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Religinio gyvenimo 
problemos 

Pamgolii mūsų tautiečių nesugeba suprasti sunkių ir painių religinio gyvenimo prob
lemų ir kaip labai suvaržyta bažnytine veikla 

15 

Lietuva yra išbuvusi Rusijos 
okupuota beveik 200 metų (1795 
— 1977), neskaitant trumpo, 22 
metų (1918 - 1940) laisvės lai
kotarpio. Lietuva per tą laiką nuo 
nuo savo pavergėjų yra daug nu
kentėjusi. Ji buvo ne tiktai api
plėšta, bet turėjo ilgai ir sunkiai 
kovoti ir kentėti, siekdama išsau
goti savo didžiausias vertybes: ka- tikintieji, susitikdami su į Lie

tuviškas parapijas, suorganizavo kintiefi kalėjimu. Jie neturi su-
savas mokslo, meno įstaigas ir pratimo, kaip plačiai Lietuvoje 
draugijas. Čia jie leidžia savo katekizacija vyksta katakombiniu 
laikraščius, vieningai ir ištver- būdu. pravedama nebijančių nei 
mingai gina pavergtosios savo tė- administracinių baudų, nei kalė 
vynės teises, sugeba rasti galimy- jimų kunigų ir tikinčiųjų. 
bių painformuoti net žymius Baž- Pasitaikė net tokių turistų, ku-

>si, kodėl vežami į Sibi-nyčios atstovus ir paveikti politi- rie stebėj 
nius ir visuomeninius veikėjus rą lietuviai nepaskambino tele-
užstoti kenčiančią jų tėvynę. fonu milicijai, 

Mūsų tautiečiai, dvasininkai ir 

kad sulaikytų jų 
ištrėmimą. Jiems dažnai sunku 
atskirti, kuriais asmenimis gali 
ma pasitikėti, kuriais negalima. 

Norėdami išsaugoti savo gyvy
bę ir laisvę, bėgdami nuo nemė
giamos karo tarnybos okupantų 
daliniuose ar mirties Sibiro pus-

talikų tikėjimą ir tautiškumą. Lie- tuvą atvykstančiais turistais tau- J i e ^ n S t a o j a . kiek 
tuviai ilgą laiką buvo įvairiais bu- tiečiais arba patys viešėdami už
dais išnaudojami, persekiojami, sienyje, pastebi, kaip daugeliui jų 
masiškai tremiami ir net žudo- sunku orientuotis Lietuvos religi

nio gyvenimo painiuose klausi
muose. Daugelio problemų ne
pajėgia suprasti arba išspręsti, ne
skaitant negausių išimčių, net 
aukšto laipsnio dvasininkai, ne-

, ,. . kalbam aoie eilinius tikinčiuo-
nynuose, daugelis lietuvių atsi
dūrė užsienyje, daugiausia Jung
tinėje Amerikos Valstybėse. At
skirti nuo savo tėvų, brolių bei 
seserų, jie niekada nenustojo my
lėję savo tėvvnės Lietuvos ir joje 
kenčiančių artimųjų. Ir dabar jį*?* ° } /<ai , k u n u o S " J * Padėtį dar pasunkina gudri mūsv 
. . . . . . . \. kintieji nedrįsta kreiptis. Kiti ne-ue jaučiasi esą vienos motinos — . . . . , . T . x •, ri • -i . Tv t -v . paieeia suprasti, kaio Lietuvoje Lietuvos vaikais. BvyKę apsisvie- r ' b *" ' * ' 
tusieji ir drausmingi mūsų tau- «a I i b G t i i5xateKizuota apie 70% 
tiėčfa! sugebėjo gerai suriorgani- vaikų, kada už katekizacija Lie-
zuoti. Jie ir išeivijoje sukūrė lie- tuvoje nubausti keli kunigai ir ti-

yra saugumo uzverouotų asme 
nų, pajėgiančių klaidinti atskirur 
asmenis ir viešąją opiniją. Me< 
tą' reiškinį iš dalies pateisiname 
nes painią mūsų būklę laba 
sunku suprasti čia ilgiau nepa
gyvenus ar nepamačius Sibire. 
Prisipažįsta mus sunkiai supran-

, . . , tą mūsų kaimvnai Vokietijos 
sius. Vieni is jų mano, kad visus I ^ J ^ s o c i a i ; s t i n i ų v a I s r v i 
religinius klausimus, net liečian- ^ ^ {r t i k i n t 5 e J i . j u o s u n k i a u 
čius slaptą tiKinčiųjų veiklą, gali s . . - ^ , a i s v ė j e gi_ 
išspręsti vietos ordinarai. Jie pa- m u s ; e m s i r i 
miršta, kad daugelio jų veikla su- y i 

laisvėje uzaugusiemr 
ikarų -civilizacijos žmonėms 

Prasideda Kairo 
konferezija 

Kairas. — Iztae* >• 2S asmenų 
delegacija į Kairą vakar atvyko. 
Atvyko ir 31 larkr ;inkas. Ant 
lėktuvo buvo Brišrti žodžiai 
"Shalom" ir "Sala-m" ("taika", 
hebraiška: ir arabiškai). 

Derybos pradeda :r->s šiandien. 
Dalyvauja dar A T ,kos delega
cija. Jungtinių Tautų atstovai. 
Galimas dalykas, -tad vėliau įsi
jungs ir Jordani;';- nors dabar 
Husseinas pasakė "ne". 

Damaskas. — Ka: valstybės sek 
retorius Cyrus Var.?c ruošėsi at
vykti ir į Siri]ą, užsienio reikalų 
ministeris Khadd.im pareiškė, I 
jog prezidentas j*o nepriims, jei 
Vance atsiveža Beg'-:o raštą. Apie į 
tokį raštą paskelbė Irakas, bet tai 
nebuvo teisybė. 

Oldtiinkai 
streikuodami nelaimes j 

Springfleld, 111. — Illinojaus, 
Indianos, lovvos ūkininkai ne
pritaria ūkininkų streikui ir pra
našauja, kad streikuojantieji nie
ko nepasieks, rašo "Chicago Dai
ly News". 

EritrejJeSu sukilėliu 
laimėjimas 

tikėjimo ir tautos priešų apgaulė 
Jie gali laisvai siųsti į užsieni 
klaidinančius raštus, skelbti strai
psnius. 

"Aušra" Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Neleidžia užsisakyti lietuviškų laikraščių 
Baudžia už lietuviškų vakarų erganizavimą 

K mokytojų laiškų-

čia dedame būdingesnes vie
tas iš laiškų, kuriuos parašė mo
k y t o j a i s ) , dėstę lietuvių kal

tis sudaiytas netinkamai, todėl 
ir nėra laisvo laiko. Specialiai 
kankina visokiais būdais 

_ Buvo pradėję veikti vakari
niai kursai. Vedėjui buvo įsakyta 
surengti beraščių ir mažaraščiu 

bą Baltarusijos TSR mokyklose apmokymą. Kadangi jis žinojo 
kad rusiškai niekas nesimokys 
tai leido apmokyti lietuviškai, c 
paskui įteikė rusiškas programas. 
Tuo būdu visi kursantai buvo 
apgauti ir nustojo lankę kursus. 

Leiskite tarti nuoširdų ačių už 

Pavardžių, vietų ir laiko nenuro-
dorae. 

... Blogiausia, kad lietuviški 
laikraščiai neįeina į planą, dėl 
to mūsų mokiniams užrašomi ru- s'untinėlį (knygų). Lietuviškų sa 
siški laikraščiai. lų vaikams —>tai brangiausia 

Dėl saviveiklos organizavimo d°Va
r
rįa', 

mes tarėmės su NL I tai nepa- " :roi: 

lankiai žiūrima ir neleidžiama 
nė pajudėti, štai suorganizavau tenka klampoti pėsčiam. Bet tai 
lietuvišką vakarą, tai po to kas- n e b e d a - Kiekviename^ žmgsny-
dien tris ar keturis kartus lan- *e Jaučiu venančus vadovybes ir 
kės: inspektoriai ir atstovai iš vis? ***?? *&? į i m 

rajono. Už tai mane buvo nu- ™ k a s P a s t a b a s ' š t a i s ,oS d , e n o S 

keliose mokyklose 
Atstumai dideli. Žiemos metu 

baudę — atėmę visas msiškas 
pamokas, o palikę tik lietuviškas. 
Kaip žinote, lietuvių kalbos pa
mokų maža ir sunku iš jų pra
gyventi. Patikrinimo metu dau-
giaus'a tik ir buvo kalbama apie 
lietuvišką vakarėlį. Priekaištavo, 
kad jų napakvietėme į vakarą. 
Po to aš kreipiausi į Gardino 

faktas. Direktorius parašė įsaky
mą už tai. kad vienas vaikas, pu
siau gudas, perėjo mokyt's į lie
tuvių grupę, nors ir patys tėvą: 
prašė. Dabar reikės vykti į švieti
mo skyrių pasiaiškintu 

...Šiandien mokyklot'e nasakė 
kad algalapvie pasirašyčiau re-
siškai. Atsisakiau. Aš rašau iumc 

Ok. Lietuvoje šiemet 
mirė 20 kunigu 

Okupuota Lietuva. — Iš ok. 
Lietuvos pranešama, kad nese
niai Kaune mirė a.a. kun. Pranas 
Šniukšta, Kauno Šv. Antano pa
rapijos klebonas. 

Velionis buvo gimęs 1908 m. 
spalio 25 d. Baigęs Kauno kunigų 
seminariją, 1935 birželio 15 d. 
Kaune įšventintas kunigu. Pir
masis paskyrimas buvo Arioga-
loru Nepriklausomybės metais 

• darbavosi kaip vikaras keliose pa
rapijose, okupacijos metais taip 
pat dirbo kaip vikaras ir klebc^j 
nas keliose vietose. Dabar jau ke
lerius metus dirbo Kaune. Tai 
jau dvidešimtas kunigas, miręs 
šiemet ok. Lietuvoje, 

Wa>hingtonas. —Sen. Alan 
Cranston (D., Cal.) bando at
naujinti B-1 bombonešio progra

mą. Laukiama, kad Senatas nubal
suos paskirti 426 mil. dolerių už
baigti du pradėtus statyti lėktu
vus. 

Nairobi. — Eritrėjos, šiauri
nės Etiopijos sukilėliai, sako už
ėmę pusę Macftata miesto, vie
nintelio Etiopijos uosto. Tikisi 
greit užimti :r antrą pusę. Eritrė-
jiečiai, kovoja už nepriklauso
mybę, greit žada užimti ir Adi 
Kaieh, 70 mylių į pietus nuo As-
maros, Eritrėjos sostinės. Kai tie 
du miestai bus galutinai užimti, 
pradės ofenzyvą ir prieš Asmarą. 

"VVashingtonas. — Angliakasių 
unijos ir darbdavių atstovų dery
bose padaryta pažanga, ir strei
kas gali greit baigtis. 

Londonas. —Prancūzijos pre
zidentas Valery Giscard d'Estaing 
vieši Londone ir su premjeru 
James Callaghanu konferuoja ak
tualijom. 

Londonas. — Britanijos strei
kuojantieji gaisrininkai neleidžia 
įeiti i gaisrines nei savanoriams 
gaisrininkams, norintiems pagel
bėti nelaimėse. Dėl to įvyko smar
kus susidūrimas Eppinge, Lon
dono šiaurės rytų priemiesty. 

Chicago — "Chicago Sun -
Times" vedamajam skundžiasi, 
kad amerikiečiai Meksikos kalėji
muose buvo kankinami. Jie 
ten daugiausia buvo nuteisti už 
narkotikus, tai jų laikyti liuk

suse ir negalėjo, bet vartoti dar 
iš viduramžių užsilikusias prie
mones yra daugiau negu nehu
maniška. Ragina laikraštis ap
klausinėti grįžtančius kalinius ir 
Meksikai įteikti griežtą protestą. 

srities švietimo skyrių, bet ir čia atvirai. — re<*u 7inn r 9 
maža padėjo. Taig', sunku č'*a draugai, nežiūrint kokiu Me bato 
dirbti, nes slopinamas bet koks įsitikinimu fem pasiklausinėff 
lietuvybės pasireiškimas. Po to žmones. Vrsi patvirtins ?'uo«; hk-
sekė grasinimai ir kita... Laiko t » Ko^ė! To^ilns anūkai ir P!l 
maža, nes dirbu ir dieninė;e. ir sii^skio vaikai turi pas mus tok^ 
vakarinėje mokykloje. Pamokų teises?.. 
skaičius nedidelis, bet tvarkaraš- (Bug daugiau). 

Prie Gedimflio kapo, Veliuonoje, ant Nemuno kranto 

Nau ji Amerikos 
kaltinimai Maskvai 

Belgradas. —Amerikos atsto
vas Belgrado konferencijoj" vėl 
užatakavo rusus. Apkaltino juos, 
kad j"e laiko kalėjimuose žmo
gaus teisių aktyvistus. Spencer 
Oliver atkreipė konferencijos da
lyvių dėmesį, kad Amerika paste
bėjo naujus pakartotus nusižengi 
mus 1975 metais Helsinky pasi
rašytiems įsipareigojimams. "Štai 
tie nauj'i kaliniai: Mykolą Ruden-
ko ir Aleksėj* Tichy, ukrainiečių 
grupės, stebinčios Helsinkio nu
tarimų vykdymą, steigėjai, kurie 
nuteisti vienas 12, kitas 15 metų. 
Ir už ką? Tik todėl, kad jie pasi
naudojo tomis teisėmis, kurios a-
name susitarime buvo garantuo
tos", sakė Oliver. 

Sovietų atstovo atsakymas bu
vo piktas, rašo "Chicago Sun-
Times": ""VVashingtonas neturi 
moralinės teisės kitus mokyti 
apie žmogaus teises". 

Madridas. — Ispanijos studen
tai pradėjo streiką, protestuoda
mi dėl vieno studento nušovimo, 
Kanarų sa'ose demonstravo stu
dentai, ir civilinės gvardijos ka
reivio kulka jų vienam pataikė. 

Dabartinė padėtis Lietuvoje 
Belgrado komisijai, tikrinančiai, kaip vykdomi 1975 metais pasirašyti Helsinky taip» 
tautiniai susitarimai, Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomenines 
grupes 

Po Stalino mirties daliai 
tremtinių buvo leista sugrįžti, 
išleista iš lagerių ir dalis politi
nių kalinių. Bet, deja, iki pas
kutinių dienų dar daugeliui ne
leidžiama sugrįžti į tėvynę Lie
tuvą, ir jie tremtyje laikomi be 
teismo ir be termino. Skelbia-

P A R E I S K I M A S 

Dabartinis status quo Lietu
voje yra pasėka ultimatumo, 
kurį 1940 birželio 14 23 vaL Ta
rybų Sąjungos liaudies komisa
rų tarybos pirmininkas ir už
sienio reikalų komisaras įteikė 
Lietuvos užsienio reikalų mi-i1"6 b e n t keletą jų pavardžių: 
nistrui Urbšiui Maskvoje. Juo j Burbulas Stepas, Buknys Kos-
pasiremdama. Tarybų Sąjungos j t a s» Deksnys Antanas, Gaidys 
kariuomenė jau sekančią dieną,! Alfonsas, Gasiūnas Algirdas, 
t. y. birželio 15, 14 vai. peržen-1 Indrikas Robertas, Jankauskas j 
gė Lietuvos sieną ir užėmė pa- į Antanas, Karalius Jonas, Lebe-
grindinius Lietuvos miestus. *» Leonas, Lekšas Kostas, Mi-

Molotovo padėjėjas Dekano-! kailionis Juozas, Mosteika Alek 
zovas. atsiųstas Lietuvon, sten-; sas^ Paltarokas Petras. Pečiu-
gėsi jos gyvenimą standartizuo l a i t i s Povilas, Petrusaitis Vy
ti pagal TSRS šabloną. Pasėkos ^u tas . Rašytinis Albinas, Se-
buvo baisios, ne tik uždarytos Mokas Vincas, Slapšinskas Vy-
politinės partijos, likviduota j tautas, šarkanas Jonas, Traki-
privati spauda, visuomeninės! m a s Benius, 
organizacijos, bet virš keturias <^as 'lr ** 
dešimt tūkstančių žmonių uždą 
ryti į kalėjimus -ir Ištremti Si
biran, nieko nepasigailint: nei 
kūdikių, nei žilų senutėlių. 

Nenuostabu, kad, prasidėjus 
Vokietijos — TSRS karui, ketu
rios gausiausios Lietuvos poli
tinės partijos stengėsi atstatyti 
Lietuvos valstybingumą, bet na 
ciai veikiai jų pastangas supa-
raližavo. 

1944 antrą kartą Lietuvon 
atėjus Raudonajai armijai, jau 
lapkričio 11 Maskvoje prie Ko-

Vaitiekūnas Vla-

Snnlri yra lietuvių kalbos pa
dėtis. Rusų Lietuvoje gyvena 
penkis kartus daugiau nei prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. ypač 
Vilniuje ir Klaipėdoje. Dėl to 
kai kuriose įstaigose neįmano
ma susikalbėti lietuviškai, pvz. 
Vilniaus geležinkelio stotyje, 
kai kuriuose pašto skyriuose, 
gatvėse su budinčiais milicinin
kais ir k t 

juos apsigyventi ir lietuvių ku* 
nigams. 

Gyventojų surašymo duome
nys rodo, kad Lietuvoje gyvena 
panašus skaičius rusų ir lenkų, 
bet Vilniuje įvairūs skelbimai, 
šūkiai, plakatai, bukletai ir L t. 
yra tik dvikalbiai — lietuvių ir 
rusų kalbomis, Vilniuje veikia 
rusų dramos teatras, ?.ukštosio 
se Lietuvos mokyklose dubliuo
jamos rusų grupės, gi lenkų 
kalba teįsileista tik į Vilniaus 
Pedagogini institutą,. 

(Nukelta i 3 psU 

Uždarytos visos lietuviškos 
Į mokyklos Latvijoje, kur karo 

munistų (bolševikų) partijos i išvakarėse jų veikė aštuonioli-
Centro komiteto buvo sudary- Į ka. Nemaža žemių, Lietuvai pri j 
tas specialus biuras Lietuvai,, pažintų Lietuvos — Tarybų Ru 
kuriam vadovavo Suslovas. i si jos 1920 liepos 12 taikos su-
Vien sekančiais metais Lietuvo j tartimi, šiandieną priklauso 
je iš įvairių įstaigų buvo paša-! Gudijos (Baltarusijos) admi-
linta daugiau kaip keturi tūks-! nistracijai. Tose žemėse lietu-
tančiai darbuotojų, o iki 1947jviai yra autochtonai.Jie gyve-
balandžio mėn. į Lietuvą iš įvai Į na Vydžių, Apso, Gervėčių. Pe
riu Rusijos vietų buvo atsiųsta j lesos, Lazdūnų ir kt. vietovėse, 
6116 darbuotojų, nemokančių • kur neturi lietuviškų mokyklų, 
lietuviškai. Vilniaus saugumo j Apse ir Vydžiuose bažnyčios už 
pulkininko tvirtinimu, penkias- į darytos. Pelesos lietuvių pasi-
dešimt tūkstančių lietuvių žuvę Į statytoji po Pirmojo pasaulinio 

i su ginklu rankose miškuose, tri i karo bažnyčia paversta sandė-
gubai tiek buvę uždaryta į ka- į liu, jos bokštai nugriauti, o kle 

Potvyniai Indijoj, kai nuskendusių ŽDaonių buvo keuos dešimtys tūks
tančių 

Įėjimus ir lagerius, kur irgi ne
mažiau žuvę kaip miškuose, o 
kiek dar reikėję ištremti į Si
birą! 

bonas Vienažindis 1950 uždary
tas i kalėjimą. Taigi lietuviai 
Gudijoje neturi nei mokyklų, 
nei bažnyčių, neleidžiama pas 

Bonna kenčia 
nuo šnipu 

Bonna. — Bonnoje atidengtas 
naujas šnipų tinklas. Trys komu
nistų šnipai turėjo slaptus raktus 
į Gynybos ministerijos seifus, kur 
laikoma 1,000 slaptu dokumentų, 
tarp jų NATO ir vokiečių strate
gijos planai karo atveju. Šnipai 
buvo viena ministerijos sekretorė, 
jos vyras ir dar vienas buvęs tar
nautoja". Jie buvo suimti praėju
siais metais, bet apie tai pranešė 
"Frankfurter Allgemeine,> tik 
dabar. 

Saugumo oficialūs asmenys ap
skaičiuoja, kad V. Vokietijoj yra 
nuo 8 iki 10 Rytų Vokietijos šni-
pų. 

Houstonas. — Vakar Housto-
ną ištiko oro viesulas (tornado). 
Žinoma, kad vienas žmogus bu
vo užmuštas, nemaža sužeistų ir 
apie 700 namų sugadinta. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 14: Alfredas, Otilija, 
Trainaitis, Žvangute. 

Gruodžio 15: Celinas, Kristina, 
Kovo'a % Vingi lė. 

Saulė teka 7:09. leidžias 4:20. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, kiek šal
čiau, apie J - laipsniai. 
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BURIAVIMO SEZONĄ UŽBAIGUS 
Mu-higano bangomis prabėgo 

saulėta vasara. Nebėra horizonte 
baltų burių. Jachtų stiebuose 
nebešviečia margaspalviai špi-
nakeriai, uoste nebesiūbuoia 
nuogi stiebai. Rudens vėjai visas 
jachtas iš didžiojo Chicagos 
Monroe uosto išnešioja į žiemos 
uostus "Iopšiuise" pamiegoti, 
pailsėti prieš sekančios vasaros 
keliones. 

Į žiemos uostą spalio 27 d. iš
keliavo ir Chicagos Lituanicos 
tunto jurų budžių "Prezidento 
Smetonos" įgulos jachta "Balti
ja". Rudens audros ir lietūs porą 
savaičių sutrukdė "'Baltijos" pas
kutinį sezono plaukimą, bet spa
lio 27 dieną į bekraštį vandens 
plotą bėrė saulės spindulius' ir 
lengvutis vakarų vėjas nepajėgė 
net burės įtempti. 

— Motoras visą mėnesį neju
dintas. Nežinau kaip užvesime, — 
rūpinosi kapitonas L. Kupcikevi-
čius, kelionėn į talką pasikvietęs 
kapitonu penkis metus išbuvusį 
veteraną B r. Juode: į. 

—Jei baterijos neužves, — ran
k a s naudosime. Baterijos buvo 
nusilpusios ir teko panaudoti 
savus rankų raumenis. Po valan
dos kieto darbo, sukaukė motoras 
ir "Baltija" pasuko Calumet uos
to link. Dešinėje pamažu slinko 
Chicagos miesto pastatai ir ' 'Bal
tija*' traukė penkit; mszgų grei
čiu Į pietus. Jūrinė Mk'nigano 
vėsuma .^riminė; kad jau gilus ru
duo ir karštas kavos puodukas la
bai tiko šiai kelionei. 

— Sakyk, kaip praėjo vasara? 
Man kelionės vt darbai visas die
nas suėdVTrk du kartus teburia-
vau, — apgailestavo senasis kapi

tonas. 
— Turėjom 20 išplaukimų ir 

tris jūrų budžių įžodžius an t 
"Baltijos" denio —prisiminė da
bartinis kapnonas Leopoldas. 

— Pats buriavai 2 kartus, bro
lis Rupinskas 6, o aš sukombina
vau 12 išplaukimų 

— O keliais nariais budžių 
šeima padaugėjo? 

— Šios vasaros derlius buvo ge
ras . Rugpiūčio 10 d. budžių įžo
di davė V. Barauskas, V. Juzėnas 
ir A. Sriubas. Rugsėjo 21 d. jūrų 
budžių įžodį davė E. Pocius ir P. 
Vienužis. Rugsėjo 28 d. budžio 
įžodį davėps. Aleksas Pocius. Pa
vasarį jachtos paruošimo darbus 
atliko R. Parakininkas, A. Pocius, 
K. Miecevičius, R. Vidžiūnas, V. 
Rupinskas ir aš. Sezono metu jie 
visi atliko buriavimo praktiką pri
sidedant M. Narui ir A. Kirvelai-
čiui. 

— Ar buriavo sesės jūrų skau
tės? 

— Labai mažai. Gai daugiau 
bus sekančią vasarą. Ir budžiams 
reikia gausiau dalyvauti. 

— Ar pavyko paruošti naujų 
jachtos vadų? 

— Pradėjome, bet nebaigėme. 
Sekantį sezoną reikės smarkiau 
dirbti, daugiau buriuoti. 

Priešais stūksojo Calumet uosto 
vartų švyturys. Liko dar upe 
p l u k t i 9 mylias, besisukinėjant 
tarp transatlantiniu prekinių 
laivų. Pagaliau "Baltija" leng
vai prisiglaudė prie žiemos uos
to krantinės ir kelionė buvo baig
ta. Liko tik malonūs buriavimo 
sezono prisiminimai, surašyti 
"Bakijos" loge. 

K. Naras 

I pa~kutinis laužas. Suliepsnojus j 
Į laužui vyriausias skautininkas E. j 
| Da\ idsons pasakė giliai patrio- \ 

tinę kalbą ir tuo pradėjo jo prog-; 
ramą, kurioje dalyvavo ir kitų 

j tautų grupės, jų tarpe ir lietuvių; 
skautų-Čių skiltys iš N.J. Laužas 
baigtas labai gerai paruoštu ir 
Detroito skautų bei skaučių a'lik-
tu kelių latvių poetų kūrinių mon
tažu, panaudojant iš juostelių 
simfoninę muziką ir šviesos efek
tus. 

Pasibaigus laužui dalis vadovų 
ir vadovių vėl susirinko į salę 
ir dar porą valandų vaišinosi ka
va ir pyragaičiais. Cia ps. Dilba, 
latvėms padedant, pravedė kele-' 
tą linksmų studentiškų dainų. [ 
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Nuotr. Lino Meilaus 

ti numatytas programas, planus, 
apžiūrėti stovyklavietę ir vado
vams susipažinti, kad T. S. būtų 
našesnė brolijos skautams. 

Dalyviai: Brolijos stovyklos ir 
pastovyklių vadijų nariai, suin
teresuoti skautininkai bei svečiai. 

Programa: Bendrų stovyklos 
vadijų posėdžiai. Treasure Valley 

LSB STOVYKLOS VADOVYBĖ 

Skelbiu Vl-sios Tautinės sto
vyklos, įvyksiančios 1978 m. rug
piūčio 13-25 d. Treasure Valley 
stovyklavietėje, Paxton. Mass, Bro 
lijos stovyklos vadovybę: 

Stovyklos viršininkas — s. Si
gitas Miknaitis, viršininko pava
duotojas -(ūkiui, tiekimui i* sto
vyklas -išdėstymui) s. Juozas 
Raškys, Vyriausio Sktn. pavaduo
tojas (bendros T. S. programos) 
— ps. Romas Rupinskas, stovyk
los komendantas — ps. Riimun-
das Strikas, stovyklos adjutantas 
— v. si. Vytautas Raškevičius, 
vilkiukų pastovyklės viršininkas 
— ps. Mykolas Banevičius, skau
tų pastovyklės viršininkas — s. 
Juozas Starėnas, prityrusių sk. 
pastovyklės viršininkas —s. Gin
taras Plačas, jūrų sk. pastovyk
lės viršininkas — j . ps. Leopoldas 
Kupcikevičius, sk. vyčių pasto-
vyklės viršininkas — v.s. Vladas 
Morkūnas. 

Pavedu įvardintiems pareigū
nams sukviesti reikalingas vadi-
jas, paruošti veiklos programas 
bei planus ir. Brolijos stovyklos 
viršininkui patvirtinus, nustaty
tus dalykus stovykloje įvykdyti. 

Linkiu visiems vadovams iš
tvermės; darbingos nuotaikos ir 
darnaus sugyvenimo su broliais 
bei sesėmis. 

Budėkime! 

s. Sigitas Miknaitis 
LSB Vyriausias skautininkas 

VISUOTINĖ BUDŽIU SUEIGA 

Prezidento Antano Smetonos 
įgulos jūrų budžių visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. gruodžio 
20 d., antradieni, 7 vai. 30 min. 
Jaunimo centre. 

Ku r 'e diT nė r2 "jmoVėie. ats'-
zteia i" ivps?.i ziir.o mokesti • to* 

.- . 
. » , T M ą v O . -A.- įW.<>&«.... „ „ K O 
Ušps?.:o 2.50 i d . , paskiu-rlnirūi: 
; : skatrtrnirV*; S dok 

Visiems jūrų budžiams dalyva 
vimas būtinas. Neatvykusieji ir 
nesusimokėję nario mokesčio bus 
skaitomi iš įgulos pasitraukusiais. 

Tad iki pasimatymo ir gero 
vėjo. 

j . b. ps. K. Miecevičius 
Įgulos vadas 

BAIGĖ GILWELLIO KURSUS 

Skelbiu, kad žemiau išvardin
tieji Brolijos skautininkai 1975 m. 
vasarą lankė Gilvvellio kursus Nr . 
1 — 26, Wanocksett BSA stovyk
loje, N. H., atliko įsipareigoji
mų uždavinius ir šiuos kursus už
baigė 1976 m. rugpiūčio mėn.: 
s. Vytautas Vidugiris, v. s. Alfon
sas Samusis, v. s. Vladas Morkū
nas, v. s. Petras Molis. s. Sigitas 
Miknaitis, s. Juozas Liubinskas, s. 
Romas Fabijonas,. 

Papildvdamas įsakvmą Nr. 22, 
1976 m. XII. 8 d., skelbiu, kad že
miau išvardinti skautininkai, 
1975 m. vasarą lankę Gihvellio 
kursus \T—1—26. Wanocksett 
BSA stovykloje, N. H., atliko įsi
pareigojimų uždavinius ir užbai
gė šiuos kursus: v. s. B. Aleksan
dravičius, s. R. Jakubauskas, ps. 
R. Zina s, p*. A. Glodas. s. M. Leš-
kys, ^ K. Matonis. 

Pažymėtina, kad visi lietuviai, 
lankę 1975 m. Gilvvellio kursus, 
sėkmingai juos užbaigė. 

Sveikinu mielus vadovus ir lin
kiu naujai įgytą vadovavimo pa
tyrimą pritaikyti mūsų lietuviš
ko jaunimo skautiškam lavini
mui. 

Budėkime! 
s. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

LSB STOVYKLOS VADOVŲ 
SĄSKRYDIS 

vl-sios T S Brolijom stovyklos 
vadam sąskrydis r.urr.atorr.as su 

- • • < • 
1 "S7 *-< . r . . birželio oradžio-
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reikalų aptarimas. Pastovyklių 
vadijų posėdžiai. Treasure Valley 
stovyklavietės apžiūrėjimas. 

LSB V. S. 

NERIJOS T U N T O DĖMESIUI 

Nerijos tunto kalėdinė sueiga 
įvyks sekmadienį, gruodžio 18 d., 
10 vai. ryto Jaunimo centre 203 
kamb. antrame aukšte. 

Dalyvavimas privalomas vi
soms udrytėms, j . jaunėms, j . skau 
tems ir gintarėms. Visos sesės 
tvarkingose uniformose, renkasi 
9:45 vai. ryto. Sesėms nespėju
sioms dar įsigyti uniformų šį 
kartą taikoma išimtis ir leidžia
ma sueigoje dalyvauti vasarinėse 
uniformose. 

Mamytės ir tėveliai maloniai 
kviečiam- atsilankyti ir pabend
rauti su tunto sesėmis ir vadovė
mis, pasidalinti kalėdinio džiaug
smo nuotaikomis. 

Nerijos tunto vadovybė 

KERNAVIEČIU KALĖDINĖ 
SUEIGA 

Kernavės tunto kalėdinė sueiga 
su Šv. Mišiomis įvyks sekmadie
nį, gruodžio 18 d. 10:30 vai. 
ryto. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Po sueigos trumpos vaišės. 
Maloniai kviečiame visus tėvelius 
su savo dukromis dalyvauti šioje 
Kernavės tunto šventėje. 

KERNAVĖS TĖVELIAMS 

Pranešame, kad "Kernavės" 
tuntas pradėjo Kaziuko -mjieej 
pasiruošimo darbus. Renkamės 
penktadieniais, o po Kalėdų šven
čių ir trečiadieniais nuo 7 va!. 
vakaro 2451 W. 69th Street (įė
jimas iš namo šono). 

Laukdamos savo nuolatinių 
bendradarbių, ypatingai kviečia
me įsijungti į tunto darbus 
nauius tėvelius ir tunto bi
čiulius. Rasime darbo visiems, net 
ir tokiems, kurie neturi jokio ta
lento. Iki malonaus pasimatymo! 

LATVIŲ SKAUTAI 
ATŠVENTĖ 60 METU 

SUKAKTĮ 

Latvių skautai, •švęsdami 60 
metų veiklos sukaktį, 1977 m. 
rugpiūčio 27 — rugsėjo 4 d. su
ruošė 3-ją didžiąją stovyklą. Sto
vykla buvo Nevv Yorko latvių 
liuteronų susivienijimo gerai 
įrengtoje stovyklavietėje Elka 
Park prie Tannersville. Castkil 
kalnuose, Nevv Yorko valstijoje. 
Ten pat stovcyklavo ir altvių skau
tės, švęsdamos savo 35 metų su
kaktį. I sotvyklą buvo suvažiavę 
per 700 skautų ir skaučių iš 
Amerikos ir Kanados bei gausus 
būrys atstovų iš Australijos (50 
asmenų). Europos ir Pietų Ame
rikos. 

Skautų ir- roverių vienetai bu
vo įsirengę pietinėje pusėje tarp 
uolų. Roveriai medžiuose pasista
tė K rąstų tiltus ir ant jų pala
pines. Dėlto ir mes, tikrindami 
skautu susitvarkymą stovykloje, 
negalėjoje pasiekt: roverių pala-
p:ru;^ Latvių sjcacta; save rajor.e 
VOkfu 03000 

bet visą dėmesį skyrė pionerijai 
ir iškyloms. 

Skautai ir roveriai sau maietą 
gaminosi skiltimis savo stovyklo
je. 

Pačiame stovyklos centre atski
ruose namuose buvo įrengtos 
skautų ir skaučių parodos bei su
venyrų krautuvė. Cia pat atski
ruose namuose gy. eno iš įvairių 
vietovių suvažiavę . adovai. 

J šiaurės rytus nuo centro tarp 
aukštų pušų buvo įsikūrusi skau
čių stovykla. Ant ežero kranto 
esančiame name buvo stovyklos 
ambulatorija ir lig >ninė. Cia pat 

Sekmadienį įvyko liuteronų ir 
katalikų pamaldos ir po to visa 
stovykla išsirikiavo žalioj kalnų 
papėdėj esančioje didžiulėje aikš
tėje. Vyriausi vadovai Fr. Sipols, 
E. Davidsons ir Z. Gaujeniece 
apėjo visus aikštėje išsirikiavu
sius skautus ir skautes ir juos pa
sveikino. Vyriausi skautininkai 
įteikė dovanas pasižymėjusiems 
vienetams ir daug pasidarbavu
siems asmenims ir visi stovyklau
tojai gražiomis gretomis pražy
giavo pro svečių tribūną. Para
de dalyvavo ir N.J. lietuvių skau
tų ir skaučių skiltys vadovaujant 
s. Matoniui ir skaučių vadovei. 

Stovykla buvo gerai organi
zuota ir pravesta. Jaunieji išmo-

Subscripticn P.ates: $33.00 — Chicago, 
Illinois and Car.ada. Elsevvhere in the U.S.A. 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavi.nai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
"Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

• Administracija dirba kas-
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, .šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Redakcija straipsnius taiso sav<^ 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks 
to susitarus,. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

-./ 

TeL Pr 8-3229 

DR. ANNA BALIONAS 
4EIŲ, AUSŲr NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir bo to : OLympic 2-415* 

AAAŪ 
V r t v 

0R. K. G. BALU KAS 
akoserija ir motėm U«o* 
Ginekologine Chirurgija 
80. PnJasld Road (Crawford 

gyveno ir s tovyklo laktaras. 

I stovyklos baigimo iškilmes 
atsilankė amerikiečių ir kitų tau
tų skautų atstovą: ir daug sve
čių iš N . Y. ir kitu vietovių. Ki
ti atsivežė net maž is vaikus. LSS 
tarybos pirminink. i v.s. L. Mi-
lukienei atstovavo v.s. Č. Kiliu
lis. Dar dalyvavo vadovai v.s. 
Bobelis, s. Matoni- ir ps. Dilba 
bei skautų ir skaučių skiltys iš 

N.J. Klevelandietis v. s. Vincas 
Kizlaitis buvo paV iestas skautų 
stovyklos svečių globojamas 
Amerikos rajono vado R. Caks. 

Šeštadienį po ;>ieių teniso aikš
tėje įvyko latviu ir kitų tautų 
skautų pasiro:;. mai. Lietuvės 
skautės čia padainavo porą dai
nų, o Šarūno si- ilties skautai iš 
N.J. pašoko m:-:itą. Buvo pra
vestas stovyklos aimėjimų trau
kimas. Po to saiėje įvyko skau
tų ir skaučių \ a lovų priėmimas 
ir vaišės, kurių metu eilė vadovų 
apdovanoti ordinais. L.S. vyr. ta
rybos pirmininkas vad. Fr. Si
pols pirmiausia įteikė Skautų Sau-
liti žymenį su <aspinu v.s. Vin
cui Kizlaičiui. Toliau apdovano
jo aukščiausiu skanfų Pilkojo Vil
ko ordinu C/.evelando latvių 
skautų vada H. KHngbecs ir eile. 
vadovų apdovanojo kitais skau
tų žymenimis. S'<aučių vadovėms 
ordinus įteikė latvių skaučių vyr. 
skautininke vad. Z. Gaujeniece. 

Vakare kai n : papėdėje įvyko 

Medkml Building). TeL LC 5-6446 
kę stovykloje naujų latviškų dai-1 *«* neatsiliepta, skambinti 374-8004 
nų, važiuodami autobusais į na
mus dar ilgai jas dainavo. 

Priima ligoni ua pagal sualtarlmą 

V. Kizlaitis 

0r. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. «rd SL 
Chicago, 10. 60C2» 

TeL 47t-34N 
Valandos pagal raiUrtma 
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A d v o k a t a i 

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

Of. t e l 776-5162; rez. 787-5047 
2649 W. 63rd St., Chicege, Dl 

Darbo vai nuo 9 iki 5 vai vak 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad. atdara pusę dienos 

Vai 

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

Visos programos Iš W0PA. 
Lietuvių kalta.: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — Šeštadienį ir 

sekmad. nuo 8:3*" iki 9:30 v. ryte. 
Telef.; TTEmlock 4-2423 

1490 \ . M. 
7159 S. MAP l WOOD A VE. 

CHICAGO HJL 60629 

Mes duodame {vairius 
patarimus. 

teisinius 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Maiv.uette MedicaJ Oenter 
• į s a So. Kedzie Avenut 
plrmad.. antrad Ir k.etvtrta/1 
6 Iki 7:80 vai. vakaro 

3eštad. nuo 1 iki S rai 
Pasrai susitarimą.. 

Ofiso telef. y\\ 5r-2«7« 
Hezld. teL WAJbroob S-SU4t» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIKURGAS 

1443 So* 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-S vai. Ir 6-8 vai r&* 

ižskyriiB trečiadieniu" 
ŠeStadieniaia 12 Iki 4 vai popiet. 

TeL REliance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUR 

(Lietuvis gydytojas, 
3925 rVest 59th Streei 

Vai., ptrnuad . ajitrad.. ketvirTAd. n 
penktad nuo 12-4 vai. popiet Ir 8-1 
vai. vak. Trec. ir geStad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 
Kf-DIKU I R ' V A I K V I J 0 0 8 

SI»EC1A.LJSTE 
MKDICAL BL'IIUJIN'G 

7156 Soutb U e s t e r n Aveaoe 
Valandos. Kajsdien nuo 10 vai. ryt. 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso u-i. lt K 7-11S8; rezld. 2 S t - t t l * 

5 
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• 

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

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street I 
VAJL.: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:00 - 5:00'ral popiet trec ir AeSt 
tik suaitarua. 

Ots. HE 4-1818; Rez. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-ot, ir Campbel l Ave. tasjsjssį 
Vai.: ptrmad.. antrad. . ketvlrad. Ir 

p. p. Tik susitarus penktad. 3 iki 7 y. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme 
OR. EDMUND L CIARA 

C PTOME7TRIST AS 
CT09 Weat Slst Street 

TeL — OR 6-2400 

O P T I C A L S T T J O I O 
VlOLirTA KAROSAITfi 

7051' So. Wast i tenaw — Tel. 778-639* 
Pritaikomi akiniai pagal 

receptus. 
Dldeiia akiniu renių paslrtnluma* 

Vai 
Ketv. 

•jydytofe . 
••• 

. 
pirm., antr. , p e n k t 10-S:S0 " . " 

1-8 v. vak. SeSt 10-4 w. p. » 
Trečiadieniais uidaryta. 
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Aidas tarp dangoraižiu 
O. NENDRfi 

Tremtinių, ką tik atvykusių į 
Ameriką. gyvenimo aprašymas, 
kuris atlfiK'd"aūgumbs prisimini
mus. 

Pirmieji įspūdžiai šiame sveti
mame krašte, sutiktos čia proble
mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa
kojami lietuves našlės lūpomis ku
ri atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau ateitį. 

Realūs vaizdai, kasdieniška kalba, 
lengvas stilius neturi jokių vargi-
nančiių puošmenų, knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiografi
ja. 

Gaunama "DRAUGE". Kaina — 
$5.00. Tai graži dovana Švenčių 
proga. 
Dlinois State gyventojai turi prie 

kainos pridėti 5% taksų. 

Vai pagal susitarimą: plrmad. t-
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad w penkt 
50-4: Sefttad 10-S vai. 

Ofia. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGft 
Specialybe — Nervo tr 

Emocines ligos 
CRAWFORD MEDICAL BFTUDINC 

644t So. Pulaskl Road 

valandos pagal susitarimą 

. . Rezid. teL — GI 8-0873 
OR. W, M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOfr 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6133 So. Kedzie Avo. WA 5-2670 
Valandos pagal sarttartms. Mt •*• 

at«aiepla skambinti: Ml S-OOOi. 

DR. A. B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių Ilgos 

8907 Weat lOSrd Street 
Valandos pagal soaitardną 

• 

T e l e t — 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

VKIV LJGOS — CHTRCRGMa 
Oftsai: 

III Ko. VfABASH A«/£. 
4209 .NO. C E V n t a l AVS. 

Valandos pagal susttarlmą 

-

OR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRIST/.S 

rtkrtna »KI<. Pritaiko^ SSUUSIM I 
fV.nuut lesMe*** 

2618 W. 71st SL — TeL 737-3149 
Vai. pagal sus i tar imą. Uždaryta t»w 

^ ^ ^ • ^ ^ s ' ^ ^ " ^ " ' • ••^•^•••••'yTssj ^ M ^ ^ S > W S / • • •> •šF^SPisj^P's* «••••; 

fa. nciizt '*:e tarp 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Sbock absorbers Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oH 
and Filters. 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West $ • » Sl r t t l — TeL GR S-TTn 

Veikia auo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vaL vakaro. 
Seštadieruais nuc 7:00 ^al. ry to fič 4 vaL popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai ant rad . nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 4484(545 

Oflao teL — PR &-2220 
OR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West ' iSrd Street 
rtrmad., antrad.. ketvlrtad. ir penkt 

t nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo S IU t ral 
j vak. Sefttad. nuo i .k! 4 vi>J. 
| -t . 

Ofa 

-

PO 7-6008, Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
B14 No* Westera Avenoe 
1662 No. Westeni Avenne 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4*05 

įstaigos Ir boto teL 632-1381 
OR. FERD. VYT. KAUNAS 

RENDROJT MEDICTNA 
1467 So. 48th Conrt, Cicero, DL 

Kaadten 10-12 tr 4-7 
l&skyrua tre^iad Ir Sr.5tr-d 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4256 W. 63rd Street 
Ofkso V*et. RE &-4410 

Rezidencijas telet. OR «-««11 
Ofiso vai. : plrmad. ir ketvtrtad 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra prak t ika ir moterį) Ugos 
Ofisas tr re*. 2S69 W. 5Sth 81 

TeL PRoMpeet 8-12SS 
Oftso vai-: pirm., antr.. trs*. ti 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 • . 
8est. 2-4 p. p. Ir k i tu la.lka 

Oflao U*. H E 4-312S, namq CH sV41M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A 8 

2454 West TLst Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir psaktaa 

anksto suattaroa. 2-8 b- 6-7 — U : 
-

TeL oSso P B 64448 
DR. F. C. WINSKUNU 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

i 

Valandos: 1-6 vai. 
Treč. Ir Sefttad. pagal 

popiet 
susitarimą 

Ofiso teL 586-3166: 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8234 So. Narra«aaae«t Avense 

Vai pirm., aa t r -ir penkt : Vf 
5ci*Adieniais pagaj susitaria* 

W 
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Aleksandras Štromas 

PRAMATO SOVCTU SĄJUNGOS ŽLUGIMĄ 
Nors pastarojo meto emigraci- Kiek dabar Sovietų Sąjungoje 

ja iš okupuotosios Lietuvos į Va- yra politinių kalinių, į ši klausi-
karų kraštus bei Ameriką buvo mą vykusiai atsakęs į Vakarus 
labai maža, gal tesiekė tiktai ke- atvykęs disidentas Bukovskis: 250 
lėtą šimtų žmonių, tačiau ji įlie- milijonų. Taigi visi Sovietų gy-
}o j ankstesnę emigraciją naujo ventojai. Net pats L. Brežnevas 
kraujo, duodama bent jau ke- netikįs komunizmo ateitimi, 
lioiika žymesniųjų lietuvių kultu- Bet komunizmas vis dėlto laiko-
rininkų, iš kurių ypač minėtini: si. Kodėl taip yra? A. Štromas 
lagerinių atsiminimų autorės teigia, kad dabartinė komunisti-
Barbora Armonienė, Stefanija nė sistema laikosi partokratine 
Ruk'enė, Elena Juciūtė, rašytojai valdžia. Daugelio žmonių — yal-
Pranas Visvydas, Icchokas Meras, dininkų gyvenimas esąs surištas 
Tomas Venclova, istorikas Dovy- su plačia partine bhrrokratfja. 
das Fainhauzas, Simas Kudirka, "Nėbebįs-; komunizmo rir -rhifijo-
rauzikas Aloyzas Jurgutis*, dari. rjaijrrtorŠų* neteks* prrvrfegijuotos 
VI. Žilius, literatė Aušra Jurašie- padėties. Taigi jie ir stengiesi 
nė, teatralas Jonas Jurašas, Kęs- palaikyti komunistinę sisterną, 
tutis Jokūbynas ir kiti. nes ji esanti jų fizines egzistenci-

Prieš porą metų į Vakarų Eu- jos pagrindas. 
ropą atvyko dabar Londone, Sovietų komunizmas, kaip idė-
AnKlMoje, gyvenąs ir ten profe- J~nė priemonė, nebesąs niekam 
soriaująs dr. Aleksandras Štromas, pavojingas. Žymiai pavojingesnis 
Jc asmenybė ir pažiūros ypatin- eurokomunizmas, nes jo daugu 
gąi vertos mūsų dėmesio. Pirma- ®« aarių sudarą komunistai — 
sis didesnis jo viešas pasirody- idealistai. 
mas buvo Europos lietuvių studi
jų savaitės metu Vokietiioie ir Komunistų vadai bei partokra-
Anrfrioie, kur jis iš kitų išsiskyrė & S^ai žiną, kad žmonės jiem 
originaliomis mintimis ir dideliu nepritaria, lengvai gali sukilti ir 
Sovietų Sąiungos reikalų pažini- nuversti valdžią. Užtat stengiasi 
mu. Šiuo metu A. Štromas yra at- gerinti materialines gyvenimo 
wkęs f JAV-bes. Paskutiniame sąlygas, kad žmonės nesukiltų. 
Vliko seime Floridoje jis buvo Tačiau partokratų grupė priėjusi 
pagrindinis kalbėtojas. Be to, jis l i e P t o Z^h- komunizmas esąs su-
feuvo Los Angeles lietuvių žuma- PM&* griūnąs iš vidaus. Reikią 
l'stų pakviestas skaityti paskaitą ^ nors daryti, nes taip negali-
o pereito penktad'enio vakare fis « « gyventi. Bet santvarkos nega-
jcfemiai pasireiškė Chicagoje Jau- h* reformuoti: reformuosi —vis-
nimo centro vakaronėje ' k * »gnus iš karto. Reformų ne-

noeįs ir dabartinis politinis biu
ras, kurio nariai nusenę. Kaip ir 

Al. Štromas daug kuo skiriasi įaVi% j ^ XJiisi bijo, kad val-
nuo anksčiau minėtų ir kitų vė- į į ^ nepaimtų jaunieji. Sunkiai 
lesnių laiku imigrantų. Jis yra so- sprendžiamas ir ekonominis 
vietinės teisės žinovas — moksli- Uansjmas; gyventojų skaičius 
įlinkas. Gimęs 1931 m. Kaune, „uolat auga, o resursai ir maisto 
taigi dar jaunas vyras. Te;sės stu- ideįjs nedidėja 
dijas baigė Vilniaus ir Maskvos f^p flgai Sovietų oabartinė 
universitetuose, daktarizavosi astema gali isalaikyti? A. Štro-
Parašė 4 knygas ir apie 40 moks- „*« mano, kad ji 'galinti sugriū-
linių studiTų. Kaip gabus teismin- n kiekvieną dreną, bet gali ir gy-
kas, turėjo plačias galimybes ke- v e n t i dar kokį 20 metų, nes akty-
liauti po visą Sovietų Sąjungą, ^ g r i o v į nesą daug. Gal tiks-
ska;tyti paskaitas, susitikti tiek su ^ f e spįjhnas — komunizmas 
komunistų viršūnėmis, tiek su Sovietuose galis išsilaikyti 10 
"olačiąia liaudimi". Taig! A metų, O kas būtų Sovietuose, jei 
Stmmo informacija skirtinga nuo komunizmas sugriūtų? 
._»-••»! ... ... ...... knvginė, laik- 0 mfisiškės: ii nėra 
raitmė ar "P^tkinė". Stro- T a i ^ ^ ld&xjsimas k & 
mas nazista Sovietu Są^ngą * . ^ ^ heaik į ^ a t s a k y t i . 
nau kaio bet kas kitas, nes in
formuotas iš nacių pagrindinių 
—oirminių šaltinių. 

To raintvs vra nauios ir labai 
tf©m**os. Su. kai kuriais teigimais 
čia ir susipažinsime.' 

PALESTINIEČIŲ BYLA 
Izraelis atsisakė pripažinti palestiniečių valstybę ir su jais tartis 

GEDIMINAS GALVA 

DJMURHIE fftDfrlS MEflfflMI 

Griuvimo atveju negalima bū
sią sukurti demokratinės sant
varkos, nes rusai niekada tokioje 
santvarkoje- negyvenę, k netu
rį' jos -tradicijų. Naujoji santvar
ka vis tiek turėsianti būti auto-

Dr. Al. Štromas teigia, kad po daugelis problemų, Sovietų Są-
60 komunizmo viešpatavimo jungos nebus, bet galinti būti 
metų Sovietuose nebelikę partijos "didžioji Rusija". Kokia bebū-
idėjoms atsidavusių ir įsitikinu- siasti valdžia, Ji turėsianti iš-
sių komunistų. Tiesa, sąrašuose spręsti tris labai svarbias prob-
esą 15 milijonų natrų, bet jie fra lemas: 1, Atskirti civiline visuo-
atsiradę ne komunizmo idėja su- menę nuo valstybės, sudaryti sfe-
siiavėję, bet įvairių sąlygų spau- rą visuomenei sukurti; 2. Espręs-
dSami, dažniausia karjeros su- ti labai komplikuotus tautybių 
metimais. klausimus, 3. įsijungti J pasaulio 

Pati komunistų partija nesąs valstybių sistema, 
vienminčių būrys, bet beveik iš- * 
imtinai prisitaikėlių junginys. Sovietų griuvimo atveju iškil-
Tai jis išreiškė vienu Sovietuose skmti ir Lietuvos problema. Ue-
kursuojančiu anekdotu. Saugu- tuviai neturį pražiopsoti tokio 
mes kamantinėja vieną partieti svarbaus momento ir jau dabar 
ir klausia: "Ar svyravai kada 'dėl tiek tėvynėje, tiek išeivijoje to-
partijos linijos?" Partietis atsako* kiam momentui ruoštis. Esąs di-
"Yisada svyravau kartu su parti- delis pavojus, kad Lietuva vėl ga
ja". Vadinasi, svyruoja partija, linti patekti į naujosios Rusijos 
svyruota ir partiečiai... valdžios sferą. Taigi reikia vi-

Stalino rrrrtis ir 1956 m. N. šiems stengtis tokią galimybę nu-
Chruščiovo įvykdytas jo "nuvai- matyti ir ją sustabdyti energin-
nlcavimas" galutinai pribaigęs ga veikla užsienyje ir tėvynėje, 
komunistų partiją. Per paskuti- Sovietinių rusų pavergtos tautos 
nius 18-20 metų daug keliaujan- turinčios glaudžiau bendradar-
čiam Štromui netekę Sovietuose biauti ir viena kitai padėti Dr. 
sutikti žmogaus, Jcuris tikėtų par- Štromas nepramato galimybės, 
rija. Sovietų ateitimi. Tokių žmo- kad Sovietų Sąjunga byrėtų ku-
nių jh sutikęs tiktai Europoje, rios nors užsienio jėgos užpulta, 
ypač Prancūzijoje. nes nei Amerika, nei kas kitas 

* Sovietų nepuls. Taigi ir svetimos 
Net dabartinis sovietinis saugu- jėgos Lietuvos neisvaduos. l i e -

mas nebef'kįs komunizmu. Štro- tuvos laisvės reikalai spręsis Lie-
mas tai išreiškė irgi anekdotiniu tuvoje, ne Washingtone, ne Lon-
pasakojrmu. Sovietų saugumo vai- done ar kur kitur, 
dininkas tardo disidentą ir klau- Kas lietuviams reikėtų šiuo me-
sit: — Kokia tavo pažiūra i So- tu daryti — dr.į A. Štromas nuro-
vietų Sąjungą? — Tokia, kokia ^ de kai kurias sugestijas, Prie jų 
Tamstos nedarbo metu, — atsaką t d s sugfflfci kiti proga. 
disidentas. fc. to* 

Kai Egipto prezidentas A. Sa-
datas lankėsi Jeruzalėje, prieš jo 
kalbą Knesete XI. 20 priešpiečių 
metu įvyko toks pašnekesys tarp 
šeimininkų ir svečio: 

M. Dayan, Izraelio užsienio 
reikalų ministeris: "Norėtume 
užgirsti, ko jūs pageidaujate". 

A. Sadat: "Moše, tai neįma
nomas kalbos būdas. Man paryš
kinkite, kas įmanoma ir kas ne
galima jūsų .požiūriu". 

M. Dayan: "Mes negalime pa
kęsti nepriklausomos Palestinos 
valstybės ir visiškai pasitraukti 
iš kitų sričių". 

Vėliau, jau po svečio kalbos 
Izraelio parlamente, įvyko šal
tas ir nuviliantis pokalbis vaka
rienės metu. Seimininkai nusivy
lė svečiu, kad jis nieko naujo ne
pasiūlė ir jokių nuolaidų nepa
darė. Svečias apgailestavo Izrae
lio užsispyrimą. 

Kai svečiai pasiūlė sudaryti 
dvišalę Egipto - Izraelio sutartį, 
Sadatas pareiškė: "Dvišalė su
tartis suskaldys arabus ir pastū
mės Egiptą ir mane į labai sun
kią padėtį". 

įsidėmėtina, kad JAV prezi
dentas J. Carteris X1.30 užsiminė 
dvišalę Egipto ir Izraelio sutar
tį, b/g pageidaudamas arabų ne
sutarimo. O šiame nesutarime 
daug gali lemti palestiniečiai, 
kuriems vadovauja Palestinos lais
vinimo organizacija. 

Palestiniečių išsiskaidymas 
Palestiniečių yra apie 3,5 mi

lijono, taigi daugiau negu žydų 
Izraelyje. Buvusiųjų karų metu 
palestiniečiai išsklaidyti daugiau
sia Artimuosiuose Rytuose. Čia 
pateikiu tik apytikrius palestinie
čių skaičius įvairiuose kraštuo
se: Jordane 900,000, Vakarinio 
Jordano srityje 760,000, Izraely
je 500,000, Gazos srityje 430.000. 
Libane 400,000, Kuveite 250,000, 
Sirijoje 150,000 ir 110,000 kituo
se kraštuose, imtinai Egiptą. 
Vak. Vokietiją fr JAV. 

Palestiniečiai jaučias nu
skriausti ir naudoja kraštutines 
priemones kovoti prieš Izraelį ir 
net juos priglaudusias valstybes. 
1970 m. jie bandė kovoti prieš 
Jordaną ir nuversti karaliaus 
Huseino vyriausybę. Šiais metais 
jie pasižymėjo nepaprastai žiau
ria kova Libane, bet ten juos 
numalšino Sirijos kariuomenė. 

Politinis nesutarimas 

. Svarbiausia Palestiniečių orga
nizacija yra. Al .Eata, kuriai pri
klauso įvairių pažiūrų asmenys. 
Jos vadovas yra J. Arafat. Gy
dytojas, krikščionis G. Habaš 
vadovauja socialistiniam Palesti
nos laisvinimo frontui, kuris 
anksčiau pasižymėjo teroro veiks
mais. Jo vadovas teigia, kad jis 

jau yra atsisakęs naudoti teroro 
priemones. Karo metu Libane ši 
organizacija suskilo į Sirijos prie
šus ir šalininkus. 

Palestinos laisvinimo demo
kratinis frontas, vadovaujamas 
krikščionio gydytojo N. Havat-
meh. yra ryškioje Sovietų [takoję. 

Visų šių ir smulkesnių palesti
niečių organizacijų buveinė yra 
Beirutas. 

Irake ir Sirijoje veik ančios pa
lestiniečių organizacija ••> ypač ne
sutaria. Jų įtaka maža. Damaske 
veikianti palestiniečių organiza
cija pasižymėjo riksrr.i; ryšium 
su Sadato kelione į Izraelį, ska-
tiAusi jį nužudyti. 

Organizacijų jungimasis 
1964 m. šešios svarbiausios 

palestiniečių organiza^ ijos susi
jungė į Palestinos išlaisvinimo or
ganizaciją vesti kavai prieš Izra
elį ir sukurti Palestino valstybę. 
Jos sudarė 293 atstovų tarybą, 
kuri renka pirmininką ir 15 as
menų vykdomąjį komitetą. Da
bartinis pirmininkas yra J. Ara
fat, pasižymi dideliu oolitiniu 
lankstumu, užsispyrimu siekti už
simoto tikslo ir nuosaikumu. 
Vykdomasis komitetas s'<iria di
rektorius įvairioms sritims vado
vauti. Direktorių taryba eina pa
lestiniečių vyriausybės pareigas. 

Palestiniečių laisvinimo orga
nizacija turi daugelį negalavimų. 
Pirmiausia ji yra kampininkė, 
nes neturi teritorinio atsparos 
taško. Griežtojo polinkio organi 
zacijos dažnokai nepaklūsta jos 
vadovybei, kuri įspėjo nekariau
ti Jordane ir Libane. Trečioji jos 
silpnybė teturėjimas menkos ka
rinės jėgos, kuri noprašoka 
20,000 karių. Jos finansai nėra 
tinkamai sutvarkyti. Giriamasi 
Kinijos, Sovietų, Saudi Arabijos 
finansine parama, bet ii neganė
tina didesnei veiklai. Apie pusę 
jos pajamų gaunama iš palesti
niečiu: dovanu, aosidėto mokes

čio ar rinkliavų. Penktoji jos silp
nybė — priklausomybė nuo dau -̂
gelio vyriausybių malonės. Nors 
jos veiklos sąlygos yra sunkios, 
bet jos vadovybė sugebėjo išsiko
voti savybės, arabų tautų ir tarp
tautinį pripažinimą. Tiesa, jis 
nepastovus, keliantis ginčą, bet 
žinomas visame pasaulyje. 

Organizacijos pripažinimas 

Pirmininkas dažnai prabyla į 
palestiniačiams: Jeruzalė yra už
grobta. Mes ją galime išlaisvinti 
tik kraujo kaina, o ne nuolaido
mis ir keliaklupsčiavimu". 

Izraelio vyriausybės atsakymas 
aiškus: mes nekalbėsime su pa
lestiniečių atstovais ir nepripa-
žinsime Palestinos valstybės. Sie 
klausimai yra jau tarptautiniai. 
Jie turėjo didelės įtakos arabų šio 
meto nesutarimui ir ypač Egip
to prezidento žygio pasmerkimui. 

Palestiniečiai, gavę arabų vals
tybių įgaliojimus palestiniečiams 
atstovauti ir pravėrę duris Jung
tinėse Tautose, ir be savo žemės 
tapo tarptautiniu veiksniu. Pales
tiniečiai, nors neturėdami didelės 
organizuotos jėgos, gali įvykdyti 
politinius sprogimus, kuriuos pa
justų ne tik Artimieji Rytai, bet 
ir visas pasaulis. 

Izraelis reikalauja jo nepri
klausomybės pripažinimo. Jis rei
kalauja sau saugumo. Jo reika
lavimai pagrįsti, jei ir kitiems 
pripažins tai, ko patys nori. Šiuo 
požiūriu Izraelis ir palestinečiai 
pateko ant tos pačios lentos, nes, 
siekdami savo saugumo, užmirš
ta kaimyno laisvę, saugumą ir 
nepriklausomybę. Tai rodo šio 
meto politinio pasaulio dorinį pa
krikimą, kai giriamasi savo lais
ve, bet pamirštama kitų prie
spauda. Juk ir Lietuvos byla yra 
patekusi į tą patį sriautą. 

(Atkelt iš 1 psL> 
Dar blogiau negausioms Iie-

tuvos tautinėms mažumoms. Ka 
ro metu iš visų Lietuvos gyven 
tojų labiausiai nukentėjo žydai. 
Prieš Antrąjį pasaulini karą. j ™ 
Lietuvoje jie turėjo 122 pradi
nes mokyklas, 3 nepilnas vidu
rines (progimnazijas) ir 14 vi
durinių mokyklų (gimnazijų). 
Dabar žydai Lietuvoje neturi 
nė vienos savo mokyklos, netu
ri savo spaudos, nors 1970 su
rašymo duomenimis jų vien Vii 
BiuJe gyveno šešiolika, e Kaune 
keturi tūkstančiai. Gudais Vil
niuje užsirašė dvidešimt ketu
ri tūkstančiai, bet jie neturi sa
vo mokyklos, gudiškos pamal
dos bažnyčiose pakario metais 
irgi panaikintos, rokario me
tais uždraudus privačias mo
kyklas, ypač nukentėjo karai
mai, nes prie Trakų kinesės vei
kė jų parapinė mokykla. Nuo
skaudą patyrė ir totoriai: jų. 
mečetės ir mokyklos uždarytos. 

Latvijos lietuviams aiškina-
m a« Jo& norint mokytis, reikia 
važiuoti į Lietuvą, bet rusams 

•amą spec. feodą, į kurį patek* 
ti reikalingas spec leidimas. 

Itin keista, kad net žmonių, 
po 1940 birželio mėn. įvykių ta
pusių įvairiais administravo* 
riais, kai kurios iki tų įvykių 
išleistos -knygos irgi pateko į 
spec. fondą, fwz.tris,de&itta>-
čius formaliai buvusio v>Tia.u» 
siojo krašto adzuinistratonau^ 
Paleckio knyga 'SSSR *- mū
sų akimis''. Tokių Or*. aažaasnų 
knygų tarpe atsidūrė ne-t klasi
kiniai lietuvių literatūros kuri
niai — Vinco Pietario ^algi-
mantas" ir kt. lietuvių iUer*-
tūros istorijų taip sugrupuota, 
kad keletas rašytojų;, pasitrau
kusių karo metais į TSBS. pri-
prįcažį&tasū didžiais Lietuvių 
rašyto jais jar net k<Lâ akaqs, • 
apie lietuvių jcašytojų n v ^ . -at-
Bitraukuaįą į Vakarus, tylima 
arba skelbiama apie kurį, uk po 
jo mirties. Nėra lengvas ir ra
šytojų, sugrįžusių is lagerių ac 
Sibiro, kelias, 

Iki paskutiniųjų čbenų, sau* 
guzmečiams darant kratas, te-
beatiminėjarni prieškariniai iei 
diniai — knygos ir periodika. 
Kur j * dedami? | šį ki&usiną 
galėtų atsakyti t& saugumas. 

Tarybinė spauda šį dalyką 
nušviečia ta ip: "Reikėjo marfe 
sistiniu • ten Muštiniu požiūriu 
pervertinti lietuvių tautos kui* 
tūrin| palikimą, perimant deaaa 
kratines, socialistines jo ten
dencijas, kritikuoti buržuazines 
nacionalistines koncepcijas, jp 
pac istorijos, literatūros ir kitą 

sugeba is visų lietuvių abitu- ūmeasnis mokslų srityse, 

Izraelio premjeras Moše Dajan, ži
nomas karo vadas, dabar užsienio 
reikalų ministeris 

RELIGINIO AUKLĖJIMO 
REIKALAS 

Zaragozos arkivyskupas Ra-
nes. Ispanijoje, ganytojiniame 
laiške paliečia religinio auklėji
mo mokyklose problemą. Vys
kupas pažymi, jog valstybė pri
valo pilnai užtikrinti katalikam 
tėvam teisę pasirinkti tokią 
mokyklą, kurioje jų vaikai būtu 
krikščioniškai auklėjami Reli
ginio auklėjimo laisvę visiem 
užtikrina Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija ir kiti tarp
tautiniai susitarimai. Bažny
čia, toliau rašo vyskupas, rei
kalaudama, kad mokyklose vai
kam būtų sudarytos sąlygos pa
žinti religinę tikrovę, nesiekia 
privilegijų, bet gina tikintie
siem tėvam priklausančią iš 
paties Dievo gautą teisę religi
niai auklėti savo vaikus. 

nesakoma kad rusiškai mokytis 
jų vaikai važiuotų į Rusiją; 
priešingai, atidarinėjamos ru
siškos mokyklos ar paralelinės 
klasės rusų kalba latvių mokyk 
lose. Lietuviškų vidurinių mo
kyklų išleidžiamojoje klasėje 
Švietimo ministerijos lietuvių 
kalbai skirta tik keturios, o ru
sų kalbai — penkios savaitinės 
valandos. Ta pati ministerija 

abitu
rientų išreikalauti gerai mokė
ti rusų kalbą, o iš tų pačių abi
turientų rusų išreikalauti, kad 
jie bent kiek pramoktų lietuvis 
kai. ministerija yra bejėge. 

Knygų leidyklos žengė da r 
toliau: kai kuriose lietuviškose 
knygose ėmė spausdinti rusiš
kus tekstus be vertimo į lietu
vių kalbą. įvairus administra
toriai ir spauda ėmė kalbėti 
apie lietuvių bilingvizmą: lietu 
viai mėgstą Lenino kalbą. Bet 
ką daryti, jei pačioje Lietuvoje 
neįmanoma susikalbėti lietuvis 
kai? 

Lietuvos ir pasaulinė istorija 
mokyklose ir visur dėstoma sa
vaip: tai ne valstybių, ne tautų, 
ne karalių ar kunigaikščių isto 
rija, o tik ekonominių santykių 
ir vadinamosios "klasių kovos" 
partiškai nušviesta istorija. To 
dėl į mokyklas ne tik neįsileis
tas ne vienas Lietuvos ar pašau 
linės istorijos vadovėlis, bet net 
šiuo klausimu joks leidinys, iš
leistas iki 1940 įvykių. Ir ne tik 
tie, bet visi iki minėtų įvykių 
išleistieji leidiniai iš visų mo
kyklų bibliotekų išgabenti, dau 
guma jų sunaikinti. Išimtis pa
daryta tik kai kurioms aukšto
sios mokykloms ar mokslo insti 
tucijoms; ten jie sudėti j vadi-

Iaip pat reikėjo plačiai prope* 
guoti mokslin| ateianą, pado-
iantį kovoti prieš bažnyčios 
alrlf»iffeiamftg r e h g i n e S 
ras" (Algirdas Sakūnąg. 
sių kovos Lietuvoje 
metais", filmas, l t f t , p & 
1781. 

Vadinamojo maksfimt « te i» 
mo propagavimas vyko iv 
vyksta negeresnėmis 
mis. Tegu kalba oficialioji 
da: "Likviduojant kam padary 
tas raj arias, vystant spotJB% 
kultūrą, garianar •pcikątįg ąįh 
afnigąj respublikoje nffįrnstjfc? 
trūko patalpų Todėl natūraju, 
jog šiems gyvybiškai sya/r>¥Mls 
reikalams vietiniai valdžios or
ganai panaudodavo nacionali
zuotus erdvius klebonijų pąstar 
tus". (Knyga "Už socialumo 
sukūrimą Lietuvoje", VUĮŲUS, 
19601, psl. 306, J. Aničo straips
nis). Mes pridursime, kaų* t a m 
buvo panaudoto)? ne tik klebo
nijos, bet ir parapijų. salėa> j ą 
bibliotekos ir nęt bažnyčios t*r 
nų namai, vadinami špitolėmis, 
Tokiu būdu buvo sunaikuątu. 
daug bibliotekų, pavyadfaųi, Mą 
rijampolės fdab. Kapsukas* 
marijoną bibnoteka, kar 
daugiai kaip 59,000 kayg^ 

JBus daųįpiaĮU,, 
mmmmmmmmmmmmm 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 
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o tas gyvenime labai svarbu. 
Kalbėdamas apie motinas, jis moterį iškėlė į pa

danges: 
— Dievas ir patirta motinos meilė duoda nepa

prastos stiprybės kiekvieno žmogaus gyvenime. Moti
na yra savo šeimos kunigas. Jos įdiegtas ir išugdy-

Klebono pastabos apie moterfe sukėlė jame prie- t a s tikėjimas tveria amžinai. Koks tikėjimas moti-
šingumą moterims. Tačiau, kai nuėjo į jų susirinki- noe, toks ir jos vaikų. Nelaimingas yra žmogus, ne
iną, šimtai tokių gerų akių salėje buvo nukreiptos į j patyręs šiltos motinos meilės, o jei toks žmogus dar 
jį. Jam atrodė, kad jos laukė gero žodžio iš jo. Jo Į ir Dievo atramos neturi, toks visiškai nelaimingas ir 
motulė ir sesuo buvo pasodintos pirmoje eilėje. Kai, baisus kitiems... Bendrai paėmus, žmonių gyvenimas 
nuo scenos kalbėdamas, žiūrėdavo į salę, jis matė tik j yra sunkus. Moters paskirtis yra tą gyvenimą švel-
savo motulės veidą — tokj laimingą, tokį jam gerą, j ninti, visur įnešti daugiau meilės, pasiaukojimo ki
tokį šventą... Jam kilo mintis, kad savo motulės vei- \ ti^T^g o ta geroji dvasia iššauks toliau kitus gerus 
dą jis matys visuomet gyvenime, kai matys moterų; darbus. Kai moteris nebūna toje savo paskirties aukš-
veidus. ir jam nebus jokių pavojų iš moterų pusės. j tumoje, tai tuojau ji būna visų pastebima ir daug 

Jis kalbėjo su subrendusio kalbėtojo pasitikė.ji-1 greičiau pasmerkiama, negu vyras. Tas faktas vienas 
mu, iškeldamas tos organizacijos reikšmę ir girdamas ; aiškiai pasako apie moters pranašumą ir jos ypatingą 
moteris už jai priklausymą Jis sakė, kad, priklaus - paskirtį, 
damos tai organizacijai, jos daug ko išmoks, įsigys Diskusijų metu viena moteris paklausė, kodėl mo-
daugiau pasitikėjimo, turės progos palyginti savąjį 
gyvenimą su kitų ir per organizaciją darys gerą įta
ką visai savo apylinkei ir savo tėvynei. 

Toliau jis kalbėjo apie naują pažiūrą į moterį, 
apie nepaprastą moters reikšmę gyvenime ir apie mo
ters teisingą vietą šeimoje ir viešajame gyvenime. Jis 
greitai išvardino daugybę ypatybių, kuriomis mote
ris yra pranašesnė už vyrą: 

— Moteris subręsta keleriais metais anksčiau ir 
miršta keliolika metų vėliau už vyrą. Moters spren
dimai, bendrai paėmus, yra teoeingesm, nefc jie yra pz-

terims neduoda daugiau teisių, jeigu jos yra prana
šios. Prelegentas paaiškino, kad teises visuomet ten
ka patiems pasiimti - tam tikslui ir ši organizacija 
yra sudaryta. Be to, pačios moterys dažnai sugeba 
sau pirmaujančias teises išsidirbti. 

Iš keliamų klausimų tik vienas nesusipratimas pa
aiškėjo. Viena moteris paklausė, kodėl kalbėtojas su
lygino moteris su gyvuliais. Čia Karuža pamatė, kaip 
lengvai nesusipratimai susidaro ir kaip kalbantysis 
turi būti ypatingai atsargus, savo mintis išsakyda
mas. 

Vėliau kkbccljoje jis buvo giri.vn? B UŽ tą pa-
intuldja, moteryje yra daug stipresnis, negu vyruo- \ skaitą. Klebonai supranta didelę reikšmę, tos orgaas-

įdO — temik BOtygita gyvuliai at<arjpm BMJAUI .irm * * aagjoą ir aotfrą> kad y&ač moterys & priklausytą: ' 

mmmmmmmmmmm 
— Jei moterys tarės daugiau įtakos gyrė 

tai ir mūsų darbas bus lengvesnis* Vis dėlto 
rys gyvenimą kuria ir jam duoda širdį Keikia kto 
biausiai rūpintis, kad moterys butų kilnios ft geros ir 
turėtų visur daugiau teisių ir įtakos, t jos padaryt 
gyvenimą gražesni ir laimingesnį Jau mažos iiuwj0> 
tės save gerumu ir rūpestingumu toji p ^ i * ^ ^ bar* 
n iukau 

— Didelis moterų būdo trukumas yrą jg jaut
rumas, jausmingumas, nepastovumas, kartais tiesiog 
nesubrendimas per visą gyvenimą, •— suabejojo kape
lionas. 

— Tas tiesa, bet tuos būdo bruožus galimą bū
tų gerokai pataisyti, įpratinti jas, kad jos save vis 
labiau stebėtų ir priprastų save kontroliuoti ir tp» 
buiinti, —bandė teisinti klebonas. i 

— Čia ir yra visa nelaimė, kad moterų akys yrą 
padėtos tik ant kitų ir jos yra mažiausiai linkusios 
teisingai pažiūrėti į save ir save koreguoti, nebent tik 
pasipuošimo reikaluose, ir tai jos žiūri tada j savo M* 
tų akimis, — nenusileido kapelionas. 

— Tas daug dėmesio kreipimas į kitus gal yra 
labiau teigiamas dalykas, negu neigiamas. Tie jų pa-
pletkavojūnai nėra jau taip labai kenksmingi: k a r t a * 
yra tiesiog įdomios jų charakteroitikos žmonių, jų gy» 
venimo, einamųjų įvykių — tiesiog rašytojų sugebėji
mai pasirodo, ftebėdamoe žmones, jos greičiau pa* 
mato jų reikalus, tuomet kyla joms noras žmogui pa* 
dėti ar bent jau užjausti Mano tėvai abu lygiai nvuio 
'abai mylėjo, tačiau tik mota* tnant vw» r*A> 
kih3& pastebėdavo ^ supraadtva labiau, nėge a& pjfCį 
caa3i<a6aaini% ,pnrą3tt^ia>^isXeiaiaawiBi 

• 
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENU 
RENGĖJŲ TIKSLAI 

Kitų metų viduryje, birželio 
28 — liepos 3 d., Kanadoje, To
ronte, įvyks Pasaulio Lietuvių 
dienų iškilmės su ypatingai pla
čia programa. 

Tomis iškilmėmis bus norima 
paminėti 60 metų sukaktį nuo 
Lietuvos valstybės atstatymo. 
40 metu sukakti nuo tautinės 
olimpiados Kaune, Lietuvoje, ir 
bus išrinkta Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės valdyba. 

Tomis iškilmėmis ir pasirody
mais — bus akcentuotas puo
selėjimas ir palaikymas lietu
viškosios dainos ir muzikos me
nų. Taip pat bus sustiprintas 
išeivijos lietuvių sportinis gyve
nimas, suartinant išeivijos lie
tuvių sportuojantį jaunimą. 

Pasaulio Lietuvių dienų iš
kilmėmis norima pademonstruo
ti kilnią mintį, kad mes, lietu
viai, esame kovojančios tautos 
atstovais ir norime išlikti lie
tuviais, nepaisant. kur begy
ventume: pavergtoj tėvynėj. Si
biro tremtyje ar laisvuose Va
karu pasaulio kraštuose. 

Šia proga lietuviai pasisakys 
už lietuvių teises, lietuvišką 
kultūrą ir tikėjimo laisvę pa
vergtoj tėvynėj. 

Taip pat būsią stengiamasi 
laisvajam pasauliui įrodyti, jog 
tautinė kultūra tegali būti pil
nai kuriama ir išvystoma tik 
savoje, laisvoje ir nepriklauso
moje valstybėje. Vergijiniai lai
kai — jau praėjo! 

P. L. dienomis norima suar-

suvažiavę iš įvairių kraštų, rei
kalaujame pavergtoje tėvynėje 
lietuvių teisių respektavimo, 
lietuviškosios kultūros bei tikė
jimo laisvės nevaržymo. Visa 
tai gali sovietų tarptautinę po
litiką pastumti į sunkinančią 
gynimosi padėtį. Tai jau būtų 
vienas lietuvių laimėjimas. Ir. 
be to, sėkmingas PLD dar 
turi savyje didesnę galimybę, \ C m a h o j e Kariuomenės šventės minėjime dainavo moterų sekstetas: 
būtent, visų lietuviškų, demo- į M a r y J a n e \Valtz. Irena šarkaite-Matz, Laima Antanėlienė, Gražina 
kratiškai veikiančių jėgų sutar- į Keskevičienė. Valerija Prišmantienė ir Irtas Lileikiene. Akompaniatorė 
tinį ž ingsnį \ — Teresė Prišmantaitė Bartlett Nuotr. Teresės Gaiderytės 

PLD rengėjai galvoja, jog į 
lietuviai, atvykdami į Pasaulio 
Lietuvių dienas, mačiau turėsią 
išlaidų, negu vykdami į paverg
tą Lietuvą, o Lietuvos laisvini
mo labui būsią daug dau
giau naudos. Per dažnas va
žinėjimas už "geležinės uždan
gos", padidėjusios Įtampos at
vejais, galįs netgi pakenkti gi
minėms ir saviesiems. 

Pranys Alšėnas 

BOSTONO ŽINIOS 

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA 

Nėra lietuvio, kuris nesidžiaug
tų palydėdamas jaunuolius lietu
viškos šeimos gyveniman. Tai di
delė šventė lietuviškoje visuome
nėje, tai lietuvybės tęstinumo 
gražiausi žiedai. Rugsėjo 17 d. lie
tuvišką šeimą sukūrė Dalia 
BJauzdžifmaitė, ilgametė Mont-
realio Aušros Vartų parapijos 
choro narė. ir inž.Rimvydas Son-
da, vos prieš penkerius metus at-

tinti Įvairių kartų ir amžių lie- j važiavęs iš Lietuvos pas tėvus i 
tuvius ir, palaipsniui, perduoti į Torontą. Rimvydas atsivežė su 
lietuviškosios kultūros lobius 
bei patirtį jaunajai lietuvių in
teligentijai, gimusiai ir išsi
mokslinusiai laisvojo pasaulio 
kraštuose. 

Nebūsiąs užmirštas ir puose
lėjimas bei palaikymas lietuviš
kų tradicijų bei papročių, kaip: 
sveėiavirnosi, pasižmonėjimo, 
vaišingumo, svetingumo ir tar
pusavio susipratimo bei pasida
lijimo įgyta gyvenimo bei pa
tirties praktika. 

Šiuo lietuvių sulėkimu — no
rima tarpusavy sutvirtėti, su
stiprinti tarpusavius ryšius bei 
pažintis, parodyti net šio kon
tinento gyventojams, kad mes, 
lietuviai, turime ne tik skirtin
gą, gražų lietuvišką veidą, bet 
taip pat seną, kilnią, pilną ne
abejotino pasididžiavimo lie
tuvišką kultūrą ir pilną didvy
riškų kovų istoriją. Kad būda
mi ir negausūs — sugebėjome 
išlikti didžiųjų politinių kelių 
sankryžoje ir Rytų — Vakarų 
kultūrų sąvartoje,. 

savim brangų turtą. Kauno Poli
technikos instituto diplomą, su 
kuriuo buvo priimtas į Waterloo 
universitetą Kanadoje, Čia viene
rių metų ir poros mėnesių bė
gyje gavo magistro laipsnį. 

Jaunųjų santuoką palaimino 
kun. J. Kubilius Aušros Vartų 
parapijos šventovėje. Montrealy-
je. Šv. Mišių metu giedojo para
pijos choras, vadovaujamas Roch, 
ir solistas A. Keblys. Jaunųjų 
palydą sudarė: vyriausias pabro
lys Tadas Gurevičius su Linda 
Blauzdžiūnaite. Kęstutis Poškus 
su irena Petrulyte. Kęstutis Ur
bonas su Irena Koncevičiūte ir 
Arvydas Blauzdžiunas su Audro
ne Muliolyte. Gėlių mergaitė — 
Ramunė Radzevičiūtė. 

Vestuvių vaišės vyko parapijos 
salėje, kur dalyvavo netoli 300 
svečių iš plačios Kanados ir JAV. 
Tėvams jaunuosius (pasitikus su 
duona ir druska, puotą pradėjo 
vyriausias pabrolys Tadas Gure
vičius su gražiais linkėjimais jau
niesiems, kviesdamas visus sve
čius pakelti šampano taures ir 

DIEVUI IR TĖVYNEI 

Lietuvos Vyčių Naujosios Ang
lijos apskritis jau ne pirmas kar
tas suorganizuoja Mišias, kurios 
transliuojamos per televizijos 7-tą 
stoti ir kurios yra matomos mi
lijonų. Lapkričio 27 d. Šv. Mi
šias atnašavo Šv. Kazimiero iš 
VVorcesterio lietuvių parapijos 
klebonas kun. Antanas Miciūnas, 
MIC. Labai ir labai puikiai pa
ruoštame .pamoksle kun. Miciū
nas supažindino televizijos žiūro
vus su Lietuva ir lietuviais, su 
visomis kančiomis, kokias jau 
daug metų išgyvena lietuviai, 
kaip persekiojama bažnyčia, ku
nigai ir tikintieji. 

Sekančią dieną mano kolega, 
Harvardo univ. profesorius, ku
rio žmona yra katalikė, man pa
sakė, jog mano pasakojimai apie 
lietuvių persekiojimus jo neįti
kindavę, jis manęs, kad taip nega
li būti. Dabar kai televizijoj nuo 
altoriaus kunigas tą visą dėstęs, 
sugraudinęs ne tik jo žmoną, bet 
ir ji patj. Jo žmona apsiverkusi. 

Taigi Lietuvos Vyčiai ir kuni
gas Miciūnas pasitarnavo ne tik 
Dievui, bet ir tėvynei.Visi lietu
viai ruri būti dėkingi tiems, kurie 
eina tuo keliu ir dirba tikėjimui 
ir mūsų pavergtai tautai. Kaip 
vyčiai, taip ir kunigas Miciūnas 
yra gimę ir išaugę Amerikoje, bet 
jie savo tėvų ir protėvių kraštui 
dirba labai nuoširdžiai. 

VASYLIŪNŲ KONCERTAI 

Smuikininkas Izidorius Vasy-
liūnas ir jo sūnus fizikas Vytenis 
M. Vasyliūnas, kuris visada wra 
tėvo palydovą* pianu ir atlieka 
net solo partijas pianu ir vargo
nais, koncertuoja per visą Ameri
ką. Gruodžio 4 d. jie koncertavo 

Bendrąja prasme — PLD bus ! sugiedoti jauniesiems Ilgiausių 
kultūrinis renginys, tačiau iš - ' metų. Toliau vaišėms vadovavo 
sišakojęs f eilę sričių. Pasaulio j A. Keblys. Jis kvietė žodi tarti 
Lietuviu dienos — turės ben-j jaunosios tėvelį Albiną Blauzdžiū 
druomenini, menkų, sportini re-Į na. kuris pasidžiaugė savo gera 
Ilginį, socialinį ir politinį at- į dukra ir su ašaromis akyse iš-
spalvius. Jos palies visas vi- reiškė gailestį, kad jos netenka, 
suomeninio gyvenimo plotmes, j Šiltais, pilnais meilės žodžiais 

Rengėjų formuliaras pabrė- Į jaunuosius pasveikino ir jiems lai-
žia, kad nūdienė tarptautinė po-1 ™ės. Žengiant lietuviško šeimos 
litinė padėtis Pasaulio Lietu- i gyveniman. palinkėjo jaunojo tė-
vių dienoms suteikianti sti-j ve]h aS r - Vladas Sonda. Ilgą kal-
prų ir politinį akcentą. Tarp-' b a P^akė E. Kardelienė, kurios 
tautinėje plotmėje šiuo laiku ™Z'kos studiją Dalia lankė net 
vvkstą jėgų. išteklių ir s ą . t ū - ! a 5 t u o n e n u s m e n , s - ™&a*k* 
džių pmgįmasis ir vienijimasis.: ^'entėje dalyvauti atsiuntė svei-
Tai liečia pavienes valstybes, \ ; . i n ! n?° ^^gramas iš v,sų kon-
, r . j tmentų. Labai daug svei-
kontinentus, regionus — demo-į . . . . . . _.. , . 
kratines ir nedemokratines V 3 l - į k m i m ų £ * * " * • • * £ d r a u -

. r. gai ir giminaičiai is Lietuvos. 
T* " v *-~i : J- J" kelis labai nuotaikingai per-
Pasauho Lietuviu dienu pa- , . . . . S, . ,„. T _ , *T skane launoio mama acr. Elze siruosimo pradžioje Beigrade .-. j . . ' c ,. f „ J . . , ,. Civmskaite — Sondiene. vykstanti konferencija kelia 

žmogaus teisių klausimus šia
pus ir anapus "geležinės už-
dangosn . Vykstanti konfronta-

merges. mamas, tetas ir dėdienes 
ir savo mielą muzikos mokytoją 
E. Kardelienę apdovanojo žičko-
mis ataustais rankšluosčiais. 
Juostose ir rankšluosčiuose prisi
minimui Šios šventės įausti jau
nųjų vardai ir vestuvių data. 

Daliai ir Rimvydui tebūna vi
sas gyvenimas šviesus ir pilnas 
meilės, kaip ši graži vestuvių 
diena. Jaunieji Dalia ir Rimvy
das Sondai nuolatiniam gyveni
mui pasirinko Torontą. 

V. Šukys 

Los Angeles mieste, gruodžio 17 
d. koncertuos Chicagoj, sausio 7 
d. Camegie Hali New Yorke, o 
sausio 8 d. Bostone. 

BOSTONBKIAI TREČIAJAM 
MOKSLO SIMPOZIUME 

Trečiajam mokslo simpoziume 
iš Bostono ir jo apylinkių daly
vavo ir paskaitas skaitė: inž. Kęs
tutis Devenis, Vytautas Izbickas, 
dr. Jurgis Gimbutas, Donatas Ša
tas ir jau kitos srities — Antanas 
Mažiulis ir Stasys Goštautas. 

KARTOJO KAČINSKO 
KŪRINTUS 

Jeronimo Kačinsko trys dainos: 
Beržas, Jau saulutė leidžias ir Esi 
Dangau, po J. Kačinsko kūrinių 
koncerto, kuris įvyko sekmadienį, 
lapkričio 20 d., buvo pakartotos 
Berklee Performance Center salė
je, Bostone, gruodžio 7 d. Tą kon
certą atliko Berklee Muzikos kole
gijos choras, vadovaujamas prof. 
Brian CConnell. Tas dainas jie 
dainavo lietuviškai, kaip ir kon
certe lapkričio 20 d. So. Bostone 
Taip pat buvo atliktas ir J. Ka
činsko motetas "Te Lucis Ante" 
chorui ir kameriniam orkestrui. 

Muzikas Jeronimas Kačinskas 
toj Berklee Muzikos kolegijoj pro
fesoriauja. 

TARPTAUTINIO INSTITUTO 
MUGĖJE 

Lapkričio 17 —20 dienomis 
vykusioje Taiptautinio Instituto 
mugėje Prudential auditorijoj lie
tuvius atstovavo Bostono v. skau
čių Židinys. Jos buvo suorganiza
vusios Pabahiečių stalą. Lietu
vius atstovavo su savo darbais: N. 
Lingertaitis — sidabro hr aukso 
dirbiniais ir gintaru. I. Nenortie-
nė —Emalės keramika ir ginta
ras. V. Čepienė, G. Treinienė ir L 
Nenortienė šiaudinukais ir mar
gučiais. 

Onos Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių ansamblis 
dalyvavo meninėje programoje su 
tautiniais šokiais. O taip pat da
lyvavo ir Brocktono tautinių šo
kių ansamblis "Sūkurys", kuriam 
vadovauja Vytautas Bruzgys. 

PARENGIMAI 

Gruodžio 18 d. Moterų federa
cijos klubo Kalėdinė vakaronė. 

Gruodžio 31 d. Jaunimo ren-

ŠACHMATŲ 2INIOS 
— Belgrade vyksta pasaulio 

pretendentų baigminė dvikova, 
kuri tori išaiškinti, kas kitais 
metais rungsis su pasaulio 
meisteriu dėl šachmatų karū
nos. Po keturių partijų gana 
Įtikinančiai pirmavo Viktoras 
Korčnojus prieš B. Spaskį, su
rinkęs 3-1 tš. Jiems paskirta 
20 partijų. Jei pasekmė būtų ly 
gi 10-10, tuokart turės sulošti 
dvi papildomas partijas. 

—- Sovietų Šachmatų federa
cija skelbia, kad jų šalyje re
guliariai rungiasi 2,800,000 
šachmatininkų, kurių skaičiuje 
pusmili jonis moterų. 

JAV teturi arti 50,000 re
gistruotų šachmatininkų, šių 
metų JAV šachmatų pirmeny
bes laimėjo trečią kartą iš eilės 
dm Walter Browne (28 m.), 
antru baigė dm Robert Byrne 
(39 m.). P-bėse nedalyvavo žy 

mūs dm L. Kovalek ir dm P. 
Benko, nes rungėsi Europos 
turnyruose. 1978 metų JAV pir 
menybės bus drauge ir pasau
lio zoninėmis, kurių trys pir
mieji kvalifikuosis į tarpzoni-
nes pirmenybes. 

— V. V. Palčianskas nuo ko
v o mėn. rungiasi JAV koman
dos eilėse (5-toje lentoje) pa 
šaulio komandinių pirmenybių 
baigmėje. Pusbaigmio varžybo
se j is žaidė 6-toje lentoje ir, 
surinkęs 8 tš., baigė su švedu 
Hulliąuist priešaky kitų toje 
lentoje. Vytas Palčiauskas tai-į 
pogi rungiasi asmeninių pasau
lio p-bių baigmėje. 

Tai nepaprasti lietuvio pasie 
kiniai. Jis pasižadėjo dalyvau
ti kitų metų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Toronte. 

— Bostono tarpktubinėse 
(XH. 2) So. Bostono šachmati
ninkai nugalėjo stipriausią 
MET lygos komandą — Har
vardo universitetą 3-2. Harvar 
das pirmauja lygoje, sudorojęs 
MIT 3MJ-1V2 , Boylstone CC 3-
2 ir Tufts universitetą, bet ne
lauktai suklupo prieš mūsų vy
rus, nors kiekvienas Harvardo 
žaidikas turėjo arti 100 tš. 
aukštesni USCP ratingą negu 
mūsiškių. Mums taškus pelnė: 
Ričardas Grausrys (1780) įvei
kęs Ch. Bouzoukis (1896), ant
roje lentoje Kazys Merkis 
(1737) užmatavęs Ed Wyckof-
fą (1822), trečioje Bronius 
Skrabulis (1377) sudorojęs 
John Carrierą (1436), penktoje 
lentoje. Lietuviams šis laimė
jimas buvo pirmasis šiam sezo
ne ir itin svarus, kai įveikti ta 
po daug stipresni vyrai. Har

vardu! — pirmasis pralaimėji
mas. 

Sekančios rungtynės prieš 
Tufts universitetą bus sausio 
pabaigoje. Kasys Merkis 

PAŠVENTINTAS 
PARAPIJOS CENTRAS 

Frankfurte prie Oderio, Ry
tų Vokietijoje, buvo pašventin

ta* palaimintojo kunigo Maksi
milijono Kolbės vardu pavadin* 
tas parapijos centras. Parapi
jos centro statybos darbus at
liko Rytų Vokietijos katalikai 
darbininkai • savanoriai, finan
suodami Rytų Vokietijos tikin
čiųjų, kurie tam tikslui suau
kojo 360 tūkstančių markių. 
Centro šventinimo iškilmėse da
lyvavo gausūs tikintieji iš Rytų 
Vokietijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos. 

giamas Naujųjų metų sutiki
mas Park Plaza (buv. Stattler 
Hilton) viešbutyje. Pradžia 8 vai. 
vakaro. 

Sausio 8 d 3 vai. p. p. Mažo
joj Jordan Hali salėje Izidoriam 
h* Vytenio Vasyliūnų koncertas. 

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimas Liet. Piliečių d-jos 
auditorijoj So. Bostone. Rengia 
Altos skyrius. 

--iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitHntiiinwMM 

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 

Aušros Vartų vyru oktetas sce-
• noie padainavo dainų, viena 
i net pritariant Jaunajai. Tai tra-
• dieini* choro atsisveikinimas su 

cija, tiesiog, atkreipianti viso, ^ v o n a r j a i s ^ „ p s u k u r i a ^ i r n a s 
pasaulio dėmesį ir f bent kokius 
politinius ar nepoUtinius reiški
nius. 

Dėl tos priežasties — gausus 

ir apleidžia Montrealį. Priartė
jus įspūdingiausiam jaunųjų at
sisveikinimo momentui, lietuviš
kais papročiais jaunoji plačiai ati 

| VAIDILŲ KANKLES Ansamblis "čtorltans" 

1 GROJAME JUMS Į g » t f . T . Kapt Neo-UOraama orkestras, vadovan- S 
*_ . . - . . . . ._. Įdasiav© Arūnas Gas- § 

I SU ŠOKIU IR DAINA I~SXBapi 

| KALNUOS DAINUOJA "BALTIJA- t? LS.T. Korpf Neo-litbuania S 

1 KOKIAIS KELIAIS 
1 Aš KELIAUSIU 

-BALTIJA vyro 

Užsakymui sapti: tfUUGAS, 454S W. Dr* St„ CMcag* III. 
60629. Užsakant pridėti SO <*•** i i H M M pktttelt persiim-
timul dimis gyventojai taipgi sofai 5 * Bokes&o. 

UfcMkyaua | Emmdą rtfkte frtUH ff» SL75 
dysiąs napaglini, kad iMbifiai,' Kebliu, plačiomis juostomis, o pa-1 **i*wwn*»****a***'**BBmmmmmmmmmmmmMm 

lietuvių dalyvavimas P L dieno-; darė savo kraičio skrynias ir atsis-
se ir pasireiškimas demonstra-j veikindama perrišo pabrolius, tė- 5 
cijų ar rezoliucijų forma paro- vėlius dėdes ir tetėnus su A. į E 

NAUJAUSIOS KNYGOS, NEĮTRAUKTOS 1 "DRAUGO" 
PLATINIMO KNYGŲ KATALOGĄ 1976 METŲ 

DU DVASINIŲ BCTYBIŲ PASAULIAI 
J. Burkus 
450 pusi., 1977 m. Kaina 

PENNSTLVAMJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA 
Vladas Būtėnas 343 pusL 

THE BALTIC NATBONS 
B. J. Kasias 319 pusL 

LIETITVIŠKAS PAMABYS 
BL Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys, 838 psL 

UETUVIšKAI-ANGLiaKAS ŽODYNAS 
V. Pėteraitis 
Apie 30.000 žodžiu kietais viri. 

_ XXXULKSt&18 Vi lo* 
MBTUVIU LTTERATŪBOS BTOBUA, m ir IV 

Praoas Naujokaitis - . « • » * » 
MOeiTJTES DOVANELE 

Danutė Lipčiūtė-Augleae 
Iliustravo Jadvyga Paukštienė 

Vaikams, 71 psL 
NEGĘSTANTI LIEPSNA 

Religiniai sonetai, 50 psL 
. Rankraštis gautas iš Lietuvos 

PRANAS DOVYDAITIS 
Juozas Girnius, išleista 1975. 

ROMAS KALANTA 
1976 

776 psL 
V. Abatas, 114 psL, 

RCTOS m LELIJOS 
P. Enskaitis, 134 psL 
Skautiški apsakymai 

UŽ VASAROS VARTŲ 
Leonardas Andriekus, Poezija. 80 nri. 

LITHUANLANS ET AMERICA 
Dr. Antanas Kučas, 1975, 349 nsL 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 pSL 

HTSTORY GF LITHUANIA 
Dr. Joseph B. Končius, 142 psL 

POPULAB LITHUANIAN BECIPES 
J. Dauzvardis 
Vll-th edition, 130 psL 

KISKUCK) VARDINES 
Stasys Džiugas 
Eilėraščiai mokyklinio amžiaus vaikams, 80 psL 
Iliustravo daiL VL Stančikaitė 

JUODVARIAI 
Paulius Jurkus 
Pasaka - Poema, 200 psL 

LIKIMO AUDROSE 
Vladas Vailionis 
Romanas, 344 psL 

LITHUANIAN CHRISTLAN DESfOCRACT 
A. J. Kasulaitis, 244 psL 
NERAMIOS DIENOS 
Jonas Matulionis, 579 psL 

PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 
Red. D. Bindokienė 

PO VASAROS 
Vitalija BogutaH* 

Eilėraščiai, 69 pal. 
RINKTINIAI RASTAI 

K. Avižonis, 614 pal. 
SAVANORIO IB KDNTBA2VALGYBTNTNKO 
ATSIMINIMAI 

Jonas Demereckis, 200 pai. k. T. 5.00 
m. v. 4.00 

VAKARAS SARGO NAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 185 p. 4.00 
STRIPTIZAS 
Iccokas Meras, 277 psL R no 

ŠIMTAS ŽAIDIMŲ 
V. Augulyte" ir J. Placas, 1«J psL 2.00 

SV. DVASIA, BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA 

$8^0 

20.00 

12.00 

$6.00 

10.00 
8.00 

po 10.00 

4.00 

2.00 

15.00 

3.00 

4.00 

3.00 

6.00 

6.00 

300 

4.00 

2.50 

5.00 

7.00 

4.00 

15.00 

ZS0 

: 
4.01 

16.00 

123 psL 
TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI 

A. Saudargienė, 342 pal. 

PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS 
Red. Morkas Siutas , 672 psL 

ERELIŲ KORAI 
Petronėlė Oriatatta 
Romanas, 384 psL 

EUROPIETE 
Stasys Bfldavas 
Romanaa, 173 psl. 

METMENYS Nr. 32 
Kūrybos ir Analizes žurnalas 

DULKES RAUDONAM SAULĖLEIDY 

k. v. 
v. 

T. 
V. 

22 paL 

Romanaa, 399 psL 
KŪCfOS 

Stasys Yla 
Prasmė, simboliai, »*Mnt t 

JAUNAMARTE 
' Jonas Valaitis i 

Apysaka, 126 psL 
OONFRONTATION WTTH TTBANNT 

Six Baltie Phys. 
Edited by Alfreds 

20D2IAI KAIP SALOS 
Aldona V«*3QnaK* 
Eilėraščiai, 64 psL 

363 psL 

2.00 

150 
7J0 

1500 

8.00 

6.00 
5.00 

3.00 

0.25 

4.0C 

$15.01 

5 0 

Užsakymas siftti: DRAUGAS, 4545 W. 83rd St„ 

P. 8. SJ skelbimą Išsikirpti ir pesOslkytl 
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BENDRUOMENĖS DARBUOTOJU SUVAŽiAViMAS 
Vokietijos LB valdyba sukvie-1 AL'onsas Bernatonis. Apie Kaisers- . 

tė Bendruomenės darbuotojus] lauterno apylinkės veikimą porą 
susirinkti Romuvoje, išklausyti! žodžių pasakė J. Barasa>. 
vieni lutų pranešimu, pasitarti Tarybos referentų pranešimai 
kasdieninės veiklos problemomis. , " , . , T r , . . . , . 
c ~. - • T t- oo J I Juos padare ar. J. Orimus, M. 
Suvažiavimas įvyko spalio 22 d. i *. Z ,. T „ ' . , ' » . i v o u L . u j h , . . . i šiušehs, J. Barasas, J. Lukošius, Vokietijos krašto valdybos pir- „ T . , . . . „ . • n ' 
_ • - - u T c v - r •! Br. Liubinas ir A. Bernatonis. Dar: 
mminkas Juozas Sabas atiaarei, . . . . . . . . . . „ . ' v. . . . . , i Kalbėjo įgauotme prie Baden-suvaziavuną ir pakvietė garink- . , , , • T_- -7 j i_ c • • i • •• J \Vuer;temberg vyriausybes L. ti vadovybę. Susirinkusieji vado- _, .. . ° , . - . , . . v . Z * Tjv. v. , i Glemziene, nea:<ivaizdmių hetu-vauti posėdžiams paprašė kun.i . , « , ,-. »» *-t> • - - »• » • vių kalbos Kursų vedėjas M. Siu-
Bronių Liubmą, o surašyti pro- į Zny. 
tokolą — Manfredą Šiušelį. 

Krašto valdybos pranešimas 
Pirmininkas J. Sabas pirmiau

sia supažindino susirinkusiuosius 
su aplinkybėmis, kuriose ir dėl 
kurių yra atsiradu:i ši nauja vai- Į g į kitame kambaryje vyko gim-
dyba, kurioje tik vienas yra tary-Į n a z i j 0 j 3 besimokančių vaikų tė-
bos narys. Vasarą buvusi suorga- į v ų posėdžiai. Tačiau salėje vis-
n'zuota talka gimnazijoj, kurio- j £ £ j a r buvo apie 20 žmonių, ku-
je ypač aktyviai reiškėsi M. Šiu- j r ; e s u susidomėjimu išklausė Vin-
šelis, V. Svilas ir A. Bernatonis, j c o Bartusevičiaus paskaitos apie 
Bandoma glaudžiai bendradar-! p / Pasaulio LJ kongreso tikslus ir 
biauti su būsimojo jaunimo kon-j pax;us kongreso planus. Kongre-

;ai. KongT«o Skftnfagas ati-j Pagal fca'sti daug"*1** | ko»nf*»-. ansambM i 
Miami viešė;'usi viešnia iš Cle-Jarymas įvyksiąs 1979 liepos 141 tą išrinkta: dr. Ju::-as Petrikas, 

1 Londone, Studijų dienos vyk-j Antanas Gruzdys, Ona Galvydie-
iančios Bonn — Bad Godesbur-. nė, Pranas Juška i ' Ya;ys Kriau

te, kongreso užbaigai būsiant; I čiūnas. Kandidatais .iko Kazys 
iepos 27 Koenigsteine, o 2S liepos j Kleiva ir Uršulė Bliikienė. Iš-1 ta paskutiniu momentu, mielai 

DRAUGAS, tre»5.ad:enj&, 1977 m. graodLo mŠm. 14 d. 8 

velando Chicagos operos ir kon- Į jymgQS wS3biM d a r b o ^ ^ r > 
certų solistė Aldona Stempužie-. 

i nė — Švedienė, nors ir paprašy-

Prankfurte būsiąs kongreso uždą-! rinktasis komi'etas pasiskirstė pa-! sutiko ir visus pradžiugino pa 
»h 

važiavimu:. Suvaž avimo daly-
Iviai svarstys vienuolijų uždavi-
į nius, ugdant žmogaus pilnutinę 

rymas. reigomis sekančiai: 
dys — komiteto; p' • , dr. 
zas Petrikas —» vio. pirm., 

~ i , . , r.. , , . c. pažangą laisvėje, teismgume 
•ntanas Gruz: damuodama Oi ka: sodai — St., *_., _*_* J 

Vasario 16 gimnazija 

Vakarop gimnazijos kuratorius, Ga'vydienė 
valdybos pirmininkas kun. Al-!ka —valdybos na 

Juo- į Šimkaus ir Rūta — J. Gruodžio. 
Ona Į Tai buvo ios miela dovana gau-1 

fccje. 

— Agatha Chrls'.ie (1890— 
1976) parašė 80 knygų, kurio3 
išverstos i 103 kalbas. Jos kri-
m!na!fniq romanų parduota 300 
mi!. ogzempliorių. 

».^* •» r «. * . # • « . . » • - » . • » ' « * • 

Š3iis ir moterų draugijos pirmi
ninkė E. Lucienė. 

V. Bartusevičiaus paskaita 
Popietinėje suvažiavimo daly

je negalėjo dalyvauti dalis atsi
lankiusiųjų, nes tuo .pačiu metu 

fonsas Bernatonis pranešė apie 
gimnazijos veiklą ir jos proble
mas. Šiuo metu joje mokosi 70 
moksleivių, jų 20 yra iš JAV-bių 
ir Kanados ir 1 iš Venezuelos. 
Mokytojų iš viso esą 22, bet iš jų 

i tik 9 yra etatiniai. Didžiausia 
šiolaikinė problema — nebūvi 
mas berniukų bendrabučio ve-

:ams 
vald. 

greso 1979 m. rengėjais. Taip pat ras susicėsiąs iš trijų dalių: 1. 
jau užmegzti ryšiai su 1978 LB I Stovyklos visam jaunimui — Ang 
sdmo organizatoriais. Tame sei- Į Hj0fe, 2. Rūdijų dienų įvairių 
•me turėtų dalyvauti iš Vokieti- kraštų lietuvių jaunimo atsto-
jo sLB6 atstovai, kurie bus iš- L-ams, kurių būsią'apie 120 — Vo-
rinkti sekančiame tarybos posė- Į kietijoje ir 3. Viešųjų parengi-
dyje. Yra paprašyta Vokietijos LB j m U j skirtų visai lietuviškai pub-
susisiekti su Punsko lietuviais ir į 
juos pakviesti dalyvauti jaunimo 
kongrese. Naujos valdybos darbo 
rezultatai matyti ir tarybos rinki
mų kandidatų sąrašuose, kurių 
yra net 29. Tai palyginti žymiai 
didesnis skaičius, negu prieš 3-jus 
metus. Finansinėje dalyje pirmi
ninkas nusiskundė, kad nario mo
kestis mokamas labai silpnai. 

ir Vacys K/ a u čiūnas — 
narys sočia niams reika

lams. 
Susirinkimas »iut«rė pasiųsti 

padėką prel. L. Tu'.abai, kun. T. 
Degučiui, OFM, >uv. Katalikų 
komitetui bei d^l ;aeijai, kun 
Goodmanui ir viet^ - .yskupui. 

Susirinkime daly.avo ir prel 

Pranas Juš-į šiai susirinkusiems Padėkos die-
: ūkio reika-į nos proga. Jazbučių anūkas Ri-

J čardas įteikė rožes. Akompanavo 
komn. Jonas Švedas. E~am? lab?i 
dėkingi solistei ir lauksime ir vėl 
pas mus atsilankant. 

Programa r>raveue klubo KUI-
>1, turmių reikalų vadovė 

Kodatienė. 
Gunda 

K 

dėjo. Su mergaitėmis šiuo metu I Jonas Balkūnas, :ris, iškilus 
dirbančios net 4 moterys. Proble-į kai kuriems klauiimams, darė 
mų gimnazijoje esą įvairiausių. paaiškinimus. 

Po pranešimų visa eilė asme-' įvairių gerų darbų rėmėja 
nu turėjo įvairiausių klausimų i Veronika Jomantarv-,- sutiko būti 
ir pastabų. Pakankamai išsikal- j sponsore Šv. Kazirr-:-:-r~. vėliavai, 
bėjus, suvažiavimas buvo baigtas į Suririnkimas išreiškė jai padėką Į 
LB valdybos pirmininko J. Sabo | gausiais plojimais, 
žodžiu ir Tautos himnu. Susi-' • I lietuvių rrusija ,'irašė 24S as 

Be kas 
ruošiamų 

KCČIOS 
sekmadieni 

pramogų 

SĄRAŠAS L'ETUViŠKU PIOKJTEL'U, 
K U R I O S V E R T O S O Ė M E S i n -

PRAŠOME ATKR-UPT1 DEMIS] J IBfOC KCRTVTUSe 
19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis Grx>*a M. Hofrrjekiero orVestr:? 

Viso yra 10 šokių muzika su tipingais 2odžia-'<: cisončs akys. fokstrotas. Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos iuroį nuskendo mano rrvi!§. tango Su 
armonika • Brazili-tą.. Onvte. eina-n paSokti. fokstrotas ir vica e;!^ k;ty 

26 —: Rinkinys. Dainuoja A. Sabaniau^kas: Septintame roiu e. aTjlg vai 
sas. Mūsų susitikimas, tango. Maryte mėlynake, fokstrotas. Jaunystes meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų val-as. Kcdč! neatėjai, fokstrotas ir 

klube 
didesnis! 

visa eilė kitu šokų su žodž;ais ir lir.ksmaia muzika. 
15 — Rinkinys. Dainuoia B'rutė Tamošiūnienė: O ramunėle, nasakvk. P 

^ A ~ , ~ . . . t • • . . . , įvairių Šokiu. Aus*ralijos muzikai B. Tamošiūnienę laiko viena iš ger;au>vo 
demesvs \ r a kreipiamas i Ka-
. r ; *• . * j ros ruSies datntntnk-ų 
l e d a s i r N a u j u s m e t u s . SVAJON'IŲ SŪKURYJE. Dainuoia B Tamošiūniene. '2 moierniSkų 

Miarru Ba l fo s k y r i u s r u o š i a ' šokių jgro'o vienas iš ceriausių orkcs*ru Bemie Dagiau Au-tra!;joie Kur 
| b e n d r a s k u č as . k a d š i o b r a n - į lygios lankes. tango. Am.our, Beguine. Laukiu, susrrįžk. va'sas Nuostabus 

i r o m »XT..^T„ «,„+Qn,*„ berniukas. Cha, cha. Klaioįancios rožes, lėtas fokstrotas, ttg-i-svs. tar.go. Ži
buokles, valsas. Balt: žiedai, mambe. Svajonė, tango. Kengūrų sambo. sam-

rinkusieji vakare dar turėjo gali- Į menys. Kviečiami . • nespėję [si-
mybių pasidžiaugti moksleivių. rasy 

.iu 

saus vakaro t>roga sutelktų 
lėšų reikalingiems 
Taigi kūčių vakarienės 

pagalbos. ba Sudie, anglų valsas. Gal būt gal būt bol^ro. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

vietiniai ir apyiinkėse gy-
meniška programa ir išsikalbėti į veną lietuviai. Huo groedEo 18 
savo tarne. 1 dienos lietuviams Mišios bus iai-

Kun. Bio>iius Liubinas j komos sekmadieni rs ir šventa-
, į dieniais Holy Narr:-:- bažnyčioje. 

JGulfporte, 1 va!, pamaldų laikas I 24 d., šeš^adienj. 
Į nuo suminėtos dat-,>s pakeistas iš' 
I 4 vai. 
i 

Šiame 

p r o g a 28 — Rinkinvs. {vairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka- Kauno K i-
d u o d a m o j i a u k a 6 do l . i r UŽ ro muziešaus vėliavos nuleidimas I ir II dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau-
v a i k u s 3 — 1 2 m. 3 dol. y r a a u k a kai. Karo Mokyklos choras. Marš. marš. kareivėliai Karo Mokyklos choras 
šaipai. 

Kūčos Miami L-. A. P . k'u-
be prasidės 6 vai. vak. gruodžio 

Stalus užsi-

Apylinldų pranešimai 
Posėdžiuose dalyvavo žmonių 

daugiau, negu iš 10 apylinkių, 
bet ne visi buvo jų vadovai ar 
įgalioti asmenys. 

Osnabriucko LB apylinkei at
stovavo jos valdybos pirmininkas 
Žaliukas. Esą tik 8 nariai, kurių I T. Degutis sukalbėjo maldą. Po 
dalis serga. Bocholto apylinkės) to jis padarė išsamų ir vaizdingą 
vaizdas šviesesnis. Joje yra 26 na-! apžvalginį šios misijas įsteigimo 
riai, yra vargo mokykla, uoliai | pranešimą, iš kurio paaiškėjo il

gokas dė:ų pastangų kelias. Kai 
1975 matais čia Įsikūrė pran?iš-
l;"/nai, vieto- vyskupo jiems buv? 

St Petersburg, Flcu 
5VV KAZIMIERO LIET. 

KATALIKU MISIJOS NARTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimą sušaukė misijos 
vedėjas kun. Tadas Degutis, OF 
M., lapkričio 27 d., Holy Name 
parapijos salėje, Gulfporte ir jį 
atidarė. Susirinkimo pirmininku 
išrinkus dr. Juozą Petriką ir sek
retoriauti Oną Galvydienę, kun. 

I istoriniame susirinkime 
su kuriuo aiškinosi iškilusias pro- į dalyvavo apie MC narių. Susi-
blemas. Po pokalbio kun. Good
man parašė vyskupui laišką. 
Vyskupas paskyrė pasimatymą 
su lietuvių delegacija ir pareika
lavo, kad kartu dalyvautų kun. 
T. Degutis ir kun. Goodman. 
Lietuvių komitetas, prieš vykda
mas oas vyskupą, pasiuntė jam 
raštą, nušviečiantį lietuvių ka-

rinkimas baigtas kun. T. Degu
čio malda ir Lietuves himnu. 

K. Gmž. j pasiųsti skyriaus ižd. S. Nar 
! butienei. 8958 Emerson Ave. 
| Surfside, Fla. 33154. MiamL Fla. 

PADĖKOS DIENA 

Lapkr. 24 d. fcliami Lietuviu 
klubas savo nariams ir svečiams 

Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Suteks tamsi naktų 
žėlė. Geležinio vilko maršas, atlieka" Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda 
J. Petrauskas ir V. Dineik3 atlieka ir visa e-lė kitų. 

22 — Rinkinys.- Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: A'!a 
Karvelytė. Dr. A. Še.šplaukis-Tyruciis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskier ."•. 

s a k y t i p r a š o m a b e n t ik i g r u o - Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skai-o 
džio 23 d. S k a m b i n t i t e l 9 3 1 - c a t v s autoriai. Juk dauc kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gy< j 
0556 ar 866-3044 * ~ I ių t a r p e n 5 r a Ai:gi n e ' d o m u ii b a l s u s iSjnrsrti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai cka:to s*v© 
V a r n i e č i a i , š iose k ū č i o s e ne - kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyeas Ba 

daly\*aujant ie j . , n u o l a n k i a i p r a - ronas: Biratė Pukelevičiūtė. Liūne Sutema-Katiiiškiene :r Dr Henrikas Na 
^orni s a v o auką ša lna i į t e i k t i a r r " v A r ? ' v r a daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Ta* ^al tie jau ir isigi-

' jo ši plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta jsigyti. iScsr^tt mir.Jtų 
į penkių autorių kūrybas ir jų balsus. š;ų pl^iatelių albumą išledo Jor.as Kar 
Į velis. 

TORONTO LIETUVn.' CHORAS "VARPAS". Virš 60 daininmkių-kų w -
j ri ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra \4 kūrinių, openj ari ų: Faustas, Ne-
j bueco Ver^ų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius Tellis. Tiro-
i liečiu daina, Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevieiaus, Gudavičiaus, 

y,. . T . . . . . . Tv- J. 2!evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus. K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
Miarm Lietuvių Amerikos Pi- s k a i t o m a s l a b a i a u k § t o 

Balfo sk. valdyba 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

_ _ Ivgio. 
talikų religinę padėtį ir lietinių Į suruošė Padėkos ;!irną. Buvo! J*** k l u b a s gruodžio 31 d. sa- į "'"'"Antrieji ŽIRGINĖLIAI. Kūryba Birutės Pūkeievičiūtės. Tai yra vai-
viuomenės pageidavimą įsteigti | ypatingai geri* pietus i r gera į v o patalpose ruošia Naujų me-
misiją. Ko buvo prašyta, vysku
pas sutiko. 2inoma, vyskupas pa- į 
darė rruolaidą tik paragintas iš 
Romos. Nors misijos vedėjas yra 
kun. T. Degutis, OFM, ir pagal 
vvskupo patvarkymą gimimo, ve
dybų bei mirties metrikų kny-

į gos misijai užvestos atskirai, taip 
aiškiai pasakyta, kad neišvysty- : j "v^ama arkiVa" finansinė at 

mokamas solidarumo mokestis,! 
kas mėnesį įvyksta apylinkės na
rių susirinkimas. Apylinkei pir
mininkauja Jeronimas Gulbinas. 
Bonn - -Koeln apylinkės t ik ro je jokios veiklos lietuvių tarpe. I s k a : t o m v bė. tačiau priežiūroje ir 
pranešimo nebuvo nes dalyva-j Vėliau, prašomas, vyskupas žie- j l o b o j e H 0 Į V N a r n a caraoifos kle 
ves buvęs pirmininkas J. Ivanau 
kas jau nėra pareigose, 
esanti valdybos krizėje 
masi netrukus pozi 
Narių yra apie 50 
linkės pirmininkė Marija Bėren-, tu ragino kun. T. Degutį siūlyti 

"Atžalynas" 

munėiis. Dainininkes paru.^šė ir į gros nuolatinis 
akompanavo pianistė Danutė į ra3-

dain minkėms lin 

I čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaik-j-
t ų su t ik imą . T o r o n t o d a i n o s i r ' Ciarns verta pasiklausyti. įsigyti šį albumą. 

ZUIKIS PUIKIS. Šio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-Tijūne-
lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai. Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kie
kiai. Kaimai Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių jvairenybų. Visi o visi tč 
vėliai šį plokštelių aibumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir ki-ų autorių dainas Ta? 
yra trisdešir "ies metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū
riniai. Kas dur jo netun, prašeme įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoįa A. Sabanįauskas Algimantas Mackus per M:r 
gučio radijo sakydavo: Neužmirštamas Sabaniauskas Tai ;o paskutinroii 
plokštelė, tai yra albumas viso IV kūrimų. Su orkestru ir dainavimu Visu^ 
Kūrinius sunku išvardinti, prašome sią paskutine plokštelc-albuną įsijyt: 

meninė programa. 
Šios dienos pnk'a klubo pirm.? ^o^u ansamblis 

Petras Šilas pasveikino visus a t s i - j a t l i k s proeramą. 
lankiusius. Valgiai bus tiekiami mio 8 vai. 

Naujai susidarę vienetas mote i M 9 vai. vak. Dalyvio mokes
ni penketukas padainavo "Giedu j tis — 10 dol. (ii anksto užsisa-
da?nelc*r — SČ'tfm\.sus, Linelį! kiusiems — 9 dol., vaikams — 
raunu ne viena, Sėdžiu už srale-j 5 dol.). Vietų užsitikrinimui I 
lio — St. Simkaus.rr Plaukia Ne-1 skambinti 931-0556. Sok'ams' 

klubo orkest-
Vadovybė 

,-emės."5čad tas .aujas | 
H L N I f B M i PAŽANGA 
'Pilnutinė žmogaus pažanga", 
ši tema yra parinkta lapkri-

dt'-dcjs iš- Janės Kau- \ 
pranešimoj na'tės, Onos Juodeikienės, Vale-j 

, j kun.T.Degu'is nuoširdžiai pade-! jįj^ NorvaSienės; Sofijos P^tra- j čio mėnesio gale Romoie jvvks-
tienė pranešė, kad ten esą 5 na-; lietuviams jungtis į vietines para- j«. • Katalik ų ' " ' ' " 1-' ! 

riai, iš kurių 2 dalyvauja šiuos-1 -•*-- ° , J ' -- '- ' '"V! * ! dalyvauja šiuose \ pijąs. Susidarius tokiai ipadėČiai, į ta^įj-
pasiurimuose. Salzgitter— Le- į visuomenėje kilo didelis susirū-|L 

benstedt apylinkės valdybos pir-j pinimas, kas toliau daryti. Pran
ciškonai 1977 m. gegužės mėn. 
pradžioje pakvietę vietos Katali
kų komitetą,aptarę reikalą,priėio 

komitetui už atlik-j vičienės ir Sofijos Šeputienos jš- Į tančiam vyrų ir moterų vienuo-

mininkas A. Kairys pasakė, kad i 
tame mieste ir jo apylinkėse gy-'; 
veną daug žmonių iš Lietuvos,; 
bet apylinkei priklausą tik 21.; išvados, kad pasauliečiai darytų 
Stuttgarto apylinkėje yra 5S na- į atitinkamus žygius, kurie gali lai-
riai. Metų bėgyje buvo suruošta j mėti. Kun. T. Degutis vyskupo 
eilė švenčių, kurių tarpe pirmau-i Charles B. McLaughlin rašytą 
ja Lietuvos nepriklausomybės mi-; jam laišką 8u savo platesniu pa-
nėjimas. Yra vargo mokykla. Pra- Į aiškinimu apie St. Petersburgo 
nešimus padarė buvusioji apylin- į lietuvių sielovados padėtį ir su
kės valdybos pirmininkė R Lucie-! tinkamus vyskupijoje sunkumus 
nė. Hannoverio apylinkės pirm. j dėl lietuviškų pamaldų pasiun-
pranešimą perskaitė P. Prah- į tė orei. L. Tulabai į Romą. kuris 
lienė, nes pirmininkas G. Pūdy-1 yra Popiežiškos Emigracijos ko-
maitis suvažiavime negalėjo da-j misijos nariu. Prel. L. Tulaba at-

* I augrų 
Minėtas Katalikų komitetas' 

buvo įsteigtas 1974 m. vasarą, kai 
dar čia nebuvo nuolatinio lietu
vius aptarnaujančio kunigo, kad 
atvykstant poilsiavimui kuriant 
nors lietuviui kunigui galima b~s-
tų suorganizuoti lietuviams pa
maldas. Komitetas kelis metus rū
pinęsis lietuviškų pamaldų rei
kalu, išrinkus šiam tikslui nau
ją komitetą, savo kadenciją už
baigė. 

Ligšiolinio komiteto pirm. Ka
zys Kleiva padarė pranešimą šio 

į stiprų pajėgų Miami į lajų generalinių viršininkų są-

-»-» 

KNYGA YRA GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
M O Š Ų M A Ž I E S I E M S 

kuriomis progomis buvo suorga-

ių atstovus, jų vardu sudaryti 

lyvauti. Priklauso 14 narių. Ro-[ kreii-ė į tai reikiamą dėmeį ir 
muvos apylinkės valdybos pirmi-į padarė atitinkamus žygius Vati-
nmkasRičardasTendzegolskissa-j kane. To pasėkoje arkiv. E. Cla-, 
vo pranešime pasakė, kad apy- j rizio oficialiai kreipėsi į St. Peters I mzuojams lietuviškos pamaldos, j 
linkei priklauso 49 nariai, kad jų! burgo vyskupą, ragindamas jį į Paminėjo pas pranciškonus turė-
dalis yra mokytojai Vasario 16 j respektuoti Šv. Sosto patvarky- ** s u kunigais posėdį, kuriame 
gimnazijoje ir todėl'didžioji pa-1 mus, kurie liech'a išeivių pastora- i o u v e pavesta Kaalikų komite-
Terrgimų dalis yra daroma gim-jeiią. St. Peterburgo vyskupas j t u i sukviesti veikiančių St. Pe-
nazijoje. Iš atskirų parengimų j Charles B. McLanghlin atsaky-1 terburge lietuviškų organizaci-
ypač suminėtinas Los Angeles! damas į arkiv. E. Clarizio raštą. 
tautinių šokių grupės priėmimas. į užtikrino Pop. Emigracijos komi-
Miesau LB apylinkėje yra 28 Į s:ją, jog lietuviams yra leista tu-
nariai, iš jų 21 vyras ir 7 mo- rėti savo pamaldas vienoje para-
terys. Tradicija tapusi vasarom Į p:jos bažnyčioje kiekvieną sekma-
šventė buvo suruošta liepos 9 d- į dienį ir kad praktiškai leido lie-
Apylinkė dirba bendrai su Kai-i tuviams turėti savo personalinę, 
serslauterno ir Saaro apylinkė-1 parapiją.Kun T.Degutis nupasa- • Pas ktm. Goodmaną bei vyskupą ; | 
mis. Jai pirmininkauja dr. Jurgis j kojo a?ie tolimesnius jo kontak-j » komiteto turėtus posėdžius bei! S 

tus su prel. L Tulaba ir supažin-1 pasitarimus su organizacijų at- j 5 
dino susirinkusius su atitinkama 'tovais. Finansinei knygvedybai' ~ 
dokumentacija. Pasauliečių dcle-l susitarta su J. 2vyniu. 
gacija turėjo pasitarimą su kun. 
Goodman, Holy Name parap. 
klebonu, kurio bažnvčioje būda-

f~J DIENA PRIF EŽERO, A. Baronas. Pasakaite 
~̂  DU DRAUGAI. V. Prankienė-Vaitkevl^ienė. Ap^-saka 

• GABRIUKO UŽRAŠAI. J. svabait<vGylienė. Apysaka 
• KALNUOSE. Mada Kvietytė. Pasakos. 
• KALEDINe DOVANA, B. Pūkelevičiūtė. Eiliuota pasaka 
O KIŠKUČIO V \.RDIN£S, S t Džiujras. n- j i laida. Eilėraščiai 
O KETURI VAUDOVAL S t DSugas. Pasaka 
r j KAIP ALGIUKAS V £ J O IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
VI LABAS RYTAS, VOVERE. J. Minelga. Eilėraščiai S2 50 
• LAUM£'DAT"lfi , St. Petersonienė. Pasaka $5.00 

%2.C>0 
s a k a $3.00 

$ . V J 
$4.00 
$3.00 
53.00 
S 1.50 
$2.50 
$2.50 

2 — Rinkinys. Daira-oia S Ci'varas. Tremtinio dairu* ir kitų d.:nų u 
0(terq viso '"? kflr:nių. 

3 — Rinkiny;. Dainuoja _ 12 oaįnininką ir penki chorą- UnUĮ r:,\:\v \: 
•iera. Iš rytų ftal-iės, Paiankėi. pnlmltf), AtaRta. Choras. V :«0 1?. įvairių dainų 

4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą R. Marrosius. Try.< 
chorai dainuoja. 12 [vairių operų ir li.iudies dainų. 

5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauską* openj ar^as ;S Pajacų. T->s 
i kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias ari'as ir lietuvių l audies daina« 

6 — Rinkinys. Dain:- a K. • e Jr-u'.cs cho'a , o*.-v-s '-,;-nnas Maitlj 
už Tėvynę. Jurgis Petrauskas su V Dineika Ar žinai, br .1. kaip mar>o t5 
vyne toli. Dainuoja V. Grigaitiene: Pasakykite Jai... Gražinos arija Kiprą* 
Petrauskas 

7 — Rinkinys. Dainuo'a Kipras Petrauskas: Prapuoliau motulė. Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja 
k'„tv»i,cW,i!- v Orentas: Mano šimtine. Užginta dama, ispaniška meliė. 

komiteto va rdu . Jis pr imine, kad j Q y j ^ ŽINGSNIAI, P r . Naajokaitis. Pasakojimai 
jau ilgokas l a ikas , kai nebuvo j . H MEŠKIUKAS B9UDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil. pas 
nastovaus l ie tuvio kunigo, Holy \ O PARKAS AN'.VPUS GATVBS, D. Bindokienė. Apysaka 
X a m e bažnveioje Gulfporte k a i ' G PUPUCIO P A S A L T J U K A S , Ona Mikailaitė. Pasakos 

j Q SAULUTĖ USBESEUIUOS. L. Žitkevičius. Eilėraščiai 
' • VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos 

S3.00 
$4.50 
$1.50 
$2.50 

Pažymėj-s kvadrate norimas knygas iškirpti ir s iųs t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, BL 60629. 

Už persimitimą pridėti 30 cento 

, , . i - iiiiiiiilllinir.iilHtntlIlIlIlIMlIIIMIIIllUflIlIlUIIIHIIIIIItatriiiMiMiiPiiitiH i 
komitetą ir veikti, Kaî  pasauue- , s Į 
čiams. Misijos organizavimo ko- ' g 
misijon buvo išrinkta K. Kleiva, | = 

DĖMESIO! KALĖDINE DOVANA 
dr. J. Petrikas ir O. Galvydienė. j E 
Nupasakojo kun. T. Degučio I 2 
pranešime minėtą lankymąsi j 5 

Gurklevičius, kuris šiame šuva 
žiavime nedalyvavo, tad ir pra
nešimą padarė apylinkės valdy
bos sekretorius Juozas Nevulis. 

Raštu perskaityti pranešimai iš 
Mainzo, Rastatto ir Saaro apy
linkių. Vėliau dar apie Darmstad-j vo lietuviškos pamaldos (jis pra
to apylinkę trumpai pranešė kun. j eityje lietuviams daug padėjęs), 

Po šių pranešimų slaptu bal-
-avimu pravesta Šv. Kazimiero 
lie'uvių katalikų nvsijos bažny
tinio komiteto rinkimai. Nusista
tyta komitetą rinkti iš 5 asmenų. 

RADVILA PERKŪNAS - LA GIOCONDA - TOSCA 
TURANDOT - AIDA - LA JLIVE - ANDKKA O I E M K R 

CARJTKN - MANON - LESCAUT - PAGLlACCl 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 

į Drrijęentas DARIUS LAPINSKAS 

i Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti-
§ mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

I DRAITC.AS, 4545 W. 63r«l SU Chicago. III. G0029 

Kutkauskas. V, 
9 Rinkinys. 14 i-airių tautinių šokių: Kepurinė, Mikita. Subatėlė. Bk-z-

•linginis Jonkelis, Klumpakojis, Rez^inelė. Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis. Kubilas. Blezdingėle, Džigūnas, Gyvataras. Ragučių polka. 

10 — Rinkinys Dainuoja A. Sabaniauskas: Spaudos baliaus valsas, Sute-
>nų daina. — tango, Tu tik tu — anglų valsas. Rudens pasaka — s!ow fox, 
N'utilk, širdie — tango. Tai nebuvo meile — tango. Rytiečių meiiė — foW 
' rotas. Elytė — tango ir kiti. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Masnenė: Miegužėlio noriu — liaudies dai-
•VJ. Ar skauda man Širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubė-as. Dukru-
*'"•!£ ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Binkio. Mano rožė, Sapna> apie saulę, 
žodžiai K. Bradūno. CČlčs iš šieno, žodžiai K. Binkio. 2uve!ė, Schuberto. Ne
kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iš op. 'MiRnon". Myli nemyli, P. Mas-
agni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas". 

849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir Viktoras Dineika ir 
kiti'. 12 įvairių kūrinių, įvairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai. Seniau 
ir dabar, M»ss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kum-
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kurauai. 

850 — POEZIJA. Savo kūrinius įkalbėjo Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kūri
nius skaitė, jų iš viso yra 28, visus išvardinu neįmanoma. Yra rimtumo iki 
'imtumo, o humoro iki ašarų. 

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškės lietuvių evanre-
hkų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių Kunnių, ku 
ne yra iabai gražiai, germ atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio 

029. — PRAiNASE DIDIS, kantata. Prof. VI. Jakuber.as, atlieka Tėviš 
kės lietuvių evangelikų liuteronų choras Dirigentas J Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokšteles dalyje solo palydi 

S | Leonas Gružas ir V. Gngelairytė. Si plokštelė yra lieiuv.ų pirmoji tos rūšies. 
E verta didelio dėmesio, muzikų ji yra jvertinta labai gerai, 
f 24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras 

Ai-tis sn-ji'o savo kūryba. Viso 32 kurmiai, apie kuriuos nereikia kalbėti, 
tai yra jų vertę. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Ascio ir JO kūrybos nepa
žinotų? Kurie nepažįstate, p.aoom įsigyti. 

Nr. 223 

Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $<».00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 4VI"» W 03 St. Chi«-ago. III. G0G21) 
U2xakant pridėti 50 cemų už ki<*vM«rta ou.kttele n>'r«i«intimut 

U J 
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52 KANDIDATAI 1 PLB SEiMO ATSTOVUS 
Romualdas Bublys, JAV LB 

.kad Sandaros centro valdyba, ta. 
1 į pasidalinimą palaimino. 

CAiOTAS" SUILAKIIS 

Federatyvinės Vokietijos žmo-
Pagal mūsM surinkus duomenis,1 nj ų pagalbos organizacija "Ca-

, per oaskutirij Sandaros apskrities _;«._«..» ^ „ ^ A - • • * • • • v, . . i ritas atžymėjo savo įsisteierimo suvažiavimą Bcstone centro vai-1 . J J i"™* &""•" 
PLB \ seimo atstovus ko- d y b o s v a r d u b u v o p a s a k > a a < k a d j 80 metų sukaktį. Caritas orga-

'arybos prezidiumo sekr?torius. respondcnciniu būdu rinks JAV!nei Sandaros jstatai. nei valstybės nizacija Federatyvinėje Vokie-
vėl pastūmėjo j prieki JAV Lie- LB tarybos nariai (jų yra 80) į įstatymai, pagal kuriuos Sandara tijoje dabar turi apie 250.000 
tuvių Bendruomenės atstovų rin- ir JAV LB apylinkių pirminin-;

 v 3 i k i a ; _Pinteų dalytis neleidžia, bendradarbių, kurių daugumą 
kimus į PLB V seimą, kuris kai (jų yra 68 ) . Tai yra jų są- ! ^ e : K^Ju^tfiuis"^TeJStevi-1 s u d a r o P^ulieciai savanoriai, 
įvyksta 197S m. Toronte, Ka- žinės reikalas. Kandidatuoja ^ m s j Mickevičius. V. Sarkus. T. j ° likusią dalį — vyrai vienuo-
nadoj. Pasirodo, prezidiumo tie. kuriems, kaip sakyta, rūpi Miliauskas ir eilė kitų dirbo per ei- j liai ir seserys vienuolės. Orga-
"valdiniai" pareigūnai ir draus- Bendruomenės gyvenimas ir k metų Sandaros klube Brocktone' nizacija teikia pastovią, kasdie-
mingi _ jie laiku atsiliepė į darbas. Šiam tikslui reikia ** atlyginimo, kad tie, jų atlygini-

L L A o b i M t 0 G U i D E 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHitmiiiuiiiuiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

mai eitu namo statvbai. Bet štai 
rastą, kviečiant* kandidatuoti, bendruomeninių smegenų ir, ^ ^ gandara dalijasi pinigus . o 
atstovais j PIJ3 seimą. Duome- į "bendruomeninių darbo rankų", i Sandaros centras laimina tą žygį., 
nvs tokie — kandidatuoti suti- j šiuo atveju tarp kandidatų yra į 
ko: 31 tarvbos narvs, 4 krašto : vienų ir kitų. Tad galime būti Pigiausia, Sandara galėjo pa-

, , , - . i j • • . . 1 . . .." ° * , ! statyti namą lietuvių kultūriniam 
valdybos nariai, i apygardų visi patenkinti ir tiesiog uz kan- r e i k a l a m i r \ e t p a r e n g i m a m , kokj 
va'dybų pirmininkai ir 10 apy- o .datų sudėtį dėkoti pačiam D'.e-įturi Worcesterio lietuviai — Mai-

vui. A š pats noriu mišrios su- į ronio parko vardu; antra, Sanda-
dėties: veteranų ir jaunimo, mo- j r o s laikraštis žada suretinti savo 

linkių valdybų pirmininkų. Iš 
viso kandidatuoja 52. rckia iš
rinkti 45. 

Konstatavus faktus, būtų ga
lima dėti ir tašką. O vis dėlto 
šie faktai mūsų gyvenimui turi 
ir platesnę visuomeninę reikš
mę. Visų pirma negirdom nega
lima preiti pro pirmąjį faktą, 
kad mūsų Bendruomenė norma
liai bei tvarkingai funkcionuo
ja. Galima abejoti ir ginčytis 

teru ir w r ų , smegenų ir darbo I s}?k™: * * * » ~ Sandara* centro 
_ , . j . ^ - ~ , ,-» - į išleidimą kartą 1 mėnesi del lesų 

rankų. Tokios sudėties PLB sei- j n a m a s f ^ į į ^ r o d o s . reikalill. 
mas. gerai padirbėjęs seimo me-; gas didesnio remonto. Tie pinigai 
tu, o dar uoliau prieš seimą, tu- • galėjo būti paskirti tiem reikalam, 
retų duoti gyvenimiškiausių ir • B e to- &&1 tzs reikalas daeis iki 
našiausių vaisių, tokių reikalin-! amerikiečių valdžios, tai tas gali 

. . . i atsiliepti ir kitioms lietuvių klu
pų viso pasaulio lietuvių g y v a s - | b a m S i n e s ^ ^ b ū t i p a s k a i t v t a 

M I G L I N A S TV 
niaę pagalbą apie milijonui žmo- 2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
nių vien Federatyvinėje Vokie- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiuiililii 
tijoje, rūpinasi ligoniais, inva
lidais, psichiniai nesveikais 
žmonėmis, teikia socialinę pa
galbą Vakarų Vokietijoje dir
bantiem užsieniečiam darbinin
kam. Vokiečių Caritas, be to, 
taip pat rūpinasi pagalbos tei
kimu stichinių nelaimių ištik-
tom sritim visame pasaulyje. 

» • « > » • • • » » » • » • • • • > • • • • • • • « 
PAi KAi.l' K&PRKSb AOtJ\CY 

MAK1JA N O R E I K I E N f t 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

Labai iMiK^Hlaiijaatuti gera* 
preke*. MuiMt&s Iš Kuropm samlčUc 
£MH W. «» St.. Chk«(W. UI «niM 

TKL. — « A 5-2787 

— Visi esame išniintingi ki
tiems žmonėms, niekas sau pa
čiam. Ralph W. Emerson 

tingumui, stiprybei ir 
ateičiai. 

Taipi stovime prieš 

tautinei kaip biznio įstaigos, kurios yra Į 
pasipelnymo tikslui ir nenori mo- į 
keti mokesčių. O jeigu ir nedaeitų 

dviejų iki amerikiečių, tai toks pavyzdys 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

SVEIKINIMAS 
5v. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

šimt penkerius savo gyvatos iaustis palikti vieni — jie turi ma^ *** t u o s pinigus galėjo skirti j sveikiname pavergtoje Lietuvoje ir 
metus JAV LB normaliai" rinko taip pat žinoti, kad jų darbais a u k š č i a u minėtiem Sandaras reika- * 

, . T . lam. Be to, yra daug svarbių he-
taip pat domimės ir visi. 

dėl sprendimų bei jų vykdymo: pareigų atlikimą: kaip savo pa-i gali paskatinti ir kitų klubų na-
tvarkos, bet kai dauguma taria • reigas atliks atstovų rinkikai, 
savo žodi — lipi šiol jis buvo, kaip savo pareipas atliks išrink-
jgyvendinamas. Pvz.. per dvide- tieji atstovai. Bet jie neturi 

rius pasielgti panašiai. Žodžiu, tai 
labai slidus kelias. 

Jeigu jau atsisakoma statyti na

šavo vyriausiąją orpaną — ta
rybą, normaliai rinko savo ats
tovus į vyriausiąją PLB orpa
ną — PLB seimą ir kt. Tai 
reikia laikyti didžiai teipiarnu 
bei pozityviu visuomeniniu mū
sų reiškiniu. Toks reiškinys 
iš tikrųjų rodo ir mūsų subren
dimą, ir ištvermę, ir tesėjimą, 
o tai didžiai brangintinos mūsų 
visuomeninės dorybės. 

Kai dabar sutinka j PLB sei-

Stasvs Barzdukas 

AISKAi DRAUGUI 
SAN73AROS KLAIDINGAS 

KELIAS 

tuviškų institucijų, kurių veiklai 
reikalinga parama, galėjo jom pa
skirti. Galėjo paaukoti lietuviškų 
mokyklų vadovėlių išlaidimui, ga
lėjo paskirti premiją už kokj lietu
višką veikalą ir daug kitų panašių 
pavyzdžių galima suminėti, kur 
tie pinigai būtų reikalingi ir nau
dingi. Sandaros klubui būtų pasidi
džiavimas, kad štai parėmėm lie
tuvišką veiklą. 

Daug Amerikos lietuvių klubų 
turi valdžios leidimus nepasipelni-
mo tikslui ir nemoka mokesčiu. ' ̂ " ^ T T T ^ ^ Z7~~. > »• .. 
ir • i, • M K • •* """y Kodėl dabar panorėta atsisakyti 

Sandara buvo graži lietuviška 
i organizacija, su gražiais tikslais. 

mą vėl kandidatuoti 52 mūsų į K a i k u r i e k l u b a i t u r i susitaupę pi-
veftėiai re^ali nesidžiareti ir n i g ų - PaV" Brocktone. Mass.. San-veneju , negaa nesiaziai.pti ir d a r o g „ ^ k u o p 0 s k ] u b a s rinko 

;ais. Jų kandidatavimas rodo, pinigus naujo namo statybai. Tu-
kad jiems rūpi lietuviškas mū- rėjo surinkę jau per $75.000. Ta
šų reikalas. Bendruomenė turi ! čiau kai kam kilo mintis, kad tuos 
du didžiuosius 
valstybinius tikslus —- lietuvy 

tų gražių tikslų, tą gal žino San 
daros centras ir tie, kurie pasiry-

|žo atsisakyti nuo senos Sandaros 
| tradicijos ir dalijasi pinigais. 

Tegu šis Sandaros žingsnis, apie 
. kurį šiose apvlinkėse kalbama, ne-

tautinius bei , v™*™ reikla P a d a l y t o nariams. į b ū n a ^ k i t i e m s -e, 
Ir toks nutarimas, atrodo, jau yra j t i ^ j 0 t e g u b ū n a k a i p ^ ^ 
padarytas. Mat. tam nutarimui , ^ k o n e r e i k i a ^ > 
lengvai pri tarė nanai, kurie yra 

laisvėje gyvenančius tautiečius, lin
kėdami džiaugsmo ir viltingų 1978 m. 

Vietoje sveikncmo atvirukų prie 
mūsų linkėjimų giminėms bei bičiu
liams jungiasi hair.Utoniečiai, auko
ję Tautos Fondui. 

25 dci. AM. A. Patamsiai, P. Z. Sa
kalai, J. A. Asmenavičiai. 

20 dol. O. Z. Stasiuliai, A. F. Po-
vilauskai, J. Dakutis. 

15 dol. S. J. Pyragiai, St. Kačinskas 
su mama, I. Varnas. Z. A. Pulinaus-
kai, A. B. Juozapav^čiai, P. I. Zubai. 

10 dol. J. G. Skaisčiai, P. E. Bra
sai, J. E. Mažulaiciai, K. St. Mile
liai, P. E. Gužai, K. L. Meškauskai, 
A. D. Jankūnai, P St. Kanopai, P. 
Latauskas, St. N. Senkai, J. E. Ba
joraičiai. 

5 dol. B. E. Milašiai K. M. Kve
darai, M. Juodis. A. St. Šukaičiai, 
Pr. T. Enskaičiai, Pr. Šeirys, V. Lu
koševičienė. 

2 dol. A. St. Prkevičiai. 
Tautos Fondo Hamiltono sk. valdyba 

(sk.) 

^oooooooooooooooooooooooo* 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeist; 

atnaujinti Garažą Viduje ar U lauko 
namo Rūpinate,-'- Visuomet čia Jums 
su patyrimu už prieinamą kainą pa-
dėa, skambinant po 6-tot> v v vakaro 

Telefono 47«-S95© 
M X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
viso r&šių grindis. 

i. BUBNYS — TeL B E 7-5168 
miiiiiHiMiiiiiiiiHitmimiiiiiiiiiiiiintiiii 

IIIIIIIIMIIIIIIIHIIilIlIllUllllllllllllllllllim 
Įvairiu pr<-kig pa>irtnkinuw nebras 

<rta1 iŠ mfNfl •>aiKlčUo 
COSMOS PABCELS EX PRESS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ssss S. HaUted Su. Chlcago, IU. «0ttO» 

2.S01 W 89th St.. Chtcajco. I1L MMM 
Telef • 025-27S7 — 2.%4-SS20 

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlHIIHU 

K K A L I 1 T 4 1 I 

J€NO BEACH, FLORIDA 
Prie Atlanto 8 butų (5 apstatyti)' 

3-jų metų tvirtos statybos, ispanų 
stiliaus pastatas. Parduodamas tie-. 
aioginiai su 25% įmokejimu. 

Skambint 1 — 305 — 626-0365 

5-ROC*t BKICK BUNGALOW 
\ Vinity 6Tth & Fraacisco 

Quiet neighborhood. Lithuanian 
area. Near transportation, church, 
schools. Convanient to Marąuette 
Park. FuH bsmt. Gas forced air 
heaL A bargain. Asking $24,500. 

McKKY & P O A G O ; INC. 
TeL — 238-8425 

Maro bmgalow. % kamb. ( S nieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima užimti, 
65-ta ir Artesian 

ŠIMAITIS REALTY 
hMuranc* — lnoome T«z 

2351 W. 63rd St., 436-7878 

aiJUP WANTED — VYBA1 

CAKE BAKER 
Experienced. Mušt also decorate. 
Full time permanent position. 

Call Mrs. Paroubek 
Te4. — 678-0047 

| M G f 8 I T C O 4 B \ B 

10% — 20% — S0'*- pųflao mokesH 
ui apdrandą noo ogoies ir aatomo-
MHo pa.-

F R A N K Z A P 0 L I S 
32W8^ West »oth Str+M 

Chloago, Dllnote 
TeL — G 4 4^654 

MARQUETTE PARKE 
I kamb. IIIBIIHII. Gazu šildvmas. 

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

Mfirtnb - taverna Ir 2 botai Ga
zu šildymas Žemiau $40,000. Arti 
71-of ir CaHforsia. 

KUTŲ NUOMAVIMAS 

VaJdymas 
Draudimai — Income Tai 

MMTffM - vertimai 

REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 
S a Kedzto Av. — 778-22S8 

ATEITININKU KELIU 
ŽMONES — LAIKAI — DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Bleido ATEITIS Ateitininkų Šaipo* 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pust 
Kaina sa persiuntimu $2.30. Užsa
kymus siųsti: 

DRAUGAS, 4543 W. 6Srd St^ 
OUeago, IU. 60829 

bę ir Lietuvos laisvę. Juodu 
glaudžiai tarp savęs susiję, nors nelietuviai. Bet kas keisčiausia. I P. Ž. 
taip pat netrūksta norinčių iri 
atsiskirti oagal susikurtą mitą. ~ MiiniiimimiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiH^ s 
kad reikią, girdi, "pasidalinti į 5 
darbų sritimis". Taip galvo- 5 
-antieji taip oat siaurai ;r žvel- • S 
gia. Tai daugiausia partinis į I TIK T A U VIENAI 
žvilgsnis. Bendruomenės žvllgs- į 
nis platus, jai nustatytas jos j 
kūrėjų Lietuvių chartos iparei- j 
gojimais. Iš tik m jų ko vertas 
būtų pvz.. taukinis švietimas ir ; 

kultūrinis darbas be Lietuvos 
laisvės vizijos ir idealo? O šį 
idealą reikia ne tik skelbti, bet, | 
svarbiausia, ir savo pavyzdžiu 
rodyti. Lietuvos laisvės idealą 
mūsų jaunimui labiausiai paro
dė trys jo kongresai, ir šiandien 
jaunimas jau imasi konkrečių 
darbų. Negi Bendruomenei 
reikėtų sustoti kryžkelėj ir 
svarstyti: dirbti ar nedirbti? 
Ar nebūtų šventvagiška liautis 
rūpintis laisvės a! gavimu, kai 
pati tauta jos šaukiasi? Taigi 
tie Bendruomenės atstovų rū- j 
pėsčiai: ką pozityviai bei kon
krečiai visiems daryti, kad lie
tuvybė svetur laikytųsi ir Lie- s 
tuvos laisvės diena artėtų. Rū- j s 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
Įgrojo Neo-Lithuania orkestras. Dvi gitaros, 2 
Tau dėkoju, Negerk, Žali lauka:. Sapnas ir ki- = 

S SUNG I N LITHUANIAN 

3- %gYjftttft? :-

I VILIJA 

5 SUTEMŲ GARSAI 

= AR PAMENI... 

pėsčiai ir tokio veterano, kaip 
Į 

j PLB seimą kandidatuojančio 
dr. Petro Vileišio, ir taip pat 
j lie'uvišką gyvenimą ateinan
čių tokių kandidačių, kaip Dai
na Kojelytė ir Rasa Soliūnaitė. j 
Kaip prasminga, kad JAV L B 
kandidatai j PLB seimą pasi
skirstę po visą plačiąją Ameri- ; 
ką: šalia Antano Matjoškos iš 
Bostono, šalia Kazio Gimžausko 
iš Floridos čia taip pat randi 
Joną Čingą ir Vytautą Vidugirį 
iš Kalifornijos, š ias pavardes 
čia miniu ne kitiems '•diskrimi
nuoti", bet parodyti, kaip plačiai 
Amerikoj bendruomeninis dar
bas šiandien dirbamas. Ir tai 
darbas, už kuri niekas algų ne-! 
moka. Ir PLB seimo atstovai 
i Torontą keliaus savo pinigais, į 
ten taip pat savo pinigais gy- i 
vens. Bendruomeninis atstova
vimas yr į garbės g p t Į p , 

| neVYNEI AUKOJAM 

5 GARBE TAU, VIEŠPATIE 

tos dainos. 

— Laima Stepaitieaė. Dainų ir arijų plokštelė. E 
Apynėlis, Rytmečio "bartai, Meilės eleksyras ir | 
kitos. Ąkoffipanuoja: Aloyzas Jurgutis. I 

Kaina $7.00 § 
Lietuviškos.Lengvos muzikos riakiaptu-Salio- s 
ji banga, Dar nežinia. Tu man brangiausia. S 
Oi. oi. oi!, Polka, Mažasis šeikas. Daina apie ii 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00 | 

Moterų kvartetas, direktorius L. Stukas. ak- 5 
ompanuoja A. Maleaki. Dainos — Kur gimta į 
padangė. Apynėlis, CM motinėle. Rid rito. Už 5 
mėlynų marių, Piršliai. Kareivėliai ir kitos 1 

Kaina $6.00 1 
— Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobby į 

Christian. Svajonė, Joninių vabalėlis, Apka- I 
bink mane, Tik nežinau, Kas iž to ir kitos = 

Kaina $5.00 | 

— Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian, | 
muz. Vytautas Jančys. Neužmirštuolės, Ilge- | 
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir 1 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 1 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė- I 
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai £ 
ssame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas E 
Sodeika. Kaina $5.00 £ 

— Uetuvių Meno ansambli* DAINAVA. Tyliąją | 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusia Linksmą gies- | 
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos, f 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus f 

Kaina $5-00 S 

llllllllllllllllllllllllllllUIIIIIItlIlIlMIlIHIlt 
SIUNTINIAI I LIETUVI 

ir kitas kraštus 
NKDZLNSKAS, M63 ArdMf A*fc 
Chicago, m. 806S2, fcelef. 9T1-»M 
miniimmitiinmnimnnmiiiiniimtftii 
UIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIKIIIIIHIIHHIIIMNI 

NAMŲ APŠILDYMAS 
I ai.^ati senu* Ir nudeda n t a n u pr 

1 dus. ingiu į.ivalao taipgi aly vlnlne tt 
perdirba d£l duję. {dedu vmndt9H IB 

I lrtnvu» Kreipti* — 

A. BANYS — Tek 447-8806 
_ , iiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

K a m a $6.00 | HiiiiiiiMitiititiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiNUiM 

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

\[Mlr>iuHiHJ> p*>rkra«ii«t>aia» 
įvair ių itHturhg 

M.LS. 
MABąUETTE PARKE IX 

PIKTVAKARIUOSE 

l*H - S7IM882 
1176-5998 

••KMtlIMiMIIIIIIIIIIIIItl lHH 

iiiiuiMiiiiiiiuiniiiiiriiiimifiiiinmitiiitn 
MOV I NG 

Budraitis ReaKy Co. 
DRAmiMAJ fVAIRIT; ROtlC 

BETŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime auomirdnirue 

4S4S W 63rd S t , tel 707-0000 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 

Vakaras sargo namely 
eauja apsaicymg knyga — 

Pirmon Jos laida buvo išleista Ne
priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di> 
dalį pasisekimą. Si laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siusti — DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, UL 60629. 

Kaina — $4.00. 168 pusi. Iiiinojaua 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
centų; mokesčiams. 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 vienetu mūras ir garažas. Mar

ąuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už 38,8000. 

Palikimas. 5 kamb. 18 merų maras 
ir . g y r ^ Ceutr^ oro šildymas, ir vė
sinimas. -Įrengtas beismesjtas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
£&'$& ¥ a r 9L u e ^ e PJw.,$2^,900. 

Mara*. 2-fe aukšta, • lehabittĘn 
auto mūro garažas Gabią} ranka gali 
būti atnaujintas. Marquette Pkc. Kai
na $25.000. 

DtdeHs nflro buagaknt ant plataus 
sklypą Gazu Mdynas. Marcpietta 
Pke. S25.750.00 

apie $22.000 metinh] pajamti, naudas 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir j stogas, gazu Uldymas fr elektra. Mar 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei- į <raette Pke. Ptnfgingaio pirkėjui kai-

Dtpt tefa. 

Testamentai su legališkemis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikaling\unas ir jq galia 
bei nurodoma įą forma Ir padtioda-
mj pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
veikiančius jstatymua. bet ir Vo> 
kietijoje. Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Gnonama M DBAUQE n 

$SJ»; be tą ferma — $3.00. P t a i 
80 osata pernioatiino Klaidom* 
UbiMaa Q->*nt«ijąj praApmi prkMtl 
dar 5 proe sx>keWiams 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

dimai ir pilna apdrauda. 
THU — WA 5-806S 

IIIIIIIIIIiIHIIIIIiillIlIlIlIlIHIlIlHIflIlimMH 

= TeVIfeKes NAMAI, kantata 

S KUR LYGOS LAUKAI 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTJBL.IC 

»NCY>MK TAX SERVICB 
tlfie So. Maplewood, teL 254-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GUMINIŲ HSkvietlmat. pildomi 

PrUETYBfiS PRAŠYMAI t» 
kitokia blankai. 

tllllllllllllllllHIIIIIIIUIiniMIIIIIIIIIIIIIHII 

RAOIO PROGRAMA 
* 

Seniausia Lietuvių Radlo progra
ma Naujoj Anglijoj Ii Stoties 
WNSR, 1300 banga, Teikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po Loe Angeles 6v. Kazimiero parapijos choras. S 

Lietuvio giesmė. Pradės aušrelė aušti, Mano 51 pietų — perduodama v&iausra. pa-
protėvuj žemė, Lietuvos himnas ir kitos. 1 f**1^* **^V santrauką b- komen 
Dirigentas Bronius Budriūnas Kaina $6.00 § 

Šioje plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko s 
nerimsti ~ 
nes, Daina be galo 
"DAINA", Cfaicaga 

na — tai atradimas. 
Driafe botą, gelsvi plytų, 1S aša

rų modemus namas ir ekstra didelis 
maro gamtas- Įrengtas, beveik tra
čios butas, gražiam beismonte, daug 
kiti| priedų. Greit galima užimti — 
vertas $80,900. 

Gražus ptetus skryou tr caražas 
Marųnette Pke Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estete 
2825 Wett Tlst Street 

Tel. 73772*8 er 737-8584 

D e H B 8 I O 

VYTAUTAS AUHTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
tarai, muzika, dainos ir afagdutes 
pasaka, sią programą veda Stepo -

_ naa n* Valentina Mrnlrit< Biznio 

tu, širtiie, Kamų'sėkrnėrNetariTma- | ^ į j j t ^ A ^ 1 ^ ^ ^ S ^ ' s T ^ r s i u n ' ^ u ' l l o S l 
įa be galo ir įvairios kitos. Hleido iš *• »^_^.^_ ««. «^«*_ — Leidėjas — Lieti:vių agronomų 

sąjunga, 1977 m. 

Romanas iš Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr. 
agr. Antamo Verbicko. 440 psl. 

įvairios Mtoe. Hleido 3 R. Broadwa7. 8 a Boaten, 
Kaina $6.00 5 ( C i n Tetafonaa 288-0488. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St, Oiicago, DL 60629 
E Užsakant pndėti 50 centų už kaekviesą plokStele peraiusttmul matais gyvento j tatp-
: gi moka 5% mokesčių. Užsakymams J Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto < isdoms-

l iBHHfHllKlHŽ1iii»!THIHTm,";iiHMfHIHIIIIHHIF '!i;»tai;tKiMn-TV!m'w?»»ni»ffntmmf;H?;i»"v HM.M ,.„„.ii«.5> 

= pat gaunamas dienrastiB "Drau-
| g a s " b rasite didėti oasbickizna 
š ,iaeirvakų knyga 
S •lllllllllllllllllllllllMIIIIIMtIIIIIIIIIIUIIIIII 

?LAHKSTIS TagsIPia^ 

Užsakymus siusti: 

MULUSAS, 4545 W. SSrd S t 
Chioago, m 60629 

"Draugo" administrsseijoje 
galima pasirinkti įvairių liau
dies meno darbi}: medžio, ke* 
ramlkos. drobės, taip pat lietu
viškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją u* pasižiūrėktt. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams 

"Drastto* adresas: 4545 W. 
« r d M . Chlraen IB flBS2B 

• ^ . . • « . « . . T . < - > . > > i - > > < ^ > > > 

*.psin*oka akelbtia .bar DRAUGB, 
M S y* plačiausiai akaitomaa lie
tuvių dlanmstla. g i skalb-.mų kai-
aoa yrm v W * w r>f4M»«nwr 

i 



; 

MŪSU KOLONIJOSE 
VVorcester. Mass. 

Lapkričio 26 d. Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje Worces-
teryje įvyko Naujosios Angli
jos šaulių rinktinės suvažiavi
mas. 

Atidarė rinktinės pirminin
kas inž. J. Stašaitis. Visos kuo 

riausius kandidatus į rinktinės 
pirmininkus, atsisakius :š pir
mininko pareigų inž. J. Stašai-i 
čiui. Naujuoju Naujosios Ang
lijos šaulių rinktinės pirrrinin-
ku išrinktas A. Zenkus. dabar
tinis Dr. Vinco Kudirkos šauliu 
kuopos pirmininkas. Rir.ktinėr, 
valdybą sudaro: E. Gorodec-
kienė, P. Tyla ir B. Sakenienė 
Maskeliūnienė, V. Gedmintas. 

atliko Geležinio Vilko šaulių 
kuopos šaulė solistė M. Biz:.n-
kauskaitė. Akompanavo jos tė
velis dr. P. BizinkausAas. So
listė padainavo: Tėviškėlė — 
Budriūno, Paskutinė rožė. Pa
vasario ilgesys. Kai tave parr-a 
čiau, Pajūry, paiūry, Nemunė
li, Nemunėli. Plaukia sau lai
velis — Šimkaus, Kur bakūžė 
samanota — Šimkaus. Solistė 
sužavėjo publiką, kuri nepa
gailėjo plojimų. Priedo dar pa
dainavo Pamylėjau vakar. Dr. 

Chicagos meras Michael Bilandic Įteikia Phil Krause pažymėjimą už jo 
darbą jaunimo gerovei. Iš kairės* Phil Krause, radijo sporto pran. M. 
Gumbel ir meras Michael Bilandic 

pos dalyvavo m vėliavomis. In-; Griauslvs ir V. Pajeda palikti' Y™° ^ ^ • - ^ ^ T * 
vokaciją sukalbėjo Šv. Kazimie- i valdybos nariais. Visų kuopų 
ro parapijos klebonas kun. A. Į pirmininkai automatiškai pri-

NETEKUS A. A. PHIL KRAUSE 
Mirė žymus krepšinio mokytojas 

policijos 

Miciūnas, MIC. Pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. 

Rinktinės pirm. J. Stašaitis 
pasveikino susirinkusius ir pri
statė garbingus šaulius, kurie 
niekada neturi būti užmiršti. 
Šaulių sąjungos tremtyje įkū
rėją, pirmąjį centro valdybos 

darbuose.! pirm. Aleksandrą Mantautą su 
priežiūros žmona (Putvyte), kuri taip pat 

klauso rinktinės valdybai, nes 
tokiu būdu efektingiau iš^ysto-
ma kuopų veikla. Trumpai kal
bėjo ir naujasis pirm. A. Zen
kus.. Suvažiavimas baigtas Lie 
tuvos himnu. 

vicepirm. 
Zenkus ir P. Tyla. Sekretorės: 
Stasė Gofensienė ir Veronika 
Tumienė 

Rinktinės sekretorė E. Goro-
deckienė perskaitė praėjusio su 
važiavimo protokolą. 

Rinktinės pirm. inž. J. Stašai 
tis padarė išsamų trumpą savo 

darbą pradėjo neturėdama nė 
pinigų, nė reikalingų daiktų, O 

se nuoširdžiai darbavosi ir daug į dabar ižde yra daugiau kaip 
pasiaukojo jaunimui ir " tėvų 500 dol. Buvo įsteigta jaunimo 
tėvynei, nors nepasiekė tokio j šaulių kuopa, kuriai vardą pa-
garso, kaip jo brolis Edvardas i sirinko pats jaunimas, pavadin 
(Moose) Krause, kuris beveik i damas Geležinio Vilko šaulių 
visą savo gyv nimą atidavė | kuopa. Gaila, kad šios kuopos 
Notre Dame universitetui. Šie 
du lietuviai sportininkai tikrai 
daug garbės atnešė mūsų tautai: 

P. P. G. 

Spalio 28 d. mirė žymus spor- karjeros 
tininkas, Phil Krause (Feliksas Jis dirbo jaunimo 
Kriaučiūnas). Jis pasižymėjo srityje. Jis jaunimui nuošir- yra pasižymėjusi šaulė, tik dėl 
krepšinio žaidimu. Jis buvo džiai padėjo ir toj srity daug ligos negalėjusi dalyvauti. Da-
garsus ne tik Chicagoj, kur gi- gero padarė. Paskutinėmis die- lyvavo Mažosios Lietuvos at-

. mė, augo ir lavinosi savo spe- nomis jis buvo seržantas ir ve- stovas, kuris išsaugojo šaulių 
cialybėje, bet ir daugelis nese- dejas policininkų, kurie saugo- vėliavą per antrąjį pasaulinį ka j 
niai atvykusių lietuvių jį prisi- jo Bowen aukštesniąją mokyk- rą ir pervežė ją per Atlantą, Jo 
mena iš Lietuvos, kai jis pa- lą. Toj mokykloj yra didelis no Vanagaičio kuopos šaulys 

eibė jo Lietuvai tapti visos Eu- mišinys įvairių tautybių ir rasių. A. Puskepalaitis. 
ropos krepšinio olimpiados čem- Apylinkė prie Šv. Juozapo lie-1 Prezidiumą sudarė pirm Dr. 
pi jonu 1937-1939 metais. Į tuvių parapijos labai mainosi: V i n c o Ku(jirkos šaulių kuopos 

Jis staigiai mirė širdies prie- ir lietuviai su lenkais kraustosi i g a u i V s K . Čėsna, vicepirm. A 
puoliu po darbų apie namus, iš tos apylinkės. Tokiose vieto-
Lipdamas laiptais į namus, jis se visada būna daug neramu-
ruklupo ir greit mirė. Phil mų ir jos yra saugojamos ge-
Krause buvo garsenybė su bro- riaušių policininkų, kad neįvyk-
liu Edvardu Krause (jis šiuo tų nelaimių tarp studentų. Phil 
laiku yra atletikos skyriaus Krause, turėdamas didelį paty-
vedėjas Notre Dame universi- rimą jaunimo srityje, palaikė 
tėte), lankė De Lasalle aukštes- gerą tvarką toje mokykloje, 
nę mokyklą Chicagoje. Tuo lai- j Phil Krause buvo vedęs lie
ku jų mokykla laimėjo miesto tuvaitę Suzaną Ragauskaitę.! trejų metų darbo veiklos prane-
čempionatą. Vėliau jis lankė kuri yra veikli įvairiose orga- šimą. Priminė, kad rinktinė 
Notre Dame universitetą. Po j nizacijose. 
vienerių metų Phil turėjo ap- Galima sakyti, kad Phil Krau 
leisti Notre Dame, bet jo bro
lis Edwardas išbuvo ketverius 
metus jx„jpagelbėjo Nothe Da
me pasiekti didelę persvarą 
krepšinio srityje visos Ameri
kos varžybose. 

Išvykęs iš Notre Dame uni
versiteto Phil persikėlė į De 
Paul universitetą ir ten tapo 
vienu svarbiųjų žaidėjų tos mo
kyklos ratelyje. 1935 metais 
jis išvyko į Lietuvą, kur lavino 
Lietuvos žaidikus su keliais ki
tais iš JAV atvykusiais žaidi-
kais ir sudarė gerą komandą 
Lietuvai. Per olimpiadas 3937 ir 
1939 metais jo išlavintos ko
mandos laimėjo čempionatą, . . . . 
nugalėdamos visas kitas Euro- P * * * s e b r ? " g " * * ; 1 * * 5 1 5 . 1 8 ^ , Revizuos k o i a ^ o s 
pos komandas. Pagrindinę 

900 METŲ KALĖJIMO 
Nuo 300 iki 900 metų kalė

jimo priteista Dovydui Muham-
mad, 22 m., kuris 67 greitkely 

narių skaičius ne auga, bet ma
žėja. Linkėjo naujajai valdybai 
daugiau dėmesio skirti jauni
mui. Ieškoti būdų, kaip pri
traukti jaunimą į šaulių eiles. 
Pasidžiaugė visų kuopų darnia 
ir vieninga veikla. Linkėjo ir 
toliau taip gražiai dirbti vi
siems, derinant savo darbą prie 
bendros šaulių veiklos. Rinkti-

1973 m. vadovavo nužudyme n £s iždininkas P. Tyla prane-
jaunos poros ir vienos moters.l §ė. kad šiuo laiku ižde yra 

rinktinę sudarė Žukas. Tabū
nas, Kriaučiūnas, Puzinauskas 
ir Baltrūnas. 

Phil Krause ne tik pasižymėjo 
krepšinio žaidime, buvo ir gar
sus Amerikos futbolo žaidėjas 
su De Lasalle ir De Paul rink
tinėmis. Bendrai Phil Krause 
yra daug laiko ir talentų atida
vęs Lietuvai ne tik lavindamas 
vyrų, bet ir moterų ratelius ir 
supažindindamas Lietuvos jau
nimą su Amerikos plačiai var
tojamomis sporto sritimis. 

Phil Krause daug aukojosi 
lietuvių visuomenei, nes būda
mas nuoširdus katalikas, jis Šv. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
ilgus metms buvo par. komite
to ir uolus Šv. Vardo draugijos 
narys, net vienu metu buvo iš
rinktas tos draugijos pirmi
ninku. 

Phill Krause buvo policinin
kas ir buvo pasiekęs gražios 

PAIEŠKOJIMAS 
Ona •fasfolton&'nč. Amlrians. ieSko 
JUOZO VAIČIAUS, gyvenusio 6901 
Whitney, Cleveland. Ohio. Atsi
liept adr.:' Vilnios. žv*ijrždžhj 
'1-252. Lh.hua.nia 

bon. 21 m., kuris įvykdė nu- pranešimą padarė A. Baškaus-
žudymą, nuteistas kalėti nuo kienė. pareikšdama, kad kny-
1000 iki 3000 metų. Teisėjas gos vedamos tvarkingai, 
apgailestavo, kad negali pa- Nominacijų komisijos pirm. 
smerkti mirčiai Bielkevičius kvietė išrinkti ge-

Mylimara vyrui ir tėvui 

A. f A. BALIUI H0LIUSA1 mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, sūnui RIČARDUI, giminėms ir 
artimiesiems reiškiu gilią užuojautą ir kartu 
liūdžiu. 

Stefa Charžauskiene 

BEVERLY HTLLS GfcUNYClA 
Tetef.: PB 8-0*33 u- PR 8-08S4 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Dnshių krautuve 
THE DAJSY STORE 

9913 Sooflnrest Bwy, Oak Lawa 
TeL 498.1318 

GeT3i Ttoosoa srogcme 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti maniai HKjtisiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rado: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato I jetuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantant} so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr.) 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus h* patrauk 
tas. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.). 

Knyga gaunama 
Kaina $3.50 

'DRAUGE* ir pas platintojus 

KAZIMIERA ZAYNER 
NORBUTATTE 

Gyveno Chieago. Illinois, anksčiau gyv. Brighton Parko 
apyl. 

Mirė gruod. 12 d., 1977. 8:30 vai. vak.. sulaukus 92 m. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Šiluvos parapijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė E'.la Kletz. žentas Char-

las. 3 sūnūs: Frank, marti Bernice. Theodore. marti Jean ir 
Bernard, marti Eleanor. marti Genevieve. 13 anūkų, 10 proanū-
kų. švogerka Anna Seyr.or ir kiti giminės, draugai bei pažįsta
mi. Velionė buvo našlė a. a. Anton ir motina a. a. John. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 6 vai. vak., Eudeikis-Gaidas-
Daimid koplyčioje. 433fl S. California Ave. 

Laidotuvės įvyka pcr.ktad., gruodžio 16 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta .i švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Duktč, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tcl. 523-0440 

P A D E 

ADELĖ DERENČIUS 
Mūsų mylima mama, močiutė ir sesuo mirė lapkr. 4 d. ir buvo 

paiaidatft įapfa.- 7 -d-. -S^-Kezimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė paskutinį patarr.a-

navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame parapijos kunigams už maldas koplyčioje ir kan. V. 

Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas pamaldas ir palydėjo į amžino 
poilsio vietą. Taip pat dėkojame Jo Eksc. vysk. V. Brizgiui už atsi
lankymą koplyčioje. 

Nuoširdi ir didelė padėka priklauso sol. V. Momkui už gražų 
giedojimą bažnyčioje ir p. A Kalvaičiui už vargonavimą Muzikui 
A Linui ir visiems choro nariams už giesmę koplyčioje. 

Taip pat dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą, kurie prisiuntė veikmei gėlių ir pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą. 

Didžiausia padėka priklauso laidotuvių direktoriui St. Lack ir 
Sūnums už malonų patarnavimą. 

Dar kartą ačiū visiems. 

Vaikai: Janina Baronaitlenė. Vincas. 
Derančiai su Šeimomis. 

Juozas ir Eugenijus 

Mielam 

A. f A. TELESFORUI VALIUI mirus, 
žmoną ALDONĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge Iridi 

Aldona ir Kazys Veselkai 

Brangiam vyrui 

Dr. VALENTINUI BAGDONUI mirus, 
jo žmonai BIRUTEI, kitiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžiausia užuojauta. 

I Pasinaudokite Draugo "Classiffed" skyrium 
Ragiria if An»grtą* Vainai! 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 ir* gruodžio mėn. 14 d. 

A. t A. HENRIKUI MORKŪNU! 
staiga mirus, jo žmonai MARIJUI, m tinai BRONEI, 
broliui dr BERNARDUI su šeima ir kitiems ginr-
nems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime. 

Aldona, Violeta, Andrius Sobiaskiai 
Halina Bagdoniene 

šaulė A. Maskeliūnienė paskai
tė savo du humoristinius eilė- į 
raičius, kurie visiems patiko. 
Meninę programą pravedė E. 
Meilus, jr. 

K. čėsna kalbėjo žuvusiems 
kovotojams statomo paminklo 
prisidėti visus. K. Čėsna yra pa 

Po suvažiavimo sekė v a - į 1 ^ 1 0 ^ y * * * komiteto iždi-
karineė. Labdaros Maironio ninkas. Toliau sekė dovanų da-
Parko pirm. K. Adomavičius linimas laimėtojams ir šokiai 
sukalbėjo maldą. Meninę dalj iki vėlyvo vakaro. 

Garbingam Žemaitijos sūnui 

A. t A. TELESFORUI VALIUI mirus, 
žmonai p. ALDONUI, mielai sesutei VALERIJAI 
ČEPAITIENEI, šeimai ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Bu v. Telšių Gimnazijos Mokslo Draugai 

E U D E IK I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330 34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-98M 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas- YAids 7-1741-Ž 

« • i 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

i 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 
rRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ* 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave.. Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

iSffl SO. UTUANTCA AVE. Te l VAnte 7-84*1 

STEPONAS C. LAČįT(UCI(AWIC2TirSŪN0T~ 
« 1 4 W. 28iti PEACE T*t Vlrgtnis 7-«67i 
2424 W. «9th STREET fel. KFpohHr 7-121$ 
11021* «*,Qthweftt H i s h u s v P*kw» H11K Ull Trt. 974-4410 $ 

PETRAS BIELIONAS 

1848 SO CAUFORNTA 4 VE Y«l i.\t*v»tU S-85T3 

POVILAS I. RIDIKAS 

« * 4 SO H AI>TED STREET f e* f Afd» 7-1811 

JURGIS F. RUDMIN 

« l » "»0 IJTVAMCA AVE M V%nti. 7-ll38-3f» 

VASAITIS BUTKUS 

http://Lh.hua.nia
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X "Didiioji iliuzija" dr. VIa-j 
do Juodeikos knygos pasirody
mo proga gruodžio 18 d., sekma
dienį. Jaunimo centre 203 kamb. 
kalbės kun_ dr Juozas Pruns-
kis ir dr. Balys Paliokas. Vis: 
besidomintieji visuomenine Lie
tuvių tautos ateitimi kviečia-

X Vladas Mieželis, gyv. 
Phoenirt. Ar::., svvikina savo 
gimines ir draugus šv. Kalėdų j 
ir Naujųjų Metų proga ir vie-1 
ton sveikinimų kortelėmis a u k o - ' 
j a Vasario 16 gimnazijai ir 
"Draugui". 

X Antanas ir Konstancija 
Stankai sveikina visus =avo gi- j 
minės, draugus ir pažįstamus 
sa šv. Kalėdomis ir Naujaisiais; 
Merais. Vieton ka'ėdir.ių kor- • 
telių skiria auką '"Draugo'' 
spaudai palaikyti. 

x Stefa LeJIdenė iš Les Ar. 
ge'es. Calif.. sveikina visus sa 

Pasikalbėjimą v o gimine*, d-aug -s ir pažįsta-
organizuoja LKM Akademijos j "M** *• Kalėdų ir Nauju ų Mc-

j tų proga ir vietoj kalėdinių at-Cliicagos tinys. 

CHICAGOS 
tINIOS 

IŠTRAUKS 

Narai iš t raukė n u o tilto į 
Calumet-Sag kanalą pr ie 83 ke-
lio panėrusi automobilį, kuria
me buvo prigėręs Calvin L. j 
Bunge, 25 m. iš Oak Brook Ter- į 
race. 

BRANGSTA GREITKELIS 

Už pravažiavimą Skyway 
greitkeliu re kės mokėti 10 c. 

ngiaa: 60 et. vieton ligi šio! 
buvusiq 50 et. 

UNIVERSITETO 
P R E Z I D E N T Ė 

ifcdagtioja <f. Pla&is. Medžiagą siusti: 

ZVAIG 2D UT£ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų SąjungosJJhicagos skyriaus 

?«45 So. ClareSftont Avenoe, Chicago. Illinois 60636 

MAN PATINKA 

Man pat:r.ka kep'L Aš 

aš žinau, kad jis rašė apie žie- i ė ponia, norėdama mergaitei 
mos naktį Lietuvoje, o ne kur palengvinti vyrą susirasti, do-

Ž I E M A 
Man pateka itep'i. Aš ne-' . ' . . "T: . " 7. r — T Z .f. ~ '. 

mėgstu mudoti reeetro k-r is ' ^ ^ P ^ 1 3 eilėraščio vanojo 2u0 litų, bet norėjo pa- Lempos rogutės mo 
užraS>tas knygoje, bet mėgs tu !* i 5 * ^ ™ ^ M A kokį mergaitė vyrą. Vėjas tik švilpia ao) 

kalno slysta, 
aukso vaikystei. 

x A. L . R. K. Moterą sąjun
gos 20 kuopos kūčios bus gruo
džio 17 d. 2 vai. p. p. Pranutės j 
Praakienės bu e (4431 S. Ar te- ; Naujųjų Metų 

viručių skiria auką "Draugui ' . 
X Juozas Bubelis, Wisccn?in 

E>e!ls, Wis.. Kalėdų švenčių ir 
proga sveikina 

šiam Ave.) . Visos narės ir 
viešnios kviečiamos. 

x Lietuviu Istorijos draugi-
tsirin-
d. A 

Pas-
Alina 
'Balio 

per

jos narių ir jq bičiulių si 
k mas įvyks gruodžio 15 
Rūgytės bute 7 >al vai:, 
i; itą ž'.izi.ys mokytoja 
S.-z. u; skelienė t ema: 
Sruogos isterinių dramų 
sonažas". 

Kr . Donelaičio llruanisti-
>klų Xalr'dų eglutė bus 

?dienj. gruodžio 17 d. 11 vai. 
McKay mokyklos salėje. 

Programą atliks pradinės ir 
itesaiosios mokyklos mok ;-

2 L P o programos atvažiuos 
:Aų senelis. Tėveliai ir vi-

:-ienė maloniai kviečiami ca-
;.-vautL 

x švČ, M. M. Gimimo para-
i; ,s lituanistinės mokyklos 

kalėdų eglutė įvyks gruodžio 17 j 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. para-! 
p.jcs salėje. 

x P ranas ir Algirdas Bra-: 
zinskai atsiuntė laišką, \u r ia - i 
me rašo: "Nor3 ir būdami dide
liame varge bei pavojuje, iš pas
kutinių ster-r'amė? neatsilikti 
nuo lietuviško z spaudos ir ją 
kiek įmano~ B paremti. Nuo
širdžiai dGkojame "'Draugui" už 
visokeriopą brolišką paramą mū
są kovoje prieš Sovie ų pastan-
r s s m deportuoti iš Ameri
kos. N o r i r e vusiraš'nėti su 
k?Jp galima daugiau mūsų tau-
t ieSę". Jų dabartinis adresas : 
P. O. Box 160. Mayvrood, CA 
90270. 

X J o n a s Kavaliūnas. Chica-
go. BL, nusipirko "Drauge" di
desnį kiekį lietuviškų knygų. 

x Dr. Antanas ir Ona Čerš
ka!, Chicago, HL, užsisakė 
"Draueo" didesni ka'ėdimų kor
telių kieki ir atsiuntė 10 doL 
auką. r i b o j a m e . 

x S. Barščiauskas, Waukegan, 
ŪL, aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

X Dr. Teresė Kazlauskienė, 
Orland Pa rk . 111., savo sveikini-
:nus "Draugui" parėmė 10 dole
rių auka. Labai ačiū. 

X Bronė ir Vladas RLmavi-
ėiai sveikina visus savo pažįsta
mus su Sv. Ka ėdom ir linki lai
mingų Naujų metų. (pr.) . 

X K::: . A. Stasys K^lėdi ir 
Nauji] Metų proga sveik na gi

nus, prielciius ir 
mių sveikinimo | 

lių aukoja Amerikos Lie-: 
tūrių Tarybai Lietuvos laisvi-: 
r.imo reikalams (pr.) ; 

X Terros dovanu prekyba 
iki pat Kalėdų kasdien atdara 
r. :o 10 iki 8 v. v., šeštad. nuo 

iki 5 v. v.. km. nuo 11 iki 
4 v. v. Ari r.: Terra, ZlZl Weft 
<i3 St., Chuago , III. 60629, te!. 
431-4GG0. (sk.) 

draugus, kaimynus ir 
pažįstamus. Vietoje kortelių 
skiria auką "Draugui". 

X D. Pečiulis, Calgary. Al
berta. Kanadoje, nusipirko 
"Drauge" didesnį kiekį lietu
viškų knygų. 

x Po penki« d * riu* aukojo: 
Vincas VBtrakis, Kazys Vilū
nas. J. Andrius. An o"neito Ale-
liūnas, Aleksas Degutis, S. Lie
pas, Balys Mackiala, V. Rauli-
nait 's, K. S. Balys. Matulaitis 
Nursing Home. C. K. Bobelis. 
Česlovas Ka:a-is. Vi Imantas I 
Raičys. A. BuknLs. Visiems ma-
lon ai dėkojame. 

X Lietuvių Pensininkų s-ga 
Ch'>n.goje per Juozą Skeivį, vi
cepirmininką, ir Juozą Blažį, ka
sininką, švenčių proga įteikė 
"Draugui" skiria 25 dol 

Pirmą k a r ą Chicagos univer
s i te to prezidente bus moteris 
Hanr.a Hoibom Gray, 47 m., 
p-v-kutinio metu ėjusi preziden
t e s pareigas Yale universitete 
J i yra profesoriavusi Chicagos I įdomesnis žaidimas. 
universi tete ir Northvvestem 
nniversitefce yra buvusi dekanė. 

SUBLCDO 

i pati susig. voti sa%'0 receptus. 
; Dažnai aš kepu pyragus. Jeigu 
I kartą r.eLk.::a, mėginu sužinoti 
! kodėl i r p... lisyti savo klaidą. 
Antrą kurtą i£eina geriau. 

Man taij pat patinka orinis. 
Tai įdomvs žaidimas. Orinis 
nėra t ik švietimo mė.ymas iš 
vienos puses i kitą. J is daug 

Inga Mzgirdaitė, 
Los Angeles lit. m-los 8 sk. 

mokinė. "Saulutė" 

RUDUO 

susiras. 
Po kurio laiko mergaitė atei

na pas savo geradarę ir atsive-
po-

žieruožė skruostus nuostabiai dažo. 
Tik netrukdvkit, nes laiko maža. 
-&imas prieš langą lipdo dieduką. 
Nustebę žiūri pilki žvirbliukai. 

Kr 
Balia Polikaitytė, 
Donelaičio lit. m-los 

V kl. mokinė 

auką. 
r, i Nncširdžiai džkoiame. 

Liguista motina Airlina Lau 
re ice , 25 m., s laugyta ligoninė-i 
je dėl nervų sutr ikimo, išmetė j 
i ' savo buto 6953 So. Pccria, iš i 
t rečio aukšto 3 mėnesių savo 
dukrelę. Nugabenta į Šv. Ber-

Į n a r i o ligoninę, mergaitė rasta 
j au mirusi. 

KALĖDŲ ŠVIESOS 

Dr. M. C. Brovvn, Chicagos 
sveikatingumo komisionierius, 
primena, kad tiesiant kalėdines 
šviesas reikia pat ikr int i , ar ku r 
nepra t rūkus vielų izoliacija. 
Taisant šviesas lauke, reikia 
naudo: specialias vielas. Įpaka
vime atžymėjimas "Uhderwri-
t e r s " Labora tory" rodo, kad 
medžiaga gerai patikrinta. 

X Marąuette Parko LKKA 
susivienijimo 163 kp. praėjusį 
sekmadienį atšventė 50 m, veik
ios sukaktį. 

Tuo pačiu metu, kai pradė
jome eiti į mokyklą, baigėsi va
sara ir netrukus prasidėjo ru
duo. Kurį laiką medžių lapai 
dar buvo žali, bet atsalus orui, 
medžiai vienas po kito pradėjo 
keisti savo spalvas. Vieni nu
sidažė geltona, raudona, kiti ru
da ir auksine spalvomis. Vėjui 
pakilus, visi šie lapai krinta nuo 

j medžių šakų, ore visaip sukasi 
i r žaidžia vieni su kitais, kol 

''• pasiekia žemę. Vieni nusilei-
; ] ožia i gatvę, kiti įkrenta į van-
j j deni ir p 'aukia upeliu į nežinią. 

Rąžėsi dažnai lyja Lietus pri-
i plaka nukritusius medžių lapus 

:! prie žemės. Žiemą lapus ap-
•! dengs sniegas, o iki pavasario 

daugumas jų supus. 

Paulius Strolia, 
Dariaus - Girėno lituanistinės 

mokyklos 8 sk. mokinys 

da savo sužadėtinį, kuris 
ciai pasirodė per prastas. 

_ Bet, Julyte! Ir išsirinkai \ £ o k i o s *»•*?*» *iok ie ^ S S * 1 
. , . , . , , , , . , Reikės barzdele jam pakedenti. 
tokią oaidyklę! — sušunka ji. 

— Taip, ponia. Bet esant hv i Nebark, tėtuši, lauke taip gera, 
fliacijai — už 200 litų nieko ge
resnio negausi.. 

"BOMAS" 

Sniegas toks minkštas. Pradėsim 
karą! 

— Tamsta prašai išmaldos, o 
nuo paties atsiduoda alaus bač
ka. 

— Alaus bačka! Bsnc tams-1 
t a norėjai, kad vargšas elgetai 
atsiduotų šampanu. 

RETAI VARTOJA>Dl ŽID2IAI 

Abinėti = atsidėjus dirbti (siū
ti, skaityti i r t . t ) . Pvz., 
Ar ilgai ten abinėsi — akis 
pagadinsi. 

Badmaišis = kas dažnai valgo 
ir vis alkanas. 

Eitinčji = ėjimas, metas eiti. 
Pvz., Kai bus eltinoji, ir 
išeisi, o dabar dar pasėdėk. 

Nepyk, močiute, nesalta kojom, 
Čia mums taip sveika, čia mes 

gyvuojam. 
Stasys Laucius 

Pieš* ,Ajwirėja Kaminskaitė. 
Dariaus Girėno !it. mok. 4 sk. mok. 

< Alfonsas ValaviiSus^ Los!Lj e tU Vą. 

TALKA 

Meną kar tą mano mama lie
pė sutvarkyti kiemą. Buvo tiek 
daug darbo. Atsisėdau ant na
mo kvptų ir galvojau, ką da
ryt i pirma. Tada mano mama 
atėjo ir sakė, kad reikia pada-

mokykloje vaidi-1 ^ talką. A š paklausiau, kas 
nome skirtingas valstybes. A š į j - r a t a l k a . Man. paaiškino. Aš 
esu lietuvaitė, todėl pasrinkauj sukviečiau savo drauges ir mes 

LIETUVA 

Kanadie 

umei-atos mokestį 
uka . Labai ačiū. 

i r 12 dol.; 

kurie vi-
Aš buvau laimin-

Liatuvišką Kalėdų eglute Oiicagos 
Moksle ir pramones muziejuje puo
šia Jim Petrauskis, Ken 1 s 
Lauren Kentra ir Pb>ip Anderko 

X Dr. Anna Baiiūnas, Chica-
go. Ui., mus maloniai pasveiki
no, atsiųsdama 15 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Advokatas Povilas Žiunba-
kis», Chieago, 111., sveikindamas 

i "Draugą" su šventėmis, pridė
jo 10 dol. auką. Ačiū. 

X Aleksandra ir Anzelmas 
Kybartai ir Dana ir Edsnund iš 
Kybartai su šeima, sveik na gi-

! minės, draugus ir pažįsta 
.švenčių proga. Vietoj kai*. 
; auko.ia Kalifornijos Lietuvių Ra-
| dijo Valandllei. (pr . ) . 

iiiiUHiiiinii!iHi:nH'irn.:,!i;:'2 M;''*r''i 
1978 m. KEU^:::yi vii 

tv%irkr;išti> y.: \ į-;:rungtas. 

T Jiraukites pas 
MARIŲ KIELA. te'ef. 73T-1T17 

ii!iiuu]i(iiiiiiiiMiiii!iiii[iii'i!::H(iiimiiii 

Angeles. Calif., padėkojo už .Lietuvon 
•-alėdines korteles, atsiuntė pre- Į BpaiVę vėliavą, vytį, net apsi-

i rengiau tautiniais drabužiais. 
J Buvo ds^g klausimų, mėginau 

Dėkodami už kortęels,! i * * P " Jstaakyti. Visą klasę pa-
aukų po 5 dol. a t s i u n t ė : Juozas į vaišina u žagarėliais, 
Mackonis, Mary Conrad. A l b i - . s i e m s P a t i k o ' 
nas Šležas, Bronius Grikenis, fe^- k a d gaKjuu kitiems vai 
P . Stelmokas, Alfonsas Nakas, k a m s papasakoti apie tėvų gim 
Frances Wertelka, Bror.ė Lan- im^-
rutis. Labai ačiū. Rita Ankutė. 

X B . V. SidzJkauskienė, 
P a m p a i o Beach, Fl., atsiuntė! 5 sk< m o k inė . Kanada 
a ką savo dienraščiui stiprinti. I "Mūsų pasaulis* 
" "::ojame. i* 

x Kun. A. Račkauskas. 
Brooklyn, N. Y., maloniu laiš-
•:e!iu palinkėjo "Draugni" unku 
mą 
ierių 
jame. 

x Aukomis po 5 doL "Drau
gą" parėmė: Magdalena Galdi
kienė, Antanas Kuliešis. Jonas 
Mart inkus, Kazimieras Rač-
Ivauskas, Antanas Zubrys, B. 
Kra-auskas . P e t r a s i r M. Gau-

"':ai, Danguolė Bartln:vienė, 
Marijona Naujalienė. Maloniai 

Trumpai papasakojau: sutvarkėm kiemą. Buvo smagu 
istoriją, nupiešiau Iri-1 i c a r t u dirbti . Kai pabaigėm kie

mą tvarkyti , visos vaišinomės. 
Monika Palūnaitė, 

Šv. Kazimiero lit. m-los 5 sk. 
mokinė, Cleveland Ohio. 

ŠIMTMEČIO DRAUGAS 

Sėdžiu seno ąžuolo šakose ir 
klausaus jo šimtmečio ošimo. 

Nežinau, kaip seniai jis čia jau 
I stovi — turbūt, jau daug metų 

Kasdaen atemu pne ąžuolo — ' 
man čia gera, jauku ir smagu. | 

GaHu pamiršti visus rūpės-, 
oius. besiklausydama jo šakų 
šlamesio. 

Kartais, kai tikrai įsiklatisau 

Piešė Rūta Kalytė. Marąu: 
Parko lit. m-los 8 sk. mokinė 

TOLDIA GDONfi 

— Ar Birutė tau giminė? 
— Giminė. Bet labai tolima. 

Iš mūsų dvylikos vaikų šeimos 
ji yra seniausia, o aš — jau
niausia. 

GALVOSŪKIŲ NR. 8 
ATSAKYMAI 

I. Plyšys sienoje, skylė. 
r v . Jokioje knygoje nerasite 

parašyta, nes Kainas užmušė 
Abelį. Apie tai parašyta šv. 
Rašte — senajame Testamente 
(Genesis, 4 skyrius). 

V. Jo pilnas pavadinimas 
'• Walter P. Chrysler. 

GALVOSŪKIAI NR. 10 

I (mįslė) 

Maža moterėlė dieną nakt į 
I sveikinama. (10 taškų) . 

i n. 
i 

(Žiūrėkite piešinį). Čia ma
tote piešinį suklijuotą iš mažų 
gabalėlių. Jie sumaišyti. Tuos 
gabaliukus taip sutvarkykite, 
kad išeitų aiškus piešinys. Pa
rašykite jo pavadinimą (10 
taškų). 

m. 
* 1 

Vienas menininkas, atsisėdęs 
t e | prieš veidrodį, piešė savo pa-

; veikslą. Atėjo jo draugas pa
žiūrėjo ir pasakė: "Ne visai 
aip yra. kaip f u ė t ų b ū t i ' \ 

Kodėl jis taip pasakė? (10 
taškų). 

RAGANA SKUBINA NAMO 

rv. 

Buvo dvylikta valanda 
švenčių ir a ts iuntė 10 do- t i e s* k a ; r a S a n T l sueiga pasibai- j j 0 ošimo, rodos, jis man kažką 

auką. Nuoširdžiai d ė k o ?ė" J i " Mo a n t ž ^ o t o s ir jojo^ k a ]ba , pasakoja, ir aš vienintelė 
Kai jau buvo netoli na-; gal'u ta i suprasti namo. 

mų. j i 
savo ka 
ji pak".; 
ji untdė 
jos šiuo 
kažkas. 
to j ur^ 

atjaunu1, 
Kai 

Sudarjkite žodžių laiptelius. 
Visi žodžiai prasideda su raide 

, T . . . , , , , »-̂  . " J " , ir kiekvienas sekantis žodis 

manomų KCŠIS ; * ? . * ? ^d ę **** ** 
pnes einantis. Už kiekvieną 

Australijos tyrinėtojai atrr-1 laiptelį skiriamas vienas t a škas . 
do skruzdžių rūšį, kuri gyveno; 
prieš 24 milijonus metų. šios: 
skruzdės buvo gelsvai rožinės ! 
spalvos ir turėjo gylį. Atrastoj i ' Miestai paprastai yra valsty-
rūšis. pavadinta •'nothomysme- > bės dalis, bet žemės rutulyje kad ji paliko į gis ąžuolas man kaip draugas c i a maerops". ras ta 1300 km j y r a viena išimtis, kai valstybė 

o jo atgal, — galiu jam viską išpasakoti 
ir Įkrito į upę. Tada j o jis niekam nesakys. 

dėkojame. 
x Povilas Grižas, Waukegan. 

111, užsisakė papildomai didesnį 
?vent;nių kortelių kiekį ir atsiun-

i te auka. Ačiū. 
Jurg is i r V e r a Bubniai 

sveikina gimines, draugus ir pa-
ži. tanius su Šv. Kalėdom ir 
Naujais metais ir vietoje svei
kinimų kortelių aukoja "Drau-

;gu i" 10 dol. 
x Aukų po 4 dol. atsiuntė: 

įo plaukti žemyn, bet 
ta ją išgelbėjo. Į ją 
>vė, ragana ir vėi ikri-
Ji visaip mėgino išsi-

et jai nesisekė. Šau-
sibaigė. Pasiėmus ka-
>.o namo. Niekas jos 
vidų." Mėgino pro du

ris, mėgino pro langą, bet ne
sisekė. Ji miegojo su kate lauke. 

Audrė Veitaite, 
Boston< ;įt. m-!os 6 sk. mokinė 

gelbė'.i. 
i dyma? 
te — 
nejleid-

/1ELMOS NAKTLS 

(Pagal Maironį) 

Siamo eilėraštyje Maironis, 
ieną 

Kaip aš džiaugiuos, kai pa
vasarį jis vėl pradeda leisti 
savo lapus, ir sugrįžta į jo šakas 
paukšteliai. 

Nežinau — ar gyvenimas bū
tų toks laimingas, jei jo nebūtu. 

Rita Stukaitė. 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

SPĖKIT KAS 

Vieną kar tą Dainavoje buvo 
• vadovas. J is buvo piktesnis už 
vi'ką. Kai jis berniukus muš 
davo, skaudėjo labiau, negu 
tūkstar.čio uodų Įkandimas. Jis 

nuo Esparances miesto. Vaka- y ra miesto dalis. Kokia tai. vai
rų Australijos Eyre pusiasa- stybė ir kurio miesto teritori-
iyje. ( t ) . joje ji yra? (5 taškai) . 

visus mušdavo su rankšluosčiu aprašo vieną žiemos naKti. Jis . . 
» . . • > • T • TT t . - • - J 1 ^~ . ir jautėsi lvg suntas spyglių 

Antanas Musteikis, Jurgis Ka- pasakoja apie žvaigždes, kunos J. . . , « . . . r , . ' 
pakaitis. Danutė Garbonkus, K., atrodo kaip akutės, aukštai J * ' se-\mę. u r i v ga=e-

P R A N O Č E P Ė M O 
"XAL.ir.IV LAIKŲ UBTUVOS ISTOKIJOK- pirmas tomas -

'ietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knygų parduotu
vėse. 

Baigiamam ruošti ppaudai antrame tome — mūsų tautos isto 
rija iki 1920-1922 xn.. trečiame — Lietuvos neprikiši>somyV>ės metai. 

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviu 
r graži dovan;? švenčia bei kitomis progomis. Kietuose viršeluiose, 

560 psl.. kaira $15 00. T'isisak^i leidėjo adresu: 

i . LrbeUs 16*0 No. Bmadwaj, Meti-ose Park, II!. 60160 

Puotinai t is ; po du doleriu: Jo- mirkčio;;-}. Pasakoja apie šar-
r.a-s Bielskis. P. Blavesčiūnas, motą žiemą. vėją. kuris jau ne-
P. Simanauskas. A. Galinaitis, bepučia. bet tik šaltai spaudžia. 
J . Turinas. Dėkojame. 

' Po tris dolerius aukojo: 
K. R Liseckas. S. i r M. Slabo-
l'.ai. R. Zidelis. Ch. Kronkaitis. 
IT. Rajalis, K. Cibulskis. Ed. 
Mankus. A. Vingelis, J. P. Ra-

Pasakoja, kaip rytys ir žiemy* 
nutilę, lyg meškos, miega. O 
tada visa gamta tok ;a labai 
graži. tyli. Kažkur toli skam
ba 'as skamba ir, rodos, greit 

*umėt ji palyginti su kryčiuočiu. 
Jis baubdavo, kaip stumbras ir 
labai mėgdavo sakyki vaikams 
daryti mankštą. Bet jis vistiek 
buvo neblogas vadovas. J o var
das? 

Vincas Staniškis, 
"Kunigaikščių šešėlyje". 

kažkas ateig čia... Maironio la-
7UHs. Eugenija Strungys, VL bai gražiai aprašyta mū?ų tėvy-
Bikulčius, Č. Masait is , J. Puo-;nės. L ^tuvos. gamta žiemos 
cižiūnas. Visiems dėkojame, i naktį, skaitydama šį eilėraštį,, uorė jo ištekėti. Viena gerada-

I N T U A C K A 

Neturt inga mergaitė labai 

m m m m m m m m m m m 
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