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L O ĮCROMlUk Nr. 34 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. MM 
Viduklės protestas 

(Tęsinys) 

įMelas ir tai, kad kun. Algirdas 
Močius kada nors buvo Viduklės 
klebonu. Prieš 33 metus jis buvo 
Viduklės vikaru. Melas, kad "dar 
iki šiol daugelis vidukliškių, iš
girdę A. Mociaus pavardę, krūp
teli. Nurodykite bent vieną pa
vardę nukentėjusio nuo kun. A 
Mociaus. Mes užtikriname, kad ir 
dabar mes mylime ir gerbiame šį 
pasiaukojusį kunigą. Tuo pačiu 
pareiškiame, kad kunigo vertę 
nuspręs vyskupas ir tikintieji. Be
dievių pagalbos mums nereikia. 
Jiems pakaks darbo pasirūpinti sa
vaisiais. 

Mes, Viduklės tikintieji, kores
pondento Vytauto Žeimanto 
šmeižtais klebono kun. Alf. Sva
rinsko adresu esame įžeisti asme
niškai. Todėl prašome šį naują 
bedievių išpuolį prieš mūsų ku
nigus ir Bažnyčią nutraukti. Jau 
laikas bedieviams liautis įžeidi-
nėjus tikinčiuosius, o pasirūpinti, 
kad tikintieji turėtų bent tiek sąži -
nės laisvės, kiek deklaruoja tary
biniai įstatymai. 

Viduklė, 1978 m. liepos 16 d. 
Šį protestą pasirašė 1064 Viduk

lės parapijos tikintieji. 
"Tiesos" spec. korespondentui 

V. Zeimantui 

5. m. birželio 28 d. "Tiesos" 
laikraštyje daugelis skaitė Jūsų 
parašytą straipsnį "Šmeižtai iš 
sakyklos". Perskaičiau ir aš. O 
perskaičius, kaip ir daugelis, nesu
simąsčiau, bet pasipiktinau, nes 
esu vidukliškė, lankausi bažny
čioje ir girdžiu klebono kun. Sva
rinsko pamokslus. Jis sa
vo pamoksluose kaip tik kalba at
virkščiai negu Jūs rašote savo 

straipsnyje. Jis kalba apie taikų 
dialogą tarp tikinčiųjų ir netikin
čiųjų, ragina bedievius atsigręž
ti į tikinčiųjų balsą be pakelto 
Damoklo kardo, o savo ideologi
ją sugebėti apginti nuoširdžiais, 
įtikinančiais žodžiais, teisingumu, 
doru gyvenimu, gražiais patrau
kiančiais pavyzdžiais. Apie jokius 
kurstymus ir šmeižtus ne tik man, 

bet ir niekam kitam neteko gir
dėti. Nebent jeigu koks bukapro
tis laikytų kurstymu tokius kuni
go pamokslus, kur kalbama apie 
pasipriešinimą tam, kas lieptų 
padaryti nuodėmę. Bet apie tai 
kalba ne vien kun. Svarinskas, tai 
Šv. Rašto pamokymas. Jame sako
ma, kad kas daugiau mylės tėvą 
ar motiną už Kristų, tas bus jo 
nevertas. Tai reiškia, kas, mylėda
mas nors ir patį artimiausią žmo
gų, paklus jo valiai daryti blo
ga, tas Dievo nevertas. 

Tikinčiojo žmogaus pareiga ko
voti prieš nuodėmę — prieš blo
gį. O dvasininkų pareiga dar juos 
tai kovai ir uždegti, "kurstyti". 
Mūsų tikinčiųjų pasigėrėjimui 
kunigas Svarinskas tą pareigą at
lieka su dideliu uolumu ir pasi
šventimu. 

Be abejo, tiesos žodis daugeliui, 
kaip sakoma, akis bado. Taigi vi
siškai suprantama, kad atsiranda 
tokių, kurie išgirdę keliamas jų 
nedorybes viešumon pasijunta 
"šmeižiami", "įžeidinėjami" ir 
aklos neapykantos vedami, prisi
dengę "norkais" ar "viena viduk
liškė" signalizuoja alarmą redak-
cijon ir visur kitur apie tariamą 
nerimą keliančią kunigo veiklą. 
Girdite klebonas mus šmeižia, 
klebonas juodina mūsų gyveni
mą. (Bus daugiau) 

Naujasis Kinijos 
„didysis žygis" 

bė. Vakarų Vokietija veda suKi-
nija derybas dėl milžiniškų plie
no liejyklų statybos Hopei pro
vincijoje. Jei pavyks susitarti dėl 
šio 14 bil. dol. vertės biznio, Ki
nija turės patį didžiausią pasau
lyje plieno gamybos miestą. 

Miręs "pirmininkas" Mao ilgai 

Kinijos naujosios vadovybės suplanuotas "šuolis pirmyn" palies visas Kinijos įmones. Nors kinai darbš
tūs ir sumanūs darbininkai, jiems praeityje labai trukdydavo politinis indoktrinavimas. Nuotraukoje ma
tomos kinų trąšų įmonės sienos papuoštos "revoliuciniais šūkiais", neturinčiais nieko bendro su trąšomis. 

Castro priėmė 
išeivijos atstovus 

Kuba planuoja paleisti politinius kalinius 

Tokijo. —Japonijos žinių a-
gantūra Kyodo paskelbė žinią a-
pie Pekine įvykusį incidentą. 
Žmonėms buriuojantis prie sie
ninio laikraščio, kuriame gan 
švelniai ir neaiškiai buvo pakri
tikuotas miręs "pirmininkas" 
Mao, vienas jaunas vyrukas pra
dėjo šūkauti: "Mao buvo didysis , 

l . . , , , laikėsi principo, kad nežiūrint, 
vairuotojas nieko gero nesulauks ^ ^ p ^ j . 
tie, kurie Mao kritikuoja . Tada ^ ^ ^ ^ 
minia žmonių puolė šūkaujanti NT .. .. v . .. j . . .. . 

. . . .. , . , . ; Naujieji Kinijos vadai, jų tarpe 
jaunuoli ir ji gerokai apstumdė. Į 
Vienoje sieninio laikraščio da-' 
lyje buvo parašyta, kad Mao bu
vo didelis politikas. Šalia to saki-
nio kaž kuris skaitytojas įrašė: ^ ^ . ^ k j ̂ ^ ^ 
Bet premjeras 0*m En lajus n č 5 , g ^ 

i svarbiausias du kart iš valdžios 
"išvalytas" vicepremjeras Ten-
gas, ne tik ieško technologijos 
užsieniuose, bet net sutinka įsi-

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Tropinė audra sunkiai pa

lietė Sri Lanką (Ceiloną)^ Žuvo 
65 žmonės. 

— San Francisco mieste bomba 
padarė žalos Egipto konsulatui. 
Žydų lyga pranešė padėjusi bom
bą. 

— Irano šacho priešas, religi
nis musulmonų vadas Khomeini 
atsiuntė iš Prancūzijos įsakymą 
gruodžio 2 d. vėl pradėti naftos 
streiką. Jei streikas neprivers ša
chą pasitraukti, tada įsakyta pra
dėti naftos pramonės įrengimų 
sprogdinimus. Streikas turi prasi
dėti musulmonų švenčių Mohar-
ram proga, po 10 dienų švenčių 
prasideda musulmonų naujieji 
metai. 

— Kinijos valdžia paskelbė, kad 
plieno įmonių darbininkai pra
lenkė nustatytus gamybos planus 
ir iki metų galo pasieks 30 mil. 
tonų plieno. 

— Federalinis teismas nubaudė 
Westinghouse Eleatric b-vę 300, 
000 dol. bauda už kyšių davimą 
svetimų valstybių pareigūnams. 
Nemažą kyšį gavęs buvęs Egipto 
vicepremjeras Ismail. 

— Alžiro prezidentui Boume-
dienne šeštadienį turėjo būti pa
daryta sunki operacija. Jį gydo 
tarptautinė gydytojų grupė, ku
rioje yra ne tik geriausi Alžiro 
daktarai, bet ir specialistai iš Bri
tanijos, Amerikos, Sovietų Sąjun
gos, Prancūzijos ir Kubos. 

— Indonezijos valiutos viene
to rupijos nuvertinimas labai pa
kėlė kainas ir darbininkų reika
lavimus didinti atlyginimus. 

— Londono "Evening Standard" 
paskelbė, kad Londone gyvenęs 
bulgaras Georgi Markov buvo nu
žudytas chirurgų naudojamu in
strumentu, kuris buvo įtaisytas 
lietsargio smaigalyje. Du aukšti 
Scotland Yardo valdininkai Mun-
chene apklausinėjo ten dirbantį 
bulgarą gydytoją. Laikraštis ma
no, kad gydytojas yra įtariamas 
Markovo nužudymu. 

— Hong Kongo komunistų 
spauda pranešė, kad Kinijoje pra
ėjusį savaitgalį turėjo įvykti labai 
svarbūs partijos politbiuro posė
džiai. Buvo laukiama bent trijų 
politbiuro narių pašalinimo ir 
kitų pakeitimų pačioje partijos 
viršūnėje. 

— Pietinės Kinijos jūroje ap
sivertė vienas laivas su vietnamie
čiais pabėgėliais. Šį kartą žuvo tik 
trys, o 214 pavyko išgelbėti. Per 
dvi dienas, netoli Malaizijos 
krantų įvyko trys laivų nelaimės, 
žuvo virš 200 pabėgėlių. 

— Detroite perrinktas atstovų 
rūmų narys Charles Diggs teis
mo buvo pripažintas kaltu kyšių 
iš savo tarnautojų ėmimu ir pa
jamų mokesčių įstaigos apgaudi
nėjimu. 

— Tanzanijos prezidentas pa
reikalavo, kad Afrikos valstybių 
sąjunga pareikalautu iš Ugan
dos atlyginimo Tanzanijai už jai 
padarytus nuostolius. 

— Žinomo aktoriaus Paul New-
man sūnus, 28 metų AIlan New-
mao, mirė nuo narkotikų ir al
koholio sumaišymo. 

Havana. — Kubos diktatorius 
FideI Castro pasikvietė į Havaną 
75 išeivius kubiečius ir kalbėjo 
su jais apie Kubos politinius ka
linius. Tų išeivijos kubiečių tarpe 
svarbiausiu kalbėtoju buvo Mia-
mi bankininkas Bernardo Benes, 
laikomas lyg išeivių delegacijos 
vadu. Jis pasižymėjęs tuo. kad 
1976 m. rinkimų kampanijoje 
uoliai rėmė Jimmy Carterio kan
didatūrą. Benes giriasi rėmęs Car-
terį dėl jo pažiūrų į žmogaus 
teises. Dabar Benes ragina Car-
terį greit priimti Kubos palei
džiamus politinius kalinius. 

Kubiečiu išeivijoje daugelis 
džiaugiasi Castro nutarimu atsi
kratyti kaliniais, jei juos Ameri
ka sutiktų priimti. Yra tačiau ir 
tokių, kurie smerkia išeivių ku
biečių kelionę į Havaną ir dery
bas su Castro. Dar neskelbiama, 
kokių privilegijų Castro pareika
laus iš Amerikos vyriausybės. 
Net ir kai kurie politiniai kali
niai, iškentėję komunistinės Ku
bos kalėjimuose 20 metų, ragino 
Amerikos vyriausybę neatšaukti 
Kubai taikomų sankcijų. Castro, 
jų manymu, turi gerbti žmogaus 
teises ir be jokių "atlyginimų". 

Pats Castro aiškino savo pla
nus paleisti kalinius šitaip: be
veik visi politiniai kaliniai buvo 
nubausti už savo ryšius su ne
draugiškomis Amerikos vyriausy
bėmis. Daug jų veikė Washingto-
no padrąsinami ir apmokami, už 
tai jie buvo nubausti. Dabartinė 
Carterio vyriausybė esanti pirmo
ji, kuri Kubos atžvilgiu nerodan
ti jokių priešiškų intencijų. Cast
ro pabrėžė, kad jis iš Amerikos 
už kalinių paleidimą nieko ne
norįs. 

buvo dar didesnis' 
vykstančioje prekybos mugėje 
nai pardavė užsienio bendro-

Biznis šveicarių — 
italų pasienyje 

Ženeva. — Europos piniginių 
vienetų nepastovumas ir kasdie
ninis jų vertės keitimasis sukelia 
įdomių situacijų. Šveicarijos fran
kas yra daug stipresnis už Itali
jos lirą. Labai skiriasi ir prekių 
kainos. Todėl daug pirkėjų iš 
Šveicarijos miesto Lugano kas
dien važiuoja apsipirkti į Italijos 
Como miestą. Manoma, kad švei
carai kasdien Come palieka apie 
150,000 dol. Mėsa, kuri šveicarų 
Lugane kainuoja 8 dol. svaras, 
Italijoje kainuoja 4.50 dol. 

Šalia prekybos, apie 34,000 ita
lų kasdien vyksta į Šveicariją 
dirbti^ Jie gauna algas šveicarų 
frankais. Nuo tokio ekonominio 
bendradarbiavimo daugiausia 
nukenčia Lugano biznieriai, kurių 
prekes mažai kas perka. 

Fidel Castro tačiau kritikavo 
Amerikos spaudą ir vyriausybę 
dėl sukelto triukšmo apie Kubos 
iš Maskvos gautus naujus lėktu
vus. Castro pareiškė, kad Kuba 
tuos lėktuvus turi jau metai, o 
JŲ turėti planavo prieš daug me
tų. Jie skraido virš Kubos jau 
aštuoni mėnesiai; Jokia paslap
tis, visas pasaulis žino, o Ameri
ka žino geriausiai. Paslaptis tik, 
kodėl Amerika dabar reaguoja? 
Kam ta pseudo-krizė, tas juokin
gas susirūpinimas? MIG-23 yra 
gynybos lėktuvai, ne — strategi
niai, pareiškė Castro. 

Pagal naujuosius Castro pla
nus, kiekvieną mėnesį Kuba siųs
tų į Ameriką apie 400 buvusių 
kalinių. Per trumpą laiką kalėji
mai Kuboje būtų ištuštinti. Tuo 
Kubos diktatorius ne tik atsikra
tytų kalinių išlaikymo išlaidų, 
bet ir pagerintų savo prestižą pa
saulyje, kaip žmogaus teisių "ger
bėjas". Kai kurie kubiečiai Flori
doje įtaria Castro, kad jis kartu 
su kaliniais gali atsiųsti ir įvai
rių savo agentų ir šnipų. Neaiš
ku ar jis paleis tokius kalinius, 
kaip Huber Matos, savo buvusį 
draugą ir rėmėją, dalyvavusį Ku
bos revoliucijoje 1950 m. 

Komentatoriai mano, kad Cast
ro nutarimą paleisti kalinius iš
šaukė ir Amnesty International 
puolimas šio mėnesio pradžioje. 
Ateinančiais metais Kuboje turi 
įvykti "nesusirišusių" pasaulio 
tautų suvažiavimas, kuriame Cas
tro siekia padaryti gerą įspūdį. 

Rado naujas lavonų 
krūvas 

Vienas didžiausių Mao rėmėjų ! v ė m aP* bilijono dol. ^rtės pre-
Georgetovvn. — Amerikos ka- v y r i a u s y b ė j e 5 vicepremjeras Chi į •** ° K""]'* ta proga phico 600 

reiviai, kurie perveža religines T e n g _ k u e i praėiusį trečiadienį! mil. dol. vertės gaminių. Ameri
k o s narių lavonus iš Gyajanos j w ^ ^ ^ J o į kiečių atstovai pardavė Kinijai 
džiunglių stovyklos, atrado, k a d į ^ ^ Į M , i t t „ a r r n i j o s genero- j i ^ n ų chemikalų už 83 miL dol. 
žuvusių ten skaičius bus daug di-į l a s c ^ chi-wei, kuris, panašiai I Amerika pirko 62 mil dol. vertes 

^ a - kaip vicepremjeras Teng Hsiao-! tekstilės medžiagų, meno dalykų, 
Ping, buvo paliestas "kultūrinės į ̂ i kurių maisto produktų. Kini-
revoliucijos". Pašalintas pareigu- j J* šiais metais pirks 700 mil. doL 
nas buvo svarbus Pekino karinės i vertės Amerikos javų ir medvil-

Jau suskaičiuoti 788 kūnai. Tarp 
žuvusių buvo 180 vaikų iki 15 
metų amžiaus. Jų kūnai dažnai 
buvo paslėpti apačioje suaugusių 
kūnų ir liko nepastebėti. Rastos 
naujos lavonų krūvos. 

apygardos "politrukas" nės. Dvi amerikiečių bendrovės 
jau gavo leidimą steigti įmones 
Kinijoje, kur darbo jėgą (daug 
pigesnę) sudarys kinai. Stebėto-

Visi kinai gerai žino apie "di-
Vienam iš sektos narių, juodam į dįjį žygį". Jame Mao Tse Tungas 

Odeli Rhodes prieš nusižudymo į 1934-35 metais atžygiavo į ko-j jai mato, kad naujos kinų val-
ceremonijų pradžią pavyko nepa- į munistinės valdžios viršūnę. Ta- džios politika labai skiriasi nuo 
stebėtam pasprukti į džiungles, me žygyje iš Kiangsi į tolimą, "didžiojo vairininko" Mao pe4i-
Jis papasakojo spaudai, kad gink
luoti sektos nariai vertė žmones 
imti nuodus. Kai kuriems nuodai 
buvo daktaro įkišami prievarta. 
Sektos vadas per mikrofoną ragi
no narius "mirti garbingai", "ne
sipriešinti". 

Liudininkas matė mirštančius, 
tampomus konvulsijų, besidras
kančius skausmuose. 

Naujų lavonų atradimas reiškia 
ir tai, kad pabėgusių ir likusių gy
vų skaičius bus daug mažesnis, 
negu pradžioje manyta. Gvajanos 
kareiviai rado tris sektos narius 
valtyje, plaukiančius Mabaruma 
upe. Jie buvo suimti m 

Sektos vadas, jo viena žmonų 
ir sūnus nusižudė kartu su pase
kėjais. Jų kūnai bus palaidoti 
Richmond, Indiana, kur gyvena 
žmonos tėvai. 

Popiežius prieme 
vienuolius 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis specialioje audienci
joje priėmė vienuolių atstovus. 
Popiežius pabrėžė susirinkusiems, 
kad Bažnyčia nebūtų ta pati, be 
religinių ordinų, be paklusnumo, 
neturto, nekaltybės apžadų. Jis ra
gino vienuolius gerbti ir didžiuo
tis savo pareigomis, toliau gerbti 
įprastines vertybes ir tradicijas, 
kartu siekiant Vatikano ekumeni
nės tarybos nustatytų naujovių, 
nesiimant tačiau socialinio ar po
litinio radikalizmo. 

— Amerikos vyriausybė pritarė 
Prancūzijos nutarimui parduoti 
Kinijai branduolinę jėgainę. Pran
cūzija klausė Amerikos pritarimo, 
nes jėgainė turi ir Amerikoje ga
mintų dalių. Amerika tik pagei
davo gauti iš Kinijos užtikrini
mą, kad jėgainės medžiagos bus 
naudojamos taikingiems tikslams. 

— Prancūzijos teismas nuteisė 
du Amerikos piliečius, Juodųjų 
panterų grupės narius, kurie 1972 
m. buvo pagrobę Amerikos kelei
vinį lėktuvą. Teismas skyrė jiems 
5 metų kalėjimo bausmes, tačiau 
jie beveik visą bausmę jau atsė
dėjo kalėjime. 

— Buvęs prezidentas Nixonas 
šeštadienį išvyko į Prancūziją, iš 
kur jis lankysis Britanijoje. 

Shensi provinciją buvo suformuo
ta ir užgrūdinta Kinijos komunis 
tų partijos vadovybė. Dabar nau
joji valdžia vis dažniau kalba a-
pie "naująjį didįjį žygi". 

Kalifornijon į Stanfordo uni-
ersitetą jau atvyko šeši kinai stu
dentai, kurių ateityje laukiama 
apie 700. Jie Vakaruose mokysis, 
kaip sumoderninti Kinijos pra
monę, švietimą, kad Kinija iki 
2,000 metų taptų pasaulinė galy-

Nau ja valdžia 
Bolivijoje 

La Paz. — Per 153 Bolivijos 
nepriklausomybės metus šalis tu
rėjo jau 183 vyriausybes. Penkta
dienį atsirado nauja, 184-toji, kai 
keturis mėnesius išvaldžiusi pre
zidento Juan Pereda valdžia bu
vo nuversta. Nauju prezidentu 
tapo generolas David Padilla 
Arancibia, 52 m. 

Valdžia pasikeitė be šūvio, 
daug gyventojų net nežino apie 
pasikeitimus valstybės sostinėje. 
Naujas prezidentas pažadėjo 
greit pravesti rinkimus. Šį kartą 
valdžia nuversta jaunų karininkų 
pagalba^ Naujoje vyriausybėje 
daug nuosaikių pažiūru politikų. 

tikos. Šios rėmėjai ir sudaro di
džiausią opoziciją ir dar ilgai nu
matomos varžybos valdžios vir
šūnėse. 

Komunistinės Kinijos vyriausybės nutarimas sumoderninti Kinijos pra
monę reikalauja užsienio valstybių paramos. Cia matoma kiny delega
cija lanko Amerikos įmonę ir klausosi amerikiečio aiikinimų apie ga
mybos ir prekių paskleidimo problemas. 

Afganistane dar 
vyksta kovos 

Kabulas. — Afganistanas, ku
rio valdžią prieš 6 mėn. pagrobė 
komunistai, vis giliau patenka i 
Maskvos rankas. Neseniai buvo 
priimta nauja raudona valstybės 
vėliava su žvaigžde viename kam
pe. Iš toliau ji niekuo nesiskiria 
nuo Sovietų Sąjungos vėliavos. 
Daug Afganistano kalnuose gy
venančių genčių dar nepadėjo 
ginklų. Valdžios kariuomenė ir 
aviacija dažnai puldinėja kalnie
čius. 

Sovietų ambasados 20 akni 
kieme skubiai statomi nauji ke
turių aukštų namai iš Maskvos 
atvykstančioms kariniu ir civili
nių patarėjų šeimoms. Rusai sė
di visose Afganistano įstaigose ir 
kariuomenės daliniuose. 

Afganistano — Pakistano pa
sienį dažnai perbėga komuniz
mui nepritaria Afganistano gy
ventojai. Pakistane prieglaudą 
jau rado apie 25,000. Premjeras 
Mohammad Taraki, Maskvai 
parsidavęs laikraštininkas, tvirti
na, kad pabėgėliai yra "imperia
lizmo tarnai, reakcijos nariai, ku
rie ėdė liaudies kūną ir gėrė jos 
kraują". Opozicija komunistų 
valdžiai yra nemaža, ką rodo 
valdžios draudimas pasirodyti su
temus gatvėse, jos kareivių už
tvaros keliuose ir labai stiprios 
sargybos prie valdžios įstaigų. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 27 d.: Virgilijus, Bil-

hilda, Skomantas, Girdutė 
Lapkričio 28 d.: Sostenas, Mau

ra, Rimgaudas, Vakarė. 
Saulė teka: 6:17, leidžiasi 4:21. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 45 i., naktį 
25 1. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
SUSITELKIMAS TIES MENU 
Rašytojas — laureatas Jurgis 

Gliaudą pasikalbėjime literatū
ros temomis išsireiškė, kad "Ii-
teratūros vakarai, kaip literatū
ros konkursai, —tai idealistinės 
visuomenės talka literatūrai pla
čiau išskleisti sparnus... Susitel
kimas ties menu, aš galvoju, 
yra meno inkarnacija susitelku
siųjų dvasioje". 

šitokį "susitelkimą ties menu" 
ištvermingoje literatūros vakarų 
tradicijoje ir šiais metais orga
nizuoja Lietuvių Fronto bičiulių 
Los Angeles sambūris gruodžio 
2 d. Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje Ir šis vakaras skiriamas ci
tuotų žodžių autoriaus, Jurgio 
Gliaudos, kūrybai. 

Jurgis Gliaudą — tai unikumas 
lietuvių literatūroje, savo talentu 
sužėrėjęs pirmajame "Draugo" 
literatūros konkurse 1951, laimė
damas premija už romaną "Na
mai ant smėlio". O po to jo kū
riniai rodėsi vienas po kito. Ne
atsiliko ir premijos^ Pati paskuti
nioji, jau aštuntoji, visai nesenai 
paskirta Dzūkų draugijos skelb
tame literatūros konkurse už ro
maną "Perlojos respublika". Tos 
premijos jteikimas įvyks Chica-
goje tik kitais metais gegužės 
mėnesį, gi Pietines Californijos 
literatūros mėgėjai to romano iš
traukas jau išgirs gruodžio 2 Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

Jurgis Gliaudą savo kūrybi
nius talentus su pasisekimu yra 
bandęs bent keliuose literatūros 
žanruose, kaip tai dramoje, poe
zijoje, satyroje. Tačiau patį didį
jį kūrybinį kraitį, reikšmingai 
praturtinusį visą lietuvių litera
tūros lobyną, Gliaudą atnešė 
grožinėje prozoje: pirmoje vieto
je savo romanais, antroje — no
velėmis. 

Gliaudos prozinis pasaulis be 
galo įdomus, naudojant jo pa
ties žodžius, "su kontinentais, me
nėmis, požemiais". Literatūros 
vakare po tą pasaulį kondensuo
tu žodžiu pasižvalgys rašytoja 
Alė Rūta ir jį parodys aktorė 
Dalila Mackialienė su talkinin
kais - Saulium Matu ir Gyčiu 
Gaveliu. 

Šiais metais rengėjai literatū
ros vakarą jungia su koncertu, 
kurį atliks nauja žvaigždė lietu
viškos dainos pasaulyje — solis
tė Ona Pliuškonienė iš Phila-
delphijos. Tai bus jos pirmas pa
sirodymas Californijos lietu
viams. Jos koncertą Dainavoje 
šią vasarą žurnalistas Alfonsas 
Nakas pavadino triumfu. Taip 
priėmė ir auditorija. Dainininkės 
palydovė scenoje bus mūsų mie
loji pianistė Raimonda Apeikytė. 

J.Kj. 

BANGOS VAKARAS 

Gruodžio 15 d., 7:30 v.v. Tau
tiniuose namuose, 3356 Glendale 
Blv., Californijos lietuvių sporto 
klubas "Banga", minėdamas sa
vo sėkmingos veiklos metines, 
ruošia sportininkų ir jiems pri
jaučiančių svečių subuvimą-va-
karienę. Kviečiami visi lietuviai 
atsilankyti ir praleisti vakarą 
jaukioje nuotaikoje. 

Šia proga klubas nori padėko
ti ir tiems, kurie priglaudė ir 
globojo australiečius sporti
ninkus. Didelė padėka priklauso 
prel. J. Kučingiui už davimą pa
rapijos patalpų ir dažnas aukas. 
Didelis ačiū ir tiems, kurie savo 
aukomis padėjo plėstis klubo 
veikali ir pasiųsti gražų būrį spor
tininkų į Toronte vykusias Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynes: 
E.B.Arams, dr. Z. Brinkiui, LR. 
Bužėnams, drs. R.D. Giedrai-
čiams, V. Giliui, G. Kazlauskui, 
E. Kairiams, A. Markevičiams, 
J. Petkui, O. Razutienei, R. Ra-
dienei, J. Žemaičiui, L.D.K. Bi
rutės dr-jai, Kai. Lietuvių Kredito 
unijai, Tautiniams namams, Long 
Beach Lietuvių Bendruomenei, d r. 
A. Kontviui, "Spindulys" tau
tinių šokių grupei, R. R. Mulo-
kams už gražų priėmimą iešrni-
nės pobūvio metu jų gražioje re

zidencijoje. Taip pat visiems 
tiems, kurių net pavardžių sumi
nėti neįmanoma, nes reikėtų vi
so laikraščio numerio. 

V. Iri. 

San Francisco, Calif. 
LIETUVA GYVA 
LIETUVIUOSE 

Gražu kai LB San Francisco a-
pylinkės valdyba, lapkričio 18 d. 
juos pakvietė į Sakalų salę, 
San Mateo mieste rudeniniam ba
liui ar tariamai lietuviškai atgai
vai. Tą vakarą, pirmininko R. 
Pažemėno raginimu, iš plačių a-
pylinkių pradėjo rinktis lietuviai, 
kuriuos maloniai sutiko valdy
bos nariai: A. Vaitkus, A. Jazbu
tis, E. Strausaitė, Janina Šukelie-
nė ir kontrolės k-jos nariai: Vik
torija Malinauskienė ir P. Sidzi
kauskas. 

San Francisco lietuvių nausė
dija yra dar jaunutė, nes ši vie
tovė neviliojo nežiūrint surasto 
aukso. Lietuviai daugumoje glau
dėsi prie senesnių lietuviškų nau
sėdijų prie besikuriančios sunkio
sios pramonės, nes jie buvo tikri, 
kad kur rūksta kaminai — ten 
duonelės netrūksta. Į San Fran
cisco apylinkes lietuviai pradėjo 
traukti tik po II pasaulinio karo 
ir tai daugumoje profesionalai: 
inžinieriai, daktarai ir kt. Jie čia 
atkeliavę pasklydo po plačias a-
pylinkes dažnai pamesdami ryšį 
su kitais tautiečiais. LB apylinkę 
sunku buvo suorganizuoti. Ji atsi
rado tik nepavargstamų idealistų 
pastangoms, kurie šiandien jau 
yra pasitraukę į poilsį, bet akty
viai dalyvauja apylinkės rengi
niuose ir pobūviuose. Vietos lie
tuviai savo apylinkę labai verti
na ir didžiuojasi, neįsileisdami 
jokių pašalinių skersvėjų, tarda
mi, kad mes esame vienos tautos 
vaikai ir svetur atsidūrę norime 
turėti tik vieną bendruomenę. 

Pirmininko R. Pažemėno pa
reiškimu, San Francisco apylin
kėse yra įsikūrusių netoli 500 šei
mų, kurių nariai artimai benra-
darbiauja su apylinkės valdyba 
ir jaunimas mielai lankose ren
giniuose, tik visa bėda, kad sun
ku rasti patalpos, nes jos visada 
užimtos. Todėl veikla tenka ri
boti ir glaudint į keletą paren
gimų: metiniu balium, Vasario 
16 minėjimu, poros išvykų į gam
tą — gegužinių, kalėdinės eglu
tės paruošimu ir Lt. 

Apylinkės valdybos pastan
goms veikia vaikų darželis, litu
anistinė mokykla, kuriai vado
vauja Živilė Rawson. Ši mokyk
lėlė kaip tik ruošia gruodžio 
9 d. Hoover Elementary School, 
San Jose lietuvišką kalėdinę eg
lutę. Programoje numatoma pa
vaizduoti lietuviškus papročius, 
jos puošimas šiaudinukais, kalė
dinės giesmės, senelio atsilanky
mas ir kt. Į eglutės apeigas val
dyba kviečia ne tik vaikučius, bet 
ir senučius, ka<*« visi drauge susi
būrę pajustume šventišką kalėdi
nę nuotaiką. Ir kasgi galėtų ne
paklusti pirmininko kvietimo, ku
ris atlieka sąžiningai jam patikė
tas pareigas, ne tik su atsidėji
mu ir su dideliu sumanumu. To
dėl į jo šauksmą atsiliepia visi ir 
ne veltui rudeniniame baliuje da
lyvavo daug jaunimo ir bran 
daus amžiaus sulaukusių vyrų: P. 
Sidzikauskah buvęs pasiuntiniu 
Čekoslovakijoj, Kaupas darbavęsis 
su pik. K. Škirpa Berlyne, Lietu
vos pasiuntinybėje, Aleksandras 
Atutis vadovavęs priešlėktuvinės 
apsaugos rinktinei ir buvęs LB 
Marųuette Parko Chicagoj p-kas 
Romas Tervydis, vos spėjęs įsi
kurti Pacifica mieste ir dar daugy
bė matytų veidų, kuriuos sunku 
beišskirti tarp šokančių porų. At
rodo, kad juos visus jungė ne tik 
bendruomeniška nuotaika, bet 
baras ir skani vakarienė. 

Artimiausias valdybos rūpestis 
— gražiai praleisti kalėdinė eg
lutę, suruošti Vasario 16 minė
jimas, sutelkti Jaunimo kongresui 
lėšų, padidinti įnašą į Lietuvių 
fondą, atlikti kitus bendruome-
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Pampano Beach, Fla 

KALĖDINIAI PARENGIMAI 

"Brovvard apskrity veikianti 
L.B. Auksinio kranto apylinkė 
stengsis, kad lietuviai turistai pie
tinėje Floridoje nesijaustų vieni
ši per Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventes", taip painformavo apy
linkės informaciniame susirinki
me valdybos pirm. V. Balčiū
nas. Kaip ir pernai, bus suruoš
tos bendros Kūčios, toje pačioje 
vietoje: Deerfield Chamber of 
Commers salėje. Kūčios bus ne 

niškus įsipareigojimus lietuviš
koje visuomeninėje veikloje - ve
dant kovą: jie ten, o mes čia, už 
atstatymą Lietuvai pilnutinės 
nepriklausomybės. 

Po parengimų vėl grįžta pap
rastos darbo dienos ir saulutei 
kopiant iš už kalnų lietuviai vėl 
skuba į savus darbus: kalnų at
šlaitėmis ir vingiuotais vieške
liais į didijį San Francisco mies
tą. 

Petras Indreika 

gruodžio 24 d., bet gruodžio 23 
d., šeštadienį, kad būtų proga 
šeimoms su vaikais turėti dar 

j atskiras Kūčias savo šeimos ra
tely, ty. sekmadienį. Bus steng
tasi laikytis tradicijų, atneštų iš 
Lietuvos ir, žinoma, bus dvylika 
tradicinių valgių. Šį nelengvą 

mozienė, Elena Petraitytė-Kro-
key, Stefanija Kusienė, Danguos 
lė Sadauskaitė ir Emilija Zub-
rickienė. Eisenai muziką parinko 
ir išsamius pasiškinimus suteikė 
vicepirmininkė Nijolė Žutautie
nė, kuri yra ir Nijole's Resort 
Wear ir Jeni-Lynn krautuvių sa
vininkė. Neformalią subuvimo 
dalį tvarkingai pravedė inž. P. 
Bielskus. Pati madų paroda pra-
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darbą apsiėmė atlikti Emilija Zub- j ėjo sklandžiai. Iš valdybos pirm 
rickienė, čikagiškė, prieš pora 
metų įsikūrusi Floridoje. Jai pa
dėti paprašytos visos vietos bend-
ruomeninkės. Nėra užmiršta ir 
Naujųjų Metų sutikimo tradi
cija. Sutikimas įvyks Ft. Lauder-
dale Inn banketų salėje, kur 1978 
metų sutikimas turėjo didelį pasi
sekimą. Daugiau detalių apie 
minėtus parengimus bus paskelb
ta sapudoje, arba norį jas gaus 
pas valdybos narius. 

Informacinis susirinkimas įvy
ko puošniame Sea Garden Ocean 
Resort restorane. Programa susi
dėjo iš priešpiečiu, formalaus su
sirinkimo ir moteriškų drabu
žių ateinančiam žiemos sezonui 
parodos. Modeliavo apylinkės na
rės Danutė Balčiūnaitė - Liuter-

L o s A n g e l e s Šv. Kazimiero par. bazare stovi iš kaires; prel . J. Kučin
gis , gen . konsu las V , Čekanauskas, "Lietuvių dienų" žurnalo leidėjas 
A. Skir ius ir kun. P. Vaseris iš Austral i jos (Melbouruo). 

Nuotr . L. Briedžio 

raporto paa i škė jo , k a d apyl inkė 
paaukojo Alkos muziejaus staty
bai 100 dol., lituanistiniam vai
kų švietimui 50 dol., A. Kairio 
veikalui "Po Damoklo kardu" į 
anglų kalbą išversti 50 dol. ir 
Toronto Lietuvių dienoms suruoš
ti 205 dol. Be to, "Draugo" spau
dai paremti apylinkės nariai pir
ko dovanų dalinimo bilietų už 
150 dol. 

Elena Linkuvietė 

PEISAŽO PIEŠIMAS 
Vieną ankstų rytą, dar saulei 

nepasirodžius pro rūką prancū
zų dailininkas K Koro gyvenęs 
1796—1875, ir jo mokinys, pasi
statę prie tvenkinio molbertus, 
piešė peisažą. Koro paaiškino 

DR. Ž I B U T I ZAPARACKAS 
Telrf. — 337-1285 

A K I Ų L I G O S - CHIRURGU A 
Ofisas: 

700 N o r t b SGcMgao, Saite 409 
Valandas pagal susitarimą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

V i s o s programos i i WOPA 
l i e t u v i ų k a l b a : kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai . popie t . — Šeštadieni ir 
•ekmad. n u o 8 : 3 0 iki 9:30 • . ry to . 

Telef . 434-2413 
1 4 8 0 A. M. 

7158 S . M A F L E W O O D A VE. 
C H I C A G O , ELL. 80629 

t? 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

IfcVYNEI AUKOJAM 

GARBB TAU, VIEŠPATIE 

AUKURAS 

Jonas Varnelis. Prie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, žalio
joj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Uthuania orkestras su 
Algiu Modesto, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
oaktį, Sveikas, Jėzau, gimusia. Tinkamą gies
me mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas SodV.lka ir Algis Sunkus 

Kaina $500 
Ą I ^ M « mimi«iri« — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskiene, Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos tn-

Kaina $5.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , Chicago, Dl. 60629 
Užsakant pridėti 50 centu ui ktokvtaBą ptoUMe perskatiani. Oliooto gyventojai taip
gi moka 5% mokesčiu. Užstkymanu J Kanadą raitai prisėti po $1.75 paftto iSuUdoma 

V 

savo mokiniui, jog reikia piešti 
tai, ką mato. 

Abu labai susikaupę dirbo. 
Po kurio laiko mokinys pažvel
gė į savo mokytojo paveikslą ir 
nustebęs sušuko: 

— Mokytojau, juk jūs ką tik 
sakėte, jog aš privalau piešti 
tai, ką matau! 

— Na taip, mielasis. 

— O jūs! Jūs nupiešėte nim
f a s . . . 

— Bet argi tu jų nematai? 
— paklausė stebėdamasis daili
ninkas Koro. jm. 

— Čigonai atkeliavo iš Indijos 
į Europą prieš tūkstantį metų. 
Prieš 400 metų jie atsirado ir 
Lietuvoje. 

DR K G BALUKAS i Te1, o f i s o "" b o t o : 01,ymP",c 2-4159 
1 DR. P. KISIELIUS 

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pa te šk i Rd. (Cravrford 
Medical Bai lding) TeL L ū 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Pilima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Manjuette Medical Center 
8132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048. 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

2434 W e s t 71st Street 
Vai.: pirm., antr., .. „..u^*.. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė* 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 5 1 s t Street 
Tel . — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; šeStad. 10-3 vai. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIBSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th S t r e e t 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA I R CHIRURGE 
Kf !>1MT/ m VAIKŲ LIGOS 

S P E C I A L I S T Ė 
M E D I C A L B C I L D I N O 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nociet. u i t. vai. "ODiet. 
ketv ir penkt \ Ofs . t e l 737.1168, rez. 239-2919 
iet, treč. ir SeSt. 3 -

Ofs . H E 4-1818; rez. P R 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 YVest 71st S tree t 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus , 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

Specialybe — Nervą tr 
Emocines ligos. 

GRAWPORD MEDICAL BLDG. 
6449 S o . Palaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 W e s t lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. šefttad. nuo 1 UU 4 vai.. 

J 

Ofe. PO 7-4000 Re*. GA 3-7278' 

DR. A, JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 W e e t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

10*2 N. Western Ave., Chicago 
TeL 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Pa los Heigfats 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos tr bato teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

t407 So.49th Court, Cicero, DL 
Kasdien 10-12 fa* 4-7 

Išskyra* tr*c\ ir fteitad 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRVRM.IA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos ii 
"Contact tensea" 

2618 W. 71st St . — Tei. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trefi 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63 rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rerid. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

RertdencŲos telef. G R S-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Oflao tel. HE 4-2123. Varnu GT 8-S1S5 

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

2454 West 71s t S tree t 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 

2-6 ir S-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso P R 6 4 4 4 6 

F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR C H T R U R G H S 

S107 W « * 71 st S tree t 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. ir Sestad. pagal sultartmą, 

O f s . teL 586-3166; namą* 381-STTS 

DR. PETRAS IU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 6Srd S t r e e t 
Vai . : pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



• 

VLIKo seimo išvakarėse 
• 

STIPRINTI POLITINIO DARBO ORGANIZACIJA 
Gruodžio 9-10 dienomis Pick mečio pabaigą. Galima sakyti, 

- Congress viešbutyje, Chicagoje kad ir kitos grupės nėra mažame-
šaukiamas vyriausios mūsų poli- tės. Per eilę metų kiekviena iš mi
tinės organizacijos — VLIKo sei- nėtų srovių yra daug gera pada-
mas. Tokiais atvejais, kaip žino- riusi mūsų tautai ir valstybei, 
me, VLIKą sudarančios grupės Tačiau viskas pasaulyje keičiasi, 
atsiunčia kiekviena po trejetą ats- Sensta ir miršta geriausi, garbin-
tovų, seime dalyvauja VUKo giausi žmonės. To paties likimo 
valdybos nariai, jo darbus seka susilaukia kad ir geriausius tiks-
mūsų diplomatijos, Lietuvių lus bei nuopelnus turinčios orga-
Bendruomenės, Amrikos Lietu- nizacijos. 
vių tarybos ir kitų organizacijų * 
atstovai. Niekam ne paslaptis, kad da-

VLIKas.įkurtas 1943.XI.25, ta- *"• VLIKą sudarančių grū
da vokiškų nacių okupuotoje Piu> &&1 n e visu*na, tai tikrai 
Lietuvoje. Jo aukščiausias tikslas di<*ži°ji dalis dėl minėtų aplinky-
— išvesti Lietuvą į nepriklauso- b i u nebėra veiksmingos. Yra ir 
mybės atkūrimą. VLIKo centras. t ok iu> kurioms sunku į seimą po 
buvo Lietuvoje, Vokietijoje, da- 2 _ 3 atstovus bei jų antrininkus 
bar yra New Yorke. Keitėsi VLI- pasiųsti. Beveik visos šios politinės 
Ko vadovai, veikimo aplinkybės, S™!** stokoja narių. Ypač nėra 
sąlygos, bet per 35 metus nesi- patraukusios mūsų jaunimo, ku-
keitė šios organizacijom tikslai. r i a m šios politinės grupės labai 
Tiesa, VLIKas Lietuvos ne išva- svetimos. 
davo, bet vis dėlto šioje srityje VLIKo vadovai, gindami savo 
nemaža padarė vien jau todėl, struktūrą, ne kartą yra nurodę* 
kad neleido okupantui tiek pa- kad VLIKą sudarančios grupės 
šaulyje, tiek pačioje Lietuvoje pa- turinčios atramą pačioje Lietuvoje 
laidoti Lietuvos laisvės idėjos. likusioje tautoje. Žinoma, būtų 

* labai gerai, kad taip būtų. Ta-
Reikia džiaugtis, kad mes, nors Sau, kas pažįsta arčiau paverg-

išeivijos vienybės ir stokojame, t o s tau*os nuotaikas ir seka po-
turime vieningą aukščiausią po- grindyje leidžiamą spaudą, gerai 
litinę vadovybę, kurios darbus, %no-> k a d dabartinei ir būsimai 
kad ir kartais kritiškai vertina- Lietuvai netinka ir netiks VLIKo 
me, bet iš esmės pripažįstame, puoselėjama senųjų partijų siste-
gerbiame. VLIKui eilę metų va- »W- Lietuvoje yra susikūrusios ar 
dovavę asmenys ir jų talkininkai kuriasi naujos grupės, kyla nau-
buvo ir yra tikrai garbingi asme- H sąjūdžiai visiškai kitais prin-
nys, verti mūsų padėkos ir pa- cipais. Tiesa, okupuotosios Lietu-
garbos. O jeigu mes kartais siū- vos žmonės gerbia VLIKą, 
lome įvairius veiklos sumany- teigiamai vertina jo darbus, bet 
mus, projektus, tai tiktai tam, kažin ar jie giria jo dabartinę 
kad sustiprintumėm mūsų laisvi- struktūrą. 
nimo darbą, o tuo pačiu ir patį Žinoma, $andien nėra gali-
VLIKą mybė, kad kovojanti lietuvių tau

ta atsiųstų į VLIKą ar jo seimą 
Ytt savo atstovus. Tačiau tauta, kiek 

Paprastai seimų metu įsklau- m ū s u ^ ^ j a d ^ I a b a i 

somi atitinkamų vadovų piane- n o r ė tų, dviejų dalykų: kad iseivi-
šimai, būna neblogų paskaitų, . -e S}Aunas vLTKas būtų vie-
šaunus bankelas sveikinimai, ta- n i n g a s }r k a d j o _ ^ ^ d a r . 
čiau vakaro dalyviai dažnai ne- ^ y a d o v a i W t ų ^ ^ ^ &. 
turi galimybes išsitarti pačio v i j o j e ^ ^ ^ - 5 l i e t u v i a L 
VLIKo struktūros ir gyvybiniais m 
reikalais. _ . . , 

O tačiau apie tai kalbėti rei- L ***** tikra, tunme daugy-
kia. Ir tai dėlko. Per 35 VUKo bę jaunų, tvirtų ir visais atzvil-
veiklos metus susidarė visa eilė &™. Pajegesnm, kaip dabartinių 
reikalų, kurie turi būti peržiūri- Pohtmu, partijų atstovai, zmo-
mi, nedelsiant sprendžiami, nes n i u - .Sl° k r a s t o universitetuose, 
per tą ilgą laikotarpį gerokai pa- kolegijose, mokslo ir politme-
sikeitė pati lietuvių tauta, gyve- * f i g o s e yra daugybe gerai pa-
nanti tėvynėje ir išeivijoje, pasi- Sl™*™? į * ™ " , bet , lietuvių 
keitė gyvenimo ir kovos sąlygos politnų darbą ne^ungusių paje-
bei kitos aplinkybės. **.pojitonj mokslų ,r gretimų 

Svarbiausias dalykas - pats sncių daktarų, magistrų profeso-
VLIKas neteko po savo kojomis f>ų'. ™ T ! V ^ r ? • £ 
gimtosios žemės. Uetuvoje ir iš- £ » : į " ^ VLIKu, b . 

• LITUANISTIKOS KATEDROS 
SVAJONIŲ REALIZAVIMAS 

eivijoje išaugo jau ne viena jau
noji karta. Daugelis senesniųjų ir 

tiktai talkina ir tai ne kaip šei
mininkai, o lyg VLIKo įnamiai. 

vyresnio amžiaus politinių dar- Taigi reiktų tiek VLIKo vado-
buotojų bei visuomenės veikė- ™rns, t i e k m u * ų poįtmių partijų 
jų pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Pa- lyderiams, tiek pačiai vumome-
sikaitė ir lietuvių politinės di- nei mmeto seimo proga pagalvo-
ferenciacija, pažiūros į politinį « <« ne tiktai pagalvot, bet ir 
susigrupavimą. Taigi pažvelkime į P™vest!> . ™ « T ^ ^ f Z ' 
dabartinę VLIKo struktūrą: ar ji SIOS P ° h t i n e s vadovybes sudary-
eina su gyvenimu ar stovi sus- m o bud{*- 0 
tingusi vietoje? ^ ^ ^ ^ k a d d a b a r t i_ 

* nė VLIKo konstitucija užkerta 
Ne visiems gal žinoma, kas da- kelią į jį įeiti ir tuo pačiu Lietu-

bar sudaro VLIKą. I jį įeina pen- v o s laisvinimo darbą vesti ne tik-
kiolika lietuvių politinių partijų t a i visai eilei gabių asmenų, bet 
bei rezistencinių susivienijimų: j r {g^į didelėmis mūsų organi-
Krikščionų demokratų sąjunga, zacijoms, sakysime, Pasaulio Lie-
Letuvos atgimimo sąjūdis, Dar- tuvių Bendruomenei. VLIKe yra 
bo federacija, Krikščionių darbi- visa eilė "mirusių sielų", bet pa-
ninkų sąjunga, Lietuvos laisvės tj išeivijos tauta formaliai ja-
kovotojų sąjunga, Lietuvių fron- m e nėra atstovaujama. Taigi 
to bičiulių sąjunga, Mažosios Lie- reiktų net svarstyti klausimą, ar 
tuvos rezistencinis sąjūdis, Rytų dabartinė VLIKo konstitucija 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis, Re- kartais nekenkia kovai dėl Lie-
zistencinė santarvė, Ūkininkų tuvos laisvės, i tuo pačiu ir VLI-
partija, Valstiečių liaudininkų Ko bei visos lietuvių tautos idė-
sąjunga, Socialdemokratų parti- j a i . 
ja, Lietuvių tautinis sąjūdis, Ūki- N e t griežtai parlamentiniai 
ninku sąjunga ir Vienybės sąjū- kraštai sunkiomis valandomis 
dis. Labai galimas dalykas, kad sudaro savo krašte vyriausybes 
viena ar kita grupė jau ne- n e politinių partijų, o darbo pa-
beįstengia pasiųsti savo atstovų ir gandais, parinkdami šiam rei-
yra mirusi. kalui. ne geriausius partiečius, 

Sąrašas, tiesa, ilgas, vardai bet geriausius darbininkus. Atro-
skambūs. Vis tai garbingos orga- do, kad toks momentas yra ir 
nizacijos. Kai kurių jų atsiradi- mums jau atėjęs, 
mo pradžia siekia pereito šimt- b. kv. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės suvažiavime Toronte prof. 
A. Šilbajoris iškėlė mintį, kad 
tiesiog būtina steigti lituanistikos 
katedrą kokiame nors žymiame 
JAV ar Kanados universitete. 

'Tėviškės Žiburiai" savo re
dakciniu straipsniu tuoj* po suva
žiavimo, paremdami šią mintį, 
jau kuone įsteigė tokią katedrą 
Toronto universitete. 

Tačiau po ilgesnės pauzos dr. 
Jonas Balys "Dirvoje" šią mintį 
atmetė, išeidamas grynai iš pa
saulėžiūrinių sumetimų — bai
mės, kad lituanistika būtų suli-
beralinta, nes tiek JAV, tiek Kana
dos iniversitetai liberalūs. Atro
do, kad dėl dr. J. Balio sampro
tavimų neverta gaišti laiko, nes 
jo priešiškumas iš esmės yra pa
saulėžiūrinis, o iš akademiko 
lauktina šaltai apgalvoto žodžio, 
išeinant iš objektyvaus galvoji
mo. 

Pagaliau rugsėjo 30 d. "Drau
go" kertinėje paraštėje prof. A. 
Šilbajoris bando konkretizuoti tas 
savo vadinamas svajones. 

Šilbajorio minčių santrauka 
Seniai pribrendęs laikas įsteig

ti akademinį židinį, kuris egzis
tuotų kaip pilnateisis, kurio nors 
žymaus Amerikos ar Kanados 
universiteto vienetas. 

Pradiniai kursai vienur ar ki
tur tai tik pirmas žingsnis į litu-
nistiką. YapČ geri kandidatai li
tuanistikai giliau studijuoti būtų 
tie jaunieji entuziastai, lankiu
sieji Jaunimo sąjungos vasarinius 
kursus. 

Reikia sudaryti sąlygas šiems 
entuziastams žengti toliau. 

Lituanistikos institutas neturi 
savo veiklai sąlygų. Tik profesi
niais pagrindais akademiškai įtei
sinta lituanistikos katedra gali su
daryti šio instituto darbams dides
nį pripažinimą. 

Beveik jokios praktiškos nau
dos (duonai užsidirbti) iš litua
nistikos nėra, nebent grįžti į aka
deminį pasaulį lituanistikos dės
tyti (Koks gi pareikalavimas šioj 
srity? — L. R.). Bet, anot profe
soriaus, jeigu "lituanistikos dip
lomas" prisidėtų prie magistro ar 
doktorato (sekant ukrainiečių pa
vyzdžiu Harwarde )iš kitos hu
manitarinių mokslų srities, tai 
tokiam jaunam mokslininkui bū
tų lengviau susirasti darbą (dėl 
savo antros specialybės). Gaila, 
kad nebuvo pasakyta, ką turi uk
rainiečiai Hanvarde ir kaip jie to
mis studijomis pasinaudoja. 

Pagaliau du gana keistai skam
bą punktai: Kas gali prieiti prie 
Amerikos ir Kanados universite
tų derėtis dėl lituanistikos kated
ros įsteigimo. Turime labai pasi-

Kad neišblėstų kaip sapnas 

L. RASLAVICIUS 

turinčių žmonių... 
Neturiu drąsos cituoti minties 

iki galo, nes svetimus pinigus 
skaičiuoti kažkaip lyg glostymas 
prieš plauką ir glostomojo erzini
mas, o tada rezultatas bus lygus 
nuliui. Tas pats ir su daliniais pri
valumais, apskaičiuojant federa-
linius pajamų mokesčius ir deta
lizuojant atskaitymus (Tax de-
ductable contributions). 

Nelabai aiškių siūlymų 
gvildenimas 

- Manau, kad pirmiausia rei
kėtų aptarti tuos du paskutinius 
punktus, kurių charakteris ir pats 
priėjimo būdas kažkaip skersuo-
jasi su visa lituanistikos katedros 
idėja. Iš savo patirties galiu pa
sakyti, kad derėtis su universite
tais dėl katedros, studijų ar kito
kios formos akademinės sąrangos 
gali beveik kiekvienas, kuris yra 
susipažinęs su Amerikos ar Kana
dos universitetų organizacine ir 
programine struktūra, kuris turi 
aiškius planus, ko mes norime iš 
universiteto, ir turįs kokią rimtą 
finansinę organizaciją, kaip pvz. 
Lietuvių Fondas savo užnugary
je, kuri iki tam tikro laipsnio bū
tų pasiryžusi tokį projektą remti. 
Trūkstamos sumos būtų renka
mos organizuojant vajus, ieškant 
mecenatų ir bandoma gauti prie
moką (endovvment) iš National 
Foundation on the Arts and Hu-
manities, kuri yra federalinė in
stitucija, teikianti priemokas uni
versitetų specialiems projektams. 

Tos priemokos yra 2-jų rūšių: 
"matching funds" ir "challen-
ging funds". Vadinamoji "ma-
ching funds" priemoka remiasi 
santykiu 1:1, o "challenging 
funds" santykiu 1:3. Tai reiškia, 
kad pirmuoju atveju už 1 dol., 
gautą iš federalinės valdžios, 
gavusioji organizacija ar institu
cija turi pati surinkti 1 dol., o 
antruoju atveju už gautą 1 dol. 
priemokos —surinkti 3 dol. iš ki
tų šaltinių. Pvz. pagal "Wa-
shington Star" laikraštį, Stan-
fordo universitetas šiemet gavo 
1,5 mil. dolerių 8-ioms katedroms 
(chaire) steigti. 

Finansavimo klausimą, nors ir 
trumpai, paliečiau, kad nustotu-
mėm graudenę pensininkus, kurie 
iki šiol tebėra pagrindiniai finan
suotojai daugumos mūsų tiek po
litinių, tiek kultūrinių projektų, 
šioje vietoje dar peranksti kalbė
ti išsamiau apie finansavimą. 
Pirma reikėtų nustatyti, kokio 
dydžio bus mūsų vežimas, tada 
ieškosime pinigų atitinkamo 
stiprumo arkliui įsigyti. 

Nuoseklesniam reikalų svars

tymui grįžkime prie pačių studi
jų, tikslų, apimties, o tik tada 
prie finansų. 

Lituanistinių studijų pobūdis 
Pirmiausia bandykime panagri

nėti ir ieškoti atsakymų į keletą 
esminių klausimų. 

Kokia turėtų būti studijų ap
imtis? Atsakymas į šį klausimą 
sąlygojasi atsakymu į kitą klausi
mą, būtent, kokios rūšies lituanis
tų mes siekiame prisiauginti, ko
kiems konkretiems darbams — 
praktiškosios ar moksliškosios li
tuanistikos. Pirmosios grupės litu
anistai būtų pajėgūs atlikti įvai
rius darbus, kaip rašyti laikraš
čiams, redaguoti, mokyti lituanis
tinėse mokyklose, o antrosios gru
pės būtų mokslininkai ar pseudo-
mokslininkai pajėgūs parašyti li
teratūros, istorijos vadovėlius ir 
užsiimti lietuvių kalbotyros ir li
teratūros bei istorijos tyrimais uni
versitetuose 

Keista mintis atėjo galvon, pa
rašius šias eilutes, būtent, kad 
pirmosios grupės lituanistai turė
tų geriau mokėti pačią lietuvių 
kalbą už tuos šauniuosius moks
lo žmones, kurie šiek tiek pažin
dami kalbą, gali visą knygą apie 
ją parašyti. Čia kaip tik prisime
na prof. Stankievricz iš Chicagos 
universiteto pasakyta mintis, kad 
kalbotyrininkui nėra reikalo ge
rai mokėti tiriamąją kalbą, nes 
jis apie ją daug daugiau žino ir 
turi ką pasakyti, negu ta kalba 
kalbantieji. Mano nuomone, 
mums reikia lietuvių kalbotyri-
ninkų, bet tobulai mokančių lie
tuvių kalbą, kaip profesoriai A 
Salys ir P. Skardžius. 

Kokios formos tos studijos ir 
tyrinėjimai būtų ir kokios moks
linės reputacijos universitete mes 
tų studijų norėtumėm ir kodėl? 

Visiškai yra aišku, kad su vie
nu profesorium, nors ir aukščiau
sių kvalifikacijų, rimtos litua
nistikos neįsteigsime. Štai įvairių 
formų pavyzdžiai. 

Katedra Chair 
Šiaurės Amerikos "Chair" yra 

lyg ir atitikmuo Europos kated
ros. Tačiau Europoj (konkrečiai 
Lietuvoj) katedros vedėjas galėjo 
ir dažniausiai turėjo vieną ar du 
profesorius ar asistentus, kurie 
dirbo su juo. Cia "Chair" ar net 
"Distinguished chair" susideda iš 
vieno pilno ar net pasižymėjusio 
profesoriaus, sekretorės ir kabine
to. Katedra, ar "Chair", papras
tai yra permanentinė ir jos išlai
kymui reikia įnešti universitetui 
tarp 0.5 —0.75 mil. dol., jei uni
versitetas valstybinis, ir tarp 1.25 
— 1.75 mil. dolerių, jei universi-

-

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistines mokyklos tėvų komitetas. 
B kairės: parengimų ved. J. Kamantienė, pirm. B. Mačys, ryšininkė su 
katalikiškų mokyklų vadyba L. Ciporienė. Stovi A. Aušrotas ir ižd. J. 
Sadauskas. Nuotr. J. Miltenio 

tetas yra privatus. Iš palūkanų, 
dividendų ar kitų pajamų, gau
namų už tą investuotą kapitalą, 
universitetas pajėgia pasamdyti 

ja ir iš kurios pajamų moka at
lyginimą sutartam personalui, or
ganizacija, kuri rūpinasi kokios 
nors programos išlaikymu, gali 

aukštų kvalifikacijų profesorių,! gali kasmet mokėti universitetui 
jam sekretorę ir aprūpinti juos 
tinkamomis patalpomis bei raš
tinės reikmenimis. Valstybinio 
universiteto reikalaujamas kapi
talas yra pusiau mažesnis dėl to, 
kad daug privalumų susikaupia 
iš bendrojo universiteto biudže
to ir tik profesoriaus alga moka
ma iš pajamų už investuotą ka
pitalą. 

"Name Professorship" — 
"Distinguished Professorship" 
Tai laikina, paprastai 5-ių me

tų (su galimybe pratęsti ilges
niam laikui),-vieno profesoriaus 
ar net pasižymėjusio profesoriaus 
pozicija. Valstybiniame univer
sitete reikia įmokėti 225,000 dol. 
iki 275,000 dol. Remiantis asme
nišku pokalbiu su 111. u-to Chi-
cago Circle humanitarinių moks
lų fakulteto dekanu iš 1977. 12. 
8 d. ir telefoniniu pasikalbėjimu 
maždaug prieš 3 savaites išeitų, 
kad, mokant universitetui po 
50,000 dol. per penkerius metus, 
universitetas pasamdytų pilną-
profesorių, asst. profesorių, sekre
torę ir duotų jiems reikalingas 
patalpas. Surašant sutartį galima 
išsiderėti, kad tos pozicijos pasi
darytų permanentinės, t. y. kad 
universitetas perimtų po penke
rių metų pilną šių pozicijų fi
nansavimą. 

Taip buvo dekano du kartus 
pareikšta žodžiu. Bet jo atsiųstoj 
apie profesūrų rūšis brošiūroj, 
paruoštoj u-to prezidento Corbal-
lio tokios stipuliacijos (sąlygos), 
kad po 5-ių metų universitetas 
gali perimti tolimesnį finansavi
mą, nėra. Tačiau atrodo, kad 
kainos iš dalies yra derybų ob
jektas ir tikriausiai bet kuriame 
iš III. u-to skyrių galima nuside
rėti. 

KitoJa katedrų ar profesūrų 
finansavimo būdai 

Vietoj didelės sutelktinės su-

sutartą sumą, kuri būtų pakan
kama arba beveik pakankama per
sonalo, susijusio su tų specifinių 
studijų išlaikymu. Pvz. Mary-
land universitete profesoriui, dės
tančiam "Jewish studies", žydų 
organizacijos universitetui moka 
pilną sumą, kuri reikalinga šio 
profesoriaus algai ir įvairiems 
mokesčiams. 

Žemesnio rango 
akademinės pozicijos 

Visiting professorship, distin
guished lecturship ir Graduate 
fellowship, išskyrus vizituojančio 
profesoriaus atvejį, paskutinio
sios dvi vargiai tinka mūsų mo
komojo personalo kvalifikacijoms. 
Marylando universiteto profesū
rų kainos, surašytos jų išleisto
je brošiūroje, yra labai artimos 
Illinojaus universiteto kainoms, 
beveik tokios pačios. 

Studijų centrai ir geografinių 
regionų studijos 

Northwestern universiteto 
Transportacijos centre steigiamą:._;. 
W. A Pattersono "Distinguished 
Chair", kuriai finansuoti reikia 
1.25 mil. dolerių kapitalo. Kadan
gi W. A. Pattersonas yra vienas 
žymiųjų komercinės aviacijos 
pionierių ir buvęs ilgametis Uni
ted Airlines prezidentas, tai Uni
ted Airlines fondas stipriai parė
mė šios katedros steigimą. Trūks
ta tik 100,000 dolerių. Visą ratą 
suka prof. Frank Spencer, buvęs 
American Airlines pilotas, didelis 
W. A. Pattersono gerbėjas. 

(Bus daugiau). 

mos, kurią universitetas investuo- tomobilių. 

AUTOMOBILIŲ NUMERIAI 

Naujos 1979 m. automobilių 
numerių plokštelės bus galima 
išsiimti nuo gruodžio 1 d. Nuo 
tos dienos bus galima naujus 
numerius pritvirtinti prie au-

— Seniausias pasauly miestas, 
archeologų nuomone, yra Jeri
chas (Jordanijoje). žmonės 
jame gyveno jau prieš 10,000 

metų. Lietuvoje seniausiais 
miestais laikomi Vilnius, Kau
nas (1000 metų). Palanga ir 
Klaipėda. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Bu v. Lietuvos kriminalinės poKcijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

49 
Tačiau kelionė buvo nelengva, nes traukiniai ėjo 

perpildyti pabėgėlių psitraukusių nuo rusų fronto. Į 
traukinį visiems patekti iš karto buvo neįmanoma. 
Straubingo link išvažiavome grupėmis; kurie nepate
ko į vieną traukinį, laukė kito. Aš išvažiavau su pas
kutine grupe, kurioje buvo 7 vyrai. 

Tuo metu važinėti traukiniu buvo pavojinga, nes 
amerikiečių lėktuvai dažnai juos apšaudydavo iš kul
kosvaidžių. Kai kurie tiltai buvo bombų sudaužyti, todėl 
privažiavus tokį tiltą, reikėdavo eiti pėstiems keletą 
km iki artimiausios geležinkelio stoties, kad pa
tekus į kitą traukinį. Kol pasiekėme Straubingą, už
truko trys dienos. Cia radau susirinkusius mūsų gru
pės vyrus. Tačiau susirinko ne visi. Keletas iš grupės, 
persirengė civiliniais rūbais, nuvažiavo ieškoti sa
vo šeimų, kurios anksčiau buvo išvažiavusios j Vokie
tiją. Vokiečiai patikrinimo nedarė ir jei koks pasišali
no, tai niekas jo ir neieškojo. 

Cia dirbome prie įvairių darbų, bet dažnai tekda
vo piaustyti malkas į trumpas kaladėles, kurias nau
dodavo kurui sunkvežimių gazo generatoriams, kurie 
buvo varomi ne benzinu, bet dujomis. 

Sunaikino vokiečiu lėktuvas 
Vieną dieną į mūsų aerodromą atskrido apie 50 

visai naujų vokiškų naikintuvų ir išsirikiavo aerod
rome eilėmis. Pamatę juos vokiečiai džiaugėsi, kad da
bar tai duos amerikiečiams į kailį už vokiečių miestų 
bombardavimą. Tačiau išėjo priešingai ir vokiečių sva
jonė neišsipildė. 

Sekantį rytą. aš ir dar kiti lietuviai gavome įsa
kymą eiti padėti rusų belaisviams iškasti aerodromo 
kampuose duobes, j kurias vokiečiai norėjo pastatyti 
priešlėktuvines patrankas. Prie vienos duobės kasimo 
dirbau aš ir trys rusų karo belaisviai, o kiti dirbo prie 
kitų duobių kasimo. 

Baigiant kasti, pas mus atėjo vokiečių karininkas 
ir pradėjo koliotis ir šaukti kodėl duobės nėra baigtos. 
Vokiečių kareiviui, kuris prižiūrėjo duobės kasimo 
darbus, pasakė, jei mes dirbsime pamažu, kad paimtų 
lazdą ir duotų mums per galvas, kad greičiau dirbtu-
mėm. Tik jam nuėjus, atskrido vienas amerikiečių, ma
tomai, žvalgybinis lėktuvas, ir apsukęs ratą apie 
aerodromą, nuskrido. Praslinkus trumpam laikui, bu
vo paskelbtas oro pavojus. Tuojau metėme duobės ka
simo darbus ir, drauge su rusų belaisviais, nuėjome 
už pusę kilometro už aerodromo ribų, kur atsisėdome 
į iškastą duobę. Tik mums čia atėjus, atskrido 12 ame
rikiečių naikintuvų ir išsirikiavę į vieną vorą, vienas 
paskui kitą skrisdami visai arti žemės, kulkosvydžiais 
sunaikino išrikiuotus aerodrome lėktuvus. Amerikie
čių naikintuvai nusileisdavo visai žemai ir, paleidę se
riją šūvių, pakildavo aukštyn. Apsukę ratą apie aerodro
mą, vėl leidosi žemyn ir šaudė į vokiečių naikintuvus. 

Taip jie kartojo keletą kartų, kol iš vokiečių naikintu
vų liko tik skylėti griaučiai. Kodėl vokiečių naikintu
vai, paskelbus oro pavojų nepakilo į orą ir nestojo 
kovon su amerikiečių naikintuvais, buvo neaišku. Gal 
pilotai, žinodami, kad karas y ra pralaimėtas, nebenorė
jo daugiau kariauti, o gal dėl benzino trūkumo nega
lėjo pakilti į orą. 

Sunaikinus naikintuvus, vokiečiai prie duobių ka
simo mūsų nebevarė. Taip jos ir liko neužbaigtos. 

Tuo laiku sąjungininkai buvo užkariavę oro erd
vę ir vokiečių naikintuvai ore nebepasirodys vo. Po to 
vėl piaustėme malkas. Tačiau ir jas piaustyti pasidarė 
pavojinga, net atskridę lėktuvai apšaudydavo aerodro
mą. Po kettų dienų gavome įsakymą, kad visi lietuviai, 
su savo kuprinėmis turime ateiti ir išsirikiuoti prie 
aerodromo raštinės. Iš vokiečių kareivių sužinojome, 
kad mus nori apginkluoti ir pasiųsti į frontą. Išsiri
kiavus, atėjo vienas vokiečių karininkas ir pradėjo 
klausinėti ar esame tarnavę kariuomenėje ir a r moka
me vartoti šautuvus. Atsakėme, kad esame paprasti 
darbininkai, kariuomenėje netarnavome ir su šautuvu 
apsieiti nemokame. Išgirdęs tai vokiečių karininkas 
pakraipė galvą, ir, tur būt, žinodamas, kad apmokinti 
ginklų vartojimo nėra laiko, nusikeikė ir liepė grįžti į 
barakus.. * 

Po kelių dienų, paskelbus oro pavojų, buvo pra
nešta, kad atskrenda bombonešiai. Visi iš aerodromo 
pasišalinome ir išsiskirstėme apylinkėje, pas gyvenan
čius ūkininkus. Tačiau bombonešiai mūsų aerodromo 
nebombardavo, o bombardavo Straubingo miestą, ku
ris buvo už 6 kilometrų. 

(Bos daugiau) - -
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MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

MIRĖ A.A. MARIJA 
T. MLNIKAUSKAITĖ 

Po sunkios ligos spalio 22 d. 
namuose mirė a.a. Marija-Teresė 
Minikauskaitė (Miner). 

Velionė gimė, augo ir mokėsi 
VVorcesteryje. Lankė Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklą. Tėvams 
nusipirkus gražius namus su di
deliu žemės plotu, visa šeima per
sikėlė gyventi į Grafton miestelį, 
netoli Worcesterio. Marija baigė 
Worcester State kolegiją. Studi
jas tęsė ir toliau. Iš Bostono ko
legijos — anglų ir auklėjimo 
moksle gavo magistro laipsnį. 
Mokino Graftono, Malboro gim 

ir tvirto nusistatymo. Turtingų 
tėvų sūnus, bet įsimyli tarnaitę 
— Onutę, kurią vaidino Dalė Jo-
nikaitė. Motina, tai sužinojusi, 
pradėjo rėkti ant sūnaus sakyda
ma, kokią gėdą darai mūsų na-
įams. Tarnaitė - marti. Sūnus Ta
das atsakė: "Aš ją vesiu ir jos 
čia namai". Atvyksta Tado teta 
— Marija Kalvaitienė. Bando 
Tadą atkalbėti nuo vedybų. Iš 
karto Tadas laikėsi tvirtai savo 
nusistatymo, bet vėliau paklausė 
ir atsisakė vedybų. Tarnaitės Onu
tės krikšto mamą vaidino Vida 
Juozaitytė. Tadui atsisakius vesti 
tarnaitę, motina atsigavo ir ta
rė: "Gyvenimas ir ramybė grįžo 
į mūsų namus". Tačiau Tadas 
pasakė, kad jis pasiliks ir toliau 

išgerti. Dulskį vaidino Antanas 
Mingėla. Dulskių namų gyvento
ją vaidino Teresė Kalmantavi-
čienė. Grimuotojas —Stasys Il
gūnas, šviesų tvarkytojas Eduar
das Stungevičius. 

Visi aktoriai puikiai vaidino. 
Ypatingai tenka sveikinti jauni
mą už gražų ir taisyklingą lietu
vių kalbos vartojimą. Geriausios 
sėkmės toliau su tokiu pačiu en
tuziazmu režisorei, aktoriams, 

OldS 
IN DOVYNERS GROVE 

nazdjose ir vakarais FraminghamI koks buvo anksčiau — mėgėjas 
State mokytojų kolegijoje. Buvo 
mokytoja aukštesnių skyrių ir Sv. 
Kazimiero parapijos mokykloje. 
Laidotuvių dieną mokiniai su se
selėmis dalyvavo pamaldose. 

A.a. Marija buvo akademinių 
organizacijų narė, priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai ir buvo pa
vyzdinga parapietė. Priklausė Lie
tuvos vyčių 116 kuopai ir Šv. 
Pranciškaus Trečiajam ordinui, 
daug metų ėjo valdyboje įvairias 
pareigas. Sukaupusi paskutines 
jėgas, stengdavosi sekmadieniais 
dalyvauti lietuviškose šv. Mišio
se, į kurias atveždavo brolis An
tanas. 

Giliame nuliūdime pasiliko 
a.a. Marijos tėvelis, žymus Lietu
vos vyčių ir visuomenės veikėjas 
brolis Antanas, sesuo Ona Kosner 
su šeima ir dukterėčia dr. E. 
Kosner ir kiti giminės. 

A.a. Marijos T. Minikauskaitės 
(Miner) kūnas buvo pašarvotas 
laidotuvių direk- Carroll namuo
se, kurį per dvi dienas gausiai 
lankė lietuviai ir ne lietuviai. 
Paskutinį vakarą Lietuvos vyčių 
116 kuopa susirinko atsisveikinti 
su savo organizacijos nare ir už 
jos sielą sukalbėjo rožančių. 

Lapkričio 15 d. buvo atlydėta 
į Sv. Kazimiero parapijos bažny
čią, kurioje už jos sielą šv. Mi
šias koncelebravo klebonas kun. 
A Miciūnas, MIC. Jis pasakė ir 
pamokslą Kartu šv. Mišias kon
celebravo: kun. J. Bakanas, kun. 
J. Steponaitis, kun. V. Martinkus, 
kun. Jurgelaitis, kun. A Volun-
gis, kun. A. Yankauskas, kun. V. 
Atkočius ir dviejų neteko pavar
džių sužinoti. Vargonavo muz. 
V. Burdulis. Solo giedojo šios 
parapijos choro narys ir Meno 
mėgėjų ratelio pirm. V. Roževi- _ 
čius. Ilga automobilių vilkstinė Į | 
palydėjo į amžino poilsio vietą | 
— Notre Dame kapus. Religines I 
apeigas atliko klebonas kun. A. !£ 
Miciūnas, MIC. Dalyvavo ir dau- | 
giau kunigų. Sugiedota "Viešpa-j 
ties angelas". Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti užkandžiams į 
Lietuvių Piliečių klubą. Kartu su 
visa šeima, giminėmis liūdi mū
sų kolonijos lietuviai, o ypatin
gai vyčiai, netekę narės. A.a. 
Marija gyvendama šiame pasau
ly mylėjo Dievą, melskime, kad 
Jis suteiktų jos sielai amžiną lai
mę. * 

HAMILTONO "AUKURAS" 

Lapkričio 11 d. Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos iniciatyva 
Hamiltono mėgėjų teatras "Au
kuras" suvaidino trijų veiksmų 
satyrinę dramą "Ponios Dulskie-
nės moralė", kurią i lietuvių kal
bą išvertė Neveravičius, 

"Aukurui" vadovauja daugiau 
kaip 25 metai nenuilstanti ir pa
sišventusi režisorė-aktorė Elena 
Dauguvietyt-Kudabienė. Ji yra 
buvusi Kauno Jaunimo teatro ak
torė. Vaidybinis menas jai yra 
mėgiamiausias užsiėmimas, todėl 
didelę gyvenimo dalį pašvenčia 
teatro menui. Turėdami tokią 
režisorę "Aukuro" aktoriai gerai 
pasirodo. Tai pasakys kiekvienas, 
kuris atsilankė į vaidinimą. Pa
grindinę rolę vaidino režisorė ir 
aktorė Elena Dauguvietytė-Ku-
dabienė. Taip pat vaidino Kuda-
baitės, Kęstutis Kalvaitis. Jau
nuolis virš 6 pėdų aukštumo, 
mėgėjas išgerti, šaltos laikysenos 

CLASSI Fl E D GU I DE 
Ifi>XOMOJAMA — POR RENT 

IŠNUOKL vyrui nemokamai kamba
rys su virtuvėle ui namo taisymą. 

Skambint FR 6-ll5v 

ISNUOM. apšrid. 4 kambarių 
butas Marąuette Parke. 

Skambinti — 434-7174 

PROGOS - OProRTUNrTTE.v 

Po pianisto Vyt, Smetonos koncerto Los Angeles susitikę pianistė R. j 
Apeikytė, komp. Giedrė Gudauskienė ir komp. Br. Budriūnas su žmona. į 

Nuotr. A. Gulbinsko 

M£NLXYJE IŠJUNGTOS Peržiūrėjus NASA 1978 m. biu-
AUTOMAULNĖS STOTYS dietą, nutarta šiuos prietaisus 

JAV mokslininkai išjungė s'**0*8* * t u o *****&* 1 ne
automatines mėnulio stotis, k u - J O n ą d o l e r i ų - T o U a u v e i k s * * 
rias ten buvo palikę jų a s t r o - p r i e t a i s u šildytuvai - tam at-

vėjui, jeigu vėl kada prireiks 
jm. 

CASH IN O* ~ -^SULATION 
BOOM.t! 

Become an ir.depcr.dent foam in-
sulation Dealer. We train you on all 
aspects of the foam insulation busi-
ness. Inv. Sec. For more info call Mr. 
Aker at (714) 535-1601 (24 bours) or 
write TRIGON INDUSTRIES, 1440 
So. State College Blvd. Suite 6L. 
Anaheim, California 92806. 

nautai. Dabar nebus registruo
jami mėnulio seisminiai judesiai ^ e s u s U u n s " . 
ir meteoritai. Nebėra kuo fik-
suoti ir magnetines žemės pa
lydovo savybes bei mėnulio 
branduolio skleidžiamą šilumą. 
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VOGĖ ŽIEDĄ 

Areštuoti David Mann, 46 m., 
Pasak specialistų, tuo lyg pasi-ir Betty Galloway, 28 m. Jie 
baigė pirmųjų nepažįstamo pa-Sears krautuvje 6153 So. Wes-
saulio betarpiškų tyrimų era. tern, Chicagoje, norėjo pavogti 
Nuo 1969 iki 1972 metų JAV brangų žiedą, jo vietoj bandy-
išleido mėnulio tyrimų progra-darni palikti pigų pakaitalą. 
mai apie 25 bilijonus dolerių. Pardavėjai tą pastebėjo, pr>-

ypatingai jauniesiems, palaikyti i penki iš šešių "Apolo" ekipažu, dėjo vytis. Pavogusieji nurnc -
išeivijoje gražiąsias mūsų teatro'kurie buvo nusileidę mėnulyje, tė žiedą gatvėj prie Sears du-
tradicijas. į paliko ten ilgalaikio veikimo rų, kur pardavėjai žiedą rado, 

/.M. j mokslinių prietaisų komplektus, nes matė, kai buvo metamas. 

PA R D A V 1 M U I 

gau-
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E SHAMROCK OLDS. INC. I 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 

2424 Ogden Ave., Downers Grove. III. 60515 
Telephone (312) 969-1310 

AR ŽINOTE, KAD GALITE NUSIPIRKTI NAUJĄ 1979 METŲ OLDSMOBILĮ Už | 
sekančIAS ŽEMAS KAINAS . . . NEĮSKAITANT ILLINOIS SALES TAX IR LEIDI-1| 
M0 . . . KAI PALYGINSITE PAS KITUS — NUSIPIRKSITE PAS MUS! 

Delta 88 4 Door S«dan 
i Automatic transmission 
| Power steering 
I Powei Brakes 
f 350 cu. in. V-8 engine 
i Tinted glass 
| Factory air conditioner 
1| Electric rear window deiogger 
\ Delco AM pushbutton radio 
| Steel belted radial whitewall tires 

$6,07041 

Cutlass Supreme Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 

| Power brakes 
| 260 cu. in. V-8 engine 
I Tinted glass 
: Factory air conditioner 
| Electric rear window deiogger 
i Delco AM FM pushbutton radio 
| Steel belted radial whitewall tires 
| S5.863.66 

Cutlass Saloti Coupe 
| Automatic transmission 
1 Power steering 
| Power brakes 
I 231 cu. in. V-6 engine 
| Tinted glass 
| Factory air conditioner 
| Electric rear window defogger 
| Delco AM pushbutton radio 

$5,266.33 

Starfire Coupe 
4 speed marma] transmission (Fully 

synchrcnized iloor mounted) 
Front disc brakes and rear drum 
151 cu. in. 4 cylinder engine 
Front and rear stabilizer bars 
Contour bucket seats—choice oi cloth 

or vinyl 
Sport console 
Sport steering wheel 
Super stock III wheels 
Sport style mirrors-driver remote and 

passenger manual 
Delco pushbutton AM radio 
Bumper impact strips 

$3,895.09 

Delta 88 Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
PoWer brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass * 
Factory air conditioner 
Electric rear window defogger 
Delco AM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

5,99041 

Parduodamos iš Lietuvos 
tos lininės medžiagos. 

Kreiptis tel. — 254-821? 

M I S C E L L A N E O O 
INIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMMHIIIIIIIIIIIIilIlIHII: 

Įvairių prekių paslrtnklris nebran-
iriai iš mūsą sandelio. 

COSMOS PARCELS L KRESS 
SIUNTINIAI { UErUVĄ 

3333 S. BUUsted St.. Ch <o, HL N«W 
4501 W. SStti SC, Chj ->, M. SOS»» 

Telet.: 025-2737 - .54-3320 
Vytautą.* Valantinas 

llllllllllllllllllllllllilUIIIIIUllllUUIillllllll 

iiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiminiiinmiimi 
PACKAGE EXPRESS AGENCY 

MARMA NOREKEENfi 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Labai pageidaujamos geros ruilea 
prekes. Maistas iš Enropoa aandeUo. 
.'608 W. 6» St-, Chicago. m. 0OS3S. 

Tt,U. — WA 5-2787 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

M O V I N G 
S±iR£.\"AS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — VVA 5-8063 
iiiHiimminiiiminiiiiiitiimimiHiiiiiui 
10% — 20% — 30% pigias mokėsite 
ož apdrauda ano ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 H West 95tn Strae* 

Chicago, DUoois 
Telef. GA 4-8654 

U A L E S T Ą T K 

LEM0NT, ILUROIS 
Gražus S-jų miegamą mflr. bi-level 
namas su 2l/2 mai. prijungta gara
žu. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. Žemi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min iki 
1-55 kelio, arti IC traukinio ir au
tobusų. Apie $70,000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987.. 
By owne r — 6 rm. brick, S bednn. 
formai dining rm. 1% baths, newly 
fmished bsmt., wet bar, extra 
kitchen. New 2 car garage, New 
fence. Plūs many extras. Nr. 68th 
& Kolin Ave. Call 581-2571 

Namas — Svajone: S butai. 4 vo-
nios. centralinla šaldymas, atomini 
slėptuve. 3 auto garažas 3 balko
nai. Patio, Marąuette Parko csntrs. 

Mūr. buogakm. • mltgaml. 
tiai užlaikytas. 334.000. 

Qra-

X 
biznis. 

ir 
386.000. 

tav 

31ūr. 
apie 200 svečių. 
385.000. 

Didele taverna, saM 
2 butai po • kamb. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income T u 

2951 W. 63rd Stf 436-7878 
Mūrine liuksus 12 meta rezidencija 
(ranch tipo). Namas kaip naujas: 
3 mieg., valgomasis, dainetė, įreng
tas rūsys, cent. vėsinimas. Platus 
sklypas. Namas arti 96-os už Pu-
laski. 
Mūrinis 5 kamb. 2 miegami ir vai' 
gomasis. Geras 26 metų namas. 
Arti 72-08 ir Albany. 

BROKERIS P. žrMBAKIS 
TeL — PR 8-6816 

0 GERIAUSIA ČIA 
Modernas 2-ju batų maro namas. 

Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-ju; ankstu, maro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernas 15 metų maro namai 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50.000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 Wtsf 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 7374534 

HELP WANTED— VYRAI 
- — i ' • • • — '— II » ' 

PA1NTER 
MBCHAM1CAL MAINT. 

HOUSEKEEPING ASSIST. 
Work ta onc o f the ftoest retlrement 
campuaea in toe United States. Excel-
lent wages and benefits includins 
health and Ufe Insurance, paid va-
cations and boUdays. Oppty. for ad-
vancemeut. If you want to w»»rlc kt 
a poaition that gives real satlsfac-
tlon a n d a teeitus; of beina* lavolved 
in sometbinc -<v-orth whlle call 
Mr. Oark, 272-8010 (Mora.-FH.) 

OOVENANT VILLAGE 
Nortbbrook, UUnois 

. W£LD£R, EXPERI£NCE0 
on 

MIG & STICK W0RK 
Good Pay for a Good Man 

T B U — 247-2582 

EXPER. T tKKET LATHE 
OPERATOB 

Exc. oppty, for serious minded de-
Pcndable man. Chance for advance-
ment Ho^pitalizatlon, vacaUon 
pleasant woricina- conditlotia 

i A J CARBIDE * TOOL 
3339 Columbus I>rtve TeL 737-

M A C H I N I S T 
P U L L T I M E 

Company Paid BenefiU 

FHONE — 754-0480 
for appointment 

V I B A I I B M O I I B T I 

ExceUent Opportunity For 
I N — H B SALES 

for energetic, vivacious peopie. Lenos 
provjded. Full or part time. Morning 
oours. 

Call Mr. AndenoB 687-7488 

OLDS 

G R O V E 
mma. k ui . ne. c i 

f Kviečiame Jus atsilankyti į Shamrock Oldsmobilp, Downers Grove. Turime di' 
| delį pasirinkimą naujų Oldsmobile ir geram stovyje vartotų automobilių. Užtik-
| rinam, kad rasite sąžiningą ir draugišką patarnavimą. 

Agentūros Vedėjai 

iiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, DI. 60632, telef. -W7-5d80 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimuniiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmihiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vasknojame 

viso rniia grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIUIIIIIII 

\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiimimii 

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

Apdraustas perkiaustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimimiiiimiuiiiiimiiiit 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiHiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69Ui St, telef. 776-1486 
llllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllIlIlIlR 

Miuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiimiiininiiin. 
M. A. i I M K U S 

NOTAKT PtTBMC 
INOOME TAX SERTIOK 

491 So. M«plewood, tel. 254-745. 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
P I U K T T B R 8 PRAŠYMAI Ir 

k i tokie blankai 
llllllllllllllllllllllllllllilIlIlUIIIIIIIIIMIIIIIi 

COGKTAIL WAITRESS 
S P. M. — i X. M. 

SNAOK SHOP WA1TKESS 
For rr.idnite shift. 

Mušt be 21 or older 
Call John SffS-SSM 

C^>TJT>KN MEST RĘSTAI RANT 
207 Main St.. Bensenrille, m. 

D Ė M E S I O 

D Ė M E S I O ! 
Leiskite nuims priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga tapo priimta 

j National Association of Realtors. 
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruostų pardavėjų su 250 įstai-
m 

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Stmf 

Tel. — 767-0600 

IlIIIIIIIIIIIlllilflIflilIIIIIIIIIIIIIIllllltIHaUft 

vizrnNnj KORTELIŲ 
REIKALU 

* 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka br visų luo
mų atstovams turėti gražias vM-
tfaes korteles. 

Kreipkitės ( "Draugo" adminis
traciją visais panašaus reikalais. 
Busite pofrrtrtnrt mOsų patarnavi
mu. 

i*iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiftttumm» 

— bet 
t 

= V A L A N D O S : Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9. 
E ' šeštad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5. Rimas Staniūnas, Algis Tilindis 
F.IIIIIMIIItlIlIlMIIIIIIIIilISIIIilflIlitlIlIlIfllIlIfMfltfilIlIlIlIllllIlCIlIlIilIlIlMIllIfltlIlMIlMIMIiaiiaMItiMIIIIIIIItllIlIltlIIIIIIIliflIlfllIlIIII^ 

Apsimoka skalbtis dism DRAUGE 
ties jis plsčisutal įkaitomas luv 
tuvių dienrastsm, gi skalbimų kai-

= Į sos yra vilauM prialnamos 

MARQUETTE PARK 
9 kamb. marinis. Gazu šildymas. 

maS. mūr. garažas. Arti 86-os 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTV NUOMAVIMAS 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 

LAIDA 

Aiam dienom Draugo spauatuvf 
UBatdo septintą laidą Uos popUa-
rioe virimo knygos. J. Daulvardle-
n* *N patflniHno b? pagraimo U« 
laida naujais paarjosimaJs 

Tas 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — T78-228S 

Remkit tuos biznierina, kurie 

skelbiam "Draagv". 

Tai f i lsueat dovana eaajosD 
•moo om ar marčiom Daugelis ap-
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos sv iietuvišku maistą Ir 
virimu. M knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių b* ki
tataučių darbo vietose tr i iresni an-
djoss 

Knygs yra laba] grasisi |rtltB kr 
su spalvotomis uhistrad tomis La
bai patogi vartojimui 

Uznakymua ehjsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4645 W. 63rd Street 
Chicago, nuneis 60628 

Raina su persiuntimu $4.75 
Illkiois gyventojai pridekite » 

centų mokesčiams 
•IIItSniMIIHIMIUSMĮUĮMaSSSSS 

Perskaitę "Drauge", duokite kiliems pasiskaityt 

* • 
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versitetui (nebuvo R. Grauslio),-IR TOKIŲ ESAMA MU2LEJ\ 
pustaškj pelnė Kazys Merkis, j 
So. Bostono LPD šachmatų i 
klubas apeliuoja į Bostono ir jo i 
apylinkių lietuvius., kviesdamas' 
galinčius įsijungti į mūsų klu
bo eiles. 

Pulk. K Dabulevičiui Chicagoje įteikiamas adresas jo 80 metų amžiaus minėjimo metu. Be sukaktuvininko 
nuotraukoje matyti prof. B. Vitkus, FabiJonienė (sukaktuvininko jaunesnioji dukrelė), Leonaitienė. sve
čias, Juškevičius ir kiti. 

Gruodžio 1 d. -rungtynės su 
Brandeis universitetu ir gruo
džio 8 d. su Dorchesterio ko
manda EBONY. Antrasis ratas 
prasidės vasario 2 d., toje pat 
komandų eilėje, tik pasikeitus 
lošimo vietomis. 

Mūsų šachmatų komandos 
kapitonas Br. Skrabulis, tel. 
471-4704, ŠK pirm. Merkis, te l 
268-0853. 

Jaunimas kviečiamas laikyti 

Pastaraisiais metais įvairiose 
pasaulio valstybėse steigiami | 

'specializuoti muziejai, būtent:! 
senoviškų vežimų, karietų ir įvai j 
rių baldų, automobilių ir kt. • 
Prie tokių muziejų kaupiamos 
specializuotos bibliotekos tampa | 
savotiškais informacijos židi
niais. Ypač į juos dažnai krei
piasi pagalbos kino ir teatro re
žisieriai, kai reikia kuo tiksliau 
atkurti praeities buities detales. 

Pavyzdžiui, Restoranų muzie
juje Vengrijoj surinkta daugiau 
kaip 16 tūkstančių eksponatų: 
virtuvių ir konditerijų įrengi
mų, valgiaraščių, maisto recep
tų knygų, pakvietimų, buhalte-

DRAUGAS, pirmadienis. 1978 m. lapkričio mėn. 27 

Mylimai močiutei 

A. t A. ELENAI KISIELIENEI 
tėvynėje mirus, jos anūkus, dabartinius ir buvusius mūsų 
draugovės narius JOLITĄ ir PETRĄ KISIELIUS, EDĮ 
ir dr. ANTANĄ RAZMUS bei kitus šeimos narius nuo
širdžiai užjaučiame. 

Čikagos studentų ateitininkų draugovė 

Nuotr. P. Malėtos j šachmatų treniruotes ketvirta- į rinių knygų, plakatų, cechų pa-

<•- , . ŠIANDIENIS VILNIUS 
Mūsų sostine vokiečių akimis 

K. BARONAS - - Lietuvos vokiečių laikraštis! 
"Die Raute-Rūta" išspausdino! 

^.-ftraipsni apie mūsų sostinę, pra-lva jokios užsienio politikos ne-
džioje pažymėdamas, kad Vii-Į veda. Kaip laikraštis sako, tai 
riaus universitetas ateinančiais! Maskvos reikalas.- Tačiau mi* 

nisteris" pareiškė, kad šalia 3.6 
mil. vietos gyventojų, beveik 1 
mil. yra JAV. Tad V. Zenkevi
čius dažnai turi tvarkyti paliki
mus, įvairius dokumentus ir kt. 
konsuliarinius reikalus. Be to, 
Lietuvoje yra beveik 200 tūkst. 
lenkų tautybės gyventojų su pla
čiu lenkiškų mokyklų tinklu ir 
lenkiškais laikraščiais. Taip pat 
20 tūksr. lietuvių gyvena Lenki
jos ribose (V. Zenkevičius tyli, 
kas daroma jų reikalu -K.B.) ir 

"vės, bet dar gražesnis vaizdas I b e v e i k ! 2 6 -u k s t- turistų-svečių 
stebint sostinę iš Gedimino kai-! aplanko kiekvienais metais Lietu-
no, kur jo papėdėje stovi kated- va^ 
ra, šiandien paversta meno gale- Bėgimą į užsienį prieš Sov. 
$ a . Toliau (straipsnis nepasira-1 Sąjungos okupaciją V. Zenkevi-
šytas) sustojama prie Šv. Onos | č i u s grindžia žemės badu, kadan-

metais minės 400 m. įkūrimo su
kaktį. 

"Litva-£xpress" traukinys iš 
Maskvos per Minską ir Molodeč
ną Lietuvos sostinę pasiekia po 
13 valandų. 

*. * w Vilnios, apsuptas smėlėtais kai
riais, savo gamtovaizdžiu prime-

'na Holsteino Šveicariją Ploen ir 
Eutin apylinkėse. Žiūrint iš Gin-

- taro viešbučio lango virš Vil-
y'^Miaus dominuoja gotiško, baro

ko ir renesanso stiliaus švento-

dieniais nuo 7 vai vak., So. Bos
tono LPD klube, 368 W. Broad-
\vay. Treniruotes veda R. Graus-
lys, J. Zoza ir K. Merkis. 

— Islandijos dm F. Olafson, 
Į 43 m., išrinktas naujuoju Fl-

ninkų iniciatyva. Ryšium su da-.DEs prezidentu. Nuo 1970 iki 
vimu pigios elektros energijos Į šiol FTDEs prez. buvo dr. Eu-
ūkiams ir tuo pačiu padarius we. Vice prezidentais išrinkti 
technišką pažangą ūkių darbuo- F. Kampomanes (Filipinai), F. 
se, bėgimas iš kaimo į miestą 
buvo dalinai sustabdytas, nes vy
rams žemės ūkio darbai buvo 
patrauklesni už miesto. Tačiau 
Vilniuje kalbama (greičiausiai 
vėl V. Zenkevičius -K.B.), kad 
kaimuose jaučiamas moterų trū
kumas. Daugumas kaimo mergai
čių, baigusios gimnaziją, nori stu
dijas tęsti miestuose. O jų išsilavi
nimui ar profesijai dažniausiai 
kaime nėra pareikalavimo. 

sytas) sustojama prie 
bažnyčios, kurią Napoleonas no
rėjęs ant delno nunešti į Paryžių, 
Sv. Jono, Šv. Petro ir Pauliaus 
šventovių. Minimas Vytautas Di-
dysis h- Ltetuva'-nurJ^Bjiiriios. iki' 
Juodųjų jūrų, caro okupacija, su
kilimai ir trumpas nepriklauso-

' mybės laikotarpis. 
* * Klaidžiojant senamiesčiu ir jo 

siauromis gatvelėmis, atranda
mos meninės vertybės, gintari
niai Kuršių marių dirbiniai. 

Į "Lokio" svetainės vidų, pa
puoštą stumbrų ir lokių galvo
mis, svečiai veržiasi per siauras 
duris, nes čia galima gauti įvai-

" rių skanėstų, pagamintų su grybų 
padažu. Restorano laukiamaja
me dailininkai išstato savo pa

veikslus. 
Bažnyčios gyvastingumas jau-

jčiamas ir šiandieną. Ankstyvos ir 
vakarinės šv. Mišios atnašauja

m u o s bažnyčiose. Jos yra perpildy
tos jaunesnės ir vyresnės kartos 
atstovų. Beveik 30 nuoš. tuokia-

gi .vidutiniškas ūkis Lietuvoje tu
rėjo tik 5 ha. žemės. Pasirodo, 
kad "užsienių reikalų ministeris" 
rūpinasi elektrifikacija ir žemei 

-trkio mechanizacija. Jis pažymė-
;dT~kad LTetuvbje tenka B6 kg. 
mėsos gyventojui metuose (aukš
čiausias "davinys" Sov. Sąj. -
-K.B.) ir 30 dvigubų centnerių 
javų nuo 1 ha, kas taip pat yra 
Sov. Sąjungos viršūne. 

vakarus Kauno pusėn pra-

ŠACHMATAI 

tentų, indų, servizų ir kt. 
Vienas iš argumentų, kad 

tai reikalinga, buvo vengrų 
virtuvės ypatingumas. Žinovai 
teigia, kad vengrų kulinarija: 
yra daug pasisavinusi iš kitų 
tautų valgių receptų, iš italų — 
patiekalų pikantiškumą, iš tur
kų virtų kopūstų ir ryžių patie
kalus, iš austrų ir prancūzų ku
linarų — valgių gaminimo meis
triškumą. 
Muziejuje eksponuojamas XTX 

a. masyvus smuklės gėrimų sta
las iš raudonmedžio, kadaise 
stovėjęs Cegledžio mieste "Pa-

— Vienas iš penkių gimstan- ; pūgos" bare. Jį dar galima pa
čių amerikiečių amerikiečių gy- ' matyti neseniai pastatytame 
venime susirgs diabetu. 'vengrų filme "Sinbadas". 

A. f A. 
M A R Y D E R I N G 

Prensis (Kanada), R. Belkadi 
(Tunisas) ir K. Jungvint (Aus
trija). Gen. sekretoriumi — L 
Bekker (Olandija). 

K. Merkis 

si šventovėse ir daugiau kaip 
50 nuoš. vaikų krikštijama baž-

— Šachmatų olimpiadą, Bue
nos Aires mieste, laimėjo Ven- i 
grijos rinktinė (L Portisch, Z. i 
Ribli, G. Sax, A. Adorjan, L i 
Csom, L. Vadasz), palaužusi! 
Sovietų S-gos daminavimą per Į 
pastaruosius 25-rius metus. 

Priešpaskutiniame rate vy- į I 
raujančios komandos rikiavosi; Į 
labai artimai: Vengrija 34 ts.,|l 
Sov. S-ga 33V2 tš., JAV 33 tš .! 
Paskutiniame rate Vengrija su-j 
dorojo stiprią Jugoslavijos rink- j 
tinę 3—1, Sovietai — Olandiją! 
2y2—114, O JAV tesužaidė su! 
Šveicarija 2—2. Amerikietis j 

Gyveno Bridgeview, Ulinois. 
Mirė lapkričio 24 d., 1978 m, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Chicago. Ulinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John. Duktė vienuolė 

Sesele Agnesine. kazimierietė, 2 sūnūs: John, marti Midge ir 
William. marti Betty. 5 anūkai. 10 proanūkų, brolis Jim Egli-
nas, gyv. Floridoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijai. 
Kūnas pašarvotas Palos — Lack-Lackawicz koplyčioje. 

11028 Southwest Highway Palos Hills. Ulinois. Laidotuvės 
į%yks antradieni, lapkričio 28 d. iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus 
atlydėta j St. Fabian parap. bažnyčią, Bridgeview, Ulinois. 
kurioje 10 vai. įvyks ged. pamaldos ui velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs, marti, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir sūnūs — 974-4410. 
vesta autostrada, neblogi iš jos; Kovalek suklupo prieš Korčno-
išvažiavimai į miestelius. Netoli 
Kauno ir pačiame mieste matomi 
tvarkingi darželiai, o Kauno 
miesto pakraštyje yra rodyklė: į 
Kaliningradą 335 km. 

Autorius neaplenkia ir Trakų 
pilies, primindamas dar kartą 
Lietuvos imperiją. Nuo 14 š. Tra
kuose dar ir šiandieną gyvena iš 
Krymo perkelti karaimai, kurie 
tarnavo kunigaikščių apsaugos 
tarnyboje. Karaimai išlaikė savo 
tikėjimą, nesusimaišė su vieti
niais gyventojais. 

Lietuviai, norėdami parodyti 
techniškos pažangos papuošalą, 
nuvežė vokietį-tę į Elektrėnų jė
gainę, kuri su 1,8 mil. kilov. ap
tarnauja visą pietinę Lietuvą. 
Vyr. inžinieriuj parodė 8 tūkst. 
dydžio naują miestelį, užtvanką 
— ežerą, jachtklubą, plaukimo 
baseiną, čiuožvklą bei žaidimų 

kad 
arbi-

yciose. 
Miestas reikalingas dažų. I šį 

trukumą atkreiptas dėmesys, 
• ypač dirbant prie 1579 m. jė

zuitų įsteigto universiteto, kadan
gi į švenčiamą 400 m. jubiliejų 
laukiami iš viso pasaulio studen-

- tų atstovai. 
.„..„' Lietuvos sostinės, turinčios 473. parką. Inžinierius pažymėjo, 
,.;Aūks. gyventojų, gražinimo klau-! tas viskas atlikta jėgainės d; 

'."'! suiro pasisakė viceburmistras A;-
girdas Matulis: "Mes turime ma-
lai dažų, importuodami juos iš 
Jugoslavijos, tačiau naujas fab-

"' tikas bus pastatytas'*. Užklaustas j 
l.Spie santykius su katalikų Baž-
ĮZ, nyčia, atsakė, kad miestas pade
d a restauruoti pastatus (suprask 

šventoves -K.B.). 
- * "Die Raute' sumini Vilniaus 
- rpramonę, 80 mil. rublių miesto 

biudžetą, «pastatytą daugiankštį 
auto garažą, nes 1000-čiui gyvenai 
tojų tenka 50 automašinų. Nu-, 
matoma 2000-siais metais 16j 
kv. m. gyvenamo ploto asmeniui,] 
duoti* fam pilnį kambarį ir vie
na bendrą, greičiausiai, & Ame-

„ rikpje vadinamą gyvenamuoju 
kambariu. 

^ Aplankytas buvo. ir Lietuvos 
užsienių reikalų ministens \ y -

* tautas Zenkevičių*, turįs savo re-
Tf£f**dją 'dviėj* fcukštų name* 
, Ministerio pareiškimu,, j am. dar-, 

bo yra "iki kaklo", nors Lietu 

jų, W. Browne — W. Hug i r ! 

A. Iein — H. Wirthenohn bai-Į 
gėsi lygiomis, tik jaunas dm J.. 
Tarjan nugalėjo A. Hussą. Tai- į 
gi. pirmieji trys laimėtojai bu-; 
vo: Vengrija 37 tš., Sovietų 
S-ga 36 ir JAV 35 tš., toliau se
kė V. Vokietija — 33 ir k t su 
mažiau taškų. 

Sovietus suklupdė V. Vokieti
ja, laimėjusi prieš juos 2^4— 
1*4, Anglija, Švedija užbaigu
sios po 2—2 ir gana kuklus lai
mėjimai Sov. S-gos prieš Bul
gariją, Izraelį ir Olandiją po 
2y 2 —1%. 

— Bostono LPD Šachmatų 
klubas pergyvena krizę, trūks
ta pakaito. Pereitą penktadie
ni žaidė keturiese ir pralaimėjo 
prieš MJT y2—4%. Pustaškį 
mums uždirbo Ričardas Graus-
lys. Lapkričio 10 d. buvo pra
laimėta panašiai Harvardo uni-

Brangiam vyrui 
A. + A, 

VINCUI LINGIUI staiga mirus, 
skausmo prislėgtą žmoną ALBINA bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Stasė ir Vacys Urbonai 

Vienam iš pirmųjų BALF'o veikėjų ir buvusiam 
FALF'o Chicagos Apskrities pirmininkui 

A. t A. ALFONSUI D. KAULAKIUI 
amžinybėn išėjus, jo žmonai ONAI reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK [LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrginU 7-6672 
2424 VV 6°th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Higrmay. Palos Hills, III. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434? SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

A. t A. ONAI JUODVALKIENEI mirus, 
jos vyrui STEPONUI, SŪNUMS, DUKRAI ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Juozas ir Stase Mackoniai 

JURGIS F. RUDMIN 
jJlllllllllllimillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIimillllllllllHllllli'UIIIIIIIIIIIIMinilllllllllll'j \ 33I<» S O . I TUAN1CA AVE 

Į "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES j 
Į KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ M-JOS DVIDEŠIMTMETIS" f 

Tel YArds 7-1138-3* 

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

Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato 
leidinys, kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $5Ą1. Hlino-
jaus gyventojai prideda 25 centus taksų 

Užsakymus siųsti: Draugo*, tflfi W. 6Srd St., Chica
go, Iū. 606S9. 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So . 5<Hh \xt.. CICF.RO. II.I . 

"ii'oiiiiiiMMMnum "Uim 

Tel. OLympic 2-10C3 
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x Vincas Bacevičius, mūsų 
j foto bendradarbis iš Clevelando, 
šiuo metu leidžia atostogas Pom-
pano Beach, Fla. J i s sveikina į 
redakciją, džiaugdamasis gražiu j 
ir šiltu Floridos oru. Ir iš ten 
jis atsiuntė lietuvišką veiklą lie
čiančių noutraukų. 

x Jonas Juška, "Draugo" 
sporto skyriaus artimas ben
dradarbis, paruošė spaudai lei
dinį "Futbolo klubas Lituanica 
— Liths 1978", kuriame pateik
ta nemaža žinių apie šios spor-

loje ir vadovaujanti lituanistinei t o organizacijos veiklą ir aps-
mokyklai, buvo atvykusi į Chi-1 č i a i nuotraukų iš klubo gyveni-
cagą ir ta proga, lydima P. Ma- m 0 i r d a r b u - D a i l l i ^ ^ ^ n u * 
silionienės, aplankė "Drau$?o" ' P i e š ė Jonas Strungys, nuotrau 

X "Draugo" romano konkur
sui prisiųsta 8 kūriniai. Komi
sija juos mielai skaito. Posėdis 
numatomas po Naujų metų. 

X Vida Augulytė, dirbanti 
Clevelando amerikiečių mokyk-

rpdakciją. susipažino su IU- I k o s V Vaičiūno ir S. Plėnio. į žienė. J. Ardys ir V. Vidugiris. 
"Draugo" 

spau
dos darbais, painformavo apie Leidinį gražiai atspausdino 
Clevelando lituanistinės mokyk- ] "Draugo" spaustuvė, 
los veiklą ir mokymo metodus x Lietuvos Dukterų draugija 
ir pasiinformavo įvairiais kitais d a i L Adomo Varno šimto metų 

amžiaus sukakties minėjime 
gruodžio 2 d. Liet. Tautiniuose 
namuose sudarys visą stalą. Da
bar registruojamos narės, ku
rios minėjime norėtų dalyvauti. 
Kviečia kuo daugiau narių šioje 
neeilinėje sukaktyje dalyvauti. 

x " I i e tuvas Aidų" radijo va
landėlė St. Petersourge, Fla.. 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV LB tarybos sesijos organizacinė komisija. Iš kaires (sėdi) 
lis, dr. J. Genys, dr. A. Butkus ir A. Rugienius; (stovi): K. 

K. Jankūnas, A. Činga, A. Vakse-
Laukaitis, K. Gimžauskas, Rinkienė, A. Lip-

Nuotr. V. Rimšelio 

reikalais. Mokyt. V. Augulytė 
yra mūsų dienraščio bendradar
bė, rašanti pedagoginiais klau
simais. Taip pat ji yra vadovė
lių autorė. 

x Inž. Romas A. Bričkus, 
gyvenąs Dorchester. Mass., ir 
vadovaująs Instrumentation la
boratorijos dideliam skyriui, 
lankėsi Chicagcje pas savo mo-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VEIKALO "RYTŲ LIETUVA" 

RUOŠIMAS PAJUDĖJO 

Dabartinė Vilniaus kraš to Lie
tuvių s-gos centro valdyba, pe
rėmusi pareigas, labai sten
gėsi įgyvendinti seniai pla
nuotą, bet iki šiol neįvykdy
tą sumanymą — išleisti veikalą prasidės gruodžio 16 d. 7:30 vai 

(ne 7 vai., kaip anksčiau buvo , a P i e L * * ™ 5 ^ * P i e t l * l o 
tiną ir sesers seimą, šia proga ; k e l b t a ) B u s g i r d i m a b a n g a grafines sienas. 
jis su sūneliu Jonuku aplankė' m 0 A M Valdyba y r a pasiryžusi iš-
"Draugo" redakciją ir spaustu-! x j a u n i i n o k o n grese Europo- ' leisti plačios apimties veikalą, 
ve. susipažino su lietuviškos j e ^ ^ a s m u 0 ^ L ^ etnografinių sienų, įei-
spaudos darbais ir pasnnforma- £ Į J j ^ % ^ fc d a l v v a u j a t ų Vilniaus pradmenys pagal 
vo apie leidžiamas knygas ir ' stovykloje, ekskursi- paskutiniąsias archeologines iš-
kitus spaudinius. Spaudai stip- 6 J . . ,. . , ,,., • • . . -
rinti jis dar įteikė 20 dol. a u > s e ' k u n a s organizuoja lietu- kasenas, Mlruaus universiteto 
kx Nuoširdžiai už auka dėkoja- v i a i ' k o n & r e s o atidaryme ir uz- reikšme, statyba, papročiai, tar- ^ „ ^ g pa t e isintų Vilniaus kraš-
mc Pirmadienį jis išvyksta at- d a rymc . Svečias — tai asmuo mes ir t . t. Kaip jau spaudoje to Lietuviu saiungros egzista-

kuris nedalyvauja stovykloje a r buvo rašyta, a. a. prof. J 

be numatytos šiam veikalui stu- j puoselėsime lietuvišką dainą, 
dijos apie Vilniaus demogra- i šokį i r muziką", kalbėjo F a u s -
fiją, dar žada pridėti studiją tas Strolia š io sezono pradžio-
"Įvadas į Vilniaus krašto pato- j je susir inkusiems ansamblio da-
monomastiką", kuri įrodytų' lyvių t ėvams . 
Nemuno ir Neries intakų, upė- j Ansambliečiai dainuoja, šoka 
vardžių lietuvišką — baltišką > ir groja . ' " A u d r a " t u r i daug 
kilmę. pakvietimų at l ikt i p r o g r a m a s . 

Kaip matome, darbas vyksta todėl intensyviai dirba. Spalio 
ir reikalas skubus, nes šios sri- j pabaigoje " A u d r a " at l iko pro-
ties veikalo neturime. Visi lie-! gramą Balfo seimo vakarienėje , 
tuviai, ypač vilniečiai turėtų j Dainos skambėjo darniai , g ra-
jausti pareigą paremti centro, žiai šoko t au t in ius šokius, o 
valdybos pastangas, kad numa-; o rkes t ro muzika buvo didelė 
tytas veikalas kuo greičiau iš- i naujiena vakar ienės dalyviams. 

J. A. VALSTYUSE 
— Lake Worth. Fla., Lietu

vių klubas (pirm. A. Rugys) na
rių susirinkimus kviečia kiek
vieno mėnesio antrąjį šeštadie-

I pirm. dr. Alina Veigel-Plechavi-
čiūtė, iždininkė Zinaida Glem-
žienė ir narės Birutė Frosh bei 
Kristina Sereikienė. J a s kon
troliuos dr. M. Baublys ir Jo
nas Glemža. Lietuvių dieną 

mi: atsilankė Vokietijos LB 
valdybos pirm. inž. J . Sabas su 

nį "Carpenter Hali" salės pa- Į a t i d a r ė & A . Veigel. Ji ap-
talpose. Spalio mėn. susirinki-1 g ^ ^ t a v o , kad susirinko ma-
me buvo prisiminta a. a. Alek- Į fiau t a u t i e č i U ) n e g u i a u k t a . Ta-
sandro Augūno mirties penkių ; č i a u p u b l i k a b u v o m a r g a k ^ 
metų sukakt is . A. Augūnas bu 
vo šio klubo steigėjas ir ilga 
mėtis pinnininkas. Vėliau šio- ^ Lenkijos, Chi-
je apylinkėje atsirado ir dau- i g o g fr g v e i c a r i j o s . Aktorė 
giau lietuviškų organizacijų. | D a n u t ė Krištopaitytė - Her-
Prieš penkis metus jis energin-; m a n n & gtrasburgo padekla-
gai pirnūninkavo klubo n a r i ų | m a v o T A i s č i o euėraščių. Bu-
susirinkimui, tačiau staiga pasi-! „ „ ^ ^ ^ , p a r o d a > 
ju to blogai i r pertraukos metu Į v e i k ė ^ g ^ J o ^ 1 ^ 2 0 0 
mirė. J is buvo taurus mūsų se- j D M p a s k i r t a s r y P L J kongre-
nosios lietuvių kar tos visuome- j g U | TVi0^ 
nes veikėjas. J o našlė S. Augu 
nienė tęisa savo vyro visuome
ninės veiklos tradiciją i r y r a 
viena veikliausių Lake Wor th 
klubo narių. Klubas rengia sa-

AUSTRALIJOJE 
— Mirė a. a . Antanina Dum-

čiuvienė, spaudos darbuotojo 
VI. Dumčiaus žmona. Palaido-

vo nar iams i r jų svečiams ben- j ̂  Ceiitennial kapinėse, Adelai-
drą kūčių vakarienę 
Hea r t " bažnyčioje. 

'Sacred dėje. Laidojimo apeigas atliko 
kun. A. Spurgis. 

Pu-

vystų dienos šviesą. 
Veikalo "Rytų Lietuvos" išlei-
mas pateisintų Vilniaus kraš

to Lietuvių sąjungos egzista-
I vimą. Vanda Gasperienė 

, "AUDROS" ANSAMBUS 
j;al j savo pareigas. 

, \ studijų dienose, bet kuris tuo zinas buvo sutikęs suredaguoti 
x žurn. Vilius Bražėnas, po- m e t u lankosi Europoje ir daly- šį veikalą, rinko medžiagą ir bu-, 

puliarus paskaitininkas ameri- v a u j a atidaryme, koncertuose, vo gavęs sutikimą ir pažadą • pneg aštuonerius metus muz. 
kiečių ir lietuvių tarpe, gruodžio § 0 ^ 0 ^ bei uždaryme. Kon- bendradarbiauti iš prof. S. Su- i Fausto Strolios pastangomis 
10 d. 5 vai. p.p. Jaunimo centro g r e s o ^ į . ^ > T a kongreso me- ' žiedelio, dr. Algirdo Budreckio,: buvo suorganizuotas lietuvių 
kavinėje skaitys paskaitą "Mū- t u v y k s t a n t V s Europon vyrės- j dr. Jurgio Gimbuto ir kitų. Š. 
sų pagrindinių veiksnių sankry- i n i e j i fc j a u n e s n i e j i . ! m. gegužės mėn. prof. J. Puzi-
žos ir Lietuvos byla pasaulinėj. x A u d r o n ė šotiūnaitė vado- nui staiga mirus, centro valdy-
plotmėj". Įvadini žodį tars mz. y 9 p a udos vajui, kuris Į bai teko ieškoti naujo redakto-
Kazys Oželis. Visi kviečiami da-; , . . . . ,«. 1 C A ,., „ -;„„„ 
, .. vyksta ligi gruodžio 16 d. Utua- naus. 

nistinės mokyklos patalpose. Pirmiausia buvo kreiptasi į 
x Helen Chappas, Wauke- į Visiems yra gera proga atnau- dr. Algirdą Budreckį, kuris 

gan. 111., užsisakė "Drauge" jinti prenumeratą ir užsisakyti anksčiau dirbo Vlike ir yra la-
šventinių kortelių ir atsiuntė naujus laikraščius. j bai gerai su šiuo reikalu susi-1 nariai. Ansamblis veikia. Re 
auką. Dėkojame. x Kun. Petras Patlaba yra j pažinęs. Kai buvo gautas dr. i peticijos vyksta kiekvieną t re 

Jaunimo centrą paremti i š H o t s P r i n S s ' A r k - ' I Cbicagą j Budreckio sutikimas, kreiptasi į į čiadienj 7 vai. vak. Jaunimo 

suorganizuotas 
jaunimo ansamblis, kuris pasi
rinko "Audros" vardą. Ansam
blyje susitelkė nuo 12 iki 20 
metų jaunuoliai. Jie sudarė 
stiprų dainos vienetą. Bet vy
resnieji nubyrėjo. Pasiliko an-

Ansamblis dalyvaus kalėdinė
se programose , o taip pa t ga l 
kada su ruoš ir savo koncertą. 
Ansamblį globoja jo nar ių tėvų. 

j komitetas . J į sudaro. Vida Mei-
luvienė — pirmininkė, Kazys 
J a n k a u s k a s — iždininkas, R ū t a 
Chiapet ta — sekretorė , R i m a 
Rėklaitienė i r Gražina Sturo-
nienė — parengimų vadovės. 
Komiteto pare iga y r a rūpin t i s 
ansamblio ūkiniais reikalais. 

— Pa lm Beach, Fla., Lietuviu j _ jni r ė ^ ^ Gediminas So-
klubo (pirm. V. Mickus) narių i daitis. Liko brolis Feliksas ir 
susirinkimai po vasaros atosto- ^ į į artimieji. 
gų vėl y ra kviečiami kiekvieno i _ "Baltic News" biuletenio 
mėnesio pirmąjį šeštadienį M e - | n a u j a s , š. m. Nr. 4 jau išleis-
todistų maldyklos salėje. Kiek- j t a s ir išsiuntinėtas įvairioms 
viename susirinkime yra padą- < įstaigoms ir asmenims. Biulete-
roma lietuviško gyvenimo įvy - , n į s skinamas informacijai apie 
kių apžvalga, pristatomi sve-Įgovietų vykdomus žmogaus 
čiai i r pasikeičiama lietuviško; teisių pažeidimus bei žiaurumus 
gyvenimo aktualijomis. Spalio į Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
mėnesio susirinkime buvo pasi- į g i a m e numeryje nemaža rašoma 
keista mintimis apie įvykusias į a p j e Viktorą Petkų, išspausdin-
Kanadoje Lietuvių dienas ir j t as aktualus prof. dr. Juozo 
dainų šventę. Lapkričio mene- Į E r e t o rašinys Baltijos kraštų 
sio susirinkime Paulina Balčiu- į okupacijos reikalu. Leidžia 
nienė demonstravo foto s k a i d - j n E L L P komitetas, adresas: 
res iš savo kelionių po platųjį Baltic News, P. O. Box 272, 

gera proga yra metinė vakarie- a t v y k e s - S u s t 0 3 ° š v - A n t a n 0 , Puzinienę ir buvo gauta prof. I centre. "Nepasieksime aukš-
nė, kuri prasideda 5 vai. sekma- ; u e t - p a ^ P * 3 o s klebonijoje, Cice- \ sutelkta medžiaga šiam veika- j čiausių meninių plonybių, bet 

" A u d r o " ansambliyje y r a 
susitelkę apie 50 lietuvių vai
kų. L a u k i a m a i r daugiau. Visi, 

samblis tuo pačiu "Audros" var-j peržengę šeštąjį pradinės mo
dų, bet jį sudaro 11—16 metų kyklos skyrių, kviečiami įsi-

j jungtį i " A u d r o s " eiles. Lau
kiami g ro ja bet kokiu muzikos 
ins t rumentu — muz. F a u s t a s 
Strolia tuoj s u r a s vietą i r duos 
gaidas. J . Alksnė 

dienį, gruodžio 3 d. Besiklausy- j ^0 i 

darni Jaunimo centro pranešimo, 
o ypač dainininkių Reginos ir 
Kristinos Butkūnaičių iš Det
roito, rėmėjai ir draugai paben
draus ir paviešės. Bilietai gau
nami Jaunimo centre, kviečiami 
dalyvauti ir asmenys ir organi
zacijos, (pr.) 

x Lemonto Maironio lituanis
t inės mokyklos tėveliai, moky
tojai ir mokiniai darbuojasi, 
ruošdamiesi Kalėdų bazarui, ku
ris bus gruodžio 9 ir 16 d. mo
kyklos patalpose. 410 McCarthy, 
Lemont. UI., pamokų laiku nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Bazarą 
tvarko Rasa Šarauskienė. Bus 
galima įsigyti Audronės šimai-
ty tės keramikos (tik grucdžic 
9 d. ir Antano Poškočimo iš me
džio drožinėtus kryželius. Taip 
pa t bus rankų darbeliai ir įvai
rūs kalėdiniai papuošalai. Kvie
čiami visi. (pr.) 

x Negaišk laiko kalboms apie 
politiką su neskaičiusiais 

Viliaus Bražėno 
PAMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJA 

Jau išėjo U-ji laida! Išleido 
"Laisvosios Lietuvos"' knygų lei
dykla. 110 psl., iliustruota, kai
na $2.50. Gaunama pas platinto
jus ir leidykloje, adresu: "Lais
voji IJernva", 2618 W. 71st S t , 
Chicago. Illinois 60629. (sk.) 

m . Atsilankęs "Drauge ' I hu. Visa medžiaga ir prof. J. 
domėjosi mūsų spaudos proble-! Purino susirašinėjimas veikalo 
momis, tarėsi su redaktoriais. ; reikalu tuojau pat buvo per-
Įvert indamas svarbią dienraščio siųsti vyr. redaktoriui dr. Al-
misiją, paliko 10 dolerių auką., girdui Budreckiui. P e r trumpą 
Labai ačiū. i laiką j is išsamiai peržiūrėjo vi- Į 

x Gavę kalėdines korteles, j gą gjtutą medžiagą ir iš prof. J. i 
aukų po 3 dol. atsiuntė: Edv. i Puzino ir Z. Dailidkos užrašų 

apie leidinio aptarimą susidarė' 
vaizdas apie užsimojimą ir kon-; 

Sventickas, A. Zujus, Gražina 
Gražienė, J. Petrauskas, A. Bač-
kaitis. L. Balzaras, P. Bagdo- j kretų jo įvykdymą. 

l a ^ k a s f šv F *KatmXro ^ S y s " j D r" , * £ * " Budreckis iš j 
Paulina Shlaustas. Alg. R. Os- I naujo kreipėsi j tuos, k ū n e bu-, 
tis. Visiems dėkojame. 

x Edmundas ir Rūta Kuli
kauskai, La Paima, Calif., padė
kojo už šventines korteles ir 
atsiuntė auką. Ačiū. 

X Ankų po tris dolerius at
s iuntė: J. Astas, P . Adamonis, 
F. Žilvitis. Visiems dėkojame. 

x Dėkodami už kalėdines kor
teles, aukų po 5 dol. a ts iuntė: 

vo žadėję talkininkauti leidinio 
paruošime būtent : prof. S. Su
žiedėlis paprašytas parašyti is
torinę studiją apie "Lithuania 
Propria", dr. Jurgis Gimbutas 
sutiko parašyti studiją apie rytų 
Lietuvos liaudies architektūrą. 
Dar žada susisiekti su etnogra
fu Antanu Mažiuliu prašyti jo 
studijos apie Vilniaus žemėla
pius, taip pat i r su kitais moks-

Edv. W. Baranauskas, N. Y., Į lininkais. Šiuo metu jis baigia 
Juozas Bulika, Chicago, į suredaguoti diplomato K Grau-
Dr. W. J. Kirstukas, Chicago, į žinio apie lietuvių — lenkų san-
Helen M. Muskus, Chicago, tykius 1919—1939 m. ir prof. Z. 

: Ivinskio rašinį apie Lietuvos ry
tų ir pietų sienas. 

Pats dr. Algirdas Budreckis, 

M. Puškarskis. Chicago. 
Jurgis Baublys, Detroit. 
Visiems maloniai dėkojame 

koms pamaldoms: Paulina Bal
čiūnienė, Vytau tas Biliūnas i r 
Stasys Slabokas. Kandidatė — 
Julija Šalkauskienė. Lietuviš
kos pamaldos ir toliau vyks ta 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sek
madienį toje pačioje "SL Paul 
of t h e Cross" bažnyčioje. Pa 
maldas atlaiko kun. Andrius 
Senkus, progai pasitaikius, pa
kviesdamas talkon šioje apylin
kėje viešinčius kunigus. Baž
nytinis komitetas nutarė šiais 
metais bendrų lietuviškų kūčių 
vakarienės neberengti. 

VOKIETIJOJE 
— Stu t tgar te spalio 17 d. 

įvyko L B Stu t tgar to apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas ir 
Lietuvių diena. Visuotiniame 
susirinkime išrinkta nauja apy
linkės valdyba, kuri vėliau t a ip 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkė Eugenija Lucienė, vice-

Dr. Augusta VVebster, 1943 m. įsteigusi Chicagoj kovai su vėžiu centrą, j pagrobė 10 m. berniuką Keith 

pasaulį- Gruodžio mėnesio susi
rinkimui klubo valdyba y r a nu
mačiusi parengt i meninę pro
gramą. Bažnytinis komitetas 

Sandy Bay, Tas . 7005, Austra-
lia. 

0KUP. LIETUVOJE 
buvo išr inktas pasibaigus spalio — Mirė I rena česnavičiūtė-
mėn. pirmosios dienos lietuvis-; Danilevičienė, Lietuvos aklųjų 

draugijos leidyklos vyresnioji 
redaktorė. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicaso, Elinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

sveikinama uį darbą Chicagca mere* Bilandic žmonos Heather. Už jos, 
kairėje, stovi Illinois gubernatoriaus Thompson žmona Jayne 

CHICAGOS 2IN10S 

i 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 
Sav. Stas^ Bacevičienė 

PLEČIASI BENDROVĖ 

Chicagos Marshall Field ben
drovė ruošiasi nupirkti Hess 
krautuvių tinklą rytinėse val
stijose. 

163,000 D O L 
MENO INSTITUTUI 

Chicagos Meno institutas iŠ 
federalinio iždo gauna 163,000 
dol., kad galėtų sutvarkyt i ar-

! chitektūrinių brėžinių ir planų 
įBurnham kolekciją ir išleisti 
Į katalogą. 

MUZIEJUJE SU 
VEŽIOJAMOMIS KfcDfcMIS 
Field gamtos istorijos rnu-

• ziejus Chicagoje ruošia grupi-
'nius apžiūrėjimus ir programas 
invalidams, tegalintiems judėti 

JAV Lietuvių Bendruomenės vyriausioji devintosios tarybos rinkimų į V f z i o J a m o J e kėdėje. Atvyku-
korfnsija. Iš kairės: Bronius Kliorė. Kazys Sabalis. Kazys Gimžauskas, i s , e m s b u s rodomos ir skaid-

S P A L V I N G A O P E R E T E 

Chicagos pietvakariuose Can-
dlelight t e a t r a s s t a t o operetę 
"Mame", s u k u r t ą pagal P . Den-
nis romaną. Visas t r i jų veiks
mų vaidinimas y ra iš dainų, 
baletinių šokių, vaidybinių į tar -
pų. Pagr indin iame vaidmeny J . 
Carroll , ak to rė , dainininkė i r 
šokėja. 

R A D I J U GELBSTI GYVYBES j | 

Ka i kuriose Chicagos miesto 
greitosios pagalbos mašinose i 
jau į t a i sy tas radijo ryšys . Vež
dami pavojingą ligonį, gali su
sisiekti su gydytoja is ir j a u be
vežant ger iau gelbėti gyvybę. 

B E R N I U K O PAGROBfcJA 

Flournoy ir iš motinos parei
kalavo 500 dol. vaduotpinigių, 
pašaukusi ją telefonu. Berniu
kas, nors apsvaigintas barbi tū
ratais , pabėgo, nuėjo pas ug
niagesius, kurie jį nugabeno į 
Michael Reese ligoninę. 

APIPLĖŠ*: POLICININKĄ 

Einan t po tarnybos 2:30 vai. 
ryto policininkui E Bursoni, 45 
m., plėšikas prie 2500 N. Bur-
ling, Chicagoje, smogė į galvą 
ir, kai užpultasis pargriuvo, pa
grobė iš jo 490 dol. 

imiimimmiiimiiumuiimiiimimiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 38 metui t a r 
nauja New Jersey. New York Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 6 vai. po
piet iŠ WEVD Stoties N«w Yorks 
1330 kil.. AM ir nuo 7 DU S T»1 . 
vak. 97.9 roeg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas J. Stoka* 
1407 Foroe Drive 

Mountainside, N. J . OT0M 
Tel 232-5585 (oode) 201 

Kviečiame taip pat k lausytu Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
• Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 ms*. 
FM) Pirmad. 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J . Stokai) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiii, 

FELIKSAS BREDfERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $348. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO* 

dr. Henrikas Lukaševičius ir Pranas Stanelis rėš 

Nu te i s t a 7 m. kalėti Ronda 
Coleman. 19 m., gyvenant i 
2407 E . 72 St., Chicagoje. JI 

M tik Išėjo iš spaudos 
"THE VI0LATI0NS 0F HUMAM RIGHTS IN 

SOVIfT OCCUPIED LITHUANIA" 
A Report ior 1977 

— Edi ted by — 
DR. THOMAS REMEIKIS 

Didelio formato. Išleido The Iitlhuanian Amencor* Com-
muni ty 1978. Kaina su persiuntimu $5.48. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. <J3rd St., Chica-o, HL 60629 


