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LKB KROttlKA Kr. 34 

Perskaitęs duok kitara! 
Eina nuo 1972 m. 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Slaboda — Raskovoj. Raško-
vo katalikai be pertraukos siun
čia telegramą po telegramos j Ki-
šiniovą, prašydami kunigo, o val
džia griežtai atsisako išduoti lei
dimą. To negana. Raškovo ateis
tą: įvairiausiais būdais persekioja 
tikinčiuosius, norėdami juos at
pratinti nuo tikėjimo praktikos. 
Labiausiai kenčia vaikai. Išvyti 
iŠ vieno kambario, kur jie meldė
si, vaikai pradėjo rinktis j kapi
nes. KGB agentai ir iš čia juos 
išvijo. Radę miške sunaikintos 
bažnytėlės sienos nuolaužą, vai
kai toje vietoje įsirengė savo kuk
lų altorėlį ir kas vakarą čia susi
rinkę melsdavosi. Ateistai ir čia 
vaikus surado ir altorėlį sunaiki
no. Tada vaikai pradėjo kartu 
su suaugusiais rinktis į mažą 
kambarėli, buvusios bažnytė
lės šventoriuje. Kaimo tatybos 
pirmininkas Bugorašas atėjo ge
gužės 29 d. vakare ir koliodama-
sis ištempė vaikus tiesiog už api-
kakliu iš maldos kambarėlio. 
Toks vaiku užpuolimas yra daž
nas įvykis Roškove. 

Vaikai kovoja už tikėjimą ne 
tik malda, bet ir aukomis. Jie at
sisako vaikiškų pramogų, saldu
mynų, kad už sutaupytus pini
gus" užprašytų šv. Mišias, mal
daudami Dievą tikėjimo laisvės 
ir ištvermės gerame. 

Raškovo katalikai beveik kas 
antra savaitė važiuoja į Maskvą, 
reikalaudami kunigo. Maskva, 
norėdama atsikratyti jai nema
lonių katalikų vizitu, griebėsi 
šantažo. Tikintiesiems paaiški
no, kad kunigui leidžiama vykti 
į Roškovą, tik jis pats nenorįs. O 
Kamenkos rajono sekretorius Ko-
žukar taip pareiškė: "Kol aš čia, 
jūs kunigą matysite, kaip savo 
ausis be veidrodžio". 

Roškovo katalikai nepavargda
mi prašo valdžios užregistruoti 
bažnytinį komitetą, tačiau ši vi
sokiais būdais išsisukinėja ir ko-

. 

miteto neužregistruoja. 

JO EMINENCIJAI 
KARDINOLUI Ž. VIJO 

VATIKANO VALSTYBES 
SEKRETORIUI 

1978 m. rugpiūcio 6 d. vakare 
radijo bangos atnešė į mūsų Tė
vynę liūdną žinią - mirė popie
žius Paulius VL 

Mes, Lietuvos katalikai, nors 
gyvename už geležinės uždan
gos, bet gerai pažįstame šį didį 
krikščioniškos dvasios milžiną, 
uolų ir drąsų Dievo reikalų gy
nėją šiame audringame, proto ir 
dvasios krizės amžiuje. Velykinis 
velionio popiežiaus lietuviškas 
sveikinimas "Su šventomis Vely
komis" dar ir dabar aidi mūsų šir
dyse. Be galo esame dėkingi Pau
liui VI už leidimą įkurti Kanki-

i niiį koplyčią po Šv. Petro bazili
ka ir Dievo Motinos paveikslo 
pašventinimą. Popiežiaus Pau
liaus VI mums padovanoti mi
šiolai ir brevijoriai nuolat prime
na mums jo tėvišką rūpestį: 

Lietuvos katalikai meldžiasi už 
mirusį Kristaus vietininką ir tiki, 
kad danguje jis bus uolus Baž
nyčios užtarėjas. 

Mūsų žodis pavėluotai pasiek-
kia laisvąjį pasaulį, bet malda 
mes visada esame su Bažnyčios 
vargais ir džiaugsmais. 

Mes prašome Aukščiausiąjį, 
kad nauju Bažnyčios Ganytoju 
būtų išrinktas drąsus, ryžtingas, 
bei šventas popiežius, kurio šir
dyje rastu atgarsio mūsų kančios 
ir kova prieš prievartinį mūsų 
tautos bedievinimą. 

Šia ypatinga proga mes reiškia
me lietuvių tautos visišką išti
kimybę ir sūnišką meilę A-
paštalų Sostui. 

Povandeninis JAV laivas Atlanto vandenyne. Naujoji raketų ginkluotė 
labai sustiprino povandeninius laivus, nes jie tolimo skridimo raketo
mis gali pasiekti ir toli, sausumoje esančius taikinius. 

Nelengvas Ispanijos 
kelias j demokratiją 

"LKB Kronika" prašo užsienio 
lietuvius perduoti šį laišką ad
resatui. 

(Pabaiga) 

Ceausescu turi 
daug draugų 

Viena. — Britanijos žinių 
agentūra Reuters rašo. kad Krem
liaus vadai mažai ką gali pada
ryti nepaklusniam Rumunijos 
prezidentui Ceausescu, kuris, 
nors priklauso satelitų grupei ir 
Varšuvos paktui, dažnai neklau
so Maskvos pageidavimų ir nuro
dymų. 

Viena priežastis ta, kad Rumu
nija laikosi labai griežtos linijos 
namie. Maskva jai negali prikiš
ti kokių nukrypimų, kaip buvo 
priekaištaujama nuo Stalino li
nijos nukrypusiai Jugoslavijai ar 
1968 m. Čekoslovakijai. Vienin
telė Ceausescu nuodėmė, kruna-
nistų akimis žiūrint, kad jis pa-
brėžie Rumunijos nepriklau
somumą ir teisę "vystyti socia
lizmą pagal savo sąlygas". 

Ceausescu daug važinėjo, 
megzdamas draugiškus ryšius vi
same pasaulyje, Jis kei ' 
buve VVashingtone, dukart Peki
ne, lankė beveik visa* Vakarti 
šalis ir turi daug draugų Pietų 
Amerikos, Afrikos ir Viduriniųjų 
Rytų politikų tarpe. Jo pašalini
mas jėga sukeltų Maskvai labai 
nepalankią reakciją ir ''trečiojo 
pasaulio" valstybėse. 

Vanee važiuoja 
gelbėti taikos 

Washingtonas — Prez. Carteri s. 
perskaitęs laišką iš Izraelio vy

riausybė?, nutarė siųsti valst. 
sekretorių Cyrus Vance į Izraelį 
ir Egiptą, kur jis turės "ieškoti 
keliu atgaivinti derybas". Izrae
lis, kalbama Baltųjų Rūmų 
sluoksniuose, atmetė paskutinį 
Egipto siūlymą surišti taikos de
rybas su tikslia darbotvarke Iz
raelio deryboms su palestinie
čiais. Nuosaikiųjų arabų spaudi
mas Sadatui privertė jį nepasira
šyti atskiros taikos, paliekant Die
vo valiai palestiniečius. 

Egipto ryšiai 
su Bulgarija 

Kairas. — Egiptas nutraukė 
diplomatinius ryšius su Bulgari
ja, kuri užsiimanti provokacijo
mis ir laužanti diplomatinius 
papročius. 

Visa nesantaika prasidėjo, kai 
Bulgarijos ambasada pirko namą, 
kuriame gyveno egiptiečių šei
ma. Ji atsisakė išsikraustyti, ta
da bulgarai bandė pavartoti jė-

• lentas Sadatas, išgirdęs 
apie kilusias muštynes, pasiuntė 
kareiviu? atstatyti tvarką. Tada 
bulgarų valdžia įsakė išsikrausty
ti Egipto ambasadoriui Sofijoje. 

— Buvęs nusiginklavimo ir 
ginklų kontrolės agentūros direk-

'u~ P m! VVamke įspėjo vyriau-
•'• nedidinti išlaidų naujiems 

ginklams. J.s pareiškė kalboje, 
kad vyriausybė nori naujomis iš
laidomis papirkti senato "vana
gus", kad jie pritartų SALT su
tarčiai su sovietais. 

Madridas. —Ispanijos gyven
tojai trečiadienį turėjo referen
dumą, liečiantį naująją konsti
tuciją, kuri galutinai užantspau
duotų nelengvą šalies perėjimą 

I iš diktatūros į demokratiją. Nors 
į jau treji metai, kai mirė gene-
| ralisimas Franco, daugelis jo 
įstatymų dar tebeveikia. Dar nė
ra žinių, ar ispanai priėmė nau
ją konstituciją, ar ją atmetė, ša
lia jos kūrėjų ir šalininkų, jos 
projektas turėjo ir nemenką opo
ziciją, kuri mano, kad reformos, 
nors ir vadinamos skambiais de
mokratinių laisvių vardais, ilgai
niui gali Ispanijai tik pakenkti. 

Ispanija po režimo pasikeitimo 
tapo didelių prieštaravimu kraš
tas. Dar Franco laikais, nuo 1961 
m. iki -1973 m., ispanų gyvenimo 
lygis, produkcija ir pajamos la
bai pakilo. Pagerėjo gyventojų 
aprūpinimas. Daugiau atsirado 
studentų. Sumažėjo vaikų mir
tingumas. Keičiantis socialinei ir 
ekonominei tvarkai, pradėjo keis
tis gyventojų papročiai. Konsti
tucijos priešai bijo, kad, Įteisinus 
demokratines institucijas, pasikei
timai bus dar didesni. Paskuti
niai? metais ėmė mažėti pajamos, 
gaunamos iš turizmo. Mažiau is
panų dirba užsieniuose, iš kur na
mo būdavo siunčiamos nemažos 
sumos užsienio valiutos. 

Per trejus demokratinių refor
mų metus ispanai gavo teisę strei
kuoti ir teisę įsijungti į politi
nes partijas ar darbininkų uni
jas, gavo teise balsuot?, tačiau 
toliau liko įstatymai, kaip baus
mės jaunoms porelėms už pasi

bučiavimą viešoje vietoje. Nors 
i>pamt įstatymai leidžia gaminti 
moterims vaistus nuo pastojimo, 
įstatymai draudžia juos pardavi
nėti ar naudoti. Žurnalas Tribū
na Medica paskelbė, kad per me
tus po Franco mirties 300,000 is
panų moterų turėjo abortus, nors 
jie įstatymų draudžiami. Dvigu
bai didesnis skaičius moterų nau
dojas piliules. 

Ispanų įstaigos ir parduotuvės 
dar laikosi senoviškos "siestos". 
Darbas prasideda ryto 9 vai., tę
siasi iki antros vai., po to yra 
pertrauka iki penkių ir vėl dir
bama iki aštuonių. Po didelio 
gyventojų antplūdžio į miestus 
daug tarnautojų ir darbininkų 
g'vena toli nuo darboviečių, prie
miesčiuose. Jiems nebeužtenka 
"siestos" laiko sugrįžti namo, pa
ilsėti ir vėl grįžti į darbą. To
dėl jie darbo pertrauką pralei
džia netoli darboviečių. 

Po Franco mirties Ispanijoje 
labai paplito pornografija, įvai
rūs klubai, žurnalai, nors įstaty
mai dar laiko nuogybes viešu 
skandalu ir už jas baudžia. Opo
zicijos nariai, ilgėdamiesi "senų 
gerų laikų", rodo į visas blogy
bes, kurios atėjo Ispanijon su de
mokratijos įvedimu. Daug ispa
nų šeimų išsiskiria, nors skyry
bų įstatymų dar nėra. Ispanijos 
gyventojai pergyvena sunkų per 
einamąjį laikotarpį ir tikisi, kad 
demokratija atneš pastovumą, 
pažangą, ekonomikos augimą, 
kartu duos asmenines laisves, ga
rantuodama ir dvasinių vertybių 
išlaikymą. 

Popiežius planuoja 
važiuoti į Meksiką 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis planuoja vykti i 
Meksiką, kur sausio 27 d. atida
roma Pietų Amerikos vyskupų 
konferencija. Laukiama apie | 
3,000 vyskupų ir kunigų suvažia
vimo. Ši kelionė bū'ų pirmas nau
jo popiežiaus išvykimas iš Itali
jos, nors jis jau keliskart pali
ko Vatikaną trumpoms kelio
nėms Italijoje. 

— JAV prekybos sekretorė ir ki 
ti aukšti pareigūnai Maskvoje 
pranešė sovietu valdžiai, kad iš 
28 sovietų pasiūlytų prekybos pro
jektų, net 16 gali būti patvirtin
ti be jokių "problemų". Sovietai 
planuoja pirkti Amerikoje į-
vairiu įmonių >r sistemų už virš 
10 bil. dol. I<i šiol kai kurios 
prekės buvo neparduodamos. 
Tarp gavusiu leidimus prekių y-
ra VVestem Electric telefonų į-
rongimo sistema, kainuojanti a-
pie 1 bil. dol. 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Irano neramu

mai ir streikai tęsiasi. Riaušės 
padidėja, kai laidojami anksčiau 
riaušėse žuvę žmonės, o tokių 
vis daugiau. Amerikos ambasada 
įspėjo Irane gyvenančius ameri
kiečius, kad jie be reikalo ne
vaikščiotų gatvėse, nefotografuo
tų, moterys padoriai rengtųsi, ne
erzintų musulmonų. 

Premjeras gen. Azhari pasakė 
kalbą, kuroje pabrėžė kariuome
nės ištikimybę šachui. "Tylieji 
iraniečiai" palaiko šachą jo pas
tangose sugrąžinti tvarką ir rim
ti, pasakė Azhari. Muftis Kho-
meini esąs tėvynės priešų įran
kis. Streikuotojai irgi tarnauja 
užsieniečių agentams, pasakė 
premjeras. 

Ateinančią vasarą liepos mėn. 
Irane turėjo įvykti pasaulinė 
skautų "jamboree', turėjo atvyk
ti virš 20,000 skautų. Si stovyk
la atšaukta dėl neramumų ir ne
aiškios ateities. 

Stebėtojų manymu, ši savaitė 
Iranui gali būti lemtingai svar
bi. Svarbiausia musulmonų šven
čių diena yra ateinantis pirma
dienis, kada organizuojamos ma
sinės tikinčiųjų procesijos. Šachas į 
daug tariasi su įvairių politinių 
grupių atstovais. Manoma, kad 
jis bandys sudaryti civilinę val
džią, kurioje būtų ir žinomų opo
zicijos narių. Karinė valdžia kri
tikuojama dėl nesugebėjimo at
statyti tvarką. Būsiąs pakeistas 
Teherano karinės įgulos vadas 
gen. Oveissi ir informacijos mi
nistras gen. Sadatmand. 

Prancūzai seka 
Khomeinio bičiulį 

Paryžius. — Prancūzijos saugu
mo žiniomis, Irano religinis va
das palaiko labai artimus ryšius 
su seniai prancūzų sekamu Siri
jos piliečiu Sadegh Ghotzbadeh, 
kuris dar vadinasi Asfahani pa
varde. Jis jau 10 metų gyvena 
Prancūzijoje, kur palaiko labai 
glaudžius ryšius su Prancūzijos 
ir Italijos komunistų partijos at
stovais. Be to, Asfahani turįs glau
džius ryšius su Libijos saugumo 
agentais. Šiuo metu jis tapo ar
timiausiu iraniečių musulmonų 
vado Khomeini draugu ir pata
rėju. 

Siūlo užmegzti 
ryšius su Taiwanu 

Pekinas, — Kinijos sostinėje 
pasirodė sieniniai laikraščiai, ku
riuose reikalaujama teisti revo
liucijai prasikaltusį "ketvertuką". 
Jame yra ir buvusio pirmininko 
Mao našlė. Visi tos grupės na
riai laikomi naminiame arešte. 

Kitas laikraštis siūlo pagerinti 
kinų ryšius su artimaisiais Tau
tinėje Kinijoje — Taivane. Kai 
kurios šeimos, atskirtos prieš 30 
metų, turėtų susitikti, rašoma 
laikraštyje. Autorius siūlo įvesti 
pasikeitimą laiškais ir įsteigti 
turistų pasikeitimą. 

NA TO konferencija 
Briuselis. — Belgijoje vyksta 

NATO valstybių gynybos minist
rų konferencija, o ketvirtadienį 
ir penktadienį suvažiuoja ir už
sienio reikalų ministrai. Svarbią 
kalbą kariniame komitete pasakė 
Norvegijos gen. Zeiner Gunder-
sen, te komiteto pirmininkas. Jis 
įspėjo konferencijos dalyvius, 
kad spraga tarp NATO ir Var
šuvos Pakto karinio pajėgumo 
vis didėja. 

NATO kariuomenės vyriau
sias vadas gen. Alexander Haig 
pirmadienį pasikalbėjime su 
spauda nušvietė pakeitimus ka
rinių jėgų planavime ir pajėgu
me. Sausio mėnesį prasidės pla
nuotas Amerikos jėgų permetimas 
iš Amerikos į Europą. Šiuose ma
nevruose bus perkelta 14,000 ka
reivių. 

Kariniai NATO planuotojai 
skeptiškai priima pastabas apie 
Varšuvos karo jėgų patikimumą. 
Nežiūrint pasitaikančių nuomo
nių skirtumų, Varšuvos Pakto ka
rinės jėgos lieka pavojingos ir 
stiprios. Gen Haig pareiškė, kad 
sunku vertinti Rumunijos atsisa
kymą prisidėti prie komunistinio 
bloko karinių išlaidų didinimo. 
Sunku pramatyti, kaip ištikimos 
būtu komunistinių valstybių karo 
jėgos savo vyriausybėms. Nema
žai priklausytų nuo komunistinių 
vyriausybių įsitikinimo, kad ka
ras yra pateisinamas, būtinas ir, 
.kad jis bus laimėtas. 

Kai kurie komentatoriai mano, 
kad viena priežastis, kodėl Sovie
tų Sąjunga laiko tokias dideles 
jėgas satelitiniuose kraštuose — 
20 divizijų Rytų Vokietijoje, 5 
divizijas Čekoslovakijoje, yra ta, 
kad Maskva nepasitiki savo są
jungininkais. 

Satelitų jėgos Varšuvos pakto 

Afganistanas daug 
skolingas Maskvai 

Maskva. — Kremliaus vadai 
labai iškilmingai priėmė Afganis
tano komunistinės valdžios dele
gaciją su premjeru Taraki prie
šakyje. Į aerodromą atvažiavo 
pats Brežnevas. Buvo pasirašyta 
abiejų valstybių draugiškumo su
tartis. 

Iš Afganistano delegacijos sąs
tato, kuriame daug ekonomistų 
ir planuotojų, sprendžiama, kad 
už sutarties pasirašymą Maskva 
turės sumokėti padidinta ekono
mine ir karine parama. Jau da
bar Afganistane yra apie 10,000 
sovietiniu pareigūnų. Daug ka
riuomenės "patarėjų" yra uzbe
kai, tadžikai ir kiti sovietų Azi
jos imperijos piliečiai. Maskva su
tiko atleisti Afganistaną nuo se
nos skolos mokėjimo. Skola liko 
iŠ seno režimo, vadovaujamo 
Muhammad Daoud'o. Spėjama, 
kad Afganistanas skolingas Mask
vai apie bilijoną rublių. 

kariuomenėje yra nemažos: 35 
nuos. visų tankų ir 45 nuoš. vi
sų karo lėktuvų priklauso sateli
tinėms valstybėms. 

NATO konferencijoje amerikie
čiai pripažino, kad NATO reika
lai Europos fronte pagerėjo, Be
veik 10 metų amerikiečiai pla
nuotojai skyrė didelį dėmesį Viet
namo karui. Vėliau, 1973 m. 
NATO karinėms jėgoms paken
kė Viduriniųjų Rytų karas, kurio 
metu Amerika daug ginklų ir ka
rinės medžiagos išsiuntė Izrae
liui. Prezidentas Carteris sustip
rino amerikiečių jėgas ir skiria 
NATO saugumui didesnį dėmesį, 
pareiškė Robert Komer, gynybos 
sekretoriaus asistentas NATO rei
kalams. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Colorado kabiuose nukri
tęs keleivinis lėktuvas buvo ras
tas ir 21 keleivis išgelbėtas, kai 
kurie sužeisti. Žuvo tik vienas. 

— Garsiam sovietų dirigentui 
Kiril Kondrašinui nutarus pasilik
ti Olandijoje, jo žmona Nina jį 
paliko ir antradienį grįžo į Mask
vą. Užsienio korespondentai 
Maskvoje nustebinti Kondrašino 
pabėgimu, nes jis buvo laikomas 
gerbiamu partijos nariu, kuriam 
režimas davė daugiau laisvės, 
negu kitiems sovietų muzikams. 

— Šveicarijos balsuotojai refe
rendume atmetė federalinės val
džios pasiūlymą sudaryti valsty
binę policijos organizaciją kovai 
su terorizmu ir tarptautinių su
važiavimų priežiūrai, šveicarai 
nenori stiprinti centrinės valdžios 
ir nutarė palikti tvarkos ir įsta
tymų saugojimą atskirų kantonų 
policijoms. | 

—: Alžiro revoliucinė taryba 
sekmadienį per televiziją paskel
bė gyventojams pareiškimą, ku
ris pripažįsta, kad prezidentas 
Boumedienne nepagydomai ser
ga. Taryba pažadėjo išlaikyti 
Alžiro politinę liniją ir pastovu
mą. 

— Taponijos-Amerikos derybo
se susitarta dėl žemės ūkio pro
duktų prekybos. Per ateinančius 
5 metus japonai pažadėjo labai 
padidinti javų ir mėsos pirkimą, 
ginčai kilo tik dėl JAV apelsi
nų importo. 

— Nikaragvos prezidentas So-
moza pareiškė, kad tik ginklo 
jėga privers jį palikti tėvynę 
prieš gyventojų balsavimą, kuria
me būtų nustatyta valstybės 
ateitis. 

— Netoli Tailandijos krantų 
viename vietnamiečių pabėgėlių 
laive iš 120 žmonių, mirė 86 dėl 
maisto ir vandens stokos. Dar 48 
pabėgėliai žuvo apsivertus laivui. 
Per dvi savaites žuvo virš 400 
pabėgėlių. 
~— V. Vokietijoje du ginkluoti 
piktadariai apiplėšė banką ir su
žeidė du policininkus. Manoma, 
kad vienas banditų buvo moteris. 

— Prezidentas Carteris sutiko 
sumažinti lėšas naujų butų staty
bai nuo 26.3 bil. dol. iki 22.5 bil. 

Jaunas technikas JAV povandeninio laivo viduje. Šimtai mygtukų ir 
komplikuota laivų technika reikalauja gero jūros laivyno karių paruo
simo ir apmokymo. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d.: AmbraziejtB, 

Servą, Daugardas, Vėtra. 
Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal

tas Prasidėjimas; Sofronijus, Ek-
superija, Kaunis, Gedenė. 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 450. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra: dieną 30 L, naktį 201. 
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MIRUSIŲ VYČIŲ MINĖJIMAS 
Illinois — Indianos apygarda 

lapkričio 5 d. suruošė savo orga
nizacijos mirusių nariu minėji
mą. 10:30 vai. ryto Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje bu
vo laikomos Mišios. Jas atnaša
vo parapijos vikaras kun. J. Juo-
zevieius. Didokas skaičius vyčių 
buvo atėję pasimelsti ir priimti Šv. 
komuniją už savo brangius miru
siuosius. Auką prie altoriaus at
nešė 36 kuopos pirmininkas Vin
cas Samoška ir jaunučių kuopos 
vicepirmininkė Georgina Kasely
tė. 

Po pamaldų visi važiavo į D. 
Šarkos restoraną bendriems pus
ryčiams. Maldą pravedė centro 
valdybos vicepirmininkė Ona Ma
rija Kaselienė. Pavalgius, kuopų 
pirmininkai paminėjo praeitais 
metais mirusius savo kuopų na
rius. Dar kaip gyvas prieš akis te
bestovėjo Jonas Evans, tik prieš 
kelias savaites pasitraukęs iš gy
vųjų tarpo, prieš metus miręs 
36 kuopos dvasios vadas kan. 
Povilas Juknevičius. Tokia pat 
staigi mirtis ir vėliavų nešėją Na
poleoną Sapkų prieš pusmetį iš
tiko. Buvo suminėti ne tik staigios 

mirties užkluptieji, bet ir ilgiau sir
gę ir mirę organizacijos nariai. 
Tylos valandėle atsistoję pager

bėme brangius mirusiuosius. 
Apygardos pirmininkas Algir

das Brazis pasakė trumpą kalbą, 
paragindamas ne liūdesį nešioti 
širdyje, bet su visa energija užim
ti mirusių vietas, tęsti jų darbus, 
būti veikliais vyčiais, kaip jie kad 
buvo. Apygardos vicepirmininkė 
Sabina Klatt įteikė dovaną Estel-
lai Rogers, vyčių seime laimėju
siai antrą vietą už naujų narių 
prirašymą į vyčių organizaci
ją. Graži dovana buvo kviečiy 
varpos — medžio raižinys. 

Pas pusryčiaujančius atėjo res
torano savininkas Donaldas Šar
ka. Klausė, kaip patiko maistas. 
Estelle Rogers nepraleido progos 
pasiteirauti, ar nenorėtų jung
tis prie vyčių. Sabina Klatt turė
jo narių blankas atsinešusi, ir Do
naldas Šarka buvo įtrauktas į vy
čius. Tuojau pat užmokėjo mo
kestį 112 kuopos iždininkei. 

Minėjime bažnyčioje ir pusry
čiuose dalyvavo aldermanas Ken-
neth Jakšy. 

Apygardos pirmininkas Algir
das Brazis pakvietė sukalbėti mal
dą. Reikėjo skirstytis. O diena bu
vo nepaprastai graži. Nebegalėjo 
džiaugtis ja tie, kurie jau mirė. 

E. Pakalniškienė 

Detroito tautinių šokių amsamblio šilainės šokėjai tri jų parapijų baliuje atlieka programą, reprezentuoda
mi Dievo Apvaizdos parapiją. Nuotr. J. Urbono 

Lietuvos vyčiai pokalbio metu Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos kongrese, Chicagoje, lapkričio 25 d. Iš k.: kun. Kazimieras 
Pugevičius, Teresė Strolienė ir Irena Sankutė. Nuotr. Jono Kuprio 

VYČIŲ CENTRO VALDYBA 

Dabartinę Lietuvos vyčių or
ganizacijos centro valdybą suda
ro: dvasios vadas kun. Antanas 
Jurgelaitis (gyvena Providence 
mieste), pirmininkas Pilypas Ska-
b?ikis. adresas yra 102 — 26 Ave-
nue Riehmond Hill, N. T. 11418, 
vicepirmininkė Ona Marija Kas-
sel (Downers Grove, 111.), vice-

Shields, ir teisinis patarėjas An
tanas Young (So. Bostone). Si 
valdyba buvo išrinkta paskutinia
me seime rugpiūčio mėnesį, Sy-
racuse mieste. (Iš "Vyčio") 

I. L APYGARDOS VALDYBA 

Dabartinė Illinois — Indianos 
apygardos valdyba yra šitokios su
dėties: dvasios vadas — kun. An-

pirmininkas Jonas Adomėnas tanas Zakarauskas, apygardos pir-
(Brooklyne. N. Y.), vicepirmi- j mininkas Algirdas Brazis, valdy-
ninkas Juozapas White (So. Bos- j bos pirmininkas — Pranas Zapo-
tone). protokolų sekretorė Ieva 
Kazokienė (Scranton, Pa.), iždi
ninkė P Trainienė (Fairfield, 
Conn.), finansų sekretorė Teresė 

lis, vicepirmininkai — Ona Mari
ja Kassel ir Juozas Laurinaitis, se
kretorės — Zofija Nieminski ir 
Irena Sankutė, iždininkė — Emili-

Strolienė (Oak Forest, 111.), iždo m Petraitienė, iždo g lobė ja i—Ha-
globėja Izabelė McKinley (Ridge- j ri« Petraitis ir Vincas Samoška, 
fieW, N. J.), iždo globėja Elenai tvarkos prižiūrėtojai — Jeronimas 

Lietuvos vyčių 143 kuopa, Pittstone. Pa., dalyvavo įvairių tautybių 
festivalyje, suruošdama lietuviškų tautodailės dalykų parodėlę. Nuo
traukoje matome stendo saugotojas — A. Challan ir D Banos. Parodė
les ruoša rūpinosi: A. Bayorienė. SLA kuopos atstovė Ruth Vaškas, 
talkino muzikas V. Romanas. 

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

Spaudos vajus 

JAV LB krašto valdyba pratę
sė spaudos vajų iki šių metų galo. 
Visi nauji prenumeratoriai, ku
rie iki to laiko užsiprenumeruos 
bent vieną iš Bendruomenės 
skelbiamu 37 dienraščių, savait
raščių ar žurnalų, gaus 20 pioc. 
nuolaidą. 

Kiekvieną šio mėn. sekmadie
nį Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre bus visų tų mi
nėtų 37 ir kitų laikraščių bei žur
nalų paroda. Norintieji gauti mi
nėtą nuolaidą ten galės tuos laik
raščius užsiprenumeruoti arba 
skambinti spaudos vajaus Detroi
te vadovui dr. Aleksandrui Zoto-
vui telef. 642-5657. 

JAV LB Detroito apylinkės vai 
dyba iš savo iždo paskyrė Bosto
ne leidžiamam savaitraščiui 
"Keleivis" 25 dol. auką, nes jis 
šiandien yra sunkioje padėtyje. 

Vakaronė - paroda 

Pirmoji iš maždaug 5 šiame se
zone JAV LB Detroito apylinkės 
valdybos planuojamų vakaronių 
bus 1978 m. gruodžio 9 d., šeš
tadienį 7:30 vai. vak. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros cent
re. Kviečiami visi ateiti pasižiū
rėti Danutės Zilevičienės atvežtų 
dabar Lietuvoje gyvenančių dai
lininkų darbų ir skaidrių, ginta
rinių papuošalų ir dzūkiškų lo
vatiesių. 

Kun. Algimanto Kezio filmas 
ir knygos pristatymas 

1978 m. gruodžio 16 d. 7:30 
vai. vak. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre bus rodo
mas kun. Algimanto Kezio, SJ fil
mas apie žymiųjų lietuvių gyve
nimą ir darbus. 

Naujų metų sutikimas 
JAV LB Detroito apylinkės 

ruošiamas naujų metų sutikimas 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re prasidės 1978 m. gruodžio 31 
d. 9 vai. vak. kokteiliu. Šilta lie
tuviška vakarienė bus duodama 
10 vai. vak. Vyriausia šeiminin
kė B. Leonavičienė. Po naujų me
tų sutikimo veiks šalto maisto 
nemokamas bufetas. 

Šckiams gros Rimo Kaspučio 
vadovaujamas orkestras "Roman 
tika". 

Bilctų kainos: suaugusiems — 

Jankus, Eduardas Krivickas ir An
tanas Sereika. Si valdyba buvo iš
rinkta apygardos suvažiavime 
rugsėjo mėnesį. 

(T.) 

C H O R O VAKARAS 
CHICAGOJE 

Chicagoje sausio 27 d. ruošia
mas Lietuvos vyčių choro meti
nis banketas. Bus karšta ir šalta 
vakarienė, trumpa meninė progra
ma, šokiai. Bus ir "laimės šuli
nys ' . Vakaras Vyčių salėje, prie 
47tos ir Campbell gatvių. Prasi
dės 7 vai. vakare. Visi lietuviai 
mielai kviečiami, kartu ir prašo
mi savo atsilankymu padėti vy
čių chorui. Prie stalo vietas užsi
sakyti prašomi telefonu HE 4 — 
7785. E. P. 

20 dol., jaunimui — 15 dol. ir 
pensininkams — 18 dol. 

Naujų Metų sutikimą suplana
vo parengimų vadovas Vitas Pet
rulis. Pas jį rezervuoti ir stalus — 
telef. 255-5222. 

PLB konstitucijos keitimo 
komisija 

PLB valdyba patvirtino šią 
Detroite sudarytą PLB Konstitu
cijos keitimo komisiją: pirm. Vy
tautas Kutkus, sekretorius Jonas 
Urbonas ir narė Violeta Abariutė. 

Šios komisijos uždavinys yra 
paruošti PLB Konstitucijos pa
keitime projektą, kad Pasaulio 
Lietuvio Jaunimo Sąjunga būtų 
konstituciniai įjungta į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. 

Pai uostas projektas bus išsiun
tinėtas visiems V-jo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimo na
riams, kad ją korespondenciniai 
balsuodami priimtų ar atmestų. 

Sekantis posėdis 

Sekantis JAV*LB Detroito apy
linkės valdybos posėdis bus 1978 
m. gruodžio 14 d. 8 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre. 

Vytautas Kutkus 

TAUTOS FONDO PINIGINIS 
VAJUS TĘSIAMAS 

Mieli Lietuviai, praėjusį sek
madienį Detroite buvo pradėtas 
Tautos fondo pinginis vajus. 
Pirmieji žingsniai geri. Jautriau
sieji tuojau atsiliepė ir pravėrė sa
vo pinigines Lietuvos ir lietuvių 
tautos laisvei atkovoti ir rusišką
ją vergiją nusikratyti. Nieko nėra 
kilnesnio, kaip parama paverg
tam lietuviui padėti jo kovoje su 
komunistiniu ir imperialistiniu 
grobiku. 

Kiekvienas gerai žinome, kad 
Tautos Fondas yra Vliko darbų 
rėmėjas. Jo darbai sudėtingi ir ne 
visada viešai skelbiami. Tad pa
sitikėkime Vliko sudėtinga veikla 
ir paremkime jo darbus. 

A. Musteikis 

DLOCO NUTARIMAS 

1978 m. lapkričio 26 d. buvo 
sušauktas Detroito Lietuvių Or
ganizacijų centro —25 organiza
cijų atstovų nepaprastas susirin
kimas išklausyti valdybos prane
šimo dėl santykių su Lietuvių 
bendruomenės Detroito apylin
kės valdybą, juos aptarti ir nu
statyti gaires tolimesnei veiklai. 

Susirinkimas nutarė pavesti 
valdybai neatsisakyti tartis ir to
liau su LB Detroito apylinkės 
valdyba, bet tik paisant DLO-
C'o tradicijų. 

Detroito Liet org. 
centro vaidyba 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 16 minėjimą per pra
ėjusius 35 metus Detroite rengė 
visos lietuvių organizacijos bend
rai vieną. Tą pat darys ir 1979 
metais. 

Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba 1978 m. 
lapkričio 9 d. "Drauge" nr 263 
pasiskelbė, kad ji rengs at
skirą Vasario 16 minėjimą toje 
pat salėje išvakarėse bendro mi
nėjimo. Tokį LB Detroito apy
linkės valdybos veiksmą laikome 
visuomenės skaldymu ir kaip to
kį smerkiame. 

Pasirašo: DLK Birutės sky
riaus pirm. K. Daugvydienė, Kū
rėjų - Savanorių skyriaus pirm. 
K. Daugvydas, Klaipėdos krašto 
vadavimo savanorių atstovas P. 
Bliūolius, Ramovėnų skyriaus 
pirm. S. Šimoliūnas, Švyturio Jū
rų šaulių kp. pirm. A. Sukis ir 
St. Butkaus šaulių kuopos pirm. 
V. Tamošiūnas. 

MERGAIČIŲ CHORO VEKLA 
• r - . 

1978-79 chorinio darbo me
tais yra gauta eilė kvietimų pa
sirodymams už Detroito ribų. 
Kaip jau daugeliui žinoma, cho
ras šį rudenį turėjo pasirodymus 
Jackson, Mich., Tarptautiniame 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE, Alf. šešplaukis $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir U da
lis $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Illinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 

: 
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DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur JAV. 35.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
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9.00 

• Administracija dirba kas y • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta w vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
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A prašymą. 

FELIKSAS BREIMERIS 

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

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 
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| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IY-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
i Iiai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
| $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. | 

Į Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., t 

institute Detroite, o vokali
nis ansamblis atliko programą 
"Dirvos" baliuje Clevelande ir 
skautu 60-ties metų jubiliejuje 
Detroite. 

Dabar choras yra ruošiamas 
Vasario 16-tosios pagrindiniam 
minėjimui Kultūros centre, kuris 
įvyks vasario 11 d., sekmadienį, 
1979 metais. Choras yra pakvies

tas atlikti Vasario 16-tosios meni
nę programą Tilsonburge Kana
doje, šeštadienį, vasario 17 d. 
Mergaičių vokalinis ansamblis y-
ra pakviestas "Tėviškės Žiburių" 
ruošiamajame baliuje Toronte, 
Kanadoje, kuris įvyks anksty
vą pavasarį 1979 m. 

Į mergaičių chorą įstojo šios 
(Nukelta į 7 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Manjnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveniu-. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. VVA 5-2670. 

Reztd. tel. WAlbroo>k 5-3048. 

Va! 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir 5ešt. 

tik susitarus. 

i Chicago, 111. 60629 
^iiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiuiiiiuiiiiiniitiiuituiinuuitiiiiiittiinitiHiiHiiiiiiiiiiimiMiiui! 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. 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 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą tr 
Emocine* ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR g- 22?0 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 3 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 Seštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ola, PO 7-6000 Rez. OA 3-7278] 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Itt2 N. Western Ave^ Chicago 
Tel. 4S9-4441 

Dr. K. A. iUCAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigfcts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 
— ^ 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MELICTNA 
1407 So.49th Ooort, Cicero, m. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč Ir sestsd 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasl.en 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL EEiian.ee 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 šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ • 
KCDIKIC IR VAI K V U G O S 

SPKCIAMST6 
MEDICAL BUDUDIN-G 

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

Iki i vai. nopiet. 
Ofs. teL 737-1168, rez. 239-2919 

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. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHIRURGI.IA 
Ofisai: 

U I XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 

Valandos pairai susitarimą. 

DR. FRANK PtECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Contact lense*" 

2618 W. 7lst St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
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Kai mafloma 

POLITIKA IR POEZIJA 
Rodos, ką gali turėti bendro tai savo suvaržymus slėptų. Ne, 

poezija su politika. O tačiau turi jie labai atvirai pasako, kad rei-
labai daug. Ir tai ne vietos, vi- kia laikytis socialistinio realizmo, 
daus politikoje, bet globaliniu Be abejo to neskelbia Tassas vi-
mastu. Tūkstančiai išeina knygų sam pasauliui, bet tai paskelbia 
Sov. Rusijoje, tūkstančiai išeina vietos pareigūnai vietos laikraš-
Vakaruose, ir tai kasdieninis reiš- čiuose. Jau ne kartą esame primi-
kmys, o staiga nei iš šio, nei iš nę, kad ir laisvieji kūrėjai, ne tik 
to Tassas ir paskelbia, kad išleis- pavergtieji, turi atsiminti, kokios 
ta Kanadoj gyvenančio lietuvio komunistines kūrybos gairės, ta-
poeto Balio Rukšos poezijos kny- da pajėgs suprasti, ko Maskva iš 
ga- kūrėjo reikalauja ir, jei spausdi-

Daugumas Vakarų pasaulio na, tai kokios naudos iš tavęs 
laikraščių į šią žinią nekreipė dė- laukia, 
mesio, bet Kanados laikraščiai ją 
išspausdino. Pvz. Hamiltono 
dienraštis "The Spectator" pa
skelbė Tasso žinią, kad kanadiš-
kio poeto B. Rukšos (rašo Ruk-
sha) Lietuvoje išleistas poezijos 
rinkinys 15,000 tiražu, o, esą, Ka
nadoje kanadiečių poetų rinki
niai tespausdinami tik, 1000 ar 
2000 egzpl. Tassas taip pat paci
tavo Rukšos teigimą, kad jis ne- *fCKV.K 

•.r , , . kimai, atvirai tarnauti komuniz-zmąs Vakaruose poeto, kuris gy- . , . _.. . v i. . . . .. . , . • i- mm, o ne dairytis \ saus, nestoti ventų iš poezųos, kaip tai gan . '» ,. . . fT" . , , 
gyventi poetai Sov. Rusijoje, žo- l P 3 5 3* 1" 1 0 S t e b e t 0 ] ° P°zą-
džiu, du dalykai aiškūs, — Lietu
vos poetai, globojami Rusijos, 
gerai gyvena, o antra, visi sku
bėkit į Sovietų Rusiją arba bent 
statykit ją pavyzdžiu visiems 
kraštams ir visiems literatams. 

* 

Prieš kiek laiko pavergtos Lie
tuvos komunistų partijos sekre
torius A. Barkauskas aiškiai pa
sakė: "Mes komunistai visada pa
sisakėme ir pasisakome už pla
čias tarybinio darbo galimybes 
ir meno įvairovę. Tokiam darbui 
sudarytos visos sąlygos. Kartu, 
kartojame mes ir kartojame: 
kiekvienas menininkas turi išti-

vertiname tokią kūrybą, kuri ku
pina komunizmo idealų". 

Mes jau ne kartą citavome ir 
iš vergijos pabėgusių lietuvių ir 
ne lietuvių menininkų pasisaky
mų, kad pavergtoje Lietuvoje nė
ra laisvės. Čia norime priminti iš 
Sovietų ištrukusio rašytojo Si-
niavskio žodžius: "Sovietinė vals-

nukrypimą nuo nustatytos linijos 
mene laiko tiesiog šventvagyste. 
Rusijoje valstybė siekia kontro
liuoti visą žmogaus psichologiją, 

'.T. "VvT taigi ir poeziją". 
eilėraščių £ . i • i • i 

Kaip matome, kiekvienas, ku
ris bent kiek pažįsta komunistinį 
režimą, gerai žino apie komunis
tines kūrybines laisves ir tai pri
mena laisvajam pasauliui. 

Kai kuriais atvejais meninkai 

Nicaragua ir Iranas — 
komunizmo pagrindiniai taikiniai 

Maskva tiesia rankas į Teheraną ir į Nicaragua 

Be abejo šiais laikais kas kur 
nori tegu savo poeziją spausdina, "T*T-" i ' Y " " " . 

. ?_, .. ,., tybe kiekvieną, kad ir mažiausią 
tegu įsiūlo savo poeziją diktato
riams, kurie visada turėjo gar
bintojų, meno atžvilgiu tai ne
svarbu, bet tas turi jau kiek dau
giau politinės svarbos. Jie neiš
leidžia poeto Aisčio 
rinkinio, o išleidžia trečiaei
lio poeto net keliolikos tūkstan
čių tiražu. Visa tai neturi 
nieko bendro su poezija, čia tėra 
tik gryna politika. Atseit, vaka
riečiai, žiūrėkite, mes net iš tė
vynės išbėgusių, ją sunkiu mo
mentu palikusių poetų eilė- nesutinka, tačiau iš už geležinės 
raščius spaudiname^ o koks nors uždangos atvykę menininkai, ne-
Tomas Venclova jums aiškina, svarbu, a r tai būtų ukrainiečiai, 
kad kūrėjas Lietuvoje nėra lais- rusai, latviai ar lietuviai, visi liu-
vas. Toki vakariečių poetų kuri- <Jija tą patį, kad ten nėra kūrybi
nių išleidimai, kūrėjų pasisaky- nės laisvės. Ta patį tik kita for
mai, jų eilėraščių išspausdini- ma liudija ir komunistiniai 

^mai periodikoje turi tikslą ne tik pareigūnai, kaip minėtas Bar-
paneigti, ką poetas Venclova a r kauskas ar kiti sovietiniai varo-
dailininkas 2ilius liudija, bet ir vai. Tačiau atsiranda nai-
sudaryti viliojantį ir klaidinantį vuolių tiek amerikiečių, tiek kitų 
vaizdą kitiems, pasakytume, ne- tautų, tiek ir lietuvių išeivių tar-
apdairiems asmenims. pe, kurie metiki tuo, ką sako lais-

Nepaisant, kad jau daug kartų vieji arba diktatoriai, bet tiki, ką 
mūsų spaudoje buvo pasisakyta, sako sovietiniai propagandistai, 
kad Sovietuose menininkas var- kartais panaudodami net Tassą. 
žomas, kad ten ribojamos gali- Atsiranda naivuolių, kurie ma-
mybės, kad visas menas turi tar- no, kad galės pavergtoje Lietu-
nauti politikai, kiti to nepaklau- voje pasirinkti reikiamos medžia-
sė. Ir tiesiog gaila, kai buvo as- gos, atsiranda tokių, kurie savo 
menų, važiavusių ieškoti savo varganą kūrybą siunčia ten, kad 
knygoms medžiagos ir skaudžiai galėtų pagarsėti ir tėvynėje, tegu 
įsitikinusių, kad mūsų spaudos ir partijos kontroliuojamos spau-
buvo tiesa. Savo nusivylimą at- dos puslapiuose, 
virai spaudoje pareiškė rašytojas. Ne poezija svarbu Maskvai ar 
J. Kralikauskas, klaidingai kai- Tasso agentūrai, bet svarbu tos 
tindamas ne Maskvą, o lietuvius, poezijos pretekstu pakalbėti apie 
Daugelis tokių nusivilusių tyli, o sovietines laisves. Ir, žinoma, at-
tuo tarpu Maskva visam pašau- siranda tikinčių. Ir mes čia dar 
liui paskelbia, kokie dideli poeti- kartą primename, kad komuniz
mai laimėjimai ištinka tuos, ku- mas yra literatūros ir meno prie-
rie į ją kreipiasi, kaip šiuo Ka- šas. Tai turėtų suprasti visi, ypač 
nadoj gyvenančio lietuvio išei- meno žmonės. Tie literatai, 
vio atveju. Tassui buvo svarbes- dailininkai, filosofai, kurie 
nis kanadiškis poetas už visus mano, kad iš komunizmo nors 
Maironius ar Aisčius. Tassui buvo galima tikėtis, pademonstruoja 
svarbu surasti tikinčių komunis- skurdų naivumą. Ugnies į po-
tine laisve. pierių nesuvyniosi. Ir gausybė, 

* faktų rodo, kad, kas bandė, tas 
Negalima sakyti, kad komunis- nudegė rankas. Al. B. 

Ar tikrai šio šimtmečio du 
paskutiniai dešimtmečiai bus pa
lankūs komunizmo įsigalėjimui 
pasaulyje? Tai žymiai gali pri
klausyti nuo jų greito įsiviešpa
tavimo Persijoje ir Nicaraguos te
ritorijose. 

Tik žvilgsnis į Iraną 

Persija, draskoma vidinių tiky
binių ir socialinių negerovių, at
rodo, pribrendusi žymiems pasi
keitimams. Tačiau ar jie bus pa
lankūs Maskvai, tai to dar šian
dien niekas nežino. Nors jau yra 
ženklų, kad pirmosios žiurkės pa
lieka skęstantį laivą. 

1978. XI. 27 TV ir radijo prane
šimuose buvo teigiama, kad "per 
paskutinį mėnesį iš Irano į už
sienio bankus buvo permesta du 
bilijonai keturi šimtai milijonų 
dolerio. Šios išplaukos sudaro 10 
proc. visų pajamų už parduoda
mą naftą pasaulyje. 

Šiandien paliksime Irano bė
das kito, ilgesnio, straipsnio gvil
denimui, verčiau pasižiūrėkime, 
kaip vystosi reikalai beveik kai
myninėje Nicaraguoj, kurią ko
munistai ruošiasi šturmuoti kiek
vienu metu. 

A. Samoza aiškina 

Po nepavykusio š.m. rugsėjį 
komunistų, JAV žinių tarnybų 
pavadinto "sandinistų", sukili
mo, Nicaraguos prezidentas Anas-
tasio Samoza suteikė įdomų pasi
kalbėjimą John Ress "The 
Review of the News" savaitraš
čio korespondentui. Jis tilpo š.m. 
X. 4 savaitraščio laidoje. 

A. Samoza teigė, kad "komu
nistų puolimai prieš Nicaragua 
prasidėjo ne šiais metais, bet jau 

BR. AUŠROTAS 

1920-30 m. laikotarpyje. Tuomet 
Komintemas ir JAV komunistų 
partija rėmė Nicaraguos sukilusį 
partizanų vadą gen. Augusto San 
dino, tada kovojusį prieš JAV ma
rinų dalinius Nicaraguos žemėje. 
Marinai į Nicaragua buvo nu
siųsti po I-jo pasaulinio karo tai
kai ten išlaikyti ir masinėms žu
dynėms sutrukdyti. 

1950-60 m. laikotarpyje, pavy
kus Castro įsigalėti Kuboje, Nica
raguos komunistai vėl išlindo iš 
gilaus pogrindžio. Prie jų prisi
jungė visokio plauko profesiniai 
revoliucionieriai. Kaip tik tuo me
tu iš Sovietų S-gos grįžo baigęs 
"mokslus" Carlos Fonseca. Jis ir 
pradėjo organizuoti pirmąsias 
marksistų - teroristų grupes, ku
rios pasivadino Fronte Sandinis-1 Sovietai ir per ją KGB stengiasi 

nero buvęs solidarumo išreiški
mas su kovojančia Nikaraguos F 
SLN grupe". 

Visur KGB rankos 

Kas dar svarbiau, kad Kubos vy
riausybės vadovaujami teroristai 
Nicaraguoj esančiai FSLN padė
jo sudaryti ryšius su tarptautinė
mis teroristų organizacijomis, o 
ypač su Palestinos išvadavimo 
grupe. 

1978 m. pradžioje FSLN su pa
lestiniečiais dalyvavo Mexico Ci
ty vadinamame Pasaulio taikos 
tarybos suvažiavime. Viešumai 
skirtame komunikate buvo tvir
tinama, kad "FSLN ir PLO dirbs 
ranka rankon (siekdamos Nica
raguos "išlaisvinimo"-). 

Čia netenka aiškinti, kad Pa
saulio taikos tarybą kontroliuoja 

Lietuvių Bendruomenės atstovų Baltuose rūmuose priėmimo metu 
1978 lapkričio 20 d. Matyti prezidentienė R. Carter su LB atstovu 
Washingtone Algimantu Gureeku. Už jo kun. K. Bučmys, "Darbininko" 
redaktorius, dr. L. Kriaučeliūnas ir kiti. Nuotr. J. Urbono 

LATVIŲ DISIDENTAS GINA V. PETKŲ 

Omahos "Ramovės" skyriaus na
rys J. Sakalas skaitė įdomią pa
skaitą skyriaus suruoštame Lietu
vos kariuomenės atkūrimo minėji-
me-koncerte šv. Antano parapijos 
salėje lapkr. 18 d. 

Nuotr. Teresės Gaidelytės 

ta de Liberacion Nacional. (Past.: 
Vertimas būtų: "Tautinio išlaisvi
nimo sandinistų frontas" — 
Aut.) ar sutrumpintai būtų vadi
namas —FSLN. 

Tuo pat metu Maskvos kont
roliuojama prokomunistinė Nica 
raguos socialistų partija — Parti-
do Socialistą de Nicaragua —P 
SN išvystė pogrindinį, subversi-
nį politinį ir ekonomiška krašto 
paruošimą revoliucijai: jos įta
kingi nariai agitavo universitete, 
profesinėse sąjungose ir ypač dva 
siškijos tarpe. 

Tiesą pasakius, nei FSLN tero
ristai nei PSN politikai - agitato
riai ne per daug ką nuveikė, kol 
JAV vyriausybė, vadovaujama 
dabartinio prezidento J. Carterio, 
neatsuko nugarą Nicaraguai ir 
pradėjo prieš jos vyriausybę ir 
prieš teisėtai išrinktą jos prezi
dentą Anastasio Samoza nedrau
giškus veiksmus. 

Užsieniečiai - teroristų tarpe 
A. Samoza toliau teigė, kad 

"pastarųjų dviejų dešimtmečių 
laikotarpyje nemažai svetimša
lių įsijungė į sandinistų - teroris
tų eiles. Iš jų buvo daug nukau
tų susidūrimuose su Nicaraguos 
kariuomene-Nustatyta, kad daug 
profesionalų teroristų iš Costa Ri-
ca, Čilės ir Kubos veikė Nicaragu
os eilėse. FSLN taip pat palaikė 
ryšius su F. Castro teroristų gru
pėmis centrinėje Amerikoje. 
1978. IX. 16 EGP nariai—Mark
sistų liaudies partizanai - sunkiai 
sužeidė Nicaraguos ambasadorių 
Edmundo E. Centenero Guate-
maloje. Šios grupės štabas - EGP 
išleistame spaudai komunikate 
teigė, kad atentatas prieš Cente-

pa siekti savo tikslus, kurie dažnai 
sutampa su politinio biuro įsaky
mais. O vienas svarbiausių "tai
kingų Pasaulio taikos tarybos už
davinių yra teroristų aprūpi
nimą* vhomis jiems reikalingo
mis terorui tęsti priemonėmis. 
Čia įeina šaudmenys, bombos ir 
falsifikuoti dokumentai. 

Po mėnesio laiko Havanoje F 
SLN ir PLO atšaka — Liaudies 
demokratinis frontas Palestinai 
išvaduoti, vadovaujamas komu
nisto, Nayif Hawatemah, pasi
rašė bendradarbiavimo doku
mentus. Taigi mes puikiai žino
me, kas remia FSLN, kalbėjo A. 
Samoza. 

Kubos generolai — sukilimo 
parengėjai 

Lapkričio 1 d. laidoje "The 
Review of the News" pranešė, 
kad "prezidentas Carter ir Vals
tybėm departamentas su bloga in
tencija neleido skelbti iš Londo
no gautas žinias, kad Kubos ge
nerolai padėjo suorganizuoti Ni
caraguos sukilimą š.m. rugsėjy. 
JAV kontražvalgyba išaiškino, 
k?d Kubos gen. Senen Casas Regu-
erio vadovavo slaptoms suki
limui paruošti operacijoms. Jam 
talkininkavo pik. Pedro Rodri-
guez Peralta. Pastarasis yra ži
nomas, kaip vadovavęs Angolos 
MPLA partizanams, padėjusiems 
pastarajai užimti Angolą su So
vietų ir kubiečių pagalba." 

Tiksliai nusta'yta, kad pik. 
Rodriguez Peralta buvo susitikęs 
su FSLN vadovu Plutarco Elias 
Hernandez Sandio. Su pastaruoju 
kubietis aptarė sukilimo strategi
ją sukilimui ir iš Peraltos kilo 
sumanvmas užimti Tautinius rū-

Latvių disidentas Viktors Kal-
ninš emigravo į Vakarus birželio 
mėnesį. Atvykęs į Bostoną vasa
rai baigiantis, jis išsamiai pasi
sakė Pabaltijo ir žmogaus teisių 
sąjūdžio klausimais. Čia spausdi
name ištrauką iš jo pranešimo 
spaudai: 

"Petkus buvo neteisėtai nuteis
tas, nes jis nepažeidė jokių įsta
tymų. Helsinkio grupė Lietuvoje 
nėra neteisėta net ir sovietiniu 

mus sostinėje Managuoj 1978. 
VIII.28. 

Dar daugiau žinoma 

Amerikos kontražvalgyba taip 
pat žinojo, kad mažiausia apie 
690 Nicaraguos FSLN partizanų 
buvo apmokomi Kuboje Minas 
de Frio karinio treniravimo sto
vykloje. (Past: Šeši šimtai gerai 
paruoštų partizanų atstoja du 
pulkus eilinių kareivių, - a u t . ) . 
Pastaroji vieta yra rytinės Kubos 
kalnuotame rajone. Šie partiza
nai buvo apmokomi pasalų 
užpuolimo keliuose, sabotažo 
veiksmų, sprogdinimo meno, pa
degimo metodų ir komunistinio 
agitavimo plonybių. 1978 m. rug 
sėjo pradžioje mažiausiai 500 "su 
kilėlių'- — teroristų jau buvo su
grąžinti į Nikaraguą. Apie š imr 
tinė jų liko Kuboje, laukdami į-
sakymo vykti į Nikaraguą š.m. 
lapkrity. 

JAV žinių tarnybų vaidmuo 
Per paskutines lapkričio die

nas NBC TV tarnybos pasigar-
džiuodamos tvirtino, kad, girdi, 
"dar tik kelios dienos ir vėl Ni -
ciraguoj užsiliepsnos pilietinis 
karas". Buvo demonstruojami ka
rinių stovyklų pratimai iš Costa 
Rica ir kt. 

Sunku suprasti, kodėl JAV ži
nių monopolijų "demokratai" y-
ra taip susidomėję A. Samozos 
nulinčiavimu, kodėl jie tuo ne
sirūpina Kuboje ar Sovietų Rusi
joje. 

mastu . Aš sužinojau, kad jis bu
vo apkaltintas Estų-Latvių-Lietu-
vių tautinio komiteto įsteigimu. 
Bet ir tai nėra neteisėta pagal 
įstatymus. Aš tai gerai žinau, 
nes as drauge su Petkumi sura
šiau dokumentus. Tokio komite
to įsteigimo idėja buvo jau se
n ia i diskutuojama. Tai pagrindi
nė priežastis, kodėl Helsinkio gru
pės nebuvo įsteigtos Latvijoje Ir 
Estijoje — nes manėme, kad mū
sų Pabaltijo komitetas pasirūpins 
tokiais reikalais, įskaitant žmo
gaus teisių pažeidimus. Mes no
rėjome tirti rusinimo metodus 
Pabalti jo šalyse — kaip mūsų 
žemę ir mūsų miestus perima atė
jūnai iš kitų respublikų; mūsų 
kalbos ir kultūros pažeminimą. 
Mes norėjome surinkti faktus ir 
pristatyti juos savo tautiečiams 
Pabaltijo šalyse ir vakariečiams. 
T u o tikslu mes planavome iš
leisti žurnalą vardu "Es-La-LT. 
Mes buvome pasiruošę spaudos 
konferencijai, kurioje būtų daly
vavę Vakarų žurnalistai, Maskvo 
je, generolo Grigorenkos bute, 
1977 metų rugpiūčio mėn. pra
džioje. Bet rugpiūčio 23 d. va
kare m a n iš Vilniaus telefonu 
pranešė apie Viktoro Petkaus su
ėmimą. Tą pačią naktį buvo pa
daryta daug kratų ir konfiskuo
ta įvairių dokumentų. Sekančią 
dieną KGB pradėjo mane tardy
ti ir aš prisipažinau, kad kai 
kurie dokumentai buvo pataisyti 
m a n o ranka. Tardymų metu 
KGB m a n e perspėjo, kad, jei aš 
su jais nebendradarbiausiu, tai 
pakenks mano emigracijos pla
nams. Todėl 1978 m. balandžio 
mėnesį aš pareiškiau, jog aš ne
liudysiu KGB teismuose. Aš taip 
pa t parašiau laišką Lietuvos sau
gumui, kuriame aš pabrėžiau, 
kad m a n būtų garbė būti teisia
m a m drauge su Petkumi, bet aš 

neliudysiu jo teisme. Ir tada aš 
pradėjau savo bado streiką." 

Spaudoj ir gyvenime 

APIE RUSUOS KOLONIALIZMĄ 
Andrew M. Greeley gruodžio 1 d. kurie visi, jei tik būtų galimybė. 

"Chicago Sun-Times" laikrašty ra
šydamas apie boikotą olimpinių 
žaidimų Maskvoje, rašo, kad nesu
prantama, kodėl Sov. Sąjunga bu
vo parinkta olimpiadai. Greeley 
sako: "Rusija yra labiausiai rasis
tinis kraštas pasaulyje. Jos pries
pauda dešimčių milijonų spalvotų
jų Azijos dominijose toli pralenkia 
politinio rasizmo pasireiškimą bet 
kur pasaulyje. 

Rusija tai labiausiai imperialis
tinis kraštas pasaulyje, dominuo
jąs ne vien savose spalvotųjų kolo
nijose Azijoje, bet ir (kontroliuo
ja) tokias Europos tautas, kaip 
ukrainiečiai, Krymo gyventojai, ar
mėnai, lietuviai, latviai ir estai. 

atsiskirtų nuo didžiosios Rusijo3 
dominavimo". 

Toliau Greeley primena, kad 
Maskvos imperija siekia ir Lenki
ją, Vengriją, Čekoslovakiją, ji lai
ko vergijoje Rytų Vokietiją. Nei 
vienas iš tų kraštų nepasiliktų Ru
sijos valdžioje, jei būtų išvesta So
vietų armija ir policija. 
"Rusijoje, — rašo toliau Greeley. 

- - per paskutinę puse šimto metų 
buvo daug mažiau pagarbos žmo
gaus teisėms, kaip bet kur pasau
lyje". 

Pagaliau Greeley klausia: "Kam 
gi mes pagerbiame tokį kraštą, 
vykdami pasaulinėms atletikos 
rungtynėms 1980 m. i Jų sostinę?" 

LANGAS | SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 

2 
Dora. Jos balsas. Kūnas. Apgamas rausvam 

skruoste. 
Darbe nuobodžiaudamas j is neprileido, kad ir m o 

teris galėtų nuobodžiauti, būti nuobodi. Moteris t u r i 
išblaškyti tą sėlinančią apatiją, nepakeliamą nuobodu
mą. I r tik Dora tai mokėjo ir galėjo. Prie jos jis j au
tėsi pagyvėjęs, sakydavo "gyvas". Tikras, kad ji išju
dindavo jo vaizduotę, jis matė patvirtinimą ekrane i r ' Viktorijos, kuriuose Dora pirmavo 

kurioje emocijos pirmavo. Prieš savo dukrą Maurą uni
versitete jis jautėsi senas. Bet ji jam buvo pavyzdys 
Jie vienas kitą įtakojo. Atradęs Dorą, jis nerodė jos, 

Andrius pakilo. 
Lėtai nužingsniavęs prie telefono salės kampe, iš

sitraukė knygutę . Pasukęs Doros numerius , j i s iš anks-
kad pasididžiuotų. Jis džiaugėsi, kad dar ne toks se- į to džiaugėsi g i rdėdamas , ka ip au tomat i ška i kažkur 
nas, da r galįs patraukti ir sudominti merginą jaunes- Į buvo renkami jos numeriai . Buvo j a u a r t i pietų ir j is 
nę už jį. Jis jautėsi stovįs ne taip žemai už jaunimą i dažnai jai t uo me tu p ranešdavo kad apsi lankys. Kelis 
ir savo dukrą. Einąs išvien su naujais laikais. Juto gy
venimą. Net jausmus, kaip keistuoliai ilgaplaukiai, 
nors ilgaplaukių ir nemylėjo. 

Doros balsas įdomus, ji buvo gundačiai rami... 
Bet ji nebuvo daiktas, kurį gali nusipirkti. Emoci

jose juk menas! O menai šiandien yra pinigu remiami 

kar tus suskambo varpel is ir pakel tame ragelyje jis iš
girdo jos "ha lo" . J o s balsas buvo šviežias, mergai t iš
kas ir jaunas. N e t jos alsavimas a t rodė tiek a r t i , kad, 
jei j i s norėtų, galėtų j ą paliesti. 

— Čia Andrius, — jis pasakė ir norė jo ta i , ką pri
sigalvojo, papasakot i . Bet ji dažnai nebuvo linkusi j o 

- viskas brangiai kainuoja. Aišku, ir Dora leido pini-! i š k l a u s y t i > j į ^ , ^ 1 mokėdavo iš jo emocingumo iš-
gus, lygiai kaip Viktorija. Bet Dora tik įrodė, kad nėra 
senatvės teorijos, kad jis nesensta, kad nėra vien savin 
įsitraukęs introvertas. Tai prileisdamas jis jautėsi gy
vesnis. Ji buvo jo vaizduotėje dažnai, net perdažnai... 
Atsirado jo nauja kokybė ir skirtumai tarp Doros ir 

spalvotoj televizijoj. Dora galėjo būti meno objektu 
filmų intrigoje — visi tokiom viešai ir slaptai domėjosi. 
Bet retas suprato, kad tokios turi būti nematomos. J o s 
rodomos ekrane, bet kiek tokių gyvenime yra? Jo s 
paslėptos nuo visų akių ir tik su slapta šypsena veide. 
Andrius apie ją galvodavo. 

Štai turiu Iinkolną, jis galvojo. Ir visi jį mato , 
žino. Nusiperkant jį galima duplikuoti. Bet tik jis vie
nas žinojo, ką Dora jam reiškė. Daiktai demokratizuoti, 
galimi Įsigyti bet kam. Skirtumas ta rp jų ir Doros - j o s 
paslaptingumas — brangi re ta mistika. Su maža išim
tim — graužatim, vadinama morale, kurią jis palengva 
prarado paskandinęs gėdą. Jis teisinosi "ekranui a š 
nepavydus!" Aktoriams jis t ikrai nepavydėjo! Ne. Je i 
jie įsimyli be jokios graužaties, išsiskiria ir el
giasi, kaip nori, tam jis, kaip nemaža Lomaro bendro
vėj, nepavydėjo. 

Matydamas, kaip jaunimas ima vitaminus k a r t u 
su nauja meilės laisve, regėjo prasidedančią atvirą erą, 

Kiek tame buvo ironijos, baimės ir kiek slėpimo. 
Viktorija pradėjo nerimauti, kai jis gyveno vien iliuzi
ja. Siekdamas Doros, rodos, jis daug sau nenorėjo. 
Jis nesiekė j a u viešos garbės, aukštesnės darbe pozici
jos, tik jos. Gal Dora tos garbės jam norėjo? — kas 
žino? Gal ji norėjo, kad jis da r pakiltų? Gal ji turėjo 
pinigines ambicijas, tokias a r kitokias, jam dar neži
nomas užmačias, slaptus motyvus? Bet ji to nerodė. 

Kiek jo duosnumas, tėviškas prisirišimas, patyru
sio žmogaus nuraminimai, jo švelnūs žodžiai buvo iš
naudojami? Sunku pasakyti. Jaunai, apleistai vyro, be 
piniginės paramos, be švlenių žodžių gal jis jai buvo 
labai reikalingas? O jam reikėjo jos. 

J is turi ją pamatyti. Dabar? 
Labai dažnai tai jautė, bet tas nebuvo lengva. Tai 

jis turėjo slapčia daryti . Turėjo slėpti ją ne tik nuo 
Viktorijos, nuo dukros Mauros, nuo draugų Stankaus ir 
Žulio, bet nuo George. Ir Novakas, tikriausiai, apie ją 
dar nežinojo. 

slysti. Jis niekad nebuvo t ik ras , kiek Dora j į myli, i r 
tas jį siutino šiek t iek . 

— Tai a te is i? — t rumpai , be t l y g nudžiugusi, 
ji prakt iškai kalbėjo. 

I r jis žinojo, kad j i j o lauks ir t a s j a m buvo malo
nu. Įsivaizduodamas j ą stovinčią prie telefono su ru-
žava pižama a r ilgu n a m ų apsiaustu, j i s pasiteiravo, a r 
jai ko nors nereikia pakeliui nupi rk t i? Klausydamasis 
jos nerūpestingo čiaukšėjimo jis stovėjo k i t a r anka 
bloknote žymėdamas j o s mažyčius pageidavimus. 

Ragelį pakabinęs , j is atplėšė lapelį, priėjo prie 
George ir perspėjo, k a d reikal ingas namuose — po 
pietų kiek pavėlavęs t ikr iausiai sugrįš . . . Taip pamela
vęs, užsimetė paltą a n t pečių i r vis l anks tydamas la
pelį išėjo pro duris . Kaikurie. j i s ma tė , j a u ruošėsi 
pietums. 

Lauke jis j au tė mišinį malonių ir nemalonių sensa
cijų. Nemalonu, k a d reikėjo išeiti vogčia, reikėjo 
George meluoti ir nuo visų, ypač Viktorijos, s laps tyt i 
Dorą. kaip uždraus tą dalyką. Malonu, kad j i s tu rė jo 
paslaptį ir ji buvusi j o Dora. J i s buvo t o s paslapt ies ver
gu. Jo prisirišimas pr ie jos buvo nemaža problema. J i 
dominavo jo mint is s u keisčiausiais maloniais i r nema
loniais minčių blykstelėjimais. 

( B u s daugiau) 
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Inž. Vytautas Kutkus iš Detroito, PLB kontrolės komisijos pirm., 
sveikinasi su prezidentiene Rosalyn Carter, Baltuosiuose rūmuose pri
imant LB ir kitų lietuviškų organizacijų atstovus. Nuotr. Jono Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

choristės: Vida Dumčiūtė, Karina 
Panavaitė, Rasa Savickaitė ir Vi
lija Smalinskaitė. Choro admi
nistratorė yra Viktorija Leonavi
čiūtė, kuri yra ir vokalinio an
samblio seniūnė. 

Choras repetuoja įprastu lai
ku įr įprastoje vietoje. Choristės 
prašomos repeticijų nepraleidinė-
ti, nes scenoje dainuos tik gerai 
pasiruošusios. 

S. Sližys 

DLOC ATSTOVU 
SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvių organiza
cijų atstovų susirinkimas įvyko 
lapkričio 26 d. Šv. Antano parapi
jos patalpose. Susirinkimą pradėjo 
D L O C valdybos pirmininkas adv. 
Raymond. Sakis. Susirinkime da
lyvavo 27 atstovai iš 25 organiza
cijų. Tylos minute buvo pagerb
ti mirę buvę centro atstovai. Su
sirinkime buvo svarstomas tik vie
nas, bet svarbus klausimas; pasi
kalbėjimo išdavos įvykusio spalio 
26 d. Kultūros centre organizaci
jų atstovų su LB Detroito apy
linkės atstovais. Apie pasitarimą 
— pasikalbėjimą referavo: D L O C 
valdybos pirm. adv. R. Sakis, teis. 
St. Šimoliūnas ir EI. Paurazienė. 
Diskusijose šio referato dalyvavo: 
dr. Algis Barauskas, inž. Alfas 
Šukys. Petras Pagojus, Julija Bliu-
džiuvienė, Kazys Gogelis, Elzbie
ta Jodinskienė, Antanas Norus, 
Antanas Vaitėnas, Jonas Gaižu
tis, Nerimantas Udrys, Edvar
das Milkauskas ir kiti. Diskusijos 
buvo gyvos ir judrios. Buvo svars-

iždo glob. B. Burba, Jonas Gaižu
tis, dr. kvotėja M. Miškinienė ir 
korespondentas Antanas Grinius. 
Birutei Januškienei nesutinkant 
toliau eiti prot. sekr. pareigų pa
siūlytos dvi kandidatės: Julija 
Bliūdžiuvienė ir Nijolė Šnapštie-
nė. Tačiau nė viena iš jų galu
tinio sutikimo nedavė. Jų sutiki
mas bus gautas ir įvyksiančiame 
1979 m. sausio 7 d. 12 vai. Lie
tuvių namuose kuopos susirinki
me jau turėsime ir protokolų sekr. 
Kol bus išrinkta nauja sekretorė, 
sekretorės pareigas eina Birutė 
Januškienė. 

Organizatorius Marijonas Šnap-
štys prirašė du naujus narius: 
Antaną Radzevičių ir Česlovą 
Kaulakį. 

A Gr. 

RINKIMAI SLA 352 KUOPOJ 
SLA 352 K U O P O S KANDIDA

TAI 

S L A 352 kuopai norninuojant 
kandidatus į Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje pildomąją tarybą, 
daugiausia balsų gavo: į prezi
dentus adv. Raymondas Sakis-
-Sukauskas, į viceprezidentus Sta
sys Jokūbaitis (Toronto), sekre
torius Petras Januška, iždininkus 
Antanas Norus, iždo globėjus 
Petras Bliūdžius ir Antanas Gri
nius ir daktarus kvotėjus dr. Pet
ras Avižonis. Kiti gavo po mažiau. 

A. Gr. 

K A L Ė D Ų EGLUTĖ 

P r a š o m e visus atsilankyti į 
'Žiburio" lituanistinės mokyk- j 

Hartford, Conru 
MENO DIENA 

Liet. Mot. Fed. Hartfordo klu
bas rengia meno dieną gruodžio 
10 d. Švč.Trejybės parapijos sve
tainėje (53 Capitol Ave . ) . Bus 
pristatytos dvi menininkės — dai
lininkė Vanda Balukienė ir po
etė Danguolė Sadūnaitė. 

Vanda Balukienė gerai pažįsta
ma Chicagoje ir jos apylinkėse, 
kur ji daug yra dalyvavusi pas 
lietuvius ir svetimuosius. Visur 
yra susilaukus gero įvertinimo. 
Čiulionio galerija yra įsigijusi jos 
paveikslų. Balukienės paveikslų 
paroda bus atdara šeštadienį 
gruodž. 9 d. nuo 4 iki 7 vai. ir sek
madienį nuo 9 iki 3 vai. 

3 vai. p.p. toje pačioje salėje 
— literatūros valandėlė. Susipa
žinsime su 1977 m. literatūros 
laureate poete Danguole Sadū
naitė ir jos kūryba. Be to abi 
menininkės atsakys į klausimus 
kaip suprasti šių dienų meninin
ką. 

Lankantieji parodą galės apsi
rūpinti ir namie keptais pyra
gais. 

Kviečiame visuomenę pagerbti 
menininkes savo atsilankymu ir 
pagyventi valandėlę meno pa
sauly. 

KALĖDŲ* EGLUTĖS 

L.M.F. Hartfordo klubas iau 
8-tą kartą puošia tikro šiaudo 

puošia eglutę šiaudinukais East 
Hartforde bibliotekoje. 

Aldona Saimininkienė jau po
ra mėnesių keliauja n u o vieno 
moterų klubo į k i t ą , m o k y d a m a 
amerikietes lietuviško m e n o ir 
Šiaudinukų darymo. Ji pati vie
na išpuošia tai vienoj, tai ki
toj bibliotekoj lietuvišku menu, 
šiaudelių paveikslais vitrinas ir 
eglutes. 

Taigi, Hartforde lietuviška 
šiaudinukų eglutė jau gerai pa
žįstama. K.M. 

Grand Rapids, Mich, 

M E N O IR R A N K D A R B I U 
P A R O D A 

Prieš 5 savaites Sv. Petro-Po-
vilo parapijos mokyklos tėvų-
-mok> tojų d-ja paskelbė, jog gruo
džio mėn. 6 d., trečiadienį, nuo 
10 v. ryto iki 8 v. v. ruošia vi
sų parapijos organizacijų ar di
desnių org. skyrių meno ir rank
darbių bei tautinių išdirbinių ir 
spaudos parodą parapijos mokyk
los salėje, 1433 Hami l ton Ave., 
X .W. . Grand Rapids, Mich. Ypa
tingai kvietė dalyvauti lietuviš
kas organizacijas su t a u t i n i a i : 

valgiais. Kas norės, galės savo i-
statomus daiktus pardavinėti. 
Kol kas iš lapelių matyti, kad j 
liaudies meno kūrėja U . Astrie-
nė pažadėjo parėdyti net dvi lie
tuviškas Kalėdų eglutes su skirtin
gais šiaudinukų nėriniais. Be to, 

pastato vis i1 pamokys — demonstruos, kaip 
!;,__; ;„•„;„„: \,„„mma ,«„.»;Q;„;' reikia marginti lietuviŠKais or-

1 namentais kiaušinius ar pasiga-
I minti kalėdinius papuošalus. 

C L A S S I F I E D G U 1 D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

IŠNUOM. 5 kamb. apšild. butas \ iniiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii j 
1 JI KSIŠKl 6 BUTŲ 

su garažu. 
Skambint 476-2290 

\nSCELXuANEOi;s 

R1DGEMONI SQUAKE 
APARTMENTINIAI NAMAI 

Liuksus C butų namai su butu 
savininkui 

miiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiniiimuiiiimi: " F a c e &"<*" tvirtas mūras. Pil-
__ _ B _ _ _ _ _ _ _ § _ I nas rūsys su apšildomom grindim 
P L U M B I N U ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens pliances" įskaitant ir indams plauti 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir mašiną. Pimai įrengtas skalbimui 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.; kamb. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos j Nuo sienos iki sienos kilimai. 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga- i Galima pasirinkti pilnai "improved" 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto' sklypą. 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 656-2960 
iiiimiiiHHiiimnmiiimiiiiiiMimiiniiiM 
t i i i i i i i iu i i imi i i i i i imi imi i i imi i i i i i i i imi 

M. A. Š I M K U S 
XOTAR¥ PIBLIC 

INCOME TAX 9EKV1CE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat dsromt VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimuUIlIlMilIlIIIi: 

Potvynio kontrolės projektas, pir
mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 10 v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai į vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

iiiiijiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiittuiii: 

Mt. Greenwood. Giminingoms šei
moms gyventi 4 ar 5 miegamųjų mūr. 
namas. Puikiame stovy. Šoninis įva
žiavimas, garažas. Ant 300 p. sklypo. 
Gazu — karštu vand. apšild. 2 vo
nios. Pilnas rūsys. Tuojau galima 
užimti. $67,900.00. Skambint savinin
kui tel. 445-5985. 

HELP WANTED — MOTERYS 
• !• I I I I I I I • • I ~ ' ~ " " 

Cook - Housekeeper 
L J V E L \ . CAF R E Q U I R E D 

Double Pay. Catholic Rectory. 

TEL. — L U 2-226G 

N O R I P I Ii K T 1 

INIimillllllllllllllillllllIlIlIillIlIlIlllilllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. Halstcd St.. Chlcago, m . 0060* 
2581 \V. 69th St., Chlcago, 1U. 60620 

TeJet.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valan tinas 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimuiii.iiiiiiii 

kitoj ištaigoj knygyne, muziejuj 
ar banke. Šiemet p. Vitkuvienės 
rūpesčiu eglutė puošta šiaudi
nukais pastatyta Elmwoode Fe-
deral Savings Banke. 

Skaučių židinys kasmet papuo
šia didelę tikrą eglę geriamų bal
tų šiaudelių sietinėliais Šv. Tre
jybės bažnyčioje. Parapiečiai pa
mėgo tą kalėdinį bažnyčios pa
puošimą ir jau pasidarė tradici
ja. 

Birutė Zabulienė kasmet pa-

bufetas su š i l ta i s 
kava ir pyragais. 

užkandžiais, 

Ten b u s ' paveikslų, akmens 
skulptūrų, juostų, audinių ir kt. 
eksponatai. 

Nepraleiskime progos šios mū
sų parapijos parodos neaplankę. 

K. Anulis 

N U L I S KILOMETRŲ 

Puerio del Sol ( A u š r o s var
tai) a ikštė Madride y r a ne tik 
Ispanijos sostinė, bat ir viso 
krašto geografinis centras . Tai 
gali sužinoti k iekvienas praeivis 
i š įmontuoto grindinyje metali
nio segmento. N u o š io s vietos 

iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiinimiiiiiiiii 
l'ACkA(,K EJUPKESS .KNCY 

MARMA NORE EN£ 
SIUNTINIAI Į L IUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rūšies 
prekes. Maistas iš Kuropos sandėlių. 
2U08 \V. H9 St., Cbicago, 111. W62». 

TEL. — WA 5-2787 
llllllllllllllllllimillHIIIIIIIIIIIIIIIHMIlllIi: 
iiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

M O V I N G 
Š.E-RENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \ \ A 5-80C3 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui 

.Namas — Svajone: 3 butai, 4 vo
nios, centralinia šaldymas, atomin* 
sieptuvS. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patlo, Marquette Parko centre. 

Mūr. bungalovv. 3 miegami. Gra
žiai užlaikytas. $34,000. 

Namas Ir tavernos 
buuis. $SO,000. 

svetaine* 

Mūr. namas. Didele taverna, sale 
apie SOO svečių. 2 butai po 6 kamb. 
$85,000. 

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

2951 W. 63rd St.. 4 3 6 - 7 8 7 8 

Ieškau pirkti senus medinius ba dus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

•»«^BaM*aBaM«Ba>«^aax»«aa>**aa«»*^aa>*^aB>*^aa>*^aa»*aaa>«^aa>*« 

| s I (i V K I T E L» A H .\ h 

Kalėdų senelis išdalins vaiku 
čiam dovanėles. Norėdami gau
ti dovanėles, registruokitės pas lyra skaičiuojamas v i sų Madri 
Vitą Memėnienę tel. 646-3492. į de prasidedančių kelių kilomet 

Tėvų komitetas i ražas. jm. 

Išvykstame Grįstame 

tomi du pasiūlymai: EI. P a u r a - į I o s ruošiamą eglutę, kuri įvyks 
zienė i- Nerimanto Udrio. Balsų į gruodžio 1 7 d. 12:30 vai. p. p. j 
dauguma priimtas E. Paurazie- j D ievo Apvaizdos parapijos Kuli 
nes pasiūlymas. Neatsisakyti tar- t ū r o s centre. Visiems įėjimas į 
tis su LB Detroito apylinkės vai- nemokamas . Mūsų mokinukai į 
dyba dėl bendro Vasario 16 šven-1 at l iks įdomią programą, veiks! 
tės minėjimo, tik žiūrėti, kad ne
būtų pažeistos D L O C rengimo 
tradicijos ir jo statutas. 

SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS 

SLA 352 kuopos metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 3 d. Lie
tuvių namuose. Susirinkimas bu
vo gyvas. Narių, kaip ir visuo
met, dalyvavo nedaug. Susirinki
mą pradėjo ir jį pravedė kuopos 
pirm. Antanas Norus. Praeito su
sirinkimo protokolą perskaitė 
Petras Januška. 

Veiklos raportus davė: finan- Į 
sų sekretorė E. Jodinskienė, iždi- j 
ninkas Petras Bliūdžius ir iždo 
globėjas Br. Burba F. Motuzui į 
pasiūlius, Jonui Gaižučiui parė-
mus. raportai buvo priimti. 

F . Motuzui pasiūlius, kuopos pir 
mininkas Antanas Norus perskai
tė prisiųstą pildomosios tarybos 
nominacijų reikalu laišką. Bal
sams skaičiuoti buvo paskirti: F. 
Motuzas. J. Gaižutis ir E Jodins
kienė. Kas ir kiek balsų gavo bus 
paskelbta "Tėvynėje", kai j SLA 
centro raštinę suplauks visi bal
sai ir ten bus suskaityti 

I kuopos valdybą 1979 metams 
perinkta beveik visa ta pati val
dyba, pirmininkas — Antanas 
Norus, vicepirmininką-, — Petras 
Januška, finansų sekr. Elzbieta 
Jodinskienė, ižd. Petras Bliūdžius, 

R n n v W n D r C 0 L L , s l 0 " ' E X P E R T S 

U U U T V Y U H K '• STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymą.* 

Tnutsmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparnų darbas 

2637 W, 471h S!., tai. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H West 95th Street 

Chicago, ni inob 
Telef. GA 4-sr.ot 

HllllllllllilMIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlItlIlllliiillll 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, lU. 60632, telef. «^-5980 
iiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiimmmiiiimimimi 

APLANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

[VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

K A I N O S 
Grupė S* G.I.T. 

Sruod. 22 
Kovo 5 
Kovo 22 
BaL 12 
Bal. 23 
Geg. 3 
Geg. 14 
Geg. 24 
Biri 14 
Birž 26 
Liep. 4 

Liep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs 20 
Spal 15 

Saus. 5 
Kovo 15 
Kovo 31 
Bal. 21 
Geg. 3 
Geg. 12 
Geg. 24 
Birž. 2 
Bir i 23 
Liep. 10 
Liep. 19 

Rugp. 7 
Rugp. 24 

Rūgs. 5 
Rūgs. 15 
Rūgs. 29 
Spal. 25 

$1049.00 
$779.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$899.00 
$899.00 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
SI 199.00 

$1249.00 
$849.00 
$849.00 
$799.00 

(Apex fare) 
$849.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 

(Group 30 fare) 
(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 30 fare) 

$899.00 
$849.00 

Miestai ir Naktys 

Vilnius 5, Varšuva 3, Leningradas 3, Maskva 2 
Vilnius 5, Varšuva 2 

Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5, Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Riga 3. Leningradas 3, Maskva 2, 

' Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 

Vilnius 5, Riga 3. Leningradas 3, Maskva 2, 
Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5, Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5. Varšuva 2 

'lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllttiiliinil,,, 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojami-

visa rūšig grindis. 
4. P.IBNVS — Tel. RE 7-51(8 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIIIIIIUIIIIIII 

iiimiiiiiiiimiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiHimiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
lutimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiimii 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos, Radijni. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 

Vienos dienos ekskursija j Kaimą ir pusėn dienos kelione į Trakus iškaitoma. 

Kreipkitės 
TRANS INTERNATIONAL TOURS. LTD. 

535 Fifth A venų e 
New YorV. N. Y. 10017 

212—697-7257 
"Group 30 fare" tori b6t 30 ar daugiau keleivių. 

į J0NA ADOMENft 
Kelionių vadovas 

2346 W. 69th St., telef. 7761486 
imiiiimiimiiiiiuiiHiiiiiiunimiimiiiiii 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rista — gėlių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuvišku kny

0 GERIAUSIA ČIA 
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

Svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 

Modernus 2-jų aukštų mūro 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 Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

j National Association of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

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

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

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

.ii<i!iiiimiimiiiiiiHimiimiiiitiiitiiiM!> 

Paiki dovana — bet kuria 
proga! 

Popular Lithuaniaii 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 

LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daožvardiene 

Biom dienom Draugo spaustuvė 
lAleido septintą laidą šios puplia-
rios virimo knygos. J. Daužvaidie-
oė vėl patikslino b? pagražino si>t 
laida naujais paruosimais 

Tai geriausia dovana naujou. 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin 
lĮumi juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orsraniz*-
cijoae ^ 

Knyga yra labai gra±iai (nsu» ir5"* 
su spalvotomis iliustraci x>mis l>» 
bai patogi vartojimui 

Užsakymus ciųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. C3rd Street -
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite 20 
centų mokesčiams. 
r i i i iHi imi i i i imi i i i i i i i imi iui i i i i i i iu i i i i i i 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

•1 • • • • • • • • | sr.-rfyrr. v. I I 
M A I H J I T T T E P ARK 

23 metų, Sl/2 kamb. mūr. 3 miega
mi. 40 p. sklypas. Gazu šildymas. 2 
maš. garažas. Arti 71-os ir Lawn-
dale. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai — Pardavimas 

Valdymai 
Draudimai — Income Tax 

Motartatat — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2238 

MHHMNMMHHHMMMMMm «.. .•-

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

•^)^MlJ^o', adresas : 4545 West 
63rd S t . Chicago. 111. 60629. 

iiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiuiimimiiiiiiiiiiiiiii 

Apsimoka skelbtis disn. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų ka>-
»os yra visiems prieinamos 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



PAJŪRIAIS, PAMARIAIS 
Nuo Beverly Shores iki Harbert viensėdijų 

Kai išklysti rudenėjančiais | Juodkrantę, nes vaivorykštės 
laukų takais pagal Michigano! spalvos besikeisdamos nutvies-
ežerą, taip ir norisi užtraukti nu
mylėtą dainą: pajūriais, pama
riais . . . , prisimenant pasiilgtus 
Baltijos smėlėtus krantus. To
dėl nenuostabu, kad paežerio 
smiltynuose, miesteliuose, va
sarvietėse ir lietuvių daug gyve
na. Vieni įsikūrę viensėdijose, 
kiti didesniuose susibūrimuose, 
sakytum lyg kaimuose, miš

ke geltonai, žaliai, raudonai. 

O gal t ik miražas nuo taut i 
nių spalvų gausybės, nes gra
žioji lietuviška kolonija minėjo 
Rugsėjo aštuntąją — tau tos 
šventę, gražiąją tradicinę tau
tinę ir *eliguię šventę. Po ilgų 
vasaros atostogų, ta i buvo pir
masis rudeninis susibūrimas. Iš
vakarėse įvyko susir inkimas su 

kuose. Ir taip bekeliaujant į į š v e n t ė s minėjimu, o sekmadienį 
Beverly Shores, norisi sustoti j b u v o i š k i l m i n g o s p a m a l d o s . šv. 
Dune Acres, kur ant aukštoko į M i š i a g a t n a š a v o i r l a b a i ^ ^ 
kalno, prie ežero krantų stovi j p r a s m i n g ą i r turiningą pamoks-
dr. Kazimiero ir dail. Marijos j l ą p a s a k ė ^ d r J o n a s B o r e . 
Ambrozaičių tvirtovė, l i e t u v i š k ą j a ^ S J P o t o i n ž V a l e r i j o _ 
meno pilis, išpuošta dailės kū-j į r E U o s R a d ž i ų n a m u o s e > 
rimais. O kad tai pavadinome rie g a u s i ų v a i š i ų s t a l o į v y k o 
tvirtove, visai nenuostabu, n e s | š v e n t ė s u ž b a i g i m a s i r į ^ ^ 
po stiprių potvynių, kai prieš į p a m o k s l i n i n k o ^ j . Borevi-
kelis metus įpykusios ežero ban- • č i a u s p a g e r b i r a a s . K a r t u b u v 0 
gos griovė kalnus ir vertė na- į p a r e i k š t a p a d ė k a i r v i s i e m s 
mus, šitos pilies neįkando, kran-1 l i e t u v i a m s ^ g ^ g jėzuitams, 
tus kiek apgriovę atoslūgiu nu- ' 
bangavo, palikę tik undines, 
apie senovę dainuojančias. Taip 
ir vadiname tą vietovę pilimi, 
nes iš čia sklinda lietuviško vi
suomeninio, kultūrinio gyveni
mo spinduliai. 

I r kai nuo kalno, lyg nuo pi
lies kuoro dairėmės aplink, to
lumoje dulkėse ir dūmuose pa
skendę liūdnai rymojo Chica-
gos dangoraižiai, kitoje pusėje 
graudingai švilpė fabrikų sire
nos, o ten tolumoje, lyg vai- Į 
vorykštės spalvomis pasipuošusi, 
dunksojo Beverly Shores, kur 
mes ir pasukome. 

Likimas tu r būt lėmė. kad! 

restorane. Lietuvišku vaišin
gumo papročiu, po susirinkimų 
visur vyko vaišės. Naujų metų 
sutikimas bus rengiamas Stan
kūnų restorane. Jame daly
vaus vietos ir apylinkių lietu
viai ir svečiai iš Chicagos. 

Gruodžio mėnesio susirinki
mas bus metinis, ataskaitinis ir 
įvyks šeštadienį, XII. 9 d., 7 v. 
vak. Kaip ir dera, jis šaukia
mas inž. Leono ir Irenos Nekų 
bute, nes jie y ra veiklūs lietu
viškame gyvenime. Jie pasikeis
dami buvo valdybų nariai, ėjo 
pirmininko pareigas, be jų pa-

_ _ , . . . galbos neapsiėjo nė vienas dides-
Pulk. K. Dabulevičiaus sukakties minėjime Chicagoj. Iš kairės: kun. J. . . . _ . . . . . 
Borevičius, vysk. V. Brizgys, pulk. K. Dahulevicius, Lietuvos gen. kon- j n* kultūrinis, visuomeninis UZ-
šulė J. Daužvardienė, kun. A. Stasys. Nuotr. P. Malėtos • MOJIS. 

Dabar Beverly Shores Lietu-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 7 d. 

kurie įvairių švenčių, minėjimų l rengti pasirodymą kitais me-
me tu a tnašauja šv. Mišias ir j tais. O ponių iškepti lietuviški 
p ra tu r t ina vietos lietuvių dva-1 skanumynai tirpte ištirpo ir 
sinį gyvenimą gražiais pamoks-į buvo greitai išparduoti. Kas 
lais. j t ik paragavo, tas nešėsi ir namo 

Gamtą puošė spalvingos ru-

vių klubo valdybą sudaro: pirm 
— inž. Valerijonas Radys, vi-į 
cepirm. — mokytojas Stasys į 
Rudys, sekr. — aktorė Irena j 
Jonynienė ir ižd. — Meilutė Ru- Į 

**" " ̂ ^ J į 'si»)**'*»0' <* 

Beverly Shores Lietuvių klubo 
. ., - , . , . . , , . . pirm. iTiž. Valerijonas Radvs ir iž-

cia įsikurtų lietuviškas kaime-; d i n i n k ė M e i l u t ė R u l i e n e 

lis, ta ip daug primenąs Nidą, Į Nuotr. inž. K. Pociaus 

dens gėlės, jas vėliau pakeitė 
įvairiaspalviai lapai, po rugsėjo 
spalis atlingavo, lapkritis ne
l a u k t a s atšlubavo, o lietuvių vi
suomeninis ir kultūrinis gyve
n imas kaip žydėjęs taip spal
vingai ir žydėjo. 

Ka i buvo rengiamas rudeninis 
festivalis, kuriame dalyvavo 
apie 30 tautinių grupių, lietuviai 
i r čia gražiausiai pasirodė. Mi-
chigano dienraštis įdėjo dvi di-

I dėles (pirmame puslapyje) spal
v o t a s nuot raukas veterinarijos 
s tud. Lindos Ruzgaitės, kuri 
gražiai dainavo, ir Nijolės Pu-
pienės vadovaujamos tautinių 
šokių grupės "Suktinis", kuri 
šoko tautinius šokius. Tiek 
dainomis, tiek tautiniais šo
kiais žiūrovai buvo labai suža
vėti , ir festivalio rengėjai jau 
d a b a r prašo lietuvių grupę su-

dar daugiau pirkdamas. Sve-1 Uenė. Visi jie nuoširdžiai, su-1 
čius žavėjo ir gražių lietuvių j maniai ir daug dirbo ir pasižy-1 
ponių patarnavimas. 

Rudens didysis balius taip di-
j mėjo didele veikla. Jų sutarti- i 
nis gražus darbas buvo remia-1 

dingai praėjo, kad net vietų p r i - j m a s visų narių ir švytėjo vie-
trūko. Visus žavėjo solistės į n y b ė s spinduliais. Kaip papras-

| Vandos Stankuvienės dainos, j tai, visados didžioji darbo našta 
Laimingasis baliaus dalyvisį krenta pirmininkui. I r inž. Va-
(Dana Noreikienė) papuošė I lerijonas Radys dirbo daug, pa
savo butą labai gražiu, dideliu' rodė daug veiklumo, energijos, 
prof. dail. Alvydo Algmino pa-j Klubo nariai vertai juo ir val-
dovanotu paveikslu. Daug sve- j dybos nariais didžiuojasi ir reiš- į 
čių dalyvavo iš Chicagos ir sa-1 kia jiems visiems nuoširdžią j 
vo atsilankymu pagerbė Balfo 
pirmininkė Marija ir inž. Anta
nas Rudžiai. 

padėką. 
Šaltoji žiema jau pakelėj. 

Kris sniegas, ūžaus pūgos, šal- i 
Rugsėjo mėnesio susirinki- Į tis tvorose tarškės, baltų pus- I 

mui praėjus, spalio mėnesio i nių kalnai žibės, o Beverly 
susirinkimas vyko archit. Algi- Shores gražus, veiksmingas, vie- į 
manto ir Dinos Bakčių bute, oįningas lietuvių gyvenimas mei- Į 
lapkričio mėnesio susirinkimas: lės žiedais. 
— pas Stankūnus, jų gražiame' Vytautas Kąsnis 

-
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enta,es 

C t t S toml»tl* 
UcensedDen™ 
Made to lašt-
\Uithaclean 
natūrai look^ 
prfced at * M f ~ ^ # 

Guaranteed. 

Po ilgos ir sunkios ligos gruodžio 6 d., 1978 m., 1:30 vai. 
ryto mirė 

Teis. BRONIUS KRIAUCELIONAS 
Gyveno Hot Springs. Ark. 
Buvo gimęs Karklupėnų km., Vilkaviškio apskr., Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Laidojamas šeštad., gruodžio 9 d., Hot Springs, Ark. 
Liko giliame nuliūdime: žmona Angelė, dvi dukterys: Da

nutė šleniene ir Rimutė Jucienė, penki anūkai, du broliai Ame
rikoje, du broliai Kanadoje, kiti giminės Amerikoje ir Lietu
voje. 

Šeima prašo vietoj gėlių skirti šv. Mišioms. 

Nuliūdusi: ŠĖMA 

Exit Eisenhower Expy(l-90) 
or Congress L at Hartem 

I | Head 1 btock sooth and 
; 2 Wocks east 

E iSENHOWER EXPY'I 901 

For appointment call: 
(312)383-0088 

OAUT-ELO 

937 W. Garfield, Oalc Pdrk, Illinois 6 0 3 0 4 
i accept 

A.fA. 
IRENAI RUSECKIENEI 

staiga mirus, jos dukroms DANGUOLEI BANEVI
ČIENEI ir GIEDREI MICKUVIENEI su šeimomis ir jos 
giminėms Lietuvoje reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą. 

Tadas ir Mara Jurciai 
Sofija Beliūniene 
Aleksas šeštokas 
Kazys Meškoms 

A. t A. LIUDVIKAI JASENIENEI mirus, 
mylimam giminaičiui mjr. KAZIMIERUI JASĖNUI, 
dukrai NIJOLEI, žentui ANTANUI ir anūkei NERIAI 
PUPIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Emilija Markūniene, Raimundas Markūnas 
Irene Sesterhertn su šeima 
Lilija H op p e su šeima 
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PUUD DOVANA iVENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— I I I * i d • — 

Naujailf Testamentas jn pratilko formato, įnitaa kietais viri*. 
Uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

"DEAUGO" 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 ceatq mokesčiams ir parsiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centui). 

G e n proga LS Jaigyti NaojaJi T 

D R A U G A S 
4M5 Wwt 63rd Street 
Chleaco, llllneb 80629 
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Mylimai motinai 

A. t A. LIUDVIKAI JASENIENEI mirus, 
dukterį NIJOLĘ PUPIENĘ ir jos šeimą giliai užjau
č i a 

Dariaus-Girėno mokyklos 
vedėjas, mokytojai ir mokiniai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - - Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o 

Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th A>e.. (KERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, Ketvirtadienis. 1978 m. gruodžio mėn. 7 d. 

x Lietuviška kalėdinė eglutė 
j Mokslo ir pramonės muziejuje 
bus šiandien, ketvirtadienį, 7 
vai. vak. Muzitjuje yra tauti
niais ornamentais išpuošta eg
lutė. Programą atliks Lietuvos 
Vyčių šokėjų grupė, vadovau
jama Prano Zapolio ir "Audros" 
grupė, vadovaujama Fausto Artėjančių švenčių proga 

.ugas" kviečia savo skaity-
. ypač tuos, kurie neturi 
lybės dėl korių rors prie

žasčių pasveikinti savo artimuo
sius kortelėmis, pasinaudoti 

er_raščio patarnavimais — pa
sveikinti per "Draugą", šia pro-

Strolios. Iėiimas nemokamas. j t o 

T . . . . . , paramos. Šiomis dienomis 
i - u r:\~eeiami savo eglute | _. 
susidomėti ir dalyvauti lietuviš-
koje programoje, kad reprezen
tacija būtų kiek galima ge
resnė. 

x "Draugo" skaitytojai džiau-atsiunčiant jam auką. Kad' giasi jiems atsiųstomis kalėdinė-
^veikinimai nepasiektų dieii-

paskutinėmis prieššventi-
3 dienomis, juos prašome 
: jau dabar, kad būtų gali-
nustatytu laiku paskelbti. 
Dr. Mindaugas Griauzdė, 

s medicinos daktaro diplo
mą ir bebaigiąs ruošti dar far-

ologijcs daktarate 
ateinančių metų sausio pra-
3 pradeda kaip gydytojas 
denciją Cook County ligoni-

Dr. M. Griauzdės mokslo 
tgimu džiaugias, žmona 

iija, tėvai — Liuda ir Kazi
mieras Griauzdės,uošviai Jad-

a. sesuo Dalia su vyru 
Floridoje,Jeneliai, Gačioniai, dė-

ir tetos šeimos Toronte. 
x Birutė Bagdonienė, grao-
o 3 d. vyro a. a. dr. Valenti-
P.agdcno mirties metines pri-

tisi šv. Mišiomis Jėzuitų 
iyčioje. atlikusi paminklo, su

kurto R. Mozoliausko. šventini-' auką "Draugui". 

X Veronika ir Bronius Auš
rotai iš Juno Beach, Fla., svei
kina visus bičiulius ir draugus 
su šv. Kalėdomis ir linki vi
siems laimingų Naujųjų 1979 
metų. Šia proga atitinkama su
ma paremia "Draugo" leidimą. 

x Dr. Adolfas Delta ir Ponia, 
Delta Animal Clinic savininkai, 
Chicago, UI., dosniai remia lie
tuviškus reikalus. Ir "Drau-

dažnai susilaukia iš jų 
vėl 

gavome jų malonius sveikinimus 
artėjančių švenčių proga ir 50 
dolerių auką. Už didelę para
mą esame labai dėkingi. 

x Dr. Petras Brazis, Chicago, 
111., atsiuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X Istorikas dr. Jonas Rač
kauskas, Chicago State univer
siteto profesorius, ir istorikė 

mis sveikinimo kortelėmis, rašo 
padėkos laiškus ir šia proga at
siunčia aukų dienraščio išlaiky
mo reikalams. Už tai mieliems 
skaitvtojams-joms, esame la_ j Auerja Rūgytė nuo šių mokslo 
bai dėkingi. Jau įprasta tvarka !-metu- P r a d ž i o s d ė s t o istoriją 
stengiamės aukų gavimą pakvi-! Pedagoginiam lituanistikos in-
tuoti per "Draugą". Tačiau s t l t u t e -

t „ z e švenčių proga susitelkia didės-Į * «-*<»»» filisterių skauto 
nis aukotojų laiškų skaičius ir s ^ n g o s prieškalėdinė sueiga 
neįstengiame greitai visų pa- i i v y k s B"" 0 *** 1 6 <*•• šeštadienį, 
vardžiu paskelbti. Taigi prašo- i 7 v a l - v a k - Jaunimo centro ka
me būti kantriais. Visos aukos v m ė J e - Programoje: Romo Bar-
stropk k amos ir bus t u š k o s fotografijų skaidrių de-
anksčiau ar kiek vėliau paskelb
tos. 

Vytautas Beleckas su šei 

monstravimas, šeimyniški pie
tūs. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
l L VALSTYBĖSE 

— Sol. Laima Stepaitienė, gy. 
I venanti Encinitas, Cal., netoli 

San Diego, ruošiasi savo pir
mam rečitaliui Los Angeles lie
tuviams. Rečitalis numatomas 
gegužės 5 d. Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

— Kūčios Bostone. Moterų 
Federacijos Bostono skyrius 
kviečia plačiąją visuomenę atsi
lankyti į tradicinę kalėdinę va
karonę - kūčias, kurios įvyks 
gruodžio 17 d., 4 vai. po pietų 
Tautiniuose namuose. Progra
mą atliks solistas Benediktas 
Povilavičius, be to dar bus mu
zikinė staigmena. Įėjimas 5 dol. 
auka. Svečiai bus pavaišinti 
tradiciniais kūčių valgiais. 

— Laisvės žiburio koncertas 
lapkričio 18 d. Kultūros židiny 
praėjo su gražiu pasisekimu. 
Svečiavosi Baltimorės tautinių 
šokių ansamblis "Kalvelis", ku-

į rodė 226 įvairiausio pobūdžio, savo apylinkės narių meniškųjų! riam vadovauja Algimantas Vit-
| darbus. Buvo parodyti paveiks-! darbų periodines parodas, kas i kauskas. Drauge buvo ir kitų 
lai, medžio drožiniai, siuvinėji-1 savaime privestų prie rodomų j tautų šokių vienetai. 

— Prof. dr. Pranas Zunde, 

Dailininkas prof. Adomas Varnas pagerbiamas Lietuvių tautiniuose namuose, Chicagoje, jo 100 metų am
žiaus sukakties proga. Sėdi (iš k.): Marija Varniene. Ad. Varnas, vysk. V. Brizgys. Juostą su atitinkamu 
įrašu užriša Sofija Adomaitienė ir Domą Petrutytė. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS BRIGHTON 

PARKO LIETUVIU 
NAGINGOIO PARODA 

, . . . __. įmai, fotografijos ir net baldai, i darbų kiekybės subalansavimo 
X ALRK Moterų sąjungos 46 Lietuvių gyvenamų Chicagos i M v i f f l U

 J ^ ^ | s u e k į k o k ^ ^ 
ma iš Sunny Hills, Fla., S v e n - . * * * " m e t i n i s susirinkimas bus ; rajonų vienas aktyviausiųypač t e i k d a m a s J£ ~ T _ B * 
ėių proga nuoširdžiai sveikina j sekmadienį, gruodžio 10 d., 2:30 ; Konkrečiais darbais, yra Bngh-į savo išgales dalijosi 
..--, - i - * . vai D D Antano ir Jean Par- > ton Parko rajonas. Šiemet to i r . .. . . -" _, . . . . 
-Draugo skaitytojus, savo arti- įVdl- £• **• A l l t a n o i r J e a n ^ar-, r- j , - ~ - 2~ s a v o m m t l i m s i r užsimojimais 
raut aus ir būsimuosius Sunnv' £auskų namuose, 8411 So. Ko-; aj n * c i a , g u p a r o < j o s žiūrovais. Neabejo- j Jaunimo centre gruodžio 3 d.' lantoje jis profesoriauja jau 
Hills gyventojas, linkėdamas! m e n s k > ' A v e - B u s sudėtinis Ka-i^etų savo organizuotos veiklos; k a d k i e k v i e n a s ^ j b u v o ypatinga šeimos šventė - ilgesnį laiką ir dėsto kompiute-

' ' A ^ , . ___4-____C___ _-_:__._ _ i . _ i _ _ ; cmb-nIrti Arurli-rlrAc va lr luh! ) 15. J ^ * r . 
nus, jų teoriją bei pritaikymą 
praktikoje. 

B. KERPIENfcS 90 M. 
SUKAKTIS 

kuris profesoriauja Atlanta, Ge-
orgia, buvo atvykęs į New Yor-
ką ir dalyvavo kompiuterių 
mokslininkų konvencijoje. At-

mą Šv. Kazimiero liet. kapinėse. 
uvo sukvietusi Niko's ręst era- j 

no savo artimuosius pietų. Gruo- i 
> 5 d. ji išvyko ilgesniam lai- j 

į Australiją pas savo ses j 
•rs dr. Paškevičienės šeimą ir į 

•.nkyti įvairių to kontinento \ 
ų bei lietuvių kolonijų. Ža- į 

da išbūti apie ivis mėnesius. 
x Algis Raulinaitis, Anta

nas Sabalis ir kt. atvykę svečiai 
dalyvaus Lietuvių fronto bičiu-

Chica^os sambūrio susirin
kime ir kalbės dabartinėmis 
aktualijomis. Susirinkimas bus 
rytoj, penktadienį, gruodžio 
l d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 

• entro kavinėje. 

X Poetas Bernardas Brazdžio
nis skaitys savo kūrybą rengia
mame koncerte gruodžio 10 d., 
ckmadienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 

tre. (pr.). 

x Ona ir Stasys Mikašaus-
sveikina draugus ir pažįsta- j 

.. us su Šv. Kalėdom ir linki lai- j 
"'•ngų Naujų Metų. Vietoje 

.: odinių sveikinimo kortelių au-
• ja "Draugui" 10 dol. (sk.). 

X Vilniaus Krašto lietuvių 
jungos Chicagos skyriaus 

tradicinės Kūčios įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 17 d., sekmadienį, 

.10 vai. popiet, Chicagoje, 
Tnunimo centre, apatinėje saiė-

Bilietų reikalu prašome 
. kambinti telef. 778-0549. (pr.). 

< Elzbieta Ekertaitė sveikina 
ghnines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir Naujais Me-| 
tais. Link: visieirs sv :'-

raut iius ir susimuosius 
• tina, kad kiekvienas jų į paro-1 buvo ypatinga šeimos šventė i i •• --• <. ledu lietuviško maisto stalas sukakti. Apvlinkes valdyba iš- , _ _____ . J* .... __ , _, .. T_ . . 

kloties. Vietoje svei- 4 " C l " v «"w -naibio statas,; * r~ J 'dytųdarbų parengimą idejesBarborosManjosKerpienes.su-
i; ~ i _J. v i • • o- J i Kalėdų eelutė ir dovanėlės i leido leidinį "'Bendraomenes ke- . j ____T* . , • i i rt^ _____ 
kmimo kortelių skina 2o dol. I^ a i c u l* cgiute ir aovaneies.. - - i daug širdies ir paaukojęs nema-i laukusios 90 m. amzaaus, pager-

• Išgirsime ir pranešimą iš įvy- Ju , kur. redagavo Romas, Sa-, ^ ^ | b i m a _ j k o p l y č i o j e
P į ^ 

kusio 25-rių metų kuopos jubi- į kadolskis, talkininkaujant Salo-. _- I J. Prunskis atnašavo šv. MSias 
jhejaus. Ne tiek tenka džiaug-! mejai Daunenei ir Juozui šia-j Sumanymas tą parodą s u - j i r ^aakė p a r n o k s l ą Giedojo 
;tis kuopos sukaktimi, kiekįjui. Leidinys apipavidalintas | rengti sveikintinas. Juk 1975 : 

džiaugiamės nuveiktais jos dar
bais. Visos narės kviečiamos 

centro apatinėje salėje buvo su-1 vakaras ir kar tu Tautodailės! 

— Religinė šalpa ir Religinės 
šalpos rėmėjai praneša, kad dr. 

IV. Vardžio naujos knygos ang-

dalyvauti. 
x J . Lieponis, Lockport, UI., 

atsiuntė "Draugo" Garbės pre-

skomngai. I. 11 d. apylinkes valdybos Jau-: , ,. - , - , _ , ^ . . UtJ kalba — "The Cathohc - _r___. « , « - . , _ , _ palydint muz. M. Motekaicmi. į^, , --.. . , _._ . .. Lapknęio 22—2o d. Jaummo | nimo centre surengtas tarmių i Church, Dissent and Nationali-
VėUau buvo bendros vaišės t y ia Soviet Lathuania" 

rengta Brightcn Parko lietu- i paroda, trukusi 3 dienas, ture- i Jaunimo centro kavinėje. Pro-
vių dailės kūrinių paroda, ku- '• jo didelį pasisekimą. Gal vertė- S r amą pravedė D. Augienė. Ju-

,rioje 26 nagingi ir darbštūs į tų ir šiemetinės parodos bandy- b i l i a t ė s trys dukterys — Irena 
^ B r i g h t o n Parko gyventojai pa-'mą pakartoti, o gal net įvesti Barzdukienė, Stefanija Rama-

nauskienė ir Cecilija Kunkule-gjažiai parėmė mūsų spaudos 
darbus. Dėkojame. 

pn-
statymas bus gruodžio 3 d., 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kultū
ros židinio mažojoje salėje. 
Apie naująją knygą lietuviškai 
kalbės Vytautas Vaitiekūnas, 

švenčių, atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo 8 dol. auką. Ačiū. 

X Jurgis Genčius, čikagiškis, 

x Dr. Petras Atkočiūnas, i X Dr. A. B. Gleveckas, Chi- į vičienė eilėraščiu pasveikino sa- angliškai — prof. Thomas Bird 
žinomas ciceriškis, dažnai pa-|cago, KL, atsiuntė "Draugui" ! V o m ° t i n ą j r apjuosė^ją tauti- į§ Queens kolegijos. 

OKUP. LIETUVOJE 
— "KraštotyTosM serijinio lei-

X Ignas Pakulis, Chicago, UI., 
palinkėjo "Draugui" linksmų j remia "Draugą". Ir dabar ga-. malonų laišką, padėkojo už kor- j n e Juosta. Žentas K. Barzdukas 

Linda Ruzgaitė, veterinarijos stu
dentė, savo dainomis bei deklama

vome 10 dol. čekį. Dėkojame. Į teles, užsisakė jų didesnį kiekį pasveikino jubiliate, priminė jos 
x G. Sirmenienė, Penn Yan, j ir pridėjo 30 dolerių čekį. L a - į 1 ^ 1 ! *•** i r lietuvišką dvasią. 

N. Y., aukojo 10 doL Labai bai ačiū. B. Drungienė sveikino šei- dinio išleistas DC tarnas. 160 
padėkojo "Draugui" už korte-1 ačiū. x Kun. dr. Ignas Urbonas,; mos draugų vardu, iškeldama į puslapių. Knygoje paskelbta 
les ir įteikė 10 dol. auką. Labai! x Elena Kubilienė, Chicago, Į Šv. Kazimiero parapijos Cary,; sukaktuvininkės sudarytą jaukią nemaža medžiagos, liečiančios 
ac*u- j m., prie prenumeratos mokės- ;Ind., klebonas, atnaujindamas • nuotaiką šeimoje. Kun. J. 

x Elzė šilbajorienė Rich-! ^ i o P ^ ė J 0 *0 ^- auką. Labai: prenumeratą atsiuntė Garbės i T*runskiui sukalbėjus maldą, 
cijomis dažnai praturtina Beveriy ^ mond Hills, N. Y., maloniu laiš-! a c m * prenumeratoriaus mokestį. 
•vhores lietuvių parengimus. 

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio 
kebu padėkojo už šventines i x T-uiiagBkic klubo Chica- • auką maloniai dėkojame 

x Aukų atsiuntė: Petras 

Už vyko vaišės, 
Sukaktuvininkę sveikino gimi 

naitis J. Vasaitis. Savo močiu- \ korteles, paprašė išsiųsti "Drau- i S°-e vadovybė per valdybos ka-
v « H « ^ ir \ntan__s Tanarar ' g°" kalendorių ir atsiuntė 20' s m i n k ą Br. Matelį padėkojo I Petraitis — 6 dol., M. Vaičaitis i tei gėles įteikė vaikaičiai: An-

ak Mich. s v ^ i n a S d o l e r h * a u k ^ U ž * * * P a r a " ! " D r a u ? u r u ž . S e r ^ informaciją, I — 3 dol., K. Gaig — 1 dol. Dė-, tanukas Garbauskas ir Lina 
savo draugus ir pažįstamus Ka- j m ą e s a m e l a b a i ie*m& 

Po 5 dol. aukojo 

Lietuvos žmonių gyvenimą ir 
aplinką senovėje. 

ir Di< nos. 
X Penktadieni, šeštadienį ir 

ledų švenčių proga ir linki lai
mingų Naujų metų. Vietoje 
kortelių skiria 
"Draugui". 

x „Perlojos Respublika ' ro
manui išleisti aukojo: 

J. ir A. Pikckai $100.00 
M. ir F.. Kriščiūnai . . S50.00 
K ir P. Skėriai . . . . $50.00 
Z. Navickas $50.C0 
B. ir A. Kručai . . . . 5:0.00 
A. Kajokienė x50.00 
O. I>amdsr.ė $30.00 
D. ir V. Darai . . . . $50.00 
Romaną letdžzs Dzūku Dr-ja. 

* ( p r ) . 

palinkėjo geriausios sėkmės ir; ko jame. 
atsiuntė 25 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

x Stasys Balzekas, jr., su sa
vo vaikais Robertu, Stasiu ir 
Karole atšventė savo tėvų Emi-

x Kun. A. Babonas, North- j _ . j o s ir Stasio P. Balzekų 55 m. 
ville, UI., užsisakė didesnį kalė- į vedybų sukaktį. Sūnus sukvie-
dinių kortelių kiekį ir paskyrė! tė šimtą žmonių vaišėms John 

X Antanas Drazdys, Balti-
more, MD., pratęsė prenumera-

15 dol. auką į tą sau ir dar vienam asmeniui 
ir paskyrė auką. Ačiū. 

padeklamavo ir 

auką. Ačiū. Hancock 87-me aukšte esančia-; 
me savo bute lapkričio 26 d. j 
vakare. Dalyvavo ir Liet. gen., 
konsule J. Daužvardienė. Stasys j 
Balzekas pasakė sveikinimo j 

x MIAMI BEACH, FLOBI-
> DA, Jazbučių Motelyje, 8910 

dimomis Talman Delikatesų C o l t o 3 A v e - ž e m o s vasaros kai-
krautuvė švenčia pirmą gimta n 0 Q i k i gruodfio mėn. 15 d. 
dienį. Kviečiame at-

x Po tris dolerius aukojo: 
Jaunutis Puodžiūnas, Vyt. Se
reika, Elena Gailevičiūtė, B. 
Slonskis, A. Akerys, R. Kasna-
ras. A. Uogintas, K. Aras, M. I k a l b ^ ' ° t ė v a s dėkodamas kvie-
Abromaitis, J. Cijunskas, P. La- i t ė v i s u s a t e i t i ir į jų 75 m. ve-
kavičius, J. Strazdas. Eug. Sla- j d>'b u snkaktj. Dar labai guvus 
vinskas, O. Bruškienė, dr. P .š s - Balzekas sa sūnumi ir vai-. 
Kaladė, dr. J. Plikaitis, J. D.jkaičiais kartu darbuojasi savoj 
Staniškis. Visiems dėkojame. 'automobilių pardavimo bendro-: 

x Tautinių šokių ansamblis I v ė-e- J i s b"vo išrinktas vienais \ 
Y .30' metais Chicagos pasižymėjusiu; 

x 
L. T. Grigaliūnas, Forest 

Park, 
Antanina Lukšienė, Santa 

Monica, 
T. Kazimieraitis, Chicago, 
Birutė Kožicienė, Libertyville. 
A. Puškoriūtė, E. Cleveland, 
Vaclovas Džigas, Omaha. 
Maloniai dėkojame. 

ĮAugiūtė, kuri 
eilėraštį. 

Sukaktuvininkė B. Kerpienė 
yra gimusi 1888 m. Čedasuose, 
Rokiščio aps., valdininko šei
moje, kur buvo 12 vaikų. Zako
panėje išėjo kulinarijos kur
sus. Jubiliatės brolis buvo kun. 
J. Samulevičius, miręs Stačiū-

- Alekso Churgino nauja 
poezijos knyga.— "Verdenė" 
išleista Vilniuje. Pirmoje daly
je skelbiami nauji autoriaus ei
lėraščiai, antroje — vertimų 
pluoštas. 239 pusi. 

— Raimondas Kašauskas pa
rašė romaną "Gerumo kaina", 
kuris buvo išleistas Vilniuje. 
400 puslapių. 

ma mokykla priešmokyklinio 
amžiaus vaikams laisvajame pa-

"Grandis" gruodžio 15 d., 
i asmenims savaite nuo j vai. vakare, rengia Kūčias, j Piečiu 

Kviečiami vi°,i btrvę i~ es_tmi 
nis. Talman Debkatesų krau- ^^> *&•*&* Oaet-ua*. ir grandieaai. Dėl registracijos 

avė jau dabar priima užsaky-1 P l i a 2 a a č i a Pa t- (sk.) skambinti Vidai tel. 448-1967 
Kūčioms ir Kalėdų šven- i x J e i SKILANDŽIŲ tau tik arba Dainai te!. 476-3586. (pr.). 

tems Paruošiame • p r i s t a t o - | " * • ^ o j pas PETRĄ ir užeik! j x ^ ^ jfis|_ m y B r n 5 e_ 
m- maistą bet kokio dydžio pa- T , ^ . ^ ^ f ™ ^ ^ . ^ A T šiems. Baltijos gintaras, itališ-

r 1G t- ?-• 1/t Ir - , . 1 . ~ ~ 1- - , , . -

go. 
T. Bauža, Kenosha, 
L. Kriaučiūnas, Cicero, 
Jonas Adomaitis, Canandai-

gua. 
Visiems maloniai dėkojame. 

nuose. Kerpienės vyras buvo šaulyje. Cia vaikui specialiai 
provizorius, ėjęs įvairias paiti-1 pritaikytoje aplinkoje, be ben-

x Aukų no 5 dol." atsiuntė: if^s valstybės tarnyboje. Sukak-'ore vaiko vystymui ir auklėji-
Dr. A. 'Milaknis, Santa Mo- ; t u v m m k e * J A V atvažiavo 1949 mui reilcalingo darbo, yra ypač 

n i c a ; m - i r V1S^ la_ką gyvena Irenos • pabrėžiamas lietuvių kalbos pa-
Eglė Štelmokaitė-Nova, Ever- i r K a z i m i e r o Barzdukų šeimoje, 

green Park, Jubiliatę telegrama iš okup. 
Brigita Tamošiūnienė, Chica- Lietuvos sveikino anūkas Šarū

nas, laišku — Rakauskaitė. Vi
sų svečių vardu sukaktuvininkei 
inž. B. Nainys ir B. Drungie
nė įteikė skulpt. E. Marčiulio
nienės kūrinį "Dievo motiną". 
Dantų gyd. s-gos vardu sveiki
no E. Baltrušaitienė. Dukrai-

;«kas maist 
. tuotos maistu 

INTERNATIONAL MEAT! 
T - - T > r ' - , : .i.y.^^ ^ _ X . 

aviena, veršiena, 
dešros :r t. t. 2913 We»t 63rd nrekės., 

ralmaii DeUkatesai, 7GZ4 W. 69 l ' • C h i c a « 0 ' » T e l ' 4 S 6 ^ S S T 

St, tel. 434-9766. 
Kiiprikevičiai. 

Sav. M. L.! 
(sk.). 

- • ^ - - • - - . . .» f_ . . _. 

(•k.). 
x Geras investavimas. Labai 

^o-Vio; he.^inipčiančioje vieto-

; 
nnmais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings. 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747 (sk.) 

ty) parduodami 9 akrai žemės 
Galimybė komerciniai arba in
dustrinei statybai. Darius Gvi
das. RE Broker, tel. 852-9817. dien ir sekmad. iki Kalėdų. 

(sk). 1 (sk.) 

iai, kultūriniai perlai ir kitos 
brangenybės. Lladros iš Ispa
nijos, Anri medžio drožiniai, 
"Dresdens", šveicariškos muzi
kinės dėžutės ir kristalas iš 
viso pasaulio. Kalėdiniai šiaudi-

i ir daug, daug kt. R^*nrs 
Įj Dalė D::ukšsi kviečia visu" 
atsilankyti ir apsipirkti — Ava-
lon Galleries, 4243 S. Archer 
Ave., tel. 247-6969. Atd. kas-

—-H3'*- • 
ftasio ir Emilijos Balzekų 55 m. vedybų sukakties Šventėje iš k.: 

Stasys Balzekas jr., jo sūnūs Robertas ir Stasys UI, ir Stasys ir Emi
lija Balzekai. Nuotr. V. Noreikos 

tos D. Br-rzdukaitė, A. Garbaus-
kienė ir J. Augienė paskaitė 
Vaižganto "Bobulės vargus". 

Jubiliatės pagerbimas buvo 
šeimyniškai jaukus. J. Daugi 

KALĖDOS 
VAIKL NAMELITOSE 
Sv. Kalėdos yra džiaugsmo 

laikas: sveikinimų, dovanų ir 
geros valios. Prisiminkime šiais 
metais mūsų mažuosius lietu
viukus. Kriaučeliūnų vardo 
M ' ~'<c,r\ VrJTni - . - ~ ^ i " , f;_ 
namai yra blogame stovyje, nes 
šiai?; metais teturime tik aš
tuoniolika mokinių, o išlaidos 
kaip visur kyla. 

šie Vaikų nameliai yra vie
nintelė tik lietuvių kalba veda-

sisavinimo ir turtinimo aspek
tas. Todėl draugija kreipiasi į 
lietuvių visuomenę, prašydama 
padėti savo aukomis Vaikų na
melius išlaikyti. Piniginės au
kos A. L. Montessori dr-jos 
Vaikų nameliams bus su dėkin
gumu priimamos. Jas galima 
nuo mokesčių nurašyti. Inf. 

iiiintiiiiiiitiiniiiniiiifiiiiiniiiin.iiiiiMii 
Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIIĮ TARNYBOJE 

ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tamų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybe. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol- Gaunama DRAUGE 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams-
••MlMIHHHItMtlHIItlIlIMlItlItlIlUIIIIIIIH! 


