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UB fggggk m. u 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Komunistinė dorove 
Į nės moralės teisintas vaikų žu-

•1978 m. liepos mėn. 18 d. Lie- Į dymas vis dėlto dar jauno am-
tuvos TSR Kultūros ministerijos žiaus moteriai nesuspėjo galuti 
darbuotojai atkreipė dėmesį į ner
vingai vaikščiojantį ilgametį mi
nisterijos darbuotoją Henriką 
Landzbergą. Priežase'ų nen.'.uo-
kė niekas. Ir tik kai į ministeri
ją atvyko Mokslinio-metodinio 
kabineto direktorius, darbuotojai 
sužinojo šiurpų įvykį: to pairęs 
skyriaus 21 metų darbuotoja Re-, 
nata Gavrilenkaitė pasikorusi 
prie savo meilužio Henriko Land-
zbergo durų. Meilužis, pasirodo, 
nedrįso nė virvės nutraukti, kad 
neliktų jo pirštų antspaudų. O 
netrukus ministerijos darbuotojai 

nai sunaikinti sąžinės balso. Dar 
per trumpai ji dirbo Kultūros 
ministerijoje, kur taip atkakliai 
diegiama ateistinė moralė ir ko
vojama prieš "religinius prieta
rus"... 

Pažvelkime arčiau į Renatos 
gyvenimą. Jos tėvas — tarybinis 
pareigūnas baigė save trijų vai
kų atžvilgiu tėviškas pareigas 
tuo. kad davė jiems pradžią... Mo
tinai, kurios visas gyvenimo tiks
las — alkoholis, teko didesnė 
našta — pagimdyti. Bet tuo ir 
baigėsi jos "motinystė". 

Kažkada tarybinis rašyto-rado žuvusios darbo kambaryje 
ir priešmirtinį jos laišką... į jas N . Sluckis išliaupsino (ro-

Įvykis, atrodo, netikėtas. Bet ar į mane "Geri namai") tarybiniu-
tai D iš tikrųjų? j vaikų namus. Deja, tikrovė vi

ri. Landzbergas jau seniai gy-įsai kita. Mūsų konkrečiu atveju 
vena Kultūros ministerijos patai-j tie "geri namai" tesugebėjo dieg-
poxe. Ir nebe pirmi metai iš jo į ti mergaitei tik komunistinę mo-
kambario girdimi merginų klyks-! rale ir kalbėti apie "šviesią atei-
mai. Apie šio ištvirkėlio asmeni- • ti". O po to Molėtų mokykla 
nas išmones ga:sas s:<lido ir už i internatas jau toliau vykdė šį 
ministerijos ribų. bet tai nejaudi 
no net pačių įstaigos vadovų. 

Apie Landzbergio moralę gal ir 
neverta kalbėti, bet pasižiūrėki 

uždavinį. Renata čia sužinojo, 
kad krikščioniškoji moralė, negi
musių vaikų žudymas yra kuni
gų tamsybininkų išmislas> i'au-

me, kas gi jo paskutinioji auka i dies mulkinimo priemenė ir kad 
(o gal ne paskutinė?) j moteris yra išlaisvinta n w bur-

Leiskime kalbti pačiai velionei. Į žuazinių ir religinių prietarų. Mo-
Priešmirtiniame savo laiške Ra- į kykla-internatas šias žinias ne-
nata rašo. kad vis dėlto "nužu- j seniai teikė dar ir velionės sesu-
dyto kūdinio akys" neduodavo tei Eugenijai .. 
jai ramybės... Vadinasi, tarybi-l (Bua daugiau) 

NATO karinių jėgų vyriausias vadas gen. Alexander Haig Briuselyje 
paaiškino spaudos atstovams apie naujausius pakeitimus Europos gy
nybos planuose. Laikraštininkai NATO valstybių konferencijoje susi
darė įspūdį, kad šis amerikietis yra sąjuiųpninkų kariškių gerbiamas ir 
vertinamas, kaip geras organizatorius ir darbštus planų vykdytojas. 

v 

Žmogaus teisių 
klausimas prezidentūroje 

. 

Nuotraukoje matomas britų įrengtas priešlėktuvines NATO gynybos 
punktas. Pakylantieji priešo lėktuvai naujų aparatų pastebimi per ke
lias minutes. 

Was7ungronas. — Prezidento 
J. Carterio iniciatyva gruodžio 
6 d. buvo Baltuosiuose Rūmuo
se sušaukta konferencija paminė
ti Jungtinių Tautų paskelbtos 
Žmogaus teisių deklaracijos 30 
m. sukaktį. Buvo sukviesta į pre
zidentūrą per 300 žmonių, dau
giausia įvairių visuomenės gru
pių vadovų, bet buvo ir kongre
so narių, turinčių ryšį su žmo
gaus teisių klausimais. 

Iš lietuvių šioje Baltųjų Rūmų 
konferencijoje dalyvavo inž. Alg. 
Gečys, R. Česonis, dr. J. Genys, 
Alg. Gureckas, dr. D. Krivickas, 
kun. K. Pugevičius ir kun. J. 
Prunskis. Kalbas pasakė valsty
bės sekr. Cyrus Vance, preziden
to pavaduotoja Anne Wexler, 
prezidento pavaduotojas saugu
mo reikalams Zbignevv Brzezins-
ki, valstybės sekr. pavaduotoja 
humanitariniams ir žmogaus tei
sių reikalams Patricija Daren, vi
si pabrėždami Amerikos pasiry
žimą ginti žmogaus teises, smerk
dami priespaudą, areštus, kali
nimus, politinių disidentų perse
kiojimus, pabrėždami, kaip JAV 
vyriausybė jautri žmogaus tei
sėms. 

"Chicago Tribūne" pažymėjo, 

Stalinas dėkojęs 
už JAV paramą 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos prekybos aukšti pa
reigūnai ir biznieriai baigė kon
ferenciją, kuri buvusi "sėkmin
ga". Nauji projektai apima nuo 
plieno liejyklos statybos Sovietų 
Sąjungoje iki "mėlynų džinsų" 
gamybos. 

Konferencijoj kalbą parakė 
Brežnevas, prikišdamas Amerikai 
diskriminaciją. Jis reikalavo su
teikti Sovietų Sąjungai prekybos 
lengvatas ir privilegijas, kaip ki
toms Tavoritinėms valstybėms". 

įdomią kalbą pasakė 87 metų 
buvęs ambasadorius, senas da
bartinių sovietų vadų pažįstamas, 
Averell Harriman. Jis papasako
jo, kaip Stalinas kartą jam pri
pažinęs, kad Sovietų Sąjunga bū
tų pralaimėjusi karą prieš Vokie
tiją, jei Amerika būtų nepadėju
si. Kalbos klausė apie 400 žmo
nių, jų tarpe daug rusų. Harri-
mano kalba ne tik sulaužė rusų 
"tyla" apie Staliną, bet ir prieš

taravo sovietų propagandai, kad 
karą tik Maskva laimėjo, o kiti 
tik trukdė. Harrimanas, kuris pu
santros valandos tarėsi su Brež
nevu, iškėlė geras Stalino įpaty-
bes: vadovauti, įkvėpti. 

Ispanija prieme 
konstitucija 

Madridas. — Ispanija visuoti
name referendume pasisakė už 
naują konstituciją. Tik 8 nuoš. 
balsavo prieš ją, o apie 5 nuoš. 
susilaikė, padavę tuščius balsavi
mo lapelius. Konstitucija yra gan 
liberali: įsteigiama parlamenti
nė monarchija, Bažnyčia atskir-
riama nuo valstybės, provinci
joms suteikiamos nedidelės au
tonominės teisės, pripažįstamos 
s'cyrybos, panaikinama mirties 
bausmė. Balsavime dalyvavo 87 
nuoš Konstitucija suteikia bal
savimo teisę ir jaunuoliams nuo 
18 m. Po balsavimo, paaiškėjus 
rezultatams Madrido "EI Periodi-
co" paskelbė vedamąjį straipsnį: 
"Adios, Franco, Adios". 

kad prezidento konferencijoj bu
vo iškelti Lietuvos, Latvijos, Esti
jos reikalai. Prezidentas Carteris 
savo kalboje pą\r;-ėžė, kad, kol jis 
bus prezidentas, TAV kels žmo
gaus teisių reikalą. Jokia jėga 
nuo to nesulaikys. Žmogaus tei
sės yra JAV politikos siela. Tarp 
prispaudėjų suminėjo Sovietų Są
jungą. Paskelbė, kad vyriausybė 
skatina JAV senatą ratifikuoti 
genocido konvenciją, kurią jau 
ratifikavo 83 valstybės. 

Pasibaigus konferencijai, lietu
viai dar atskirai kalbėjosi su 
Valst. sekretoriaus pavaduotoja 
P. Darien, keldami reikalą, gel
bėti Sovietų kalinamą kovotoją 
dėl žmogaus teisių V. Petkų ir 
kitus. Inž. A. Gečys jai įteikė 
LB išleistą naują šių metų kny
gą "Violations of Human 
Rights". 

Irane neramu 
Teheranas. — Irane šį savait

galį laukiama didelių neramu
mų. Vis daugiau užsieniečių iš
vyksta. Textron korporacija su
stabdė savo Bell Helicopters sky
riaus darbus Irane, teks atleisti 
nemažai iraniečių ir pargabenti 
namo 3,500 amerikiečių ir 1,600 
jų šeimos narių. Iš 906 Ameri
kos karinio personalo-patarėjų 
Irano kariuomenėje, daug šeimų 
narių jau išskrido. Išveža tar
nautojus Westinghouse ir Ge
neral Electric bendrovės. 

Irano naftos produkcija per 
pusę sumažėjo. Nutrauktas gam
tinių dujų tiekimas Sovietų Są
jungai. Iraną palieka ir japonų 
biznieriai, kurių čia buvo apie 
7,000. 

Irano valdžia iš kalėjimo pa
leido du žymius opozicijos va
dus: Sanjabi ir Bakhtiar. 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad nėra jokių planų iš
vežti JAV ambasados personalą. 

Žada laikytis 
teisingumo 

Pekinas. — Kinijos komunis
tų partijos laikraštis paskelbė, 
kad bus atgaivinta teisingumo 
ministerija ir visos jos agentū
ros, kurios panaikintos "kultūri
nės revoliucijos" metu. Dides
niuose universitetuose bus įsteig
ti teisės fakultetai. 

STIPRĖJA NATO GYNYBA 

Peikia senus 
JAV lėktuvus 

Londonas. — įtakingas britu 
leidinys strategijos ir ginklų klau
simais, "James's Ali the World's 
Aircraft" nagrinėja pasaulio 
aviacijos klausimus. Rašoma, 
kad Amerika pradeda atsilikti 
nuo Sovietų Sąjungos ir Europos 
sąjungininkų lėktuvų projektuose 
ir gamyboje. Amerikos karo avia
cija dar naudoja 20 metų senu
mo "F-10 Delta Dart" naikintu
vus, o jos strateginiai bombone-
čiai B-52 buvo pradėti naudoti 
jau prieš 23 metus. Straipsnyje 
sakoma, kad JAV aero-erdvės pra
monė stipri ir gali visą pasaulį 
aprūpinti moderniais lėktuvais, 
tačiau strateginių lėktuvų ri
botumas nekelia pasitikėjimo. Se
ni bombonešiai negalės prakirsti 
geriausios priešlėktuvinės gyny
bos, kurią stato Sovietų Sąjunga. 
Jai net lengviau įrengti gynybos 
pozicijas, nes ji žino, kad seni 
bombonešiai galės įsiveržti į jos 
teritoriją tik tam tikruose taš
kuose. 

LKB Kronika 
rusų kalba 

Khronika Press leidykla New 
Yorke (505 8th Avenue, NY 
10018) planuoja išleisti Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronikų rinki
nį rusų kalba. Tomo Venclovos 
šiam rinkiniui parašytas įvadas 
išspausdintas Khronika Press lei
džiamame žurnale "A Chronicle 
of Human Rights in the USSR" 
(Žmogaus Teisių TSRS-oje Kro
nika, Nr. 30, 1978). įvadas bia-
giasi šiais žodžiais: 

"LKB Kronika susilaukia vis 
naujų skaitytojų ir rėmėjų; ne
visi jie yra katalikai ar lietuviai. 
Ir taip yra ne tik dėl to, kad 
Kronikos pranešimai aprėpia vis 
platesnį lauką. Kokie bebūtų as
mens privatūs įsitikinimai, jam 
turėtų rūpėti visų tautų laisvė. 
Kai pažeidžiamos bet kurio žmo
gaus teisės, pažeidžiamos visų tei
sės. Toksai yra žmogaus teisių 
sąjūdžio pagrindinis principas". 

(ELTA) 

— Kinija atsiuntė naują am
basadorių į Vietnamą, kur am
basadoriaus nebuvo jau šeši mė
nesiai. Nežiūrint blogų santykių, 
Vietnamas savo ambasadoriaus 
nebuvo atšaukęs. Ambasadorius 
Yang Kung-su buvo turizmo biu
ro vedėjas, o prieš tai jis buvo 
pasiuntiniu Neapalyje ir dalyva
vo dorybrso dėl sienų delegacijo
se Indijoje ir Pakistane. 

Briuselis. — Belgijoje pasibai
gė NATO kariuomenių vadų kon
ferencija ir prasidėjo užsienio rei
kalų ministrų pasitarimai. Ka
riuomenės vadai nutarė sustip
rinti Europos gynybą įsigyjant 18 
Amerikoje gaminamų AVVACS 
lėktuvų (Airbora Warning and 
Control Systems). JAV aviacijos 
jėgų vadas Europoje generolas 
John Pauly pareiškė, kad su 
šiais lėktuvais "mūsų oro gynyba 
tampa 500 nuošimčių efektinges
nė". 

Aviacija sustiprinama ir su 15 
priedinių KC-135 Stratotankers 
lėktuvų, kurie gali tiekti skystą 
kurą lėktuvams ore. 

NATO karinių jėgų vyriausias 
vadas gen. Alexander Haig pa
pasakojo laikraštininkams apie 
šiais metais NATO kariuomenė
je padarytą pažangą. Jis nurodė, 
kad centrinėje ir šiaurinėje Eu
ropoje NATO jėgos turi 626,000 
kareivių, o Varšuvos paktas turi 
943,000 vyrų. Salia NATO 7,000 
tankų ir 2,700 artilerijos pabūk
lų, rytinio bloko kariuomenė jų 
turi 21,000 tankų ir 10,000 pa
trankų. Karo lėktuvų santykis ir
gi NATO nenaudai: 2,375 prieš 
4,055. Nors Varšuvos pakto jė
gos vis didinamos, NATO kariuo
menė turi geresnius ginklus ir 

tuvai yra pakrauti, nors tai ir 
sukelia nelaimių riziką. Fuldoje 
esąs 11-tas šarvuotos kavalerijos 
pulkas laiko savo tankus, ma
lūnsparnius, šarvuočius paruoš
tus išvažiuoti iš bazės. Pulkinin
kas Robert Sūneli pareiškė ne
sakysiąs, kaip greit jo dalinys 
gali apleisti bazę, bet laikas esąs 
"damned fast". 

Dar vienas pagerinimas yra 
tiekimo klausimuose. Dabar iš 
Amerikos atvykstamieji nauji da
liniai gali atskristi tik su savo 
"asmeniniais reikmenimis". Visi 
ginklai, amunicija, mašinos ju. 
jau lauks V. Vokietijos sandė
liuose. Haigo apskaičiavimu, ko
vos dalinių, kurie gali būti per
mesti iš JAV į Europą per 30 
dienų, skaičius padvigubėjo.Ame-
rikos lėktuvai laikomi naujuose 
plieno ir cemento angaruose, pa
gerinta kareivių treningo siste
ma. Prieštankinių dalinių karei
vis tol treniruojamas, kol jis ga
li pataikyti per 20 sekundžių į 
tris-penkis judančius taikinius. 

Straipsnis nurodo, kad visi pi- juos gerina. Du JAV šarvuočių 
liečiat, nežiūrint, kaip įtakingi ir 
galingi, prieš įstatymus bus ly
gūs. 

Kariuomenėje vis 
daugiau juoc&j 

Washingtonas. — Pentagono 
statistika rodo, kad Amerikos 
ginkluotose jėgose vis daugiau 
tarnauja juodųjų kareivių. Per 
aštuonerius metus jų skaičius ka
riuomenėje padvigubėjo. Dabar 
armijoje juodieji sudaro 28 nuoš. 
marinuose — 18 nuoš., aviaci
joje — 15 nuoš., ir karo laivyne 
—9 nuoš. 

Šis juodųjų didėjimas ypač ryš
kus šiais metais priimtų kareivių 
eilėse. Iš visų naujai įstojusių vy
rų ir moterų, juodieji 1978 m. su
daro: armijoje 34 nuoš., mari
nuose — 24 nuoš., aviacijoje 14 
nuoš. ir laivyne — 13 nuoš. 

Kanadoje sunkėja 
valdžios padėtis 

Torontas. — Kanados gyven
tojų opinijos tyrimai parodė, kad 
vyriausybės liberalų partija ge
roka? prarado žmonių pasitikėji
mą. Liberalų populiarumas nu
krito, o konservatorių partijos — 
pakilo net 10 nuoš. Kanados pi
liečiai turės rinkti naują parla
mentą liepos mėn. Liberalų par
tijai bus nelengva pakeisti gyven
tojų nuotaikas. 

— Filipinuose veikia 40,000 ti
kinčiųjų kultas, kurio vadas, ma
žo miesto burmistras, vadina sa
ve visagaliu išganytoju. Tos sa
los gyventojai anksčiau buvo ka
talikai, todėl Filipinų vyskupai 
daro žygių juos atitraukti nuo 
nukrypusio vado per radiją, laiš
kais ir pamokslais. 

pulkai, stovį netoli Rytų Vokie
tijos sienos, pakeičia savo sens
tančius, Sheridan tankus pačiais 
naujausiais M60 tankais, kurie 
gali būti naudojami ir naktį, 
tamsoje. Prieštankinės JAV jė
gos sustiprintos dešimčia ma
lūnsparnių kuopų, kiekviena tu
ri po 21 helikopterį. 

Karinė NATO vadovybė, besi
ruošdama "žaibinio" komunistų 
puolimo atvejui, perkėlė kai ku
riuos dalinius arčiau prie rytinės 
sienos. Antrosios šarvuočių divi
zijos "Forvvard" brigada perkelta 
iŠ Grafenwoehro į naują bazę 
prie Bremeno. Šiaurinėje Vokieti
joje ši brigada sustiprina V. Vo
kietijos, Britanijos ir Olandijos 
jėgas. J šiaurines lygumas perkel
tos ir kai kurios aviacijos eskad
rilės. 

Generolas Haig pabrėžė "grei
tesnės reakcijos" svarbą. Ameri
kiečių daliniai parengti išvykti 
iš bazių per minučių laikotarpį. 
Po žinios apie užpuolimą, nebe
reikia pasikrauti sunkvežimių, su
rasti amuniciją. Visi tankai, lėk-

Londono Times 
cituoja Kroniką 

Įtakingasis Londono dienraštis 
"Times" spalio 19 d. išspausdi
no Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos pranešimą apie tikin
čiųjų persekiojimą Moldavijos 
TSR-oje. LKB Kronikos leidėjai 
yra pasiryžę informuoti pasaulį 
ne tik apie žmogaus teisių pa
žeidinėjimą Lietuvoje, bet ir apie 
išpuolius prieš katalikus visoje 
Sovietų Sąjungoje. Londono 
"Times" straipsnis rodo, kad 
LKB Kronika yra žinoma didžia
jai pasaulio spaudai ir vertina
ma, kaip informacijos šaltinis. 

(ELTA) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Belgijoje vykusios NATO kariuomenės vadų konferencijos dalyviams 
buvo pademonstruoti ir nauji aviacijos naikintuvai. 

— Jeruzalės ligoninė paskelbė, 
kad buv. premjerės Goldą Meir 
sveikata pablogėjo. Ji gydosi nuo 
spalio 29 d. 

— Šiomis dienomis Londone tu
ri susitikti Izraelio ir Egipto už
sienio reikalų ministrai. Bus 
bandoma rasti išeitį sunkumuo
se taikos derybose. 

— Irako naftos ministeris Ka-
rim paskelbė, kad jis naftos vals
tybių konferencijoje reikalaus tik 
minimalinio kainų pakėlimo. 

— Meksikos karo aviacijos lėk
tuvas atvežęs į Nebraską žemės 
ūkio specialistų delegaciją, grįž
damas atgal, sudužo. Šuvo septy
ni įgulos nariai. 

— Salvadoro kairieji teroristai 
paskelbė, kad jie laiko du dingu
sius Britanijos banko pareigūnus, 
kurie buvo pagrobti prieš savai
tę. 

— Kinijos laikraštis paskelbė, 
kad ateįtyje miestų jaunuoliai 
nebus verčiami dirbti žemės 
ūkiuese, bet galės studijuoti ar 
dirbti fabrikuose. 

— Erdvėlaivis, kuris tyrinėja 
planetos Veneros atmosferą, at
siuntė žinių, kurios rodo, kad pla
neta yra apsupta sieros rūgšties 
debesų, o jos paviršius labai karš
tas, degantis. 

— Jungtinėse Tautose Afrikos 
valstybės siūlo tuoj pat įvesti 
privalomą boikotą Piety Afri
kai už rinkimų organizavimą Na
mibijoje. 

— Kovos prieš infliaciją įstai
gos vadovas Kahn pareiškė, kad 
gazolino stoką teks spręsti nor
mavimu ar labai aukštomis kai
nomis 

— Tailandijos laikraštis, ko
mentuodamas amerikiečių kulto 
savižudybes ir žudymus, parašė: 
"Velnias dar nėra miręs'*. 

— Jaunas vyras, įžengęs i Ira
no konsulatą New Yorke, prisira-
kino grandine prie durų, šauk
damas: "AŠ susirakinu dėl soli
darumo su Irano liaudimi". 

KALENDORIUS 
Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal

tas Prasidėjimas, Safronijus, Ek-
superija, Kaunis, Gedenė 

Gruodžio 9 d.: Restitutas, Le
okadija, Vakaris, Irutė. 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4-.20. 
ORAS 

Debesuota, sniegas ar lietus. 
Temperatūra: dieną 36 1. naktį 
26 1. 
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Vytautas Grybausku, 4144 So. M»plewood. CMcago, IL 60632 
Telefonas Mamose 847-1739, darbe 269-7557 

fiALFASS^GOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

buvo 
pagerbtas sąjungos pirm. P. Ber 
neckas, įteikiant žymenį (plaąue) \ silankymas ir puikus pasirody-
už ypatingą pasidarbavimą spor-1 mas yra re tas įvykis ir, žino
to veikloje. Taip pat trimis PL ' ma, vertas didesnio dėmesio, 
Sporto žaidynių medaliais apdo- > negu metinės pabaltiečių var-
vanotas A. Bielskus už nepails- į žybos. 
tama darbą sąjungoje. 

link, Dalyviai skirstėsi namų 
neprabildami, kad šiame suvažia
vime galėjo būti daugiau žmonių 
iš rytų ir vakarų. Stokota atvi- . . 

. j . , .. i , ~- —u, išgarsėjusi Argentinos žaidėją resnių diskusijų, konkrečių smly- \~° J ^ 
mų ar praktiškesnių sprendimų, 
vengta savikritikos. Anot tos pa
sakos, niekas neišdrįso pasakyti | 

kad karalius buvo nuogas. 
Jonas Bagdonas 

PLAUKIMAS 
IŠ P A B A L H E Č I C PLAUKIMO k a i P 3 5 sa vf 

PIRMENYBIŲ 

Metinis ŠALFASS-gos suvažia-Į v 'us į svetainę \ 
vimas įvyko gruodžio 2 d. Lietu- f 
vių namuose Clevelande. Daly
vavo 27 klubų atstovai su 52 bal
sais. Sąjungos pirm. P. Bernec-
kas, pasveikinęs dalyvius, pakvie
tė pirmininkauti V. Jokūbaitį ir 
R. KorzoJią, sekretoriauti — 
Sniečkienę ir Rugienienę. Man
datų komisiją sudarė J. Kijaus-
kas ir R. Dirvonis. 

Suvažiavimo dalyvius sveikino 
žodžiu ir raštu: Lietuvos gen. 
konsule Chicagoje Juzė Daužvar-
dienė, PLB v.p. V. Kleiza, JAV 
LB pirm. A. Gečys, Clevelando 
LB ir Ramovėnų vardu Malskis 
ir Pabaltiečių Sporto federacijos 
vardu Zentinš. 

Pagrindiniai pranešimai (c.v. 
pirmininko, c.v. iždininko ir re
vizijos komisijos) buvo įvertinti 
teigiamai. A. Rugienius, garbės 
teismo pirm., pranešė, kad Są
jungoje vyrauja taika ir ramybė. 

P L D Sporto žaidynių pirm. P. 
Bemeckas perskaitė pranešimą 
apie įvykusias žaidynes Toronte. į 
Apžvalga buvo kiek nuspalvinta 
kosmetinės operacijos ornamen
tika — pasigesta daugiau duo
menų dėl įsigalėjusių įvairių nei
giamybių, kurios buvo tikroji žai
dynių nesklandumų priežastis. 

V. Ignaitis referavo apie ŠAL-
-FASS-gos ir PLB pozityvų bend
radarbiavimą, ypač V. Kamanto 
PLB pirm. parodytą dėmesį spor
tuojančiam jaunimui. Ta i labai 
sveikintinas reiškinys. 

Po ilgesnių diskusijų nutarta, 
kad sąjunga nedalyvauja ir ne
siunčia sportininkų į IV Pasau
lio lietuvių jaunimo 
Priežastys: finansiniai 

Baukaitis 

Linkiu mūsų plaukikams atei-
I tyje daugiau dalyvauti mūsų 
! varžybose. Prašau mūsų laik-
j raštininkus šį sportą daugiau 
propaguoti, o spaudai nepagai
lėti daugiau vietos. 

A. Grigaras, 
Warren, Michigan 

Redakcijos pastaba 
Mūsų spauda negaili vietos ir 

plaukimui, ir kaip tik šiame 
skyriuje tilpo išsamus A. Barz-
duko pasaulio lietuvių plauki
mo varžybų aprašymas, plates
nis negu kai kurių kitų šakų, 
net krepšinio. 

O australiečių sportininkų at-

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽENIOS 

— Per ' pasaulio pirmenybes 

M. Kempes Argentinos biznie
riai nori iš ispanų F . C. Valen-
cijos atpirkti, siūlydami 3.5 mil. 

Elvyra Vadopallenė ir Jonas Bag
donas, lengvaatlečiai veteranai, su
sitikę Baltuosiuose rūmuose lietu
vių priėmimo metu. 

Nuotr. J. Urbono 

| t o pateko į pirmąjį penketą, ir | 
i j o paskutinės rungtynės prieš I 
Į Chicagos Loyolą buvo sensacin-
' gos. Paskutinėse sekundese jis 
šal ta i įmetė dvi baudas ir išly
gino pasekmę. Po dviejų pratę-

i simų Minnesota laimi, Rautin-, 
šui padarius 31 tašką. Ameri- ' 

' kiečių spauda jam negailėjo | 
: gerų žodžių ir ypač stebėjosi j 
! keliais jo metimais, kur jis, i 
i aukštai pakilęs ore, pagavo ka į 
Įmuolį viena ranka, jį permetė! 
jį kitą ir padarė metimą, pana
šiai, kaip garsusis profesiona
l a s J . I m i n g . Atrodo, kad apie 
jį dar daug girdėsime. 

Vilnius. Krepšinio turnyrą, 
Į kuriame dalyvavo Kauno 2al-
! giris, Vilniaus Statyba, Kijevas 
i r Leningrado Spartakas, laimė Į 
j o Statyba. Lengvai nugalėjusi 
Žalgirį, Statyba pasirodo įspū-

Į dingai ir įveikia Kijevą 115-101 
i r Leningradą 103-90. Žalgiris, 

; žaisdamas be Jovaišos i r Cho
mičiaus, lieka paskutinėje ei
lėje. 

— Europos rinktinių pirme
nybėse Jugoslavija nugalėjo j ^ ^ s i i p n e S m s n e g u ^^ R u 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Secood clau postage paid at Chicago, UI. PubUshed daily 
except Sundays, Legal Holidays. days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J A V 35.00 
Kanadoje USA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

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

į • Redakcija straipsnius taiso sa-
i, vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
'* nių nesaugo Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien V anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais ^ skelbimų turinj neatsako Skel-
8:30 — 12:00. \ bimų kainos prisiunčiamos gavus 

prašymą. 

Graikiją 

2—0, Austri ja pas save pralai
mi Portugalijai 1—2. 

Šių metų pabaltiečių plauki-1 _ S p o r t o < Spaudos ir Radijo 
mo varžybas organizavo Toron- •• t>aiįuje geriausi žaidėjai buvo 
t o estų klubas Kalev. Es ta i ; apdovanoti taurėmis, grožio ka-
dalyvavo net su 35 plaukikais ir; r a i i e n e s rinkimuose Linda Gavė-
nusinešė daugiausia pergalių. į n a i t ė u ž ė m ė a n t r ą vietą, taip 
Ue tuv ius atstovavo t ik 9 plau-1 p a t dalyvavo ir "Sting" klubo 
kikai, bet jų pasirodymas buvo | s a v i n i n k a s j ^ e g tem j ^ pa_ 
gana stiprus. i reiškė pageidavimą susitikti ir 

Vyrų klasėje J . Baukaitis iš su kitų mažumų klubais. Ten 
Clevelando Žaibo laimi antrą '•• pat dalyvavęs dr. F. Kaunas 
vietą 500 jardų laisvu stiliumi, tuoj pasiūlė Lituanicos khibą. 

Lenkija silpno- ^ ^ rinktinės. Visų tikslas čia 
prieš Šveicariją atvažiuoti ir pasimokyti. O So-

o moterų klasėje R. Snerpūnai 
t ė iš Detroito Kovo laimi 200 j 

— Už Hamburgo S. V. žaidęs 

v.etų Sąjungos rinktinė čia vėl 
grįš sekantį gegužės mėn. 

Prancūzija. Atrodo, kad mū
siškis Stepas Puidokas pralai- j 
mėio J im Moore, kuris galuti- j 
nai įsitvirtino Mulhouse B. C 
komandoje. Mulhouse laimėjo! 
paskutines dvejas rungtynes 
prieš Tours 103-91 ir prieš Cha j 
lans 112-101. P a s Tours žai-' 
džia buvęs Chicagos Bulis žai
dėjas Pondexter. Abejose rung
tynėse J . ' Moore buvo geras 

IR VĖL TRAMVAJAI 

Daugelyje didelių Prancūzijos 
miestų buvo atsisakyta tramva
jų po antrojo pasaulinio karo. 
Miestų valdybos tuomet manė, 
kad individualus autotranspor
t a s visiškai pakeis visuomeninį. 
Tačiau taip neįvyko, ir devynių 
didžiausių Prancūzijos miestų 
— Liono, Bordo, Grenoblio, Tu-
lūzos ir kitų municipalitetai 
nusprendė nuo šių metų 
(1978) atgaivinti tramvajų, 

aru 
Į prie lentų ir gynime ir dar su-

nglas K. Keegan išrinktas Vo- m e t ė ^ 2 Q ^ ^ ^ m g t e p o 

kompleksinį ir antras v ie tas 100 kietijoje "metų futbolo zaide- p ^ ^ s e z o n a s n e bus per 
j . laisvu stiliumi ir nuga ra ir ju". Prieš ta i garbė yra tekusi - t pasibaigęs? 
200 j . laisvu. 13—14 mt. mer-, Sepp Maier, F . Beckenbauer ir 
gaičių klasėje R. Grigaraitė • Klaus Fischer. Padėkos kalbo-
(Kovas) antra 100 j . laisvu ir je K. Keegan pasakė, kad An-
nugara ir trečia 200 j . komplek- glijoje užsienietis tokios garbės 
siniame. O K. Biliūnaitė (2ai- niekada n e g a u t ų . . . 

Minneapolis. Tuo tarpu Leo
no Rautinšo žvaigždė kyla rae-
teorišku greičiu. Kaip jau ra
šėme, šis Toronto Aušros žai
dėjas buvo geriausias Kanados kongresą. \ bas) atplaukia trečia 100 j . lais-: — Europos UEFA taurės Į . . . 

t rūkumai ' vu ir 100 j . nugara. 11—12 m. : varžybose Milano — Manchester i n n K T f ® ^ ^ p 5 " * " 1 1 0 P i r 

ir nepalankus laikotarpis sporto į berniukų klasėje S. Baukaitis 2—2, S tu t tgar t VFB - - rh,via P ^ ^ - ' -r 

vienetų sudarymui. T a i p pat P L ' 
Jaunimo kongreso programos 
koordinatorių negatyvus nusitei
kimas nedavė vilčių sportuojan
čiam jaunimui įsijungti į bendrą 
programą. 

Pasaulio lietuvių sporto sąjun
gos įkūrimo projektas buvo iš
spręstas greitai ir lengvai. Kele
tui balsuotojų pasisakius prieš, 
bet didžiumai balsavus, už, bu
vo pagimdytas dar vienas legalus 
kūdikis, kuris galės rūpintis tau
tiečių globaliniais sporto reika
lais. 

Bemecko siūlymas steigti spor
to vadovų kursus liko be atgar
sio. P L D sporto žaidynių leidinio 
paruošimas ir išleidimas nuskam
bėjo neigiamai su pavėlavimo 
užuominomis. Atit inkama sporti 

(Žaibas) an t ras 50 j . peteliške Pragos 
ir 50 j . laisvu, o to paties am- Olandų Ajax 
žiaus mergaičių klasėje L. Gri- — V. 

vis dar 
lautern. 

Dukla, 
Budapeštas — 

4—1. 
Vokietijos pirmenybėse 
pirmauja FC Kaisers-
nors skaudžiai gauna 

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 n da
lis $5.00 

DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
Išvertė kun. J. Kara-

$1J00 

siu pasaulio jaunių žaidėju ir 
išrinktas į tų pirmenybių ant
rąjį penketą. Ten pat j is susi- ton Sheen 
pažino ir su Jovaiša, kuriam h u s • 
prisistatė kaip lietuvis gera lie 

. tuvių kalba. Jam dar tik 18 m., i r e s " - IUinojaus gyv 
nuo Borusia - Moenchenglad- L ^ ^ s t u d i j a s | mokesčių. 
bach net 5 - 1 FCBayern cpu-1 mxmesotos ^ v e r s i t e t e . Iš kar ' 
dmgai atskaito FC Nuernberg 
4—0 ir stovi antroje vietoje 
kartu su Hamburg, Stuttgart 
ir Frankfurt . O. Gešventas 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad-
prideda 5% 

KREPŠINIS 
JAV. Sov. Sąjungos krepši

nio rinktinė neseniai baigė sa
vo gastroles Amerikoje. Sužai
dė 13 rungtynių, iš kurių laimė-

Detroito sporto klubo Kovo plauki-, jo 9 ir pralaimėjo 4. Štai pasek 
kų grupe Toronte. j mės: laimėta prieš Los Angeles 

Athletic Club po pratęsimo 106 ; garai tė (Kovas) laimi pirmas , 
ninku reprezentacija Pabaltiečių | v i e t a s ^ j peteliške ir 50 j . '105' N e w M e x i c a i n " 8 2 . K e n t 

žaidynėse pasiliko neišspręsta. n u g a r a i r an t r a s 50 j . krūtine ? ^ 9 ' A r k a n s a s ? 1*7 9 ' N o t r e 

Vienbalsiai buvo visų pri tar- , fc 2QQ • k o m p I e k s i n i a n i e . 
ta ateinančių dvejų metų 
vasaros ir žiemos žaidynių kalen
doriui : 1979 m. žiemos ir vasa
ros žaidynės Chicagoje; 1980 m. 
žiemos žaidynės Detroite, o va
saros žaidynės — Clevelande. 

Z. ž iupsnio pasiūlymas sure
guliuoti sportininkų perėjimą iš 
vieno klubo į kitą buvo priim
tas, padarius keletą pakeitimų. 
Sąjungos statuto sutvarkymas pa-
vastas 4 žmonių komisijai, kurią 
sudaro : Bielskus, Ignaitis, Liu-
džius ir Rugienius. 

Susirinkimas vienbalsiai išrin
ko Toron to kandidatus į 5ALF-
-ASS-gos centro valdybą: Bernec-
ka, Leknicką, Liūdžiu ir Nešukai-
tį. Revizijos komisijon — Cyvą, 
Jokūbaitį ir Karalių — visi iš 
Clevelando. Garbės teismas pasi
liko Detroite: Anužis, Rugienius, 
Velavicius su kandidatu Urbonu. 

Suvažiavimo dalyviai dėkojo 
Clevelando Žaibo klubui ir Lietu
vių n a m ų šeimininkams už pa-

Geriausiai iš lietuvių pasiro
dė Romualdas Grigaras (Ko
vas) 13- 14 m. klasėje ir gavo 
specialų atžymėjimą ka r tu su 
estu M. Tiidus vyrų klasėje, 
latve A. Udris — moterų ir lat
ve L. Ogis — mergaičių. R. 
Grigaras laimėjo net 4 pirmą
sias vietas 100 j . laisvu, krū
tine i r nugara ir 200 j . kom
pleksiniame. 

81-79, 
Dame 90-75, Indiana 68-55, 
Purdue 65-61, Dlinois 68-65, 
Kansas 87-84; pralaimi prieš 
Oregon 85-87, Indiana State 79 
-83 ir Michigan 60-76. Taigi, ei 
lė pergalių vos keliais taškais 
ir st iprus pralaimėjimas prieš 
Michigan universitetą, dar pri
dedant, kad universitetų ko
mandos dar tik pasiruošimo sta 
dijoje prieš artėjantį sezoną. 
Tuo tarpu sąjungos rinktinė vi
sus metus nesustojusi rungty-

Po pusšimčio dalyvių pašau- n i a u t i i r č i a a t v y k o ^ ^ ^ 
lio lietuvių sporto varžybose p a s a u ] j 0 pirmenybių, 
nesuprantamas yra t o k s mažas I Mums gi įdomiausia, kad ko-
lietuvių dalyvių skaičius šiose m a n d o j e , be S. Jovaišos, dar 
varžybose, o nepasirodymas žaidė, pirmą kartą rinktinėje, 
mūsų sporto sąjungos atstovo ; i r v . Chomičius, taip pat iš 
net nepateisinamas. Cia gal iš- Kauno Žalgirio komandos. Jw 
drįsiu kaltinti mūsų korespon- ( j a r pernai žaidė už Žalgirio jau 
dentus ir spaudą, k u r aiškiai niug 0 taip pa t ir sąjungos jau 
galima pastebėti susilaikymą i r n i ų rinktinėje. Abu gerai paai-
nenorą šį puikų sportą propa-įrodė ir eilėje rungtynių buvo 
guoti. Kai australiečių daly-! rinktinės pagrindiniai gynėjai, 
vavimas pasaulio lietuvių spor-j Dar reikia pridėti, kad tuo 

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

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

Registruokitės pas Reginą Raslavičienę teL (312) 5454486 ar rašykite 

WEISS TRAVEL BUREAU, 4837 W. Irving Park R<L, Chicago, 01. 60641. 

to žaidynėse ir gastrolės Ame- pačiu metu Amerikoje gastro-
talpas ir vaišes. Suvažiavimas bu- j rikoje buvo plačiai aprašytos, liavo ir Argentinos, Australi-
vo baigtas Lietuvos h imnu. į plaukikai buvo pamiršti ir pa- jos, Lenkijos ir Bulgarijos rink 

Seimininkams pakvietus daly- į likti tamsoje. I tinės. Jų pasirodymas čia buvo 

N u o 
1914 M e t u 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė-

"jhną. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
Ud $40,000.00 

FRANK ZOGAS, 
Pres-dent 

2657 W. «9th Street 
Chicago, III. 10621 

Phone 025-7400 

SAVINGS 
* LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer \venue 
Chicago, 111. 60632 

Phooe: 254-4470 

8929 S. Harlem Avenoe 
Bridgeview, m. 66455 

Tel. 

5*% 
paid quarter1y 
4 Year Savings 
Cerdikates 

Minimom $5,009 

V*** AB aecooBta 
pouodcd daily — 

mat, jis laikomas dabar ekono
miškiausia visuomeninio t rans
porto priemone. Be to, jis ne
teršia oro. Prie t ramvajaus 
manoma grįžti ir Paryžiuje. 

jm. 

MIRĖ PRLMUŠTAS 

Trejų metų berniukas Sebas-
tian Wright buvo taip primuš

tas už pavert imą stiklinės, kad 
; nugabentas į Michael Reese li-
; gcninę, mirė. Kaltinamas jo 
1 motinos vaikinas Shavvn Saun-
!ders, 19 m. J is uždarytas j 
j Cook apskr. kalėjimą. Per me
tus Cook apskr i ty nuo mušimo 

j mirė 53 vaikai. 64^t daugiau 
! negu pernai. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir nv*em lig<>9 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical BoUdiog) TeL LL' 5-644« 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tb Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

•šskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Vai 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUCR7 IR VIDAUS LIGOS 

Marąaette Medical Center 
61S2 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2«70. 

Rezid. tel. WAIbro«k 5-3048. 

Tel. ofiso HE 4-5849: rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VaJ.: pirm., ar.tr., ketv. ir penkt 
1:0C - 5:00 vai. popiet, tr-5. ir šeSt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We*t 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 — Nervu Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD BIEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
•ak. šettad. nuo i iki 4 vai. 

Ofc. PO 7-6000 Res. GA 3-7278 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave, Chicago 
Tel. 489-4441 

to. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 SL, Palos Heights 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

TeL REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir šeštad. uždaryta-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA'IR CHIRURGE 
K r u i K I f IR VAIRŲ LJGOS 

SPI-;CIAJLISTE 
MEDICAL IH H i m i 

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

Iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. teL 737-1168tjtexL^239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR6-9801 
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 susita.ru* 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV MCK>S — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAIi AVE. 
Valandoa pagal suanarima. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvižkal^ 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Contact ien.«e«'* 

2618 W. Tlst St. - TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

DR. LEONAS ŠEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
fa" ketv. nuo 5-7 vakare 

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

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

BENDROJI MEDICINA 
1467 8o.49t* Ooort, Cicero. I1L 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
BrtTr\» trw« Ir ieitad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

RcTidenctjos telef. QR 6-0817 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal jjumjtarirnj 
Ofiso tel. H E 4-2123. Namu Gi 8 . « l w 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Stoeet 

Vai.: pitm., antrad.. ketv. i r penktad 
2-5 Ir 8-7 — ifi anksto ausltaraa. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 We«t 71st Street 

Vaiandos: l-« vai. popiet 
Trec. ir aefttad pagal anatUrima, 

Ofs. teL 596-3166; mtaaą 881-STT2 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniai* pairai susitarimą. 



Nekaltas Prasidėjimas 

DIEVO PLANE IR PASAULYJE 
"Visa graži, o Marija, ir jokios jo imti kūno iš tos, kuri buvo 

sutepties nėra tavyje". Taip kai- bent vieną momentą nuodėmės 
bama liturginėj maldoj Švč. Ma- vergijoje, negalėjo imti kūno iš 
rijos šventėse. Ir tai nėra tik pri- moters, kuri būtų paliesta žmo-
minimas poetiškais žodžiais, bet giško susitepimo, nors ir be savo 
Bažnyčios noras paskatinti į Ma- valios ir pritarimo. Reikėjo tos 
riją žvelgti tomis akimis, kurio- išimties, kaip buvo išimtis Die-
mis į ją žvelgė pasaulio ir Mari- vo gimimas žmogumi ir gyveni-
jos Kūrėjas, skyręs ją būti savo mas žmonių tarpe. Pats Dievas 
Sūnaus motina. O amžinasis Mariją — savo Sūnaus mo-
Kūrėjas kuria taip, kaip jis nori, t ina apsaugojo nuo paveldėtos 
ir sukuria tokį kūrinį, kokio jam nuodėmės, užtrauktos pirmųjų 
reikia pavestai paskirčiai. tėvų savo vaikams ir net toli-

Marijos nekaltas prasidėjimas miausių generacijų palikuonims, 
yra išimtis, reikalinga Dievui. Katalikų Bažnyčia Nekalto Pra-
Ta išimtis Dievo planuose buvo sidėjimo šyente tik primena tikė-
nuo amžių, nes ji buvo numaty- jimą į Dievo motiną, kaip iš-
ta, kaip viena žemės moterų duo- vengusią paveldėto žmogiško su-
ti Dievo Sūnui žmogišką kūną. sitepimo, kad krikščionys supras-
Jis turėjo tapti žmogumi ir atlikti tų jos paskirtį duoti kūną dieviš-
dievišką misiją — išlyginti die- kam Pasiuntiniui, ateinančiam 
viską teisingumą ir žmogui nu- žmonių tarpan žmogišku pavida-

SPEKULIACIJA OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
Bet ne vien spekuliacija: vagystes, kysuunkavimai 

Spekuliacija vyksta tuose kraš
tuose, kur gyventojai nėra nor
maliai aprūpinami reikalingais 
gaminiais. Taip esti atsilikusiuose 
kraštuose, ypač komunistų val
domuose. Ir Lietuva yra komu
nistų valdoma, todėl ir joje vyks
ta didelė spekuliacija, vagystės, 
kyšininkavimai. Sov. Sąjungoje 
daugiausia spekuliuoja ir kyši-
ninkauja komunistai, nes jie tam 
turi geras sąlygas. Spekuliuoja ir 
liaudis, jei tam pasitaiko proga. 
Spekuliacija, kyšininkavimai, va
gystės yra nusikaltimas ir už tai 
baudžiama. Aukšto rango komu
nistai už tuos nusikaltimus nuo 
bausmių dažniau išsisuka arba 
valdžia jų "nemato", bet eilinius 
nusikaltėlius už tuos pačius nusi
kaltimus baudžia. Apie tai rašo 
ir pačių komunistų spauda. 

Žurnalistas F. Cemonolonskis 

J. VAICELIŪNAS 

rodyti naujus gyvenimo kelius, lu. Tai ne gąsdinantis ar nuosta- _ __ 
Nekaltas Prasidėjimas nebuvo bą keliantis tikėjimas, o kaip t ik | /§ 1975 jsjr# 6 26 psl.) aprašo 
Marijos prasidėjimas nenatūraliu jungiantis per Mariją, jos mote-1 vagystes,' arba kaip jie sako so-
būdu. Tai buvo apsaugojimas jos riškumą ir motiniškumą su <iie- |cialinio turto grobstymus. Jis para-

šo tuos įvykius K Giedrio vardo 
kailių apdirbimo susivienijime. 

nuo paveldimo žmonių susitepi- višku Pasiuntiniu Jėzumi Kris 
mo, kurio buvo paliesti visi dėl tumi. Kartu tai žmogaus iškėli-
savo pirmųjų tėvų pasipriešinimo m a s į dvasines aukštumas, kurio-
savo Kūrėjai. Marijai šio susite- j e jau spindi Kūrėjo šviesa, 
pimo reikėjo išvengti, nes jos * 
misija nuo amžių buvo Die- Dievo planai nėra žmonių 
vo motinystė. T a išimtis ir yra planai ir žmonių išminties ne-
Dievo kūrybinio plano išimtis, aprėpiami. Bet ir žmogus gali 
kurią žmogui ne visuomet leng- pajusti savo didybę, kai jis mato 
va suprasti, bet Dievui yra tik jo dieviško Kūrėjo veikimą jo gyve-
kūrybos apraiška. nime, jam duodamas dovanas, 

Marijos nekaltas prasidėjimas Žmogišką gyvenimą, kuriuo gali 
įeina ne tik į Bažnyčios liturgiją, siekti dieviškų ir neaprėpiamų 
kai ja garbiname jai skirtose aukštybių. Marija tebuvo tik 
šventėse, primenančiose jos gy- žmogus. Bet ji buvo nuo amžių 
venimo paslaptis. Tai priklau- paruošta specialiai paskirčiai, 
so ir mūsų tikėjimui, nes mes tu- Kristus buvo Dievas ir Žmogus, 
rime žinoti, kad Dievas laisvai atsiųstas per Marijos motinystę į 

Įima gauti pirkti pas spekulian
tus. Argi 8.000 kailinių išparduo
dama tik per spekuliantus? Esą, 
du tokie spekuliantai pateko į 
uniformuotų vyrų rankas, abu 
buvo nubausti ir konfiskuotas jų 
turtas. Jų parduodami kailiniai 
buvo pasiūti privačiai, bet ant 
kailių buvo K. Giedrio susivie 
nijimo anspaudai. Buvo pasitei
rauta K. Giedrio susivienijime, 
kokie pas juos yra trūkumai. 
Gautas atsakymas, kad nustaty
tame laikotarpyje jokių trūkumų 
nerasta. Še tau, Jurgi, devintinės 
— kailiai grobstomi, o kailių ne
trūksta. 

1974 m. K. Giedrio susivieniji
me įvyko mokslinė — teoretinė 
konferencija, nagrinėjusi socialis
tinės nuosavybės apsaugos pro
blemas. Netrukus buvo sudarytas 
ilgalaikis kompleksinis apsaugos 
priemonių planas. Jo punktai sėk
mingai įgyvendinami. Lektoriai 
skaito paskaitas, teisininkai ir mi
licijos darbuotojai susitinka su 
darbininkais. Sudaryta speciali 
visuomeninė komisija, sauganti 
valstybės turtą. Jos pirmininkas 
yra pats K Giedrio susivienijimo 

šios profesijos reikalavimus. Būna', direktorius K. Levickas. Bet, štai, 

duoda už 8 — 10 rublių. Tas pa
aiškėja iš vieno kolchozniinko 
pasakojimo: "1938 m. labai nu
silpnėjo mano sveikata. Nuėjau 
pas gydytoją. Jis pas mane jokios 
ligos nerado, o pasakė, kad reikia 
geriau maitintis. I r jis m a n išra
šė receptą — 100 gramų sviesto. 
Su tuo receptu nuėjau į pieninę 
ir už 100 gr. sviesto sumokėjau 
valdišką kainą — 40 kapeikų. 
Šiaip už 100 gr. sviesto reikėda
vo mokėti po 3,2 — 3,6 rublio. 
Daugiau kaip 100 gr. sviesto iš 
kart niekas negalėjo pirkti". Tas 
rodo, kad komunistinė valdžia iš 
savo liaudies už maisto produk
tus plėšia 8 — 9 kartus bran
giau, negu pati moka. 

Amerikos žydų komiteto tarpreliginė komisija pakvietė LB pirm. A. 
Gečį pasitarti, kaip gelbėti Sov. Rusijoje įkalintuosius. Čia matyti tele
foniniam pokalby su sen. Richard Schweiker, kuris vyksta į Sovietų 
Sąjungą ir kalbėsis disidentų reikalais, ypač Vladimir Slepakso ir Vik
toro Petkaus. Iš kairės : Susan O. Weinberg, A. Gečys ir žydų komiteto 
vicepirm. dr. Seymour Piwoz. 

Jis sako, kad šiame susivienijime 
per metus pasiuva 8.000 švelnia
vilnių moteriškų kailinių. Ta i 
deficitinė prekė. Tokių kailinių 
nepamttysi krautuvėje, bet jų ga-

atvejų, kai pacientų nepasitenkini
mą sukelia gydytojo abejingumas, 
neatidumas, nesupratimas ir neį
vertinimas sunkios, skausmingos, o 
kartais net tragiškos ligonio būk
lės. Pasitaiko ir nusiskalstamo ap
laidumo faktų. Tai — ir grubios 
diagnostikos klaidos, ir neoperaty-
vumas teikiant medicinos pagalbą, 
ir nesąžiningumas išrašant recep
tus. 

Dar yra gydytojų, kurie, reikia
mai neapsižiūrėję, neištyrę savo 
paciento, skuba siųsti jį pas kitus 
specialistus. Sveikatos apsaugos 
ministerija gauna signalą, kad kai 
kurie ligoninių skyrių vedėjai, spe
cialistai, piktnaudžiaudami tarny
bine padėtimi, ui pinigus hospitali
zuoja ligonius be teritorinės polik
linikos nukreipimo. Pasitaiko taip 
pat atskirų faktų, kai gydytojui už 
tam tikrą atlyginimą neteisėtai iš
duoda nedarbingumo lapelius visiš
kai sveikiems žmonėms. 

Tai — sunkūs nusikaltimai ta
rybinio gydytojo etikai, komunisti
nei moralei. Gydymo ir profilakti
kos įstaigų kolektyvuose būtina 
sudaryti nepakantumo atmosferą, 
griežtai pasmerkti tuos darbuoto
jus, kurie laužo Tarybų Sąjungos 
gydytojo priesaikos principus, ieš-

veikia visoje kūrinijoje, nors ir pasaulį sujungti žmogų su Die 
nevaržydamas žmogaus valios vu. Tai tokios dvi sritys, kurių 
laisvės. Net Marija, paruošta tap- protas negali suvokti vienoje 
ti Dievo Sūnaus motina, turėjo plotmėje, bet Dievas jas gali su-
pati sutikti, kai jai buvo apreikš- jungti. Jis pats nusilenkia iki 
ta jos paskirits. Jos žodis buvo žmogaus ir žmogų pakelia iki 
aiškus prisitaikymas Dievo va- dieviškų turtų paveldėtojo. Tai 
liai: "Štai aš Viešpaties tarnaitė, krikščioniško tikėjimo paslaptys, 
tobūnie* man taip, kaip tu pasą- bet kartu ir paguoda gyvenimui 
kci" (Lk. 1,38). Cia yra ne tik iš lengvinti, keliams ir amžinybę 
Dievo gautos dovanos pasireiški- — į Dievą tiesinti, 
mas, bet ir jos didybė, kuri ją švč. Marija žmonių gyvenime 
padarė aukščiausiu kūriniu tarp užima tokią vietą, kokios niekas 
žmonių ir angelų. neturi ir negali turėti. Ji yra iš

imtis kūrinijoje, bet nėra išimtis 
Nekalto Marijos Prasidėjimo tie- Dievo planuose. Dievo kūrybinis 

są krikščionys tikėjo nuo pirmųjų aktas priklauso tik pačiam Die-
laikų. Tikėjimo dogma ji buvo vui, nuok- kuriančiam ir nuo-
paskelbta tik pop. Pijaus IX-tojo l a t veikiančiam savyje ir išorėje. 
pereitame šimtmetyje (1854 m.) , žmonės junta ir mato tik tai, ką!** „ . . 
Bet šv. Anselmas net vienuolik-.Dievas apreiškia, bet Dievas ^ . j ^ ^ ^ o pasipelnymo. 
tam šimtmety jau, rašė: " O pa- s a u l y j e apreiškia tik tai, kas | » | i S ^ J į ^ ^ £ 
laimintoji, labiausiai palaiminta šauliui ir žmogui reikalinga. komunistinėje santvarkoje nėra 
Mergele, kurios palaiminimu yra Marijos Nekaltas Prasidėjimas | tvarkos. Neseniai amerikiečiai gy-
palaiminta visa gamta, ne tik su- y r a viena tų tikėjimo paslapčių, i dytojai. lankęsi Rusijoje, pastebė-
kurta Kūrėjo, bet ir Kūrėjas oj kuri žmogui parodo Dievo am-
kurta Kūrėjo, bet ir Kūrėjas jo žį n ą veikimą, Dievo meilę savo 
šimtus metų buvo įsikūrusių kūriniui. Marija pasaulyje, nuo 
Bažnyčioje vienuolijų Nekalto amžių paskirta būti Dievo Sū-
Prasidėjimo vardu ir Šiai paslap- n a u s motina, darosi motina visų, 
čiai aiškinti ir plėsti. Net ir šia- ypač nuskriaustųjų, nusikaltusių 
me krašte žinoma Marijonų vie- j r norinčių prisikelti, prigludu-
nuolija sukurta buvo tada sių prie žemės visa savo esme, 
(1673), kai dar nebuvo nei Baž- bet trokštančių pajusti ir dieviš-
nyčios viešo pasisakymo, nei kas aukštybes. Tik per Mariją 
dogmos paskelbimo. žmogus ir visas pasaulis kyla į 

Nėra reikalo šią tikėjimo tie- aukštumas, kurios yra aukščiau 
są šiandien gvaldyti teologiškai, žmogiškos prigimties. 
Bet yra būtina šia tiesa ti- Nekalto Prasidėjimo šventėje 
keti, nes nuo to priklauso krikš- tereikia tik ieškoti gilesnės žmo-
čioniško tikėjimo gilumas, Kris- gaus gyvenimo žemėje prasmės. 
taus veikimo žmonių tarpe, Kris- 2emė yra tik laikinis jo sustoji-
taus buvimo Bažnyčioje ir kiek- mas ir didžioji jo paskirtis amži-
viename žmoguje supratimas, nybei, kuriai žmogų paruošia 
Kristus, paėmęs kūną iš moters, Marijos Sūnus Jėzus Kristus — 
tapo žmogumi, kaip visi žmonės. Dievas ir Žmogus. 
Bet Kristus, kaip Dievas, negalė- A.D. 

jo, kad Sov. Rusijoje medicina at
silikusi mažiausia keturiasdešimt 
metų. Tai daugiau ar mažiau liečia 
ir Maskvos užgrobtus kraštus. 

minėtos komisijos narė, liaudies 
kontrolės grupės pirmininkė E. 
Pyplienė atskubėjo į direktoriaus 
kabinetą šaukdama: 

— Sukirpimo baro meistrės 
Fainos Sytnikovos moteriškės 
šiandien negerai supakavo pro
dukciją — vietoje taurintų gami
nių, įdėjoi paprastus. 

Kartą liaudies kontrolieriai pa
tikrino į siuvyklą vykstančią ma
šiną ir iš jos "išpurtė" buvusios 
ekspeditorės A. Adomaitienės pa
grobtus 4 kailius. 1975 m. buvo 
sugauta vienuolika kailių grobs-
tytojy ir privačios siuvyklos va
dovė. Jiems buvo iškeltos bylos. 
Kuklūs darbininkai mažai turi 
naudos iš darbovietės, o sociali
nio turto grobstytojai prisipildo 
sau kišenes. 

Cia iškyla klausimas, kodėl K. 
Giedrio susivienijime darbinin
kai negauna normalaus atlygini
mo? Tada nebūtų socialinio tur
to grobstytojų. Bet apie darbinin
kų atlyginimus ir švelniavilnių 
kailių kainas R. C. nieko nemini. 

Tol iau R. C. rašo, kad vagia ir 
meistrai. Esą, vienas meistras la
bai taupė, bet jo "santaupos" ėjo 
n e ten, kur reikėjo. Moterys kai
lius vagia, apsivyniodamos juos 
an t juosmens. Bet ir jas pagauna. 
Jos apsimoka piniginę baudą ir 
toliau dirba ir vagia. Vogti apsi
moka, jei vogtas daiktas nėra 
brangesnis kaip 50 rublių Bet ga
minio kaina taikoma tik įmonių 
ir organizacijų tarpusavio santy-l 
kiuose, ji anaiptol nesutampa su 
mažmenine gaminio kaina. Kai
lių ir kaina nenustatyta, nes jie 
nepardavinėjami mažmenų pre
kyboje. 

Pats R. C. sako, kad mažai ką 
galima pirkti krautuvėse, todėl 
žmonės prekes vagia iš darbovie
čių ar perka juodoje rinkoje. Esą, 
kodėl tų vagišių nenubaudžia 
stipriai, kad jie daugiau nebevog
tų. Maskvos politbiuras žino ge
rai. Jis nubaudžia vieną kitą tokį 
nusikaltėlį net mirties bausme, 
bet visų taip bausti neįmanoma, 
nes tektų iššaudyti 90 proc. So-
vietijos komunistų. O tai būtų 
krachas. R C. sako, kad teisėjai ei 
giasi neteisingai. Jie turėtų baus
ti ne tik juodosios rinkos prekių 
pardavėjus, bet ir pirkėjus. Dabar 
jei toks pirkėjas pašaukiamas į 
teismą, tai iš jo prekė ne tik ne
at imama, bet jam sumokamos ir 
kelionės išlaidos. Betgi teismas 
baudžia ne daikto pardavėją, bet 
daikto vagį. Kodėl žmogus nega
li juodoje rinkoje parduoti savo 
atliekamo švarko, jei jam labai 
reikalingi pinigai nusipirkti ba
tus, kurių krautuvėje jis negali 
gauti. 

lio. Sukirpimo bare kabant is lo
zungas skelbia, kad kasdien su
taupytas kvadratinis decimetras 

į kailio per metus duoda I moteriš
kus kailinius ir 5 apykakles. Kas gi 
daryti, kad šis ragin imas neliktų 
balsu, šaukiančiu tyruose? 

Balsas, šaukiantis tyruose 

Čia R. C. pasiskolina žodžius 
net iš religinės srities, kad į gerą 
kelią atvestų darbin inkus , kad 
jie nevogtų kailių a r jų atkar
pų. Bet darbininkų balsas ir lie
ka tyruose. Jų balso niekas ne
išgirsta. Ir religija moko, kad vo
gimas yra nuodėmė. Bet religija 
taip pat nurodo, kad ir apiplėši
mas yra nuodėmė. Sovietai apiplė
šia žmones visu 100 proc., atim
dami jų žemes, n a m u s gyvulius, 
įrankius, o žmones pavertė ver
gais. Religija sako, kad darbinin
kai turi būti t inkamai atlyginami. 
Ar K. Giedrio susivienijimo dar
bininkai per dieną uždirba nors 
po 20 rublių? T o susivienijimo 

darbininkai negali gauti pirkti jų 
pačių gaminamų kail inių ir, ži-, 
noma, nepajėgia jų nupirkti . Tie yra trečioje vietoje — 17 serrątp-
švelniavilniai kail iniai skirti | rių ir 53 kongresmanai. 

Naujame Amerikos kongrese 
daugiau katalikų 

» 
Evangelikų žurnalas "Christia-

nity Today" paskelbė savo su
rinktus duomenis apie lapkričio 
7 dieną išrinkto JAV kongreso 
narių tikybinį-bažnytinį priklau
somumą. Žurnalas teigia, kad 
kongrese pastoviai didėja katali
kų skaičius. Naujame kongrese 
taip pat bus rekordinis žydų skai
čius — septyni senatoriai i r 23 
Atstovų rūmų nariai — kongres
manai. Katalikų senatorių bus 13, 
o kongresmanų — 116. Kafp ži
noma, kongresą sudaro 100 sena
torių ir 435 kongresmanai. Anot 
žurnalo "Christianity Today^", 
tik 6 procentai kongreso narių 
nepasisakė apie savo priklausy
mą bet kuriai religinei bendruo
menei. Po katalikų antra didesnė 
grupė yra metodistai — 18 sena
torių ir 57 kongresmanai. Meto-
todistai naujajame kongrese bus 
sumažėję dviem senatoriais '\t 
trim kongresmanais. Episkopalai 

Kas yra spekuliantas 
Spekuliantais skaitomi tie pre

kiautojai, kurie savo prekę par
duoda dvigubai brangiau, negu 
patys už ją mokėjo. Šioje srityje 
Sovietų Sąjungoje didžiausia spe
kuliantė yra komunistinė vyriau-
ybė. Ji perka prekę už rublį, o par-

Kodėl kailius lengviau vogti ne
gu kurią kitą medžiagą?. Austas 
medžiagas lengva atkirpti, o kai
liai apkarpomi įvairiai. Kartais ir 
kailio viduryje tenka išimti ne
tinkamas vietas. Tokie apkarpy
mai duoda progos sudaryti san
taupų", kurios eina iki pilno kai-

aukšto rango komunis tų žmo
noms ir dukterims. Jie tuos kai
lius nuperka labai pigiai. R. C. 
nepasako ir tų kail inių kainos. 
Sovietai už švelniavi lnius mote
riškus kailinius prašo iki 52.000 
dolerių. Gal K. Giedr io susivieni
jimo kailiniai i r nėra labai bran
gūs, bet ir jų ka ina gali siekti ke
letą tūkstančiu rublių. Jei K. Gied
rio susivienijimo darbininkai per 
metus uždirba 2,000 rublių, o 
pragyvenimas kainuoja 3,000 rub
lių, iš kur pa imt i pinigus švel
niavilniam kai l in iams pirkti? 

Toks gyvenimas vyksta sovieti
niame rojuje: spekuliacija, vagys
tės kyšininkavimai, baudos, ka
lėjimai, kacetai, o sovietiniai žur
nalistai už tų įvykių aprašymus 
gauna gerus honora rus . Tik jie 
savo aprašymuose nemin i prekių į 
kainų ir darb in inkų atlygini 
mų. 

Reformatai (presbiterionai) 
yra penktoji skaičiumi grupė — 
11 senatorių ir 49 kongresmanąi-
Toliau pgal skaičių eina b'aptfs-
tal, žydai, liuteriona'i, Jungtinė*; 
Kristaus Bažnyčios nariai, unita-
rai, mormonai ir kiti. 

Evangelikų žurnalas surinko 
duomenis ir apie šalies guberna
torių priklausymą religinėms 
bendruomenėms. Didžiaušfągrų-
pę sudaro kataliką; — jų yra 12. 
Reformatų ir episkopalų guber
natorių yra po 8, baptrstn *— 7, 
liuteronu — 4 ir kitu po mažiau. 

Minėtas žurnalas dar pastebi, 
kad 19 kongreso narių pasisakė 
esą krikščionys ar protestantai, 
nenurodydami savo tikybines 
bendruomenės. • sq c -
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Spaudoj ir gyvenime 

MEDICINA PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Okupuotos Lietuvos laikraščiuo

se yra nemaža nusiskundimų, kad 
gydytojai nekreipia dėmesio į pa
cientus, kada šie neprimoka dak
tarui, nors šiaip yra nemokamas 
gydymas. Pacientai skundžiasi, kad 
jei daktarui neduodi, tai nesulauksi 
pagalbos. Neseniai komunistinė 
"Tiesa"' lapkričio 29 d. laidoje pa
skelbė Eltos pranešimą apie medi
cinos darbuotojų suvažiavimą, ku
riame rašoma: 

"Vilniuje įvyko Lietuvos TSR 
sveikatos apsaugos. Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo bei 
Socialinio aprūpinimo ministerijų 
kolegijų jungtinis posėdis, kuriame 
buvo apsvarstytos medicininės eti

kos, medikų auklėjimo problemos. 
Pranešimą padarė sveikatos apsau
gos ministras V. Kleiza. 

Tarybų Lietuvos gyventojų svei
katos sargyboje, buvo pažymėta 
posėdyje, budi 44 tūkstančiai me
dikų, iš jų 12 tūkstančių gydytojų. 
Jiems talkininkauja medicinos 
mokslo darbuotojai, 220 respubli
kos ligoninių, kuriose yra daugiau 
kaip 38 tūkstančiai lovų, kasmet 
hospitalizuojama vidutiniškai po 
600 tūkstančių ligonių. Be to, yra 
400 poliklinikų ir ambulatorijų." 

'Tačiau, buvo pažymėta posėdy
je, mūsų respublikoje dar ne visi 
medikai giliai suvokia, sąžiningai 
vykdo savo, pačios humaniskiau-

Jis matė tai Doros rausvą veidą, tai susirūpinusi 
George. Tai piktą Viktoriją. 

Ant šaligatvių gatvėse jau buvo nemaža žmonių. 
Pietų pertrauka j a u buvo prasidėjus. Įvairių ištaigų 
tarnautojai skubėjo į restoranus, a r krautuves apsi
pirkti. Kiti vaikščiojo, gal tik įtraukti šviežio oro į 
plaučius. Buvo maloni šilta rudens diena. Medžių lapai 
šiureno gatvėje po jo automobilio ratais. Medžiai — 
apsinuoginę nuo pirmos šalnos — stūksojo pusnuogiai. 
Šakos, kaip laibi išdžiūvę pirštai, siūbavo nuo lengvo 
vos jaučiamo vėjo. 

Sustojęs ir išlipęs prie Doros apartamento, jis nu
pirko jai druskos ir pieno, kurių jai visuomet trūko. 
Kitoj vietoj neužmiršo odekolono ir vermuto, be kurių 
jis jautė nevalia j a m rodytis, nors j i jų ir nereikalavo. 
Apsipirkęs, su dovanėlėm dar sustojo ant šaligatvio. 
Kažkas vitrinoj ji patraukė. Moteriški drabužiai, 
apsiaustai ir kailiniai. Tokius kailius jis neseniai nupir
ko Viktorijai. Bet Dora juose tikrai atrodytų geriau 
už Viktę... Ar ne? 

Jis nuvijo šitą mintį. 

Dorai tik sportiniai dalykai rūpėjo. Pirmą kart a-
pie sportinį automobilį ji užsiminė, kai Žulys pakvietė 
jį ir Stankų svečiuosna. Tai buvo, kai Stankus parvažia
vo iš ekskursijos į Lietuvą. Stankus turėjo įspūdžių iš 
tokios kelionės ir Žulys norėjo juos iš Stankaus išgirs
ti Klausėsi ir Andrius. Na, taip kaip? Matei Laisvės 

alėją? Mate i t ą i r t ą ? Žulys klausė, bet Andriaus min
tys skr ido k i tu r — pas Dorą... Išklausęs, j is beveik 
išbėgo p a s ją i r j i tuomet paprašė to mažyčio sportinio 
automobilio, t o "deimančiuko"... 

Andr ius ja i padėjo. Pažadėjo t ąkar t p i rk t i ir spor
tinį "deimančiuką", nors j i d a r turėjo pirmąjį dovano
tą sedaną. J i r e t a i važiuodavo. Metusi netinkamą ir že
mai apmokamą darbą, ji iš namų retai išeidavo. Ji 
buvo j o gerai rengiama, aprūpin ta ir į ta isyta gražioje 
apylinkėje. J a i nieko net rūks ta , j is galvojo, be t a r t a m 
yra riba? 

Pasikėlęs keltuvu ir pabeldęs į jos duris , jis buvo 
jos pas i t ik tas išskėstom rankom. Dora kvepėjo muilu, 
naujais kvepalais ir čežėjo ilgu apsiaustu. J i padėkojo 
už pirkinius ir dovanėlę ir "kaip eina dalykai įs ta igoj?" 
lyg žmona paklausė. Nerasdamas su j a ki tos kalbos, 
jis jai lyg žmonai pasakodavo bendrovės įvykius ir rei
kaliukus. I r j i , gal tik gerai nuduodama, klausėsi. Ji 
klausėsi atidžiai, nes j is bendrovę pažinojo. Pakreipu
si rausvą veidelį, ji tokia j a u n a ir šviežia j am visuomet 
atrodė. 

I r ka ip jos vy ras nuo tokio žaislelio galėjo atsis
kirti? 

Dora buvo pilna, gan tv i r ta i sudėta moteris i r vai
kišku iš raudusiu veideliu, kur i s net net iko jos formų 

— Taupy t i ? Žmones? Tai reiškia atleisti iš darbo. 
— Ta ip ir ne. Jis nori gerų idėjų skyrių pertvar

k y m e . K a d aš nesispyriošiau dirbti jam kitur. Jei -dkl 
pas ike i t imų to prireiktų. Mat, ir asistentams gali atei
t i pa re igų pasikeitimas... 

— Be t tai pažeminimas, ar ne? 
J i s nežinojo, ką į tai atsakyti. Ir todėl aiškino, 

k a i p memorandumą rašys, o ji šeimininkiškai krutėjo, 
s k a m b i n o puodais, kažką greit ruošdama, be t gal* no
r ė d a m a t a i s garsais užslopinti jo žodžius, nu t rauk t i , jį. 
J a i k a s n o r s nepatiko jo ištęstame pasakojime. Matės;, 
j i da rės i nervuota. nekantri. Ir tada jis stengdamasis 
j a i į t ikt i , s ta iga nutraukė pasakojimą apie pasikalbė
j imą s u Novaku. ; 

— Sakyk, sakyk, — sustojus jam. ji ragino, taesi 
nus t ebus i tom žiniom. — Įdomu, kuo visi tie pasi
r eng ima i bendrovėje baigsis? 

— Jei galvoji apie mane, jie manęs nelies. 
— Tu taip galvoji? 
— Ką kito turėčiau galvoti?. — pasakė jis. 

Tiek d a u g metų ten išdirbau. Ir Novakas užtikr*-
" t a v ę s nelies", — ir, tai pasakęs, ramiai atsisėdO>;p*rte 
p a r e n g t o j a m stalo ir lengvo valgio. 

P r i e stalo jis matė ir juto tvarką. Jos bute np •""ik 
a lumin iaus ir formikos virtuvė, valgomojo tįf ' to 

subrendimui. Raudonis skruostuose kiek išdavė jos j ba lda i ir šviesus baltas ir oranžiniais baldais 
žemą kilmę. J i buvo kilusi ir augusi su motina kaime, 
farmoj, bet Andriui t a s net rukdė j a gėrėtis. Priešin
gai, r a u d o n u m a s priminė j a m tvir tas , sveikas Lietuvos 
kaime m a t y t a s moteris, kurios tuo buvo skir t ingos ir 
keistai viliojančios daugiau už tankiau matomas bal
tas anemiškas miestietes. 

Ja i , tokiai netūraliai išraudusiai, tva rkan t i s ir 
ruošiantis vir tuvėj , jis pasakojo apie Novaką. 

— Novakas , žinai, pasisaukė mane. Kalbėjo apie 
personalo t a u p y m ą Prašė , kad jam specifiškai apra
šyčiau darbus , žmones prie jų. Idėjas, kaip galima 
būtų taupyti . 

buvo modernūs . Visa plano koncepcija iki stale ' 
t i esės , lėkščių, iš kurių jis valgė, — visa buvo str inga 
i r g ražu , kaip ir pati Dora. kuri j am patarnavo. Jos 
š i l tas , i lgas naminis apsiaustas, laisvai aptem
p ian t i s jos apvalias formas siekė beveik parketo " ; <d-
limu išklotas grindis. 

— A r tavo darbas pastovus? — ji paklausė ir*Jto 
s u p r a t o , kad ji dar susirūpinusi jo žiniom. 

—Pastovesnio ir negali būti, — ir dar pridė ' 
žinai, mačiau kailinius lange. Dora. Jie tau tikrai'tr?*ų. 

— Oooo... — ji tuo nudžiugo. 
(Bus daugiau) 
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AUKOS NETURI VĖLUOTIS 
Pasikalbėjimas su Tautos fondo pirm. Juozu Giedraičiu 
— A.\is yra Tautos fondas ir i — Tautos fondo nariai yra na 

kokie jo uždaviniai? tūralūs asmenys, aukoją nema 
— Tautos fondas arba anglis-1 • " k a i P 1 0 ° d o L Vyriausias Lie 

kai Lithuanian National Foun- | t u v o s ^laisvinimo Komitetas( VLI-; t a i s Testamentus rašydami ture-
dation, Inc., yra legali ne pelno j K a s ) l r inkorporuoti ir nemkor- j t u p a s į t a r t i s u g e r u advokatu ir 
siekianti korporacija, dėlto visos i P0™01' vienetai — organizaci- testamente įrašyti, kad egzekuto-

jimu išmokėti sumas jų gimi
nėms Lietuvoje? 

—Taip. Turime tokių testa
mentų. Tik reiktų, kad pirma 
testatoriai susitartų su Tautos 
fondu, kad nebūtų nuskriaustas 
nei fondas, nei testatoriaus įpėdi
niai, kai okupuoton Lietuvon pi
nigai išmokami tik beverčiais rub
liais ar jų nepastoviais certifika-

riui būtų nurodyta gauti fondo aukos, palikimai testamentuose j J°s- P i r m o s kategorijos nariai tu-_ 
ir kt-yra atleidžiami nuo valsty-!ri P° J ^alsą už kiekvieną " * * * H Į įpmą, kokiu keliu ir kokio-
binių mokesčių. Tautos fondo ^otą šimtinę. Taip pat tarybos ir, m j s p r į e m o nėmis būtų praveda-
pagrindinis uždavinys yra kaup- i valdybos nariai, fondo įgahoti-
ti lėšas Vvriausiojo Lietuvos Is-i n i a i l r atstovybių pirmininkai, 
laisvinimo Komiteto (Vliko) dar- Antroje kategorijoje visoms orga-
bams finansuoti, nes VLIKas i žar i joms taikomas tas pats bal-
kalba ir veikia pavergtos tautos Sl? skaičiaus nuostatas išskyrus 
vardu, palaikydamas artimus ry- i atvejus, kai .fondo tarybos ar na
šius su Lietuvos Diplomatine tar- r l u suvažiavimo nutarimu nu-
nvba. Pasaulio Lietuvių Bend-' nustatoma balsų skaičiaus riba. 
ruomene, Amerikos Lietuvių Ta- T r e č i o s kategorijos nario - V I I -
ryba ir kitomis liet. įstaigomis ir K o b a l s u skaičius nustatomas yi-
organizacijomis pasaulyje. Taip i suotiname susirinkime taip: pir-
pat jis gali remti ir kitas organi-; m i a u s i a suskaičiuojami ir sudeda-
zacijas bei vykdyti visokius pro- :m i v i s i Š10rns l r tTf\0S k a t eg°. n ; . 
jektus, liečiančius Lietuvos praei-1'05, susirinkime dalyvaujantieji 

dabartį, leisti knvgas, kad ge - b a I s a 5 -

mi pinigai okupuoton Lietuvon. 
— Ar yra testamentams suda

ryti kokie pavyzdžiai? 
— Nėra. Sunku numatyti vi

sas galimybes, testatoriaus norus 
ir testamento vykdytojo teises ir 
pareigas. Stengiamės tuo reikalu 

"Alkos" muziejuje, Putname, Conn., tarp kitų vertybių yra ir šis lietu
viškos sodybos modelis. "Alkos" priestatas jau po stogu, reikia tik pi
nigų įrengimams tas vertybes apsaugoti. Nuotr. J. Kriaučiūno 

patarti individualiai ar per mūsų 
advokatus ir šį tą patariant Eltos 
biuleteniuose. Testamentuose įra-
šytina, kad paliekama: "Lithu
anian National Foundation, Inc. 
in the State of New York on Tu

ne 4, 1973, 29 W. 57th Street, 
New York, N. Y. 10019. 

— Kokie Tautos fondo pagei
davimai? 

— Visi, ne tik valdyba, prašy
kime aukų Tautos fondui. Tuo 

SAULĖS PAŠVAISTE 
Iki šiol buvo manoma, kad 

aukštutiniuose žemės atmosfe
ros sluoksniuose turi egzistuoti 
elektriniai laukai, galintys smar
kiai pagreitinti protonus ir neu-
tonus, kuriems susidūrus su 
aukštesnių atmosferos sluoks
nių atomais bei molekulėmis, 
išsiskiria energija ir matomas 
švytėjimas. 

Mokslininkai manė, jog šie 
elektriniai laukai yra išsidėstę 
išilgai žemės magnetinio lauko 
jėgų linijų, kurios jungia žemės 
ašigalius ir yra 48—96 tukstan-

turėtų susirūpinti organizacijos, 
lietuviškoji spauda, o ne tik pa
vieniai rinkėjai ir aukotojai. Lie
tuvos byla turi būti tinkamoje 
aukštumoje, kad jokie planai ne-
sivėlintų dėl lėšų stokos. 

ŠACHMATAI 
— £ ALF ASS-gos atstovą su

važiavimas šaukiamas Oevelan-
de š. m. gruodžio 2—3 d. Įvyks 
Lietuvių namuose. 

— FIDE suteikė didmeisterio 
titulą amerikiečiui Kenneth Ro-
goffui, baigusiam ekonomijos 
mokslus MTT, Bostone, kuris 
triskart išpildė didmeisterio nor
mą tarptautiniuose turnyruose 
1976 ir 1978 m. (Ispanijoje, 
Austrijoje ir JAV). K. Merkis 
čių km aukštyje virš pusiaujo. 
Specialiu JAV paleistu į polia
rinę orbitą satelitu buvo gau
ta netikėtų duomenų: pasirodo 
elektriniai laukai yra daug ar
čiau — 1600—8050 kilometrų 
aukštyje ir jie 50 kartų stipres
ni, negu anksčiau mokslininkų 
manyta. J n . 
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riau supažindintu su Lietuvos p o - i m a s hahu- skaičius lygus 45 nuo-
litinėmis, religinėmis, socialinė- šimčiams suvažiavime dalyvau-
mis problemomis, skatinant do-• >anch» ** U T̂*̂ - ^ 
mėtis savo krašto reikalu. Tautos i t i n a s ^f*5' k a d " a l r 0T&™-
fondo laisvės iždas telkia lėšas i r nacijos dalyvauja _ Tautos fondo 
būsimai nepriklausomai Lietu-1 ™ k l m e ' t a i P P * i r VLTKo d a r b ų 

v aį kontrolėje 
— l's kur ateina lėšos tokiems 

užmojams? 
— Tautos fondas priima viso

kias aukas pinigais ir nekilnoja
mu turtu tiesioginiams uždavi-

— Minėjote Tautos fondo lais
vės iždą. kas jis yra ir kokia jo 
paskirtis? 

— Tautos fondo laisvės iždas 
(pavadinimą galutinai nustatys 

niams vykdyti arba "In Trust" j ateinantis fondo suvažiavimas) 
pagal testatoriaus pavedimą. Jis i F a atskira sąskaita, kurion auko-
gali" pirkti, parduoti, investuoti j tojai pinigais arba testamenti-
ir atlikti visas korporacijoms tei- j n i a i s palikimais palieka būsimai 
kiamas teises ir privilegijas. Kol I nepriklausomai Lietuvai. Tai "In 
kas Tautos fondas gauna tik pat-j Trust" sumos ir jų čia nebus ga

lima panaudoti. Tačiau tų sumų 
metines palūkanas fondas nau
dos Lietuvos laisvinimo kovai per 

riotų aukas iš viso pasaulio ir 
jau pradeda atsirasti testamen
tinių palikimų. 

— Kokia yra Tautos fondo vi
daus organizacija? 

— Vyriausias organas yra meti
nis suvažiavimas, kuris išrenka 
tarybą iš 9 asmenų ir atlieka ki
tus dienotvarkėje numatytus dar
bus. Tautos fondo taryba tvirtina 
valdybos sudėtį (Executive Com-
mittee), ku ių pateikia tarybos 
kviestas valdybos pirmininkas. 
Tautos--fondo valdyba yra vyk
domasis organas ir jis veikia per 
apie 40 į liotinių JAV, per at
stovybes K nadoje (apie 30 asme
nų); j4-"sijoje, Australijoje, New 
Zeland. ;, Venecueloje ir kitur. 
Tai pac aukojusių darbas ir kol 
kas be jokių atlyginimų. 

— Kas yra fondo nariai ir ko-
hy+jų teisės? 

VLIKą. 
— Ar yra kas palikę turto ir 

pinigų? 
— Taip, yra keletas nedidelių' 

palikimų čia, Kanadoje ir kitur. 
Keliolika yra susirašinėjimo eigo
je. Daug kas yra teiravęsi sąlygų. 
Bet paaiškės gal tik po jų mirties, 
kas ir kiek yra palikę dabarties 
VLIKo veiklai ar būsimai nepri
klausomai Lietuvai. Čia verta pa
minėti, kad nesant testamentų 
arba netvarkingai palikus sumas, 
nusineša rusai po keletą milijo
nų kasmet vien iš lietuvių sun
kiai sutaupytų pinigų. Tai ko-
ir religinė, kultūrinė, vargšų sai
kia būtų puiki ne tik politinė, bet 
pa vien tik iš procentų. 

— Ar Tautos fondas priima 
"In Trasi" palikimus su jpareigo-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776^4363 
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VfciJuoJamos kftdfis, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojamo dovansa 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIA1 savininkai 
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CERTIFICATES 

EARNUPT0 7 3 A % 

see us for 
UuM& f i n a n c l n 9 -

AT OUR 10W RATB 
VVITH R t P A V M F M T 

TO FIT VOUR INCOfVU 

Mutual Federal 
Savinas and Loan m 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago. 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

How to put away money for 
retirement 
and put off 
paying 
taxes. 
Retirement plans are usually all 
thought out for you. if you happen to 
vvork for an employer vvith a retirement 
plan. If you don ' t . vvhat do you do? Until 
recently. not much. Except to save on 
your ovvn and hope for the best. 

Novv you can save 15% of your earned 
income or $1500. vvhichever is less. in a 
tax-deferred savings program called the 
Ind iv idua l Retirement Account. orIRA. If 
you ha ve a non-vvorking spouse. your 
cont r ibut ion can be increased to $1750 per 
year. T h e ent i re amount is tax-deductible 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes vvhen you take the money out. 

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

Come into one of Standard Federal Savings nine convenien t ly 
located offices soon and let one of our knovvledgeabie savings counselors 
arrange a retirement p lan structured to your needs . It wil l pay you to 
get s tar ted before the end of the year. 
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MŪSŲ KOL O N I JOS E 
Wotcester, Mass. 
PAMINKLO ŠVENTINIMAS IR 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS 
Lapkričio 26 d. Dr. Vinco Ku

dirkos saulių kuopa, kartu su 
"Nevėžio" ir "Neringos" tuntų 
skautais ir skautėmis, šventė Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 60 
metų sukakties minėjimą ir bu
vo pašventintas Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos pastango
mis VVorcesterio lietuvių vardu 
pastatytas "Žuvusiems už Lietu
vos laisvę" Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios šventoriuje pa
minklas. Iškilmės pradėtos 10 
vai. ryto šv. Mišių auka Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias koncelebravo kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC, ir pasakė die
nai pritaikintą patriotinį pamoks
lą. Kartu koncelebravo Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės kape
lionas kun. R. Šakalys, OFM, iš 
Kennebunkport, Maine. Giedojo 
parapijos vyrų choras-, vadovau
jamas dirigento muz. Z. Snars-
kio. Vargonavo O. Keršytė. So
listas V. Roževičius giedojo solo. 
Po mišių sugiedota O, Kristau, 
pasaulio valdove, nes šią dieną 
šventėme ir Kristaus Valdovo 
šventę. Pabaigoje — Lietuvos 
himnas. Pamaldose su vėliavomis, 
uniformuoti, sesės tautiniais rū
bais dalyvavo Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa, "Nevėžio" ir "Ne
ringos" tuntų skautai ir skautės,, 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa, 

sas skolas. Aukos buvo renka
mos komiteto ižd. K. Cėsnos. Pa
baigoje perskaitė paminklo pa
šventinimo aktą ir kvietė ant jo 
pasirašyti. Kuopos pirm. V. Ged-
mintas padėkojo statybos komi
teto pirm. A. Zenkui už taip nu
šviestą paminklo statybos eigą, 
sutiktas ir nugalėtas kliūtis. Rink
tinės kapelionas kun. R. Šakalys, 
OFM, sveikino šaulius, statybos 
komitetą.Worcesterio Lietuvių or
ganizacijų tarybos ir LB Worces-
terio apylinkės vardu sveikino 
pirm. P. Molis, jis priminė, kad 
entuziazmas nugal'jo kliūtis ir 
darbą ištesėjo. Kol bus Šv. Ka
zimiero parapija, primins visiems 
ką tas užrašas reiškia. Inž. J. 
Stašaitis Bostono Jono Vanagai
čio šaulių kuopos vardu linkėjo, 
kad visus VVorcesterio lietuvius 
sujungtų į vieną patriotinę šei
mą. Labdaros draugijos pirm. K. 
Adomavičius linkėjo šauliams ir 
toliau gražiausiai dirbti. Kiti sve
čiai buvo tik pristatyti: Martyno 
Jankaus šaulių kuopos Brockto-
ne pirm.Bielkevičius, Bostono Lie
tuvių Karo veteranų atstovas Tri-
penskis, Lietuvių piliečių klubo 
atstovas Sarusevičius, Šv. Kazi
miero parapijos vyrų choro diri
gentą" muz. Z. Snarskis, akom-
paniatorė, kuri niekam ir nieka
da neatsisako savo patarnavimo 
O. Keršytė 
lio pirm. V. Roževičius, Lietuvių 
radijo programos vedėjas E. 
Meilus ir kiti. 

liu, kurį J. Miliauskienei prisegė 
Naujosios Anglijos šaulių rinkti
nės pirm. A. Zenkus ir K. Čės-
nai rinktinės sekretorė E. Goro-
deckienė. Tolimesnę Lietuvos ka
riuomenės šventės atkūrimo 60 
m. sukakties minėjimo dalį ves
ti Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos pirm. V. Gedmintas perda
vė "Nevėžio" tunto tuntininkui 
R. Jakubauskui. Skautai ir skau
tės atliko pakėlimus į aukštes
nius laipsnius. Mažieji priimti į 
vilkiukus ir paukštytes. Skautams 
užbaigus jų dalį programos, vado
vavimą vėl perėmė Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos pirm. V. 
Gedmintas. Jis pakvietė Bosto
no Jono Vanagaičio saulių kuo
pos pirm. inž. J. Stašaitį paskai
tyti paskaitą. 

Prelegentas pasidžiaugė gražiu 
špulių ir skautų solidarumu. Gar
bė Worcesterio skautų vadams ir 
patiems skautams. Prelegentas 
pareiškė, kad šiuo laiku mūsų 
kovoje u* Lietuvos laisvę nerei
kia mums nė ginklų, nes jie ne
padės, nė karių, tik reikalingas 
mūšy moralės kėlimas. Ypatin
gai piašė jaunimą auklėti ir 
kreipti į aukštą moralinį lygį, 
nes iš jaunimo laukiame gerų 
vadų. Ragino palaikyti gražius 
mūsų lietuviškus papročius, švęs-

DRATJGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio men.8d. 

Iš Lietuvių Bendruomenės atstovų apsilankymo Lietuvos atstovybėje 
Washingtone. Matyti JAV LB tarybos .prezidiumo vicepirm. dr. Ed. 
Lenkauskas ir tarybos pirm. inž. R. Kudukis su žmona. 

Nuotr. J. Urbono 

Prie gintaro jūros iš latvių fil- j Muz. Petkaičiui palydint pianinu, 
mo. Muzikas-solistas V. Verikai- | sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
tis padainavo — Tamsiojoj nak-i himnai. Pirmininkas pasveikinęs 
telėj St. Šimkaus, Skausmas — susirinkusius svečius ne tik iš vie

šu pirm. J. Stašaičiu iš Bostono,1, Sv. Kazimiero parapijos vyrų cho-
» - T , v , . , ,. ~ .2~ . . . : - *7 c « Martyno Jankaus šaulių kuopa su 
pirm. Bielkevičium iš Brockto-
no, Bostono Lietuvių karo vetera
nų atstovas Tripenskis, miesto 
meras T. Early su žmona ir pil
na bažnyčia žmonių. Po šv. Mi
šių šaulių kuopos, skautai su vė
liavomis išsirikiavo prie pamink
lo, kurį pašventino ir trumpą 
žodį tarė šio paminklo iniciato
rius kun. A. Miciūnas, MIC. Nau
josios Anglijos šaulių rinktinės 
kapelionas kun. R. Šakalys, OFM 
ir Naujasios Anglijos šaulių rink
tinės pirm. A. Zenkus padėjo prie 
paminklo vainiką. Iškilmės baig
tos giesme Marija, Marija. 

Maironio Parke buvo iškilmin
gi pietūs. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. V. Gedmin
tas pakvietė rinktinės kapelioną 
sukalbėti maldą. V. Gedmin
tas apibūdino, kuriam tikslui su
sirinkta ir pakvietė rinktinės pir
mininką, kuris yra paminklo sta
tybos komiteto pirm., A. Zenkų. 
Jis, papasakojo visą paminklo sta
tybos istoriją, kuri prasidėjo nuo 
1976 m., kada Šv. Kazimiero pa
rapijos kleb. kun. A. Miciūnas, 
MIC, jam pačiam tokią mintį 
iškėlė ir po kurio laiko vėl pa
kartojo. 1976 m. kovo 26 d. per 
kuopos susirinkimą galutinai nu
tarta kuopai apsiimti paminklą 
pastatyti. Išrinktas komitetas. 
Pirmininkas A. Zenkus, iždinin
kas K. Čėsna, sekretorė E. Goro 
deckienė, K Prapuolenis, spau
dos reikalams J. Miliauskienė. 
1978 m. į komitetą dar įėjo L 
Parulienė, V. Pajėda ir E. Mei
lus, sr. Pasirašyta sutartis su 
Davis Memorial dirbtuve. Pa
minklo projekto paruošimu dau
giausia rūpinosi A. Zenkus. Pir
mąją auką suteikė veteranas, 
ŠST atkūrėjas, šaulys A. Man
ta utas. I aukų rinkimą įsijungė 
visa kuopa, nes buvo nutarta ne
sikreipti į kitas kolonijas prašy
ti aukų, bet jos pačios atėjo net 
iš Detroito, nekalbant apie mū
sų rinktinės šaulių kuopas ir at
skirus asmenis iš Naujosios Ang
lijos. Paminklas pagamintas iš 
pilko granito, kuriame viršuje 
iškalta Lietuvos Vytis, šone kry
žius ir kiti ženklai, tarp kurių 
viduryje paminklo lietuvių ir 
anglų kalbomis užrašas "Žuvu
siems už Lietuvos laisvę". Apa
čioje Gedimino stulpai, iš šonų 
ąžuolo lapai. Padėkojo visiems pri
sidėjusiems aukomis ir darbu prie 
paminklo statybos, o kurie dar 
neprisidėjo, ypatingai organizaci
jos, kvietė prisidėti, nes dar nė
ra surinkta pakankamai pinigų, 
kad galėtume pilnai išmokėti vi-

>„ A/IA„A-„ ,„<.̂  11: tautines šventes, ne su ma-
Meno Megejų rate- I _ . . ' . . . . 

I zesniu entuziazmu ir religines. 
į Vadus ragino vesti skautišką 
| jaunimą *:esiu keliu. Dr. Vinco 
Į Kudirkos šaulių kuopos pirm. V. 

Meninę programos dalį atliko j Gedmintas padėkojo prelegentui 
ir visiems atsilankiusiems, o skau
tų tėvų komiteto vardu pakvie
tė visus prie kavutės, kurią pa
rūpino skautų tėvų komitetas. 

Taip ir baigėsi ši ilga, visą 
diena apimanti šventė, kuri jun
gėsi kartu su Kristaus Valdovo 
švente 

MIRĖ SIBIRE 
Onos ir Juozo Jusiu sūnus, 

daugelį metų ' iškentėjęs Sibire, 
po ilgos ir sunkios ligos ten ir 

ras, vadovaujamas muz. Z. Snars 
kio, akompanuojant šios parapi
jos vargonininkei O. Keršytei. So
lo dainavo sol. V. Roževičius. 
Choras padainavo Broliai — 
harmonizuota muz. Z. Snarskio, 
Gromatėlė — liaudies daina, 
Gimtuos laukuos, Kur lygūs lau
kai, Partizano mirtis, Ramovėnu 
.maršas. Choras dainavo labai 
gražiai. Parinktas puikus repertu-
aras šios dienos šventei. Gausiai 
plojant, choras dar padainavo: Į mirė. Tėvams giliausia užuojau-
Tykus buvo vakarėlis. Dr. Vinco ta. Jusiai yra gilios patriotinės 
Kiidhkos šaulių kuopos pirm. V. dvasiom lietuviai ir katalikai. Pri-
Gcdmintas visiems padėkojo. klauso Šv. Kazimiero parapijai 

Kariuomenėa atkūrimo minė- •• ** 
jimas pradėta-, šaulių ir skautų 
vėliavų įnešimu į salę. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. Susikaupi
mo minute pagerbti žuvusieji už j ko didžiojoje salėje koncertavo 
Lietuvos laisvę. Prie stalo pa-1 Toronto vyrų choras "Aras" va-
kviesti savanoriai K. Prapuolenis dovaujamas muz. solisto V. Ve-
ir F. Keršis. Naujus kuopos na
rius prisaikdino rinktinės kape
lionas kun. R. Šakalys, OFM. 
Kuopos garbės šaulys K. Čėsna 
ir šaulė J. Miliauskienė buvo ap-1 jūrio daina —V. Kuprevičiaus, 
dovanoti šaulių žvaigždės meda- i Kur tas kelelis — T. Makačino, 

P. Tosti ir Gasparo Arija iš 
"Komevillio" — R. Plunąuette. 

Vyrų choras, lietuviško kaimo 
nuotaikoje, padainavo Pypkės 
dūmai — T. Makačino, Kur Ne
munai jaunų dienų — T. Maka
čino, Oi učia, učia — J. Zda-
niaus, Jei taip būtų — J. Gai
žausko. Nedarydami pertraukų 
solistas muz. V. Verikaitis už
traukė Tavęs nebemyliu — P. 
Tosti ir Udrio daina iš "Pilėnų" 

| — V. Klovos. Kartu su vyrų cho
ru solistas muz. V. Verikaitis pa
dainavo: Mano kaimas — Kov-
bojų daina ir užbaigė koncertą 
su daina Aras — J. Gorino. Cho-
r ^ A

P c a S ^ k ° • h \ 7-&\ I I * deklamavo. Buvo gražu stebė-ARAS. Chorui ir solistui akom-L- v . ., , . ~, . 
. „, . , , , ti mazui u vaidybą ir dainas, gar-

panavo muz J. Govedas dabar- L , m o l ^ o j a i u ž l f c t u v g k ą a u l d ė_ 
tims mergaičių choro Aidas di- . . . 

tos, bet iš Springfieldo, New Bri-
taino ir Bostono, programai ves
ti pakvietė ramovėną, skyriaus val
dybos narį Vaclovą Nenortą. 

Kazimieras Jankūnas, iš N. J., 
skaitė paskaitą apie kariuomenės 
kūrimąsį. Po trumpos pertraukos 
prasidėjo minėjimo meninė pro
grama, kurią atliko Hartfordo jau
nimo tautinių šokių grupė "Ber
želis", paruošta Dalios Dzikienės 
ir Hartfordo lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokiniai nuo 7-
rių iki 14 metų amžiaus viso 30 
berniukų ir mergaičių, paruoš
tų mokytojos Lionės Simonai-
tienės. Dainavo tautines dainas 

urną. 

RAMOVĖNU ŠVENTĖ 

Lapkričio 25 d. Maironio Par-

rikaieio. Choro klausėsi prie sta
lų susėdus pilna salė žmonių. 

Pradžioj choras padainavo: 
Gimtinė — V. Budrevičiaus, Pa-

kininkavo jo septynmetis anū 
kas Paulius Nenortas. Po progra
mos vyko visų bendros vaišės, pa-

rigentas. Lietuvių Labdaros drau
gijos pirm. K Adomavičius, ku
rio iniciatyva šis koncertas buvo 
rengiamas, visų susirinkusių var
du išreiškė gilią padėką muz. so
listui V. Verikaičiui. Muz. kompo
zitoriui J. Govėdui ir tiems pui-! rengtos hartfordiškių ponių ra-
kiems gražiai dainavusiems vy-|movėnių. Vaišių metu buvo pa-
rams. Atsidėkodamas solistas j sidalyta įspūdžiais. Dr. Stankai-
muz. ir choro diregentas įteikė:tis savo kalboje pažymėjo didelį 
pirm. K. Adomavičiui visų choro \ Lietuvos kariuomenės įnašą auk-
vyrų pasirašytą pirmą "Aro" cho- i lėjant Lietuvos jaunimą. Bostono 
ro nuotrauką ir padainavo dar t ramovėnu pirm. Jonas Vizbaras 
vieną dainą. Šio vyrų choro, ku- iškėlė Lietuvos karinės tradicijos 
ris taip gražiai dainuoja visa šir- tęstinumą ir jos įtaką nepriklau-

Meninę programą tvarkė Vac
lovas Nenortas, o jam uoliai tai-1 jj£" f ^ į į ^ S į darbų'yTa ne 

tikinčiųjų suprato ir įvertino Kris
taus Valdovo metinę šventę, uo
liai budėdami ir melsdamiesi. 

— Eucharistinė diena VJ At
simainymo parapijoje buvo iški
liai švenčiama XII. 4. Šven
toji valanda buvo vakare, daly
vaujant tikintiesiems ir žymiam 
skaičiui kunigų. Specialios pa
maldos, giedojimai ir kun. prof. 
Vlado Jaskevičiaus, SJ, pritaiky
tas pamokslas. Didinga procesija 
buvo užbaigta ši svarbi metinė 
parapijos šventė — Eucharistinė 
diena. Bažnyčia buvo papuošta 
gyvomis gėlėmis, daugybe žva
kių. Dalyvavo daug tikinčiųjų, 
parapijos organizacijų ir vai
kučių. 

— Kūčios. Prisirengimas Kalė
doms lietuvių labai branginamas 
paprotys. Lietuviai stengiasi tą 
paprotį palaikyti ir prie Kūčių 
stalo pabendrauti, palinkėti vie
ni kitiems Šventų Kalėdų. Lietu
vos vyčiai, Atsimainymo parapi
joj rengia kūčias savo nariams 
ir kitiems gruodžio 17 cL, sekma
dienį. Bus tradiciniai valgiai ir 
pritaikyta programa. Rengia vy
čių 110 k. Maspeth, pirm. Jonas 
Adomėnas. 

— Šventų Kalėdų pamaldos 
prasidės Bernelių mišiomis 12 vai. 
naktį. Visi lietuviai stengiasi da
lyvauti kalėdinėse Mišiose. Kalė
dų. Dieną mišios bus kaip sekma
dieniais ir vakare 7 vai. 

— Padėkos dienos proga ren
kami vartoti, bet tinkami rūbai 
ir avalinė, kuriuos sutvarko ir 
įteikia reikalingiems pagalbos, 
parapijos uoliosios sesutės. 

— Lietuvos vyčių 110 kp., 
pirmininkaujant Jonui Adomė
nui, labai išaugo ir plačiai vei-

dis yra jų vadovas solistas, mu
zikas ir dirigentas, didelio pasi-

somybės kovose, vaizduojant Va
sario 16-tosios aktą. Savanoris-

ryžimo ir neišsemiamos energi- kūrėjas Špakauskas papasakojo įdo-
jos V. Verikaitis. Jo ryšys su cho- Į mių fragmentų iš kautynių su 
ru pagristas abipusiu pasitikėj i- J bolševikais prie Jėzno, 1919 me-
mu. Jau su pirma daina choras 
pavergė klausytojus, kurie iki kon 
certo pabaigos nepagailėjo entu-

tais. Buvęs Marijampolės vals
čiaus sumanus administratorius 
ir ilgametis viršaitis Kidolius savo 

ziastingų plojimų. Puikus ir dai- j žodyje pareiškė ir kritiškų pasta-
nų repertuaras. Įvairūs tempai, j bų dėl kalbų formos ir pobūdžio, 
lengvai klausytojams supranta- Dar kalbėjo keli senosios kartos 

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę pastatytas Worcesteryje prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios. Pašventinimo iškilmėse lapkričio 26 d. daly
vavo 500 žmonių. Paminklo statybą suorganizavo lietuviai šauliai. Pa
minklo nuotrauką ir trumpą aprašymą išspausdino The Evening Gazette 
dienraštis lapkričio 27 d. laidoj. Nuotr. E. Meilaus 

lietuviai. Visų svečių nuotaika 
buvo šventiška. 

mos dainos su žinomomis kelio
mis operų ištraukomis. Per visą 
koncertą salėje buvo mirtina ty
la ir uždraustas rūkymas. 

Po koncerto buvo Maironio 
Parko šeimininkės E. Kauševi-
čienės su visu Jos personalu pa-j 
ruošta vakarienė, muzika, šokiai ATSIMAjNYMO PARAPIJOJ 
ir kiti priedai, o vyrai savo skam
biais balsais praturtino šį vaka
rą lietuviškomis dainomis. Daly
vavo koncerte miesto meras T. 
Early su žmona, Šv. Kazimiero 
parapijos kelbonas kun. A. Mi
ciūnas, MIC, kitų organizacijų 
pirmininkai, daug lietuvių ir iš 
kitų kolonijų. Koncertas visiems 
paliko gražius prisiminimus. 

J. M. 

Hartford, Conru 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 60-TIES METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Minėjimas pradėtas lapkričio 

26 d. 9 vai. ryto Šv. Mišiomis Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioje, kurias atnašavo kun. Juo
zas Matutis už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus karius, sava
norius kūrėjus, partizanus. Lietu
viškos organizacijos: ramovėnai, 
skautai, Amerikos lietuviai karo 
veteranai Post Nr. 7 ir šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos mo
kintai dalyvavo su vėliavomis. 

Pagrindinis šventės minėjimas 
vyko Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo patalpose 227 Lavvrence S t 
2 vai. po p.. Iškilmingą minėjimą 
atidarė Hartfordo "Ramovės" sky
riaus pirm. Petras Simanauskas. 

J. V. Sadūvas 

Maspeth, N. Y. 

—Kristaus Valdovo šventė, 
atšvęsta lapkričio 26 d. Mišių 
metu paminėta Kristaus Kara
liaus šventės prasmė žmonijos 
gyvenimo dvasingumui pakelti. 
Visi tikintieji buvo ragina
mi melstis prie Šv. Eucharistijos 
nuo 1 lig 4 vai. p.p. Labai daug 

seniai surengtas Atlanto pakraš
čio apskrities suvažiavimas su pa
maldomis, posėdžiais ir gražiomis 
vaišėmis. Savo susirinkime, lap
kričio pirmą pravedė pasikalbė
jimą su Lietuvių Katalikų religi
nės šalpos direktoriumi ir Vy
čių Lietuviškumo komisijos pirm 
kun. K. Pugevičium, apie Lietu
vių pasipriešinimą prieš okupan
tus Lietuvoje. Vyčiai nutarė pa
dėti neteisingai nuteistiems, ra
šyti jiems Kalėdų sveikinimus, 
rašyti protesto raštus okupantų 
vadovybei. Susipažino ir įsigijo 
naujai išleistą dr. V. Vardžio 
knygą apie Lietuvos Katalikų per
sekiojimus Lietuvoje, ypač sutarta 
melstis už Lietuvą ir platinti in
formaciją — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką anglų kalba. 
Daug vyčių nori labiau pramok
ti lietuviškai kalbėti ir skaityti, 
todėl po kiekvieno susirinkimo 
jie kalbasi lietuviškai ir išmoks-

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

KAL2DŲ EGLUTE 

šių Kalėdų proga apdovano
kime mažuosius tuo, ko jiems 
labiausiai reikia — dėmesiu ir 
jų pastangų įvertinimu Cleve-
lando apylinkių lietuviai galės 
tai padaryti Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos rengiamoje 
Kalėdų eglutėje, kuri įvyks sek
madienį, gruodžio 17 d., 11:30 
v. r. DMNP parapijos didžiojo
je salėje. 

Pradžios mokyklos mokiniai 
suvaidins vieno veiksnio vaiz
delį "Kūčių vakaras", kurį re
žisuoja mokytoja Amanda Mu-
liolienė, talkinama kitų pra
džios mokyklos mokytojų. Vaiz 
delyje pasirodys ir mokyklos 
liaudies instrumentų orkestras, 
vadovaujamas muz. Alf. ir 0. 
Mikulskių-

Atvyks ir Kalėdų senelis. 
O kad jis nė vieno vaiku
čio neužmirštų, tėveliai prašo
mi savo vaikų dovanas atnešti 
į salę prieš pamaldas. (Tinka
miausia dovana — lietuviška 
knyga.) 

Po programos, kuri nebus il
ga ir nenuvargins net ir mažiau 
sių svečių, Tėvų komitetas vi
sus skaniai pavaišin. 

Visi lietuviai — dideli ir ma
ži, jauni ir seni — kviečiami 
eglutėje pobendrauti, pagilink* 
minti ir pasidalyti mažųjų 
džiaugsmu. V. A. 

ta daugau lietuviškų posakių. 
Vienas didžiųjų vyčių rūpestis — 
kaip įtraukti daugiau vyčių ir 
lietuvių dalyvauti Lietuvių para
pijų lietuviškose mišiose, chore 
ir lietuviškame veikime. Kiekvie
ną trečiąjį mėnesio sekmadieni 
jie dalyvauja Atsimainymo para
pijos bažnyčioje sumoje, kuri lai
koma lietuviškai. 

K.R. 

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

Visos programos iš WOPA 
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto, 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO. UJU 60629 
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I Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
I JONAS NARBUTAS 

| Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 
E m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje so-
| telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą liečiančios me- £ 
jjj džiagos ir daugybė nuotraukų. 

E Užsakymus siųsti: 
1 "Draugas", 4545 W. 63rd St.. Chieago, DL 60629. 
= Illinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų. = 
i i 
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Į AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
| VAIDILŲ KANKLĖS Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Cturttonis" 

i GROJAME JUMS įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lttraania. ottastias, vadovau
jamas Algirdo Modestavifiaus. Įdainavo Arūnas Gst-
paraitls. 

i SU ŠOKIU IR DAINA įgrojo L.S.T. Korp! Neo-LMbuania 

| KALNUOS DAINUOJA Kvintetas "BALTIJA** ir L.S.T Korp! Neo-LKbaante 
maestras. 

1 KOKIAIS KELIAIS 
I AŠ KELIAUSIU 

vo "BALTIJA vyrų 

plokštelė 

I užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcago, IH. 
60629. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokitelę persiun
timui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

Užsakymams t Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto išlaidotas. 
'•uiiiiiiiiiiiiiHitmnniiMHitiiiiuitiiiiiiiiiiiiiniiHiiiHiiiiiHitiiiiiiiiiiniiiiiHiHitiifiiifiiHiiiifitttv 



6 DRAUGAS, penktadienis , 1978 m. gruodžio mėn. 8 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. pyje Lietuvos partizanų kovoje 

prieš okupantus žuvo virš 30.000. 
Si diena yra pašvęsta prisiminti KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

LB Palm Beach apylinkės val
dyba lapkričio 19 d. Hilton vieš
bučio gražioje pokylių salėje su
rengė kariuomenės šventės minė- j A V a r ' ̂ tnose Vakarų pasaul 
jima. Priei minėjimą wip>nWtiftl. . ^ ... T ; o t l ] v r i c noi5vaHnn<! 
administracijos buvo patiekti 
priešpiečiai. Apylinkės pirm. Z. 
Strazdas^atidaręs minėjimą,trum
pu žodžiu apibūdino šių dienų 
kariuomenės šventės minėjimo 
reikšmę ir prasmę. Jis gražiai, tvar
kingai pravedė minėjimą, pareikš
damas padėką visiems taip gau-
sisi atsilankiusiems, nuoširdžiai 
padėkojo kiekvienam programos 
dalyviui ir pristatė iš toliau at
vykusius svečius bei kitų organi-i 

klubui. Susirinkime buvo n u 
tarta nusipirkti sklypą. Bendroje 
kasoje buvo jau 4.000 dol. Buvo 
paskirta septynių vyrų komisija, 
kuri surado sklypą prieinama kai
na ir susirinkime buvo nutarta 
minėtą sklypą nupirkti. Pradžiai 

j pinigų davė kelerių akrų savi- Į 

V A N D E N S K E L I 4 
U Ž T V E R Ė D U M B L I A I 

Prancūzijoje , B r e t a i n ė s pieti- j 
nėję pakrantėje , katas trof i ška i ' 
greitai g a u s ė j a mi lž in i škųjų! 
dumblių. Jų i lgis s iekia net 50 ( 

metrų. P e r dieną j ie u ž a u g a ! 

C L A S S I F I E D G U I D E 

ir pagerbti ir šių dienų JJetu-1 n i n l f a s A § i s ( S h a y I š l e i s t i ; ijd 30 cent imetrų , š i e dumbliai 
paskolų lakštai ir sėkmingai iš- j daugiau™* a u g a Čilėje ir Kala-vos pogrindžio didvyrius: Kalan

tą, Kudirką, Sadūnaitę, Petkų ir į į d u o t i 1 3 
daugelį kitų. Paskaitininkas baig- ' 
damas pareiškė, kad mes būdami 

io 
kraštuose Lietuvos neišvaduosi
me. Ją išvaduos buvusių savano
rių — kūrėjų, karių, šaulių ir 
partizanų sūnūs ir dukros. Jiems 
reikalinga moralinė ir materiali
n ė pagalba. Kol tėvynės laisvini
m o laikas ateis, mūsų visų pa
grindinis tikslas ir uždavinys iš
laikyti lietuvybę, išugdyti patrio
tinę jaunąją kartą. Paskaita hm-
vo visų išklausyta su dideliu dė
mesiu. 

Meninę programą atliko valdy 

orris su Naujokaič iu f ° ™ 3 0 J e , o į Bretaniją jų , ma 
tyt , u ž n e š ė laivai. 

Dumblia i gali pažeisti biolo
ginę p a k r a n t ė s zonos pusiau
svyrą, j ie taip pat t rukdo lais
vai plaukiot i la ivams, o ypač 
kiiudo pakrančių laivybai , jm. 

paskolino po 8.000 dol. T a d a bu
vo pareikštas visų tvirtas noras 
statyti mūro pastatą ir steigti sa
vo nuosavą klubą. Vis i l ietuviai 
entuziastingai pritarė ir stvėrėsi 
darbo. Vežė plytas ir kitą staty
b inę medžiagą, kasė žemę pama
tams, maišė cementą. I — • . ... _ 

| po raudoną gvazdiką. Po to visi 
1953 metais birželio 24 d. įvyko i buvo pakviesti vakarieniauti. Po 

klubo susirinkimas, kuriame pade- į vakarienės prie geros styginio or-
kota Paukštaičiui Naujoka ič iu i , ' kestro muzikos buvo šokiai. Visų 

gražiai su dideliu įsijautimu pa
deklamavo partizano Žilvino po
emą Sesei partizanei. 

Po minėjimo buvo aplankyta 
dail. A Petrikonio Art Gallery. J i e m s s u g i e d o t a 

Joje matėme labai daug ir labai • K J u b o p r o g r a m ų v e d ė ] a K 

gražių naujų kūrinių, 
ruoštų jo parodoms 

zacijų atstovus. Buvo sugiedoti ; b o $ v i c e p i r m . A . Biliūnienė, labai 
Amerikos ir Lietuvos himnai . I n - ' 
vokaciją paskaitė kun. A Senkus. 
Tylos minute buvo pagerbti sava
noriai —kūrėjai, kariai, šauliai, 
partizanai ir visi lietuviai mirę ko
voje už Lietuvos laisvę. 

Valdybos vicepirm. P. Mikšys 
pristatė šios šventės minėjimo pa- j 
grindinį kalbėtoją Lietuvos ka- j 
riuomenės gen. štabo kapitoną Br. i 
Michelevičių, pareikšdamas dide
lį malonumą jį pristatyti dar ir 
dėl to, kad jiedu yra baigę tą pa

čią Panevėžio gimnaziją. B. Miche-
levičius, gimnazijoje būdamas dar 
tik šeštos klasės mokinys, pasižy
mėjo visuomeniškumu — 1925 m. 
įsteigė jūrų skautų vienetą, o 
1934 m. jau Kaune buvo visų 
jūrų skautų skyrių vadovu prie 
generalinio skautų štabo. Karo 
mokyklą baigė 1931 m. ir aukš
tąją karo mokyklą, gen. štabo sky
rių 1939 m. Užėjus Sovietams ir 

Noreikai, Žiugždai, Martynui , Ro 
žanskiui ir Norriui. T u o būdu di
džioji lietuvių talka įstengė pa
sistatyti savo klubą ( 3 6 5 5 N . W . 
34th St. Miami) , kuriame šian
dien visi susirinkę džiaugėsi. 

dalyvių nuotaika buvo pakili. 
/ . Narūne 

• •»—t t.I.L A S Kol * 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos. :r kt., 
plytelės. Glass blocks. SinKos 
vamzdžiai išvalomi elektra, (ia- j 
lite Kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto j 
arba po 5 vai vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 
mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimininiiinimiim 
iūiiiiiiiiiiuilliiiiiimiiiiiiimmiiiiiilillii 

M. A. Š I M K U S 
NOTAKV PUBLIC . 

l.NCOME TAX StUtVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 234-7430 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
llllllllllll(llltilllllllllllllillUlllliUllilllJil< 

B E A L E S T A T E 

UUHHHHUUUHmHJ 

ŠVENČIŲ 

HELP VVANTED — MOTERY i 

Klubo pirmininkas P. Šilas pa
sakė turiningą kalbą apie pasižy
mėjusius klubo organizatorius. 

metų. 
Kodą-

į a u pa- i . i • • . . . .' . r : t iene pagarbiai pamineio miru-įvykstan-1 - • , ,& - ; . ; . . . J -.. sius kiubo narius, ju atminimui 
čiom 1979 m. sausio 6 ir 7 dieno- • u ž d e g d a m a ^.aką Seniausiems 

liiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiii 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. Ii jų trys buvo pre
mijuoto*. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m.. Viršeli* dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
16.30. Užsakymus siusti: 

W. ttrd Street, 

mis St. Petersburge Lietuvių klu
be ir vasario 4 d. Miami lietuvių 
klube. 

A. B. Michelevičiai ir valdybos 
nariai su šeimomis pirm. Z. Straz
do buvo pakviesti i jo rezidenci
ją ir pavaišinti skaniais M. Straz
dienės pagamintais valgiais. 

P. Mikšys 

Miami, Florida 
MIAMI. FLA. KLUBO 

ŠVENTĖ 

Sekmadienį, lapkričio 26 d., 

DRAUGAS, 444$ 
Chfcaga, I1L ma» 

klubo nariams J. Jankienė prisegė , uiiiHiitUHiiiiitiintiuiittiiiinitiiiiitiit 

iHllllimilllllIlllllllliilllllliiilliiiiiiiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš IUŪ.-U sandeliu. 
COSMOS PAUCELS E A P R E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3333 S. HaLMed St.. Cbk-aco, UI. 6<>W 
ibOl W. 69tb St., Cblcago, III. S065» 

relei.: t»25-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas. 

lllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIUUttlilI.liltlIll 
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l'AC KAul . KSLPUfcSS AtitNCY 

JL\KUA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI LIETUVĄ 

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

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
lUHiutii iHtiimumi 

ML GreenwoodV Giminingoms šei
moms gyventi 4 ar 5 miegamųjų mūr. 
namas. Puikiame ^tovy. 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. 

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

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

Svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 

i naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 
Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 

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

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au-
garažas. Apie $6000.00 pajamų. 

Cook - Housekeeper 
L I V E EN. CAR R E Q U I R E D 

Double Pay. Catholic Rectory. 

T E L . — L U 2-2266 

IŠNUOMOJAMA — POR RENT 

IŠNUOM. 5 kamb. apšild. butas 
su garažu. 

Skambint 476-2290 

» 
! 

Labai pageidaujamos gerus rūšies ' to 
i>rekės. Maistas Iš Europos -audėlių. i . - i -u r_* A.7 
^608 \v. 6» st., Chicag... ',0b2*. 1 Naujas stogas ir gazu .šildymas. Ap 

TEL. — WA S-27* 
llllllllllllllllllllllIIIIUIIIIIIIIIIIi lllllllll 

įjungus Lietuvos kariuomenę į j L ie t Amer. Pil. klubas šventė sa- j 
raudonąją armiją. 1940 m. r u g - ( V o 25-ąjį gimtadienį, kai senieji į 
piūčio mėn. dezertyravo ir pasi- i ateiviai pastatė klubo pastatą. | 
traukė į Vokietiją. Berlyne Lietu-

Novri 
dableDenturcs 

vos pogrindžio vadovybės paves
tas du kartu grįžo Lietuvon, 
(slaptai pereidamas sovietų dali
nių stropiai saugomą s ieną) , ir 
užmezgė ryšius su Lietuvoje 

esančia pogrindžio vadovybe. Tas 

Pradžia buvo sunki. Miami lietu
viai susirinkdavo sekmadieniais 
pas A. D . Kaulakius didžiuliame 
sode, arba pas gerai pasiturintį 
Praną Mockų jo name ir nema
žame sode. Tačiau vieną sekma
dienį susirinkusieji ėmė galvoti, 

ryšių tinklas padėjo pabėgti dau- j kad laikas būtų susiorganizuoti ir 
geliui lietuvių. Per visą antrąjį turėti pastovias patalpas savam 
pasaulinį karą, kaip karininkas, — — 
dalyvavo karo veiksmuose prieš iiiiiiillliiiiiiiiillilliiniiiiiiniiiiiiiiiiiinii 
Sovietus. Yra rašęs Karde, Mūsų < DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
Žinyne, Karyje, Drauge, Dirvoje, j LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
Margutyje ir t t Buvo pristaty-, knygoje: 

Cttstom 
License 
Made 

fitbV 

lašt. 

ta ir jo žmona Aldona Michelevi-
čienė, kaip mūsų spaudos bendra
darbė. 

Paskaitininkas Br. Michelevi-
čius savo stropiai paruoštoje pas
kaitoje be kita ko pareiškė, kad 

• "MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Rsyga yra tik teologinė, ji dėl |ao 
mių vietovių aprašymo Ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa-

dominčiam Lietuvos istorija ar v.e 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
pal. — kaina $3.00. Galima ją įsigyt) 
"Drauge". 

i 
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D A I N Ų IR ARIJŲ REČITALIS 

TLK T A U VIENAI 

*T, . • ?, „„fi „ „ „ c „rį_ i siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
Si kanuomenes švente mums p n - AtwniJiitm T j f ! f u v o , iMriiA „ ^ 
mena nepaprastą mūsų tautos 
įvykį _ atkūrimą Lietuvos gink
luotų pajėgų ginti paskelbtai Lie
tuvos nepriklausomybei. Vasario 
16 d. aktas būtų likęs tik gražiais 
žedžiais, jei savanoriai — kūrė
jai, kariai ir šauliai aukodami sa
vo gyvybes nebūtų iškovoję Lietu
vai laisvės, kuria džiaugėsi per 22 
metus. Sis vienas iš gražiausių 
Lietuvos laikotarpių sustioniiO 
lietuvių tautini sąmoningumą ir 
išugdė naują, šviesią kartą. Pas- | 
kaltininkas apgailestavo, kad dar ' 
ir šiandien mūsų tarpe pasitai
ko "sudemokratėjusių" lietuvių, 
kurie kaltina kariuomenę, kad ne
pasipriešino komunistų invazijai. 
Deja, kariuomenės vadovybė ka
ro neskelbia be vyriausybės įsa
kymo. Vyriausias karinių jėgų 
viršininkas, valstybės preziden
tas ir krašto apsaugos mmistens 
sakė, kad reikia kariauti, bet jie ne
rado pritarimo kitų ministrų tar
pe. Paskaitininkas neabejojo, kad 

'jei būtų buvę kariaujama, tai tie 
patys kritikai šauktų, kam girdi, 
reikėjo tūkstančius jaunų vyrų 
išžudyti, kada aiškiai buvo ma
tomas neišvengiamas pralaimėji
mas. Kariuomenė buvo už pasi
priešinimą, nes, prasidėjus Vokie
tijos su Sovietais karui, visa tau
ta, įskaitant ir likusią kariuome
nę, spontaniškai sukilo su ginklu 
rankose prieš okupontą. Siame 
1941 metų sukilime žuvo 3000 
rietuvių. Pasauliniam karui pasi
baigus, 1945 — 56 metų laikotar-

WUh a clean 
turai look na $129 f< prtced at *•*=> * * 

futtuppe*orlower. 
Guaranteed. 

E«<*E«*»*»o*«r Ency 1-90 
c* Co«qress u at Har*er^ 

• • ».C)Q»Y ' »Q 

For uppointntenl coli: 
(3T2)383-0088 
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ŠERĖNAS perkraustc aidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

M L — H A 5-8083 
iiimimmiiiimmiiiiimiiiHimiiiiiiiiim 

IO <7c — 20% — S0% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa.s mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 H Wrst 95tb Street 

Cbicago, UUnois 
Telcf. G\ 4-8654 

sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui '<uksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 We$t 71 s! Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
iiiiiiimiiuiiimiiiimimiMiimitiiiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicajro, 111. 60632, telef. 9*7-5980 

iiiiiiimiiuifiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimmihiiiiiiii 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšia grindis. 
4. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIII 
iiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiHiiimiiiiimimii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

namų pardavimo įstaiga tapo priimta 
į 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 j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite piatų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

I S I G I h i l E U A B A h 
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Puiki dovana — bet karia 
proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGKA2TNTA 

LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spauaiuvA 
laleido septintą laidą šioe puplia 
rios virimo knygos. J. Daužva»die 
a* vėl patikslino Ir pagražino sią 
įaida naujais paruošimais 

Tai geriausia dovana aaujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap 
dovanoja kitataučius supažindip 
darni juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose Ir orgsnla-
cijoae. 

Knyga yra labai gražiai Įrišta ir 
su spalvotomis iliustracitomis LA 
bal patogi vartojimui 

Užsakymas ciųsti: 
DRAUGAS, Knygą Skyrius 

4545 W. C3rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite 20 
centų mokesčiams. 
NIUIIIIIIIIIIIIinilllllll!llllllllllillllllllHI> 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

: ^ 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 

f B V Y N E I AUKOJAM 

GARBfi T A U , VIEŠPATIE 

A U K U R A S 

J o n a s Vazne l i s . Prie p iano Aleksandras Kučiū-
n a s . — T a m s i o j nakte lė j , Dzūkų kraš tas , Žalio
j o j lanke lė j ir k i tos da inos . K a i n a $6.00 

Į g r o j o L.S.T. Korp Neo-Lathuania o r k e s t r a s su 
A l g i u Modestu , V y t a u t u P a s k u m ir Z i g m u Mi
kuž iu , Jr . — D v i g i taros , Tau dėkoju, Negerk , 
2 a l i laukai , S a p n a s ir k i t o s dainos. K a i n a $6.00 

L ie tuv ių Meno ansambl i s D A I N A V A . Kur bė
g a Sesupė, J ū s berneliai apgavikai . L ie tuvia i 
e s a m e m e s g i m ę ir k i tos . D ir iguoja S tepas 
Sodeika. K a i n a $5.00 

L ie tuv ių Meno ansambl i s D A I N A V A . Tyl iąją 
o a k t j . S v e i k a s , Jėzau, g imus i s , L i n k s m ą gies
m ę m e s užtrauks im, Malda žuvus iems ir ki tos . 
D ir iguoja S t e p a s Sode ika ir A l g i s Š i m k u s 

K a i n a $ 5 0 0 

A l f o n s a s Mikulskis — dirigentas . Kank l ių or
k e s t r o v a d o v ė — Ona Mikulskienė. At l i eka 
V y s k . V a l a n č i a u s l i tuanis t inės m o k y k l o s an
s a m b l i s . K a i n a $5.00 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, 111. 60629 
Užsakant pridėti 50 centų už bekvieaą ptokAtcic perstantlmui. IUujois gyventojai taip
gi moka 5% mokesčių. Užsakymams 1 Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto išlaidoms 

U 
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iiiiiimiiiiiiiimiiHiiMiimiimummiiiiii 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

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

imimiimiiiiiiiiiHimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiE 
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NAMŲ APSITYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3M0 
iiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimin 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla-
Ciai naudoja. Bet tinka ir visų luo 
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų 
mu. 

•aiĮSU m PARK 
23 metų, 5% kamb. mūr. 3 miega

mi. 40 p. sklypas. Gazu šildymas. 2 
maš. garažas. Arti 71-os ir Lawn-
dale. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

D fi M E S I O 

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 Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gėlių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-

patarnavi- į j j t e į^eų pasirinkimą lietuviškų kny-
m 

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

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

"Draugo" adresas: 4545 W«rt 
68rd S t . Chirago. OI. 60629 

miiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiitiiiiuiiitii, 

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

Remki t tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge' 
Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

DIDELĖJE FIRMOJE 
ĮVERTINTAS INŽ. 
VLADAS EIKINAS 

Su "Draugo" skaitytojais noriu 
pasidalinti brocktoniečių Antano 
ir Onos Eikinų antrojo sūnaus 
Vlado gražiu įvertinimu. De Leuw 
Carther Co. Bostone, Mass., kur 
jį paskyrė raštinės viršininku. 
Ši firma JAV turi 5 skyrius ir 5 
užsienyje. Visuose 10 skyrių dir
ba per 1,000 inžinierių. Jie ruošia 
transportacijos ir kelių projektus. 
Visuose skyr. metinė apyvarta sie
kia 40 mil. dolerių. Vladas Eiki-

nas inžinerijos specialybę yra įgijęs 
Bostono universitete. Šioje b-vėje 
dirba jau keliolika metų. Buvo 
•komandiruotas į užsienį. Dabar 
su žmona Marija ir dviem sūne
liais gyvena Mingham, Mass., už 
Brocktono ribų. Tačiau priklauso 
Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai, laisvalaikį skiria Brock
tono šokių ansamb. Sūkuriui, yra 
valdyboje reikalų vedėjas. Anks
čiau dainavo parapijos chore ir 
vyrų sekstete, buvo Brocktono 
Lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkas. 

Džiaugiasi motina Ona Eiki* 
nienė (tėvas miręs), vyr. brolis 
inž. Vytautas su šeima, uolus lie
tuviškosios dirvos purentojas, 
dainuojąs chore, vyrų sekstete, 
sportuoja. Džiaugiasi ir jaunesnis 
brolis Romas. Ne mažiau džiau
giasi ir lietuviškoji visuomenė 
Vlade Eikino darbštumu ir įver
tinimu. 

Inž. Vladui Eikinui sėkmės atsa
kingose pareigose De Lemv Cart
her Co. ir lietuviškoje veikloje. 

tarė ir atsisveikinimo žodį, iš- Į P h f l a c l e l p J l i a , P a 
keldamas savanorių reikšmę at 
kuriant Lietuvos nepriklauso
mybę. Baigęs kalbą, įdėjo į kars 
tą dėžutėje iš Lietuvos žemės 
žiupsnelį. Dėžutę, aprištą tauti
niu kaspinu, su lietuviška že
me, įteikė Astrienė, Vėliavą, 

Sibiro 
lose. 

Po pamaldų parapijos salėje 
ar. Albinas Šmulkštys skaitė 
progai pritaikytą prasmingą 
paskaitą. Prelegentas kiek il-

. giau sustojo prie charizmatinio 
trijų dalių. Lapkričio 25 d. per į j u d ė j i m o P a s k a i t o j e b u v o pa_ 

koncentracijos stovyk- DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 8 d 

KRISTAUS VALDOVO 
ŠVENTĖ 

Šventės minėjimas susidėjo iš i 

, Bendruomenės balso radijo va- \, kuria buvo padengtas karstas,1. . . . , _ .. mmeta u- Tonno drobule. 
parapino V. E S " ^ " S L ^ ^ p S ; ^ A 3™^' « * * * — 

Bažnyčioje pamaldas a t n a - s l u a p i e PfV- V ą P f * !ši% Paskaitos dalį, pastebėjo, 
savo kun. I T*ška ir pasakė:^6 g ™ * ^ v ^ V e r ^ T ^ ^ ^ ° ^ " £ " " £*• 
atitinkamą pamokslą. Pamaldų;1* ^ ^ •? v i r ^ u s v o l e r t * s - | r i ų s r f ^ mokslininkų su labai 
metu susibūręs 'oclsingųjų bū: Sekmadienį Šv. Andriejaus j jautriais aparatais tiria dro

bulę. Išsamūs tyrimų rezulta
tai bus paskelbti vėliau. 

Po paskaitos įvyko diskusi
jos. Konstatuota, kad pas tik
rus cbarizmatikus, jų šeimose 
vyrauja nuostabi ramybė, gilus 

rys giedojo lietuviškas giesmes, I bažnyčioje buvo atlaikytos Phi-
palydint vargonais muz. A. ; ladelphijos ateitininkų užprašy-
Kamsickaitei. j tos šv. Mišios, kuriose su vėlia-

I kapus palydėjo ilga vilkst; į va organizuotai dalyvavo jauni
ne automobilių. Kapuose apei, masį Auką nešė ir lekciją skai-
gas atliko kun. Treška. PabaiĮtė sendraugiai ateitininkai. 
gai buvo sugiedota Marija, Ma- šventei didingumo pridavė so- j nuoširdus tikėjimas. 
rija. listės Onos Šalčiūnienės gražus į Dr. Šmulkštys siūlė prie Šv. 

Kazimieras Alkevičius šei- į giedojimas. Ji atliko L. Van' Andriejaus parapijos įsteigti 
mos ir giminių vardu visiems Beethoveno "Jį garbina dangus" i charizmatikų būrelį. 

ir Cesar Franck "Pareis Angeli-! Minėjimo dalyviai buvo pa-
cus". Mišios buvo aukojamos; vaišinti kava ir ateitininkių 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės,: skoningai paruoštais užkan-
kenčiančius kalėjimuose bei'džiais. Bi\ Vaikaitis 

padėkojo ir pakvietė 
giems pusryčiams į 
restoraną. 

gedulin-
Lanning 

f*. 

Baltimore, Md. 
BALT1MORĖS SPORTO 

KLUBAS 

mokslino sūnų ir dukrą. Mirė 
spalio 27 d Buvo pašarvotas 
Barto laidojimo koplyčioje. Čia 
atsisveikinti buvo susirinkusi 
beveik visa lietuviška visuome
nė, netekusi savanorio kūrėjo, 
kuris kiekvienais metais daly
vaudavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose ir aukoda
vo Lietuvos laisvinimui. Būda
mas ramaus ir taikaus būdo,, 
LB susirinkimuose ramiai iš-

| klausydavo įvairių pasisakymų, 

Po Toronto ir vasaros žaidy
nių Baltimorės sporto klubas ak
tyviau pradėjo veikti. Nuo rug
sėjo mėnesio klubas turi tris tinkli
nio komandas vieną moterų ir 
dvi vyrų. Be to dar yra dvi kėg
lių komandos, šachmatininkų 
ir pašliūžininku. Klubas kitais 

Staiga mirus Tauriam Lietuviui, Pasišventusiam 
Gydytojui ir PLGS Aktyviam Nariui 

A. t A. Dr. BRONIUI RADZIVANUI, 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga reiškia gilią 
užuojautą liūdesio valandoje žmonai, sūnui, anū
kams ir giminėms. 

PLGS Centro Valdyba Kanadoje 

AUKOTOJU SĄRAŠAS Už MIRUSIUS 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 

Už a. a. E. Bačinska: 
Praurimš ir Leonas Ragai 
Chicagos Liet Teniso Klubas 
Agnė ir Romas Maletos 
Už a. a. Igną Batūra: 
Jonas ir Ona Jagėlai 
Juozas Liutkenis 

., Marija Sabukonienė 
metais planuoja suorganizuoti • J l i r g i s - , l į W tfr 
minkšto sviedinio komandą. Ke- į Mykolas Bajorūnas 
Ii klubo nariai žaidžia lauko ir! Už a. a. Povilą Kalvaitį: 

okieiiė atiduodavo savo įnašą LB rei
kalams. 

Atsisveikinimo apeigoms, ku
rios buvo spalio 29 d., vado
vavo LB apyl. pirm. Pr. Turū-
ta. Garbės sargyboje stovėjo sa 

A. a. Vincas Alkevičius, s a v a i p ™ kūr^f atf; • * • * • 
noris kūrėjas, mirė, palikęs * - | ****** J ; J o n a ! t l S > teUtme 

Grand Rapids, MicK. 
KEJT&JA LIETUVOS 

LAISVINTOJAI 

stalo tenisą. Klubo pirmininkas 
yra Algirdas Veliuona, vicepirmi
ninke Birutė Gorrell, sekretorė) 
Janina Brazauskienė, iždininkas 
Arūnas Vaškys, korespondentas 
Nerimantas Radžius, sporto vado
vas "Viktoras Sajauskas ir jo pa
dėjėjai Vincas Dūlys, Regina 
Laskauskaitė ir Nerimantas Ra
džius. Visu komandų žaidynių 
rezultatai yra skelbiami Lietu
viu svetainės skelbimų lentoje. 

N . Radžius 

Lapkų šeima 
Dr. J. Jaksevičiene 
Dr. Ona Mironaitfe ir 
St. Grybauskienž 
Už a. a. Emiliją Paliokienę: 
Julija Bičiūnienė 
Br ir A. Kalvaičiai 
Panevėžiečių kJufoas 
Continental Ins. Co. 
Birute Briedienė 

I Už a. a. Vladą Skirmuntą: 
$100.00 N. ir A. Reikalai 

$25.00 I. ir A. Rakauskai 
$10.00 J. Skirmuntienė 

Už a. a. dail. Kaupą: 
$10.00 Marija Edelienė 
$10.00 E. Zapustienė 
$10.00 J Bičiūnienė 
$10.00 U§ a. a. A. Orvidą: 
$10.00 J. Bičiūnienė 

Stasys Abramavičius už 
$10.00 a. a. savo žmoną 
$25.00 Teklė Radzienė už 

"a. a. savo vyrą 
$25.00 Juozas Senkus už 

a. a. Olgą Kapteiraenę 
S. ir J. Graužiniai už 

$10.00 
$1000 
$10.00 

$20.00 
$13.00 
$20.00 

$27.80 

$40.00 

$25.00 

$1000 
$20.00 
$30:00 I a. a. Gariiauskienę 
$25 00 j Visiems 
$25.00 j kojame. 
$20.00 i 

aukotojams 
$20.00 

širdingai dė- j 

Lietuvos Dukterų Draugija i 

deliame liūdesy žmoną Mariją, vėliava karstą padengė vyčio 
sūnų Kazimierą ir dukrą Uršu
lę, kuriuos išmokslino. Jie, su
kūrę šeimas, augina savąjį at
žalyną. 

A. a. Vincas buvo kilęs iš Su
valkijos. Tėvai Jonas ir Ona Al-
kevičiai buvo pasiturį ūkininkai 
Sausininkų km., Bartininkų v., • 
Vilkaviškio apskr. Išaugino 4 
sūnus ir 4 dukras. A. a. Vincas; 
gimė 1900 m. rugpiūčio 20 d. į 

Būdamas jautrus pavergtai j 
savo tėvų žemei, išgirdęs Lietu-
vos šauksmą stoti savanoriais ! 
ginti savo tėvų žemę, išvyko su į 
draugais iš savo apylinkės Ma- i 
iausku ir Bogušausku. Aštuo- i 
niolikmetis Vincas 1918 m. jau Į 
buvo gynėjų eilėse 2-ram pėsti- j 
ninku pulke, kuris dalyvavo bol i 
ševikų, bermontininkų ir lenkų j 
frontuose. Kadangi sumaniai a t į 
likdavo jam duotus uždavi- į 
nius, buvo pakviestas stoti į mo i 
komą kuopą, bet nesutiko, nes į 
nenorėjo palikti savo kovos 
draugų. Su lenkais bekovoda
mas, pateko į nelaisvę, kurioje 
išbuvo iki pasikeitimo belais
viais. Nelaisvėj buvo laikomas 
Galicijoj žiauriose sąlygose. 
Daug draugų išbadėję mirė, o 
keli paleistieji mirė savojoj že 
mėje. 

Atlikęs kariuomenėje tarny
bą, grįžo namo, perėmė savo 
tėvų ūkį ir 1928 m. vasario 12 
d. vedė Mariją Lukoševičiūtę., 
su kuria susilaukė sūnaus ir 
dukters. Valdydamas paveldėtą 
ūkį, pertvarkė pagal paskuti- į 
nius ūkininkavimo reikalavi-1 
mus. 

Artėjant Sovietų antrajai 
okupacijai, turėjo apleisti savo 
namus 1944 m. rugsėjo mėn. 
Besitraukdami atsidūrė Turri-
nen pas vieną ūkininką, kuris 
juos laikė labai blogose sąlygo
se. Amerikiečiams atėjus, apsi
gyveno Miunchene. 1949 m. at
važiavo į JAV. Pradžioj apsigy
veno Waterbury, vėliau atvyko 
į Grand Rapids, kur rado pus
brolį ir daugiau giminių. Susi
taupęs nusipirko namus, iš-

kryžiaus kavalierius J. Petraus 
kas, o pasižymėjimo medalius 
padėjo ant karsto valdybos pir
mininkas, kuris tuo pačiu metu 

— Žodžiai, ištarti laukuose, 
būna nugirstami vieškeliuose. 

Kiniečių patarlė 

Dvidešimt metų mirties 
sukaktis 

fl 

Viktoras Izokaitis 

A. + A, KOSTUI JUCEVIČIUI 
netikėtai mirus, gi l i ; užuojautą reiškiame 
jo žmonai Elenai ir dukrai Danutei Kau
nienei 

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1958 m. gruo
džio men. 23 dieną. 

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

Šv. Mišios už jc sielą bus atnašautos gruodžio 10 d.. 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Viktoro Izokaičio sielą. 

Nuliūdę: SCNCS SU ŠEIMOMIS 

P. ir i, Krnderiai 

i t A. KOSTAS JUCEVIČIUS 
Gyveno 7206 S. Rockwell St., Chicago, Illinois. 
Mirė gruod. 6 d., 1978. 10 vai. ryto, sulaukęs 71 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, dukra Danutė, 

žentas Jonas Kaunas, 2 anūkai Darius ir Raimundas, 2 seserys: 
Alekandra ir švogeris Juozas Morkūnai Kanadoje, Ona ir švo-
geris Alfonsas Nutautai Chicagoje, brolis Mikalojus Lietuvoje 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 
71 Street 

Laidotuvės įvyks šeštad.. gruod. 9 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, daktč, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, teL 476-2345 

A. t A. GRASILDA PAD2UKAS 
KAMINSKAITE 

Gyveno Chicago, Illinois. Marąuette Parko apylinkėje. 
Anksčiau gyv. Roselande. 

Mirė gruod. 5 d., 1978, 8:35 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kulių parapijoje, Razučių kaime. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, sūnėnai Joseph, 

Alphonse ir Frank Linkus su šeimomis, dukterėčia Anne Sidell 
su vyru Alphonse ir jų duktė dr, Naomi Corsi su šeima: gimi
nės: Bronius ir Algis Gaižučiai su šeimomis. Aldona Gaižutytė, 
Julija Laurin ir Elsie Padžukas su šeimomis. Lietuvoje 2 bro
lienės: Teklė Karklinienė ir Veronika Degulienė su šeimomis, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė T. Marijonų rėmėjų dr-jai, amžina narė; Rose-
lando Moterų klubui, žemaičių kultūros klubui ir Marąuette 
Pko. Namų Sav. dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 3 vai. popiet Mažeikos -
Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. gruod, 11 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras ir gimines. 

Dėl informacijos skambint tel. RE 7-8600. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

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 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 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. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6*th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Hifchvvay, Pilos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
• -M6 So. 50th \>f.. CICERO, III.. Tel. Olympic 2-1003 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio men. 8 d. 

X Vytautas ir Aldona Ka
mantai iš Danen. Illinois Šv. 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1979 Metų proga sveikina sa-

jvo draugus bei pažįstamus ir 
! vieton kalėdinių sveikinimo 
kortelių skiria auką "Draugui" 

x Kazys Jankūnas, PLB val
dybos ryšininkas prie VTJKo, 
atvyksta iš New Jersey į Chi-

ir kitai lietuviškai spaudai. 

x Vena ir Aleksas Laurai
čiai, Willow Springs, m., artė-

. jančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų •aga gruodžio 9—10 dienomis ir „ ^ x_ — .. . 
64 6 u ™ 7 _ ; . . __ į Metų švenčių proga sveikma 

dalyvaus VLEKo seune ir PLB1 

valdybos posėdžiuose. 
X Cbicagos Tautinės sąjun

gos skyriaus narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Liet. Tautiniuose 
namuose. Susirinkimo pradžio
je advok. Povilas 2umbakis 
skaitys paskaitą apie palikimų į tėjančių Žiemos Švenčių proga, 

visus savo gimines, artimuo
sius, bičiulius. Vietoje sveiki
nimo kortelių skiria "Drau
gui" 25 dol. auką. 

X Jonas K. Karys ir žmona, 
Bridgeport, Conn., sveikina sa
vo draugus bei pažįstamus ar 

tvarkymą ir tinkamų testamen 
tą sudarymą. Visiems, norin
tiems paskaitos pasiklausyti, 
įėjimas veltui. 

x Cicero vysk. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopa 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
10:30 vai. r. ruošia savo adven
tinį susikaupimą Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, Ciceroje. 

X Gina Arbaitė, kuri kaip 
ekzekutyvė dirba medžių pra
monėje, Spurgis kompanijos pa
siųsta ilgesniam laikui išvyko į 
šiaurines valstijas miškų tyri
mo ir pirkimo reikalais. Kalė
das praleis Beverly Shores, ap
lankydama savo mamytę Rūtą 
ir brolį dr. Alvydą. 

X Marųuette Parko lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 16 dieną, 7 vai. 

linkėdami visiems geriausios 
sėkmės ateinančiais metais. 
Užuot siuntinėje kiekvienam 
įprastas korteles, jiedu paauko
jo lietuviškajai spaudai trem
tyje paremti 100 dolerių (po 
20 dol.: Darbininkui, Dirvai, 
Draugui. Keleiviui ir Pasaulio 
lietuviui). 

x Nemokšumas ir jo pasėkos. 
Šia tema bus skaitoma 520-ji 
Alvudo paskaita šį šeštadienį, 
9 vai. ryto, Sofijos Barkus šei
mos radijo programos metu. 

x Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Palos Pk., 111., nuoširdžiu laiš-

Salomėja Endrijonienė. dalyvavusi operacinių gail. eeserų tarptautiniame kongrese Maniloje, su Filipinų 
kariuomenės majore Azucena C. Milliana (trečia ir ketvirta iš kairės), kuri kadaise yra dirbusi Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Toliau — kitos amerikiečių delegatės. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

FEDERACIJOJE 

Liet. Moterų federacijos klu
bas puoselėja savo lietuviškus 
papročius ir tradicijas. Tačiau 
gerbia ir priima gyvenamo kraš
to gražias tradicijas, kurios pa
sireiškia atitinkamomis šventė
mis. 

Šiame krašte Padėkos diena 
keliu padėkojo už jam atsiųs- 1 ^ JUmm § v e n t ę t k a d a ^ 
tas šventines korteles ir atsiun
tė 25 dol. auką. Labai ačiū. mos nariai ir artimieji suėję 

glaudžiai pabendrauja ir išreiš-
Dr. Adolfas ir Elena Mi- kia dėkingumą Aukščiausiajam 

vak. parapijos salėje. Ta proga |»ai, Columbus, GSL, parėmė mū-juž visokį gėrį. Ši diena mums 
vaikai pasirodys su vaidinimu, i sų spaudos darbus 20 dolerių 

i pobūvio metu ir buvo parodęs 
[vaizdelį iš pabaigtuvių rugia-
Įpiūtei pasibaigus. Šiais metais 
i lapkričio 26 d. klubo valdyba į 
| Tautinius namus sukvietė savo 
1 nares su svečiais pabendrauti ir 
į šio krašto papročiu kalakutiena 
pasivaišinti. Pirm. M. Marcin
kienė, visus pasveikinusi, kvie-

' te nuotaikingai praleisti šios 
į reikšmingos šventės popietę ir 
Į visiems jaustis kaip namie. S. 
Semėnienė savo žodyje išreiškė 
šios šventės prasmę. Naujai 
jauna klubo narė Onutė Požar-
niukaitė gražiai padainavo kele-

t autiniais šokiais ir giesmėmis, auka. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

Esame labai dėkingi. 
primena mūsų tėvynėje t u r ė t a s , ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ M M o t e 
derliaus šventes. Tada, užbai- • 
gus laukuose didžiuosros d a r - ' k a i č i u i akompanuojant 

X Kun. Pr. Kūra, Spring Vai- j bus, būdavo atžymima pabaig- i Jaukiai ir draugiškai praleidę 
PLB valdybos 9-tasis posė- įey parapijos klebonas, atsiun- į tuvėmis. Tos dienos svarbiau-' kultūrinę popietę, ilgai neužtru-

dis įvyks gruodžio 10 d. Chica-; tė "Draugui" Garbės prenume- j šias patiekalas būdavo gaidys.! kę, išsiskirstė. Mat, pranašau-
goje, kuriame vykd. vicepirm. j ratoriaus mokestį. Labai ačiū. 
V. Kleiza ir PLJS pirm. G. Juo- j 
zapavičiūtė praneš apie Europos, x Aldona ir Vytautas Čepė-
kelionės rezultatus, bus svarsto- i n a i ' Dovvners Grove, TU., daž-
mi PLB ateities -eiklos planai n a i paremia "Draugo" spaudos 
ir kiti reikalai. .darbus. I r dabar gavome di

desnę auką. Ačiū. 
X Stella NorviL Chicago, TU., 

nuoširdžiu laiškeliu palinkėjo X Antanas Piktuižls, Chica-
Draugui" sėkmės ir aukojo 20 ,S°' m - ' atnaujindamas prenu-

dolerių. Labai ačiū. jmeratą, atsiuntė didesnę auką. 
j Jis skelbiamas Garbės prenu-

x Dail. Pauliaus Augiausi m e ra tor ium. Už paramą malo-
šeima mini jo 18-tas mirties': njaj dėkojame. 
metines sekmadienį, gruodžio 
10 d., 11 vai. tėvų marijonų: x Vyskupas Vincentas Briz-
koplyčioje ir prašo gimines,! C>"s> Chicago, TJ1., padėkojo už 
draugus, pažįstamus maldų už ; kalėdines korteles ir atsiuntė 25 
mirusį. (pr.). dolerių auką. Nuoširdžiai dė-

i ko jame. 
x Albinas Kurkulis akcijų i 

brokeris, dirbąs su Rodman & x J n o z a s Bacevičius, 6455 S. 
iKedzie Ave., Bell Real Estate 

Pabaigtuvėms būtinai papiau- i jama didelė sniego audra vertė 
davo gaidį, kad jis daugiau ne- į skubinti į namus. O. R. 
begiedotų ir leistų ramiai mie-į S U K T r ^ 0 VAKARAS 
goti. 

Pereitais metais Cbicagos' Tautinių šokių grupė "Sukti-
klubas Padėkos dienos proga | nis" š. m. gruodžio 2 d. atsven-

x Dėkodami už korteles, poi x A. Janonis, Dovmers Gro-

Renshav?, Inc^ patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty- | savininkas, atsiuntė 10 dol. au-

: ką. Dėkojame. 

5 dol. aukojo: 
K V. Katelė, Melrose Park, 
J. Galinis, Lemont, 
L. Lendraitis, So. Boston, 
J. Pabedinskas, Glen Ellyn, 
Stasys Baniulis, Cicero, 
A K. Grina, Elmhurst 
Labai ačiū. 
X Lietuvių Skaučių seserijos 

vadija ruošia kalėdinį turgelį 
gruodžio 10 d., 9:30 vai. rytoj 
Jaunimo centro kavinėje. 

x Po 5 dol. aukojo: Motie
jus Karaša, V. Chainauskas, 
Povilas Norkus, Danutė Gar-
bonkus, Irena Žukienė, Ona 
Mackevičienė, kun. V. Cukuras, 

bių pirkime ir pardavime. Susi 
domėję skambinkite 977-7916. I x Normanas Buršteinas, Kai 

(sk.) i i j ų prekybos savininkas, 185 N 
X Kun. Alfonso Lipniūno, Wabash Ave., Chicagoje, parė-! keksas Račkauskas. Stasys My-

moksleivių ateitininko kuopa \ mė mūsų spaudos darbus 10 i kolaitis, Albertas Martmkus, 
ruošia balių sausio 20 d., šešta-1 do1- auka. Dėkojame. 
dienį, 7:30 vai. vak.. Jaunimo I __ . . . . „ , , , . - . 

X Apolonija Wedrycka, Mil centre. Bilietų kaina studen-, . . . /» j , waukee, Wis., aukojo 10 dol. tams ir moksleiviams 6 dol., su- T , . „._ . . . . , , Labai aciu. 
augusiems — 12.50 dol. asme
niui. Rezervuoti stalus prašo- x Julius širka, Chicago, TU., 
me skambinti Edmondui SaHk- atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
lhri tel. 737-6836. (pr.). |ačiū. 

x Penktadienį, šeštadienį ir x p , . A . Tauras, Kildeer, 
sekmadienį, gruodžio 8, 9 ir 10 jjl., mus maloniai pasveikino, 
dienomis Talman Delikatesų atsiųsdamas 10 dol. auką. Ačiū. 
krautuvė švenčia pirmą gimta-Į 
dienį. Kviečiame atsilankyti, Į x Lietuvių operos solistai 
pasivaišinti kava ir mūsų gami- Roma Mastienė, Dana Stankai-
niais. Talman Dehkatesų krau- tytė ir Algirdas Brazis išpildys 
tuvė jau dabar priima užsaky-! programą koncerte šį sekmadie-
mus Kūčioms ir Kalėdų šven-1 nį, gruodžio 10 d., 3 vai. p. p. 
tems. Paruošiame ir pristato- į Jaunimo centre. Akompanuoja 
me maistą bet kokio dydžio pa- muzikas Arūnas Kaminskas, 
rengimams. Namie gamintas i (pr.). į 
lietuviškas maistas ir kepsniai. I x A l X R M sąjungos, | 
fapctnotos « « o P ^ Į z o ^ ^ tradicinės kūčios 

įvyks gruodžio 16 d., 2 vai. po 
pietų pas sąjungietę N. Rauski-
nienę. 2609 W. 43rd St. Tei-

NAMAMS PIRKTI PA- rautis: telef. LA 3-3899. Kvie-
SKOLOS duodamos mažais mė- čiamos ir viešnios (pr.). 
neainiaia rmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Sergijus Paulevičius, Petras Žel
vys, Antanas Verbickas. Labai 
ačiū. 

X Petronėlė ir Juozas Tamo
šauskai, Putnam, Conn., pasvei
kino "Draugo" darbuotojus 
švenčių proga ir aukojo 10 dol. 
Labai ačiū. 

X Vazneiių — Gifts Interna
tional prekybos darbo valandos: 
kasdien 10—8, šeštad. 9:30— 
5:30, sekmad. 11—5. Adr : 
2501 W. 71 S t , M. 471-1424. 

(sk.). 

I ve, m., aukojo 10 dolerių. Dė-
! kojame. 

x A. Markevičius, Chicago, 
i m., pratęsdamas prenumeratą 
į aukojo 8 dol. Labai ačiū. 

X Gintautas Ranlinaitis, Oak 
Forest, 111., pratęsdamas prenu
meratą, aukojo 11 dolerių. Ma
loniai dėkojame. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Jadvyga Rutkienė, Chicago, 
Otto Mejeris, Melrose Park, 
Petras Plienaitis, Fairmont, 
Ant. Titenis. Chicago, 
Genovaitė Maliorienė, Chi

cago, 
Z. R. Sadauskas, W. Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 
x Po 5 dolerius aukojo: 
A. Vingelis, Jeanette, Pa., 
Bob. Bukauskas, Floridoje, 
V. Abramikas, Springfield, 
G. V. Rėklaitis, Crovm Point, 
A. Juška, Sterling Hts., 
Romas Libus, Chicago. 
Maloniai dėkojame. 
x Po 5 dolerius aukojo: 
A. Mickus, Chicago, 
Albertas Arminas, Kearny, 
Bronė Prapuolenienė, Chicago, 
Ant. Noruišis, Philadelphia, 
Roma Murphy, Indianapolis, 
Aug. Bartulis, Aurora. 
Labai ačiū. 

Talman Delikatesai, 2624 W. 69 
S t , teL 434-9766. Sav. M. L. 
Kapcikevičiai (sk.). ! 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 <«k.) 

x Terros dovanų prekyba 
iki Kalėdų atdara ir sekmarfie-
niais nuo 12 iki 44 popiet. Adr. 
Terra, 3237 W. 63 S t , Chicago, 
IU. 60629, teJ. 434-4660. (sk.) 

lietuvių Bendruomenė* atstovų apsilankymo metu Lietuvos atstovy
bėje 1978 lapkričio 19 d. susitiko Vladas Būtėnas ir Simas Kudirka. 

Nuotr. J. Urbono 

tė savo dviejų metų sukaktį 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, gražiai atlikdamos progra
mą, kurią stebėjo pilna salė tė
vų ir svečių. 

Vyriausia vakaro seimininkė 
Danutė Viktorienė pradėjo pro
gramą, kviesdama svečius vai
šintis ir linksmintis. Pravesti 
programą pakvietė "Suktinio" 
administratorę Rūtą Jautokienę, 
kuri įvadiniame žodyje pasakė, 
kad šokėjai, suprasdami tauti
nių šokių reikšmę lietuviškojo 
gyvenimo raidoje, nuoširdžiai 
lankė repeticijas ir su meile 
mokėsi šokius. Vėliau trumpai 
buvo apibūdintas kiekvienas 
šokis. • 

Šokėjai, išsirikiavę poromis 
ir grojant maršui, įžygiavo į 
salę, kuriuos entuziastingais 
plojimais sutiko svečiai. Pro
grama, kaip ir visuomet, prasi
dėjo sušokant tradicinį šokį 
suktinį. Po to sekė čigonėlis, 
oželis, vėdaras, blezdingėlė ir 
malūnas. Pabaigai "Suktinio" 
vyrai išvedė savo mamytes, o 
mergaitės — tėvelius kartu su 
jais sušokti dar kartą tradicinį 
šokį suktinį. 

šiam vienetui nuoširdžiai va
dovauja nenuilstama tautinių 
šokių mokytoja Nijolė Pupie-
nė, kuri yra pakviesta būti 
TV-sios tautinių šokių šventės 
vadove. "Suktiniui" groja, mu
zikoj gražiai besireiškiąs, akor
deonistas Darius Polikaitis. Do
vanų dalinimą tvarkė Kosmonie-
nė, o laimės bilietus pardavi
nėjo mamytės su šokėjomis. 

Narių amžius svyruoja tarp 
15—18 metų. Šiam vienetui 
priklauso 51 šokėjas: R. Bazytė, 
R. Cesnauskaitė, S. Daukutė, 
V. Dirvonytė, R. Gaižutytė, D. 
Gauriliūtė, L. Grismanauskaitė, 
I. Jasulaitytė, R. Jautokaitė, 
R. Juraitytė, S. Kibartaitė, L. 
Kosmonaitė, R Krutulytė, V. 
Kušeliauskaitė, K. Ldkanderytė, 
A. Pleirytė. N. Pupiūtė, R. Rap-
šytė, G. Remeikytė, R. Traš-
kaitė, R. Vadeišaitė, R. Vesel-
kaitė, V. Vizgirdaitė. R. Ba
cevičius, D. Balzaras, T. Bar-
dauskas, V. Beiga, Rich. Blin-
strubas, Rob. Blinstrubas, V. 
Dirvonis, P. Jautokas, A. Kelp
ša, A. Končius, A. Kuliešis, A 
Kupcikevičhis, A. Kušeliauskas. 
A. Liubinskas, T. Liubinskas. 
V. Matusevičius, J . Oželis, A 
Pileckas, D. Polikaitis, L. Rau
dys, R. Raudys, J. Ruikis, E. 
Saliklis, A. Sodonis, A. Tuske-
nis, A. Viktorą, A. Vizgirda ir 
K. Žilionis. 

šokiams grojo Neo-Lithua-
nia orkestras. Muzika buvo 
įvairi, todėl salės viduryje suko
si ir vyresniųjų, i r jaunimo po
ros, šis suruoštas pobūvis įro
dė, kad įvairus amžius nesuda
ro kliūčių kartu smagiai pra
leisti vakarą. 

Rfita Jantoklenė 

IŠ ARTI \ 
IR TOLI 
k L VALSTYBĖSE 

— .Aktoriaus Henriko Kačins
ko pagerbimas ryšium su jo 75 
metų sukaktimi buvo lapkričio 
19 d. Kultūros židinio mažojoje 
salėje. Buvo pietūs, kuriuose 
dalyvavo apie 70 žmonių. Ren
gė Vaižganto kultūros klubas. 

— Inž. Gediminas Butkus, iš 
University Heights, Ohio, dir
bantis Cyberex, Inc., kaip pro
jektų inžinierius elektrikas, 
lapkričio 12 d išvyko inspekci-
nėn kelionėn į Kuwaitą, prie Per
sų įlankos. Jų bendrovės spe
cialybė yra nepertraukiamo šal
tinio elektros jėgainės ir specia
lūs motorai. Kuwaite jie nese
niai pastatė naujus įrengimus, 
tat dabar išvyko jų pilnai pa
tikrinti. Inž. G. Butkus yra bai
gęs Clevelando vals. universi
tetą, o magistro laipsnį gavo 
Western Reserve universitete. 

— Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, davė su
tikimą atvykti į Los Angeles i r 
dalyvauti Lietuvių Fronto bičiu
lių organizuojamame politinių 
studijų savaitgalyje 1979 m. va
sario 3—4 d Studijos įvyks 
šv. Kazimiero parapijos patal
pose. 

— Žurnalistas Madas Bake
nas, Los Angeles, Calif., atlai
kęs komplikuotą širdies opera
ciją, pasveiko, grįžo iš ligoni
nės ir vėl įsijungė į visuotinę 
lietuvių veiklą. Jis vietos lie
tuvių ypač mėgiamas, kaip ra
dijo valandėlės programų pa-
ruosėjas ir pranešėjas. 

iHiž mm 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ALDERMANŲ ALGOS 

Protesto balsai paveikė, kad 
ir meras Bilandic nutarė atšauk
t i savo pritarimą aldermanų al
gų pakėlimui iki 28,000 doL 
metams. Norima kelti po ?% 
kasmet, derinantis prie prez. 
Carterio pageidavimų. 

KAIP BUS SU O'HARE 

Federalinės aviacijos admi
nistracijos studijos parodė, kad 
O'Hare aerodromas, kuriame 
jau dabar yra didžiausias pa
sauly judėjimas, 1990 metais 
turės dar 25 mil. keleivių dau
giau ir tada per metus perveš 
apie 75 milijonus žmonių. Bet 
nesitikima, kad Midway aero
drome keleivių žymiai padidėtų. 

NEBUS "SUN-TIMES" 
STREIKO 

Laikraščių tarnautojų unija, 
apimanti apie 300 "Sun-Times" 
dienraščio reporterių, redak
torių, fotografų, rengėsi strei
kuoti, tačiau pavyko susitarti. 
Pagal naują dvejų metų sutartį 
jiems pirmais metais bus pa
kelta 30 dol. per savaite, o 
antrais metais — 6%. 

SUDEGĖ 2 MERGAITĖS 

Dvi pusseserės, Tanika Hooks, 
3 m., ir Tangela Shorty, 1 m., 
buvo taip pritroškintos dūmų, 
degant namui 3124 W. Monroe, 
Chicagoje, kad buvo rastos ne
begyvos, kai jas atvežė į Cook 
apskr. ligoninę. Mergaitės bu
vo paliktos vienos namuose. 

AR POLJCTNTMLll VOGĖ 
Chicagoje tiriami 9 policinin

kai, įtariami vogę TV ir stereo 
aparatus iš traukinių pietinėj 
miesto daly, būdami ten sargy
boje. 

BRANGS DUJOS 
Už kelių dienų kūrenamos 

dujos Chicagoje pabrangs apie 
5.2%. Kainų pakėlimui ben
drovė gavo leidimą. 

APDRAUDOS LENGVATOS 
Savininkai, kurie neįstengia 

apdrausti savo namų, gaus pa
galbą iš TJlinois valstijos. Nu
matoma, kad tuo galės pasinau
doti apie 25,000 namų savinin
kų Chicagos apylinkėse. — Kun. Adolfas A. Klimans-

kis, Ali Hallovvs par. asistentas 
Moosup, Conn., gruodžio 10 d. 
švenčia kunigystės sidabrinę su
kaktį su iškilmingomis šv. Mi-
šiomis ir priėmimu parapijos 
salėje. Iškilmėse dalyvaus ir 
Norwich, Conn., vyskupas Da-
niel P. Reilly, taip pat apylinkių 
vietiniai ir lietuviai kunigai bei 
parapiečiai. Kun. A. Kbmans-
kis yra gimęs 1925 m. balan-į iiiiiiiiiiiiiiiimiiinillIliiilliiiliiiiillinHn 
džio 15 d. Viekšneliuose, Luo- | Kiekvienam įdomi knyga yra 
kės par., Lietuvoje. Mokslus i 
ėjo Argentinoje ir kunigu įšven-

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, I!linois 60629 

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

tintas Mercedes vyskupo 1953 
m. gruodžio 6 d Ilgesnį laiką 
dirbo Argentinoje, paskui Vene-
cueloje ir JAV-bėse. Čia įsigi
jo ispanų literatūros magistro 
laipsnį. Dabar kelerius metus 
dirba Norwich vyskupijoje. Jo 
tėvas Rapolas Klimanskis, jau 
daugiau kaip 80 metų amžiaus, 
dar tebegyvena Argentinoje. 

— Dail. Antano Petrikonio 
meno kūrinių paroda įvyks St. 
Petersburg, Fla, Lietuvių klu
bo patalpose sausio 6—7 die
nomis, 1979 m. 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
samą atsakomybę. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol Gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
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| Įsigykite šią populiarią plokštelę i 
f RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSGA | 
I TURANDOT - AIDA - LA JTJIVE - ANDREA CHENIER = 
| C A RMKN - MANON - LFSC AT T - P AGI JAOCI | 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras 
r Stuttg&rt'o SimfonirJs orkestras 
| Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 
| Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti-
s mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. «lrd S t . Chieafio, O . « W » 
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