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"LKB Kronika Nr. 28 

Tikinčiųjų mokinių 
persekiojimas 

Mokyklos direktorius įpareigojo vieną mokini sekti kitą 

U 

Valkininkai 
1976 vasario 19 Valkininkų sa

natorinės internatinės mokyklos 
Vllb kL auklėtoja J. Šironienė bu
vo priversta parašyti pareiškimą, 
jog ji savo noru pasitraukianti iš 
pedagog:nio darbo (iki pensijos 
buvo likę nepilni šeši mėnesiai,) 
nors daug kartų buvo apdovano
ta Švietimo skyriaus ir Komjau
nimo CK pagyrimo raštais už 
gerą mokinių ir pionierių auklė
jimą be: sąžiningą darbą. Jos auk
lėjamosios klasės užimdavo pir
mąsias vietas įvairiuose konkur
suose, organizuojamuose mokyk
loje. 

Mokyklos vadovybė ir parti
niai pedagogai pastebėjo, kad 
auklėtoja J. Šironienė yra tikinti. 

Tuometinė p'onierių vadovė B. 
Bendorartienė per biologijos pa
mokas 1975 gruodžio mėn. nu
sprendė patikrinti mokinių pa
žiūras, pateikdama klausimus 
apie Sėmės ir gyvybės atsiradimą. 
Kai kurie mokiniai pasakę, jog 
visa sukūręs Dievas. Sekančią pa
moką mokytoja iškvietė atsakinė
ti mokinę D. Bazytę ir ją užsi
puolė, norėdama sužinoti, ar ji 
nelanko bažnyčios. Po pamokų 
B. Bendoraitienė tardė mokinius 
(vaikų namų auklėtinį) Česnule
vičių ir Kuncevičių. 

Vila, b ir VIII kL mokiniams 
buvo pateikta anketa su klausi
mais: ar tiki Dievą, ar esi kate-
Idzuotas, ar esi sutvirtintas, kas 
mokė tikėjimo tiesų? VIII ir Vila 

c 

klasių mokinius mokytoja pers- VlIIb klasės mergaitėms padėti! 
pėjo, kad atsakytų: "netikintys", sergančiais išsėtine skleroze bu-l 
Vila klasėje iš 15 mokinių iš- vusiai šios mokyklos pedagogei! 
drįso atvirai pas'sakyti apie 5, o R. Maciukon'enei, negalinčiai 
Vllb klasėje (auklėtoja J. Šironie- atsikelti iš lovos, vien tik todėl, 
nė) iš 22 mokinių —14 prisi- kad ją lanko niekur nedirbanti 

J. Šironienė. 

Švėkšna 
Švėkšnos vidurinės mokyklos 

mokytojas Sigitas Urmolevičius 

pažino esą tikintys. 
Tada prasidėjo tikinčiųjų mo

kinių persekiojimas. Mokyklos di
rektorius S. Gilius, vyr. auklėto
ja O. Končienė, partijos sekreto
rė Sklmtienė ėmė tyčiotis iš auk- dUoda"tik'ntiems~mokiniams ate 
lėtojos J. Šironenės ir ją barti, i į ^ a ^yga^ vercįa j u o s pri
grasinti už blogą ateistinį auk- r u o š t i i r k a l b ė t i ateisttnėmis te 
Įėjimą. Minėti pedagogai aukle- momi^ Į 977 vasario 9 du mc 
toją kasdien išlaikydavo iki ve- k m i a s _ yTIa k I a s ė s j u S | Į i r i x 
lyvos nakties. Nukentėjo ir jos k L L a m s a r g j > pasikvietęs į moky 
auklėtiniai, kurie buvo tardomi t o j u kambarį, mušė už tai. kac7 

po 2-4 valandas per dieną. n e a t s a k i nėjo į ateistinius klapsi -
S. Gailius ir J. Skliutienė ypač m u s > 
užsipuolė našlaitį mokinį A. Juo
zaitį, kuris drąsiai pasisakė esąs Vištytis 
tikintis ir prie auklėtojos J. Ši- . 
ronienės prisirišęs kaip prie savo Vištyčio vidurinėje mokykloje, 
motinos. Jam visam laikui buvo t e v a m s nežinant, \ pionierius bu-
uždrausta užeiti į auklėtojos bu- w i«*ytas ^mas Vasiliauskas, 
tą. Jo laiškai, rašomi broliui, bu- 1 9 7 5 m o k s I ° m e t u Pradžioje mo 
vo skaitomi ir konfiskuojami. kyklos pionienų vadove Zina 

1976-1977 m. direktorius S. Gi- Daugėliene, sužinojusi, kad R. 
'liūs įpareigoio mokinį T. Lebens- Vasiliauskas patarnauja šv. Mi
ką sekti savo draugą A. Juozai- š oms, smarkiai mokini išvarė, 
tį. Klasę perėmė auklėti TSKP gąsdino, kad niekuomet negau-
narė B. Gaidytė. Ji iškratė mo- *V gero pažymio. Kitą kartą 
kinių suolus; kratas daryti suo- pionierių vadovė vel bare Rimą 
luose buvo įpareigotos taip pat ir> griebdama už plaukų, šaukė 
VlIIb klasės mokinės O. Šokaity- "Zinai, kad pionieriui negalima 
tė ir T. Anulytė. Ateistinis auk- eiti į bažnyčą! Sutrypsiu čia pat. 
Įėjimas privedė iki visiško mora- tuomet neisi daugiau!" 
linio smukimo: mokiniai nebe- Iškviesta Rimo motina perspė 
pasitiki vieni kitais, pradėjo gerti jo mokytoją: "Jūs mokykite vai-
alkoholinius gėrimus, rūkyti ir kus mokslo ir mandagumo ir 
ištvirkauti. daugiau mano vaiką už plaukų 

Direktorius S. Gilius uždraudė netąsykite 

"Aušta" Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Kova del savo teisių 

Gudijos ribose gyveną Betu-
viai daug sykių kreipėsi į Mins
ką, Maskvą, rašė raštus, prašy
dami palikti lietuviškas mokyk
las, netrukdyti gauti laikraščių 
ii Vilniaus, bet į jų prašymus 
nebuvo kreipiama dėmesio. Ro-
dūnės rajono, Gardino sirues pa-
reiŠkimo Nikitai Chruščiovui tę
sinys. 

Vokiečių okupacija pertraukė 
kūrybinį darbą. Kartu su visa ta
rybine liaudimi Rodūnės rajono 
lietuviai stojo į kovą prieš vo
kiškus okupantus. Nelygioje ko
voje žuvo draugai: Adamonis, 
Sinkevičius, Žukauskas, Kamen-
čius, Neviera, Jonis ir kiti. 

...Sutriuškinus hitlerinę Vokie
tiją, tarybinėje Baltarusijoje pra
sidėjo naujas šviesus gyvenimas. 
Tačiau lenkų nacionalistai, pa
keitę savo kailį ir "tapę" tarybi
niais patriotais, bet neatsisakę 
savo tamsių tikslų, pradėjo ardy
ti brangiausią taryb'nės santvar
kos turtą — tautų draugyste. 
Įsiskverbę į tarybinį aparatą, jie 

pradėjo kurstyti tautinę neapy
kantą Rodūnės rajono gyvento
jų tarpe. Todėl pokariniu laiko
tarpiu dėl minėtų lenkų nacio
nalistų veiklos ir vietinių tary-
b nių bei partinių organų politi
nės trumparegystės skaudžiai pa
žeistos lietuvių teisės. Iš 14 pra
dinių lietuviškų mokyklų, kurios 
veikė net lenkų valdymo laikais, 
Rodūnės rajone neliko nė vienos. 
Lietuviškų kaimų vaikai turi ei
ti į mokyklos pirmąją klasę, kur 
mokoma skaityti ir rašyti ne 
gimtąja, o nesuprantama jnms 
kalba. Turint tai galvoje, visiš
kai aišku, kodėl toks žemas pa
žangumas, kodėl taip daug vaikų 
pasilieka toje pačioje klasėje 
antriems metams. Baigusių vidu
rines mokyklas lietuvių kolūkie
čių vaikų labai maža. Todėl da
lis energingesnių lietuvių pradė
jo savo vaikus siųsti mokytis į 
Tarybų Lietuvą... Dabartiniu me
tu Rodūnės rajone nėra nė vie
no gydvtojo, agmnomo, mokyto
jo, zootechniko, kuris dirbtų sa
vo Trintajame krašte. Pirmaisiais 
pr>'<ari<-> metais dėl nepakenčia
mų darbo sąlygų išvyko iš savo 
rajono į Taryba Lietuvą visi lie

tuviai mokytojai ir kiti inteligen 
tai. 

Rodūnės rajono klubuose i 
skaityklose niekur nerasi lietuvis 
kų knygų ir laikraščių. Visokiai 
būdais trukdomas lietuviško-, 
spaudos iš Lietuvos TSR užsaky
mas. 

...1949 Dubinių kaimo gyvento
jai įkūrė kolūkį ir pavadino jį 
Tarybų Sąjungos didvyrės Mary
tės Melnikaitės vardu. Kolūkiui 
vadovavo vietinis lietuvis Luko
ševičius. Kolūkis tapo pirmau
jančiu, ir žmonės džiaugėsi, ta
čiau neilgai. Kolūkis netrūku: 
buvo reorganizuotas ir lietuvis 
pirmininkas atleistas iš pareigų 
Jį pakeitė žmogus, neturįs nė ma
žiausio supratimo apie vietos są
lygas. Kolūkis buvo naujai pava
dintas Malenkovo vardu. Iš ko
lūkių pirmininkų pareigų atleisti 
dar du lietuviai: Ramoška ir Šiš-
ka. Lietuviai nepageidaujami ir 
vietinėse deputatų tarybose — 
jų neliko jose. 

...1959 per visuotinį gyvento
jų surašymą lietuviams buvo už
rašoma ne jų tautybė. Pavyzdžiui 
Pavalskės kaimo gyventojos Stra-
činskaitė Viktorija ir Stračinskio-
nė Stasė buvo užrašytos lenkė
mis, nors jos su ašaromis mal 
davo surašinėtoją teisingai už
rašyti jų tautybe. 

(Bus daugiau) 

Gardinas š-andiea 

Uždare Ir sov'etu 
konsulatus 

Kairas. — Egrptas įsakė užda-
rvti kultūrinius centrus ir konsu
latus ne tik tiem trim kraštam, 
kuriuos vakar pranešėm, bet ir 
Sovietų Sąjungai ir Lenkijai. Ne
paliečia tik Kaire esančių amba
sadų. Per tuos centrus ir konsula
tus buvo kurstymai ir organizuo
jamas pasipriešinimas Sadatui, 
sakė premjeras Mondouh Salem. 

Danas rūpinsis 
lėliais 

LENKŲ POGRINDŽIO SPAUDA 
New York — "Time" maga-1 neklausyti valdžios skiriamų pro 

pabėgi 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius Kurt 
Waidheimas pabėgėlių reikalams 
komisionierium ipaskytė buvusį 
Danijos ministėrj pirmininką 
Poul Hartling. JT visuotinis su
sirinkimas vakar jį turėjo patvir
tinti. Hartlin^as bus įpėdiniu 
Irano princo Aga Khan, išbuvu
sio tose pareigose 12 metų. 

Atpigs skridimas 
į Meksike 

Washingtonas. — Skridimas į 
Meksiką taip pat atpigs, kaip ir 
į Europą. American Airlines pa
prašė Civilinės aviacijos tarybos 
leidimo skridimo kainą sumažin
ti pusiau. Iš Chicagos į Meksi
kos Miestą arba Acapulco ir at
gal kainuotų vietoj 346 dolerių 
tik 173. Atpiginimai negaliotų 
savaitgaliais, ir Meksikoj reikėtų 
išbūti nuo 7 iki 30 dienų, bilie
tus reikėtų pirkti septynias die
nas .prieš skridimą. Manoma, 
kad Meksika su tuo irgi sutiks. 

VVashingonas. — Iš paskelb
tų iki šiol buvusių slaptų doku
mentų matyti, kad tuoj po Ke-
nnedžio nužudymo FBI direkto
rius J. Edgar Hoover liepė ištir
ti, ar prezidento žudiką;, Oswald 
turėjo ryšių su Kuba. 

Helsinkis. — Suom"jai šven
čiant 60 metų nepriklausomybės 
sukaktį, Amerikai atstovavo vice
prezidentas Walter Mondale. Pa
sibaigus šventėms, jo žmona 
Joan buvo nuskridusi į Leningra
dą, aplankė Hermitažą, susitiko 
su premjeru Kosyginu. 

zinas pateikė dalinį sąrašą po
grindinių leidinių, leidžiamų Len
kijoj. Mažiausiai tuzinas savilai-
dos būdu laikraščių ir žurnalų 
eina reguliariai, neskaitant kitų 
leidinių, atsišaukimų ir knygų. 

"Opinia". mėnesinis laikraš
tis, išeina 5,000 egz. tiražu. Lei
džia disidentinė grupė Ruch (Są
jūdis) Varšuvoje. Paskutiniajam 
numery buvo įdėta sarkastinė is
torija apie "laikiną, nuo 1944 
metų, Lenkijos savininką, naudo
jantį fizinę jėgą, kad ir toliau 
būtų taip, kaip yra". Kitam 
straipsny diskutuoja, kas iš tikrų
jų buvo Felix Deržynski, sovietų 
slaptosios milicijos kūrėjas, kilęs 
iš lenkų. Straipsnis baigiamas 
prašymu: "Mes gražiai prašome 
jus, Lenkijos liaudies respublikos 
vadai, liaukitės statę jam pa
minklus ir kabinėję jo paveiks
lus". 

"Robotnik" (Darbininkas) iš
eina pramoniniam mieste, Rado
me, kur 1976 darbininkai sude
gino komunistų partijos būstinę. 
Laikraštis kelia aikštėn skriau
das, kurias patiria Lenkijos pro
letariatas. Ragina darbininkus 

fesinrų sąjungų pareigūnų, 
sukūt] akrus" darbininkams 

be Į 
ar I 

stovaujaneius organus. 
"Zapis" (Užrašas), literatu 

žurnalas, išeina kas trys mene- į 
šiai. Spausdina kūrinius rašytojų, 
kuriems pasireikšti neleidžia 
cenzūra. Tarp tokių autorių yra 
ir labai žinomas rašytojas roma
nistas Jerzy Andrejewski. 

"Bratniak" (Brolystė), studen
tų laikraštis, išeina Gdanske. 

"Postęp" (Pažanga), ūkinin
kams skirtas žurnalas-

"Puls" (Pulsas), irgi literatū
rinis žurnalas, išeina Lodzėje. 
Paskutinis numeris paskirtas fil
mų cenzūrai. 

Savilaidos būdu spaudinti 
knygas ėmėsi organizuoti ir ko
ordinuoti mokslininkas Miros-
low Chojecki. Viename Varšu
vos bute jis suorganizavo 20 ma
šininkių, 6 spaustuvininkus ir 
30 pagelbininkų. Jie visi dirba 
nemokamai, atliekamu laiku. 

Valdžia gaudo pogrindinę pe
riodinę spaudą, ir praėjusį mėne
sį pas vieną platintoją rado ir 
konfiskavo "Opinia" 450 egz. 

Italai 
bažnyčios 

apie Vilniaus 
išniekinimą 

Chicaga. — Lenkų "Dziennik 
Związkowy" rašo, kad italų spau
doje vėl pasirodė nuotraukos, 
kaip yra išniekinta Vilniaus Šv. 
Mykolo bažnyčia. Bažnyčioje 
įrengta sanitarinių ir tualo'.inii; 
.priemonių paroda. Didesnės pro
fanacijos negalėjo būti. 

Portugalijos 
vyriausybe 

atsistatydino 

Lisabona. — Portugalijos so
cialisto Mario Soares vyriausybė 
pasitikėjimo negavo, turės atsis-i 
tatydinti. Prezidentas Antonio 
Eanes paves kam kitam sudary-i 
ti vyriausybę, I 

' l iet. K.B. Kronika" 
« 

Bienalėje 
Venecija, — Venecijos Biena

lėje, Rytų Europos disidentų kul
tūros parodoje, išstatyta ir "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką", ir jos vertimai j įvairias 
kalbas. 

Bienalės rėmuose studijų sim
poziumuose dažnai buvo mini
mas ir Lietuvos vardas. Enzo Be-
ttiza, "II Giornale" vienas redak
torių, paminėjo 17 rūkstančių lie
tuvių katalikų raštą Jungtinėms 
Tautoms. Tas raštas, kaip žino
me, taip ir paliko gen. sekreto
riaus Kurt "VValdheimo staičiuo-
se. 

Dvišale Egipto — 
Izraelio sutartis? 

Tel Aviv. — Iš Britanijos gri
žas ministeris pirmininkas Mena-
chem Begin sakė, kad Izraelis ga
li sudaryti ir dvišalę taikos su
tartį su Egiptu, ir atsisakyti ant
ro Genevos konferencijos pirmi
ninko —Sov. Sąjungos, jei to 
norės Egiptas, arba jei Sirija Ir 
Jordanija nenorės rimtai derėtis 
ir nevyks į Gencvą. 

Siūlo papeikti Aminę 

New Yorkas. — Penkios šaiu-
rės Europos valstybės — Islan-
lija, Norvegija, Švedija, Suomi 
ja ir Danija —pasiūlė J. Tau-
oms papeikti Ugandos diktato
rių Idi Aminą, I t* siūlymų tuoj 
atsiliepė Afrikos valstybių orga
nizacija, reikalaudama, kad rezo-
iucija būtų atsiimta. Jos aiški-
ia, kad Uganda nėra vieninte
lė šalis, kur nesiskaitoma su 
žmogaus teisėmis, tai jos išskir
ti negalima. Kitos nuomonės iš jn 
buvo tik Kenija, Tanzanija ir 
Zambija. Jos nesutinka su siūly
mu atsiimti rezoliuciją. Nigerija, 
didžiausia ir įtaking-ausia šalis 
Afrikoj, irgi nenori pritart afri
kiečių nutarimui. 

Žuvo LP plokštelių 
išradėjas 

New Yorkas. — Peter Gold-
mark, ilgo grojimo (LP) plokš
telių išradėjas, žuvo automobilio 
katastrofoje. Buvo 71 metų. 

Goldmarko mirties diena su
tampa, kai lygiai prieš 100 me
tų, 1877, gruodžio 6, Thomas 
Edi onas paleido į darbą savo iš
radimą — fonografą ir Menlo 
Park, N. i., įkalbėjo pirmą plokš
telę: "Mary had a little lamk..** 

Nuo to meto buvo įrašyta ir 
išleista šimtai tūkstančių plokš
telių, ir niekas jų nežino nei 
skaičiaus, nei įmanoma sukatalo
guoti. 

Dideli pašto 
nuostoliai 

. 

L**.-*j ^ & . w 

Washingtonas. — Ir vėl kal
bama apie pašto bėdas ir kad 
tali prireikti laiškų išnešiojimą 
š:š adieniais nutraukti. Pašto de-
"icitas sems fiskaliniams me
tams bus 652 mil. dolerių, vie
toj anksčiau numatyto pelno. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9: Restitutas, Leo

kadija, Vakaris, Ilona. 
Gruodžio 10: Melchijadas, Eu-

lalija, Eidimantas, įima. 
Saulė teka 7:05, leidžias 4:20. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, šalčiau, 
vėjuota, apie 12 laiptu 4. 
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FIZINIS AUKLĖJIMAS IR LAVINIMAS 
AKADEMINIO LYGIO PASKAITOSE 

BR. KETURAKIS 

'. T r e č i a i s Mokslo ir kūrybos vyzdžiais, gerb. paskaitininkas į-
simpoziumas ŠALF;AS istorijoj ir sąkmiai pabrėžė, 
aplamai mūsų visoj sportinėj veik Kalbėdamas apie elitinį ir o-
loj yra istorinis. Priimtoji į sim- limpinio lygio sportinį iškilimą, 
poziumo programą sporto sekcija,! abejoja ar nūdieninis sportinin-
kurios paskaitininkai atvdžiai ir kų treniruočių krūvis, kasdien 
pakilusia nuotaika ruošėsi, visų 
ten dalyvavusių sutikta labai pa
lankiai ir diskusinis klausimų 
aiškinimas, realiai atremtas į nū
dieninę mūsų padėtį, bei peda
goginis ir mokslinis pristatymas 
šii} pilnutinio auklėjimo sričių, 
buvo gyvas, daug pamokantis ir, 
reikia tikėtis, bus sumaniai pa
naudotas visame sportinės apim
ties darbe. 

Jurgio Jašinsko paskaitos tema: 
"Fizinis auklėjimas bendrame ug 
dymo p lane" (autoriui jau iš-
anksto pranešus, kad negalės at-
\-v-kti), buvo perskaityta. Trum
pais u aiškiais, remiantis Lietu 

krūvis, 
net nuo 3-5 vai. gal nėra malo
numas ar asmeninis pasitenkini
mas, bet j au artėjimas lyg ir į 
darbą ir sportininko paskata ir 
motivacija būti olimpiniu laure
atu, o po t o kelias i profesiona
lus, gal per daug aštriai nustel
bia iškiliųjų — elito kelių ar ke
liolikos metu pasiruošimą, kuria
me sportininkas visa savo asme
nybe aukojasi, siekdamas tikslo ir 
nenorėdamas sustoti pusiaukelėj. 

Tokių kultūrinių prasiveržimų 
matome visose gyvenimo srityse: 
menas, mokslas, socialinė sant
varka, ideologiniai siekimai ir k. 
t., taigi sportininkai atsilikti ne

viu E-jos bendradarbių dr. Ramfi- gali. 
n o ir Liaugmino, apibrėžimais,! Jeigu pridėti šiandieninį viso 
nusakoma fiz. auklėjimo sąvoka gyvenimo raidos nuolatinį augi-
i r paskirtis. Jašinskas skiria fiz. mą, kur pirmavimas eina lyg ir 
auklėjimą nuo 1932 m. jau pra
dė to vartoti ugd>-mo du identiš
kus tarpsnius, nors šie abu ter
minai pilnutiniame auklėjime 
tur i vienodą ir pagrindinę plot
m ę — išauginti vispusiškai pil
ną asmenybę. 

Istoriniame Lietuvos fiz. auklė
j ime iškelia dr. pulkininko A. 
Jurgedionio, kaip pirmtakūno kū
n o kukūros rūmų įsteigimo, apy
braižas ir vėliau d r . Algirdo Vo
kietaičio indėli i fiz. auklėiimą ir 
Lavinimo sąvokų sampratą, pa
naudojant mūsų visų mokyklų fiz. 
lavinimo linkmei ir programai 
nustatyti . Kūno Kultūros sporto 
ženkleliai ir k.t. platesnėms fiz-
lav in imo programoms, įskaitant 
l iet kariuomenės fiz. lavinimo 
sustiprinimą. 

Baigminiam savo minčių dės
t y m e plačiai pasisako už dabar
tinės mūsų sportinės veiklos sus
tiprinimą, kuris įmanomas per 
jaunimo įvairias organizacijas, 
l i tuanistines mokyklas (čia kele
tas dabartinių mokytojų, ypač J. 
Bagdonas pavyzdžiais, it patirtimi 
įrodė, ]cad veik neįmanoma, lai
k o požiūriu, ką jauniesiems reik
tų duot i ) , tvirtai ir pagrįstai iške
lia dabartinės ŠALFAS-gos būti
numą ir naudą lietuvybės ir spor
tinio veikimo darbų tvarkyme. 

Dr. Algirdo Vokietaičio tikrai 
mokslinė ir pedagoginė tema: 
**Fizinio lavinimo aspektai pa
grindinių sąvokų šviesoje", kuria
m e judesį, kaip psichofizinį veiks
mą, pabrėžtinai jungia į fiz. la-
in imo būtiną priemonę, deta
l i a u nušviesdamas kasdieninio 
darbo, žaidimų ir kovos aspektus, 
kilusius iš pirmykščių žmogaus 
veiksmų. Aiškia: apibūdindamas 
fiz. lavinimo sampratą autorius 
tvirt ina: "Tačiau tik tie judesiai, 
kurie stimuliuojančiai, lavinan
čia veikia žmogaus psichofizines 
galias, yra fizinis lavinimas. 

Fizinio lavinimo aspektų sus
kirstymu, kaip rekreacinis, taiko
masis, auklėjimasis ir parodoma
sis — reklaminis, labai vaizdžiai 
padarydamas brėžinius lentoje ir 
išdalindamas šio suskirstymo na
muose jo paruoštu brėžinėliu, 
priklausomai n u o fiz. lavinimo 
tikslo ar paskirties, įveda į dabar
t inių fiz. lavinimo aspektų arti
ma sąlytį su realiomis gyvenimo 
aplinkybėmis, kur esamoji pasau
l inė sąvoka, imant vakarietišką 
Knkmę i r komunistinę, žymiai 
skiriasi. 

Plačiai rr daugumoje neteisin
gai, ypač kasdieninėj spaudoj 
naudojama "Sportas" sąvoka, li-
g; įjol dar seturir.t: vieningo:, 
čerirud'cs. r.ers. identiška su f> 

vardikliu, ta i sportinis varžybų 
akstinas y ra didžiuoju kataliza
torium ir stimuliuojančiai ugdan
čiu kiekvieną iš mūsų, jei visa 
tai sugebėsime pakreipti teisinga 
linkme, ku r prichologija, peda
gogika, sporto biologija ir medi
cina ateina, kaip mokslinė para
ma. Be to d a r olimpiniai nugalė
tojai, išskyrus dailaus čiuožimo 
rungtis, retas kuris pasuka į pro
fesionalus, nors praeitoj 1976 
Montreaiio olimpiadoj tų rung-
čių buvo ne t 198. 

Diskusijose ir klausimuose ak
tyviau reiškėsi: Bagdonas, Barz-
dukas, Rugienius (Detroitas), K 
Bulota, senoji L.F.L. s-gos gvar
dija, E. Vengianskas ir kt. Iškilių
jų svečių tarpe matėme ir mūsų 
pirmojo dešimtmečio geriausią 
šuolininką į toli, į aukštį ir t rum
pų nuotolių nuolatinį nugalėtoją 
inž. Valdą Adamkų, taip pat ak
tyviai įsijungusį į temos gvilde
nimą. Stiprioji ir buvusioji gvar
dija su A Tamulynu, Grybausku, 
LauraiČiii, .kitiems dėj darbo ne
dalyvaujant, plius jaunesnieji, su
da rė net-48 klausytojus, kas grei
čiausiai bus simpoziumo paskaitų 
rekordu. I t in šilta globa Bagdonų 
šeimos (dr. Vokietaičiui) A. Ta
mulynu m a n asmeniškai, plius 
ŠALFAS-gos centro v-bos p-ko Ba-
no Bernecko atvykimas, galuti
nai visus šiltai nuteikė ir sudarė 
palankią nuotaiką sekcijos paskai 
tų pravedime. Pasisekimas teišju-
dinas visus į didesnius darbusl 

FUTBOLAS 
KYLANTI FUTBOLO 

ŽVAIGŽDĖ 

2aidžiąs centriniu gynėju 

Quigley South gimnaziją Rytas 
Ziupsnys per keletą metų jau 
spėjo stipriai pasižymėti. Praei-
ta's ir šiais metais jis buvo išrink
tas į lygos ir visos valstijos rinkti
nę. Šiais metais balsavime už ge
riausią visos apygardos žaidėjo ti
tulą, jam teko 34 balsai tik vienu 
mažiau negu laimėtojas ir liko 
antroje vietoje. 

Žaisdamas gynime, per abe
jus metus po 25 rungtynes, jis pa
jėgė pelnyti net 24 įvarčius. Ir 
nenuostabu, kad Quigley mokyk
los komandoje buvo išrinktas ge
riausiu žaidėju (mosi valuable). 

Dabar, kai jau eilė universite
tų jį kontaktavo siūlydami sti
pendiją, ar mūsų Liths klubui 
nereikėtų atkreipti dėmesį. Juk 
komandos sustiprinimui jauni ir 
talentingi žaidėjai visuomet rei
kalingi Rytas yra vienas iš jų. 

Lietuviškame sporto pasaulyje 
jis kuris laikas taip pat žinomas, 
jis žaidžia už Neries klubo vyrų 
ir jaunių tinklinio komandas ir 
yra laimėjęs nemaža taurių, taip 
pat treniruoja Neries mergaičių 
tinklinio komandą ir šoka tauti-
rius šokius "Suktinio" vienete. 
Negana to, dar randa laiko išve
žioti "Draugo" dienraštį po Chi-
cagos krautuves. 

Rytas yra visiems per eilę metų 
gerai žinomų Chicagoje ir apy
linkėse aktyvių sporto veikėjų 
Žiupsnių sūnus. 

TRUMPAI 

1978 m. pasaulio pirmenybėms 
kvalifikavosi Italija, laimėjusi 
prieš Luxemburgą 3-0. Su blo
gesniu įvarčių santykiu toje gru
pėje Anglija liko antroje vietoje ir 
iš pasaulio pirmenybių iškrito. 
Futbolo tėvynei šis smūgis ypa
tingai skaudus. 

Kitoje grupėje kvalifikavosi Is
panija, netikėtai laimėjusi prieš 
Jugoslaviką 1 — 0 ir dar Belgrade, 
kur 90.000 nelaimingų ir įniršu
sių jugoslavų po rungtynių ban
dė pulti ispanų žaidėjus ir vieną 
net sužeidė su buteliu į galvą, 

V. Krikščiūnas 

~~7 

R y t a s z iupsnys , "Chicago Tribūne" 
nuotraukoje 

LAUKO TENISAS 
E. GRINIUS IR ŽYMANTAITĖ 

LAIMI "ROUND ROBIN" 

— Klaipėdoje įvyko vanden
svydžio turnyras. Vietos Dinamo 
nugali Vitebską 8 — 3, Magilio-
vą 3 — 2, bet finale pralaimi 
Maskvai 7 — 8 . 

— Bialystoko gatvėse įvyko 
daugiadienės dviračių lenktynės. 
Susumavus visų etapų rezultatus, 
laimėtoju tapo kaunietis G. Gri
galiūnas. 

— Kaune vyksta šalies Dina-
mo draugijos moterų tinklinio 
varžybos. Kauno Politechnikos 
komanda įveikia Leningradą 3 
— 2, bet pralaimi Krasnodarui 
] — 3 ir Maskvai 0 — 3. 

— Kaune pasibaigė Lietuvos 
stalo teniso pirmenybės. Moterų 
meistere vėl tapo kaunietė A. Stan-
kienė, be vargo nugalėjusi visas 
savo varžoves. Toliau Mataitytė, 
Tomkevičiūtė, o Sakalytė tik 
5-je vietoje.Vyrų meisteriu tapo 
kaunietis E. Zakariauskas penkių 
setų kovoje nugalėjęs jaunąjį vil
nietį M. Krejerį. O šrs su B. Jur-
kaičiu laimi vyrų dvejetą, tuo 
tarpu Zakariauskas su Stankiene 

. nusineša mišrų cvejetą. 
— Tauragėje jvyko finalinės 

Lietuvos jaunių futbolo pirme
nybių rungtynės. I futbolą ne

pateko Kauno Kelininkas ir Tau
ragės Tauras. Rungtynės baigė
si 2 — 2, o pratęsimu pasekmės 
nepakeitus, buvo mušami baudi-
miniai. Laimėjo kauniečiai 7 — 
6 ir tapo Lietuvos meisteriais. 

—Kauno krepšinio salėje ža'dė 
Lodzės SK prieš Kauno Žalgirį. 
Žalgiris, nors ir be S. Jovaišo, 
kuris gastrolioja su šalies rinkti
ne, lengvai laimi 102 — 77. 

— Vilniuje įvyko stambus krep
šinio turnyras, sutraukęs p :lnutė-
lę salę žiūrovų. Statyba žaidžia 
puikiai ir laimi prieš Maskvos Di-
narao 97 — 92, o antras rungty
nes prieš Salino Kalevą 92 — 83. 
Finale veda prieš Rygos ASK vi
sas rungtynes ir viena: minutei 
likus dar turi 103 — 100 savo 
naudai. Keletas nevykusių klai
dų, ir pergalė atitenka Rygai 
103 — 105. 

— Simferofolyje (Krymo 
kurorte) baigėsi moterų pirmeny
bių paskutinės pirmojo rato rung
tynės. Vilniaus Kibirkštis pasiro
dė nepaprastos formos ir paklup
dė visas priešininkes. Iš eilės kri
to Dniepropetrovskas 95 — 68, 
Sverdlovskas 89 —70, Maskvos 
Spartakas 80 — 63, Almaato 
u-tas 78 — 72 ir Maskvos Dina-
mo 67 — 55. Žaidimą tempė 
mums jau žinoma Angelė Rup
šienė, o jai gerai padėjo Šulskytė, 
Makselytė, Kazarinaitė ir kitos. 
Iš penktos vietos jos šiuo metu 
randasi trečioje, ir tik dviem taš
kais teatsilikusios nuo Rygos 
T T T ir Maskvos Spartako. 

THE fJTHFANIAN WOBIJD-WIDE DAILY 
econa cJauNs puetag* paia »r Chicsgu. ui PubiUsned daii; 

taccept Sundays. Legsl Holidays. days after Chnstmaa 
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P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusiu* metus DRAUGO administracija ruoSes' 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje Dėl {vairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i . m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia; 

Chicago ir Coofc apskr. $33.00 
Kanadoje . . . . . . ' . 33 00 
Kitur I.A.V. .", 31.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centų, 
iestadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

6 mėn 
$19.00 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

ksto 

3 mėn. 
$1500 

15.00 
13.00 
1500 
900 
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TeL Pr 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKL£S LIGOS 
2858 Weat 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

SVARESNIS EŽERAS 

Nustatyta, kad dabar Jfichi-
gano ežeras švaresnis, negu bu
vo pereitą dešimtmeti — ma
žiau chemikalų j jį leidžia įmo
nės ir ūkiai. 

0r. * • » 6. SYU-lYUrm 
GAL VOS H STUBURO LIGOS 

a a f f . OrdSL 
ofcaga, n . mm 

M . M M 
Valandos pagal rsritarimą 

DR. K. 6 . BALUKAS 
tr motėm Ueoa 

CnlrwjcU* 
6448 So. Puhuld Road <Crawford 
Medkal BaDdmg). TeL LU S-6446 
M o—fl l l tpto , flkamMBtl S74-SO04 
Priima ligoniu* pagal susitarimą 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marr.aette MedtoaJ Cemtt 
S1SS So, Kedzle ATenur 

Vai ' plrmad., antrad. Ir ketvk-tad 
• lkl 7:10 vaL rakaro. 

Beitu d. nuo 1 lkl 8 nU. 
Pasai aumtaiima. 

Oftoo telef. WA 5-2S70 
teL WAlbroo* &-S048 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-415B 
DR. F. KISIELIUS • -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So, GAtfc Ave^, Cicero 

Kasdien 1-3 vaL Ir 6-a vai. «whk 
ltekyrua trečiadienio*. 

Šeštadieniais 12 Ui 4 -vai popiet. 

TeL RFĮlanre 5-1811 

DR.WALTER J. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytoja*) 

8925 West 59th Stree% 
Vai.: plrmad.. antrad., ketvlnad. t» 
pecktad. nuo 12-4 ral. popiet Ir t - l 
val. vak. Tre«. Ir Aeetad. uMaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KCDIKJV IR VAIKŲ U G O * 

SPEOIAIJSTt 
MEDICAL BriLDDTO 

715« South Western Arėme. 
Valandos: Kasdien nuo 10 »aL 

lkl 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 

z*r.:r: '.i—.rJrr.!:; ta: pedagogiriu į aktorius dzSL. T. VaZi^z = i r i gno 

Praeitą šeštadienį Wimble-
dono klubo patalpose į\yko ant
rosios Šių metų Chicagos lietu
vių lauko teniso klubo "round 
robin" varžybos. • Sklandžiai pra
vestos Ž. Mereckk), jos vėl užpil
dė visas devynias klubo aikštes. 
I finalą pateko J. Norkus su R. 
Dičiene prieš. E. Grinių ir Žy
mantaitę. Jau" žinome, kad Gri
nius yra' A klasės žaidėjais, kurio 
smūgių repertuaras ir tikslumas 
vis didėja, bet mus ypač nustebi
no jaunutė Žymantaitė su -geru 
švariu stiliumi ir aštrumu. Atro
do, kad jų pavardės mūsų teni
so pasaulyje dar ne kartą nuskam
bės. 

Taip pat galutinai paaiškėjo, 
kad dalyvių skaičiui smarkiai 
padidėjus, devynių Wimbledono 
klubo aikščių jau nebeužtenka, 
ir vienintelė išeitis lieka keisti 
varžybų sistemą. 

Sekančios varžybos įvyks sau
sio mėn. 

Klubo pirm. R. Blinstrubas, 
įteikęs laimėtojams dovanas, pra
nešė, kad kalėdinis teniso links-
mavakaris įvyks gruodžio 16 d., 
penktadienį, ne 17-tą, kaip buvo 
skelbta. Jaunimo centro kavinė
je 7:30 vai. vakare. Vakaras ren
giamas kartu su slidinėtojų klubu, 
kurio p—kas šiemet yra A. Bart
kus. 

Kaip teko girdėti, slidinėtojai 
ruošiasi didžiulei išvykai sausio 
mėn., kurioje žada dalyvauti arti 
150 šio puikaus sporto mėgėjų. 
Bet apie tai plačiau sekantį kar
tą, o šiam kartui visi kviečiami 
į linksmavakarį, kuriame bus pil
na skanaus maisto, triukšmingos 
muzikos ir geros nuotaikos. 

B OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Panevėžyje baigėsi šalies 

profsąjungų rankinio pirmeaiy-
besJCauno Grarutes įveikęs Ry
gos Celtrūeks 25 — 2C finale pra
laimi -Maskvcs Kuncervui 14 — 

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

Visos programos iš WOP A 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — šeštadienį ir 

sekmad. nuo 3.30 iki 9:30 v. ryto. 
Telef.: HfMoek 4-2423 

1490 A M . 
7139 S. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629 

'minim 
A d v o k a t a i 

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

O t teL 776-5162: n a . 187-5047 
9648 W. 68ri S t , CUeaga, B . 

D w t o r«L nao 9 flkl 5 v«L rak 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 

TeL of iso R E 4-5849 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER CHTRURGAS 

2444 Wes* 71st Street 
TAU: pina. , antr.. ketv. Ir peakt 
1:00 - 6:00 r a l popiet, treč Ir ftečt. 
tik 

Ofa. HE 4-1818; 
DR. j . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa' ir Oampbrti An. kaaaghs} 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketrlrad.- k 
penktad. S lkl 7 T. p. p. Tik 

įvairius 
patarimus.. 

»iuMBan«Hwwiwiiiiwiuww»ilwiMim' 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel 776-4363 

Dr. A n t Rudoko kabinetą peremC 

DR. EDMUND L CIARA 
CPTOMETRISTAS 

Vm We*t EUt Street 
TeL — GK 6-2400 

VaL pasai aualtarlm*: plrmad. Ir 
kotr. 1-4 ir 7-9: antrad. tr peckt 
16-4: teftud. 10-1 vai. 

Ofs. teL 7384477; Bes. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Spedalybe — .Verrą tr 

O P T I C A L S T F D I O 
VIOLETA KARoaarn 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-4T7M 
Pritaikomi akiniai pagal gjrdyfej^ 

receptua. 
Didelis akinių rSmu paattluklass 

Vai.: pirm., antr., p*nkt 1»-S:M 
Ketr. 1-8 v. »ak. JSeit. l«-« • . ». » 

Trečiadieniata uždaryta. 
Telef. — 282-44Š2 

DR. ROMAS PETKUS 
AKrę LIGOS — cmHtmms*. 

Ofisai: 
111 5 o . WABASH AVB. '"". 

4200 NO. CENTRAL AVE, 
Valandos pagal 

URM 
CBAWFOIU> MEDICAL BUILDI?T<V 

•44» 80. PolaskJ Homa 
•alandoa pasai suattarlma 

J.&J.PHARMACY 
Veista!, vftarnina), Importuoti kvepalai, gydomos žofes frtt 

Važiuojamos kėdes, remontai Ir kt, pirkti ar nuoiuotl; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 

Q u a r t e r l y 
OURaAVUtOt 
C6RTH«ICAT»7%* 

IARNUt>TO 

•JtĮll vL fllMUlOilIO • 

teL — OI8-087S 
DR. W. M. EISIR-EISINAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGĖSE CHIRURGIJA 

• U i 8 * Kedsie A ve. WA 5-2670 

akambtotl: MJ S-OOSl. 

DR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Td, — BE 3-5893 
Specialybe Akių Ilgos 

SM7 Wes4 lOSrd S tiest 
••Jsadoa pagal susitarimą 

DR. FRANK 
(Kalba lietuviitad) 
OPTOMETRIST^j Į;.-'-į, 

rtkrtna akte. Pritaiko akteSM tr-
"Contart IsSBSS* 

2618 W. 71st M. — TeL 737-4149 
VaL pagal mutf^arlina. Uždaryta t s « 

DR. LEONAS SEIBUTI1 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W. «3rd Stnet 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketr. nuo 5-7 vakare 

Ofiso t e l 776-2880, rezid. 448-5545 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

vtm 
maiont «Bo.ttt».f»l.«-4 faar«9-t tat* t - l 

SERVH9G CHICAGO J H > SUB9RBS S S R S 196S 

teL — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKiEVIčIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

KB8 West 83 rJ Street 
nraaad., antrad.. katvtrtad. Ir ptaftrl 
trao u lkl 2 ral Ir ano ( iki i n l 
rak. ŠOU a. noo l iki 4 w»X 

Of« PO 7-600*, Res. O A 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR, K. A. JUČAS 
DBStMATOLOGTJA — 

CHIRURGIJA 
• U Ne. Wes<ers Avenae 
latV Jfo, Weaters Avetrae 
TtL ataaaa— 12 valandų 

«8»-4441 — 561-4606 

* 
DR, J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4855 W. 63* 

Ofiso tetai. R E S-441S 
Bealdeooljea Selef. GB S - a t l i 

Ofiso vaL: plrmad. ir ketvtrtad 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popWt 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir moterų ligos 
OCtea* tr res . M l W. SStk ak 

TeL FRospeol S- iat t 
Oflao vaL: pirm., antr., eres. a 

p e a k t ntio 2-4 va i tr »-8 V. VSk 
5 e « 2-4 p. p. Ir kita laiko 

a* a«a» fteL gf2-iS8i 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI aODICTNA 
1407 So. 49tfi Coart, Ckero, VL 

10-12 Ir 4-7 
trafiad. !r iestad. 

onao tai. H E 4-sisat. 
DR. V. TUMASONtS 

C H I R U R G A S 
8454 West 7Ut 

Vai.: pirm., antrad.. ketr. Ir 
2-1 k- 4-7 — « 

TeL ofise PB 66446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHDMJBGA8 
8167 West 71at Street 

Valandos: 1-t rmi. popl«L _, 
Trtrf. tr i«Mad. 

Ofiso teL 596-8168; a 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS IR CEDRURGA6 
6284 So. Namgansiat Asaaa* 

Vai. pirm., aatr. Ir psnkt.: > 7 
fifįį-Į-į^jflgi-j^f paga] —"**—*— 

file:///-v-kti


mm M M M M i 

AI&SIB* n U t i s 

VENOS LIETUVOS SUTARTIES 
• 

Gyvai prisimindami saulėtus K kitos pusės buvo garantuo-
Lietuvos nepriklausomybės lai- ta tikybinių draugijų veikimo 
kus, negalime praeiti neatkreipę laisvė, religinis auklėjimas mo-
jokio dėmesio į vieną mūsų tėvy- kyklose, dvasiniai patarnavimai 
nės sutarti, nuo kurios šiemet su ligoninėse, kariuomenėje, mote-
eina 50 metų —tai Lietuvos rysčių tvarkymo laisvė Bažnyčiai, 
konkordatas su Vatikanu, įsiga- privačių mokyklų laisvė, katalikų 
liojęs 1927 metų gruodžio 10 d. akcijos laisvė. 
Taigi, prieš 50 metų. Konkordatui įsigaliojus, įsiga-

Konkordatas tai valstybės su- liojo ir tos sutarties XVI parag-
tartis su Bažnyčia. Tai kartu do- rafas, pagal kuri neteko galios vi-
kumentas, tvirtai parodęs, kad si įstatymai ir nuostatai, priešin-
norima bendrus klausimus, išky- gi to konkordato punktams, 
lančias problemas tvarkyti ne Konkordatas taip pat turėjo 
vienos kurios pusės savivalia- užuominas, kad ateities iškylan-
vimu, o bendru susitarimu. Tai tieji Bažnyčios ir v-bės klausi-
dokumentinis paliudijimas, kad mai bus sprendžiami susitarimu, 
nei Bažnyčia nenori primesti sa- * 
vo valios valstybei, nei valstybė Si Lietuvos sutartis susilaukė 
nenori daryti jokios prievartos Haug palankių atsiliepimų. Kata-
BaznyčiaL likų centras žurnale "Tiesos Ke-

Nepriklausomybę atgavusi ly" pareiškė, kad "didžiausias ir 
Lietuva susidūrė su nemažomis naudingiausias pereitų metų mūs 
problemomis. Kaip ankstyvesnių tautos gyvenimo ivykis buvo su-
okupacijų liekana, įvairiose kraš- darymas konkordato su Apaštalų 
to dalyse galiojo net trys skirtin- Sostu". Prancūzų "L'Europe 
gos teisinės sistemos: pačioje Lie- Nouvelle" skelbė apie šio susita-
tuvoje tebeveikė Rusijos teisynas, rimo aukštą vertę. Tarptautinės 
Klaipėdoje — vokiečių teisinė sis- teisės specialistas Ottaviani šią 
tema, o Suvalkijoje dar buvo Na- sutarti gyrė žurnale "Apollina-
poleono kodekso likučiai Kiek- r{ s" . Panašiai atsiliepė teisinin-
vienoje iš šių sistemų buvo kai kas A. Giannini knygoje "I Cor-
kurių skirtumų ir bažnytiniuose cordati Postbellici". Apie Lietu-
reikaluose. Reikėjo visame krašte vos konkordatą buvo rašomos di-
teisinius nuostatus suvienodinti, sertacijos Vokietijoje, JAV-se. 
Vidaus istatymdavystėje tą atli- Tiesa, buvo iškilusių problemų 
ko seimas su vyriausybe, o tarp- Nuostatus dėl katalikų akcijos 
tautinės teisės nuostatus liečian- laisvės, dėl privačių mokyklų 
tieji dalykai buvo tvarkomi su- laisvės ir kai kuriuos kitus nevi-
tartimis. Viena iš tokių sutarčių sada pildė vyriausybė. Bet pa-
ir buvo konkordatas, kuriuo pa- grindė ši sutartis buvo teigiama 
sirūpino prezidento Antano Sme- i r palaiminga. 
tonos vadovaujama vyriausybė, m 

susisiekusi su Vatikanu, vadovau 
jamu Pijaus XL 

SOVIETAI STIPRĖJA VANDENYNUOSE 
IR SAUSUMOJE 

Vakarų NATO vyriausybes ruošia dirvą bolševikų užpuolimui 
BR. AUŠROTAS 

Sudarant Šią sutarti — kon-
>rdatą, ypatingų nuopelnų tu-

nejo.a.a. arkiv. Jurgis Matulaitis. 
Jis padėjo rasti išeitį, spren 

Viską suardė Lietuvos okupa-
ciia. Praslinkus tik 11 dienų po 
1940 m. okupacijos Maskvos pa-
statvtoii Lietuvos vvriausybė 

kordątą, ypatogų nuo^pelnų J u - k o n į o r d a t ą 1 9 4 0 m . birželio 26 d. 
atmetė. Vatikano atstovui arkiv. 
Centozai įsakvta Lietuvą • ap-džoarrt̂  sudėtingesnius klausimus. fcfe& G r e i t b u v Q k e l b t a s B a ž . 

Jau 1918 m gruodžio 8 d. pra- n v č i o s a t s k v r i m a s n u o v a l s t v b ė s . 
dėięs valdyti Vilniaus arkivysku- ^ n e ^ k g . p J A V _ ^ ^ 
j»ją jis buyo itaicmgas žmogus, ^ ^ ^ ^ ^ . B a ž n v ? ! o s r e i„ 
juo libiau, kad turėjo ne tik ar- k a l 0 . B a f a v H a f v a i s t v b ė s . 
timus ryšius su Lietuvos vyriau- ^ ^ ^ k o m u R i s t a i o k u p a c i i o f e 
syfees žmonėmis bet ir su po- .? B a ž n v f i o s a t f e n ė ^ g a l i m v . 
pieziumi Pijum XL Pneš tapda- ^ ^ ^ v a l s t v b i n i a m e a r v i . 
mas popiežium, kard. Ratti buvo s u o m e n i n i a m e ^ „ i m e . Bažnv-
paskirtas apaštališkuoju Lenki- ^ ^ ^ ^ ^ n u Q v a b l y f e > 

^ . 1 l f V e ^ . V 0 S . T a t O n U
c

m ? v n" ««t komunistinė valstvbė ne tik kesi Vilniuje ir Kaune. Bielianų r&. ^ ^^.^ n u o ' B a S n v S o s > 
vienuolyne, netoli Vilniaus, vie- ^ fa ^ ^ ^ ricmoniu k i š . 
nu metu atliko rekolekcijas, ku- ^ . b a ž n v t i n i g e n i m a , ISfe į 
noms vadovavo arkiv. J. Matą- ^ ^ ^ s k y r i m ą kontroliuoti 
S Kai aridv J Matulaitis . g , , , ^ l i k t ą ^ s e m i . 
1925 m. gruodžio 8 d. buvo pa- .. , . .. . , .. . ». _ , . *̂  - ,.-. . mZ ranią, neleisti uasirodvti jokiam 
skirtas apaštališkuoju vizita
torium Lietuvoje, jis uoliai dirbo, 
kad Lietuvos ir Vatikano santy
kiai, valstybės ir Bažnyčios ryšiai 
būtų darniai sutartimi — kon
kordatu išspręsti. 

Neseniai Reykjavike, Islandi
joje, Kefiaviko aerodrome susi
rinkę, lyg didžiausios bėdos at
veju, posėdžiavo NATO kariški 
ir politiški pareigūnai. 

Amerikos atstovo siūlymai 
Šiame metiniame svarbia

me susirinkime Amerikai atsto
vavo adm. Isaas Kidd, Atlanto 
vandenyno NATO laivynų vir
šininkas. Vienoje savo (pagrindi
nių kalbų admirolas pareiškė, 
kad, "nežiūrint besikeičiančių vi
daus gyvenimo santvarkų NATO 
valstybių tarpe, Atlanto laivyno 
paskirtis yra likusi ta pati per 
pastaruosius 20-tį metų. Tačiau 
turimos priemonės šiems tikslams 
siekti yra per silpnos. Mat, So
vietai žymiai išaugo ir sustiprėjo 
ne tik žemyne, bet ir pasaulio 
vandenynuose. Tiesą pasakius, 
Atlanto laivynai gali būti jau per 
silipni atremti galimą užpuoli-
mą . 
Susirinkusiems Šiaurės Atlanto 

NATO nariams adm. L Kidd 
siūlė: 

Sustiprinti Europos tautų karo 
laivynus, statant naujus viene
tus ir modernizuojant jau turi
mus. Tai būtinai reikalinga jėgų 
išlyginimui tarp Sovietų ir 
NATO valstybių laivynų. 

Ištobulinti jau turimą įspėjimo 
sistemą apie galimą ir nelauk
tą užpuolimą. Puolimui pareng
ti NATO vienetai turi būti su
telkti tokiuose taškuose, kad ga
lėtų sulaikyti priešo užpuolimą 
jo užuomazgoje, kol JAV permes 
savo kovos vienetus į kautynių 
lauką iš nuolatiniu bazių Ame

rikoje. 
Visos NATO valstybės turin

čios atnaujinti ir išplėsti savo 
prekybos laivynus, turinčius mil
žiniškos svarbos karo laivynų už
davinių įvykdymui. 

"Visi NATO nariai turi veik
ti vieningai, kad sumažintų So
vietų laivyno grėsmę ir pasiek
tų reikiamą pusiausvyrą", sam
protavo JAV admirolas savo 
baigminėje kalboje. 

Pritaria ir Europos atstovas 
Norvegijos atstovas, pritarda

mas JAV pareigūnui, gen. Zei-
ners Gundersens pareiškė, kad 
visi NATO nariai puikiai žino 
apie Rytuose augančią grėsmę. 
Generolo Z. Gur.iersens nuomo
ne, Sovietai siekia savo tikslus 
įgyvendinti, pasiremdami vien 
kariška jėga. Pagal NATO šta
buose turimus duomenis galima 
teigti, kad Sovietai savo kariškas 
jėgas ruošia ne gynybai, bet puo
limui. Galvojama, kad Varšuvos 
pakto (Sov. Rusijos vyraujami 
Rytų ir Balkanų) kraštai ruošia
si puolimui, kai tuo tarpu 
NATO valstybės vos tėra pasi
ruošusios apsiginti nuo užpuoli-
mo . 

Savo žodyje V. Vokietijos at
stovas Kari Morr.mer teigė, kad 
"šiais laikais taiką tegalima iš
laikyti tik su stipriomis kariško
mis jėgomis. Nėra jokio pagrin
do tikėti, kad šiandieniniame pa
saulyje mes galėtume ramiai kur
ti ir dirbti, neturėdami galingų 
armijų, nors tokių, kurios pirmo-

mis užpuolimo dienomis galėtų 
sustabdyti į mūsų teritorijas įsi
veržusi priešą. Todėl priešas ir 
turi žinoti, kad jis nieko nelai
mės užpuldamas vakariečių kraš
tas. Būtų idealas, jeigu taiką bū
tų galima Blaikyti prisilaikant 
vien moralės principų. Gaila, bet 
per pastaruosius šimtmečius prie 
ško tikslo dar toli gražu nėra pri
artėta", samprotavo K. Mommer. 

Labai taikliai kalbėjo Belgijos 
atstovas gen. Baron de Cumont 
Jis kaltino visų laisvųjų kraštų ži
nių tarnybas, per mažai skirian
čias laiko savo piliečiams supa
žindinti su kasdien augančiu pa
vojumi iš Sovietų pusės. Jo nuo
mone, vakariečiai yra labiau su
sirūpinę savo geru, asmenišku 
gyvenimu, bet visiškai nesirūpi
na savo kraštų ateitimi. Taip pat 
ir parlamentarai, kurie geriau 
negu eiliniai piliečiai žino apie 
Sovietų kėslus, nekreipia dėme
sio į kasdien vis didėjantį pavo
jų iš Rytų. Jie labiausia susirūpi
nę savęs išrinkimu ir perrinkimu 
(kokia šventa tiesa, tinkanti ir 
šio krašto kongreso atstovams — 
Aut.). 

Neutroninė bomba reikalinga 

MASKVOS NUOTAIKOS BELGRADE 
Goldbergo ii Voroncovo dvikova 

Žmogaus teisių pažeidimas, 
Helsinkio konferencijos nutari
mų neįvykdymas, nors ir labai 
atsargiai kai kurių valstybių de
legacijų primenamas Belgrado 
konferencijoje, Maskvai yra labai 
nemalonus. Tai matyti iš sovieti
nės spaudos, kur pastebimas tam 
tikras nervuotumas ir nepaken-
timas, kad kas nors tai primena 
ir iškelia. Bene drąsiausiai laiko
si Jungt. Amerikos Valstybių de
legacija. Viename iš pastarųjų 
konferencijos posėdžių JAV dele
gacijos pirmininkui ambasadoriui 
Arthur Goldbergui, vos tik sum-
nėjus disidentus Sov. Sąjungoje, 
tuojau atsikirto Sov. Sąjungos de
legatas Juri Voroncovas ir pabrė
žė: "Jei Amerikos valdžia vis dar 
kaltins Sov. Sąjungą dėl žmogaus 
teisių pažeidimo, tai ji prisiims 
atsakomybe už konferencijos ne-
pasisekmą". Voroncovas dar pa
brėžė: "Sovietų tauta neleis nie
kam kištis | savo naminius reika
lus". 

Goldbergas turėjo drąsos pami
nėti asmenis, kurie yra persekio

si nėra laikomi "vidaus reikalais>\ 
i kuriuos niekas negalėtų kištis. 
Calley atvejis buvo plačiai disku
tuojamas pasaulinėje spaudoje, 
Amerika pagal savo tvarką ne tik 
nene'gia kitiems teisę kištis į to
kius reikalus, bet ir pati smeigia 
peilį į žaizdas, kaip rodo Water-
gate atsitikimas ir kiti panašūs 
klausimai, diskutuoti pasauliniu 
mastu. 

Teisingumo pažeidimų pasi
taiko daugiau ar mažiau visuose 
kraštuose. Nėra ant žemės tokio 
režimo, kuris būtų tobulas arba 
visiškai nepakaltinamas. Tačiau 
stiprus režimas ir pilnai demokra
tiškas, koks yra Amerikoie, nebi
jo kritikos arba kontrolės, ne
slepia, kad įvyksta skandalas, su
jaudinąs tautų sąžinę, po pato
gia uždanga, kuri pavad'nama 
"grvnai vidaus reikalu", į kurį 
niekas neturėtų kištis", paaiški
no Goldbergas. 

Giliau pažvelgus j šį Goldbergo 
ir Voroncovo ginčą, matyti, koks 
yra rusų nusistatymas žmogaus 
teisų, laisvo žmonių ir idėjų ju-

Konkordatas turėjo 28 parag
rafus. Jais numatomi artimi ry
šiai tarp valstybės ir Bažnyčios. 
Paliekama Bažnyčiai teisė siekti 

katalikų laikraščiui ar su mažo
mis išimtimis jokiai knygai. Net 
labdaros veikimas Bažnyčiai bu
vo uždraustas. Žodžiu, buvo pa
sukta didžiausios neteisybės, sa
vivaliavimo, diktatūrinės prie
spaudos kryptimi, panaudo
jant visas valstybines, policines 
priemones Bažnyčiai griauti. 

Ką ateistiniai komunistai pa
savo tikslų laikantis savo kanonų sakytų, jeigu kunigai būtų pasta-
teisės, Valstybės teisės užtikrina- tyti kontroliuoti skyrimą jų orga-
mos tuo, kad prieš skirdamas vys- nizacijų vadų. jų organizacijų 
fcupus, popiežius sutiko atsiklaus- veikimą, jų knygų leidimą, jų 
ti valstybės prezidento, ar neturi laikraščių spausdinimą. Maskva 
kokių politinių motyvų prieš nu- atsisakė tvarkyti Bažnyčios ir 
matytą kandidatą. Vyskupai tu- valstybės santykius susitarimu, o 
tėjo atlikti prieš pi^zidentą prie- pati viena pasuko prievartos ke-
saiką ištikimybės Lietuvos pa- liu, tikinčiųjų reikalus pervesda-
grindiniams įstatymams. Kon- ma enkavedistų savivaliavimui ir 
kordatu valstybė užsitikrino, kad totalitarinei prievartai. Iš teisi-
net ir klebonai į Klaipėdos sritį nių ir susitarimo nuostatų, perei-
nebus skiriami, Jeigu jie nėra ta į diktatūrinės prievartos ir ko-
Lietuvos piliečiai arba jeigu jų munistų pareigūnų savivaliavi-
veikimas yra priešingas Lietuvos mo ir sąžinės varžymų laikus, 
valstybės saugumui. J- Pr« 

Rinkiminės kampanijos įkarštyje tautinių grupių įtaką politinėse parti
jose diskutuoja JAV LB Visuom. reik. tarybos pirm. Aušra Mačrulaitytė-
Zerr ir respublikonų kandidatas į Pecssylvanijos aukščiausiąjį teismą 
Robert Montemuro 

Reykįaviko metiniame NATO 
susirinkime buvę prieita prie vie
ningos nuomonės, kad "Sovietai 
yra prisiviję NATO kraštų gink
lavimosi lygį ne vien tik norma- į 
lių, bet ir branduolinių užtaisų- rf!e; 
pabūklų lenktynėse", kai kurie 
atsiovai, nors to atvirai ir nedrį
so pareikšti, jautė, kad kai ku
riuose ginklavimosi sektoriuose 
Sovietai gali būti pralenkę Va
karus. Aišku, kad Vakarų neveik
lumas ir Sovietų ginklų pranašu
mas sudaro galimybes nelauk
tam užpuolimui. Ypač po to, kai 
Sovietai žymiai susilpnino 
NATO Š. Atlanto pade'; 

NATO gen. sekretorius olan
das Joseph Luns skatino prezi
dentą Carterį, kad JAV kuo grei
čiau pradėtų gaminti neutroni
nes bombas. Pabrėžiama, kad tik 
dabar pirmą kartą NATO Eu
ropos valstybių atstovas reikala
vo, kad būtų pradėta gaminti 
neutroninė bomba. 

"Human Events" savaitraštis 
savo XII. 3 laidoje, rašydamas 
apie šią pusiau slaptą NATO 
valstybių konferenciją, primena, 
kad "jau atėjo metas, kad ne 
vien tik NATO valstybių parei
gūnai, dirbą betarpiškai šiai or
ganizacijai, bet ir tų valstybių po
litikai turi rimtai susirūpinti gre
siančiu pavojumi iš Rytų". 

Įumi k?io tik už ta?, kad reikalą- j dėiimo klausimu. Tai vra visiškas 
vo Helsinkio konferencijos nuta
rimų vykdymo, pvz. Šafranskis, 
Orlovas, Gitvburgas ir kiti. So
vietų delegatas luciau atkirto, 
kad "šitas būdas nrnėti konkre
čius faktus, kurie yra vien tik Sov. 
Sąjungos kompetencijoje, yra visiš-

I kai nepriimt'nas". Goldbergas 
! gynėsi, sakydamas, kad "preziden
tas Carteris jam ypatingai pave
dė iškelti faktus, kur pažeidžia-

'mos žmogaus teisės. Mes bandė-
aiškino Goldbergas, kelti ir 

panieKimmas, pamynimas lais
vės, taip būdingos visokiom dikta
tūrom ir tironijom. Lygiai matyti 
tas rusų tiesiog paveldėtas ins
tinktas nuolat gintis. Plačiausi 
senovės Sarmatijos plotai per am
žius buvo atviri invazijai, prade
dant mongolais, baigiant Napo
leonu, pasiekusiu Maskvą, ir vo
kiečių, atėjusių iki Stalingrado. 
Šiandien paveldėta mintis nuolat 
gintis dar yra padidėjusi, nes "so
vietinė tėvynė, kaip skelbia ko
munizmo vadai, yra apsupta tau
tų —priešų". Reikia ginti ne tik 
teritoriją, bet ir marksistinę ideo
logiją, kuri yra judinantis cent
ras pasaulinės revoliucijos, esan
čios Maskvoje. Reikia gintis prieš 
reakcinio kap'talizmo, prieš bur
žuazijos jėgas, kurios Kremliaus 

(i'skutuoti tokius faktus abipu
siškai atskirai, bet be pasekmių. 
Mano delegacija kelia šias prob
lemas šioje vietoje, nes mato, kad 
visa, kas iki šiol buvo bandyta 
problema? išspręsti, mus apvylė". 

Ka'p sovietams yra įprasta, jie 
perėjo į kontrpuolimą. Voron
covas tuoiau ėmė kaltinti JAV. į galvojimu kėsinasi sunaikinti spa-
Esą, "ryškiausias žmogaus teisių! lio revoliucijos "laimėjimus". To-
pa/eidimas vyksta kaip tik Jungt. j kia paž'ūra buvo pagrindini* leit

motyvas Brežnevo pasakytoje kal-Amerikos Valstvbėse. kur grupė 
asmenų, reikalaujančių žmo
gaus teisių dabojimo, buvo Siau
rės Karolinos valstijoje nuteisti 

boję lapkričio 2 d., 60 metų suka
kus nuo spalio revoliucijos. Pasi
gyrimas, kad "Sovietų S-ga nie-

282 metams kalėjimo. Pastorius j kad neturėjo tokio ekonominio, 
Ben Chavis nubaustas 34 metams mokslinio ir techniškojo poten-
kalėti už tai, kad parašė, jog JAV c'alo, kaip šiandien, kad niekuo-
tūkstančiai asmenų sėdi kalėjime met jos apsigynimo Jėga nebuvo 
tik dėl to, kad jų oda yra juoda, o 
tuo tarpu leitenantas Calley, at
sakingas už My-Lai žudynes Viet
name, vaikštinėja laisvas". 

Goldbergas tuojau atsikirto, 
kad Voroncovo kaltinimai yra ne
pagrįsti, kad leitenantas Calley 
buvo teisiamas kariško teismo pa
gal sąžinę ir pagal veikiančius sienų laisvam žmonių ir 
įstatymus. Voroncovo paminėti. judėjimui. Bet taip nėra. 
faktai Jungt Amerikos Valstybė-' J. 

tokia stipri ir tikra". Ar tai nėra 
savo silpnumo pajutimas ir spon
taniškas gynimosi reiškinys? 

Paprasčiaus'a iogika vadovau
jantis, reikėtų manyti, kad da
bartinis Sov. Sąjungos režimas, 
jausdamasis toks stipms ir tikras, 
neturėtų bijotis atidaryti savo 

idėjų 

SVARBI DELEGACIJA 
PAS SV. T«VA 

Šventąjį Tėvą aplankė krikš
čionių demokratų frakcijos (Eu
ropos Parlamente) delegacija, 
kurią Paulius VI nuoširdžiai 
pasveikino, įvertindamas krikš

čionys turi visada rūpintis, kad 
žmonijos pažanga ir broliškas 
tautų tarpusavio bendradarbia
vimas būtų kuriami ir ugdomi 
Kristaus Evangelijos dvasioje* 
"Visada savo veikloje vadovau
kitės krikščionybės principais ir 
padėkite tautom geriau pažinti 

fionių demokratų atstovų Euro- j k r i k š c i o n i S k ą s i a s vertybes", '— 
P08, J_. A . f \ * _ Ipažvmėjo baigdamas Popiežius 
ugdyti tautose vieningos Euro-1 ^ - -^ • ^ 
pos idealą. Popiežius šia p r o - j 1 ^ 1 8 ^ į t i k i m e su krik*. 

' ga pažymėjo, kad valstybiniame į čionių demokratų atstovais Eu-1 Dievo pasauliu, kiekvieną jo sutvėrimą mylėjo, kiek-
gyvjoima dalyvaujantys krika- i ropoa Parlamente | vieaa gėle negalėdavo atsidžiaugti. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALN18 

54 
— Ir aš čia, kaip ir tu, metų metais esu buvęs 

klierikas ir taip, rodos, dar neseniai. Net ir £į rytą 
—važiuoju apsnūdea, ir kažkaip pasirodė, kad aš 

dar klierikas, parvažiavęs vasaros atostogų. Net pa
galvojau, ką klebonas paskirs dirbti, kai jam ši kartą 
pasirodysiu. Po tokio ilgo pasiruošimo dar tiek ma
žai padaryta, o gal kartais — atleisk man, Viešpa
tie, —nieko tikro nepadaryta, — kalbėjo susimąstęs 
inspektorius. —Kaip gerai, Antanai, kad tu eini tais 
pačiais pėdsakais. Net ramiau pasidaro pagalvojus, kad 
tikrai bus, kas mane pavaduos, — kažk«r i tolius 
žiūrėdamas, rudens išskrendančių paukščių nuotaiko
mis kalbėjo jau senstelėjęs jų uolusis inspektorius. 

Karuža pradėjo jį pamilti, prie jo prisirišti. Jis 
patarnauja su malonumu jo Mišių metu. Jis pamatė, 
kad ir jis turi tokią pat žmogišką dalią, pilną įvai
rių išgyvenimų, ir tą pačią melancholiją, matant sa
vo gyvenimą taip greitai praeinant. Jis pagalvojo, 
kad mes visi esame žemės vaikai, su ta mūsų žemiška 
tėvyne stipriai surišti, nors jos gyvenimu taip trum
pai tepasidžiaugiame. 

Jis prisiminė pasakojimus apie paskutiniąsias gy
venimo dienas jų altaristos kunigo Jonušausko. Jis bu
vęs didelio tikėjimo ir tvirtos valios žmogus: šios baž
nyčios pastatymas — tik dalis jo darbų- Buvęs la
bai vyriškas — visus uždegdavęs drąsa ir pasitikėji
mu Dievu, tačiau buvęs ir jautrus. Jis džiaugdavosi 

Buvo paskutinė šienapiūtė slėnyje priešais jo na-j Senukas mėgdavo dirbdamas su juo kalbėtis ir 
melį profesoriaus Kumatausko, protestantų bažnyčios kalti neskubėdavo, o ir jam būdavo labai įdomu klau-
pastoriaus, pievose. Jis išėjęs ilgai žiūrėjo, kaip vyrai j sytis jo pasakojimų. Iš jo sužinojo daug įdomių da-
dalgiais piovė žydinčią pievą. Saulėje ritmingai blyks-jlykų apie jų direktorių ir mokytojus, apie visus žino-
telėdavo plienas ir čiakšt-čikšt-čikšt virsdavo žydin-; mesnius apylinkės žmones, apie jo amžiaus Kelmės pra-
čios gėlės, rikiuodavosi į banguojančias pradalges. Oieitį. Tas jų draugiškas pasikalbėjimas vis ilgiau nusi-
tų žolių koks begalinis įvairumas: kiekviena jų —j tęsdavo, tai lyg ir atsiprašant, jis nuleisdavo kainą 
puošni gėlė, vešli ir besiveržianti gyventi, džiaugtis užmokant, kad jo mylimas moksleivis galėtų praei-
savo pasauliu ir kitus džiuginti... Jam šienapiūtė —• damas nusipirkti bulkučių Blaivybės arbatinėje, 
tai poezija, tai laikas visokiems apmąstymams... Jis nuėjo pas jį ir rado jį bedirbantį, kaip u- anks-

— Nebematysiu daugiau tos šienapiūtės... — pa-; čiau. Senukas labai nušvito jį pamatęs — vis dėlto 
sakęs graudžiu baisu su ašarom akyse ir nuėjęs į savo, jis a'ėjo. Net ašaros pasirodė akyse, kad jų draugys-
kambarį. Jis jautė artėjančią mirtį, gavės šiH'^s ne- : tė tikrai yra amžina... Jis jį atpažinęs ir jo paskai-
galavimą dėl daugybės rūpesčių ir darbų, netrukus jis tos klausęsis apie Kelmės praeitį — taip įdomi buvusi. 

t 

mirė. 
Kartą Karuža pagalvojo, kad ir jis yra sugrįžėlis 

— gal ir jis turėtų ką aplankyti. J is prisiminė tą ge
rąjį senuką batsiuvį, kuris buvo pasidaręs jo tikru 
draugu ir jį mylėjo. Jis ne kartą yra liūdnai prasi
taręs: 

— Kai tu išeisi aukštus mokslus, tu pas mane 
neateisi, manęs nematysi... 

O jis jį tuojau užtikrindavęs: 
— Mūsų draugystė amžina — aš sugrįžęs tave 

tikrai aplankysiu. 
Jam pasidarė gėda, kodėl iki šiol jis jo neaplankė. 

Gal tas kuklus senukas jį atpažįsta, tik 
prie jo prieiti. Jis turi jį tuojau susirasti. 

Jis jo namus gerai žino —daug kartų ilgas va 

Į girtavimo paskaitą nėjęs, nes jis niekuomet nege
ria. Nedrįsęs prie jo prieiti —toks mokytas dabar 
žmogus. 

Ilgai 3u juo Karuža kalbėjosi ir sužinojo, kad jis 
daro tik mažus pataisymus, kad galėtų užsimokėti už 
butą ir šiaip taip pragyventi. Didesniems darbams 
nebėra jėgų. Jis tuo darbu nori gyventi iki mirties, 
pats save pilnai išlaikydamas, kitų neapsunkindamas. 
Atsisveikindamas Karuža pažadėjo vėl netrukus čia 
apsilankyti. 

Jis nuėjo tiesiai pas kleboną, papasakojo jam apie 
savo senąjį draugą ir prašė, kad jį priimtų į senelių 

nedr;s*a prieglaudą: 
— Jis yra jau per senas taip vienas gyventi ir vis 

dirbti. Jo amžiaus niekas nežino, net ir jis pats tik 
landas ten buvęs. Jo kelias į mokslą buvo tolimas — t apytikriai spėja. Iš jo pasakotų atsiminimų sprendžiu, 
puspadžiai bematant sudyla. Kai batukai pasidaryda- kad jis turi būti apie šimtą metų amžiaus. 
vo jaučiamai lengvesni, ji nueidavo pas iį, kad pakal
tų naujus odinius puspadžius ir gumas. Eidavo ten 

— Ar galėtų būti - -toks dar guvus senukas. Aš 
jį pažįstu — kilnus Žmogus. Jis, atrodo, nustojęs senti 

šeštadieniais, nes tą dieną mokslas baigdavosi dvyliktą i — metų metais vis toks pat, — svarstė klebonas, aki-
valandą. Jis palaukdavo, kol pakais, ir sugrįždavo i aiua ant kaktos pastūmęs. 
su jaučiamai suake&zuais bataia. | (Boa &aaf**ti) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Qticinnati, Ohio ] netą. Kai visi kartu dirba, ta i yra 

! užmirštamos partijos, ginčai, am
žiaus skirtumai ir visa tai, kas 

j paprastai emigrantus skaldo. Cin 
"Kas galėtų pagalvoti, kad iš j cinnati lietuviai yra susijungę vy-

š iaudų tiek daug gražaus būtų j č ių kuopoje, kurios pirm. yra M. 

L I E T U V I U PAVIL70NAS VĖL 
LAIMĖfO PIRMA VIETĄ 

ga l ima padaryti! T i e lietuviai 
yra ne tik darbštus, bet ir kūry
bingi . . ." 

T a i ? kalbėjo daugelis Tarptau
t i n i o festivalio lankytojų Cinci-
n n a t i parodų rūmuose. Šiais me
ta i s tai b u v o jau septintas tautų 
festivalis, kuris per paskutinius 
septynerius metus yra tapęs Cin-
e innat i miesto tradicija. Per sep
tynerius metus šio miesto ir apy-1 
l inkės lietuviai kasmet darė sa-> 
v o parodėlę, daugiausia parodan j 
f ią tam tiknas lietuviško meno) 
bruožus, l ietuvių papročių bū- [ 
dinffumą ir taip pat trumpai su- j 
pažindinančią su Lietuvos isto- i 
rijos svarbesniais įvykiais. Nors 
č ia gyvenančių l ietuvių grupė; 
yra labai maža, — ne daugiau 
keliolikos šeimų, išsklaidytų 
jvairiose miesto ir priemiesčių1 

dalvse — vis dėlto ši grupė gali j 
didžiuotis savo atliktais darbais 
ir ypač su pasitenkinimu žvelgti 
f akis kitų tautybių atstovų, 
dalyvavusių Tautų festivalyje 

Si maža lietuvių grupė grynai 
savo jėgomis sugebėjo šįmet vėl 
laimėti pirmąją vietą savo paro
dėlei . Tai yra jau ketvirtas kar
tas ( iš septynių g a l i m ų ) , kad 
l ietuvių paviljonui buvo paskir
ta pirmoji premija. Gauti pirmą 
premiją tarp 23 tautinių parodė
l ių yra ypatingai didelis dalykas, 
ypač turint galvoje tą faktą, kad 
daugel is kitų tautybių paprastai 
š i oms parodėlėms gauna lėšų ir 
eksponatų iš savo konsulatų, 
ambasadų, ar net savo kraštų. 
Lietuviams prabanga ir lėšomis 
konkuruoti su vokiečiais, skandi
navais , arabais, anglais, žydais, 
škotais, airiais ir kt.xnętj>azės ne
būtų . 
T a i g i ir šįmet čionykščiai lietu

viai rėmėsi savo eksponatų pap
rastumu, autentiškumu ir meniš
k u m u . 

Šių metų parodos tema buvo 
"Lietuviškas šiaudų menas". Pa
rodos komiteto pirmininkė buvo 
Marija Vasiliauskaitė Fedyk, o vi
cepirmininko pareigas sąžinin
gai ėjo D a n Roketenatz. Komite
to narių tarpe buvo: Horacijus 
Žibąs, Asta Vitėnaitė ir Marijona 
Z i m m e r m a n . "Šiaudų meno" pa
grindinis punktas b u v o šiaudinu
kų", • į r o d y m a s jais išpuoštoje 
Kalėdų eglutėje ir ta ip pat de-
fho'mtraviihas, -kaip jie yra daro
m i . Kalėdų eglutei visus šiaudi
n u k u s su dideliu atsidėjimu ir 
nuostabiu įvairumu paruošė Ele
n a Viltrakienė. Visus kitus 
š iaudinukus jau n u o vasaros ilgu 
bendru darbu sukūrė Fedyk šei
m a , pagelbima Stasės Kaselienės, 
Dangeros Budrienės, D iane Ro-
ketenetz, Birutės F l y n n , Onutės 
Russel l , Danutės Kregždienės ir 
Marijonos Z immerman . T a i p pat 
prie parodos pristatymo publikai 
d a u g padėjo Jūratė Žibaitė, Kathy 
Reif onaitė ir Jean Maezer. 

B kur gi čia Cincinnat i atsi-
Tado tiek daug š iaudinuku ga
mintojų specialisčių? Naujai čia 
atvykusieji to nežino, nes jie da
bar Šiaudinukų g a m i n i m o meno 
mokosi daugiausia iš Marijos Fe
d y k arba EI. Viltrakienėa. Bet 
pagal Mariją Fedyk pats menas 
čia buvo atvežtas prieš septyne
rius metus iš Chicagos. Pagal 
Mariją Fedyk "mes visuomet reiš
k i a m e specialią padėką Paulinai 
Vaitai t ienei , kuri atvežė iš Chi
cagos mūsų kolonijai šiaudų me
n ą ir be jos mes nebūtume siekę 
tok io populiarumo. Jos nuoširdu
m o dėka seni ir jauni Cincinnati 
l ietuviai niekuomet nepamirš šio 
gražaus lietuviško meno". 

Bene įdomiausias dalykas yra 
ne tik šios senos lietuviškos tra
dicijos atgaivinimas ir palaiky
mas, bet taip pat ir tas faktas, 
kad & beadrai darbas restivahu: 
ir yp& bendra s;*v<į:::uku ga-
rrinirias sugebėjo sujungti visą 
Cmcirmati lietuvių koloniją į 

Zimmerman. Dabartiniu metu ; 
vyčių kuopa ruošiasi bendrom i 
kūčiom, kurios įvyks gruodžio 18 
et Taigi Cincinnati lietuviai ne-1 
sirengia ilsėtis ant laurų, bet ir \ 
toliau juda, planuoja ir tikisi, kad 
jie net didesnėms kolonijoms. 
šiek tiek nostalgijos iššaukia. 

J. Vaidila į 

Ingrida Bubliene kalba Kristaus 
Karaliaus minėjime Clevelande 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Elena Viltrakienė (kairėje) ir Ma
rija Vasiliauskaitė - Fedyk lietuvių 
paviljone Cincinnati Parodų rū
muose 

CLEVELANLX) 
Ž I N I O S 

KALĖDINĖ Š V E N T Ė 

Sv. Kazimiero lituanistinė m o 
kykla visiems Clevelando apy
linkės lietuviams suteiks progą į 
Kalėdų eglutėje pabendrauti, pa
silinksminti ir pasidalyti mažųjų 
džiaugsmu. Sekmadienį, gruodžio 
13 d., 11:30 vai. D M N P para
pijos salėje pakils uždanga, ir 
scenoje pamatysime lietuviškai 
kalbančius, dainuojančius, gro
jančius ir šokančius "žaisliukus". 
Atvykęs Kalėdų senelis vaikus ap
dovanos. Kad jis n ė vieno vaiko 
neaplenktų, tėveliai prašomi sa
v o vaikų dovanas atnešti į salę 
prieš pamaldas. Tinkamiausia 
— lietuviška knyga. 

Jaunesnieji lituanistinės mo
kyklos mokiniai jau seniai ruo

šiasi šiai šventei^ V. Frankienės 
vaizdelį "Gyvieji žaisliukai" mo
kyklos scenai pritaikė ir režisuo
ja mokytoja Amanda Muliolie-
nė , talkinama kitų pradžios mo
kyklos mokytojų. Kanklių ir 
lumzdelių orkestus ruošia muz. 
Alf. ir O. Mikulskiai. 

Po programos, kuri nebus il
ga ir todėl net ir mažiausių sve
č ių nenuvargins, Tėvų komite
tas visus skaniai pavaišins. 

Visi lietuviai —dideli ir maži, 
jauni ir seni — kviečiami Eglu
tėje dalyvauti. 

V.A. 

RAŠYTOJA MOKINIŲ T A R P E 

Rašytoja Nijolė Jankutė-Užu-
balienė lankė Clevelando Šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyklą 
Lapkričio 12 d. Aukštesniosios 
mokyklos mokiniams ji pasakojo 
apie savo kūrybą ir jos parašytą 
vaidinimą "Kūlgrindą", kuris va
kare buvo "Dainavos" ansamb
l io suvaidintas. Autorė mums pa
aiškino "Kūlgrindos" turinį. Ji 
taip pat kalbėjo apie kitas kny
gas ir aiškino, kaip knygų skaity
m a s praplečia mūsų žodyną ir 
mums padeda pažinti pasaulį ir 
suprasti žmones. Priešingai, dau
guma televizijos programų žmo
gų apmarina, kaip narkozė. Žiū
rint televizijos, nereikia nei gal
voti, nei nieko įsivaizduoti. Ra
šytoja paklausė, kas per metus 
perskaitė bent po penkias kr.ygas; 

ir nuctebo, kai pakilo beveik visų 
rankos. Tada ji klausinėjo, kokias 
knygas mes mėgstame, ką skaitė-

knygas ji su mumis aptarė. Ji 
taip pat sakė, kad skaitymas bus 
naudingas tolimesnėse mūsų stu-
d'iose ir mums patarė daug skai
tyti. 

Su mumis pasikalbėjusi ir n u 
sifotografavusi, autorė nuėjo į 
pradžios mokyklą. Ten ji taip 
pat kalbėjo apie knygas ir apie 
"'Kūlgrindą". Kai kurie mokiniai 
buvo atsinešę jos parašytų kny
gų, kuriose ji pasirašė. 

Tą patį šeštadienio vakarą 
beveik visi ėjom pamatyti "Kūl
grindą" — tą gražią pasaką apie 
laumes, miškinius ir raganas,'a-
pie lietuviškus Joninių papročius, 
apie paparčio žiedą ir apie gra
žiosios laumės Gilandos nepasise
kusią meilę. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių ir buvo ypatingai daug 
•'aunimo. Vaidinimui pasibaigus, 
žmonės atsistoję ilgai ilgai p lo ja 

Pasikalbėjus su draugais suži
nojau, kad vaidinimas visiems la
bai patiko, ypatingai muzika, 
dainos ir dekoracijos. Baletas bu
vo labai įdomus, tik atrodė, kad 
šokėjoms buvo per maža vietos 

scenoje. Nfe> norėjom, **d jos dar 
ilgiau šoktų. Clevelando jauni
mui "Kūlgrinda" paliks malonų 
prisiminimą ilgam laikui. 

Vilija Ramūnaitėj 

ŠOKIO KURSAI 
Jaunutis Puodžiūnas, klasiki' 

niam šokiui paskyręs savo gyve 
nimo dienas, turįs šokių studi
ją Cbicagoje, atvažiuoja į Cle-
velandą. Jis gruodžio 17 ir 18 
d. Grandinėlės šokėjams praves 
šokio technikos, sceninės laiky
senos, šokio meninio apipavida 
llnimo pamokas. J. Puodžiūno 
atvažiavimas ir šokio studijoms I 
skirtas savaitgalis įvyks su 
"O&io Art Council" parama, 
kurią išrūpino A. Sagienė. 

Grandinėlė j 

C L A S S I F I E D G U I D E 
teNUOMOJAMA — FOR RENI 

Išnuomojami miegamieji kambariai 
porai ar vienam asmeniui. Pompa-
ao Bteach, Floridoje. Skambint — 
(306) 943-9735 

Išnuom. 3-jų kamb. apšilo. Uitas. 
$175.00 į mėn. $757 S. Anesian Ave. 

Skambinu 927-MM 

— Senieji kartoja save, o 
jaunieji neturi ko pasakytu 
Nuobodulys abipusis. 

Jaeques Bainville 

FLORIDA 
St. Petersborg 

THE FARGO MOTEL 
10810 Gutf Boulevard 

Treasure Island, 
St Petersljurg, Florida 33706 

TeL (813) 360-0878 

Motelis yra prie pat Gulf of Me-
rico kranto pačiam centre Treasure 
Island. 

Gražiausias pajūrys, miegami 
kambariai, kambariai su virtuvėm 
ir apartamentai, spalvotos televizi
jos, aplinkui restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 
teniso aikštės, bažnyčios, krautu
ves ir 1.1 

Savininkai lietuviai maloniai kvie
čia visus apsilankyti 

Alfonsas Ir Terese Zefcertavičiai 

A. t A. MAGDALENAI KULIENEI mirus, 
jos sūnui Dr. VYTAUTUI, žmona VILMJU, anūkei: 
DALIAI ir jos vyrui Dr. VITUI JttEKMU ii giminėms 
reiškiu giliausią užuojautą. < • » . . . , 

Dr. Stasys imuidimas 

KATALIKU BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Ketais 

Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimu $430. 192 pusL EBnois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. ' "•"• 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St , 
Chicago. IIL 60629. • 

-SE 5 ^ 

Nuo 
1914 Metų 

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

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

Sąskaitos apdraustos 
iki $40.000.00 

PRANK ZOGAS, 
President 

2657 W. 69th Street 
Chicago, m. 60629 

Pitone 925-7400 

* LOAN ASSOOtATtON 
4040 Archer Avemne 

C»cag«,rt! #ft**3 
2S4*I470 

8929 S. Hart̂ TT, Aveane 
Bridgevfflir IIL «0436 

1M. S98-94M 

pald ajaa ilvilį 
4 v<wr Oavtngs 

7 % * 

MtetaemB $6,000 

ponadM 4tfSy — 
FMsfvfrfląvlapi 

s^ave^iiJį ik&v&& yįe- >: -^ JUi karias mū»£ 5» -sku. - -' - ' 

M I 8 C E L L A N E O P B 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiitnitiiititimiiniiiimi 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiliiiinittiii 

U A L B I T U I 

Maro bongaknv. 6 kamb, ( 3 mieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima užimti, 
65-ta ir Artesian 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Ta* 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

a , « t i M n M i > « r » » M t i 
PACKAGE E i P R E S S ACE3iCX 

M AKU A NOBEIKIENe 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamo* geram 
prekes. Maistas Iš Europoa aandeUo. 
260S W. 69 St . Chicago. IIL ao*M 

TFJL. — W A 5-27*7 
r > T M » M I H U M M I M H M I I 

0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAMQ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą, viduje ar B lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet Oa Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. • . vakaro 

Telefonu 476-S950 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" 

luiiiiiiiiHHiiHiuiiimmiinuiimiiiiiiniii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojama 
visą rasiu grindis. 

9. B U B N Y S — TeL R E 7-S168 
iHtHMMiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiififiiinninifti 

iiiiiiiiiiiiitmiiiiiitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 
iTalriu pre&lu pastrinMinaa oebraa-

ĮTiai iš mūsą aaiMlPlIn, 
C06MOS PAECEL44 EXPBESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
SSSS H. Halated S t , Chicago, IB. SSSOS 

2501 W. SSth S t , Chicaco, VL SOS2S 
Telef.. 935-27S7 — 254-SS20 

HiuiiHinmiHuiiiminiHiiitHiiittimmin 

MARQUETTE PARKE 
• Kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 botai. Ga
zu Šildymas. 2emlau $40,000. Arti 
71-os ir Caltfocrria. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardaviau* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Natariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

ITJELF W W T E T MOTCBT1 

H O r S E H O O ) HELP WAKTED 
5 days. Vicinity 95th & Westem. 

Phone — 445-7211 

HELP WANTKD — VYRAI 

6458 So. Kedzie Ava, — 778-22SS 

M. L. S. 
MAROrrTTTE PARKE IB 

PfETVAKABIUOSE 
Tarime namą nuotraukas 

Budraitis Reaity Co. 
DBAUDTMAI IV AIBIŲ BOdlŲ 

BTJTŲ NUOMAVIMAS 

Parinksime nuomininkas. 

W A N T E D 
Metai Fabricators — Help-
ers polishing & gnnding 
Steady work. Call: 

829-6163 
CARPENTERŠ 

15 Good Remodeling Men to stąrt 
knmediately. Mušt have own tools 
and transportation. Ali wrork 
South. $6.00 per hr. & up to start. 
Ask for Bob at: 

445-8600. (Mušt speak English • 

VYRAI IR MOTERYS 

TATJLORS AND SEAMSTRESSES 
Mušt be experienced. Best pay. Many 
benefits. Fuu" or Part Time 

MARK'S OF HARVEY 
154th and Broad^ay. 
Downtown Harvey 
PHONE 333-0383 

P A R D A V I M U I 

Parduodama balta ir juoda ARCA 
T. V. gerai išlaikyta. 23 colių. Nu
pirkęs būsi patenkintas, vartojimo 
laikas tarp 7-8 metų. 

TeL 778-6849 

4243 W. 63rd S t , t e l 7674)600 f S I O Y K I T E D A B A R 

VIENOK MAROUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

įo^, — 20* — se% piateB 
a i spdraads m o o«p>lea ar 
billo p<w> 

F N A N K Z A P 0 L I S 
saosH w«* aut» stra«* 

. Chioago, nitoote 
TeL — G A 4-S«*4 

tw»iniHniHmnmnHiinHttintitimwii 
SIUNTINIAI JUKTUV^ 

ir kitas kraštus 
TTESDZINSKAS. 4©6fi Arcber Ava, 
CUeago, IB. 89SS2, t e te t BT74»8t 
Hti»rHnnnHiiwm»gtiHM«intnnHtttii 
(niiiintiiniiiiiiiininiiiiiiiniHiitiiiiiiniii 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau aeaiM ir sodeda vaa*nm p&-

(i-am. Pigau ttvaiMi tmi&£ atyvtatam tt 
perdirba d?i daja. Įdeda raadn ftfl-
lytaviM. KrHptt* — 

A. RANYS — TeL 447-8806 
HiimmunmtmiHiHiimniwaniHumwi 
iiiiunniiiimmmH»mniHHmiiiiiaiiai 

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

17 metų "ranch". 2 auto 
garažas. Nupirkus tuo) galima 

keltis { gražųjį Marąuette Pka. No
rintieji prašomi paduoti savo teiefoaą 

i skubioms deryboms. 
MŪIIH. 2-jų aukštų, 8 kambarių. 2 

tauto muro garažas. Gabių rankų gali 
į būti atnaujintas. Marąuette Pka. kai

na $25,000. 
Šviesas, Svarai 2-fų butų asftns 

pietų Brignton Tfce. Ahnrūn. langai 
Atskiri gazo Šildymai. Dvigubas ga
ražas. Dsbar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis muro baaaakaa ant plataus 
sklypo. Gazu Šildymas, Marųnatte 
Pke. $25.750.00. 

10 balų ^tvarkingas mflro Minu 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar-
cuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gelsvų plytų, 18 me
tų inouernu* namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. įrengtas, beveik tre-
Oos butaSi gražiam beismonte, daug 
kttų priedų. Greit B*^"— užimti — 
vertas $00,000. 

Rtaao <p*ttkybai reatoraaui ar afl-
saL didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marųuetto Pke. 

Grąžas pfartua sktvpas Ir 
Marąuette Pka. Vertingas ptrkejuL 

Valdis Real Estete 
2625West7lstStrett 

Til. 737-7208 ar 737-B534 

TeL — 376-18tt 
S76-M88 

afwmmwwmiiiimuinaaa 

ATEITININKŲ KELIU 
ŽMON«S — I A I K A I — DARBAI 

( 1 » U - 1927 - 1977) 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pusi. 
Kaina su persiunumu S2.30. Užsa
kymus siųsti: 

DftAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, 01 . 66629 

.timiimimiiiiimiiimiiiiiminiiimtiMit 
Banaičio < 

JORATĖ IR KASTYTIS 
3 ve iks imi opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė. Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoninis 
orkee+ras. Diriguoja Aleksandras 
Kučiūnas. 
Puiki kalėdinė dovana. Albume 3 
plokštelės. Kaina su persiuntimu 
$15.55. 

U ž s a k y m u s s iųs t i : D R A U G A S , 
4545 W e s t 63rd S t , Chicago, 
IH. 60629 

tttmiiiMiiiiiiiiiniitHKMiiimiiiuifiiiiiuv 
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l iaudies menas ir kitkas 

MISCEUANBOtJS 

'iiitiiiiiimiiiHiiiimiiuiiinHiuiiHuiiiiiii 
M O V I N G 

8r3RENAS parkrausto baldas ir 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 1 it mitmiiimiumiurtmtmtMttiiiHiHHtii 

M. A. S IM K U S 
NOTARY PTBlaC 

DTOOSfF TAX SEStVlOB 
4159 8a . MaĮisfiafiuil, taL 2M-74 

Taip pat darotnl VERTIMAI. 
O I M I N I T ; ižKrtetlinai. pildomi 

P t t J E T T B e s PRASTKAI ir 
kitokia blankai. 

iHiiiiMiHitiiiimiimiHinimuiniiiimmi 

RADIO PROGRAMA 

t§ Drauge" 

«HIIIIIII IMIIIMMIIIIIMIMUIMMIHIIIHHIIII> 

THE FORTY YEARS 
0F D A R K N E S S 
Pn-«^ Dr- Jomaa Vidtoars 

Apat latortaka ttetovtq kovos fc>e*r*i 
] $&&ą kaftą išgert* 

IVUSMS BideTlesst 

Zmtmm B Kiataii iIiiaMiai — B 
H »aaaU knyjai faaaaaia DRAUGI 

Ueturlų RadJo procr*-
Naajoj Anglijoj H 8tc*i«» 

WN8B, 1869 b u g a , veikia seirm*-
dismais nuo 1-09 0d 1 30 vai. po 

| pietTi — perduodama *?UH'UU\I pa-
I atolmii} žinių santrauką tr kon^T-

*ju-ai muaka. dalnoii ir Macdi:*-^* 
rm*aVa. 3 ia *'r'«r,**'na •"da ?+#>r<>-
aaa ir Valentina l fmkai Biznio 
reikalais kreiptis į Baitte Plorbrts 
— gsBa bei aovaag kmitn^r. S02 
C Broadwav, 8a. Brwtoa. Maaa, 
«21T7. T>Wooa» 2«MUW. -*t) 
pat gaunama* diffnraAtJs "Drau-
gnr" 'T rasit*' *deU paatrlnktoa 
betn^iilrj knyfų-
nmiiiiiiiiiiiiniiiiiHiHHiiiniiHfnitiniiH1 

Persikaitfl "Draugą", duokite 

V klttooe paanateitvti 

goM adriainistracijoje 
gauiCH pasirinkti įvairių liau
dį** meno larbų: medžio, ke-
ramikOH dr-b*^ l^in pat lieto-
\iakų ~iėLų ir vėliavėbų-

Apsflankykite į uT>nxtgoff ad-
Bstatetracžią ir pB^OtūrUkit. GaJ 
rerfte kai ką t»/4orB*aotĮ «awo 

Ha i f imrUhr t i 
-Draugo'' adrmas: 4545 V9. 

Ord S t . Oiicago. DL 60628. 
,T.' ,Jl' '""1 l l f f T ....... — > . . . 

i II i 



^ ^ ^ 1 ̂  ̂ ^^ ̂ " 1 
40 didžiulių sklypų. Si vietovė y-
ra ant pakilios kalvos ir ranka 
pasiekiamas Atlanto paplūdymis. 

t i . Pirmiausia buvo padaryta 

kuris šioje vietoje yra vienas ge-' mas. 

nuotrauka, kuri bus ateityje 
Balfo darbuotojams prisimini-

Vėliau svečiai buvo pa-
riausių visoje Floridoje. Tikrai i prašyti prie paruošto padėkos, vienei su J . Bakučiu , kur ie ap-
tai yra žavi rezidencinė vieta, stalo. Prel. J. Balkūnas sukai-! lankė visus l ie tuvius Bella Vis-
kokios dar iki šiol Floridoje ne- bėjo reikšmingą maldą. Po mal j to j , Rožei Plepienei, kur i apėjo 
teko matyti, nes šiaip šiuo me-: dos kalbėjo prel. J. Balkūnas.: savo kaimynus Vina del Maroj . 
tu panašios vietos prie vande-; J is apibūdino Balfo steigimo Onutė Galvydienė su J o n u Va 
nyno yra užimtos didžiulių dau-I pradžią. Priminė didelius nuo-
giabučių ir daugiaaukščių namų. ' pelnus prel. Končiaus, pažymė-
V. Tomkus tikisi, kad daugeli šių , jo, kiek vargo ir didelių pa-
sklypų išpirks mūsų tautiečiai ir stangų jis turėjo įdėti, kol su-
tuo pačiu netrukus ant pat van- Į organizavo lietuviams šalpos 

pradžią — Ralfą. Taip pat prel. 
J. Balkūnas paryškino dabarti
nius Balfo šalpos darbus, pami 
nedarnas teikiamą pagalbą lie
tuviams čia ir tolimuose kraš-

kos, dirbusiems piknike . Ypač DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 9 d. 
dėkojo O. Kindurienei , kur i su 
Vaškiais aplankė visus Gulf-
porto lietuvių namus , V. Klei-

denyno kranto išaugs ištaigus 
naujas "Lietuviškas kaimas". 

A.A, OLESĖ JUOZAITIENĖ 

Lapkričio 9 d. šios žemės ke-

Balfo 143 skyriaus St. Petersburge darbuotojai savo iškyloje. Iš kaires: 
S. Vaškys, pirm. J. Valauskas, K. Kleiva, V. Kleiviene; stovi: dr. A. 
Kaškelis, J. Jasinskas, A. Plepys, R. Plepienė, R. Jasinskienė. T. Liut-
kienė, prel. J. Balkūnas, P. Vaškienė, inž. A Mačionis, O. Galvydienė, 
O. Kindurienė 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 
NAUJUIU METŲ SUTIKIMAS 

Didžiųjų Švenčių laikotarpyje 
svečių marių marios užplūsta vi
sus saulėtos Floridos pakraščius-
Vietos lietuviai visada džiaugiasi 
sulaukę daug senų pažįstamų, 
draugų ir vėl po ilgesnio laiko iš-1 
vydę išbaluąius veidus. Tuo me
tu vietos lietuvių organizacijos 
suskanta rengti įvairius parengi
mus bei pramogas atostogaujan
čių svečių kadienybei paįvairinti. 

Naujųjų metų bendri sutikimai 
atskirose vietovėse yra ypatingai 
puiki proga visiems —tiek vieti
niams, tiek svečiams — susieiti 
draugėn ir bendroje, pakilioje, 
lietuviškoje nuotaikoje tą vakarą 
pabendrauti bei pasilinksminti. 

Jau per eilę metų gražia traci-
cija yra tapęs Palm Beach Lie
tuvių klubo rengiamas Naujųjų 
metų sutikimo pobūvis. Ir šiais 
metais jis įvyks toje pačioje Palm 
Beach Gardens Holiday Inn di
džiojoje banketų salėje. Šokiams I 
gros "Suomi B and" .pramoginės! 
muzikos kapela. Šokiai, skani va-1 
karienė, šampanas 12.50 dol į 
asmeniui. Kadangi salėje vietų; 
skaičius y r a ribotas, tad klubo 
valdyba tikisi, kad iš toliau at- j 
vykstantieji iš anksto patikins 
sau dalyvavimą. 

Tradicinę Šv. Kūčių vakarienę 
ir šiais metais rengia vietos lietu
vių Bažnytinis komitetas Meto
distų maldyklos salėje. 

SIMO KUDIRKOS FILMAS 

Spalio m. susirinkime J. Dau
gėlienė pasidalino įspūdžiais iš 

savo kelionės į Disney World bei 
naujai įrengtą Bona Vista preky
vietę, kuri savo savitumu yra, 
turbūt, vienintelė šioje šalyje. 

Sekantis klubo narių susirinki-

lionę užbaigė vos nepilnus 4 me- \ taose D a u g džiaugsmo ir gyve 
tos Juno Beach išgyvemui. Olesė j n i m o ^ ^ suteikia Balfas lie-
Juozaitienė. Ji buvo veikli mūsų j t a ^ m B ligoniams, seneliams 

Vokietijoje ir Punsko krašte. 
Reikia daug vargo padėti, 

kol pasiekia lietuvius pagalba 
už geležinės uždangos. Po to 
dar kalbėjo J. Jasinskas ir dr. 
Kaškelis. Po kalbų Balfo pirm. 
J. Valauskas tarė padėkos žo
dį Balfo darbuotojams, kurie 
dirbo sunkų darbą, lankydami 
lietuvių namus, prašydami au-

telkmio veikėja ir tauri asmeny
bė. Iki pat mirties buvo Palm 
Beach Lietuvių klubo valdybos 
narė. Ji palaidota šalia savo mo
tinos VVaterburyje. Klubo valdy
ba lapkričio m. suorganizavo už 
jos vėlę pamaldas. 

Dg. 

St. Petersburg, Fla. 
BALFAS UŽBAIGĖ VAJŲ j 

Balfo 143 skyriaus vajus ei- i 

lausku apvažinėjo visus lietu
vius, gyvenančius St. Pe te rs -
burgo mieste i r apylinkėse. 

Padėkojo ir p ikniko darbuo
tojams, prel. J . Balkūnui . kun. 
J . Gašlūnui, Bakučiams , Liut-
kienei, O. Kindurienei , A. Ma-
čioniui, akordeonis tams Kai
riui ir Aleščikui, Onutei Galvy-
dienei i r Jonui Žostautui . 

Skirstydamiesi svečiai linkė
jo vieni ki t iems susi laukt i lai
mingų kitų me tų i r vėl sėk
mingo Balfo va j aus pravedimo. 

Dabar St. Pe te r sburgo lietu
viai laukia Balfo reng iamo so
listo Algirdo Brazio iš Chica-
gos koncerto. J i s bus vasar io 
7 d. Laukiam i r nepails tančios 
darbuotojos Mar i jos Rudienės, 
Balfo centro pi rmininkės , su 
savo vyru inž. A. Rudžiu. 

Dalyvis 

Brangiai mamytei 

A. t A. Magdalenai Mikučauskienei 
mirus, sūnų ALFREDA, marčią ALICIJĄ, anūkus 
LINDĄ, ALDĄ ir GINTĄ, SESERIS ir BROLIUS su šei
momis ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Petras Blekiai su šeima 

1 
Ii 

mas įvyks gruodžio 12 d. Jame J. ;*a pr ie galo. Prieš kiek laiko 
kuris Vliko seime St. Į buvo surengtas paskutinis 

Petersburge atstovavo Lietuvos 
Valst. Liaud. s-gą, padarys pla
tesnį pranešimą apie šį vliko sei
mą. Po to bus diskusijos. 

"LIETUVIŠKAS KAIMAS" 

Prekybininkas V. Tomkus, ku
rį visi visai pagrįstai vadina Ju
no lietuvių telkinio pradininku, 
šiomis dienomis jau baigia staty
bai parengti vienoje vietoje apie 

ru
dens Balfo piknikas Seminole 
parke. Susirinkę iškylautojai 
būriavosi po palmėmis a r links 
mai užkandžiavo. Džiaugėmės, 
kad piknikas pavyko ir kad 
Balfas gavo gražaus pelno. 

Art inant is Padėkos dienai, 
Jonas Valauskas, Balfo pirmi
ninkas, subūrė visus Balfo dar 
buotojus j savo gyvenvietę 
j iems padėkoti ir juos pagerb-

A A. 

DaiL TELESFORAS VALIUS 
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1977 m. 

gruodžio 1 d., po trumpos ir sunkios ligos, Toronte, Ka
nadoje, mirė a. a. daiL Telesforas Valia, sulaukęs 63 m. 
amžiaus. 

Po vasaros atostogų ir vėl 
Palm Beach Lietuvių klubo na
riai bei svečiai kiekvieno Vhėn'e-
sio primąjį šeštadienį susirenka 
Metodistų maldyklos salėje mėne
siniam narių susirinkimui. Valdy
ba šiuo metu kiekvienam susi
rinkimui parengia atatinkmą 
kultūrinę programą. Rugsėjo m. 
3 d. buvo rodomas kun. A. Kezio 
parengtas filmas — Simo Kudir
kos sutikimas Chicagoje. Šis fil
mas visus susirinkusius giliai su
jaudino ir paliko šio įvykio tra
gedijos ir jos laimingos atomaz
gos neužmirštamą prisiminimą. 

Panašių filmų rodymas yra di
džiai naudingas ir reikalingas 
Floridos lietuviams. Juk šio kraš
to lietuviai yra tūkstančiais my
lių atskirti nuo visų mūsų visuo
menės ir kultūrinės veiklos cent
rų. Tad panašūs lietuviško gy
venimo filmai yra nepamainoma 
priemonė juos ir vėl artimiau 
surišti su bendrąja lietuviškąja 
veikla ir tuo pačiu paskatina pa
ieškoti būdų bei priemonių pa
tiems prie jos prisidėti ar bent ja 
paremti. 

Ateityje klubo valdyba yra nu
mačiusi daryti pastangas gauti ir 
daugiau panašių filmų ir jas pa
rodyti ir kitose Floridos vietovėse. 

Liko dideliame nuliūdime žmona Aldona, sesuo Va
lerija Čepaitienė su šeima, žmonos sesuo Gražina, jos 
vyras Sigitas Krasauskas, jų vaikai su šeimomis ir kiti 
giminės bei artimieji. Lietuvoje liko ^bcolių ., vaikai : 
Andrius, Vytautas , Rodrigas, D a r i j a ' i r Algimantas su 
šeimomis, o taip pat gimjin.es. i r d r a u g a i . , _ . _ . w 

Palaidotas gruodžio 5 d. Anapilio lietuvių kapinėse 
iš Prisikėlimo parapijos bažnyčios Toronte. 

Nuliūdę: Žmona, sesuo fa* giminės 

REVERL Y HTI±S G PLTNTCIA 
Telef.: P S 8-083S tr PR R-08S4 
Taip pat naujoji Barboros Ir 

Gene Drishių krautuvė 
I H E DABY ŠTOKE 

mu SoofbwB8t Bwy, Oak U m 
TeL 499-131* 

— Gėles visoms progoms — 

JUSTINA STELLA PUKSMIS 
PAGAL TĖVUS KLTNOVSKY 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 6 d, 1977, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje, 

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Stella Imirsek (naš
lė a. a. Louis). Josephine, Žentas John Bojnansky, ir Mary Banky 
(našlė a. a. Joseph), 8 anūkai, 6 proanūkai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Čekoslovakijoje liko brolis Anton Klinovsky ir 2 švogerkos 
Mary ir Therese su šeimomis. 

Priklaus* šv. Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marouette koplyčioje, 2533 West 

71 Street 
Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 10 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atrydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
ryvauti tkree laidotuvėse 

gimines, draugus ir pažįstamus da-

Nu^adę: Dakt«75> 5ect2s., £=£kii Ir p«SL=£fcaL 
Laidotuvių direktorių Do&itf A K£cu* ?«L 476-2M3 

Mielajam kolegai 

A. t A. Yef. dr.. VALENTINUI BAGDONUI 
netikėtai mirus, jo žmoną BIRUTĘ ir kitus gimines 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi jo kolegos klevelandiškiai: 

Vladas Bložė 
Stasys Jankauskas 
lustas Kuncaitis 
Vytautas Maurutis 

P A D Ė K 
; A. f A. 

VINCENTAS LAVINSKAS 
Gyveno Marąuette Parke. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1977 m. lapkričio mėn. 16 d. 

ir 19 d. po gedulingų pamaldų Švč. Margeles Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje buvo nuiydėtas ir palaidotas Sv. Kazimie
ro Lietuvių kapinėse. 

Pasilikusi giliam liūdesyje, nuoširdžiai dėkoju 
Heb. kun. Ant. Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedulin

gų šv. Mišių auką ir jautrų pamokslą. 
kan. kun. Vacį. Zakarauskui už sukalbėjimą maldų koply

čioje ir palydėjimą j amžino poilsio vietą, 
kun. Ant Puchenskiui už ligonio aprūpinimą sv. Sakramen

tais, atsilankymą j koplyčią ir maldas. 
kun. J. Juozevičhii už sukalbėtas maldas koplyčioje, 
kun. Pranui Kelpšai, šv. Kryžiaus ligoninės kapelionui, už 

d^vyavjma, gedulingose pamaldose, bažnyčioje. 
jsoL Jomu Vazneliui už giedojimą ir An t Kalvaičiui už var

gonavimą per gedulingas šv. Mišias. 
- . . gjffiĖ, PggiF* .fey JĮKgu4. .§tąrkjĮi. n&.rūpestingą gydymai 

^suririar if ilgai sergančio mano mylimo vyro. 
Širdingiausias ačiū Danutei šlenienei už jos prielankumą 

ir paguodą ir Sofijai ir Ant Valiams už manės užjautimą ir 
visokeriopą pagelbą. 

Ypatinga padėka mano sūnėnui St. Vilučiui ir jo žmonai 
Mikutei už nuoširdžią ir rūpestingą pagelbą mano sunkiomis 
dienomis. 

Dėkoju mieliems grabnešiams Raimundui slėniui. Jonui 
Izokaičmi, Alfonsui Mickevičiui, Jonui Braziui, Viktorui Jaš-
mantui ir Stasiui Vilučiui. 

Dėkoju visiems, visiems, kurie lankė mano sergantį vyrą, 
jam mirus, atsilankė j koplyčią, dalyvavo gedulingose šv. Mišio
se, palydėjo j kapines, maldas, šv. Mišių aukas ir už nuoširdžias 
užuojautas. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir jo štabui už 
malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

liūdinti žmona VALERIJA 

A. t A. KONSTANT BURBULIS 
Gyveno Šv. šeimos Viloje, Lemont, m. Anksčiau gyveno 

Crown Point, Indiana. 
Mirė gruod 7 d., 1977, 8:45 vai. ryto. sulaukęs 90 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Phyllis Rubio, 

Loretta, žentas Mike Davoust. ir Virginia, žentas Harry Eng-
berg, 2 anūkai: Marilyn su vyru dr. Ralph Vogler ir Joim Eng-
berg. sūnėnas Anthony Shlikas su žmona Klema ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Markiewicz kopi.. 108 Dlinois St., Le
mont UI. Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 9 d. iš kopi. 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Alphonsus parap. bažnyčią, Lemon-
te, kurioje 10 vai. Įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvės* 

gimines, drugaus ir pažįsta-

SdiGdę: Dckterys, iectas ir zitksL 

Mūsų mielam 

A. t A. Dr. VALENTINUI BAGDONUI 
mirus, jo žmonai BIRUTEI nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Elena ir Adolfas Miliai 
Vanda ir Gediminas Balukai 

E U D EI K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS ir GERAL0AS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN W E . 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S0NUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYffOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhlll 6-2345-6 
14 i 0 So, 50th Ave.f Cicere TOwnhall 3-2108-9 

AIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LITTJANfCA AVE. TeL YArds 74401 

STEPONAS C. LACK OACKAWICZ) Ir SŪN0S 
»14 W. 2Sra PEACE Tet VlrgM* 7-4*71 
2424 W. 69th STREET TeL REpabHc 7-1213 
11029 Soatlroest Hlghw*y. Palos mite, IEL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. OAEIFORN1A AVE. T* LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 SO. HAESTED STREET leL F Ardu 7-1011 

JURGIS F. RUDMIN 

SSIO SO. LITTJAN1CA AVE. TeL T Aide 7-1L38-30 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. fiOtt A T S , CICERO, Q L TeL OEytnpU I-IOOZ 

^ - * v 

http://gimjin.es


DRAUGAS, pesSrfaCeBis, MT? aL grnodžio a ė n . 9 <L . 
i 

x Charakterio tvarkymas —i 
tinkamas Kalėdoms pasirengi-į 
mas. Šia tema bus skaitoma 
494 Alvudo radijo paskaita šį 
šeštadienį, 9 vai. r., Sofijos Bar
iais radijo šeimos programos 
metu. 

X Jurgis Malskis, ClevelandoĮ 
X Kalėdą eghitės programa į JJB v eįkėjas, buvo atvykęs jį 

Lemonto lituanistinėje mokyk 
loję bus gruodžio 11 d., sekma
dienį. 3 vai po pietų mokyklos 
patalpose. Bus trumpa progra
ma, kūną atliks mokiniai, ir 

Chicagą ir dalyvavo JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos 25 
metų jubiliejiniame minėjime ir 
baliuje. 

X Jurgis Malskis, JAV Liet. 
atvažiuos Kalėdų senelis su do-1 Bendruomenės Oevelando apy-
vanėlėmis visiems atsilankiu-1 &&& yaidvbos pirmininkas, 
sems vaikams. Po programos j m u m s a t s įun tė malonų laišką, 
bus vaišės visiems svečiams, | ]oixiuo n U 0širdžiai padėkojo 
tėvams ir vaikams. Visi kvie- į "Draugui" ^ Lietuvių dienų 
^ l anu* parengimo Clevelande garsini-

X LRK susivienijimo 163 kp. mą, palinkėjo geriausios sėkmės 
minės 50 m. veiklos sukaktį ir pridėjo čekį. Laišką baigia 
gruodžio 11 d. Šv. Mišios žodžiais: "Siųsdamas "Drau-
10:30 vai. ryto Švč. M. M. Gi- gui" 50 doL paramą, linkiu ir 
mimo parapijos bažnyčioj, po toliau žadinti savo lietuvišku 
to susirinkimas ir kavutė para- žodžhi mūsų brangios tėvynės! Prieš vienerius metus gruo-
pijos salėje. meilę". Už auką ir linkėjimus į džio 13 dieną staigiai mirė mu- į 

X Inž. Eugenijus Bartkus, nuoširdžiai dėkojame. 
Bartkus & Associaties kompa-į x Eleona ir Vladas Velžai 
nijos prezidentas, buvo išvykęs apmokėjo "Draugo" prenume-
kompanijos reikalais į Europą, ^ ą palinkėjo dienraščio dar-
kur lankėsi keliose valstybėse, buotojams linksmų švenčių ir 
po to vyko į Pietų Ameriką. paliko 17 doL auką. Už viską | 

CHKAfiOS 
ŽINIOS 

SUDEGĖ 4 VAIKAI 

Prezidiumas ir vėliavos lapkričio 27 d. Chicagoje Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos surengtame Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjime kalba A, Juškevičius. Toliau: E. Vengianskas, K. Leonaitienė, K. Milkovaitis 
kuru J. Borqvičius, pulk. J. Švedas, pik. A. Tveras ir pik. K. Dabulevičius Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KOMPOZITORIŲ 

VLADA M i " " * | 
PRISIMENANT 

IŠARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBISE 
Jurgis Jurgutis, einąs at

sakingas pareigas Fordo kon> 
I panijoj Detroite, buvo išvykęs 

Gaisre žuvo 4 vaikai nuo 9 į j pįetų Ameriką tarnybos rei-
mėn. iki 9 metų amžiaus. Degė balais. Savaitę laiko praleido 
Reed šeimos namai 6346 So. Meksikoje, o iš ten nuskrido J 
Ellis, Chicagoje. Jų motina §an paulo, kur išbuvo beveik 
Althea, 27 m., išliko sveika, bet dvi savaites. Ten turėjo pro-
išsigelbėjo iš liepsnų tik iššok- gog susipažinti su vietiniais tiek
dama iš antro aukšto balkono, tuviais, aplankyti lietuviškas 
Ugniagesiai sako, kad gaisras parapijas. Ypač patiko Brazi-
galėjo kilti nuo cigaretės, nes j ivja> nes ten yra pati vasaros 
Reed prisipažino rūkiusi sofoj 
prieš užmigdama. 
TIRS McCORMICK PARODAS 

Spaudoj iškėlus, kad McCor-

pradžia, viskas žaliuoja i r 
žydi. 

Albina Lipčieoė, JAV LB 
Connecticuto apygardos pirmi
ninkė, žmogaus teisių paverg-

mick parodų rūmuose, Chica-; t 0 j e Lietuvoje pažeidimo klau-
goje, daug vagysčių ir daugjgįmais kreipėsi į prez. J . Car-
išnaudojimo, perdaug imant už j terį ir valstybės sekretorių C. 
parodų įrengimo darbus, pa-jvahce. Į abu kreipimus lals-
skirtas Samuel K. Skiiiner tuos 
reikalus ištirti. 

Prof. Vladas Jakubėnas tuojau vadovybės metų bėgyje jvyku-
pradėjo dirbti savo profesijoje sius susirinkimus, parengimus,, 
— vertėsi pamokomis, turėjo: kuopos reprezentacinius pasi-į^e*et^ mėnesių. 
fortepiono studiją, ruošdavo! reiškimui, laivo veiklą, finansi-| BDUJONINĖ STATYBA 
solistus, įsijungė i lietuvišką' nius reikalus, išvykas ir k t Iš 

kais atsakė valstybės sekreto-
Tam jis skirs j riaus padėjėjas H. Carter HE, 

į iškeldamas prez. Carterio tvir> 
tą užsiangažavimą žmogaus 
teisių srity. 

I — ~ T "-"-l T j ™ « i k « P * ™ * akompanuoda- ko buvo matyti, kad Chicagos! į į į 2 2 ^ J £ S E ~ 3T° ***? ™*™** 
| akos profesonus, komponto-j 8 o f i a t ^ koncertuose. Su Gen. T. Daukanto jūrų šaulių b u r ? e b u s PftatytasoO aukštų;[ma. rjg Santa Momca apylinkės 

rius, pedagogas ir muzikos kr* ' d ė k i n prisimindavo solistę! kuopa 1977-siais metais buvo f i g o m s dangoraižis, išaugs; Talkos Lietuvai komisija su-
tikas Vladas Jakubėnas sulau- 5

J o n u £ a i t e > J ~ J i a m da-1 darbinga, gan plačiai reiškėsi J a n g u s apartamentai, k o n - | j m t u disidentų V. Petkaus i r 
kęs 72 metų amžiaus Lietuvių ^ J v e i k l o j e t smaMai p a a u g o dominijai, prekybos centrai.; Ant. Terleckio reikalu kreipėsi 
visuomenė tiek nepnklausomy- fe J£ Zt^tZlc^^ d* in«mJ ,»«n «ir»i*m«rf ir «™™sir«i Ta1 suplanavo De *. Romano,| j 

I bes metais Lietuvoje, tiek išei- je, pati net atrinkdama dainomsi narių skaičiumi ir finansiškai I j septynis JAV kongreso narius, 

ATLEIDŽIA 700 

. . . . . . tekstus. sustiprėjo įgaudamas lėšų iš turtingų Ira-1 trijų amerikietiškų" dienraščių 
Nors Bartkų Seimą gyvena dėkojame. E. ir V. Velžai atei- Į J W J gem pažino. Jį pa-, ^ ^ ^ J a l c u b ė n M ^ ' 8 U s i r m k i m o ^ b u_ino verslininkų. Reikės 2,5 bil. j redaktorius ir septynias radijo 
apie 60 mylių nuo Chicagos, n a n č i ą „ ^ brenda Kafi- ~ " £ j 2 ° i T^J^, b u v o S e r a s m u z i k o s k i i t i k a s ' v ° s k i r t a ^ e t ™ » *armi» p a - ' d o l e r i ^ - televizijos stotis. Visų pr* 
Danguole Bartkuviene kas ses- f o r n i j o n * ̂  į chicagą sausio j t i k o s f ? * ? " į is jo dalyvavi- T padrąsinančiu jėgų atkūrimo paminėįnui. 
tadienį veža vaikus , htuanisti-, ̂  pabaigoje. ™> m u z ^ a m e , visuomeninu- ' J ^ ^ ^ į ^ n v o pradėta Jūrų lauSų 
ne mokvkla. o sekmadieniais į v i<rn»>» p<w>hi« - Pooevičras m e i r kultūriniame gyvenime. ... * H ~ _ u ,,F . ~ \ , 4 . ^ T Y * 
uc xi «v. ą u sc " » » * x Ignas foeius focevicius _ , . . . „ Sr^ . apraiškas. \isą savo g>-vemmą ,'Nemuno , , rinktinės dalinių, 
sKautų sueigas. po š i r d i e s PriePuotio guli šv. — v * ^ ^ v — » ~ ™ - ^ j a u t r i a š i rdimi stebėjo mūsų Gen. T. Daukanto ir "Klaipė-

x Prof. daiL Ar\ydo Algmino Kryžiaus ligoninėje, 511 kamb. Pačioje savo jaunystėje pa- veiklą, ak:yviai dalyvaudamas dos" jūrų saulių kuopų vėliavų 
meno paroda bus atidaryta ^orĄ jau galima lankyti. ^ j milo muziką, baigė mokslus ir muzikos pasaulyje. . Amžiny- įnešimu. I prezidiumą buvo pa-
šiandien, gruodžio 9 d. 7 va i : >< Kun. Zenonas Gelažius,! visa širdimi j ją įaugo, tapdamas bėn išeidamas jis paliko giliai kviesti: LŠST pirm. K. Milko-
vak. Čiurlionio galerijoje. Į pa--Chicago, UI., savo sveikinimus (vienu kūrj'bir.gųjų mūsų tautos įmintas pėdas, gražų kūrybinį vaitis, LŠST vyr. kapelionas 
rodos atidarymą vyksta daug i "Draugui" parėmė 10 dol. au-1 kompozitorių. Jis kūrė per visą lobį ir didelę duoklę lietuviui ir kun. J. Borevičhis, Lietuvos 

syta imtis akcijos, suėmimus 
pasmerkiant Belgrado konferen-

Importuo jant pigesnį užsienio j ei joje, spaudos ir komunikacinių 
plieną, siaurėja JAV plieno fab- į priemonių vadovams priside-
rikų darbai. Pietinės Cbicagos j dant atitinkamais komentarais. 
ir Gary plieno liejyklose atlei-į . 
džiama daugiau kaip 700 plie-1 

savo gyvenimą neprikl. Lietu-; Lietuvai. Kūrėjų savanorių są-gos ir 
'Nemuno" rinktinės pirm. pik. 

no darbininkų. 
NUBAUDĖ GYDYTOJA 

lietuvių ir iš Beverly Shores, • k*> Dėkui. 
nes po jo pirmosios parodos! x Lietuviškų knygų ir plokš- voje ir išeivijoje. Jo stalčiuo- j Aleksandro Kučiūno ir kun. 
daug kas įsigijo dailininko pa- ^ u u •* didesnę sumą "Drauge" E e liko rankraščiuose daug kū- į Algimanto Kezio rūpesčiu yra ! J. Švedas, LDK Birutės dr-jos 
veikslų. įsigijo: Petras Peleckas, Barbo- jybos. niekada dar negirdėtų \ rengiamas šio kūrybingo muzi-'pirm. K Leonaitienė, LKVS 

x Rūta \rbienė buvo išvv r a T a u ^ n i e n ė ' Vytautas Juodi- kūrinių, Kurie laukia rūpestin-; k o minėjimas vienerių metų "Ramovė" Chicagos skvriaus 
k««i i TTinrida fl*n«n<ni Zr»- * " f ^ « « t o g » i m ) , dr. Alek- g o s rankos ar iniciatorių juos; m i r t : e s p r o g a - Minėjimas įvyks pirm. pik. A Tveras, gen. št. 
a r t ^ k * m d S r i r t a T k u r i dfr ]*** Ž e m a i t i s i š L e o r i a ' N J ' ! Parodyti muzikos pasauliui j R o d ž i o 11 d., 3 vai. p. p. Jau- pik. K Dabulevičius ir kp t A.!. - , , . . 
TmLTvžLŽZ Ž££>\ X ** Gtnam* C h i C a g 0 ' ffi-'! P r 0 f - Vladas Jakubėnas savoį n i m o c e n t ^ salėje. Muz Alek- Juške^čius. k ^ TOtat* 
^Hmn « J H H T > s « q

m o ^ ° , genčių proga aukojo'Draiigui" ; k ū r y b o s likimu labai sielojosi. I s a n d r a s Kučiūnas kalbės "Vla-; Žodį tarė LŠST vyr kapeli MOKYKLOMS 81 MTL. DOL. 
Z f a ^ d t ^ t l i L ^ i « ^ ^ 1 0 d ° L D ė k ° J a m e - Velionis buvo ypatingai darbš- j & jakubėnas - lietuvis kom- kun. J. Borevičius. Prezidiumo' 
! Z J ! _ „ ~£Z Z^Z t S S " ' X D r* fc-~ ***** R'">Ck* i tUS- G ^ e n d a n a a s Chicagoje,! porterius". Paskaitoje prelegen- nariams buvo prisegtos liotuvtt-
W n i ? r ^ l v m T i M S K*L' *** m- ******* " ^ « " * : sunkiai negaluodamas, vis ras- Į t a a a n a i i z u 0 s prof. Vlado Ja- kosios trispalvės juostelės. 
« r a k r ^ T J ^ ^ T i ^ S r ! Č i u i 1 0 do1- a , a k ą - AČiŪ- i davo laiko tęsU muziko darbą. į kubėno kūrybą. Sol. Dana Kpt. A Juškevičius skaitė tu
ne, aktyviai įsijungusi i lietu-; y P o ^ ^ ^ dolerius aukų 11949 m rugsėjo mėn. muz. j stankaitytė atliks komp. Vlado riningą paskaitą. Žuvusių ko-

Dr. Mohammed Ali Navabi-
Madar, anestesdologas, neteko 
teisės praktikuoti mediciną, nes 
buvo pastebėtas, kad 1976 m. 

j balandžio mėn., kai asistavo 
' operacijai, įsileido sau narkoti-

Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų išlaikymas metams kai
navo 81,7 mil. doL Kiekvienam 
moksleiviui išeina po 273 dol. 

vių visuomenini gyvenimą, taip | a t g i u r t e . Algirdas Čepulis. Juo- į Sarpaliaus pastangomis atvyko j Jakubėno keletą dainų. Šia vose ir mirusių karių atmini 
pat priklauso ir amerikiečių; ^^ 2iiioni3 .Kot ryna Graudušie- į Amerikon. Jakubėnams šis ge-j p r o g a pažymėtina, kad kun. ] rnas buvo pagerbtas minutei 
moterų organizacijoms. 1 ̂  M a g d a i e n a Palaikienė. Mary j radaris pradžioje daug padėjo. Į Algimantas" Kezys >-ra prof. susikaupimu 

X Rašyt Vinco Ramono.V. Tamulionis, Stasys Baniulis, 
"Kryžių" romano anglų kalba; Feliksas Sereičikas, Angelė 
(Crosses) dar buvo "Draugo" Čeikauskienė, Brano Bendorai-

\ lado Jakubėno gyvenimą jam-1 Po paskaitos vyko naujai į 
C"1" žines filme, bet jis dar nėra Gen. T. Daukanto jūrų šaulių X Dr. A. Vaitiekaitis, 

cinnati, Ohio, dėkodamas už j gaiutinai išbaigtas. Be to, yra kuopą įstojusių narių - jūros j 
administracijos gauta ir yra į tis, Jonas Jasiūnas, Albina Bi- į korteles ir sveikindamas šven- \ susidaręs specialus komitetas, saulių priesaika, kurią pravedė 
pardavinėjama. Ši puiki šven-1 kinienė. Uršulė Skrebutėnienė, į čių proga, aukojo 15 dolerių. % icUrig rūpinasi komp. Vlado Ja- LŠST Vyr. kapelionas kun. J. 

kubėno kūrinių išleidimu. j Borevičius. Iškilmingą šaulio 
J. Jannšaitis Į priesaiką davė 16 jūros šaulių, 

moterų ir vyrų. 

tinė dovana tekainuoja 4 dole- '• Genovefa Mitsevitz, Stasys Gru-jLabai ačiū 
rius. Norintieji gauti prašomi i šas. Gaida Zarkis, Kazys Me- į x Stasys Jurkūnas, žinomas 

reckis. Visiems maloniai dėko- j čikagiškis. dėkodamas už kor-
jame. (teles, atsiuntė 10 doL auką. 

X Danutė Kavalienė, Chica-j Labai ačiū. 

rašyti "Draugui". 
X Eleanor Zapolis išleido sa

vo pieštas švenčių sveikinimo' 

CHICAGOS JCRŲ ŠALTJAI 
PAGERBĖ KARIUS 

go, BL, savo sveikinimus j x J. Gudaitis, S t Louis, Mo., • Lapkričio 27 d. Vyčių salėje, 

MARIHUANA 

JAV gydyto* s ^ u n g e ta-Į " ^ S T ^ J T t S S 
r\-bos suvažiavime Cmcagoje; tarptautuiianie madonų meno tesO-
Lškelta, kad marihuanos rūky-j vajyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
mas kenkia plaučiams, būna į National Award Amerikos dailinia-
nriežastim r.adažnėiusio širdies! *V profesinėje sąjungoje New Yor-priezascim paaaznejusio siroues fe ^ ^ ^ ^ p o ^ ^ W2^ 
plakimo ir net psichinių sutn- Į N Q m o n o g r a f i j a t kxai y^ didelio 

formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 

kimų. 
CHIRURGIJOS VEDĖJA 

Susirinkimo iškilmingoji dalis į 
j buvo papildyta filmu "Gen. Sta-

korteles su purpleliu ant b ė r i o . ^ a m g f T parėmė 10 dol. auka. \ atsiuntė 10 dol. auką. Maloniai i įvyko Gen. T. Daukanto jūrų I Z ^ ^ ^ J ^ l ~ T * ' 
šakos Dėkojame. ; dėkojame. 

X Leokadijos Braždienės X Stella Sheputis, Cicero. UI., j x Domicėlė ir Povilas Bal- • sirinkimas. 
I šaulių kuopos narių metinis su- tęsiant dienos pagrindinę mintį 

Dr. Olga Jonassen, 43 m., pa
skirta Cook apskr. ligoninės 
chirurgijos vedėja su metiniu 

Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kurtomis progo
mis įteikti bent kam: sretimtsu-
čiui ar lietuviui. 

maisto produktų krautuvė, 3617 I švenčių progra aukojo savo dien- čiūnai, Mission Viejo, Calif., I Pirmi rinkau jant kuopos pir- ^ ^ ^ ^ ^ g ^ Į ̂  
W. 71st S t , telef. 7*8-2030 į raščiui 10 doL Maloniai dėko- palinkėjo "Draugo" darbuoto- . mininku: Ed. Vengianskui ir i J į ^ ^ „ ^ ^ įgyvenamu žo-
ir Swanson, 2502 West 6Srd! jame, i jams linksmų švenčių, užsisakė; sekretonautant B. Aniuiiui, bu- į d a u k a l b ė j 0 į susirinkusius. 
S t , telef. 925-1533. Kūčių ir! x Dėkodami už kalėdines kor- didesnj kalėdinių kortelių kie- į vo aptarti Gen. T. Daukanto' 
Kalėdų stalui paruošta įvairių teles, aukų po 5 dol. a ts iuntė-kį ir atsiuntė auką. Ačiū. j jūrų šaiuų kuopos einamieji! 
silkių, dar daugiau žuvų patie- Bronius Aušrotas, M. Bružas, I x Sara Pranokūnas, Inglesi- į reikalai, lietuviškiems laikraš-
kalų. penkių rūšių vinigretai,; Petras Kausteklis, Emilija Pikš- j de. UI., dėkodamas už korteles, j čiams. radijo bei televizijos pro-
aguonų pienas, sližikai, bars- j ris, Ona Ivaškienė, Vincas Ru- į atsiuntė 10 dol. Ačiū. 
čiai, gr\-bų ausiukės, medaunin- seckas, P. Rulis, Ona Kalmaus-Į x Po 5 dolerius aukojo: 

atlyginimu 74,000 doL Ligi šiol j ^ ^ DRAUGĄ 4Bį6 W ^ 
1 .. t «,• • v - x~ 63rd St. Chkago. IL. 80029. Ui* 
ji buvo Bhnois univ. hgorunes; ^ ^ ^ j ^ ^ Z?£J£ 

generolas, valstybininkas, moks- i r k e l e t o s k l t u ligonmių chi-į am,, minojaus gyventojai 
liniukas ir LŠST garbės narys I " * * Ligtolinis Cook apskr. į 5 proc. mokesčių. 

Į a. a. Stasys Dirmantas gyvu. I Chirurgijos vadovas dr. G. Moss | 
perėjo dirbti į kitą ligoninę. 

kai ir kita. Be jau žinomų mū- kas. P. Burkauskas. Marija 
sų įvairių tortų dar turime 4 rū- Petrauskienė, J. Žukauskas, Ro
siu naujų tortų, jįvairių mėsos mas Libus, Vitas Kazlauskas, 
ruliadų ir visa, kas tik reika-; Labai ačiū. 
linga Kūčių bei Kalėdų stalui. x Vladas Kaupa ir šeima, 
Užsisakykite iš anksto, kad Philadelphia, Pa., pasveikino 
spėtume jums paruošti, (sk.). i "Draugą" ir atsiuntė 10 dol. 

vx • J -. • *• -4 *• ^ ! auką. Labai ačiū. 
X Audrone šimaityte, Terra, "^ T _ . _ . . » . , . . . , . . . X Leonas Balzaras, Chicago. 9 Studijos savininke ir kerami-i_, ». ^ . .f. , , , . . . w- >. ! UI., žinomas visuomenes veike-kos mokvklos vedėja, švenčių . . . , , " , , . * ,.. jas, dėkodamas proga skeibia savo studijos dar- , . _ , , f M ,. . , r t . į aukojo 8 dol. 

bų išpardavimą gruodžio 10 u* 1 J 

Jurgis Gepneris, Chicago, 
Pranas K. Urbutis, Chicago, 
K. Bargelis, Chicago, 
V. Grybauskas, Chicago, 
M. Kavaliauskienė, OI. Fields, 
Myk. Bucelavičius, VVheaton, 
S. M. Josephine, PittsDurgh. 
Visiems dėkojame. 

gramoms išskirstyta 300 dol. 
aukų. Romo Kalantos paminklo 
statybai paskirta 100 dol. ir iš
klausytas kuopos pirmininko 

CHICAGĄ — KUBA 
Gruodžio 22 d., pirmą kartą 

I po 17 m., atidaromas tiesiogi-
I nis lėktuvų susisiekimas tarp 

Šiuo įspūdingu Lietuvos Foto 
archyvo pagamintu filmu baig
tas Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos susmukimas. V i s i i C h i c a g o s k K u b o 3 aerodromo 
dalyviai, šauliai bei svečiai, kuo-, S r n y r n o j e . Susisiekimą palai-
pos pirmininko buvo pakviesti I k y s TWJk bendrove lėktuvai. 

i prie užkandžių. 
padarytas išsamus 1977 metų Susirinktao dalyvtal turėjo L ^ išrix±ti. y 3 ^ 1 ^ , F . 
iT™AtiZTZVziL™ I p r ° ? O S "S**!* f " V e 6 a M ; Mackevičienė ir A. Zailskaitė. kuopos veiklos, apsvaiginu pra-1pabendrauti. Visi buvo pa-; Posėdžio metu buvo aptarta 

kviesti gruodžio 17 d. Vyčių! c h į c a g o s a t e i t # sendraugių to-
- - Mvn wvrąnMmei a n - i £ a l ė j e ^ ^ u t i G e n - T« D a u - |bmesnė veikla. Visi ateitinin-gianskas savo pranešime »P" k a n t o ruošiamoje Kūčių vaka-

žvelgė Chicagos jūrų šaulių bei 

nešimas 
Enopos pirmininkas E. Ven 

•rf T -

korteles. už 
Ačiū 

•- J - XA J- • • 1 J- • > ~ Ankų atsiuntė: po 4 dol. 11 d., šeštadieni u- sekmadienį, i _ . . . . r . ' ., . - 7 1 • • •" 1— Jonas v meninas. Antanas nuo 12 iki 6 vai. vak. ir kviečia _, . .. _ . . __ _ .. A ., Gelazrus; po 3 aol. — V. Genys, lietuvius ir jų draugus jsigyti , . _. , *.. . _ „ f - J / . V. Kundrotienė, R. A Kaspa-
sau ir dovanoms studijos darbų. 
Adr.: 2951 W. 63rd S t , telef. 
925-4049. (sk.) . 

raitis, Albert \Vanagat. J. Le-
chavičius. Al. Manvydas. J. Su
gintas. K. Jakštas, R. Šliažas. 

X Muz. Mado -lakubėno ^^e- Dėkojame. 
nerių metu mirties minėjimas X Mrs. Anthony Poškus, Du 
bus šj sekmadienį, gruodžio 11 Bois, Pa., mums rašo. kad 
d., 3 vai. popiet. Jaunimo centre.! "Draugas" yra labai naudineas 
Akademinėje dalyje kalbės j visiems lietuviams, ypač pensi-
muz, A- Kiičiunas, meninę pro-1 ninkams, palinkėjo linksmų v A l a n t 0 r o m ano "Liepkalnio Bodyba" Butiktuvėse romano mecenatai-. 
gramą atliks soL D. Stankaity- i švenčių. Kartu pndėjo 8 dole- dr. Leonas ir Irena Kriauceiūnai ir "Drauge • itatovas rcd. B. Kviklys 
te, Jėjimas laisva auka, (pr.K|rn| auką. Ačiū, Į Nuotr- A, S«Stoko 

nenėje. J . & 

CHICAGOS ATEITININKŲ 
SENDR.\CGIŲ VEIKLA 

kai kviečiami dalyvauti atei
tininkų kūčiose gruodžio 16 

j dieną. įsijungti į vysk. V. 
I Brizgio 50 metų kunigystės 
1 minėjimą, dalyvauti Lietuvos 

Chicagos ateitininkų sendrau- j nepriklausomybės — Vasario 
i gių valdyba susirinko dr. J. • 16-tos minėjime, renkant aukas 
, Gliaudelio rezidencijoje Oak šiam tikslui. Prašomi surengti 
i Lavv-n. BL, valdybos posėdžio, i gavėnios metu seminarą, pa-
! Posėdyje dalyvavo visi valdy- •. kviečiant atitinkamus paskaiti-
; bos nariai, pasiskirstydami pa-; ninkus. Balandžio 30 dieną 
j reigomis: inž. M. Šilkaitis — surengti Chicagos ir jos apylin-
! pirm., dr. J. Gliaudelis, dr. A. kių ateitininkams šeimos šven-
i Šležas — vicepirm., inž. K. Pa- te Jaunimo centro didžiojoje 
I bedinskas — iždin., A. Kleizie-; salėje. Vėliau visų ateitininkų 
nė — sekr. ir A. Povilaitis — išvyką į gamtą ir bendras po-
narys. Chicagos ateit, sendr.; sėdis. sutarta glaudžiau ben-
valdybai prašant, kapelionu su- dradarbiauti su jaunimu ir vi-
tiko būti kun. J. Borevičius. Į somis kitomis ateitininkų orga-
revizgot komiigą miirinkimn į ruaacijomia. j . G. 

iiniiiiMiiiiiiiimiiiiim 
PaikJ dovsM 

gftpM 

Popular Lifhuanian 
Recipes 
8oredagsvo 

iooapias DauivmnBaa* 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

šiom dienom Draugo spaustu*! 
tsieido septintą laidą iios puplia-
r.ot virimo knygos. J. Dauivmrdio-
oė vėl patikslino Ir pagražino Uą 
laida naujais paruosimais 

Tai geriausia dovana naujom 
fanonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supazindin-
iami juos au lietuviiku maistu tr 
virimu, si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir U-
tataučiu darbo vietose Ir orgaaisa-
djoae 

Knyga yra labr: graliai |r»ta to 
«u apalvotomis iliustrad toana La 
Hai patogi vartojimui 

UMsakykite pastų 
DRAUOAS, Rnvts nkvHa* 

«M5 Wwt BSrd Streel 
Chicago. IIBsMis 

Kaina $4.00. Pridėkite 30 centus 
aaite iilaidoms Illinois gy tauto 
ial pridėkit* 30 centų 
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