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Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m. 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsiny*) 

Šiuo metu net valstybinio sau
gumo organai į tardymus kvie
čia tikinčius moksleivius, choris
tus. Tai vykdoma tokiu mastu, 
kad apie tai kalba visas miestas. 
Visų šių faktų akivaizdoje mes 
jaučiamės beteisiais. 

Nejaugi sąryšyje su naująja 
Konstitucija tikintieji laikomi nu
sikaltėliais, siaurinamos tikinčių
jų teisės? Ne, mes negalime net 
minties prileisti, kad visa tai vyks
ta su Jūsų leidimu. Mes prašome 
skubiai imtis priemonių, apeliuo
jame į Jūsų humaniškumą — 
juk Jūs taip dažnai pasisakote už 
teises tų darbo žmonių, kurie 
skriaudžiami kitose šalyse. Ap
ginkite ir mūsų, tarybinių pilie
čių, teises! 

Katedros vargonininkas yra 
kreipęsis j Telšių vykdomąjį ko
mitetą ir religijų reikalų tarybos 
įgaliotinį. Nors kiekviena tarybi
nė įstaiga į piliečių pareiškimus 
privalo atsakyti per 30 d., tikin
tieji nesulaukia minėtų įstaigų 
atsakymų. Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinis Lietuvos tikin
čiųjų teisių taip pat negina — į 
pakartotiną pareiškimą jis atsa
kė, kad neturįs teisės pakeisti ra
jono vykdomojo komiteto spren
dimo. 

Todėl kreipiamės i Jus. Prašo
me įpareigoti Telšių rajono val
džią atstatyti sunaikintą koplyt
stulpį, neleisti skriausti ir žemin
ti tikinčiuosius, neleisti išniekin
ti tikinčiųjų kapų, auklėti visus 
valdžios pareigūnus komunistine 
dvasia, nes jie piktnaudodami sa
vo savo tarnybine padėtimi daro 
gėdą Tarybų Sąjungai. 

Po protestu pasirašė 130 Telšių 
miesto tikinčiųjų 

Relipjų reikalų tarybos 
įgaliotiniui drg. Tumėnui 

Nuorašai: Telšių ra j . vykdo
majam komitetui ir Telšių raj. 
partijos komitetui 

Dargužaitės Danutės, Juozapo, 

gyv. Telšiuose, Pionierių g. 13)1 
Pareiškimas 

Prašau, drg. įgaliotinį, apginti 
mano kaip tikinčiosios pamink
lą, nes Konstitucija garantuoja 
mums teises bei laisves. Šiuo me
tu, kaip skaitysite sprendime, man 
liepia paminklą nugriauti. Aš su 
tuo nesutinku. Kaip matote iš 
sprendimo Nr. 325, aš jį pasta
čiau savo mirusiems, turėdama 
leidimą. Būdama tikinti, savo ti
kintiems mirusiems aš uždėjau 
ant paminklo tikėjimo ženklus: 
kryželį ir statulėles. Išeina, kad 
tas pats paminklas be tikėjimo 
ženklų užtvirtinamas ir gali bū
ti priimamas, o su tikėjimo ženk
lais — nebegali, jau, kaip rašo
ma sprendime, grubiai pažeidžia
mas patvirtintas projektas. Kaip 
tai reikia suprasti? Juk be tikėji
mo ženklų kunigai paminklų ne-

j šventina, tad kodėl šiuo atveju 
Į tai draudžiama? 

Telšių Kurija 1954. X. 11 yra 
paskelbusi tikintiesiems aplinkraš
tį Nr. 577: "Kryžius galima staty
ti ne tik šventoriuose, bet ir ti
kinčiųjų kiemuose". Tą patį Ku
rija pakartojo 1972. X. 7 savo 
rašte Nr. 227. Šie tikintiesiems ži-

inomi raštai nėra atšaukti. Tai 
liečia ir mano paminklą, nes jfš 
yra su kryžiumi. Tuo tarpu be re
liginių ženklų koplytstulpių 
Telšiuose yra pastatytų: prie mu
ziejaus, miškų ūkio, prie Džiugo 
piliakalnio ir kitur. Netikintie
siems tai yra leidžiama, o tikin
tiesiems — ne. Išeina, kad* tikin
čiųjų teisės nėra lygios su neti-
kinčiaisiais. 

Todėl aš kreipiuosi į Jus ir pra
šau sudrausti Telšių rajono pa
reigūnų savivaliavimą. Jeigu ne
gausiu pagalbos iš Jūsų, būsiu 
priversta kreiptis į TSRS Religi
jų reikalų tarybą. Laukiu asme
niško atsakymo. 

1977 m. gruodžio 23 d. 
Dargužytė 

(Bus daugiau) 

Stebėtojams neaišku, 
kas vyksta Kinijoj 

Prezidentienės Rosalyn Carter Lietuvių Bendruomenės priėmime Baltuosiuose rūmuose lapkričio 20 d. Iš 
kairės: Irena Kriaučeliūnienė. Mrs. R. Carter. inž. Antanas Rudis, dr. Ferdinandas Kaunas ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Nuotr. Jono Urbono 

Černenko laikomas 
Brežnevo įpėdiniu 

Ceausescu vel 
neklauso Maskvos 

Bukareštas. — Rumunijos pre
zidentas Ceausescu, grįžęs iš Var
šuvos pakto valstybių lapkričio 
23 d. pasitarimų Maskvoje, kur 
tie posėdžiai vadinami "politinio 
konsultacinio komiteto pasitari
mais",- pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad didinti išlaidas gink
lams būtų didelis nesusipratimas. 
Jis pasakęs konsultaciniam komi
tetui, kad nėra reikalo didinti 
kariniu išlaidų, jis geriau padi
dinsiąs darbininkų algas. 

Prieš posėdžius, spalio mėn. 
Rumunijoje viešėjo sovietų užsie
nio reikalų ministras Gromyko ir 
tris dienas bandė įtikinti Ceau
sescu prisidėti prie karinių išlai
dų didinimo, bet Gromykai ne
pavyko. 

Nuo 1963 m. Rumunija, nors 
Varšuvos pakto sutarties narė, 
veda savarankišką politiką. Ji 
nedalyvavo 1965 -m. bendruose 
pakto manevruose, po trejų metų 
Rumunija atsisakė dalyvauti Če
koslovakijos invazijoje, kurioje 
dalyvavo penkios pakto valsty
bės. 1971 m. Rumunija nesutiko 
praleisti per savo teritoriją trijų 
sovietų divizijų, kurios vyko į 
Bulgariją dalyvauti manevruose. 
Ceausescu užmezgė glaudesnius 
ryšius su Maskvai priešinga Ki
nijos vyriausybe. Manoma, kad 

sovietai didins spaudimą Rumu
nijai, kuri pasuko komunistines 
Jugoslavijos keliu. 

Prancūzai duos 
Libanui parama 

Paryžius. — Prancūzija sutiko 
padėti Libanui apginkluoti karo 
jėgas. Po civilinio karo Libano ka
ro jėgos tapo išardytos, jų vieto
je atsirado gerai ginkluotos kai
riųjų palestiniečių ir dešiniųjų 
krikščionių milicijos. 

Prezidentas Šarkis Paryžiuje 
gavo pažadus iš prancūzų vy
riausybės 250 mil. dol. ginklų: 
tankų, priešlėktuvinių ir prieš
tankinių ginklų, helikopterių ir 
net patruliavimo laivų. 

Libano 9,000 vyrų kariuomenei 
vadovauja gen. Victor Khoury, 
buvęs žinomas Libano sportinin
kas, dešimtkovės čempionas. Jis 
jau gavo 25 mil. dol. karinės pa
ramos iš Amerikos: uniformoms, 
batams, kuprinėms, palapinėms 
ir šautuvams įsigyti. Generolas 
siekia sudaryti Libano kariuome
nę p6 lygiai iš krikščionių ir 
musulmonų. Praeityje Libano ka
rinės jėgos būdavo dominuoja
mos krikščionių. 

— Sirijos laikraštis Tichrin 
reikalauja, kad Sovietų Sąjunga 
padidintų arabams karinę para
mą, Sirija turėtų būti remiama, 
kaip buvo remiamas Vietnamas. 

Maskva. — Aukščiausioji so
vietų taryba išgirdo iš finansų 
ministro Vasilio Garbuzovo, kad 
ateinančiais metais planuojama 
padidinti pramonės produktyvu
mą 5.7 nuoš., o žemės ūkio — 
5.8 nuoš. aukščiau už šių metų 
gamybą. Trečiadienio posėdžiuo
se susirinkę stebėjo, kur tarp vy
riausiųjų vadų bus pasodintas 
naujasis politbiuro narys Kons
tantinas Černenko. Jis sėdėjo pir
moje eilėje kartu su Brežnevu ir 
kitais aukščiausiais: su Kirilen-
ko, Kosyginu ir Suslovu. Šių tri
jų amžiaus vidurkis — virš 73 
meto, todėl vakary stebėtojai 
ėmė pranašauti, kad nepaprastai 
greit partijos hierarchijoje iški
lęs Černenko, 67 metų, yra ruo
šiamas tapti Brežnevo įpėdiniu. 

Garbuzovas vėl paskelbė, kad 
gynybai teks išleisti tą pačią su
mą, kaip pernai ir užpernai — 
17.2 bilijonus rublių. Vakarų 
žvalgybos žiniomis, karo reika
lams sovietai išleidžia apie 268.8 
bil rublių, tik oficialiame biu
džete gynybos sumos yra paslėp
tos kitose biudžeto vietose. Mi
nistras Garbuzovas aiškino, kad 
vyriausybė siekia nusiginklavimo, 
tik tie "imperialistai" vis gink
luojasi ir siekia didinti tarptau
tinius įtempimus. 

Vakarų korespondentai negali 
pamiršti piktos Brežnevo kalbos 
partijos centro komitete lapkri
čio 27 d. Jis kaltino šį kartą ne 
tik žemesnius valdininkus, bet 
palietė pačią ministrų tarybą ir 
net pačią partiją. Brežnevo kal
boje nurodoma, kad nežiūrint 
valdžios skirtų didelių sumų — 
50 mil. rublių — plieno, naftos, 
akmens anglių pramonės nepa
kankamai gamino energijos, kad 
daug kur ji eikvojama. 

Valstybės planavimo komitetas 
gavo barti už statymą projektų, 
kurie stovi nebaigti jau 12 metų. 
Centrinės įstaigos ir departamen
tai buvo apsileidę, kalbėjo Brež
nevas, nepakankamai parūpina
ma vartotojų prekių: pieno, mė
sos, metalų, anglių, žibalo. Kai 
kurios įstaigos blogai vykdė par
tijos nutarimus, kai kurie valdi
ninkai žiūrėjo į juos "per leng
vai". 

Daugiausia užsienio komenta
torius stebino Brežnevo kritika 
partijai. Politinio indektrinavimo 
kokybė prasta, partijos propagan
da naudojanti generalinius išsi
reiškimus, kurie nieko nesako šir
džiai ar protui. Tarptautinės ži

nios stokoja preciziškumo ir grei
čio. Brežnevo kalba pasižymėjo 
pesimistinėm gaidom ir neįpras
tu atvirumu. 

Plačiai domina ir kiti pakeiti
mai vadovybėje,j£ruziios parti
jos vadas Sevardanadze tapo po
litbiuro nariu kandidatu. Šis pa
kėlimas sukelia mįslę, nes polit-
biure pietinei imperijos daliai 
jau buvo atstovas — Azerbei-
dzano partietis Geydar Alijev. 
Spėjama, kad gruzino pakėlimas 
arba reiškia naują akciją prieš 
Gruzijos nacionalizmą, arba — 
nuolaidą tai respublikai. 

Įdomus ir naujo žemės ūkio 
tvarkytojo paskyrimas. Jis yra 
Michailas Gorbačevas, Stavropo
lio srities vadas ir artimas įta
kingo politbiuro nario Suslovo 
bičiuli-. 

Solženicinas rašo 
naują veikalą 

Paryžius. — Iš Sovietų Sąjun
gos ištremtas, dabar Jungtinėse 
Amerkos Valstybėse įsikūręs žy
musis rusų rašytojas Aleksandras 
Solženicinas rengia naują pla
čios apimties istorinį veikalą 
"Raudonasis Ratas". Du pirmieji 
šio veikalo tomai, kuriuose apra
šomi Rusijos praeities istorijos 
vaizdai, jau anksčiau buvo pasi
rodę antrašte "Rugpjūčio ketu
rioliktoji". Šį monumentalų 
Aleksandro Solženicino istorinį 
veikalą sudarys iš viso aštuoni 
tomai. Paskutinieji tomai lies 
rusų revoliucijos laikotarpį, 1916 
-uosius — 17-uosius metus. Alek
sandras Solženicinas Tašo šį vei
kalą, pasinaudodamas Amerikos 
universitetuose surinkta doku
mentine medžiaga, to laikotarpio 
tiesioginių liudininkų suteiktomis 
žiniomis. Paryžiuje veikianti rusų 
knygų leidykla pranešė, jog ji da
bar ruošia Aleksandro Solženici
no raštų pilno leidimo pirmuo
sius devynis tomus. 

Hong Kongas. — Užsienio "ki
nologai" labai susirūpinę, nes ta
po sunku iššifruoti, kas iš tiesų 
vyksta komunistinėje Kinijoje. 
Šalia gan patikimų žinių iš ja
ponų žinių agentūros ir iš komu
nistinių laikraščių Hong Konge, 
ateina ir sufabrikuotų gandų, kur 
riuos skleidžia sovietų propagan
dos mašina. 

Pekine pasirodė labai kontro
versiniai sieniniai laikraščiai, ku
riuos apstoję skaito šimtai kinų. 
Viename 12 lapų laikraštyje aiš
kiai rašoma, kad "pirmininkas 
Mac senose savo amžiaus dieno
se rėmė "ketvertuką" ir padarė 
nemažai klaidų". Kada amerikie
tis kolumnistas Novak paklausė 
vicepremjerą Tengą, ar sieniniai 
laikraščiai tiesą rašo, kad pirmi
ninkas Mao buvo 70 nuoš. teisin
gas ir 30 nuoš. klaidingas, Ten-
gas atsakė, kad teisingumo nuo
šimtis turėtų būti aukštesnis. Pa
klaustas, ar Mao buvo 100 nuoš. 
teisingas, Tengas nusijuokęs at
sakė, kad — ne. 

Lyginant su sovietų pravestu 
Stalino kulto panaikinimu 
Chruščiovo dienomis, reikia atsi
minti, kad Mao Kinijai buvo 
daug svarbesnis asmuo, negu Sta
linas Sovietų Sąjungai. Mao bu
vo ir Leninas ir Stalinas ir Mark
sas viename asmenyje. Mao Kini
joje įsteigė komunizmą ir jam 
vadovavo. Kelios kinu kartos iš
augo skaitydamos "katekizmą" 
— Mao raudonąsias knygeles, 
kurios turėjo atsakymą visiems 
gyvenimo klausimams. Dar šių 
metų vasario mėn. mokytojas Ho 
Chun Shu buvo nuteistas mir

ties bausme už prieš Mao nu
kreipto lapelio parašymą ir pla
tinimą. Jis buvo tuoj po teismo 
sušaudytas. Ūkininkas Teng 
Ching Shan dar tebesėdi kalėji
me, gavęs 15 metų už "pirminin
ko Mao šmeižimą". 

Skaityti Pekino laikraščiuose, 
kad Mao buvo persenęs ir kvai
las, nežinojo, ką daro, yra dide
lis nukrypimas nuo ligšiolinės 
Kinijos linijos. 

Washingtone Kongreso Jungti
nis Ekonominis komitetas pa
skelbė 880 puslapių raportą apie 
Kinijos ekonomines viltis. Jei Ki
nijai ir pavyktų įgyvendinti vi
sus ekonominius "šuolius", ji 
2000 metais pasiektų pusę to, kas 
pagaminama Amerikoje. Jei Kini
ja kreips didesnį dėmesį į moder
nų ginklavimąsi, tai nukentės jos 
pramonė. Žemės ūkio augimas tu
rės sunkumų žygiuoti kartu su 
su gyventojų prieaugliu, nors ir 
nebūtų gamtos nelaimių, potvy
nių, sausrų ir pan. Šiuo metu, 
pagal gamybą ir jos augimą, Ki
nija užima pasaulyje penktą vie
tą po Amerikos, Europos Bendro
sios Rinkos, Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos. Net ir optimistiškiau
siais atvejais, Kinija galėtų tik iš
silaikyti dabartinėse pozicijose^— 
penktoje vietoje, po sovietų, ku
rie iki 2000 metų turėtų būti 
pralenkti Japonų, rašoma toje 
studijoje. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
—'Prekybos departamentas tre

čiadienį pakelbė, kad spalio mėn. 
Amerika eksportavo prekių ma
žiau, negu pirko užsienyje. Defi
citas — 2.1 bil. dol. Jau 29 mė
nesiai Amerika daugiau perka, 
negu parduoda. Vien naftos ame
rikiečiai iš užsienio pirko už 3.5 
bil. dol. Ši žinia tuoj numušė 
New Yorko biržoje akcijų vertę. 
. — Kinijos vicepremjeras Teng 
pareiškė japonų politikui Takei-
ri, jog Kinija galėtų normalizuoti 
santykius su Amerika per dvi se
kundes, jei Amerika atsisakytų 
ryšių su Taivanu. Tada Tegas pa
sakė galėsiąs "ramiai išeiti ir 
prisijungti prie.Markso, kur jis 
bebūtų". 

— Spalio mėn. Amerika im
portavo iš užsienių 1,715,239 
tonų plieno, daug'ausia iš Euro
pos. Visų metų plieno importas 
sieks apie 20 mil. tonų. 

— Iš Rodezijos vis išvažiuoja 
ten gyvenę baltieji. Spalio mėn. 
emigravo 1,834 asmenys. Rodezi-
jon atvyko tik 252 imigrantai. 

— Trečiadienį Jungtinės Tau
tos minėjo "Palestinos solidaru
mo dieną". Amerika šią šventę 
boikotavo. 

— Prezidentns Carteris priėmė 
Tuniso premjera Hedi Nouirą, 
kurį pagyrė dėl nuosaikios Tuni
so politikos. Tunisas jau 1965 
m. pripažiųo 1/raeliui teisę tu
rėti valstybę. 

— Apie 5,000 vietnamiečių pa
bėgėlių tyčia sužalojo savo lai
vus, užplaukdami ant Malaizijos 
krantų, kad policija negalėtų jų 
varyti atgal į jūrą. 

— Jau visa savaitė, kai iŠ Si
cilijos ugniakalnio Etna veržiasi 
dūmai ir pelenai. Jau 30 metų 
ugniakalnis nerodė tokio veiklu
mo. 

— Arabai vaikai Palestinos die
ną, — trečiadienį apmėtė Izrae
lio kareivių sunkvežimius akme
nimis. Arabai buvo uždarę par
duotuves Izraelio okupuotose sri
tyse. 

— Sirija paprašė Sovietu Są
jungos daugiau modernių karo 
lėktuvų ir SAM priešlėktuvinių 
raketų. 

— Popiežius Jonas Paulius II-
-sis buvo labai šiltai sutiktas 
jaunimo audiencijoje, kurioje jis 
juokavo, kilnojo vaikus ir pada
rė klaidą, tardamas sunkų italų 
žodį "eontemporaneamente". 
Žmonėms pradėjus juoktis, popie
žius tarė: "Matau, kad visi labai 
patenkinti, kai popiežius padaro 
klaidą". 

— Amerikos prekyboje su Ja
ponija spalio mėn. vėl gautas de
ficitas. Iš Japonijos pirkta už 
2,12 bil. dol. o Japonijai parduo
ta už 1,25 bil. dol. 

—Prezidento Trumano našlė 
Bess Truman, 93 m., serga Kan-
sas City ligoninėje. 

Turės parinkti 
naują prezidentą 

Alžiras. — Alžiro prezidento 
sveikata eina blogyn, pareiškė 
švedas gydytojas dr. Jan Walden-
strom, 72 m., kurio vardu pava
dinta liga, kuri kamuoja prezi
dentą Boumedienne. Liga naiki
na raudonus kraujo rutuliukus, 
kaulų smegenis. Ligonis serga 
inkstų liga ir turi kraujo krešu
lį galvoje. Jis esąs per silpnas 
operuoti. 

Tarp Boumedienne įpėdinių 
daugiausia minimi jam artimas 
užsienio reikalų ministras Abde-
laziz Bouteflika ir pulkininkas 
Salah Yahiaoui, buvęs karo mo
kyklos viršininkas, dabartinis 
valdančios "laisvinimo partijos" 
pirmininkas. Dar minimas buvęs 
policijos viršininkas, dabartinis 
naftos ministeris pulk. Ahmed 
Bencherif. Naują prezidentą tu
rės parinkti revoliucinė aštuo
nių asmenų taryba. Visi minėti 
kandidatai yra tarybos nariai. 

Alžiro prezidentas Boumedienne 
sunkiai serga. Jį gydo iš įvairių 
salių suvežti daktarai. Laikinai jo 
pareigas eina aštuonių asmenų ta
ryba. 

Amerikai rupi 
Pekino įvykiai 

Washingtonas. — Valstybės 
dept sekretoriaus asistentas Ry
tų Azijos reikalams Richard Hol-
brooke pasakė Moterų Demokra
tų klubui, kad JAV vyriausybės 
tikslas yra sunormalinti ryšius su 
Pekino vyriausybe, Amerikai rū
pi, kad Taivano klausimas būtų 
išspręstas taikingai. Stipri, saugi 
ir taikinga Kinija yra Amerikos 
interesuose, pareiškė Holbrooke. 

Aukšti departamento pareigū
nai neslepia, kad Kinijos politi
niai įvykiai Washingtonui rūpi, 
nes ten buvo laukiama pastovaus 
periodo. Vis didėjanti kontaktai 
su Kinijos vyriausybe ir jos sutar
tis su Japonija laikomi gerais 
ženklais. Hua-Teng partnerystė 
Pekine sukūrė pastovumą ir bu
vo naudinga Kinrjos-Amerikos 
santykiams, pareiškė aukštas pa
reigūnas. 

Sekretorius Vance įsakęs savo 
Kinijos reikalų specialistams pa
ruošti jam naujų įvykių analizę. 

Karalius Carlos 
lanko Argentina 

Buenos Aires. — Ispanijos ka
ralius Juan Carlos su karaliene 
Sofia baigia lankyti Pietų Ameri
kos šalis. Iš Peru karalius atvy
ko į Argentiną, kur posėdžiavo 
su prezidentu Jorge Rafael Vide-
la ir kitais dviem karinės chun
tos vadais. Karalius padėjo vaini
ką prie paminklo gen. Jose de 
San Martin, kuris kovojo praėju
siam šimtmety už P. Amerikos 
valstybių nepriklausomybę nuo 
Ispanijos. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 1 d.: Eligrjus, Nata

lija, Butigeidis, Giedrimė. 
Gruodžio 2 d.: Evazijus, Bibi-

jana, Svirgaila, Skirmantė. 
Saulė teka 6:57, leidžiasi 4:21. 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, tem
peratūra dieną 40 1., naktį 20 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 1 d. 

4144 8 a Mftpfevroud. 
847-1729, darbe 260-7567 

DL 60632 

"DRAUGO" SPORTO 
APŽVALGOS REDAKTORIUI 

Dėl buvusių uosto darbininku 
streikų, "Draugo" rugpiūčio 25 
dienos numerį gavau labai pavė
luotai ir dėl tos priežasties ne
galėjau anksčiau atsakyti į "Spor
to Apžvalgoje" tirpusį "Patiksli
nimą", kuriame rašoma, kad 
SALFASS pirm. Pranas Bemeckas 
iš Toronto praneša, kad Austra
lijos Liet. Fiz. Lav. ir sporto 
s-gos pirmininko Antano Laukai
čio tvirtinimas, liečiąs pasaulio 
lietuvių sporto sąjungą, buvo ne
tikslus. Tokia sąjunga nėra įsteig
ta, ji buvo tik diskutuojama ir 
bus pristatyta 5ALFASS-gos vi
suotiniam suvažiavime tolimes
niam svarstymui. -

Perskaitęs šitą P. Bemecko 
"Patikslinimą", tik širdies prie
puolio negavau. Toronte ir vė
liau plačiai diskutuojant Detroi-

vybėms priimti ir jų suvažiavi
mams patvirtinti. 

4. PLFASS-ga rūpinasi, kad 
atskiri sporto padaliniai būtų at
stovaujami visuose Lietuvių Bend
ruomenės vienetuose. 

5. PLFASS-ga įsipareigoja or
ganizuoti bendrus sporto rengi
nius. 

6. Si deklaracija skelbiama pa
saulio lietuvių spaudoje, nuora
šus pasiunčiant ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei. 

Pranas Berneekas. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 

sąjungoc centro valdybos 
pirmininkas 

Antanas Laukaitis, 
Australijos Lietuvių fizinio 

auklėjimo sąjungos pirmininkas 

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME 
BUS KARŠTOKA 

Kaip jau pranešėme, sąjun-

Lituanicos klubo valdyba 1978 metais. Sėdi iš kairės: Pijus Stončius. aldermanas Kenneth Jakšy, Gedimi
nas Bielskus ir Jonas Juška. Stovi iš k.: Jonas Lisauskas. Leonas Jokubauskas, Robertas Cibas, Gotfr. Gra-
bys Leonas Juraitis. Antanas Viktorą, Don Brondonisio ir Bruno Trapikas. Nuotr. V. Vaičiūno 

suaugusių trys komandos baigė be didesnių diskusijų Kai 1978 m. krepšininkų sąrašą. 
sezoną sėkmingai, tuo negali pa Azijos futbolo lyga atmetė bent Jame figūruoja A. Rupšienė, 
sigirti jauniai, jaunučiai ir ma
žiukai. Jiems verkiant reikia 
rūpestingesnių ir labiau pasi
šventusių vadovų — tvarkyto
jų. Sezonui baigiantis, susiorga 
nizavo moterų futbolo koman
da, kurią treniruoja pats H. Je-
nigas. Jis įsitikinęs, kad sekan
čiais metais š i komanda jau 
dalyvaus pirmenybėse ir bus 
17-ji komanda Chicagoje. 

Kaip jau rašėme. Lituani-

kokį kontaktą su Izraeliu, FI- antra gynime, ir V. Šulskytė 
FA prezidentas Havelange Zeselknė, ketvirta centro pozi-
griežtai pareikalavo, kad Izrae- cijoje. Abi iš Vilniaus Kibirkš-

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 
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countries. $37.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimą: u i gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokest}, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 
'metams 6 mėn. 3 mėn. 

Cbicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J-A.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U . S A . 37.00 19.00 15.00 
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• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. sėsta £ vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus. Redakcija už 
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8:30 — 12:00. /į bimų kainos prisiunčiamos gavus 

j • S prašymą. 

lis būtų įjungtas j vieną iš Eu-
ropos grupių. 

Visos šios kvalifikacinės var- j 
žybos turi būti baigtos iki 1980 
m. balandžio 15 d. 

ties. 
Kaunas. 

ras B. Juškaitis. Kiek apvylė šuolis į aukštį ir 200 metr.,ant-
jaunasis Krejeris, likęs 4-je rądieną :šuolis j tolį, iet is ir 800 
vietoje. mtr. bėgimas. 

Čia baigėsi Lietuvos; Puerto Rico. Čia pasibaigęs! 

te, dalyvaujant eilei SALFASS-
-gos narių ir atstovaujant Ame- j S 0 6 atstovų suvažiavimas pra-
rikos, Kanados ir Australijos spor- Į sideda šį šeštadienį Clevelando 
tininkus, buvo 1978 m. liepos į Lietuvių namuose. Programoje ca turi ir savo ledo ritulio ko-
3 dieną įsteigta Pasaulio Lietuvių; visa eilė svarbių punktų, tačiau maodą, kuriai vadovauja Ro-
Fizinio auklėjimo sąjunga. Vėliau j kai kurie iš jų, atrodo, sukels bertas Cibas. Netrukus ji pra-
Detroite, Alg Rugieniaus namuo- j itin aštrias diskusijas. Bene d e d a sa-vo sezoną. 

įdomiausias buse aukščiau pa-1 T a iP s u P w k i a nuotaika buvo ^ B M'giadbach _ s . B r e s . 
talpinatas Australijos Lietuvių pradėtas 1979 metų sezonas su l a u ' V1 g p g g ^ r g — Hertha 
sporto sąjungos pirmininko An- geriausiais linkėjimais iš mūsų BSC g ^ ^ 2-1 j r AC Milanas 

Dėl Europos kraštų UEFA 
pokalo šio rato rungtynių pa
sekmės: R. S Bielgrad — Ar-i ~~ 

Budapest <iilillllllliiiiililiiiiiiiliiiiiliilllilllllllillill 

stalo teniso pirmenybės. Mote- pasaulio lengv. atletikos federa! 
rų meistere tapo Lina Matai- į cijos kongresas tarp eilės svar i — Jokia siela nėr vieniša, pa-
tytė iš Vilniaus, antra kaunietė bių nutarimų nutarė nuo 1981 j k o i e i y r a žmogus, kuriam ga-
A, Stankienė, trečia vilnietė m. moterų penkiakove pakeisti!,. . . . i - , - - v. „ n . . . ' . , , . . . .. , ~. ,- . - „ bu justi pasitikėjimą ir pagarbą. N. Baronaite. Vyrų titulą laime j septmkovę. Pirmą dieną butų i 
jo kaunietis E. Zakarianas, ant 100 mtr. su kliūtimis, rutulys, į George Eliot 

se, taip pat dalyvaujant ir org. 
k-to sekretoriui J. Karpiui, buvo 
šis įsteigimas plačiai diskutuo
tas. Toronte buvo taip pat mū
sų nutarta, kad SALFASS valdy
ba parengia šios sąjungos statu
tą ir jį pateikia SALFASS ir vė
liau ALFAS suvažiavimams. Bu
vo nutarta prašyti Alg. Banelį ir 
Alg. Rugienių šį statutą oficia
liai parengti. Nežinau kas atsiti
ko Pr. Berneckui ir jo vadovau
jamai SALFASS-gai, nes iki šiol 
aš dar negavau iš jų nei vieno 
laiško, nors į Torontą parašiau 
jau du. Taip pat man neaišku, 
kodėl nei vienam Amerikos ir 
Kanados lietuviškam laikraštyje 
netilpo mūsų pasirašytoji SAL
FASS ir ALFAS rezoliucija, ku
rioje yra aiškiai pasakyta ir ką 
mes dar asmeniškai nutarėme, 
kad ši rezoliucija tilps visoje pa
saulio lietuvių spaudoje. Iš savo 
pusės aš tą nutarimą įvykdžiau 
ir abiejuose Australijos lietuvių 
laikraščiuose jis tilpo. 

Siunčiu jums, Gerb. Redakto
riau, šios rezoliucijos kopiją ir 
prašau ją įdėti į jūsų "Sporto ap
žvalgą", nes tikrai aš nebuvau 
klaidingas ir žmonių akyse neno
riu likti melagis, tikėdamasis, kad 
ŠALFASS-ga ir buvęs suvažiavi
mas, ras reikalo ir mums apie 
šį reikalą ką nors pranešti. Bū
tų tikrai labai skaudu, jeigu tik 
sukurtoji ir taip svarbi PLFASS-
-ga, dar net nepradėjusi savo 
darbo, būtų, dėl man nežinomų 
priežasčių, numarinta. To nei aš, 
nei Australijos lietuviai sporti
ninkai tikrai nelaukia. 

Su geriausiais sportiniais 
linkėjimais 

Antanas Laukaitis, 
ALFA pirmininkas 

SALFAS IR ALFAS 
DEKLARACIJA 

Pasaulio Lietuvių dienų metu, 
1978 m. liepos 3 d. Toronte, 
Kanadoje, 'usirinkę Siaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos ir Australijos 
Lietuvių fizinio auklėjimo sąjun
gos atstovai nutarė: 

1. Steigti Pasaulio Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto sąjun
gą (PLFASS), kurios tikslas bū
tų apjungti visus pasaulio lietu
vius sportininkus ir koordinuoti 
bendrą sportinę veiklą. 

2 PLFASS-ga savo veiklą de
rina su Pasaulio Lietuvių bendruo
menės bendrąja veikla. 

3. PLFASS-gai įstatus ir jos 
veiklos programą parengia SAL-
FASS-gos valdyba, kuri laike še
šių mėnesių pateikia Siaurės Ame
rikos ir Australijos sporto vado-

senal London 1-0, H 
— Ajax Amsterdam 4-1. VFB 
Stuttgart — Dukla Prag 4-1, R. 
Strassburg — MSV Duisburg 

tano Laukaičio laiškas. Centro puses 
valdybos pirm- Pr. Berneckui 
reiks gerokai pasitempti, kad 
A. Laukaitis neliktų melagis 
ir kad suvažiavimas pajėgtų 
suprasti ir pateisinti anos Pa
saulio Lietuvių sporto sąjungos 
skubotą ir nelabai apgalvotą 
įsteigimą. 

Kitas nemažiau įdomus klau 
simas yra dalyvavimas su ko
kiom nors sporto varžybom se
kančią vasarą pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Europoje. 
PLB pirm. inž. V. Kamantas ir 
V. Kleiza jau senokai pareiškė 
pageidavimą tokių varžybų, 
o taip pat ir paskyrimo mūsų 
sąjungos atstovo prie PLB. 
Centro valdyba iki šiol nespė
jo tokio atstovo rasti, o gal dar 
įdomiau, kad jaunimo kongre
so programa jau sudaryta ir 
jokių sporto varžybų nerasta 
reikalo numatyti. Ar sąjunga 
neatrodys tik besibraunanti Pasaulio Futbolo federacijos 
ten, kur nelabai pageidauja- grupinis suskirstymas 1980 m. 
ma? Jau atsižvelgiant į tai, kad Olimpiadai susilaukė iš pirmos 
ką nors rimtesnio suorganizuo- grupės Rytų bloko valstybių 
ti neįmanoma dėl laiko stokos, smarkios kritikos. 5ią grupę su-

Belinkėdami suvažiavimui sėk daro Vengrija, Lenkija. Rytų 
mingo darbo, kiek pribijome, Vokietija, Bulgarija ir Čekoslo-
kad dauguma programos punk- vakija, kurios pokarinėse olim-
tų vėl bus vos apgraibomis pa- piadose gerai pasirodė Štai 

IManchester City rungtynės ati-
; dėtos dėl per tirštos miglos. 

• 
Europos kvalifikacinėse var

žybose Ispanija — Rumunija 
j 1-0, Olandija — Rytų Vokietija 
j 3-0 ir Lenkija — Šveicarija 2-0. 

Vytauto* A.Krikščiūnas 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Chicaca, Pereitą šeštadienį 

Oak Brook teniso klubo aikštė
se įvyko antros šio sezono 
"round robin" varžybos. Jos ta
čiau buvo pirmosios suorgani
zuotos naujosios valdybos ir 
puikiai pravestos A. Bakaičio. 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja N"ew Jers*y. New York ir Con-
nrcucut lietuviams ! 
Kas šeštadienj nuo * iki o vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Štokas 
1467 Foroe Drlve 

Mountainside, X. J. 07092 
Tel. 232-5505 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
is Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 me». 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 
iiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiimiiiiii.'iiitmiiiim 

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boilding) Tel. LL .5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

į Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 

S O P N I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-

Atrodo, kad nauja valdyba yra I madienio iki penktadienio 3:00 

Leonas Jokubauskas 
Nuotr. V. Vaičiūno 

OLIMPINIS 
SUSIGRUPAVIMAS 

ant gero kelio ir entuziazmo jai 
netrūksta. Nenuostabu, kad na
rių skaičius jau prašoko šim
tinę. 

Maskva. Sąjungos krepšinio 
federacija paskelbė geriausių 

3:30 vai. popiet . — šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8 :30 iki 9 :3o v. ryto 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S . M A F L E W O O D AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Bfarqoette Medical Center 
•132 So. Kedzie Avenoe. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 Iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAJbroak 5-30<S. 

ii 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, tre*. ir šešt. 

tik susitarus. 

Vengrija laimėjo tris kartus 
aukso medau' ir kartą sidabro. 
Lenkija 1972 m. laimėtoja ir 
1976 m. antrą vietą, Rytų Vo
kietija 1976 m. (paskutinėje 
olimpiadoje), aukso medalį ir 
t. t. FTFA pasiaiškino, kad su
grupavimas įvyko pagal geogra 

muose su pasisekimu praėjo f i n ę padėtį. Rytiečių laikras-
dar vienas mūsų futbolo klubo g ^ kritikavo, " kad keturioms 
Lituanicos metinis balius. Prie stipriausioms yra užkirstas ke-
įėjimo kiekvienas nemokamai 
gavo J. Juškos puikiai paruoš
tą metinį leidinėlį Klubo pirm. 

liesti, posėdžiaujant net ir sek
madienį. 

FUTBOLAS 
P. K. LTTUANICJOS 
METINIS BALIUS 

Pereitą šeštadienį Saulių na-

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistą!, vttarrtfnai, Importuoti kvepalą!, gydomos žoles k t t 

Važiuojamos kėdes, rementa! ir kt., pirkt! ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

G. Bielskus trumpai padėkojo 
už sėkmingą sezoną ir pa
sidžiaugė įsigytomis nuosavo
mis klubo patalpomis. Tolimes
nei programai vadovavo buvęs 
klubo pirm. Vytas Miceika, 

lias j laimėjimą, tuo būdu kai 
silpnesnės rinktinės kitose gru
pėse galėtu kvalifikuotis. Jie paj 
vadino šį sugrupavimą diskri-j 
minuojančiu. 

Nežiūrint jų protestų, 1980; 
m. olimpiadoje Rytų blokas bus • 
atstovaujamas trijų rinktinių, i 
tai yra: SSSR. kaip šeiminin-

pralinksncunes svečius savo že- k a g R V o k i e t i j a > k a i p p a s k u t i -
maičiuojančia anglų kalba. H. I 
Jenigis įteikė trofėjas dviem ge 
riausiems žaidėjams, o senato
rius F. D. Savickas įteikė sti
pendiją Leonui Jokubauskui. 
Tai jau ketvirta stipendija, iš
rūpinta senatoriaus ir skiriama 
Lituanicos klubo žaidėjui. C. 
Jokubauskas studijuoja preky
bos mokslus Illinois universite
t e 

nės olimpiados laimėtojas ir 
pirmos grupės laimėtojas. 

Antrąją grupe sudaro: Jugo
slavija, Italija. Graikija, Aust
rija ir Turkija, trečiąją: Pran
cūzija, Olandija, Ispanija, Izrae 
lis ir Belgija ir ketvirtąją: V. 
Vokietija, Norvegija, Airija, 
Suomija ir Danija. 

Izraelio priėmimas į trečią 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to savt~f*gulafty' 

5 

OUP SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPT0 7 3 A % 

see u s for 
UQt&t financing, 

AT OUR 10W KATES 
WITH B E P A V M F N T 

TO FIT VOUB I N C O M l 

ESLE 

Mutual Federal 
Savinas and Loan p 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st 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. 

Ofis. teL 7S54477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybė — Nervu Ir 
Emocinės ligos. 

C R \ W F O R D MEDICAL BLDG. 
6440 S o . PMaeki Raad 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Reikia dar pažymėti, kad, jei j Europos kraštų grupę nepraėjo | 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K d A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki* 8 vai 
vak. Šettad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6600 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westem Ave^ Chicago 
Tel. 48g-444! 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 9L, Palos Heiglito 
TcLMl-0790 

Valandos pagal susitarimą 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KroiKiv m VAIKV U G O S 

SPKCIAMSTfi 
MEDICAL BITLDINV1 

3260 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. rioDiet. 
Ofs. t e l 737-1168, rez. 239-2910 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. IT 
penktad 3 ik4 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

A K i y LIGOS —. C H m r R G I J A 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AFE. 

Valandos pagal susitarimą. 
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PADRIKAS PAMINĖJIMAS 
Žiaurios priespaudos židiniai 

VIETNAMAS-KUBA-MASKVA _ _ . . R] . - _ . . . .... v .., . 
Sovietų Sąjungos 61-sios revoliucines sukakties paminėjimas vyko prieštaringose nuo-

Nelaimingi žmonės iš komu- žiūrima, ar pirkėjas turi revoliu-1 taikose 
nistų užgrobto Vietnamo turi cinės dvasios, ir tik po eilės svars-bėgti viską palikę, sumokėdami tymų gali būti nutarta jam leisti 
tarpininkams tūkstančius doleriu pirktis. Pasitaiko, kad žmogus, 
ir pergyvendami mirtinus pavo- norįs pirktis kostiumą, turi dvi 
jus nuskęsti jūrose savo menkais savaites stovėti eilėje, kol jį pa-
laivais. Tai rodo, kaip baisiai ne- šauks, tada įmokėti iš anksto pi-
pakeliamas ir neteisingas komu- nigus ir dar laukti keturis mė-
nistinis režimas, kad žmonės ge- nesius, kol gaus tą drabužių ei-
riau rizikuoja sutikti nežinomą lutę. 
ateitį pabėgėlių varge ar net ri- Turintieji automobilį, gali 
zikuoti savo gyvybėmis, kad tik gauti 60 galionų gazolino per 
ištrūktų iš komunistų replių. mėnesį po 60 et., o jei nori dau-

Liudniausia, kad su komunistų giau, turi mokėti po 2 dol. už ga-
tironija visur yra tas pats. Nese- lioną. 
niai Kuboje lankėsi amerikietis Nusprendęs dažyti namus, sa-
Fred Ward, žymus foto žurnalis- vininkas kartais turi laukti dve-
tas, rinkdamas medžiagą žuma- jus metus, kol gaus reikia-
lui "National Geographic Maga- mas medžiagas. Jei gyvenančiam 
zine", kuris pateikia plačius duo- Havanoje sugenda kanalizacija, 
menis apie įvairius kraštus, žmogus kartais turi laukti du mė-
stengdamasis laikytis griežto be- nešiu, kol pataisys. Naujų pasta-
šališkumo. Šalia tos medžiagos tų keltuvai tesustoja tik kas tre-
žurnalui Fred Ward išleido vei- čias aukštas. Dauguma Kubos 
kalą "Inside Cuba Today", pasi- gyventojų vandenį iš vandentie-
rodžiusį knygų rinkoje šiemet, ko tegauna tik dvi valandas die-
Kuba mums darosi įdomi dar ir noje. Nuolat genda elektros jė-
tuo, jog iškyla įtarimas, kad ji gainės, pritrūksta šviesos, nebe
yra gavusi iš Sovietų Sąjungos veikia radijas, televizija. Blogiau-
lėktuvų, galinčių tarnauti agre- sia, kai dažnai sugenda elektra 
sijai, gal net ir su atominių me- moteliuose, kur apsistojusiam ne-
džiagų sprogmenimis. įprasta ir tenka grabaliotis po nc-

Fred Ward rinko faktus, ne- žinomus kampus, 
telkė kokios propagandos, bet ir Tie visi sunkumai priverčia ir 
jis pakartotinai pažymi, kokia moteris eiti į darbus, ko vyriau-
griežta kontrolė ir prievarta Ku- sybė ir nori. Tačiau dirbančios 
boję vyrauja ir kokius sunkumus moterys nevisada gauna tą patį 
komunistinis režimas krašto gy- atlyginimą, kaip vyrai. Kraštą 
ventojams atnešė. Nežiūrint, valdančiam politiniam biure tė-
kad apie pusė milijono ar dau- ra tik 6 moterys, taigi labai toli 
giau kubiečių pabėgo į užsienį, iki moterų •lygybės. 
palikdami savo tuščius butus su * 
visais įrengimais, Kuboje yra toks Religija susiduria su dideliais 
trūkumas patalpų, kad butai per- sunkumais. 1959 m. Kuboje buvo 
pildyti, susikrausčiusios kelios 800 kunigų ir 3,000 seselių, 1976 

•šeimos į tuos pat namus, susis- m. jau buvo belikę 200 kunigų ir 
paudusibs mažuose kambariuose apie 300 seselių. Daugelis užsie-
ir sąrašas laukiančių naujų butų niečių dvasiškių buvo ištremti. 
yra nepaprastai ilgas. Sostinėje Jaunimas turi išeiti griežtą kari-
Havanoje naujų pastatų mažai, nį parengimą. Mergaitės užrišto-

Mažas transistorinis radijo a- mis akimis sugeba išardyti rusiš-
pacatas Kuboje kainuoja 225 dol. ką šautuvą per minutę. 
Gyventojai verčiami "savanoris- Kubiečiai kaskart ryškiau ma-
kai" atlikinėti daugybę darbų, už to, koks didelis skirtumas tarp ko-
kuriuos negauna atlyginimo, munistų pažadų ir tikrovės. Fred 
Mokyklose jau nuo vaikų darže- Ward iš vieno kubiečio išgirdo 
lio varoma atkakli komunistinė prasitarimą: "Dabar Kuba nėra 
propaganda. Gyventojai visi pri- kubiečiams. Ji tėra tik rusams. 
rakinami prie darbų. Jeigu kas Tik pasidairyk — jie yra visur... 
nepaklauso įspėjimo dirbti, prie- Vyriausybė kalba apie laisvę. Ko-
varta nuvaromas į žemės ūkio kia gi čia laisvė?" Vienas jaunas 
darbus. Castro yra pareiškęs: "E- vyras pareiškė knygos autoriui, įgyvendinti. Esą, socializmo 
su įsitikinęs, kad jokiame kitame kad prasitaręs prieš vyriausybę plitimas pasaulyje niekada nebu 
Lotynų Amerikos krašte nėra gali gauti 20 m. kalėjimo. 
tiek griežtumo, kiek pas mus... Valstybinis eksploatavimas žy-
Viskas, ką žmonės čia žino, tai mus. Už prievarta iš gyventojų 

Šiais metais jau nesilaikyta į-
prastinės tvarkos Sovietų Sąjun-j 
gos revoliucijos sukakčiai minėti. 
Iškilmingi posėdžiai įvyko XI. 4. 
Tą dieną svarbiausią kalbą pasa
kė ministeris pirmininkas A. Ko
syginas "Kremliaus suvažiavimo 
rūmuose. L. Brežnevas ten labai 
trumpai tekalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos ir Vietnamo santykius. 

Lapkričio 7 vyko karinis para
das, eitynės ir suruoštas tarptau
tinis partiečių priėmimas, kuria
me L. Brežnevas teištarė 17 saki
nių. Mėgstančio kalbėti net iki 2 
valandų keliolikos sakinių šnekta 
rodo jo sveikatos būklę. 

Tą dieną aikštėje kalbėjo ir 
gynybos ministeris D. Ustinovas, 
užsiminęs "imperialistinių sluoks" 
nių siekimą šaltojo karo ir Peki
no vadovų politiką, keliančią rim
tą pavojų taikai ir socializmui". 
Jis užtikrino, kad "Tarybų Sąjun
gos ginkluotosios pajėgos palaiko 
nuolatinę kovinę parengtį ir pa
tikimai saugo taikų mūsų liau
dies kuriamąjį darbą". 

Visus svarbiausius klausimus 
narpliojo A. Kosyginas, jau se
niai bebraškąs, bet šį kartą pa
vadavo sergantį partijos diktato
rių ir rusišku papročiu jį įkyriai 
garbino. Ten ir buvo aptartos So
vietų Sąjungos politikos gairės, 
kurias glaustai aptarsiu. Pradedu 
nuo vidaus politikos. 

Iškilus pasigyrimas 

Sovietų Sąjungoje jau seniai y-
ra žinoma taisyklė: perdėtai kal
bose pasigirti, garbinti praeities 
ir dabarties stabus ir visada dvi
prasmiškai skurdų gyvenimą va
dinti gerove, atsilikimą - pažan
ga, o priespaudą laisve. Atsili
kimus ir negeroves tik puse lūpų 
teužsiminti. Rusiškasis imperia
lizmas ir kitos negerovės nutyli
mos ir jos terandamos svetur, 
šiuo metu kom. Kinijoje ir kitose 
užsienio valstybėse. Tos taisyklės 
laikėsi ir A. Kosyginas. 

Pranešėjo žodžiais "tarybinė 
liaudis" pasiekė nepaprastų lai
mėjimų. Socialistinis bendravi
mas niekada neturėjęs tokių pa
lankių sąlygų taikai ir pažangai 

įs
iu

vo toks platus. 2inia, jis nutyli 
ir niekada nebuvusią socialistinių 
kraštų neapykantą. 

GEDIMINAS GALVA 

dies ūkio organizavimas, privati 
nuosavybė suskaido, o visuome
ninė - vienija žmones ir t.t Visi 
šie teiginiai yra nepagrįsti ir net 
prieštaringi. Visa tai išryškėja 
padrikoje pranešėjo kalboje. 

Per 61 m. komunistų partijos 
garsiakalbiai nuolat tais klausi
mais kalbėjo, bet nesugebėjo pri
sivyti vakarietiškų kraštų, pasiek
ti jų padarytos pažangos. Tai pa
mini ir pranešėjas: "Kai kurių 
klausimų sprendimas atsilieka 
nuo gyvenimo reikalavimų. Ūky
je, kiekvienoje jo šakoje, apstu 
neišnaudotų galimybių. Mes dar 
neišmokome rūpestingai naudoti 
maistą ir žaliavas. Mūsų šalyje 
neretai sunaudojama daugiau 
metalo, cemento, medienos ir 
kitų medžiagų, negu iš tikro rei
kia. Mes dar daug ko turime pasi
mokyti". Iš ko mokytis? 

Pranešėjas dažnokai pasimetė, 
šoko nuo klausimo prie kito, pai
niojosi. Čia jis tarė, kad žmonės y-
ra pilnateisiai gamybos priemo
nių šeimininkai, tai vėl kartojo, 
kad komunistų partija valdo, įsa
ko, bet už savo darbus neatsako. 
Tai ryšku, kai jis užsimena apie 
darbininkų drausmę, darbo našu
mą, didesnius reikalavimus ūkio 
planavime, kuris priklauso ir 
nuo ministerio primininko. 

Ūkio šakos 
Ūkio šakų veiklos aptarimas 

labai lėkštas. Jis nurodė: "Pagrin
dinė ūkio tobulinimo kryptis -
gamybos aprūpinimas nauja 
technika. Turi būti įgyvendinti 
techniniai sprendimai, įgalinan
tys iš pagrindų pagerinti visų ū-
kio išteklių naudojimą". Šis tei
ginys prašosi išvados: kraštas 
techniškai atsilikęs. 

Pats didžiausias susirūpinimas 
krašto energetikos ūkiu. Pranešė
jas siūlė pertvarkyti energetikos 

sritį: plėsti šilumines ir branduo
lines jėgaines, taupyti naftą ir 
dujas, nepakeičiamas chemines 
žaliavas. Gali būti ir kita priežas-

PRISIMINTINAS A. A. PREL M. KRUPAVIČIUS 
S. RAUCKINAS 

Aštuoneri metai praslinko nuo 'gos sukaustytas bei mirtinai nu-
a. a. prelato Mykolo Krupavi- i alintas vis dar teiravosi, kas pa-
čiaus mirties. Palaidotas lietuvių j gelbės jam nuvykti į tomis daeno-
Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago-jmis vykstantį Chieagpjė Vliko 
je. Jo kapą puošia stilingas ne- į seimą, kad jame kartu su Lietu-
gendančio plieno paminklas. Chi- , vos vadavimo talkininkais galėtų 
cagos lietuviai ir gausių liet. or-j aptarti tolimesnį kovos vedimą. 

tis - s sė- ganizacijų vadovybės ir veikė-; I seimą nebenuvyko, priešingai, 
jai, atsisveikindami velionį, iš- į visi seimo dalyviai atvykę pager-
reiškė jam pagarbą ir dėkingumą į bė jį jau karste pašarvotą, 
už pavyzdingai atliktą pareigą j Valstybingumo ir lietuviškumo 
Lietuvos ir lietuvių tautos tamy- ' fdėjas Krupavičius laikė neišskiria-
boje. Prie atviro Krupavičiaus, momis. Jos viena kitą papildo, 

mimas ir kliūtys naujus šaltinius 
naudoti šiaurinėje srityje. 

Ir apie žemės ūkį teišsitarta la
bai glaustai. Nuo 1965 m. į 
žemės ūkį įdėta 320 bil. rub., tai
gi 3,4 kartų daugiau kaip per vi
sus ankstenius metus. Šiais me
tais derlius sieks 230 mil. to., 
nors vasara buvo šaltoka, o ru
duo labai lietingas. 

Komunistinė demokratija ir 
žmogaus laisvės 

stiprina, remia. Jas galima ap
tarti vienu žodžiu — lietuvybė. 
Jos abi siekia to paties tikslo — 
nepriklausomybės valstybei ir lais
vės tautai. Valstybingumo idėja 

karsto ne vienas kalbėtojų paža
dėjo eiti tuo keliu, kuriuo ėjo ve
lionis. 

Gal šiandien būtų pravartu 
prisiminti tuos velionio darbo eta
pus, kuriuos iškėlė ir vertino prieš j tiesia kelią į suvereninės Lietuvos 
aštuonerius metus liet. visuome- \ valstybės atstatymą, jos sukūrimą 

| nės atstovai, taikydami įvairius ti- \ bej išlaikymą. Tai gali atlikti tik 
Keisčiausia pranešėjo šnekta a- '' tūlus, kaip didysis valstybininkas, į gyvoji lietuvių tauta, sąmonin-

pie demokratiją ir žmogaus teises, j didysis lietuvis patriotas, Lietuvos ; gį patriotai lietuviai, ne kas ki-
Jis taria: "Partija nuosekliai vykdo j valstybės nepriklausomo gyveni- tas. Šių idėjų skelbimas ir pastan-
socialistinės demokratijos tobuli- į mo kūrėjas, Pasaulio Lietuvių j gOS jas įgyvendinti Krupavičiui 
nimą.Vis plačiau žmonės dalyvau- j Bendruomenės kelio tiesėjas, di- j buvo šventa krikščioniška patri-
ja visuomeninių reikalų tvarkyme, j dysis kovotojas už laisvę ir teisę, otinė pareiga, kuri jį ir kiekvie-
Be socialistinės demokratijos par- Į žemės dalintojas bei kitais skam- • n ą lietuvį tėvynėje ir išeivijoje 
tija neįsivaizduoja žengimo į ko- j biais terminais. Reikia tikėti, kad j įpareigoja. Bandančius atsišlieti 
munizmą. Visa tai neatsiejama 
nuo valstybės, pagrindinio ko
munizmo kūrimo įrankio". 

Visa tai yra pranešėjo prama
nas. Ne Sovietų Sąjungos gyvento
jai, bet partijos vadovybė — dar 
vadinama proletariato diktatū
ra (demokratinis centralizmas ar 
socialistinė demokratija) rikiuo
ja valstybę ir jos veiklos sritis. 
Net ir Maskvos neaptartas komu
nizmas priklauso tik nuo partijos 
viršūnėlės. Sovietų Sąjungos pi
liečiams telieka vykdyti partijos 
valią ar priešintis ir būti pa
smerktiems. 

Pranešėjas ryškiai melavo: 
"Naujoji konstitucija užtikrina 
tikroviškas žmogaus teises ir lais
ves visose srityse. Šias teises ir 
laisves garantuoja mūsų politinė 
santvarka". 

Komunistinė santvarka tepri
pažįsta tik savąjį pasaulėžiūrinį, 
tautinį, visuomeninį partijos su
kurtą monopolį. 

panašūs atsakingų asmenų p a - | n u 0 tautinių pareigų Krupavi-
reiškimai buvo apgalvoti ir nuo- j 5jus vertino kaip pabėgėlius, iš-
širdžiai pasakyti, stengiantis ap- ! sigimėlius. Taip šiurkščius kalti-
tarti velionį kaip užtarnautos pa- i n i m u s velionis reiškė viešai kal-
garbos vertą asmenybę. Bet tai tik i boSe ; r savo raštuose be pykčio 
atitinkama proga pasakyti žodžiai, j j r pagiežos, tik pareigos suprati-
• Iš tikrųjų žymiosios asme- į m o skatinamas dirbti Lietuvai ir 
nybės yra pagerbiamos tiek, kiek į lietuvii4 tautai. Pagal Krupavi-
visuomenė domisi jų skelbtomis jį^ kas gina savo kalbą, atlieka 
idėjomis bei paseka jų pavyzdžiu. 

Kalbant apie prel. Krupavičių, 
tenka būti santūriu, prisimenant 
jo testamente išreikštą valią, 
kad po jo mirties kalbėtojai ne
liestų jo asmenį, bet tik tepri-

pareigą kaip karys gindamas savo 
tėvynę, kas numarina savo kal
bą savyje ar savo šeimoje, numa
rina ir savo tėvynę. Matydamas 
daugelio išeivių apatiją lietuviš
kiems reikalams, Krupavičius sa
vo knygoje "Lietuviškoji išeivi-mintų tuos idealus, Kunems lis . . , u - ja baiminosi, kad jie nesudary-visą gyvenimą tarnavo ir skelbė J . . . . ,',. v . i i • T • \T • tu didesnes dalies uz tuos, kūne 

kiekviena proga. Vargu įmanoma kalbėti apie Krupavičiaus skel 
btus idealus ar atliktus darbus, 

gyvena ir dirba Lietuvai ir lietu
vybei. Prieš tautinį abejingumą 

darbas. Jie nieko kito nežino, tik surenkamas taupmenis dažnais 
darbą''. atvejais nemokama palūkanų, o 

procentus skolintojai turi mokėti. 
Beveik visi kasdienio gyvenimo Čekių sistemos iš viso nėra. 

reikmenys Kuboje racionalizuoti, Tiesa, bandoma įvesti pageri-
gaunami su kortelėmis. Ir su jo- nimą sveikatingumo tarnyboje, 
mis reikia ilgai stovėti eilėse. A- švietime. Kai kas čia ir pasiekta, 
pie Kubą dabar sakoma, kad tai tačiau gyvenimo sunkumai dide-
"Uodegų kultūra", turint minty Ii ir kraštas suspaustas diktatūri-
ilgas laukiančių eilių uodegas, nės tironijos replėse. Gal būt, tie 
Tegalima pirkti su kortelėmis ne ekonominiai sunkumai ir verčia 
vien maisto, bet ir gazolino, tele- Castro gerintis Amerikai, kalbant 
vizijos, skalbimo mašinos, saldy- apie kalinių išleidimą ir kai ku-
tuvų. Jautienos tris ketvirtadalius rias kitas nuolaidas. 
svaro galima pirkti tik kas devin- Kubos pavyzdys nėra vieninte-
tą dieną. Vištienos svarą galima lis. Rusijoje keletą metų vadova-
pirkti tik kartą į mėnesį, taip pat vęs "Nevvsvveek" žurnalo l urui 
ir cukraus tik 4 svarai per mene- J. Dornberg savo knygoje "The 
sį. Ryžių per mėnesį leidžiama Soviet Union Today" skelbia: 
nusipirkti penkis svarus. Tik vai- "Sovietinė santvarka tokia, kad 
kai ir 60 m. sulaukę seneliai gali joje trūkumai, aukštos kainos, 
kasdien gauti pieno, o suaugusie- eilės laukiančių, menkaverčiai 
ji gali per mėnesį pirkti tris dė- gaminiai yra kasdienio gyveni-
žutes kondensuoto pieno. mo reiškiniai. Sovietinė moteris, 

Dėlto Kuboje svečių vaišini pavyzdžiui, eidama iš savo buto 
mas darosi nebeįmanomas, ne- vis pasiima savo tinMinį krepšį 
bent ateinantieji patys užkan- — o gal ką užtiks reto, sunkiai 
džius iš savo kortelių atsineša, gaunamo kur krautuvėje". 
Gyventojus slegia ir kainų nevie- Komunizmas, kaip nacizmas, 
nodumas. Kuboje gaminamo ro- yra pasaulio tironija ir kiekvie-
mo butelis turistui kainuoja 4- nas turim darytis šaukliu, savas 
7 dol., o kubiečiui 15-30 dol. Per jėgas ir 'laiką panaudodami įspė-
metus Kubos gyventojas tegali ti apie pavojus tuos, kurie jo ne-
pirktis vienus batus Jei nori gau- pažįsta, ir išryškinti jo pavojus 
ti šaldytuvą, reikia paduoti pra- priaugančioms kartoms, 
šymą. Apsvarstomas reikalas, J. Pr. 

Ūkinė pažanga 

Pranešėjo kalboje gausu prieš
taraujančių bendrybių: žmonių 
savarankiška kūryba, darbo žmo
nės pilnateisiai gamybos priemo-
monių šeimininkai, rūpinima
sis liaudies gerove, mokslinis liau 

; su aiškiomis mirties žymėmis ]is neliečiant jo asmens. Gal sis ve- L , . x., v. , i .^ . ,_ , . saukė organizuoti kryžiaus karą. lionio išsireiškimas nebūtu tie- , . , \ . . ,. . -^ _ -. . , -_ ,. Valstybingumo ir lietuviškumo siogiai pažeistas, jei butų galima I. , . ' . £ m .*. »... .~̂ » •T • «• i j I • - • Zel • i klausimais Krupavičius, buvo neprileisti, kad tai nėra griežtas įpa-i • , . . , j * - ^ * ! ^ • :_-. . . , , , T „ ; K ^ sus, nedarė niekam išimčių- ir reigonmas, bet daugiau švelnia ..' . , . T , _ - • 
r ' .̂  į-. .j neio i kompromisus. Ievynes rorma išreikštas pageidavimas. ., .. , ., • \ n « sa ;„ J~ 

r* , . . ,T ° . meilę jis laike krikščioniškąja do-
Gerbiant velionio nusistatymą neliaupsinti asmens, išvardinant 

jo atliktus darbus, kurių būtų ne
trumpa eilė, šiuo kartu norėtųsi 
kiek sustoti prie poros Krupavi
čiaus skelbtų idėjų, kurios mums 
šiandieną yra ypač aktualios — 
tai valstybingumo ir lietuvišku-

rybe, primindamas Kristaus aša
ras dėl artėjančio Jeruzalės tra
giško likimo. Krupavičius iki pa
skutiniosios savo gyvenimo die
nos sielojosi ir nerimo, matyda
mas lietuviškos išeivijos tauti
nio atsparumo bei atsakomingu-

L#B vadovai su Lietuvos atstovu dr. S. Bačkiu Washingtone. 7« kairės: 
JAV LB pirm. A. Gečys, tarybos pirm. R. Kudukis, D. Bačkienė, Kana
dos LB pirm, J. Simanavičius, Lietuvos atst. dr. S. Bačkis ir PLB 
pirm. V. Kamantas. 

- mo silpnėjimą. Pnes bet. kokias mo idėjos. Šios idėjos yra ne tik!,. f ».,». 
1 lietuvybę pažeidžiančias apraiš
kas Krupavičius energingai ko
vojo gyvu žodžiu, savo raštais ir 
veiksmais, kiek leido jo amžius, 
sveikata ir socialinė padėtis. Ne

aktualios, bet ir lemiančios da
bartį ir tolimesnę ateitį, kaip iš
eivijos išsilaikymo galimybę bei 
ištesėjimą vesti Lietuvos išlaisvi
nimo bylą, jei ir užsitęstų kiek il
gesnį laiką. Krupavičius šioms 
idėjoms įgyvendinti nesigailėjo 
nei ]ėgų, nei didelių pastangų. 
Vedė kietą kovą veik visą gyveni
mą iki mirties dienos. Sunkios li-

nustojo vilčių, kad lietuvių iš
eivijos ateinančios kartos paseks 
jo pavyzdžiu ir dės pastangas, ko
vojant dėl Lietuvos valstybes at-

(Nukelta į 4 pusi.) 

VISUOTINIS GYDYMAS 
Sen. Edvvard M. Kennedy, se

nato pakomisijos sveikatos rei
kalams pirmininkas, atvykęs į 
Chicagą antradienį pravedė ap
klausinėjimus, stengdamasis su
rinkti daugiau medžiagos įrody
mams, kad reikia įvesti visuoti

nio gydymo programą. Chica-
goje liudyti buvo atvykęs vie
nas kanadietis, kuris turėjo ke
turias širdies atakas ir sudė
tingą atviros širdies operaciją 
ir tesumokėjo tik 60 dol., nes 
Kanadoje jau veikia visuotinio 
gydymo programa. 

L A N G A S | SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 

Klausimą "ar tai Dora" kėlė sau tik dėl ilgos mei
lės sausros. Statė sau miražą ir Uiuziją, trokšdamas 
gražiuosius momentus atsigaivinti, atsiminti ją ir pa
matyti. Viešpatie, kiek buvo atitrūkęs nuo viso to, kas 
buvo! Nuo darbo, nuo nerūpestingo gyvenimo. Jei jis 
neatpažįsta Doros, ar atpažins bent savo darbą. Ar pri
simins statybos grafas, jei bendrovė pasauks atgal, 
sakydama "vėl tęsk... 

Tarsi drėgnu rankšluosčiu norėdamas atsigaivinti, jis 
ranka perbraukė veidą. Kai semafore pasikeitė šviesa, 
jis paspaudė pedalį. Kitoj gatves pusėj žvilgterėjo 
veidrodėlin, bet mėlyna masina pasuko į kairę ir din
go... Jis galėjo apsisukti ir ją kiek pasekti tam, kad 
būtų tikras, jog joje sėdėjo Dora. Kad žinotų, kur sus
tos, kur ji dabar gyvena. Bet šiuo laikų tas jam at
rodė bergždžia. 

Net Dora jis tingėjo domėtis. 
— Tai regresas, — save kritikavo, — ištižimas... 
Tegu, kas nori, Dora pasirūpina. Tegu padirbėją 

taip. kaip jis tiek metų be atodūsio vis darė. Jei jis 
neužsitarnavo sau ramumo, kam reikia iš viso gyven
ti? Rankos numojimas į dingusią jos mašiną atrodė 
mažas šykštuolio laimėjimas, kur jj išmokino ilgų 
mėnesių galvojimas, tingėjimas. 

Ar tokiom mintim jis užsiimdavo seniau? Ne. Net 
ranka jam sutirtėjo nuo tokios minties. Negi riešas? 
Juk seniai neskauda... Tiek laiko praėjo nuo avarijos, 

randai užgijo ir tos dienos niekad nesugrįš. Saulėleidis 
praėjo, bet kaip jis prasidėjo? Kada prasideda saulės 
nusileidimas? Kai šešėliai vis ilgėja, šviesos spinduliai 
dar prieš horizontą tarsi užsidega? Bet rausvas saulės 
kamuolys dar šauna raudonom dėmėm padangę nuda
žydamas... Horizontas dega, saulė dingsta, bet sau
lėlydžio ranka, atrodė, dar tiesiasi dabar iš nemato-

(mybės. 
Kada nesantaiką pradėjo su Viktorija? Ligos me

tu? Po jos?... Bet negi tada būtinai reikėjo Doros? Ji 
nebuvo tik laikinas apsvaigimas, taurė vyno. reikalin
ga išgerti naujam darbui ir naujiem namam atšvęsti. 
O, kai Lomaro bendrovėj dėjosi keisti dalykai, ir tai 
jis nieko nežinojo ir gal nenorėjo suprasti. Aišku, ga
lėjo gal išvengti bedarbystės, gal? Gal atsakymas į 
tai slepiasi šalia gulinčioj Keynes "Darbo teorijos" kny
goj? Bet, ar galima viską tiksliai žinoti? Valdžia at
rado netvarką finansuose ir kažin ar Lomaras jam 
nemelavo, sakydamas "mėginom perkelti tave kitur"? 

Ar po visko juo buvo galima tikėti ? 
Net avarija. Kiek surišta su visu saulėlydžiu? 
Gal tik atsitiktinai j ją įkliuvo, kaip pasitaiko tai 

dažnai? "Tomai, Doora! Dooo..." sapne šūktelėjo... 
Tomai, Dora tave suvažinės... Ar suvažinėjo? Kas kam 
per širdį pervažiavo? 

Prieš kelis metus, dar senoj Mary gatvėj, nukritę 
gelsvi lapai skyrėsi duodami kelią į darbą. Jo Linkol-
no padangos juos blaškė į šonus ir rytais gatvėje ne
buvo nei gyvos dvasios. Kas nors pro langą galėjo 
matyti tik baltą, kaip cigaro dūmelį, geltonai da
žytą mašinos metalą, rasos lašus ant stiklo, bet ne tai, 
kas buvo jo viduje. Tuomet jis vis savęs klausė: kodėl ? 

Raudonų plytų, nedidelių vienodų namų gatvėj 

pirmą kartą savęs paklausė: iš kur t a s jo dvilypu-
pumas? 

Kodėl?... Tamsiu kostiumu, margu gėlėtu kakla
raiščiu ant juostelėm išmargintų švarių, marškinių jis 
žiūrėjo į gatvę ir jo surauktame veide buvo išrašytas 
mieguistumas, atmieštas su tuo įkyriu klausimu. To
kioj tyloj tik radijo garsai rungėsi su padangų šniokš
timu ir pasiutusiu noru atrasti pasiteisinimą. Jei ji 
žino, kodėl? Šis klausimas jau buvo išmąstytas, sie
los užkampiai apžiūrėti, bet vis nedavė ramybės. 

Kodėl skubėdamas pas Lomarą prie durų vos lū
pom palietė Viktorijos raukšleles ant skruosto? Ko
dėl ? Tai buvo, aišku. įprasta, bet nereikalinga. Ji darėsi 
su laiku vis nepatrauklesnė. Kam to dar reikėjo? Jo 
elgesiui su Dora turi būti priežastis, ir gal tai nėra jo 
kaltė? 

Kodėl vieni yra pastovūs, o jis kaip peteliškė? 
Koks velnias kužda vis eiti į Doros namus? Juk ir ten 
iš nuotraukos jos miegamajame jį kaltino jos OUVUKO 
vyro kietas veidas ir jis norėjo kartais nusisukti f t 
greitai jį pamiršdavo. Ir kodėl vis jautėsi rain"^j? 

Ar tik jį neįtakoja tėvas, jis galvojo. Gal būt. Jis 
negalėjo pasistumti nei vienos dienos, nei metų į prie
kį, nes nebuvo tikras savimi, darbu, bet galėjo rrižti 
dešimtis, net penkiasdešimt metų atgalios, kai dai gy
veno su tėvu. Pajėgumas grįžti atgal gal buvo jo se
natvės ir gyvenimo saulėlydžio ženklu. 

Taip tuo laiku jis vis galvojo. 
Jo dvylipumas jį keistai nuteikdavo. Jis visuomet 

taip jausdavosi. Atrodė, kad taip reikia. Ir, jei ^rai 
atsimena, taip elgėsi ir jo tėvas... Važiuojant m na, 
prisiminė, gelsvame atvaizde jo tėvas buvo stambiai 
ūsuotas. Po pirmo karo tėvo ūsai buvo ežiuku kirpti 
ir jis atrodė atvaizde rimtai, jaunai, patraukliai ir loks 

nesugiedojo nei gaidys, šuva nesulojo. Ryto tyla buvo j šauniai atrodantis tėvas gal nebuvo ištikimas jo moti-
tokia absoliuti, net kaimyno katė žiūrėjo į jį mieguis- nai. Kas žino? Gal ir jis. kaip Andrius, sekiojo Do; ? 
tom akim. Ji visuomet sėdėjo ant gonko, bet jis tada \ (Bus daugiau) 
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LB BANKETAS IR BAIGIAMASIS POSĖDIS 
Susitikimas mažoje Lietuvos dalelėje 

V. RIMŠELIS 

Banketo menini dalis JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos suvažiavimo lapkričio 18 
dienos programa baigta banketu. 
Susipažinimui į viešbuti 7 vai. 
susirinko daugiau kaip 300 sve-
čių.#„Banketas pradėtas 8 vai. Prie 
garbės stalo paliktos trys tuščios 
kėdės simboliškai pavaizduoti Lie
tuvos, disidentus ir kankinius Si
bire. FL Kudukis banketui vado
vauti pakvietė Aušrą Zerr-Ma-
čiulaitytę ir Rimą Česonį. Jie pa
sikeisdami pristatinėjo svečius ir 
vadovavo banketo programai. 
Tautos ir JAV himnus giedojo Ele
na Jurgėlaitė. Invokaeiją sukal
bėto kun. K. Bučmys. 

Banketo svečiai ir jų žodžiai 
Aušra Zerr pristatė garbės sve

čias: R. Kudukį, Simą Kudirką, 
dr. S. Bačkį, O. Bačkienę. Miss 
Victoria Mongiardo, R. Česonį, 
prej.. Geno Baroni, S. Gečį, Te
resę Gečienę, T. Longo su žmo
na,-; Aksel Linkhorst, Estijos kon-
sukfr, ir jo žmoną, d r. S. Naujo
kaiti, J. Ventura su žmona, savo 
vyrą Ch. Zerr, R. Cesonienę, J. 
Simanavičių, V. Kamantą, prel. 

Graži buvo banketo menine 
programa. Mirga Bankaitytė iš 
Clevelando pagrojo kanklėmis 
vieną muz. Alt Mikulskio kūrinį. 
Girdėjome Lietuvos miško paukš
čių giesmes ir gegutės kukavimą. 
Paskui Baltimorės šokių grupė 
"Malūnas" pašoko keturis tauti
nius šokius. Tos pačios grupės vy
ru daina apie pypke kukavinę 
ypač lietuviams labai patiko, o 
tautiniai šokiai visus, lietuvius ir 
svetimtaučius, žavėjo kultūringu
m u ir grakštumu. Po meninės 
programos jaunimas iki vidurnak
čio šoko ir linksminosi. Vakaras 
buvo labai jaukus, ir niekas ne
siskundė dėl kalbų ilgumo. 

Sekmadienio darbai su Mišiomis 

JAV LB tarybos suvažiavime 
lapkričio 19 buvo darbinga die
na. Tai buvo sekmadienis. Suva
žiavimo dalyviams Shoreham 
Americana viešbutyje kun. V. 
Rimšelis ir kun. K. Bučmys kon-
celebravo Mišias 8:30 vai. ryto. 
Dienos progai pritaikytą pamoks-

demijas (specialybėmis, lytimis, 
baigimo laipsniais ir t . t . ) . 

Kad lietuviai panašia statisti
ka domėtųsi, bent spaudoje 
neteko pastebėti O vis dėlto 
manyčiau, kad būtų labai įdomu 
žinoti ir apie mūsų inteligenti
jos prieaugli už Lietuvos ribų. 

Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijoje lapkričio 18 d. komisija jaunimo reikalams. Iš kairės: D. Kojely-
tė, D. Meilienė. Vyt. Volertas. V. Abariūtė, A. Zailskaitė, P. Bernotas ir P. Pranckevičius. 

Nuotr. V. Rimšelio 

žiavimo delegatams, komisijoms 
už atliktus darbus ir svečiams už 
prielankumą bendruomenei. 
Maldą sukalbėjo kun. J. Borevi-

Tautos himnu. Suvažiavimo posė
džiuose dalyvavo 44 nariai ir 20 
svečių. 

Paskui 3:30 vai. buvo priėmt-
čius. Suvažiavimas buvo baigtas j mas Lietuvos atstovybėje. Svečių 

prisirinko pilni namai. Visi vai
šinosi ir jautėsi lyg savo namuo
se. Iš tikrųjų tai ir yra laisvosios 
ir nepriklausomos Lietuvos na
mai. D Stasys Bačkis sveikinimo 

LAIŠKAI DRAUGUI 
Koks mūsų inteligentijos 

prieauglis 

Šių metų lapkričio mėn. Vene-
zuelos latvių biuletenyje "Ves
tis" nr. 306 rašoma, kad JAV,- • ^ . . , . • • 
Bostono universitete dirbąs bio- š* ***** ° e *** * U g f f ^ L * 
logijos profesorius dr. Janis I 8 ™ * kraštuose galėtų atlikti 
Gabliks iš laikraščių ir kitų! mūsų akadenurus jaununas, tai-
šaltinių yra surinkęs duomenis, 
kiek nuo 1970 iki 1977 metų pa
baigos latvių tautybės asmenų 
yra baigę įvairius universitetus, 
institutus,. rx>Utechnikumus ar 
karo aukštąsias mokyklas-aka-

kalboje pabrėžė, kad džiugu pri
imti tiek daug lietuvių, jau Ame
rikos piliečių, mažoje Lietuvos da
lelėje 

kininkaujant profesūrai 
V. Vanckus 
Venecuela 

— Pasaulyje yra 300 mil. be
darbių. JAV, Kanadoj, Brita
nijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj i r 
Japonijoj yra 15 mil. bedarbių, 
visi kiti bedarbiai y ra atsiliku
siuose kraštuose. 

Gruseppe Leanza, sekretorių iš j j ą paSakė kun. V. Rimšelis apie 
Vatikano pasiuntinybės, ir kun. i talentus, išryškindamas Evange-
K. Bučmį. 

Algimantas Gečys sveikinimo 
kalboje aptarė lietuviškos išeivijos 
veiklą, suminėjo žymesnius lietu
vius, veikėjus ir mokslininkus, 
primindamas, kad lietuvių išeivi
ja sustiprino Amerikos kraštą sa
vo kultūra ir demokratiniais įsi
tikinimais ir paskelbė, kad atei
nantieji metai yra Vilniaus uni-
v&witeto 400 metų minėjimo ju
biliejiniai metai. Rimas Česo-
nis sveikinimo žodyje kalbėjo apie 

lijos mintį, kad talentai žmogų 
gyvenime įpareigoja veikti ir kur
ti. Iš talentų naudojimo ir vys
tymo iškyla kultūra. Mūsų tauta 
iš gilios senovės turi savo kul tū
rą, kokios nerasi kitose tautose. 

Komisijų pranešimai 

Ryto 10 vai. prasidėjo pienu-Į 
m o trečiasis posėdis, kuriame dar
bų komisijos pateikė nutarimus ir 
pasiūlymus. Organizacinės komi
sijos nutarimus pristatė A Vak 

Viktorą Petkų, Balį Gajauską ir sėlis. Komisija buvo padariusi ke-
kitus ok. Lietuvos disidentus. Si- ]etą pakeitimų statute ryšium su 
mas Kudirka kalbėjo Sibiro kan- rinkimų į tarybą taisyklėmis, ku-
kfaa**— v i S ' ' p a v e r g t ų j ų l i e t u v u ? rios plenumo diskusijose buvo su-
vaHM:' redaguotos ir balsavimo keliu 

Buvo įteikti žymenys Viktorijai 
Mongiardo, prel. G. Baroni, Si
mui Kudirkai, dr. St. Bačkiui. Dr. 
S. Bačkis ' eikinimo kalboje pa
brėžė, kad žmogaus teisės įparei-
i j j ag in* i ir remti Lietuvoje ko-
.ojanči, • laisvę. 

A. A . KRUPAVIČIUS 
• ke l ta iš 3 psl.) 

statymo r lietuvybės pratęsimo 
netifv-1 laikui. Jis nesiribojo vie
na a veiklos sritimi. Jautė at-
sak^mvbę pats ir kitus šaukė į 
c ' ' a, kur tik iškildavo lietuviš-
k -eikalas. Lietuvių nerūšiavo 
į swvus ir priešininkus. Visi, ku
rie laikosi lietuvybės ir remia Lie
tuvos laisvinimo darbą, yra savi, 
nežiūrint jų pasaulėžiūros, poli
tinių įsitikinimų ir panašiai. 
Svarini, kad nėra priešingi vals
tybingumo ir lietuviškumo idė
joms, kaip jas suprato a. a. Kru
pavičius. 

Kokios nuotaikos vyrauja šian
dieniniame lietuvių išeivijos gy
venime bei veikloje? Artėjame ar 
tolstame nuo Krupavičiaus? Išvir
simai, atrodo, laikomės paken-
čijrmame lygyje, palyginant su 
netolima praeitimi. Turime pa
kankamai lietuviškų organizaci
jų, . savą spaudą. lituanistinių 
nr^fcyklų tinklą ir t. t. Krupavi
čius gali ramiai ilsėtis kazimieri-
nėse. Bet pažvelgus į kitą medalio 
pusę, reikalai atrodo, kitaip. Lie
tuviškos organizacijos skaičiumi 
ne—tiek mažėja, kiek silpsta. Jų 
"Uigrrfnkimuose, be einamųjų rei-
kabi Ir kavutės, lietuviškų klau-
sirgii kaip ir nebėra svarstoma. 
Spauda — knygos ir laikraščiai 
dėt skaitytojų mažėjimo kovoja 
-u*1cfą išsilaikymo kovą. Mokyklo
se menkėja lietuvių kalba, o už 
MtfrTiani^tinni mokyklų sienų 
lietuvių kalba visai pranyksta. 
TilT* keli pavyzdžiai, kurie kelia 

•rūpinimą. Krupavičiaus veik-
la'"ir skelbtos vykdyti gyvenime 
idėjos yra per mažai paisomos. 
Krupavičiaus ryški asmenybė ga-
lėfųnūt i patrauklus pavyzdys, 
jei T'̂  arčiau pažintume. 

Vertėtų skirti Krupavičiui dau-
eiąu, dėmesio. 

priimtos. 
Apie švietimo komisijos pasiū

lymus pranešimą pateikė A. Ma
sionis. Svarstant švietimo komi
sijos nutarimus, klausimai buvo 
rišami su vaikų skaičiaus padidi-' 
nimu šeštadieninėse mokyklose, 
vaikų tautinio ugdymo sustipri
nimu ir pačios bendruomenės vei
kimo būdai mokyklose. 

Apie politinės komisijos nuta
rimus pranešė dr. P. Vileišis. Tai 
buvo pasiūlymai ir pasitarimai, 
kaip padėti ir kaip gelbėti paverg
tos Lietuvos Kankinius disiden
tus. Ekonominės - finansinės ko
misijos nutarimus pristatė F. And-
riūnas. Pasiūlė sudaryti juridinę 
komisiją, kuri pagal Amerikos įs
tatymus duotų nurodymus, kaip 
giminės Lietuvoje galėtų gauti pa
likimus. Jaunimo reikalams ko
misijos vardu pranešimą patei
kė Daiva Meilienė-Vaitkevičiūtė. 
Ji pranešė, kad jaunimas nori da
lyvauti visuose kultūrinio veiki
mo baruose. Todėl ji siūlė jau
nimo komisiją tarybos suvažiavi
muose panaikinti. Diskusijose 
dauguma pasisakė už jaunimo 
reikalams komisijos palikimą. Su
važiavimas priėmė taip pat nuta
rimą visais būdais remti jaunimo 
kongresą Europoje 

Religinės komisijos pasiūlymus 
perdavė dr. P. Kisielius. Šios ko
misijos nutarimai rišasi su lietu
viškų parapijų išlaikymu. Nutar i 
mai skatina Bendruomenę įsi
jungti į parapinį veikimą, į reli
ginį vaikų mokymą lietuvių kal
ba ir katechistų paruošimą. Ta ip 
pat buvo pabrėžtas reikalas remti 
religinę šalpą. Vaitkus pranešė 
apie kultūrinės komisijos darbus. 
Jos nutarimai ribojasi pasiū
lymais kultūros tarybai, kad ši 
parinktų lietuviškų dainų ir mu
zikos plokšteles ar juosteles ir per
duotų amerikiečių radijo stotims, 
kad įsteigtų kilnojamas kultūrines 
parodas ir kad Vasario 16 minė
jimai būtų jungiami su Mindau
go minėjimu. 

Suvažiavimo uždarymas 
Baigiamoje kalboje JAV L. 

Bendruomenės tarybos pirminin
kas R. Kudukis padėkojo šuva-

How to put away money for 
retirement 
andputoff 
paying 
taxes. 
Retirement plans are usually all 
thought out foryou, if you happen to 
vvork for an employer u i t h a retirement 
plan.'If you don't . u h a t do you do? Unt.il 
recently. not much. Except to save' on 
your o\vn and hope for the best. 

Novv you can save 15% of your earned 
income or $1500. vvhichever is less. in a 
tax-deferred savings program called the 
Individual Retirement Account, or IRA. If 
you havea non-uorking spouse. your 
contribution can be inereased to S1750 per 
year. The entire amount is tax-deductible 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes \vhen you take the money out. 

Self-employed individuals can establish a 
tax-sheltered retirement program for themselves 
and qualified employees through our KEOGH 
program. Participants can set aside 15% of their 
earned yearly income or $7500. vvhichever is less. 
in one lump sum or in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire. 

Come in tooneof Standard Federal Savings nineconveniently 
located offices soon and let one of our knouledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan stru< tured to your needs. It vvill pay you to 
get started before the end of the yoar. Come undVr our wing— ~ 

VVe Care VVhat Happens to Ynu. •<v»o" 

IĖ A STANDARD FEDERAI. SAVINGS 
M M ASSETS OVER $430.000.000 0 M 

HOME OFFICE: 
4192 \r< Ii.T \\.-nii<-
Garfield Ridge: 
6141 \r< li.-r \ w m i . 
47th and Ror kwell: 
2555 VV.-.I 47th Str.-. 
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"GRANDINĖLĘ" IŠLYDINT 

Grandinėlė ir Čiurlionio an
samblis Clevelandą įrikiavo į pir
maeiles lietuvių kolonijas Šiaurės 
Amerikoje. Rlevelandiečiai di
džiuojasi ir džiaugiasi šiais šau
niais vienetais, seka ju darbus, gė
risi jų pasirodymais ir, reikalui 
esant, nepagaili vienokios ir kito
kios paramos. Tokia parama ypa
tingai reikalinga pačiam judriau
siam jaunimo vienetui, daugiau
siai gastroliuojančiam šiame 
kontinente, bet jau anksčiau tu
rėjusiam sėkmingas iškylas Pietų 
Amerikoj, Europoj ir dabar jau 
pakėlusiam sparnus kelionei į to
limąją Australiją. 

Clevelando lietuviai atsisveiki
no su Grandinėle lapkričio 19 d. 
sekmadienį. Tą dieną Grandinė
lės nariai šviesiose dailiose uni
formose organizuotai dalyvavo 
lietuvių pamaldose Dievo Moti
nos N.P. parapijos šventovėje. 
5v. Mišios buvo šokėjų, muzikan
tų, jų tėvų ir vadovų intensija. 
Kleb. kun. G. Kijauskas, SJ, kal
bėjo apie talentus ir jų ugdymą. 

Po pamaldų DMNP svetainėje 
buvo pietūs. 

Žavi programa 

Grandinėlės išleistuvių vaka
ras įvyko Dievo Motinos N.P. 
didžiojoje auditorijoj, kur susirin
ko per 500 žiūrovų. Eglė La-
niauskienė-Giedraitytė, buvusi il
gametė Grandinėlės šokėja, buvo 
šio vakaro pranešėja. 

Erdvion auditorijos scenon, or
kestrui lydint, atvyko grakščių, 
jaunų, spalvinga ir nuotaikingų 
šokėjų, kurie gruodžio 20 d. iš
skrenda gastrolėms į Australiją. 
Vėliau scenon atskubėjo ir jau
nasis Grandinėlės atžalynas, ku
riems, deja, dar šį kartą neteks 
leistis kelionėn, dar turės gero
kai padirbėti, kol pasieks tą ly
gį, kad galėtų vertai reprezentuo
ti jau garsų Grandinėlės ansamb
lį. Visi buvo sutikti su audrin
tais plojimais. 

Gausiai publikai čia buvo pa
rodyta tiktai trečdalis tos prog
ramos, kurią vežasi į Australiją. 
Pro žiūrovų akis, kaip žavinga
me filme, prabėgo mišrios šokė
jų grupės, vyrų bei mergaičių šo
kėjai, atžalynas su savo jaunu 

— Aleksandros ir Liudo Sagių 
dėka, galima tokių dalykų pada
ryti. Perdavė ir LB Krašto val
dybos linkėjimus. 

Tėvų vardu kalbėjo Nijolė Bal
čiūnienė: "Ši kelione yra jūsų dar
bo atpildas. Reprezentuosite vi
są Ameriką. Važiuojate į darbą, 
ne vien pramogai. Sagiai padarė 
viską, kad ši kelionė būtų sėk
minga. Tėvų meilė ir geriausi 
linkėjimai jus lydi į šias gastro
les". 

Šokėjai įteikė dovanų sukaktu
vininkui Liudui Sagiui ir visa di
džiulė auditorija sugiedojo Ilgiau
sių metų tam, kuris 38 metus sa
vo gyvenimo atidavė šokiui. 

Kleb. kun. G. Kijauskas sav<3 
žody: "Jūs ten lietuvių tautos 
vardu kalbėsite šekiu. Būsite am
basadoriais mūsų tautos ir šio 
krašto. Atlikite sią misiją su 
džiaugsmu. Jei šobite, liksite 
jauni, kaip ;r šios dienos sole-
nizantas Liudas Sagys". 

Šaunus koncertas su trumpais 
išleistuvių linkėjimais užtruko 
tiktai pusantros valandos. 

GASTROLIŲ PROGRAMA 

Australijon vyksta 53 asmens: 
49 Grandinėlės nariai; 22 mer
gaitės, 15 vyrų, 8 muzikantai, 
Plain Dealerio žurnalistė Jane 
Scott, Liudas ir Aleksandra Sa
giai, Algis Gedris ir trys šeimos 
nariai. 

Išvyksta iš Clevelando gruodžio 
20 d., pasieks Sydnejų gr. 22 
d., gruodžio 23 d. ekskursija au
tobusu po Sydnejaus m. įžymy
bes. Gruodžio 26 d. organizuo
tai dalyvauja pamaldose St. Mary 
katedroje ir oficialiame Lietuvių 
dienų atidaryme. Grandinėlė da
lyvauja atidarymo programoje. 

Iš Clevelando skautų akademikų iškilmių. Iš kairės pirm. eilėj: Alfa Juodikis, Korp! Vytis pirm.. Dalia 
Orantaitė, A.S.D., pirm. Naujai pakelti nariai: Nijolė Mainelytė. Edas Klimas, Diana Petrauskaitė, Linas 
Jokūbaitis, Rasa Petraitytė ir fil. Mirga Kiziehė, fil. dr. Stepas Matas. Stovi: A. Mulionienė, R. Aukštuo
lis, G. Matienė. M Puškoriene, K. Šliupas, I. Gedrienė, M. Švarcienė, L. Juodišius, R. Nasvytienė; A. Mulio-
lis, J. Neimanienė, A. Rukšėnas. M. Bamiekaitė, L. Puškorius. dr. Bložė, Klimas, S. Gedgaudienė, D. Ki-
zys, Civinskas, Klimas, P. Naavytis, L. Tamošiūnienė. Nuotr. J. Garlos 

LIETUVIŲ MONOGRAFI]A 

Paruošta dr. John Cadzovv, 
Kento universiteto profesoriaus, 
pasieks knygų rinką gruodžio 
mėn. Išleidžia Clevelando vals
tybinio universiteto etninių stu
dijų departamentas. 

SOLISČIŲ KONCERTAS 

"Dirva" rengia koncertą, ku
riame dalyvauja žinomos lietu-

"?%'• • vių operos solistės Dana Stan-ciųiu kurejų — savanorių eiles • " JT . . . c . . . . . . , .. . . . kaityte ir Aldona Stempuziene — retėja. Su pagarba jie vertai pn-; _ ' 
siminti. 

60 metų sukakties minėjimą Lie
tuvių namuose. Minėjimui vado
vavo pats Ramovės pirmininkas. 
Ir šiemet šiame minėjime daly
vavo dar Clevelande gyveną sa
vanoriai kūrėjai: Vytautas Braziu
lis, Vincas Čepukaitis, Aleksand
ras Johansonas, Jonas Lozorai
tis ir Voldemaras Šenbergas. Jiems 
birutietės prisegė specialius tauti
nėmis spalvomis pagamintus 
ženklelius. Clevelande gyvenan 

Šiame minėjime dalyvavo ir 
LVR cent-o valdyba su pirm. An
tanu Jonaičiu, Pranu Karaliumi, 
Jurgiu Malskiu, Stasiu Astraus
ku, Julių Kazėnu ir Vladu Knis-
tautu. 

Pristatyta ir skyriaus garbės 
narė ponia Plechavičienė. Buvo 
svečių iš Pittsburgho, Lansing, 
Toronto. Visą stalą buvo užsisakę 
ir Clevelando veteranai. 

Pagrindinį trumpą žodį pasa
kė LVR CV pirm. A. Jonaitis, 
akcentuodamas vieningo ir pla
ningo darbo išeivijos pastangose 
padėti mūsų Lietuvai atgauti 
laisvę. 

Ramovėnų choras, kuris spa-
Gruodžio 28 d. Martin Plaza du j i i o 21 d. atšventė savo penkerių 
pasirodymai dienos metu, o 8 vai. m e t ų sukaktį, vadovaujant muz. 
vak. dalyvauja tautinių šokių 

lene. 
Koncertas įvyks ruodžio 3 d., 

sekmadienį, 4 vai. p. p. Regina 
High School koncertinėje audito
rijoje, 1857 So. Green Rd., South 
Euclid (tarp Mayfield ir Cedar). 

Visi maloniai kviečiami daly
vauti. \ 

V. R. 

MARIUS TATARŪNAS 
"OKLAHOMOS" PASTATYME 

Katalikų Villa Angelą Acade-
my gimnazija, kurią lanko ir ne
mažai lietuvaičių, kasmet pastato 
bent vieną operetę ar muzikinį 
veikalą. 

Lapkričio 17, 18, 19 ir 22 d. 
Clevelando publikai parodė Ri-
chard Rodgers and Oscar 
Hammerstein "Oklahomos" ope
retę, kurioje pagrindinę vyro ro-

šventėje. Gruodžio 30 d. koncer
tas Regent teatre, kur duos pilną 
naujai paruoštą repertuarą. Gruo
džio 31 d. dalyvauja Naujų me
tų sutikime. Sausio 3 d. išskren
da į Adelaidę ir sausio 4 d. uni
versiteto salėje pilnas koncertas, 
sausio 5 d. išskrenda į Melboumą, 
kur sausio 6 d. koncertuos. Sau
sio 8 d. iš ryto skrenda į Canberra. 
kur per 5 vai. apžiūrėję Australi-

akordeonistu, solistai, solistės. I Jos sostinę grįžta į Sidnėjų, o iš ten 
Keitėsi rūbai, šviesos, muzikos atgal i San Francisco, iš kur 11 
garsai. Scena tapo gyvas mozai-|val- naktį išskrenda atgal į Cle-
kinis judantis paveikslas. Čia vis
kas taip išplanuota, taip išmok
ta tokiu tikslumu ir gracija. Kiek
vienas šokis — nauja dovana 
žiūrovui margaspalvėje progra
moje. Daugelis šokėjų yra pasie
kę profesonalinio lygio, o mer
gaičių tarpe daug ne tik šokio 
ir vaidybos talento, bet ir reto 
fizinio grožio ir gracingumo. Liu
das ir Aleksandra Sagiai per 
metų metus išugdė šią grupę, ku
ri dabar išleidžiama Australijon. 

Neatskiriama Grandinėlės da
lis yra ir jos orkestras, vadovau
jamas Jono Pažemio. Aštuonių as
menų orkestras lydės Grandinėlę 
į Australiją. Be paties vadovo, 
Grandinėlės orkestre groja Ilona 
Kuprevičiūtė, Dalia Miškinytė, 
Romas Strimaitis ir keturi jauni 
amerikiečiai. 

Reprezentuosite tfetuvius ir 
Ameriką 

Tarp paskirų šokių buvo įterp
tos trys trumpos kalbos, kuriose 
išreikšti sveikinimai Liudui Sa
giui, švenčiančiam 60 metų su
kaktį ir linkėjimai Grandinėlei. 

LB Clevelando apylinkės 
pirm. Jurgis Malskis savo žody 
džiaugėsi, kad "Mūsų Grandinė
lės" dėka mes pasijutome tauti
niai išdidūs ir jauni. Grandinė
lės harmoningu paveikslu gėrėsis 
ir kiti kontinentai. Didžiuojamės 
ir džiaugiamės turėdami ją savo 
tarpe. Tiktai drąsos ir pasiryži
mo bei tokiu meistriškų vadovų 

velandą. Čia bus 6:35 vai. ryto, 
sausio 9 d. 

Vien už lėktuvo bilietus sumo
kėta 64,595 dol. Apskaičiuojama, 
kad Australijos lietuviai šioms 
Grandinėlės gastrolėms išleis apie 
30,000 dol. 

Palydime mūsų Grandinėlę 
su nuoširdžiausiais linkėjimais! 
Geros sėkmės ir Apvaizdos palai
mos. 

V. Rociūnas 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS 

LVR Clevelando skyrius, kurio 
valdybą sudaro Vytautas Stuo-
gis, pirm., Edvardas Pranckus ir 
Jonas Šiupinys — vicepirm., Ig
nas Stankus, sekr., ižd. Pranas 
Mainelis, parengimų vadovas 
Vincas Skirpstas ir narys Pijus 
Vencius, lapkričio 18 d. surengė 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 

Juliui Kazėnui, akompanuojantį atliko Marius Tatarūnas is 
Genovaitei Karsokienei, išpildė S t Joseph gimnazijos. (Villa An-
Ant greblio panmus, Kur lygus lau 
kai, Karas, Leisk numirti bent Tė
vynės laukuos, Suskambėkit var
pai ir publikai pageidaujant su
dainavo dar Jūreivių maršą. Pra
nešinėjo Kazys Ralys. Choras tu
ri per 20 vyrų, yra išleidęs vie
ną plokštelę ir planuoja greitu 

gėla vyriškoms rolėms artistus sko 
linasi iš kaimyninių gimnazijų). 

Be Tatarūno "Oklahomos" pa
statyme dalyvavo ir Rytas Urbai-
tis, spalvingai išpildęs Slim rolę. 
Paulius Kijauskas ir Audrė Motie
jūnaitė. 

Marius Tatarūnas praeitais 

sueigą penki kandidatai buvo pa
kelti į tikruosius narius. Kandida
tėms Dianai Patrauskaitei, Rasai 
Petraitytei ir Nijolei Mainelytei 
spalvas uždėjo kandidačių pro
gramos vadovė fil. Jūratė Neima
nienė, ženklelius prisegė fil. v. s. 
Mega Bamiškaitė ir kandidatams 
Linui Jokūbaičiui ir Edui Kil
iui spalvas uždėjo fil. S. A. Juoda
kis, ženklelius prisegė fil. s. dr. S. 
Matas. 

Pakeltuosius raštu sveikino Cle
velando ateitininkai, Giedros kor
poracija. Žodžiu sveikino D. L. K. 
Birutės d-jos Clevelando skyrius 
ir SLA 20-ji moterų kuopa. 

Pakeltosios į tikrąsias nares aka-
demikės naujai pakeltuosius bro
lius pasveikino su rudens gvazdi
kų žiedais, o broliai atsilyginda
mi, seses apdovanojo kuklių ra
munių ir žalių rūtų puokštė
mis. 

Po oficialiosios dalies Ričardas 
Dautartas įvairiomis kalbomis at
liko įdomią meno muzikinę pro
gramą. 

Jaunas, labai malonios išvaizdos 
talentingas menininkas visų da
lyvių buvo gražiai įvertintas. 

Po programos, akademikių p-
kė fil. Dalia Orantaitė visus pa
kvietė vaišių. 

/. Budrienė 

laiku išleisti ir antrą. Choras tu-' metais atliko Marko vaidmenį 
ri puikių balsų ir gan dažnai Carnavalo operetėj, taip pat pasta-
koncertuoja ir kituose miestuose, tytoj Villa Angelą akademijos, ir 
Minėjime vaišėse dalyvavo per du Ozzie rolę St. Joseph gimnazijos 
šimtai svečiu. j pastatyme "Irene". Jis dalyvavo ir 

Pamaldos kariuomenės inten- "The Unsinkable Molly Brown" 
cija buvo Šv. Jurgio bažnyčioje 
lapkričio 19 d. Dalyvavo organi
zuoti ramovėnai ir šauliai. Pa
maldas laikė ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. Balys Ivanauskas. 

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 3 d., sekmadienį, tuo
jau po sumos šaukiamas Šv. Jurgio 
parapijos narių susirinkimas, ku
riame bus svarstomi aktualūs para
pijos reikalai ir renkami tarybos 
nariai. Parapiečiaf kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

SLA METINIS SUSIRINKIMAS 

Šaukiamas gruodžio 4 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių namuose. Bus ren-' 
karna nauja valdyba ir balsuo
jama už SLA pildomąją tarybą. 
Nariai kviečiami gausiai da
lyvauti. 

pastatyme. 
Marius ateinantį pavasarį baigs 

gimnaziją ir ateities planuose yra 
numatęs siekti aktoriaus — dai
nininko karjeros. Šioms studijoms 
jau turi ir pasiūlymų stipendi
jai. 

Mariaus brolis Vidas studijuoja 
Clevelando valstybiniame univer
sitete. Tėvai Roma ir Henrikas 
Tatarūnai nuoširdūs Clevelando 
visuomenininkai: abu Čiurlionio 
ansamblio dainininkai, Roma dir
ba su skautų Židiniu, uoliai tal
kininkauja LB apylinkės valdybai 

Ričardas Dautartas 

MENO PARODA 

Gruodžio 2 ir 3 dienomis — 
šeštadienį ir sekmadienį — Korp! 
Giedra rengia klevelandiečio 
dail. Rimo Laniausko darbų pa
rodą Lietuvių namų didžiojoj 
salėj. 

Šeštadienį 7:30 v. v. parodos 
atidarymas ir lankymo laikas iki 
9:30 v. , sekmadienį nuo 11 vai. 

ir kitoms organizacijoms. Henri- i , k l 3 vai. p. p 
kas žinomas, kaip išradingas, na
gingas įvairiu meninių projek
tų išpildytojas. 

JAUKI SEKMADIENIO 
POPIETĖ PAS AKADEMIKUS 

SKAUTUS 

Lapkričio 12 d. lietuvių namų 
Čiurlionio ansamblio patalpose, 
Clevelando akademikai skautai.-! s t u d , J u o t l m e n * - Pasaukus ka 

Sol. R. Daunoras išvyksta iš Clevelando. Matyti LB apyl. pirm. J. 
Malskis. P Asta, E. Malskienė ir sol. R. Daunoras. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ės, atšventė savo metinę šven
tę. 

Pirmininkė filisterė p. s. Dalia 
Orantaitė pasveikino susirinku
sius svečius ir pristatė skautą Aka
deminio sąjūdžio pirmininką fil. 
i n l Alfą- Juodikį ir prelegentą 
fil. žurnalistą Algį Rukšėną, ku
ris trumpu žodžiu supažindino 
su Lietuvos Akademinio skautų 
sąjūdžio istoriia. Iškilmingą su
eigą pravedė fil. s. Amanda Mu-
liolienė ir fil. s. Stepas Matas. Per 

Dailininkas Rimas Laniauskas, 
gimęs 1937 m. Lietuvoje, 1944 — 
1949 m. gyveno su tėvais Vokie
tijoje. Atvykęs į Ameriką čia baigė 
Benediktinų gimnaziją. Dar besi
mokydamas gimnazijoj, buvo ga 
ves stipendiją lankyti šeštadie
niais mokyklą prie Clevelando 
meno instituto, į kurį vėliau įstojo 

riuomenėn, studijas turėjo per
traukti. Grįžęs atlikęs karinę prie
volę gavo stipendiją Cooper School 
of Art Clevelande. Ją baigė 1963 
metais, gaudamas mokyklos baigi
mo proga surengtoj parodoj pir
mąją ir antrąją vietą už darbus. 
Pradėjo dirbti American Greetings 
korporacijoje, kaip menininkas. 

Per 15 metų talentingas daili
ninkas yra sukūręs nemažai ver
tingų darbų, kurių yra įsigiję 

(Nukelta I 7 paL) 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 1 d. 3 

SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

PRAŠOME ATKREIPTI DEMESI \ ŠIUOS KORINIUS: 
J. VAZNEUS — {vairių dainų rečitalis. Kaina $6.00. 
A. DVARIONAS, Rinkinys 25. — lengvos šokių muzikos: Liūdna man b* 

tavęs — tango, Daina man padės gyventi — fokstrotas, Tik man tu priklau
sai — fokstrotas ir kiti puikūs, malonūs Šokiai, viso 12 ir kaina tik $6X0. 

BICKTENE, PRUDENCIJA, Plokštelių albumas, 8 dainos: Mik, mažute, 
Daina apie sesyte b* kitos reto gražumo. Kaina tik $8.50. 78 greičio. 

BUDRIŪNO BR. Plokštelių albumas, 10 dainų: Kas subatos vakarėlį, Tė
vynei, Šauksmas ir kitos reto gražumo dainos. įdainavo Br. Budriūno kvar
tetas. Kaina $12.50. 78 gr. 

19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras. 
Viso yra 10 Šokių muzika su tipingais žodžiais: čigonės akys, fokstrotas, Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango. Su 
armonika į Braziliją,. Onyte, einam pašokti fokstrotas ir visa eilė kitų. 

26 — Rinkinys. Dainuoja A, Sabaniauskas: Septintame rojuje, anglų val
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų Šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 
{vairių Šokių. Australijos muzikai B. Tamošiūnienę laiko viena iŠ geriausių 
tos rūšies dainininkių 

SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 modemiškų 
šokių, įgrojo vienas iš geriausių orkestrų Bernie Daggau Australijoje. Kur 
lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus 
berniukas, Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango, ži
buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo. Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam
ba. Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt, bolero. 

28 — Rinkinys. Įvairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir n dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau
kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras. 
Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tamsi naktu
žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda, 
J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada 
Karvelytė, Dr. A. Sešplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, 
Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus iSgirsti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas; Birutė Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema-KatiliSkienė ir Dr. Henrikas Na-
gys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir įsigi
jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių kūrybas ir jų balsus. Sių plokštelių albumą išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS "VARPAS*'. Viri 60 dainininlrių-kų vy 
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius TeUls. Tiro
liečių daina, Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus, 
J. 21evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji ŽIRGINfcLIAL Kūryba Birutės PūkelevičiūteS. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku
čiams verta pasiklausyti, įsigyti Sį albumą. 

ZUTKIS PUTKIS. Sio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Pahokaltė-Tijūne-
lienS, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kuriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. MiSkai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tsV 
veiiai šį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai 
yra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 ku
riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoja A. Sabaniauskas. Algimantas Mackus per Mar-
gučk) radijo sakydavo: Neužmirštamas Sabaniauskas. Tai jo paskutinioji 
plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visua 
kūrinius sunku išvardinti, prašome šią paskutinę plokšteię-aibumą įsigyti. 

Nr. 222 
2 — Rinkinys. Dainuoja S. Citvaras. Tremtinio daina br kitų damų Ir 

operų viso 13 kūrinių. 
3 Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Linelį raunu na 

viena, B rytų šalelės, Palankėj, palankėj. Alutis. Choras. Viso 12 įvairių dainų. 
4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R. Marijoiius. Trys 

chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir liaudies dainų. 
5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas iŠ Pajacų, Tos-

kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 
6 Rinkinys. Dainuoja Kauno įgulos choras: Lietuvos himnas, Malda 

ui Tėvyne. Jurgis Petrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai... Gražinos arija. Kipras 
Petrauskas 

7 Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motulė. Du bro
liukai kunigai Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A. 
Rutkauskas. V. Orentas: Mano gimtinė. Užginta daina. Ispaniška mehė. 

9 — Rinkinys. 14 i-airių tautinių šokių: Kepurinė, MDdta, Subatėlė, Biez-
fdinginis Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė, Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis, Kubilas, Blezdingėle, Džigūnas, Gyvataras, Ragučių polka. 

10 — Rinkinys. Dainuoja A. Sabaniauskas: Spaudos baliaus valsas, Sute
mų daina, — tango. Tu tik tu — anglų valsas. Rudens pasaka — slow fox 
Nutilk, Širdie — tango, Tai nebuvo meilė — tango, Rytiečių meilė — foks
trotas, Elytė — tango Ir kiti. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastienė: Miegužėlio noriu — liaudies dai
na, Ar skauda man Širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubėnas, Dukru
žėle ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Binkio. Mano rožė. Sapnas apie saule, 
žodžiai K. Bradūno. Gėlės iš Šieno, žodžiai K. Binkio. 2uvelė, Schuberto. Ne
kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iŠ op. 'Mignon-. Myli nemyK. P. Mas-
cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas". 

849 — linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas 'r Viktoras Dineika ir 
kiti: 12 įvairių kūrinių, įvairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai. Seniau 
ir dabar, Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kunv 
piskiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

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

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESME. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio. 

029. — PRANAŠE DIDIS, kantata. Prof. VI. Jakubėnas, atlieka Tėviš
kės lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirįgen s J. Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokštelės dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grigeiaitytė. Si plokštelė yra lietuvių pirmoji tos rūšies, 
verta didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai 

24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras. 
J. Aistis skaito savo kūrybą. Viso 32 kuriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti, 
tai yra jų verte. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio b? jo kūrybos 
žinotų? Kurie nepažįstate, prašom įsigyti 

Nr. 
Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $6.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St. Ctoicago, m . 
Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiuntimui 

— Pasilaikykite šį sąrašą, nes jis Betom dainai kartojama*. 
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ŠIMTAMETES PROF. 
ADOMAS VARNAS 

Cihcagos visuomenė, susibū
rusi j specialų komitetą, atsi-
žvelgdama j še imos pageidavi 

Dailininkas prof. Adomas Var- m ^ išvengti šalčių, ruošia jo pienei, M. Jonikui, A. Juozapa 
nas per Naujus metus bus ly- pagerbimo akademiją gruodžio vičiui, M. Juodžiui, K Baronui 

mimo ir M. metų proga sveikinti 
auka mūsų laisvės kovai. Pini
gus gal ima įteikti pirm. A. Pa
tamsiui arba š iems valdybos 
nariams: P. Kanopai, St. Kano-

B C D I N G A S Ž V Ė R E L I S 

2 d. Tautiniuose giai 100 metų amžiaus. Gimęs 
1879 m. sausio 1 d. Joniškyje, 
silpnos sveikatos studentas, tris 
kart sirgęs plaučių uždegimu, 
karo metu peršautas, jis pergy
veno visus stipruolius bendra-
laikius. 

Savo šakotu talentu prof. A. 
Varnas yra įspaudęs gilius pėd
sakus mūsų atbudusios tautos 
gyvenime. Studentas būdamas | 
sakė prakalbas ir vaidino kaimo 
vaidinimuose, už ką turėjo 
s lapstytis nuo caro policijos ir 
gyventi su svetimu pasu. Kar
tu su būsimu žymiuoju skulp-j 
toriu Petru Rimša jis apvaikš-! 
čiojo visą Lietuvą, fotografuo-! 
damas kryžius, juos klasifika-' 
vo ir sudarė pirmąjį Lietuvos 
kryžių albumą. 

Nepriklausomybės laikais prof. 
Varnas projektavo - piešė bank
notus, pašto ženklus, tautos ža
dintojų ir kunigaikščių atvaiz
dus, dalyvavo parodose. J is į 
buvo vienas i š Valstybinės me- H a m i l t O t l , O n t . 
no mokyklos, vėliau instituto, 
steigėjas ir jos dėstytojas -
profesorius, tuo prisidėjęs prie 
visos nepriklausomybės kartos 
dailininkų paruošimo. Jo politi
nio gyvenimo įžvalgumas ir ta-

namuose. 
D. A. 

DaU. Adomas Varnas 

KANADOS ŽINIOS 

Visų pavardės dar prieš Kalė
das bus paskelbtos Kanados lie
tuviškoje spaudoje. 

MIRTIS 

Lapričio 19 d., eidama 91 m. 
amžiaus, iš šio pasaulio pasi
traukė a. a. Bronislava Mika
lauskienė. Velionė paliko sūnų 
Aleksą, Steponą New Jersey, 
Povilą, dukrą Bronę Parištienę, 
8 vaikaičius ir 1 provaikaitį. Pa
laidota iš AV parapijos lietuvių 
kapinėse prie Toronto. Mūsų 
užuojauta giminėms. 

TRUMPAI 

— Rinkimus į miesto mero 
vietą vėl laimėjo pereitų metų 

i meras Jack Mac Donald — di-
! delis lietuvių bičiulis. 

Tai t ikras drimba ir be jėg i s 
oposumas žemėje. Jo judes ia i • _ 
tingūs, lėti, net ve jamas j i s var - """* 
gaiš negalais nudribsi tik iki ar- j — 
Ūmiausio medžio. Bet m e d y j e | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiniiiiiiiiiiiu 

NAMŲ APSITVARKYME 

C L A SS I F I E D G U I D E 
Ml.>CELLA-NEOLS 

vai lipinėja nuo šakelės a n t ša
kelės. 

S £ A L E S T A T E 

65I0S.WASHTENAW 
Atdaras apžiūrėjimui sekimui, 

nuo 1 iki 4 vai. popiet 

Oposumas nemėgsta 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
• atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 

r v š k i o s : n a m a R u P i n a t ės ? Visuomet čia Jums į 6 kamb. (S mieg.) mūro buagakm-. 
™ J su patyrimu, už prieinamą kainą pa- i 

šviesos, jinai žvėrelį akina. Die- ! dės, skambinant po 6-los v. vakaro 
ną j is tūno medžio lajoje a r b a ! TELEFONU 476-3950 
drevėje. O sutemus v o g č i o m i s Į HHIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

tamsius mi škus , sninneja po 
j ieškodamas kuo pasimait int i . 
Tai driežioką sučiumpa, ta i 
stambų vabalą nutveria. O jei 
pasiseka aptikti lizdą, ta i ska
niai pavakarieniauja kiaušiniu. 
O jei nieko nepavyksta sugr ieb
ti, pasitenkina laukiniais mi ško 
vaisiais ir medžių lapais. 

Pilnas rūsys. Mūro garažas. Tik 
$35.900.00. 

BUDRAITIS REALTY 
Skambint 767-0600 

LEMOKT, IULM0IS 
Vizitinių kortelių naudojimas yra! G r a ž u » S-jų miegamą mur. bi-level 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla- ? a m a s OT 2V2 " ^ PnJa»»gtu gara-
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- *"• V l s u r k i » m a i . 2 vonios. Įreng-

llllllllllllilllllllllllllliuilllllllilllillllullll 

VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

ISNUOM. apšild. 4 kambarių 
butas Marąuette Parke. 

Skambinti — 434-7174 

For Kent — Marąuette Pk. Large 
4 rm. apt. Carpeting. stove, refrig. 
$195.00 mon. 778-3935 

Išnuom. Marąuette Pke. apšildo
mas 5 kamb. butas. $250.00 mėn. 
Teirautis po 6 v. v. tel. 434-3095 

mų atstovams 
»ines korteles. 

Kreipkitės j 

turėti gražias vizi-

"Draugo" adrr.ims-
Oposumų mažvliai p i r m u o s i u s ! g $ J J ^ J " 1 ^ 8 r e . i k a l a i s-. . r * - , i Bus*16 patenkinti mūsų patarnavi-

zmgsnius žengia močios kail iu. > m u . 
Juk jinai ilgą laiką nuolat ne
šiojasi savo vaikučius. Mšk. 

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 

IŠNUOM 5 kamb. apšild butas su 
garažu. 

Skambint 476-2290 

D £ M £ S I O 

T A L E N T Ų PASIRODYMAS 

LB krašto valdybos kultūros; 
k-ja nutarė 1979 m. pavasarį! 
surengti Hamiltone talentų pa- ! 

lentas kurio iš lietuvių dar nie- sirodymą. T a m tikslui sudary-
kas nepraaugo, davė istorinius ta s komitetos: kultūros k-jos 
ano meto šaržus "Ant politi- P j ™- * ; Chainauskas,_vicepirm. 

kos laktų". 

— Vietos dienraštis "The • tokiu dideliu tiražu, k a d a n g i 
Spectator" lapkričio 23 d. pra- ; Kanadoje garsių poetų leidiniai 
nešė. kad Lietuvoje iš leistas ; siekia 1—2 tūkst . Taip pat, B . 
kanadiečio poeto Balio Rukšos • Rukša Tassui pasakęs, k a d j i s 
eilėraščių rinkinys bendru 1 5 ; nežinąs nė vieno poeto V a k a -
tūkst. tiražu. Laikrašt is rašo, ruose, kuris pilną laiką ga lė tų 
kad B. Rukša š iuo metu lanko- ; skirti poezijai, ką gali daryt i 
si Vilniuje ir Tasso korespon- poetai Sov. Sąjungoje, 
dentui pareiškęs susižavėjimą K. Barort 

PADĖKA UŽ PAGALBĄ AIDAMS 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimimiiiiiii 
{vairių prek ių p a s i r i n k i m a i nebran

gia i iš mu.su sandeUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
»:t33 S. Ha l s t ed St., Ch icago , m . » o W 
2501 W. 6 » t n St., C b i c a « c , m . 60628 

Telef.: 925-2737 — 234-3320 
Vytautas Valautinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlIUliilIl.lllliHi 

N a m a a — Svajone : S butai. 4 TO-
7 3 I nlos, centra l in ia Saldymą*, atomini 

s i«ptuv«. 3 a u t o cara tas . i balko
nai. P a t l o . M«rquett« Parko centr*. 

Mūr. b a n g a I o w . S miegami, 
žiai už la ikyta*. $14.000. 

Ora-

N 
biznis. 

Ir 
$89,000. 

tavernas svetaiats 

R. Bagdonienė ir A. Juozapavi
čius, sekr. K. Baronas, ižd. J. 

Prof. A. Varnas yra sukūręs p l e i n v s Artimiausiu metu KLB 
per 2000 aliejinių darbų - port
retų, kompozicijų, gamtovaiz
džių, naturmortų ir beveik 500 
grafikos darbų. Pagrindiniu sa
vo darbu autorius laiko "Min
daugo vainikavimą". 

Visą savo gyvenimą prof. 
Varnas buvo ne tik kūrybingas 
dailininkas, bet ir platus — jud
rus visuomenininkas bei kultū
rininkas. Išeivijoj jis yra vie-

Kultūros žurnalo Aidų labui' Aidų leidėjai labai nuošir-
lapkričio 11 d. Jaunimo centre, džiai dėkoja Jaunimo cen tro di-
Chicagoje, suruoštas koncertas ' rektoriui Tėv. Antanui Saula i -
visais atžvilgiais buvo sėkmin- į čiui, S.J., ir v is iems T ė v a m s Jė
gas Gauta 750 dol. g r y n o pel- zuitams už šj koncertą; jų ta l -

Hamiltono ap. valdyba paskirs n o , į r j į s atiduotas Aidams. T a : kininkams, ypač Julijai Švabai -
savc atstovą. suma susidarė i š bilietų ir kon- j tei-Gylienei už pagalbą, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiimuiiit>iii»iiiii!iiM 
l ' A C K A G t E X 1 » B E S S ' iKNCY 

MARIJA NORE N £ 
SIUNTINIAI Į L. UVĄ 

Labai page idaujamo! , trt s rūiiee 
prekes . Mais tas iš. Ku- « sandėlio. 
2608 W. 69 SC, Chi< UL <5062» 

T E U — W A S7 itijiiiiiiiiiiiimuimuiiu, iiiiiiiiiuiiti 

Mūr. 
apie 200 sveč ių . 
$85,000. 

DldelS taTerna, aale 
t butai po ( kamb. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tai 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

(iiHiiiiiiiiiiiiiimiiimiiuiiiiiniiiiiiiiHiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-

plat i - , dimai ir pilna apdrauda. 
Talentų pasirodyme galės da- c e r t o P r o £ a duotų aukų. įnant bi l ietus bei t e lk iant au- j Tel. — \ \ A 5-8063 

lyvauti mėgėjai: šokio meno Koncertą ruošė Jaunimo cent- i k a s = so l i s tėms Margaritai Mom- j mmiiiiitnmiiinniinitiniimiimnmnn 
(baletas, išraiškos šokis, mo- ' ras, talkinant Aidų bičiuliams \kienei i r Genovaitei M a ž e i k i e - į _ 
derniškas ir pan.) . muzikos Chicagoje. Tai naujas mostas , j n e i ** įspūdingai menišką dai-
K-okalinė ir instrumental inė) . : kad viena kultūrinė įstaiga, gy- g a v i m ą ; taip pat kamp. A l o y -
žodžio ir vaidybos (deklamacija,: venanti ne be f inansinių proble- j " * Jurgučiui už akompanavi -
vaidyba ir pan. ) . Imų, ate ina talkon kitai — š i u o ; m s * : dienraščiui Draugui už pa-

atveju: kultūros žurnalui. š i s ; S a r b u Aidxi Įvertinimą 
Kultūros k-ja prašo KLB ap. b i č i u I i š k a s ^ ^ l ė t b ū t i 

nas i š Čiurlionio galerijos Chi- valdybos, l ituanistinių mokyklą U a t M m a ir ki tų v i e t o t i * orea 
cagoje steigėjų, jos krikšto te- vedėjus raginti jaunesnės ir vy-
vas, direktorių tarybos narys ir resnės kartos a ts tovus dalyvau-
garbės pirmininkas. N u o pat ti š iame talentų pasirodyme. 
Lietuvių Dailininkų sąjungos Tiksli data ir kt. smulki infor-
atsikūrimo šiame krašte jis yra macija bus pranešta po š. m. 
tos sąjungos narys. gruodžio 10 d. komiteto posė-

Prof. A. Varnui pagerbti ko- džio. 
mitetą sudaro apie 30 Chicagos y A J U S L A J S V Ė S R 0 V A , 
organizacijų. Tikimasi, kad 
garbingasis jubiliatas, pirmas Tautos fondo Hamiltono sk. 
istorijoje tokio amžiaus sulau- vaidybos metinis piniginis va-
kęs profesionalas dailininkas, jus eina prie pabaigos, tačiau 
akaderriioj visuomenės bus tin- paskutiniame posėdyje nutarta 
karnai pagerbtas, o jo darbų mūsų laisvės reikalams Tautos 
parodoj ten pat visuomenė ga- fondui persiųsti 3.600 dol. Taip 
lės pamatyt i bent dalelę to , ką pat. A F Hamiltono valdyba 
silpnutis, nedidukas profesorius prašo hamiltoniečius savo gi-
yra sukūręs. minės ir bičiulius Kristaus gi-

nizaciniams sambūriams rengi
niais padėti Aidams. 

Kultūros žurnalui svarbu ir 
tai, kad koncerto proga Chica
goje j i s buvo iškeltas spaudo
je ir per radiją 
aiškinta, jog be Aidų kitaip at
rodytų mūsų tremtiniškas vei
kimas. Tai ne vieną paskatino 
ateiti talkon prenumerata. 

n e t 
dviem vedamais ia is s t ra ips 
niais; radijui Margučiui už nuo
latinį koncerto ir žurnalo gar 
sinimą. Taip pat esame dėkingi 
vis iems kultūros m y l ė t o j a m s , 
kurie atsi lankė į koncertą bei 
jo proga parėmė auka ar užsi -

~ . "*. I prenumeravo Aidus . T o k s v i sų 
v isuomenei ». , , . . . , 

nuoširdumas dar labiau skat i 
na m u s grumtis su emigrac i 
nėm kliūtim dėl Aidų ate i t i e s . 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsite 
uz a p d r a u d a nuo u g n i e s ir automo
bilio pas m u s . 

FRANĮC Z A P 0 L I S 
S 2 0 8 H Weat » 5 t h Stree4 

Cbicago , m i n o i s 
Telef. GA 4-8654 

0 GERIAUSIA CIA 
Modernus 2-jų aukštų muro namas. 

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

2-jų aukštų mūro 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. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
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 We$t 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Aidų leidėjai — pranciškonai 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Geg. 9 - 17 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje $876.00 nuo N. V. 
Birž. 13-21 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje) $926.00 nuo N. Y. 
Liep. 4 - 18 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 6 Romoje) $1420.00 nuo 

N. Y. 
Rugp. 19 - 27 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje) $876.00 nuo N. Y. 
Nuo Chicagos $125.00 daugiau. Kainos asmeniui, dviese kambaryje. 

Registruokitės pas Reginą Raslavičienę teL (312) 545-4466 ar rašykite 

VVEISS TRAVEL BUREAU. 4837 W. Irving Park R<L, Chicago. 111. 60641. 

iiimiiiiiimmiimiimiiiimiHiiiiiii,,,,,,,, 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, telef. 971 5980 
iiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiHiiiiiiii, 

iiiiiiiiiiiiiiiimnmiHiliiiiiiiiiiiitimimiii 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicago i 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato, 180 psl .— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

U ž s a k y m u s siųsti: Draugas , 
4545 W. 63rd St., Chicago, DI. 
60629. 

lllllilllllililillllllilllliliiiiiiiiilliillliiiiiii 

iimmmiiimiiiiiiiiiimiimiminmiiimii 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūsio grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
lllllimillllllilIlIlHIIIIIUllIlIlIilMlIJlllllll 

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

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga tapo priimta 

f 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 
virS tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruostų pardavėjų su 250 įstai
gų-

iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiitiiir 
Graži dovana švenčiu arba bet 

kurią proga ! 

M O Š Ų Š O K I A I 
Išleido Lietuvių Tautinių š o 

kių Inst i tutas (antroji laida) 
1S75 metais Chicagoje. 

Gaunama Drauge, 4545 W e s t 
63rd 3 t , Chic igo, Dl. 60629. 

Kaina $4.00. Užsakant pridėti 
21 centą už perr.iuntimą. m i n o i s 
gyventojai dar moka 5 r ; mo
kesčių. 

NtniiimiiimiMimimiiiiiiiiiiiiiiiMiHii 

Naujai pakelti akademikai Clevelande: senj. Linas Jokūbaitis, Nijolė 
Mainelytė. Rasa Petraitytė. Diana Petrauskaitė, senj. Edas Klimas. 

Nuotr. J. Garlos 

C L E V E L A N D O 2 I N I O S 
(Atkel ta ifi 5 pusi 1 

privatūs asmenys ir korporacijos. 
Dail. Laniauskas yra dalyvavęs 

vietinėse ir visos Amerikoss ren
giamose parodose: Youngstoun, 
Ohio Museum of American Art, 
New Yorko VII-oj American 
Greetings Corp. parodoj. Balzeko įčiami atsilankyti j jauno ir kūry-
lietuvių kultūros muziejuj Chi- bingo menininko parodą, 
cagoj, American VVatercolor So-j V. & 

ciety New Yorke. Ohio Waterco-
lor Society, Cantono meno m u 
ziejuje, laimėjęs premijų. Vieno 
asmens parodos buvo surengtos 
\ e w Yorke, Chicagoj, Detroite 
ir Clevelande. 

Visi Clevelando lietuviai kvie-

Nuo 
1914 Mėty 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000.00 

FRANK ZOGAS, 
Prėskiem 

2857 W. Om Street 
Cbicago, m. MC2* 

Pbone 825-7400 

8AVING8 
* LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue 
Chicago, m. MOS 

Pbone: 2544470 

8f2f S. Hariem Avenue 
Bridgeview, Ifl. 60455 

TeL 

iiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiiMfiiiiiiMi 
A. V I L I M A S 

PUI C\ W | S I p Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy 
^ ^ ™ • "™ ^ ^ site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 

Apdraustas perkraustymas Tle ? ? narmi P a s i r i n k i m * ° Par 

^^ - . . r •*»»/»»»»* duodantieji greitą ir teisingą patarna-
Įvairių atstumų vimą. 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiimiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiimiiimiiiiii 
iiiiiftiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinimiiiiin 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. telef. 776-14861 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMtHIIIIIIMIIMIill l l l l l l l l t TaaS 

FEUKSAS BREIMERIS 

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

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Strtet 

Tel. — 767-0600 

mmmammmmimmaM\iiMmm\\ a«m 
M \ R Q U F T T E PARR 

6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 2 
garažas. mur. Arti 66-os 

iiiimiiiitmiiiiuiiiiimiiiiMiimimiimiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOT.VRY PTTBL.IC 
INCOMK T A X S F R V I C E 

4251 So. Mapleuood, tet. 254-7450 
Taip pat dar->mt VERTIMAI 
GIMINIŲ iškviet imai , pildomi 

P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir 
k i tokie blankai 

itiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiJiiiiiuiiimiifi 

5*% 

poid quarterry 
4 Year Savings 
Certiflcates 

Miaimum JS,900 

7^% 
AD accounts com-
pounded daily — 
Pasabook Savings 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiinuiiiiiiii 

ATEITININKU KELiU 
(1911 - 1927 - 1977) 

2MDN1S — LAIKAI — DARBAI 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Iileido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusi. 
Kaina su persiuntimu $2.30. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 
Cldcs«o, Dl. 60629 

flMHIMIIllllttlIfllIlIlIlIlIfHttlflttitltlIfllIfi 
vBs^HŠVŠVŠ^P^^^NvV'JvvvV^^VVVV^Vv^Ss^HBBB^BBŠlsns^MVo^H 

Washtenaw. Prieinama kaina. 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namą pirkimai — Pardjvunu 
Vaidymas 

Oraudlmai — Income Tai 
Nouriatas — Vertinai 

B E L L REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

• n 

iiimiiiiiiitiMimmiiiiiimmimimimii,, 

Marian shrines of the 
Amerikas 

Paraše THOs Narbutą* 

Įdomi knyga anglų kalba, ver 
sta iš lietuviško leidinio, kurią rei
kėtų kiekvienam perskaityti 

Atsekant Marijos kultą nuo pir
mų misionierių, čia aprašomos 
svarbiausios Pietų, Centro ir Siau
rės Amerikos ir Marijos švento 
•ės. 

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma 
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
šventovės bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, kai
na $3.50. 

Ta pati knyga čia gaunama u 
lietuvių kalba Jos kaina $2.50. 

Apsimoka skalbtis dien. DRAUGI. 

aes jis plačiausiai skaitomu Us-

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

noa yrn violoms prieinamos 

— ^ ** » -

Illinois State gyventojai prie kai 
DOO turi pridėti 5% mokesčių. 

Biznieriams apsimoka skelbt is 

dienraštyje "Drauge". 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fla. 

A. A. A. D. KAULAKIS 
Alfonsas Domininkas Kaulakis 

mirė lapkričio 17 d. Miami, Fla., 
sulaukęs 80 metų. 

visų svečių vardu padėkojo šei-1 — Per metus amerikiečiai iš- i — Šio šimtmečio pradžioje, DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 1 d 
mininkei Onai Kaulakienei 

Rytojaus rytą našlė O. Kau-
prie Trijų Karalių bažnyčios Į i^ ienė kartu su savo giminė 
Coral Gables. Iš Homestead, m i s išskrido į Chicagą, kur bu-
kun. V. Andriuška lydėjo karstą j v o p a i a įdotas a. a- Alfonsas 
j bažnyčią, atlaikė lietuviškas j Kaulakis. J . Narūne 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą. 

jleidžia 50 bil. dol. automašinų • tik 40'; amerikiečių sulaukda-
remontui. Krašte yra 110 mil. Į vo 65 m. amžiaus, dabar sulau-

į automobilių. kia jau 75% • A.f A. 

Didis ir labai įvairus buvo to 
tauraus lietuvio patrioto gyveni
mas. Jo energinga, veikla švytėjo 
Miami lietuvių tarpe. Nežiūrė
damas sunkumų ir kliūčių, jis 
nenuleido rankų ir niekada ne
sustodavo pusiaukelėje. Buvo kie
tas žemaitis. Alfonsas D. Kaula
kis gimė 1898 m. gegužės 28 d. 
Sausių kaime, Kretingos apskr., 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 
Šeima įstengė 4 savo sūnus išleis
ti į kunigus. Iš jų kun. Juozas 
Kaulakis, be kunigų seminarijos, 
baigė universitetą užsienyje ir pa
rašė keletą knygų lietuvių kal
ba. 

1912 m. keturiolikametis Al
fonsas Kaulakis atvyko į Ameri
ką. Dirbo spaustuvėje. Išmokęs 
spaustuvininko darbą, atidarė 
nuosavą mažą spaustuvėlę, kur 
spausdindavo lietuviškus laikraš
čius. 1922- 23 m. Alfonsas Kau
lakis tapo "Bell Press" korporaci
jos pirmininku Chicagoje. 1925 
— 30 m. jis išleido savaitinį laik
raštį "Telegramos", kurį reda
gavo J. Laukys. Be to, leido laik
raštį "Community Nevvspaper" 
anglų kalba su žiniomis iš Lietu
vos. 1933 — 34 m. Alfonsas Kau
lakis aplankė Lietuvą. Savo san-
taupas ten pragyvenęs, vėl turėjo' 
grįžti į Chicagą ir pradėti gyve-' 
nimą iš naujo. Sunkiai dirbda-1 
mas, vėl gerai įsikūrė. 

1937 m. A. Kaulakis įsteigė vie- Į 
ną didžiausių lietuviškų spaustu- į 
vių "Progress Printing Co"., ku- j 
rioj buvo spausdinamos lietuvis-1 
kos knygos ir periodika. Kartu su | 
spaustuvės darbu Alfonsas Kau
lakis buvo veiklus lietuviškose or
ganizacijose. 1945 m. jis vedė jau
ną mokytoją, neseniai baigusią 
pedagogines studijas — Oną Be-
nešiūtę. 

1947 m. A. D. Kaulakis buvo 
Balfo pirmininku Chicagoje. Daug j 
dirbo ir aukojo įvairioms lietuvis- j 
koms organizacijoms. 1950 m. su 
žmona Ona persikėlė į Miami. Cia 
įsigijo kelių akrų sodą, moder
nią rezidenciją ir patalpas turis
tams. Ona Kaulakienė mokyto
javo viešoje mokykloje. Abiem ne
trūko darbo. 

Alfonsas Kaulakis įsteigė ALTos 
skyrių Miami mieste ir dvidešim
tį metų jam pirmininkavo. Orga
nizavo SLA kuopą. Buvo Lie
tuvių piliečių klubo ilgametis 
direktorius ir pirmininkas. Išsiun
tė daug afidevitų lietuviams į Vo
kietiją, šelpė siuntiniais lietuvius 
Sibire ir Lietuvoje. 

Velionis buvo nepaprastos ener 
gijos, judrumo ir ryžto asmuo. 
Drąsus ir talentingas kalbėto
jas, mokantis uždegti klausyto
jus. Turėjo didelius gabumus va
dovauti Visuomeninėje veikloje. 
Prie jo nekibdavo visuomeninio 
gyvenimo intrygos. Buvo tiesus, 
veikdavo demokratiškai, pasitelk
damas lietuvių talkininkų. Dėlto 
buvo populiarus, visi skubėdavo 
jam talkinti. 

Ilga liga ir mirtis išplėšė Mia
mi lietuviams nepamainomą veik
los vadovą. 

A. a. Alfonsui D. Kaulakiui 
mirus, koplyčioje susitelkė ne
mažas būrys lietuvių atsisvei
kinti garbingą lietuvių koloni
jos ilgametį vadovą. Dalyvavo 
našlė Ona Kaulakienė, iš Los 
Angeles dr. Gudauskas su žmo
na, iš Chicagos, Pennsilvanijos, 
ir Hollywoodo. Lietuvos operos 
solistė Antanina Dambrauskai
tė sugiedojo "Marija, Marija". 
Kalbėjo L. Am. Pil. klubo pir
mininkas Petras šilas, skaitė 
poeziją Kunigunda Kodatienė, 
nuoširdžiu žodžiu atsisveikino 
velionį Paulius Leonas, Šaulių 
sąjungos vardu Benys Bukaus
kas ir šeimos vardu — Kaula-
kių ir Gudauskų šeimos. 

Kun. dr. V. Andriuška-pasi
meldė už velionio sielą, sukalbė
damas rožinį. Lapkričio 18 d., 
10 vai. ryto dalyviai susirinko 

Visi dalyviai pakviesti į šve- KALĖDINIS PARADAS 
diską restoraną pietų. Čia kai- Metinis kalėdinis paradas Chi 
bą pasakė Skupeika iš Hooly- sagos miesto centre įvyks šeš-
vraodo, Fla., taip pat Miami klu-1 tadienį, gruodžio 2 d., 11 vai 
bo direktorius Paulius Leonas rvto. 

-_* u 

A A 

BENEDIKTAS MAŽEIKA 
Gyveno 3215 S. Green Street, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 29 d., 1978. 9:15 vai. vak., sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Uksaitė), sūnėnai, duk

terėčios, Svogeris Antanas Uksas su žmona Bernice, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo dr., T. Marijonų rėmėjų, Sv. Kazimiero 
Seserų rėmėjų, Sv. Pranciškaus Seserų rėmėjų ir Svč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Seserų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmino koplyčioje, 3319 S. Li-
tuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 2 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
hus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona Ir ghwin*< 

Dė! informacijos skambinti tel. 927-1138. 

Mylimai mamytei mirus, Tautiniu Šokiu 
Instituto valdybos narei 

NIJOLEI PUPIENEI ir jos seimai 
gilia užuojautą reiškiame ir k?rty liūdime. 

Tautinių šokiu Instituto 
Valdyba 

Brangiam tėvui 

VYTAUTUI ROJCEVICIUI mirus, 
dukterį, mūsų narę birutininkę JANINA SKAMJį ir jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučia 

LOK Birutes Draugijos 
Chicagos Centrinio Skyriaus 
Valdyba ir Nares 

Mylimai motinai 
A. + A. 

E L E N A I K I S I E L I E N E I 
okupuotoje Lietuvoje mirus, mielus dr. ELENA 
RRZMIENC, dr. DOMĄ HSKLYTĘ ir dr. PETRjį 
KISIELIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir Bronius Beinortai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

A. t A. ANTANUI NAKUI mirus, 
jo liūdinčiai žmonai ONAI NAKIENEI ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Vytautas Lapenas su šeima 
Julija ir Edvardas Z a barška i 
Danute ir Reger žilevičiai 

A. t A. ELENAI KISIELIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų Dr. PETRĄ KISIELIŲ, 
dukrą ELENĄ RAZMIENC ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Apolonija ir Bronius Radzivanai 
Birute ir Vytautas Radzivanai 

New York 

Dvidešimt metų mirties 
Sukaktis 

Vincentas 
Kamarauskas 

LIUDVIKAI JASĖNIENEI mirus, 
los vyrą KAZĮ. dukrą NIJ0LC su Šeima ir kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame. 

Vincas ir Genovaite Ankai 

Gerb. mūsų gimnazij:s inspektoriui 

A. f A. ADOLFUI ORVIDUI 
mirus, p. V. ORVIDIENĘ ir jo dukrą BRIGITA TA- I 
MULI0NIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučia • 

Regsnsburgo-Scheinfeldo Gimnazijos g 
Mokiniai ir Suvažiavimo Dalyviai 1 

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1958 m. gruodžio mėn. 
3 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Jo brangų atminimą minint, dvidešimt metų mirties sukakties 
proga, už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios gruodžio 2 d., šeš
tadienį, 8 vai. ryto Aušros Vartų bažnyčioje, sekmadienį, 10 vai. ryto 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, ir visose parapijose Michigan valstijoje, 
kur sūnus a. a. kun. Vincentas tarnavo. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Vin
cento vėlę. 

Nuliūdusios: dukterys Patricia ir Seselė Patrice, kazimierietė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
V L A D A S I L G I N l I S 

Mirė 1977 m. lapkričio 28 dieną. 

Jau suėjo vieneri metai, kai netekome mylimo vyro, tėvelio, 
uošvio ir senelio. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą, bus laikomos šv. Mišios sekaiad.. gruodžio 3 d., 
10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje, prie Jaunimo centro. 

Tuoj po šv. Mišių bus šventinamas paminklas šv. Kazimie
ro kapinėse. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose šv. Mišiose ir paminklo šventinime ir pasimelsti 
už jo sielą. 

Nuliūdę: Žmona, dukros ir sūnūs su šeimomis 

J a u suėjo vieneri metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė mano 
mylimas vyras 

A. A. 

DR. VALENTINAS BAGDONAS 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos š. m. gruodžio mėn. 

3 d 12 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
i 

Tuoj po pamaldų šv. Kazimiero kapinėse Dr. Valentino 
atminimui bus pašventintas paminklas. 

Nuoširdžiai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a. a. 
Valentino sielą ir kartu dalyvauti paminklo pašventinimo ap
eigose. 

I Judinti žmona BIRUTE 

A. f A. OLGA CHEKAN 
ZAREMBAITE 

Gyveno 6739 S. Maplewood Avenue. Chicago. Illinois. 
Mirė lapkr. 26 d., 1978, 10 vai. vak., sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Theodora Vertelis. 3 dukte

rėčios Estelle Sikes su vyru Joseph. Annette Young su vyru Ed-
ward. ir Bertha Blucis, dukterėčios duktė Karyn Wheeler ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Eastern Star — Frances Willard Chapter No. 433. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 2 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus nulydėta j Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, dukterėčios ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. RE 7-8600 

EU 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 . DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i forn ia 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 VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 737-8600 
Te l . 737-8601 ' 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 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 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrRinia 7-*672 
2424 VV. 6oth STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southwest Highvvav, Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S,, 50th \>f.. CICERO. II.I.. Tel. OLympic 2-1003 
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DRAUGAS, penktadienis. 1978 m. gruodžio mėn. 1 d. 

x Inž. Klemensas Žukaus
kas, Beverly Shores miestelio 

; valdybos pakviestas, sutiko bū
ti statybos komisijos nariu. Jis 
pasižymėjo atliktais darbais 
Saudi Arabijoje, buvo apdova
notas jų vyriausybės, o JAV 
kariuomenės vadovybė darbą 

x Kun. Juozas Vaišnora,: įvertino specialiu atžymėjimu. 
MIC, Marijonų vienuolijos ge-! T^P P** ilgesniam laikui jis 
ncraiinis prokuratorius ir arkiv. j buvo pasiųstas ir į Italiją. 
Jurgio Matulaičio beatifikaci- x Lietuviškoms radijo valan-
jos bvlos vedėjas, nuolatinis į dėlėms premijuoti sudaryta ko-
'Draugo" ir kitų laikraščių bei j misija, kurion įeina V. Kasniū-
žurr.alų bendradarbis bei knygų i n *s . J. Skombskas, K. Šidlaus-
autorius, pabuvojęęs Chicagoje [ k a s» d r- L Šimutis ir A. Tamo-
pustrečios savaitės, šiandien iš- šak is- Premijų mecenatas yra 
vyksta į Bostoną dalyvauti I k u n - J- Prunskis, paskyręs tūks-
T L* VnriklnnPdiin* nžhairfii i tantinę — keturioms progra- Amerikos Lietuvių kat. federacijos kongreso delegatų dalis pranešimuose Nekalto Prasidėjimo par. salė-
L.iei. r.nClKIOpeaijOS UZDdlgLU . r b «» lankrioin 25 rf Mnntr Innn Kimrio 
vėse. Iš ten už kelių dienų iš- moms po 250 dol. 
vyks atgal į Romą. Chicagoje x Dr. Pranas ir daiL Ada 
kun. J. Vaišnora galutinai spau- Sutkai, Homewood, 111.. artė-
dai paruošė prof. dr. Antano: jančių švenčių proga pasveikino 
Kučo parašytą monografiją i savo dienraštį, padėkojo už 
apie arkiv. J. Matulaitį. j jiems atsiųstas korteles ir at-

X Muz. AHee Stephens vado- į s iuntė 50 dolerių auką. Už di-
vaujamas ansamblis "Lira" j d e l ? paramą mieliems rėmė-
koncertuos šį sekmadienį, gruo- J a m s esame labai dėkingi. 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

je lapkričio 25 d. Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

— Jonas Simanavičius, Ka
nados LB krašto valdybos pir
mininkas, lapkričio 18-19 dieno
mis lankėsi Washingtone ir ten 
susitiko su PLB valdybos pir
mininku Vytautu Kamantų, pa
sitarė dėl lietuvių akcijos Jung
tinėse Tautose reikalų, PLD fi-
nansinais klausimais ir kitais 
LB reikalais. Lapkričio 19 d. 
dalyvavo priėmime Lietuvos 
atstovybėje ir ten kalbėjosi su 
Lietuvos atstovu dr. St. Bačkiu 
ir LB vadovais. 

— Zbigniew Brzezinskio kalba 
Lietuvių Bendruomenės seimo 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepripažįsta Sovietų įvykdy
tos Lietuvos okupacijos ir pas
kutinės laisvosios Lietuvos vy
riausybės reprezentantams duo
da pilną diplomatinį pripaži
nimą. 

_ Ses. M. Bernarda, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė, 
kompozitorė ir ilgametė muzikos 
mokytoja, sukūrė melodiją kun. 
Benevenuto Ramanausko verti
mui į lietuvių kalbą "Sv. Pran
ciškaus taikos malda". Ją pir
mą kartą giedojo sol. O. Plhiš-
konienė, kurios duktė Rimutė 
yra ses. M. Bernardos muzikos 
mokinė. Ses. Bernarda šiuo 

dalyviams Washingtone pami- metu gyvena Nevrton, Pa., sese-
nėta didžiojoje Amerikos spau 
doje. "Los Angeles Times" XI. 

lių vienuolyne. 
— Stasys Barzdukas, ilgesnį 

SĖKMINGAS VILNIEČIU 
SUSIRINKIMAS 

v irm;i;^, i„^A„„i*i „,„k- ; j jungos Chicagos skyriaus visuo-džio 3 d.. 3 vai. p. p. Marijos; x Emilija Jursenaite sunkiai H. .° . & . . f. 
F. F .*« ^ " . . J „ ^ „ r>i,~„* tinis narių susirinkimas įvyko 

aukšt. mokyklos salėje. "Liros": susirgo ir yra g>doma Chnst' č i
 U

Q d J a u n i m o C e n t r e 

ansamblis yra važinėjęs Eurc- i ligoninėje, kambarys 612 E ^ V ^ ^ ^ ^ S ^ Z 
poje ir koncertavęs su dideliu j Sveikata pamažu gerėja. I eaUKa^ s k a į c i u m į nes ta 
oasisekimu net Lenkijoje, šia-1 * Marius Sajus. W a r r e n buvo gausus skaičiumi, nes tą 

Mich.. savo sveikinimus "Drau- : d i e n a b u v o d a u S k l t » P « « 8 » -
mų, bet jis savo aktyviu da
lyvavimu išsprendė nemaža 

imtina. Paaukota R. Kalantos j Konstancija, irgi vilniete 
paminklui ir Dariaus - Girėno 

.... . . _. _ . . lituanistinės mokyklos 15 metų 
\ ilmaus krašto Lietuvių są- • . . . . * Tr _ j j 

• sukakties proga. V. Petkaus 

me koncerte duos angliškų ir 
lenkiškų dainų gui" parėmė 10 dol. auka. Dė-

X šv. Teresės Kūdikėlio Je-Į ° J a m e _ svarbių klausimų. 
zaus draugija, veikianti Švč. M. | x A u k « P° 5 dolerius a t - į S u s į r į n k į m ą atidarė pirm. 

siuntė: 
Bronė Pakštienė, Miami. 
Genė Misiūnienė, Chicago, 
A. Petrauskienė, St. Peters- į 

Taip | 

22 rašo, kad jis kalbėjęs 250 i k * ą nesveikuojąs, praėjusią sa-
Amerikos lietuvių grupei ir "iš- į v a i t e b u v o paguldytas į Cleve-
reiškęs didelį susirūpinimą dėl lando kliniką tyrimams. 
dabartinių jūsų žmonių sąlygų", 

pat lankyti hgoniai ir paguodos , R e t ^ p a ž y m ė j ę s > k a d ^ ^ 

Juozas Lekas, kuris, pasveiki
nęs dalyvius, trumpais žodžiais 

! apibūdino susirinkimo tikslą ir 
prašė darbščiai Įsijungti į eina-

u r ^ - mų reikalų svarstymą. Pirmi-
Kazys Karuža. Los Angeles, j m n k a u t i p a k v i e t ė J u o z ą ^ g . 
Kazys Urbsaitis. St. Peters- ; k ū n ą fc s e k r e t o r i a u t i J o n ą j ^ j pasisakė dėl žemėlapio smul-

burg, n ą S u s i r i n k i m a s t a m vienbal- j k i a u - atrodo, yra kokių tai ne-
• šiai pritarė. Pirmininkaujantis,' tikslumų, nes susilaikyta nuo 

padėkojęs už pasitikėjimą, pa- paleidimo apyvarton. Apgsi-

reikalu buvo parašyti laiškai 
prezidentui Carteriui ir sen. 
Ch. Percy, iš jų gauti atsaky
mai. Padaryta ir kitų mažes
nių darbų. 

Aptartas tradicinių vilniečių 
kūčių suruošimas, kuris numa
tytas gruodžio 17 d. Jaunimo 
centre. Jos visuomenės yra 
mėgiamos, nes pravedamos gra
žiai ir pasižymi tradicinų val
gių gausumu. Kadangi viskas 
padaroma savo jėgomis, tai ir 
kaina prieinama. 

Kalbėjo Vai. Šimkus, kuris 

dover. 
Maloniai visiems dėkojame. 
x Po 5 dolerius aukojo: 

Marijos Gimimo parapijoje 
gruodžio 5 d., antradienį, minės 
savo 49-rių metų įsikūrimo su
kaktį The Mayfield (6150 Ar-Į 
cher Ave.). Sukakčiai pami
nėti komisijai vadovauja Jean 
Maranda, jai pagelbsti Jose-
phine Juzėnas. Vietas galima 
rezervuotis pas Verą Paukštis 
ir Stephanie Uginchus. 

x L. Vyčių senjoru kuopos 
susirinkimas įvyks ateinantį 
pirmadienį, gruodžio 4 d., 7 vai. 
vak. Vyčių salėje. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. 

x Seselė Josephine, pranciš-
kietė, Pittsburgh, Pa., atsiuntė 
"Draugo" darbuotojams malo
nius kalėdinius sveikinimus, 
savo b i i t e pasidžiaugė gerais ; t u v i r e i 

dienraščio straipsmais, ypač centre gruodžio 2 d., šeštadienį, j ZZ„,Z? tzZ^T {e^ ReM* išnaudoti *L« * ™ 

reikalingi nariai. Juozas Puido
kas nuoširdžiai padėkojo už ap
lankymą ligoje ir pareikštą 
užuojautą. Jo pasakyti žodžiai 

ki pasikeitimai žmogaus teisių 
srityje vyksta lėtu procesu. Ši
tas rūpestis taip pat yra ba
lansuojamas kitų rūpesčių, kaip 

KANADOJE 

teikė v-bos sudarytą dienotvar- testavo, kad mūsų atstovas prie 

simboliškai išreiškia u- padėką. . ., . . . -
, j. , _ . m.*T. taikos ir atominio karo pavojaus 
kitų, kurie buvo aplankyta. 

Vilniečiai gražiai yra susi
jungę į bendrą šeimą, lyg t ie 
Vilniaus kalneliai, kurie nuo 
seno stovi krašto sargyboje. Pa
baigus dienotvarkės punktus ir 
pasisakius visais klausimais, su
sirinkimas buvo baigtas. Toliau 
vaišės, kurių metu pasidalinta 
mintimis iš susirinkimo eigos 
bei šių dienų lietuviško gyveni
mo temomis. J. Tijūnas 

IŠVYKSTA KALIFORNIJON 
Vincas Urbonas, Chicagoje iš

gyvenęs apie trisdešimt metų, 
lapkričio 29 d. tolimesniam gy-

' 4 • VHLT, v vntioo T,0;nfftnriiin« i venimui išvyksta į Los Angeles, 
kę. kuri priimta be pataisų. V h k o K M l k l a s neinformuoja; J L h ™ ™ M V f t «r, 

Andrius Naujokas, Norridge. j P a gal priimtą dienotvarkę ėjo s-gos tuo b u s i m u ir reikiamai ]££'£ ^ f ^ ^ £ 
A. Tunkienė, Chicago, 
A. Liudžius, Chicago, 
A. Antanavičius, Chicago, 
Pijus Marma. Chicago, 
Vytautas Šernas, San Mateo 
Visiems tariame ačiū. 

svarstymai, kurie nuosaikiai ir; neatstovauja VKL s-gos. Tuo 
apgalvotai buvo išgvildenti. į r e i k a l u Pasisakė J. Balčiūnas ir 

Valdybos pirm. J. Lekas pa- i k a 
dare išsamų pranešimą iš sky-; Susirinkimas griežtai pasisa-

i riaus veiklos, kuri buvo visa- i k * • pageidavo, kad VKL s-ga * 5 F ^ ~ _ * Į ? J 7 * f ? 
; pusiškai naši ką parodo ir sėk- veiksmingiau imtųsi darbo ir &™*- * s • * # * Lietuvoje 

boję. 
. Vincas Urbonas paskutiniuoju 
laiku pergyveno tris sunkias 

"Suktinis" šoks Jaunimo I ^ g a s Vilniaus dienos pravedi- rūpestingiau atsižvelgtų į Vii-

vedamaisiais rašiniais. Dėko- 7 vai. vak. Šilta vakarienė. Gros j paminėjimą 
jame. 

zervuokite vietas pas H. Gaižu-

iškeliant visus ėjimus 

Prieškalėdinės nuotaikos 
Lietuvio sodybos pažmonyje tienę tel. 582-6736. (pr.). 

mokytojavo, Chicagoje ilgus 
metus buvo Lietuvių filatelistų 
draugijos "Lietuvos" s e k r e t o - ' ^ tnxUai^t m o d e l i u k o i e k c i j ą , 

kuri bus išstatyta įstaigos patalpo-
ir 1 orisimin g a - daryti susirinkimus, pra-!"' ~"*1V*' «"yv*vca uauui»ių se, 2565 W. 47 St.r visą gruodžio 

tarti. Kaip ir kasmet prisimin- B VL\»«* ir^5ta » L i i' parodose su savo eksponatais, mėne^ 
ti pamaldomis ir kapų a p U n - ! ^ ™*T. * ? * * flT^.I j i s visą gyvenimą mėgo lietu-

viską knygą ir spaudą ir tiems 
tikslams yra išleidęs nemažai 

įuval m- n a u J° popiežiaus išrinkimo pro-į1™5' ^ ^^^^ vertingų paš-
Xeo-Lithuama orkestras. Re- buvaikų su- \ »~y _^ l L to ženklų, dalyvavęs filatelistų 

— Žydų naikinimo istorijos 
kursas bus pradėtas dėstyti To
ronto universitete 1P79 m. — 
pareiškė Kanados Žydų Kongre
so Toronto skyriaus atstovė 
Ruth Resnick. Žydų bendruo
menė tuo esanti patenkinta. 
Dėstytoju pakviestas prof. Jac-
ques Kornberg. Pastarasis šį 
kursą skaitys JH kurso istorijos 
studentams ir gvildens šiuos 
klausimus: naikinimo raidą, 
būdus, jo vykdytojus, įvairių 
kraštų reakciją. 

— Kanados imigracijos ir 
įdarbinimo ministerijos statisti
ka skelbia, kad 1977 m. Kana-
don imigravo: iš Estijos 6 as
menys (Ontario prov. 3) . I i 
Latvijos 7 (Ont. 6 ) , iš Lietuvos 
20 (Ontario 19, Kvebekas 1 ) . 

— Moterų sekstetas. Toronte 
kuris laikas pasirodo LN mo
terų dainos vienetas "Antroji 
jaunystė", kuriam vadovauja 
muz. J. Govėdas. Vienetą suda
ro: A. Jankaitienė, A. Skilan-

jdžhlnienė, A. Dargytė-Byszkie-
jwic2, A. Jucienė, V. Siminkevi-
įčienė ir L. Mačionienė. Lapkri-Standard Federal Taupymo ir sko- », . - , _. . . . TĮ, 

linimo įstaigos skyriaus vedėjas j c. io 1 9 d- ^ d a m ° s vienetas at-
i Jim Kopacz apžiūri Jono Jurczews- į hlco programą Lietuvos kariuo

menės sukakties minėjime De
troite. Paskaitą skaitė LN reik. 
vedėjas St. Jokūbaitis. 

kymu mirusieji nariai, o taip, Lietuvos bažnytinę provinciją 
bus šį sekmadienį, nuo 2 vai. į * Norintieji vykti į IV Pa- p a t žuvusieji kovoje dėl Vii-' organizuoti laiškų rašymą, tele-
po pietų, vadovaujant aktoriui šaulio Lietuvių Jaunimo Kon- j n j a u s j r nukankinti vilniečiai. | gramu siuntimą Vatikanui ir 
A. Brinkai. Kalėdiniai valgiai, gresą Europoje, prašom; užsi- Į gjaj s m e ta is mirė du nariai • parengti atitinkamą memoran- • P11"^- . . . . 
Visi laukiami. registruoti pas Registracijos ir ĵ  Z i g m a s D a į l i d k a i r J u s t i n a s Va- j d u m * ^ s u r i n k t i ^ n t ^^IJZŽTM T S ^ T ' ™ ^ 

vAaDrelMvkoloKr»M.;keIte k o m i s i j a ' I V P L J K - lys. Visi mirusieji buvo pa-1 dešimčių tūkstančių parašų, kas į ^ 0 ™ s ^ L t ! ! ^ T 2 , , a 
A. a. prel. Mjkolo Krupa , g c l a r e m o n t A v e Chica-1 ^rbti atsistoiimu tylos minu- P r i e g ^ o s organizacijos l e n g v a , k l t u ! ^etuviškuosius darbus, 

minėjimas ruošiamas j _ T11 cn/:oe __v_ _J u ; ^ | g e r _ s J ^ y . ! . ' \L-*» ^ ^ ^ f * ~ * £ ^ „ L i , Prieš porą metų Vincas Urbo-VK'iaus 
š. m. gruodžio mėn. 3 dieuą Tė- \ g°' Ul 6 0 6 3 6 a r b a s k a m b i n t i I te. Dalyvauta Toronte į v y k u - į ^ Padaryti. Žodžiu, daryti j 
vų Marijonų vienuolyne, 6336 I nuo 6—9 vai. vak. pirm.-ketvirt. 

S. Kilbourn Ave.. Chicagoje. I 
Aštuonerių metų mirties sukak
ties proga velionį prisiminsime 
10 vai. r. šv. Mišiomis vienuo
lyno koplyčioje ir po pamaldų 
vienuolyno salėje. Visus malo
niai kviečia dalyvauti Liet. 
Krikšč. Demokratų Chicagos 
skyriaus valdyba. (pr.). 

x Vienerių metų mirties me
tines minint, už a. a, dail. Teles-

: (312) 778-2200 arba (312) 778-
2201. Registracijos anketas at
siųsime vėliau. (pr.). 

X "Perlojos Respublika' ro
mano išleidimui po 1000 dol. 
aukojo: J. Motiejūnas, A. ir A. 
Malinauskai. E. ir V. Radžiai, 
S. Visockas ir Z. Mackevičienė. 
Romaną leidžia Dzūkų draugija. 

(pr.). 

NAMAMS PIRKTI PA-

kėsi visuomeniniame gyvenime, 
turėjo plačias pažintis, ypač 
Chicagoje. Jis tikisi, kad ir 
naujoje vietoje jo nepamirš se
nieji bičiuliai, aplankys asme
niškai ar laiškais. Jo naujas 
adresas: 3803 Evans St., Los 

S ^ Į S ^ l ^ ^ T i i i n n , ^ 7 ^ S | " Į a t š v e n t e septyniasdešimt Angeles, Calif. 20027. Naujoje 
_ . _ . . -L. i l iiroirK vietoje šiam mielam tautiečiui 

linkėtina geros sveikatos ir ma-
šiame VKL s-gos ^ - - j ^ , - ^ " į į į j j į / n ) - į į , penkerių metų amžiaus sukaktį. 
macmio pobūdžio pasitarime,;n a 'P°P- J o n u i faunui i i ) , Kaa I i l t m i R . +.. . 
kuriame, be kita ko. sužinota | ̂ t ų leistos Seinų katedroje 2 t 2 T ^ ? S l 2 ^ J [ 

Vliko išleistą Lietuvos že-' ^tuvių kalba pamaldos. Nesi- Į l s e ™ ^ e V m c a s U r b o n a 8 ^ apie 

GARSIOJI OPERA 

Naujoji kompozitoriaus Pen-

mėlapį. kuris turįs netikslumų' matant veiksmingumo, atrodo, 
rvtinių sienų nustatyme, k a s : v e n t r o valdyba šiuo metu per-
mums vilniečiams būtų nepri- j g ^ e n a rudens stagnacijos nuo-

į taiką. Tad susirinkimas prašo 
x Dr. Elena Liatukienė, Wa- j gyv055 veiklos iš centro ir tuo 

jshington, D. C , mus maloniai! Pačiu pravesti reikiamą akciją 
I pasveikino ir atsiuntė 10 dole- \ lietuviškoje visuomenėje dėl Vil-
| rių auką. Labai ačiū. n i a u s k r ašto lietuvių teisės 

NAMAMS PIRKTI PA- j x Kazys Pabedinskas, Oak i melstis savo bažnyčiose. 
foro Valiaus sielą šv. Mišios bus j SKOLOS duodamos mažais mė- j pa rk. BĮ., dėkodamas už korte-! Buvo aplankytas ir pasvei-
atnašaujamos gruodžio 3 d., nosiniais įmokėjimais ir priei- j ie s , aukojo 10 dolerių. Labai kintas veikėjas ir ištikimas Vil-
sekmadienį. 11 vai. ryto T. Jė- \ namais nuošimčiais. I ačiū. • niaus krašto sūnus Antanas j ^ e u r kraštų era 
zuitų koplyčioje. Chicagoje. Ma-1 Mutual Federal Savings. 2212! x Antanas Belickas, Ever- Stankus, jam sulaukus 90 metų ^ y o užsakyta Lyric operos 

MiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininfiniiinRimv 
Paiki dovana — bet Varia 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA m PAGRAMNTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jtroapin* Damžvardieof 

Šiem dienom Draugo ipauttuv* 
laleido septintą laidą Uos poplia-
rioa virimo knygos. J. Daužvardie-
o* •*) patikslino Ir pagražino iią 
laida nau jalą paruoaimaia 

I J. Kavinsky, ! 6 « , B t o paties J ^ S ^ j T S j R j 

lonių dienų. J. J. 

CHICAGOS 2INIOS 
Westmont priemiesčio. 2udi-

derevškio 7perV~"prarlstas' is I kai Panavo savo aukai užduoti 
rojus" lapkričio 29 i , pirmą ii" -
kartą statant Chicagoje, buvo 
transliuojama ne tik per FM 
radiją Chicagoje, bet ir dauge-

loniai prašome gimines ir drau-Uvest Cermak Road — Telef.; green Park, BĮ., atsiuntė 10 dol. į amžiaus ir 65 mėtų vedyb mio 
gus prisiminti velionį savo mal- Vi 7-7747 
dose. (pr.). 

x Audronė Šimaitytė, Terra 
!) Studio savininkė, ruošia prieš-
kalėc'^ę keramikos darbų paro
dą — gruodžio 1 d.. 7 iki 10 v. 
vak.; gruodžio 2—3 d. nuo 11 v. 
r iki 6 vai. vak. Daug naujų 
darbų, daug gražių dovanų Ka
lėdų proga. Adresas: 2951 W. 
68 St., telef. 925-4949. (sk.). 

"DRAUGUI" reikalingas darbi
ninkas (ne pilną laiką) palai
kyti švarą spaustuvėje ir raš-
tinėse. Taip pat atlikti ir ki
tus jvairius darbus. 

Skambinti: 585-9500 

(sk.) į auką. Labai ačiū. gyvenimo sukaktį su žmona 
ir vėliau bus kartojama Itali
joje. Į premjerą susirinko 3500 
žmonių. Visos vietos buvo iš
pirktos. 

MOKSLEIVIU. RIAUŠES 

Vėl pasikartojo rasinės moks
leivių riaušės Curie aukšt. mo
kykloje, Chicagoje. Tvarkos 1 9 7 9 ^ biudžetas sieks 203 

[Balfo seimas įvykęs spalio 28 d Chicagoje. 

padaryti atvyko 34 policininkai. 
Areštuoti 7 moksleiviai. 

2IAUKCS JAUNUOLIAI 
Vienuolikos metų berniukas 

Roger Lynn Myers verkė ir mel
dė, prašydamas, kad jį paliktų 
gyvą. Jį pagrobė penki jau
nuoliai, kurie, įsibrovę į namus, 
grobė, kas jiems patiko. Paste
bėję berniuką, pasislėpusį po 
lova, jį pagrobė ir voždamiesi 
automobily ilgai tarėsi, kaip jį 
nužudyti. Pagaliau berniuką 

Nuotr. V. Noreikoa Į nudūrė. Susektas kaltininkas 

gavo. 
SUVAŽINĖJO MOTERJ 

Penkių vaikų motina Alice M. 
Klein, 55 m., gyvenusi Lombard 
priemiesty, ėjo padėti savo 
draugėms, su kuriomis kartu 
dirba, papuošti Kalėdų eglutę. 
Lėtai einant skersai bėgių, ku
rių buvo trys eilės, užlėkė trau
kinys ir ją mirtinai suvažinėjo. 

203 MIK LIGONINEI 

Cook apskr. ligoninės naujas 

mil. dolerių. Truks pajamų 35 
mil. dolerių. Ligoninės direk
torius dr. J. Haghton siūlo pa
kelti nuosavybių mokesčius 
šiam reikalui. 

POLICIJOS ALGOS 
Chicagos policijos ir ugniage

sių tarnautojai gauna po 22,116 
dol. metams, o po 30 m. 24,000 
dol. Civilinė federacija kelia 
balsą, kad jų atlkginimai ne
proporcingai iškelti, dėlto tiek 
daug kandidatų veržias į šias 
tarnybas. 

dovanoja kitataučius eupažindin-
dami juoa su lietuvišku maistu Ir 
ririmu. SI knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose 

Knyga yra labai gražiai Jrttta ir 
•u spalvotomis Uiustradkunls La
bai patogi Tartojimui 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Ulinois gyventojai pridekite 20 

centų mokesčiams, 
SJMIIIIIIIIIIIIIiniHIIIIIIIIIUIIIIHIIIIHIimt 

niniiiiiniiiiitniiiiiiniiiiiiniiiiiiimiiiin 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vattoem, MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, j ! dėl |do. 
m!u vietovių apraSyrao ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityt] kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vle> 
Jovėmis Knyga didelio formato, 440 
psl. - kaina $3.00. Garima ]a įsigyti 
•"Drauge". 


