS-BUTKUS 
1449 SO. 89tfc AvtL, CICERO. ILL. Tet OLympU 3-1901 
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X A. >Iiner, 

DRAUGAS, penktadieni*, 1977 m. gruodžio mėn. 2 d. f 

X JAV Lietuvio Bendruome
ne* Tarybos prezidiumas šiuo \ 

j metu praveda JAV LB atstovų' 
i 1978 m, PLB seimą rinkimus 

Į korespondencinhi būdu. Vykdy-į 
damas LB tarybos nutarimus, 

; prezidiumas spalio mėnesį atsi-
i klausė 81 JAV LB tarybos na-

Lietuvos Vv-'rio ir 68 LB apylinkių pirmi-
čių sąjungos centro valdybos 
pirmininkas, kuris buvo atvy-

ninku, kurie iš jų sutinka kan
didatuoti į PLB seimo atstovus. 

IŠ ARTI IR TOLI 

kes į Chicagą, atvežė "Drau- Bū gruodžio 15 d. iš kandidatų 
gui" specialų pažymėjimą, ku-; sąrašo bus išrinkti 45 asmenys 
ris buvo nutartas įteikti Pro- i atstovauti JAV Lietuvių Ben-
vidence. R. T vvkusiame Vv- druotnenei V-iame PLB seime. .Susivienijimo Lietuvių Argentinoje mergaičių grupė "Žibutės** Buenos Aires televizijoje. Iš kaires: akordeo-
,. ' "L- ' Z. į At«trtv« rinkime tPi«u» ritri vi*i' nistas 'Uli- R Kliauga. Silvija Stankevičiūte. Ona Bač anskyte, Mabel Metrikytė, Ona Paserbskytė, Izolda Si-

• • - - - - - ^ — - ' manauskaitė. Kristma Mičiūdaitė, Irena Bačajiskj^ė. Celija Mičiū 
dejas Carlos Maža 

čių 
dienomis. šiuo pažymėjimu! LB tarybos nariai ir visų LB 
"Draugui" dėkojama už vyčių | apylinkių pirmininkai 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Detroite ruošiamas arki-

vyskuvo J. Matulaičio minėji
mas. Jo gyvenimą, darbus ir 
charakterio žymes pateiks kun. 
St. Yla šį sekmadienį, gruodžio 
4 d., 12 vaL Detroite, Kultūros 
centre. Visi Detroito, Windsoro 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
nepraleisti šios progos arčiau 
susipažinti su asmeniu, kuris 
savo gyvenimu žemėje užsitar
navo šventojo vardo. 

— Rimas česonis, JAV LB 

veiklos rėmimą ir nuolatinę ui 
formaciją. 

X "Chicago Tribūne" ketvir 
tadienį išspausdino kun. J. 

X Algimantas Gečys, JAV LB j pn^sfco l a i š k ą f ^į^,, j i s d ė . 
krašto valdybos pirmininkas, ^ ^ p a s merkimą Cambodi-
atvyksta į Chicagą ir dalyvaus j ̂  k o m u n i s t ų vykdomų žiau-
gruodžio 3 d. Jaunimo centre | r u m ų j , s t e b i s i ( k a d d a b a r Hbe_ 
įvyksiančiame LB Vidurio Va- j „ ^ ^ ^^^i^ t y U dėi k o m u . 
karų apygardos 25 metų jubi- Į ̂  žudvnių Azijoje, dėl Mas-
liejhname minėjime. LB Vidu-j fc^ k o k į i a l i z m o g ^ p p j * 
n o Vakarų apygardai šiais me-1 k o n m n i s t ų imperializmo Afri-
tais vadovauja darbštus ir rū- i ^ ^ 
pestingas pirmininkas Kazys! y' Muz. Vlado Jakubėno vie-
Laukaitis. 

krič'o 15 d. Baltuosiuose rūmuo
se buvo priimtas Tautinio sau
gumo tarybos pirmin. dr. Zbig-
niev Brzezinskio. Susitikime da-

KANADOJE 

— Da.iL lekrsf oras Valius 
prieš kurį laiką, einant gatve, 
buvo ištiktas lengvo priepuolio 
— neteko kalbos ir nevaldė de
šinės rankos. Nugabentas { li
goninę, po kelių valandų atgavo 
kalbą ir paralyžuotos rankos 
valdymą. Buvo antrą kartą nu
gabentas į žv. Juozapo ligoninę, 
kur gruodžio 1 d. rytą mirė. 
Laidojamas pirmadienį 

VOKIETIJOJE 
— Ltibecko LB apylinkėj pri

klauso 20 narių. Daugiausia 
senesnio amžiaus. Visi pabal-
tiečiai kartu mini 1941 birže-CHICAGOJ IR APYLINKĖSE i lyvavo dar kiti aštuoni asme-1 lio trėmimus, švenčia jonines, 

. nys, atstovavę vengrų ir JAV, Lietuviai atskirai suruošia Va
de šią minti jau kele antrąja- tam tikras skaičius hetuvių,. k a t a l i k ų ^ ^ vytiasuįiaBm 0r- sario 16 ir tautos šventės minė-
me simpoziume prieš 4 metus, tuoj įsis eigė ir Bendruomene, 
tačiau jo siūlymas praeityje Šiandien Liet. Bendruomenė eg-

Antradienį, lapkričio 29 d., nerado platesnio atgarsio. Šiuo zištuoja visuose kontinentuose, 
besiorganizuojąs Chicagoj gyve- į kartu bendromis jėgomis bus Sunkesnė Bendruomenės pra-

KOMPIUTERIŲ 
PROFESIONALAI 

nanėių lietuvių kompiuterių 
profesionalų vienetas buvo su
ėjęs savo antrajam subuvimui. 

į Šį kartą dalyvavo 16 asmenų 
X Vvtis. akademiku skautu ***» ? * * J

m i r t i e s ****$** į Patirta, kad Modesto Jakaičio x ^ y ^ akademike skautu g r u o d ž l o n ± m e m n c Q g r a . komolektuoiamas 
korp., kviečia š? penktadienį a t l i k _ ml jv-^o Staikaitv-!P g KompieKtuojamas 
7:30 vai. vak. į sus ipaž in imo£ S i * * i T t t S F ^ l ^ * ^ * * * ! ^ ? ^ 

" ft> *• *I jau prašoka 40 pavardžių. 
Po vakarienes buvo praneši

mas iš tik ką pasibaigusio 

vakarą senj. A. Mikutaičio na-, p ^ ^ l b t a . kad meninėje progra 
muose, 4455 So 
Besidomi, kviečiami atvykti 

x Vidos Kuprytės vadovau 

W a s h t e n a w - į moję dalyvaus ir sol. J. Vaz-

jama Cicero Vysk. M. Valan
čiaus moksleivių ateitininkų 
kuopa yra pasiryžusi prieš Ka
lėdas platinti savo žurnalą 
"Ateitį" ir kitą katalikišką 
patriotinę spaudą. Specialiu at
sišaukimu pirmininkė V. Ku
prytė kreipėsi į savo kaimynus 
— Cicero ir artimųjų apylinkių 
gyventojus. Vajus eis iki Ka
lėdų. 

x "Maistas svorio numeti
mui", šia tema agr. A Duo-
blienė skaitys paskaitą Lietuvio 
sodybos pažmonyje šį sekma
dienį, nuo 2 vai. p. p. Bus už
kanda. Visi iaukiami. 

x šv. Kazimiero seserų rė
mėjų susirinkimas ir bunko žai
dimas bus sekmadienį, gruodžio 
4 d., 2 vai. p. p. švč. M. M. Gi
mimo parap. salėje. Visos mo
terys kviečiamos atsilankyti 

X SoL Laimos Stepaitienės 
dainų ir arijų plokšlelė jau pa
siekė platintojus. Ją galima 
įsigyti Vaznelių prekyboje, Mar
giniuose, "Drauge", bei krei
piantis į Stela Productions 
510 South Dunton, Ariington 
Heights, Illinois 60Q05^J£aina 
7 dol. (sk.). 

Vlhinas Ktirkulis, akciji 
ornkeris dirbąs su Rodman an** 
Renshatv, IIH%, patarnauja ak 
cijų, bonų, fondų bei kitų verty 
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560. 

nelis. 
X Kun. K. Trimakas atna

šaus šv. Mišias Cicero šv. An
tano parapijos bažnyčioj šį 

i šeštadieni 7 vai vak. ateitinin
kų advento susikaupimo metu. 
Po šv. Mišių, kurios užskaito
mos, kaip šventadienio mišios, 

I bus vakarienė parapijos salėj. 
į Ateitininkų Vysk. M. Valančiaus 
kuopa visus kviečia dalyvauti 
pamaldose ir vakarienėje. 

X PLB kontrolės komisiją 
sudaro 1973 m. IV-jame PLB 

ganizacijoms. Pusę valandos į jimus, aplanko mirusių tautie-
trukusio pokalbio metu buvo pa- j čių kapus, dažnai po pamaldų 
liesti įvairūs svarbūs klausimai susirenka pasitarti ir paben-
Tenka pažymėti, kad dr. Brze-'drauti Visa veikla remiasi ke* 
zinski yra gerai susipažinęs su lėtu aktyvių narių. Apylinkės 
Lietuvos valstybės istorija, jos'vadovybė: pirmininkas Pr. Kot-
dabartine padėtimi ir lietuvių kis, sekretorė Vanda Simon, iž-
tautos laisvės siekimais. 

— JAV vyriausybei nuspren
dus komunistinei Vengrijai grą
žinti šv. Stepono karūną, JAV 

bandoma tokią neeilinę galimy- džia buvo JAV. Skeptiškai į ją 
bę paskelbti, išpopuliarinti ir pažiūrėjo vyresnieji imigrantai, 
gal net išnaudoti. Šiuo projek- įžiūrėdami pavojų savo sukur
tu rūpinsis Antanas Dundzila, toms organizacijoms. Nežiūrint 
Modestas Jakaitis. Remigijus visų sunkumų, Lietuvių Ben-
Sužiedėlis. Dalia Tallat-Kelpšai- druomenė augo, stiprėjo ir šian-
tė ir Arvydas Tamulis. dien švenčia ketvirtį amžiaus. 

Organizaciniuose reikaluose Nors LB ir susilaukia daugi j R k r ašt .0 'valdyba" " ^ s i u n t ė 
nutarta, kad Šiam vienetui rei- priekaištų, vadai išgirsta rūs-1 protesto telegramas prez. J. Car-
kia visiems priimtino pavadini- čių žodžių, bet be L B būtų d i - į t e r i u i ^ valstybės sekretoriui 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo. į mo — vardo. Tomas Leonas dalė tuštuma, dvasinė Sahara. Į c yance Šios akcijos ėmėsi 
Susirinkusieji išklausė santrau- į imsis iniciatyvos vardo projek-į Ką ji padarė per tuos dvidešimt j J A V v e n g r u organizacijos, pra-
kos apie simpoziume pravestą j tus paruošti. Sekantis vieneto j penkerius metus, neįmanoma: g d a m o g m • ^ J J J solidari 
kompiuterių ir informacijos ; susirinkimas įvyks ketvirtadie- trumpai suminėti Visi skaitą I j ^ o y 
sesiją. nį, sausio 12 d., vakare Marina {lietuvišką spaudą labai gerai, 

Susirinkusieji taip pat nutarė j City apylinkėje. Po vakarienės j žino. AUSTRALIJOJE 
užsiangažuoti pirmajam visuo-bus aplankyti Micrographics j Šiam svarbiam įvykiui pami- j A a Valerijonas šemiota 
meninio pobūdžio projektui. \ imonės įrengimai, gaunant pui- j nėti Vidurio Vakarų apygar- j ̂ ^ a u t o m o b i l i o katastrofoje 
Bus dedamos pastangos išgar-jkią progą susipažinti su vis dos valdyba 1977 m. gruodžio j P e r t h . l a p k r i č i o 1 5 ^ Gyveno * * ^ 
sinti galimybes lietuvių kil-1 labiau plintančia "Microfiche" 3 dieną Chicagos Jaunimo cen- Xr'thfMr^y i bQt tl 

dininkė Erna Liegus; kontrolie
riai — R. Mazat, L Klausutie-
nė ir Br. Medelinskas. 

CHICAGOS 
tINIOS 

PAGALBA SENIEMS 

mės studentui siekti daktaro Į technika, kurios būdu iniorma-
laipsnio žinomame Georgia in-!cija yra spausdinama ne ant 
stitute of Technology universi- į popierio, bet ant specialaus fil 

Melbourne. 

Chicagos mero įstaiga globai 
senų ir invalidų gavo iš f edera-
knio iždo 100,000 dolerių ir tas 
lėšas paskirstė dešimčiai pro
jektų po 2,200—15,000 dol., kad 

organizuojamas seniems ir 
invalidams poilsis, butų tvarky-

Stratfordo lietuviai gražiai m o a p m o k y m a s > ^ ^ t ^ 
nė ir kitokia pagalba. 

RŪKAS AERODROME 
CHare aerodrome naktj į ket-

tre rengia minėjimą — akade
miją su linksmąja dalimi. At
vykę į šį minėjimą, išgirs LB 

tėte sistemų mokslo bei kom-1 mo. Antanas Bilus dirba šioje laimėjimus visose gyvenimo sri-
seime rinkti pirmininkas Vacio- Peterių srityje pas lietuvį pro- i srityje, jis bus ir šio vakaro [ tyse. Kai pavargs besiklausy-
vas Kleiza (10000 So. Bell Ave. , ! f e s o r i ^ V™* Zunde. Prof. į seimininkas. jdami, galės su A. Gustaičiu pa- ^ v , o u V ,m99m B u iffi - - ; - ; - - - . 
Chicago, Illinois 60453) ir nanai Z u n d ė t e i ^ k**1 5 ^ visai įma-' Yra tikrai malonu, kad susi- sijuokti nors ir pro ašaras . 011 Q Oo >. -?Z-. ' _f^,.Z- v u t a d i e n l • * * toks ruk^s, kad 
dr. Kazys Ambrazaitis. Tsodoras n o m a įvykdyti tokio pobūdžic • iomėjimas vieneto veikla auga. I ašaras nušluostys linksmi muzi 
Blinstrubas, Vytautas Kaman- mokslini tyrinėjimų darbą, ku- į Taip pat pažymėtina besirutu- kos garsai šokių sūkury. 
tas ir dr. Edmundas Lenkaus- j ri:> rezultatai būtų naudingi ar Įjojanti dvilypė veikla, kuri j Neužmirškite šios datos, ją j 1 9 į g m ^^^ l a i k ą gyveno ^ ^ 

bo Tasmanijoje. Uoliai rėmė 
lietuvių organizacijas, prenume-

atšventė Lietuvos kariuomenės 
šventę. 

— A a Pranas Ligeikis, gy
venęs Launcestone, buvo rastas 

1922 m. Mažeikiuose, mokėsi d € Š i m t y s j e k t u v ų gfcndimų bu-
Šiauliuose, pokario metais gy
veno Hanau stovykloje, nuo 

kas. Komisija pradeda tikrin-!**111 įdomūs mūsų Betuviškc-
ti PLB institucijų knygas, ne3 į ? i o m s aspiracijoms. Prof. Zun-
1978 metais Toronte įvyks an-
čiame V-jame PLB seime turėsi x Kun. Vaclovą* Martiniais. 

ryškėja ne tik profesiniuose nuolat primins spauda. LB už-
interesuose, bet ir tokiuose sitarnavo padėkos ir pagarbos 
projektuose, kurie apima lietu-'už didžiulius nuveiktus darbus. 
vių visix>menės reikalus bei sie
kius. Galų gale yra svarbus, 
profesiškai naudingas ir asme
niškai malonus viene'o sociali
nis aspektas. Vi"i suinteresuoti 

9. Plačas 
pateikti visų atliktų kontrolių! Providenoe, A L, žinomas lab-
pranešimus. \darys ir visuomenės veikėjas 

! atnaujindamas prenumeratą pri-
x L. K. V. S-gos "Ramovės" j d ė jo 15 dolerių auką. J is skel- j 

Clevelando skyrius. įvertinda- j b i a m a s "Draugo" Garbės pre-1 profesionalai yra prašomi kreip- valdybos posėdis įvyko A. Rū-
rr.ais Draugo p«is *:.<•«- a'- : numeratorium. Už nuoširdžią *is į Modestą Jakaiti, 325-2102. gytės bute spalio 26 d. Buvo 

Visus kviečiame, visų laukiame! plačiai aptarta artėjančio moks-
A D. lo ir kūrybos simpoziumo pro-

vo sulaikyta. 

PRIEGLAUDA 
SKRIAUDŽIAMIEMS 

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOJ 

Lietuvių istorijos draugijos 

dolerių auką ir ją per A. Mus-
teikį atsiuntė. Dėkojame. 

X A a Pranas Kloris - Klio-
rikaitis po sunkios ligos mirė 
lapkričio 29 dieną. Pašarvotas 

X TALMAN delikatese krau- j Mažeikos - Evans koplyčioje. 
tm-ė, 2624 W. 69th Str., teL Į Laidojamas šeštadienį 9 vai ry-
434-9766 atdara kasdien ir į to iš Švč. M. Marijos Gimimo 
sekm. nuo 8 vai ryto iki 8 vai į parap. bažnyčios Šv. Kazimiero 

visoms lietuviškoms organizaci-| I ( a r a m ą dėkojame, 
joms gera informacija, pasky^' 
rė ir per Praną Mainelį atsiun
tė 20 dolerių auką. Labai ačiū 

x Stanislaw Kaczynsld, M. 
D., Por er, Texas, įvertindamas 
lietuviškosios spaudos reikšmę, 

X Lietuvi q kultūros klubas prisidėjo prie jos išlaikymo, 
Detroite paskyrė "Draugui" 10 paskirdamas "Draugui" 20 do-

Chicagoje, 432 W. Wisconsin, 
ravo spaudą. Iškilmingai ir gra-' y^, išganymo armijos įsteigta 
žiai jį palaidojo Launcestano, • vadinamų Greitosios pagalbos 
Hobarto ir Geelongo lietuviai | prieglauda. Cia gah atvykti ir 

laikinai prisiglausti apmušta 
žmona, viena a r su vaikais, ar 
kuris kitas skriaudžiamas. 

ATLEIDO 44 SARGUS 

BENDRUOMENES 
JUBILIEJUS 

vak Sav. Kupcikevičiai. (sk) 
X Ieškau pirkti moteriškus 

tautinius rūbus, 12-to nr. Skam
bint 469-9463. l (sk). 

x Jaunimo Centro metinė 

X Elektroniniai vargonai par
duodami Mažai naudot:, maži. 
lengvai transportuojami. Ypa
tingai tinka muzikalinei grupei. 

vakarienė bus sekmadienj. gruo-: ̂ Jj • „ , . . . . 
„ , ~ ^ = : Dėl mformacijos skamDinKite 

lietuvių kapinėse. (pr.). 

gramą, kurioje nemaža vietos 
skiriama istorijos mokslui. Pro- ] 

; fesoriai istorikai — dr. J. Jakš-! 
Bendruomeninis gyvenimas, tas, dr. J. Puzinas, dr . Sužiedė- j 

lerių auką. Mielam rėmėjui yra žmogui įgimtas. Žmogus Ha. dr. J. Račkauskas ir kiti 
nuoširdžiai dėkojame. ! išblokšlas iš tėvynės pasijuto skaitys paskaitas apie D. L. K. 

x Korporacijos "Giedros'* J vienišas svetimųjų tarpe. Jį; Algirdą, išryškindami jo vieš-
valdyba Clevelande artejančių j slėgė laisvės netekimas, nostal- patarimo laikotarpi ir Lietu-i 
švenčių proga parėmė "Drau- į ?iJa- nežinoma ateitis. Kilo bai- j vos valstybės iškilimą. Baigia-
gą" paskirdama 25 doleriu au- m ė dėl vaikų ir jaunimo nutau-jma rinkti istorinė medžiaga 

timo. Susikoncentravus Vo- j Zanavykų monografijai. 
kietijoje, tuoj įsteigė Tremtinių1 Istorijos draugijos leidžiamą 
Bendruomenę, kuri rūpinosi' žurnalą "Lietuvių tautos pra- į D ana Blauzdžiūnaitė ir Juozas De-
mokyklomis ir kitais kultūri-: eitį" visus komplektus užsisa- veikis, susituokę Montrealyje Sv. 
niais reikalais. Prasidėjus emi- kė Toronto ir Harvvardo univer-, Kazimiero šventovėje 

džio 4 d , 5 va i popiet Progra 
moję: Humoro vakaras, daly
vaujant aktoriams J. Balučiui, 
R. Stakauskui ir J. Valentinui 
Bilietus užsakyti galima Jauni
mo centre, t e i 778-7500. (pr.). 

Domui telef. 476-4622. ( sk) . 

ką ir ją per Liviją Stefansson 
atsiuntė. Už paramą esame la
bai dėkingi 

X Jonas Simukėnas, Warren, 
Mich., dėkodamas už kalėdines 
korteles, atsiuntė 10 dolerių 
auką ir tuo parėmė mūsų spau
dos darbus. Labai ačiū. 

X Pranas Petravičius, AUen 
Park, Mich., aukojo 7 dolerius. 
Ačiū. 

X Jonas Rugienius, žinomas 
detroitiškis, atnaujindamas pre-

gracijai. bendruomeninis jaus 
mas sustiprėjo. Kur atsirado 

sitetai 
Po posėdžio susirinko didokas; jaftą gyveno Kaune, dabartinė-

immiHtimmifiiiMiimiiiiiiiiiitttttfitttft 

JŪRATĖ IR KASTYTIS ^^^ i! x!U/^^t# 

3 veiksmų opera 

X Chicago* Aukšt lit. mo-
kvkla laukia Jūsų savo tradici-. 
niame vakare gruodžio 10 d., j ̂ e r a t ą mko^° ' d o l e r i u S -
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. . . . - ._ ', ̂  ^ .. 
Įėjimas - auka 12.50 dol., jau-' X J * * * *sixmt°: f * * ~ 
nimui - 3.00 dol. Stalus u ž s i . |Gras. lda Meilus; po 4 doi -
mkyti pas S t Kelečienę telefJ Adolfas Petrys n-Jonas^anius; 

(3 dol. Amilija Dėdinienė. 

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
ros ortnrag solistai ir orkestras 
Dirigentas Aleksandras Kuči6-
nas. 
Graži Kalėdinė . .dovana. Albu
mas — 3 plokštelės. Kaina su 
persiuntimu $15.55. 

778-4561. 

bute. Namas 1 blokas nuo jūros 
h* labai gero paplūdymio. Dėl 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, j smulkesnių informacijų skam-

( | Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
X Jurgis Gliaudą, Los Ange-

UETUVTU CONDOMINIUM ! les, Calif., mūsų žinomas rašy-
St. Petersburg Beach, Flori- J to jas. "Draugo" artimas ben-

doje, 10 butų namas verčiamas. dradarbis. atnaujindamas pre-
į condominium. Butai vieno irjnumeratą ir dėkodamas už ka-
dviejų miegamųjų, su centr. šal-1 ledines korteles, atsiuntė dides-
d>miu ir šildymu kiekviename '• nę auką. Ačiū. 

X Po penkis dolerius aukojo: 
A. ir J. Musteikiai. Fallon, 

skaičius draugijos narių i r vy
ko mokyt. A. Bagdono paskai
ta "Dr. J. Basanavičius istori-

je Kauno bazilikoje sakė lietu
viškus pamokslus. Vėliau buvo 
Vilniaus universiteto profeso-

kas ir archeologas". Paskai ta ; nus, rašė Lietuvos didikų bio
grafijas ir apie jų herbus. Pa-
įašė trumpą Lietuvos Bažnyčios 
istoriją. Parašė Lietuvos is
toriją, remdamasis istoriku M. 

buvo įdomi, vaizdingai pa
ruošta. 

Lapkričio 17 d. A. Rūgytės 
bute įvyko gausus lietuvių drau
gijos susirinkimas, kuriame Jo
nas Damauskas skaitė paskai
tą apie Albertą Vijūką Kojala-
vičių, kuris mirė prieš 300 
metų, bet jo gyvenimo pėdsakai 

5}trikovskiu plačiai rašė apie 
lietuvių kilmę iš romėnų. No
rėdamas lietuvius iškelti prieš 
lenkų visokias užmačias, jis 
ypač plačiai aprašė lietuvių 

4545 rVest 63rd St, Chicago, 
ITl 60629 

« F " W " t " » P / t t — — • — Į 

bint: Chicagoje (312) 284-1739; 
S t Petersburg Beach (813) 
36M28S. isk,) . 

A. Dvariškis, Naugatuck, 
St. Povilaitis. Chicago, 
Kun. T. Pahs, Pittaburg. , 
V̂ fžiems mairmiai dėiojasse, 

Dr. K BobeSs, Altos būstinėje. Chi
cagoje. riaro pranešimą apie Bei 
grade v. karančią konferenciją, kur 
jam pa<Mam asmeniškai teko gir
dėti JAV įr Sov. Rusijos atstovų 
susikirtima Baltijos tautų ir žmo
gaus teisiu reikalais. 

Nuotr. P. lbiktm 

iš Lietuvos istorijos neišnyko, j kilmę iš romėnų, tuo pabrėžda
mas lietuvių tautos kilmingumą 
Pagal tų laikų papročius jis 

Jis yra kilęs iš Lietuvos gar
sios bajorų šeimos, kuri turė
jo herbą nuo Jogailos laikų, i rašė lotyniškai. Jo parašytas 
Jis gimė 1629 m. Vijūku kai-! Lietuvos istorijos veikalas dau-
me, prie Kauno. Jų šeimoje! giau tiko grožiniam lotynų kal-
buvo 4 broliai, visi buvo baigę; bos skaitymui, 
aukštuosius mokslus. Albertas Po paskaitos kilo įdomios dis-
Kojalavičius karal iaus Stepono kusijoe. Paskaitininkas išsa-
Batoro laikais tarnavo kariuo- miai atsakinėjo į iškeltus klau-
menėje ir ėjo a tsakinga* parei- simus. Vėliau vyko vaišės, ku-
gas. Jis baigė Vilniaus univer- i rias suruošė A Rūgytė, 
eitete teoiogijoa mofriil-ja, kurlj J. 

Statevillės kalėjime atkisti 44 
sargai kurie streikuodami sakė
si sergą ir neatėjo į darbą. 

JAV U E T . BENDRUOMENĖS 
VTDURIO VAKABŲ 

APYGARDA 

š. m. gruodžio mėn. 3 ir 4 dd. 
Chicagoje ruošia lietuviu Ben
druomenės 25 metų veiklos su
kakties minėjimą. 

Gruodžio mėn. 3 d., šeštadie
nį. Jaunimo centro didžioje sa
lėje, 7 vai. 30 min. įvyksta iškil
minga minėjimo akademija su 
menine programa, kurioje daly
vauja mūsų įžymusis rašytojas 
humoristas Antanas Gustaitis 
ir Antras kaimas. 

Asmenys, norintys dalyvauti 
tik minėjime ir meninėje daly
je, bus įleidžiami į balkoną su 
bilietais, kuriuos bus galima įsi
gyti prie įėjimo. 

Gruodžio mėn. 4 d. sekma
dienį, 10 vai. 30 min. Gimimo 
Švč. M. Marijos šventovėje, 
Marąuette Parke įvyksta iškil
mingos pamaldos, kurių metu 
giedos parapijos choras su so
listais, progai pritaikytas gies
mes. Vargonais palydi K, 
Skaisgiris. Chorui vadovauja 
muz. Antanas Linas. 

Lietuvių plačioji visuomenė 
kviečiama dalyvauti akademi
joje, vaišėse ir pamaldose. 

Informacijų reikalu kreiptis: 
Pirmininkas A. Laukaiti* teL 
323-5326 ir iždininkas K. Bara-
dukaa t ek£ 335-623?. 
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