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jj« EROmiCA Įr, 34 
Perskaitęs Suok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Komunistine dorovė 
(Tęsinys) 

Nieko nuostabaus —-kas gi 
galėjo tokioje įstaigoje tvirtai ir 
autoritetingai, tiesiai ir drąsia: 
pasakyti, kad abortas — tai tik-
ra žmogžudystė, jeigu tarybiniai 
įstatymai juridiškai šį dilyką 
įteisina? 

Renata priglaudė Rokantiškių 
kapinės. Kai kas pastebėjo, kad 
viena tragedijos priežasčių y;a ta, 
jog Renata neturėjo idealų. Ta : 

tiesa. Bet kodėl — niekas ne
svarstė. Mažai ką jaudino jos pri
sipažinimas, kad nužudė kūdiki. 
O pagrindinis ministerijos rūgš 
tis šiuo metu, kaip nors užglais
tyti šį įvykį. Vargu, žinoma, ai 
ministerija būtų kreipusi į tai 
dėmesį, jei būtų buvę galima vi
sa nuslėpti, kaip nuslepiama sun-
tai panašių įvykių. 

Dar pora charakteringų deta
lių iš laidotuvių. 

Laidotuvėse dalyvavo ir Rena
tos 
tina", o taip pat Henrikas Landz-
bergas. Kas jų nepažinojo, var
gu ar butų įtarę, kad šie žmo
nės turi ką nors bendro su ve
lione: abejingesnių laidotuvių 1 
stebėtojų negalima net įsivai?.-] 
duoti. 'Tėvas" atkreipė dėm^į 
tik ordinų ir medalių juostelėm "s, l 

jų... Liko vaikų namuose ir mo
kyklose komunistine morale pa
grįstas auklėjimas... Liko tarybi
nės tikrovės išugdyti landzbei-
gai, šepečiai, gavrilenkos... Ar 
ne' laikas padaryti rimtas iš/t-
das!? 

9g^j^\--rr feSMMM* 

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

"AUŠRA" Nr. 11(51). Šiame 
numeryje išsamiai aprašomas 
Balio Gajausko teisminis susido
rojimas Vilniuje. Daug žinių pa
teikiama apie politkalinio P. Pau 
laičio 30 metų kančias Gulage. 
Numeris dedikuotas B. Gajaus
kui ir P. Paulaičiui. 

Vis daugiau laivų su Vietnamo pabėgėliais atplaukia prie Malaizijos krantų. Labai dažnai vietiniai gyven
tojai ne tik mėto į pabėgėlius akmenimis, bet ir bando nustumti laivus toliau nuo kranto. Nuotaikos prieš 
pabėgėlius pablogėjo, kai atėjo žinių, kad iš Vietnamo žmonės yra išleidžiami už kyšius. Daug pabėgėlių 
yra kinų kilmės. 

t 

"DIEVAS ir TĖVYNĖ" Nr. 8. 
Numeryje yra keletas tikrai dė
mesio vertų straipsnių: "Išdavys
tė" ir 'Tarybinė konstitucija — 
epochos gėda". 

Str. "Išdavystė" rašoma: "Siū-
tėvas' 'E. Gavrilenko ir '"mo-į loma visiems kunigams - išdavi

kams, kurie dar neprarado tikėji
mo, nedelsiant išsiųsti saugumui 
raštiškus pareiškimus, kuriais ka 
tegoriškai atsisakytų tokio bend
radarbiavimo". 

LIETUVI, NEPAMIRŠK! 
P. Pliumpa, N. Sadūnaitė, S. 

o meilužis — foto aparatu, alli-1 Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. 
kęs eilinio fotografo vaidmenį. Ką I Lapienis, B. Gajauskas, V. Pet-
gi, dažnas tarybinės tikrovės re iš- kus ir kiti neša nelaisvės pan-
kinys. 

Liko Renatos sesutė Eugenija... 
Liko tūkstančiai Renatų, Eu^ni-

čius. kad tu galėtum laisvai gy
venti ir tikėti! 

(Pabaiga) 

Prancūzijos spauda 
apie kunigų komitetą 
Paryžius. — Įtakingasis Pran-| centu jaunavedžių tuokiasi baž-

KOMUNISTINĖ STATYBA 
IR SATELITŲ REFORMOS 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Kanados vyriausybė paskel

bė, kad Ed Schreyer, buvęs Mani-
tobo« provincijos premjeras, taps 
Kanados generaliniu gubernato
rium, karalienės Elzbietos atsto
vu. 

— Pentagono raportas apie 
naujus rekrūtus kariuomenėje, 
skelbia, kad kariuomenė atmeta 
trečdalį vyrų ir moterų, kurie pa
reiškia norą tarnauti kariuome
nėje. Daug kandidatų neturi rei
kiamų kvalifikacijų. 

— Valstybės sekretorius Vance 
išvyko penktadienį į Londoną, iš 
kur sekmadienį atvyko į Kairą ir 
šiandien ar ryt bus Izraelyje, kur 
derėsis su vyriausybės nariais ir 
dalyvaus buv. premjerės Geldos 
Meiv laidotuvėse. 

— Malaizijos vyriausybė įspėjo 
užsienio korespondentus nesimai-
šyti rytinio pakraščio vietovėse, 
kur gausiai atvyksta pabėgėliai iš 
Vietnamo. Vietiniai gyventojai la
bai nusistatę prieš užsieniečius ir 
prieš pabėgėlius, dažnai juos pul
dinėja. 

— Kinijos vyriausybė paskelbė 
340 nuteistų už tariamą šnipinėji
mą Amerikai ir Taivanui ir pa
reikalavo nuteistuosius reabili
tuoti. Daug nuteistų buvo kanki
nami "kultūrinės revoliucijos" 
dienomis, aštuoni mirė kalėjime. 

— V. Vokietijos bankas pasiū
lė paskola Clevelando miestui, 
kurį spaudžia finansiniai sunku
mai. Tas pats bankas anksčiau 
yra davęs paskolą Kanados mies
tui Montrealiui. 

— Kubos diktatorius Castro 
baigė derybas su egzilėje gyve
nančiais kubiečiais. Castro paža
dėjo paleisti iš kalėjimų 3,600 po
litinių kalinių, jei kuris kraštas su
tiks juos priimti. Venecuela jau 
pažadėjusi priimti 1,500. 

»— Kinija susitarė su Amerikos 
valdininkais per 4 metus pirkti iš 
Amerikos 21 milijoną tonų javų. 
Ateinančiais metais kinai pirks 6 
mil. tonų. 

— Vietnamo ambasadorius Ma
laizijoje pareiškė, kad Hanojaus 
vyriausybė griežčiau suvaržys pa
bėgėlius, jei jie apsunkina kitas 
Pietryčių Azijos valstybes. Ameri
kos vyriausybė bijo, kad Vietna-
mui pradėjus kontroliuoti nepa
tenkintų žmonių bėgimą, gali at
sirasti padėtis, kaip Kambodijo-i 

euzijor dienraštis "Le Monde 
lapkričio 26 d. laidoje plačiai 
paskelbė žinią apie grupės Lie
tuvos kunigų įsteigtą tikinčiųjų 
taisėm ginti komitetą. Pagal laik
raščio skelbiamą informaciją, ko
mitetą sudaro penki Lietuvos pa
rapijose dirbantys lietuviai kuni
gai: kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Jonas Kauneckas, kun. Sigi
tas Tamkevičius, kun. Vincas Vė-
lavičius ir kun. Juozas Zdebskis. 
Apie komiteto įsteigimą spaudos 
konferencijoje Maskvoje užsienio 
laikraštininkam pranešė kun. 
Alfor.sas Svarinskas. Dienraštis 
"Le Monde" primena, kad šis 
53-ju metų amžiaus lietuvis ku
nigas yra šešiolika metų iška
lėjęs sovietų priverčiamųjų darbų 
stovyklose. Spaudos konferencijo
je Maskvoje kun. Svarinskas su
pažindino užsienio spaudos at
stovus su lietuvių kunigų įsteigto 
komiteto užsibrėžtais uždavi
niais. "Mūsų tikslas yra, pažymė
jo jis, kovoti už tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų lygiateisiškumą. Lietu
voje įvedus sovietinę santvarką, 
kalbėjo kun. Svarinskas, buvo 
uždaryti visi vienuolynai, buvo 
panaikintos visos katalikiškos 
knygų ir laikraščių leidyklos. Ka
talikai neturi jokios galimybės 
pasinaudoti socialinės komunika
cijos priemonėmis — spauda, ra
diju, televizija. 

Dienraštis "Le Monde" toliau 
rašo, kad kun. Svarinskas spau
dos konferencijoje supažindino 
laikraštininkus su Lietuvos kata
likų padėtimi. Priminęs, jog ka-

nyčioje, o provincijoje religiniai 
susituokiančiųjų skaičius siekia 
net 8C procentų. Nuc šių metų 
pradžios, apie 40 tūkstančių jau
nų žmonių priėmė Sutvirtinimo 
Sakramentą. 

Kun. Svarinskas, betgi, atkrei
pė dėmesį į tai, jog tikinčiųjų 
aptarnavimui Lietuvoje kunigų 
skaičius nėra pakankamas. Vie
toję prieš karą buvusių apie tūks
tančio penkių šimtų kunigų, da
bar Lietuvoje tėra tik apie septy
ni šimtai kunigų, taigi, per pu
sę mažiau. Vienintelė Lietuvoje 
veikianti Kauno kunigų stmina-J 
rija tegali parengti ribotą naujų 
kunigų skaičių: kasmet Lietuvoje 
miršta dvigubai daugiau kunigų, 
negu jų yra įšventinama. 

Mūsų įkurtas katalikų teisėm 
ginti komitetas, pažymėjo kun. 
Svarinskas, reiškia savo solidaru
mą visiems, kurie Sovietų Sąjun
goje ir pasaulyje kovoja už žmo
gaus teisių apsaugojimą. Komite
to įsteigimas sudaro taip pat mū
sų kuklų įnašą į tarptautinį eku
meninį sąjūdį, nes, pažymėjo lie-
tdvis kunigas, mūsų grupė buvo 
įsteigta glaudžiai bendradarbiau
jant su jau veikiančiu ortodok
sų tikinčiųjų teisėm ginti komite
tu. 

Dienraštis "Le Mdnde", pa
skelbęs informaciją apie lietuvių 
kunigų sukurtą tikinčiųjų teisėm 
ginti komitetą, prieš kelias sa
vaites buvo atspausdinęs plates
nės apimties straipsnį apie kata
likų Bažnyčios padėtį Lietuvoje. 

jo, kur daug valdžiai nepritarian- talikai sudaro didelę Lietuvos 
čių žmonių yra žudomi ir kalina
mi. 

— Amerikoje bedarbių yra 5.8 
nuoš., paskelbė darbo įstaigos sta
tistika. Baltųjų tarpe bedarbių 
nuošimtis mažesnis, negu juodų
jų, kurių jaunimo tarpe be darbo 
yra 362 nuoš. Amerikoje dirba 
95.7 milijonai, iš jų didesnė pusė 
— moterys. 

— Rodezijoje lankęsis sen. 
McGovem nusiskundė, kad jo 
kambarys Salisburio viešbutyje 
buvo iškratytas. Jis kaltina Ro-
dezijos saugumą. 

— Prokurorai ir FBI užvedė by
lą prieš gyvus likusius "Peoples 
Temple" kulto narius, kurie ga
lėjo dalyvauti kongresmano Leo 
Ryan nužudyme. 

— Filipinuose civilinių laisvių 
organizacija teigia, kad Amerika 
laiko filipinų žemėje atominius 
ginklus. Grupė ragina vyriausy
bę reikalą ištirti ir pareikalauti, 
kad,tif ginklai būtų išvežti. 

— Norvegija ir Švedija sudarė 
sutartį, kur! numato ekonominį 
bendradarbiavimą. Norvegija įsi
gijo švedų Volvo automobilių į-
nionės akcijų ir pažadėjo tiekti 
Švedijai naftos produktų. 

Irne laukiama 
didelių riaušių 

Teheranas. — Pikta minia Is-
fahane sudegino amerikiečių 
Grumman Corp. įstaigą, visi tar
nautojai pabėgo. Du Amerikos 
karinio transporto lėktuvai at
skrido į Teheraną padėti išgaben
ti norinčius išvykti amerikiečius. 
Užsieniečiai gauna vietiniu gra
sinimus telefonais ir laiškais. 

Irano valdžia atšaukė religi
nių procesijų draudimą., Pirma
dienį laukiama didesnių 'demons
tracijų ir riaušių. Italijos Impreg-
lio - Tessa bendrovė išvežė 185 
tarnautojus į Romą. Evakuacijas 
tęsia amerikiečių Westinghouse ir 
Bell Telephone bendrovės. 

Numušė rusų 
malūnsparni 

Roma. — Eritrėjos laisvinimo 
organizacija Italijoje paskelbė, 
kad jos kariuomenei pavyko nu
mušti helikopterį, kuriuo skrido 
Etiopijos kariuomenei vadovau
ją aukšti sovietų karininkai. 

Sukilėlių atstovai priminė spau
dai, kad Etiopijai padeda eritrė-
jiečius malšinti 3,000 Kubos ka
reivių, kuriems vadovauja 13 so
vietų generolų. Sukilėlių jėgas 
iš jūros apšaudo sovietų karo lai
vai 

Paskelbė sąmokslo 
smulkmenas 

gyventojų daugumą, jis pažymė
jo, jog tikėjimas krašte yra siip 
rus. Beveik visi vaikai yra pa
krikštyti. Miestuose apie 50 pro-

R* Vokietija perka 
Amerikoj kelnes 

Rytų Berlynas. — R / tų Vokie
tijos Schonefeld aerodrome pra
ėjusią savaitę nusileido Trans In
ternational Airlines 'ėk'uvas, ku
rio krovinys tuoj buvo išvežio
tas į Rytų Berlyno rūbų parduo
tuves. Tai buvo Amerikos Levi 
Strauss Co. atsiųstos medvilni
nės "tlue jeans" kelnės. Rytų 
Vokietija, gyventojams reikalau
jant, buvo pradėjusi pati siūti 
"džynsus", tačiau jaunimui jos 
nepatiko. Todėl vyriausybė užsa
kė 800,000 porų Amerikoje. San 
Francisco mieste Levi Strauss įmo
nė paskelbė kad dar šeši 
lėktuvai turi nusileisti Rytų Vo
kietijoje šią savaitę. Vokiečiai už 
kelnes sumokėjo 9 mil. dol., maž
daug po 11 dol. už porą, tačiau 

Senatoriai lanke 
Palacho kapą 

valdžios parduotuvėse tos kelnės k: laisvės kovotojai, siekę išva-
parduodamos po 149 "rytines 
markes", maždaug, po 74 dole
rius. 

Praga. — Į Čekoslovakiją atvy
kusi amerikiečių senatorių dele
gacija; Prahoje aplankė prieš de
vynerius metus susideginusio jau
no studento Jan Palach kapą, 
prie kurio padėjo gėlių puokštę. 
Jan Palach susidegino 1969-ais 
metais, protestuodamas prieš So
vietų Sąjungos karinę interven
ciją Čekoslovakijoje, kuria buvo 
žiauriai nuslopintas vadinamasis 
"Prahos Pavasaris" — humaniš
kojo veido socialistinis sąjūdis. 
Amerikiečiai senatoriai tylos mi
nute pagerbė savo gyvybę už tė
vynės laisvę paaukojusį jauną če-
koslovaką studentą. Jie taip pat 
aplankė Čekoslovakijos nepri-
priklausomybės kūrėjo ir ilgame
čio respublikos prezidento Tomas 
Masaryk kapą, tuo būdu prisi
mindami Čekoslovakijos respub
likos įsteigimo šešiasdešimtąsias 
metines. 

Pekinas. — Kinijos spauda ati
dengė 1971 m. rugsėjo mėn. įvy
kius. Buvęs gynybos ministras ir 
numatytas Mao įpėdinis Lin Piao 
su žmona ir sūnumi sėdo į nedi
delį keleivini, britų gamybos Tri-
dent lėktuvą ir bandė skristi į 

1 Sovietų Sąjungą. Pritrūkęs kuro 
lėktuvas nukrito Mongolijoje ir 
visi žuvo. 

Kinų spauda rašo, kad pabėgti 
bandė ir trys Lin Piao šalininkai, 
dalyvavę sąmoksle paimti val
džią. Jie liepė vienam malūn-
soamio pilotui juos išvežti, tačiau 
šis atsisakė skristi į Mongoliją ir 
buvo nušautas. Malūnsparniui 
besileidžiant kinų žemėje, du 
sąmokslininkai nusišovė, o trečias 
buvo suimtas ir viską papasakojo. 

Viena. — Viena sunkiausių 
komunistinių valstybių problemų 
yra parūpinti pakankamai nau
jų butų. Vakariečių ekonomistų 
manymu, taip yra todėl, kad ko
munistinės valdžios į statybą žiū
ri ne praktiškomis akimis, bet 
per ideologinius akinius. Sovietų 
Sąjungoje laikomasi nuomonės, 
kad būti namų savininku reiškia 
būti kapitalistu, darbo žmonių 
išnaudotoju, buržujumi. Todėl 
butai ten nacionalizuojami, bu
tų nuomos dirbtinai žemos, sku
bios statybos pateikia gyvento
jams prastus pastatus, kuriuos 
tenka taisyti tuoj po pastatymo, 
o taisymams nėra numatyta lė
šų. 

Įvykiai rodo, kad kai kurios 
komunistinės valstybės jau pra
deda nukrypti nuo tradicinės 
doktrinos. Vengrijos valdžia nu
tarė leisti namus įsigyti priva
tiems pirkėjams. Valdžia skelbia, 
kad kiekviena vengrų šeima turi 
gyventi atskirame savo name. 
Tik 30 nuošimčių naujai stato
mų butų "nacionalizuoti", stato
mi nuomavimui. Valdžios ban
kai duos paskolas namų pir
kėjams. 

Lenkijoje irgi valdžia propaguo
ja privačiai, kooperatiniu būdu 
statomus butus, o Čekoslovakijo
je, kur valdžia pastatus griežtai 
kontroliuoja, jau leidžiama gy
ventojams įsigyti privačius, atos
togoms ar savaitgalių praleidi
mui skirtus, namelius. Rumuni
ja irgi, nusiaubta 1977 m. žemės 
drebėjimo, leidžia piliečiams in
vestuoti pinigus į valdžios stato
mus butus ir juos įsigyti nuosa
vybėn. 

Sovietų Sąjungoje naujos staty
bos nespėja žengti su gyventojų 
reikalavimu. Trūksta ar statybos 
medžiagų ar darbininkų. Daug 
kenkia ir partijos "planavimas". 

Sovietų komunistų partijos 
centro komiteto plenume "pre
zidentas" Brežnevas neseniai 
atidengė sunkumus statybos sri
tyje. Jis pripažino: "Lėtai gerėja 
padėtis kapitalinėje statyboje. Te
bėra nemažas atotrūkis tarp pla
nų ir jų įvykdymo. Daugėja ne
baigtų statybų. Be naudos guli 
sandėliuose nesumontuoti kelių 
milijardų vertės įrengimai. Apie 
tai buvo kalbama jau ne vieną 
kartą". 

Brežnevas davė du pavyzdžius: 
"1966 metais buvo priimtas nu
tarimas dėl šaltojo valcavimo 
dangos cechos statybos Lysvos 
metalurgijos gamykloje. Praėjo 
12 metų. Ir ką gi? Stovi įrengi
mai, kainuojantys dešimtis mili
jonų rublių. Tais pačiais metais 
Nachodkoje buvo pradėtas staty
ti skardinių konservų dėžučių 
fabrikas. 1974 metais statyba bu
vo sustabdyta, 1977 m. atnaujin
ta. Užbaigti statybą ruošiamasi 
tik 1983 metais, tai yra, praėjus 
septyniolikai metų, kai ji buvo 
pradėta". 

— Iš Rusijos išleista Katzų šei
ma Cambridge paskelbė, kad jų 
kalbos apie nepagydomą dukters 
ligą buvo neteisingos. Ji esanti vi 
siškai sveika. Simpatija Vakaruo
se dėl ligonės neišleidimo, o ji 
gydytis galėjo tik Amerikoje, pa
dėjo Katzams išvažiuoti. 

— Angoloje masiniame teisme 
mirties bausme nuteisti pen-

duoti Angolą iš komunizmo. Jie 
buvo kaltinami sabotažo veiks
mais. 

Nuotrauka po Japonijos-Kinijos taikos sutarties pasirašymo, šalia Ki
nijos viceprezidento Teng šypsosi Japonijos buvęs premjeras Fukuda. 
Praėjusį ketvirtadienį jis buvo pakeistas nauju premjeru Ohira. Šis pri
pažino, kad Fukudos vyriausybės didžiausias laimėjimas buvo sutartis 
su Kinija ir paskelbė paliksiąs tą patį užsienio reikalų ministrą Sonoda, 
kuris vedė derybas su Kinija. 

Maskvos radijas 
amerikiečiams 

Sterling, UI. -Atrodo, kad 
Maskvos propaganda greit pa
sieks amerikiečius ir radijo ban
gomis. Sterling, UI. WSDR radi
jo stotis susitarė su G. šakovu, 
Maskvos radijo vedėju, naudoti 2 
Maskvos atsiunčiamas įrekorduo-
tas programas: "Maskvos pašto 
dėžutė" ir "Maskvos meridianas". 
Cia rusų radijo veikėjai Adamov 
ir Pozner duos užsienio politikos 
apžvalgas, muzikos, mokslo ži
nių ir atsakymus į Maskvos ra
dijo klausytojų paklausimus. 
Programos bus anglų kalba, ne
kainuos nė cento, tik Amerikos 
stotys turės sugrąžinti rekorduo-
tas juosteles. 

Iždo sekretorius 
lanko Rumuniją 

Washingtonas. — Iždo sekreto
rius Michael Blumenthal šį sa
vaitgalį lankėsi Rumunijoje. 
Diplomatiniuose sluoksniuo
se šis vizitas laikomas Amerikos 
paramos prezidentui Ceausescu 
ženklu. Ceausescu supykino Mas 
kvą, atsisakydamas pasirašyti ke
lis Varšuvos pakto vadų protoko
lus. Grįžęs iš Maskvos jis jau pa
sakė penkias kalbas, aiškinda 
mas, kodėl jis atsisakė prisidėti 
prie Varšuvos pakto gynybos iš
laidų didinimo. 

Pasiūlė tartis 
su Varšuvos paktu 
Briuselis. NATO užsienio rei

kalų ministrų konferencijoje Bri
tanijos ministras David Owen pa
siūlė, kad, minint 30 metų NA 
TO sukaktį, ateinančiais metais 
reikėtų pradėti politinį dialogą 
su Varšuvos pakto valstybėmis, 
siekiant sumažinti įtempimus, 
kas vestų prie abiejų paktų pa
naikinimo. Sis pasiūlymas buvo 
sutiktas mandagiai, tačiau be jo
kio pritarimą 

Priims pabėgėliu 
Washingtonas. — Teisingumo 

departamentas paskelbė, kad nu
tarta priimti dar 70 iš Kubos pa
leidžiamų politinių kalinių ir 107 
jų šeimos narius. Departamentas 
pripažino, kad du kaliniai ne 
bus įsileisti i Amerką. Teisingu
mo departamentas tikrina Įva
žiuojančius ir atsisako priimti te
roristus, kriminalinius nusikaltė
lius ar įtariamus šnipus. 

KALENDORRJS 

Gruodžio 11d.: Damazas I P., 
Danisa, Valdis, Dirvone. 

Gruodžio 12 d.: Aleksandras, 
Marija A., Gilmintas, Vainė. 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Debesuota, šilčiau, gali lyti, 

temperatūra: dieną 40 1., nakti 
30 1, 

' : 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
NAUJAS KOMITETAS 

OKUP. LIETUVOJE 

Lapkričio 22 d., Padėkos šven
tė išvakarėse, amerikiečių žinių 
agentūros pranešė ir vienas Wa-
shingtono dienraštis žinią paskel
bė, kad Maskvoje penki lietuviai 
kunigai buvo susitikę su Vakarų 
korespondentais. Kunigai prane
šė korespondentams, kad Lietu
voje sudarytas komitetas tikinčių
jų teisėms ginti. Į Maskvą buvo 
atvykę to komiteto atstovai: kun. 
Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius ir kun. Juozas Zdebs-
fck. 

Kun. Svarinskas Vakarų kores
pondentams pranešė, kad Lietu
vos katalikai džiaugiasi naujojo 
popiežiaus pareiškimu, jog "Ty
lioji Bažnyčia toliau negali tylė
ti**. 

"Lietuvoje Bažnyčia niekad ne
tylėjo, dalis lietuvių mano, kad 
ji turėtų tylėti, bet mes norime 
kelti balsą", sakė kun. Svarins
kas. 

Vis: trys kunigai sakė kores
pondentams, kad 70 — 75 proc. 
Lietuvos gyventojų yra tikintys, 
nors valdžia procentą sumažina 
iki 50. Kunigai priminė, kad tūks-

gyventojų 

'Tavo svajonė būtų, kad visi 
lietuviai būtų laisvi, — ar ne 
taip?", baigdamas paklausė kores
pondentas. 

"Taip, taip — ir politiniai ka
liniai. Taip, nes, kai mes buvome 
koncentracijos kalėjimo stovyklo
je, Vladimiro kalėjime, mes da
vėme vienas kitam žodį, kad jei
gu nemirsime koncentracijos la
geriuose, išėję skelbsime, kokios 
ten jų sąlygos sovietų imperijo
je. Tai tas pats Dachau, Buchen
valdas. Nėra ten krematoriumų, 
bet ten žiauriai šalta ir nuolati
nis badas"-, baigė pokalbį Simas 
Kudirka, kurio svarbesnės detalės 
čia pažodžiui išverstos. Pokalbis 
buvo įdėtas dienraščio 2 pusla
pyje. 

VL. R. 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 

LIETUVIAI 
CALIFORNIJOJE 

A.A. A. NAUSĖDIENĖ 

LIETUVIŠKAI MUGEI 
PRAĖJUS 

Didžioji mugė įvyko Lietuvių 
namuose lapkričio 24-26 d. Mu

g ė buvo atidaryta lapkričio 24 
d. Trusnpu žodžiu aukštus Phi-
ladelphijos miesto pareigūnus 
ir gausiai susirinkusius svečius 
Lietuvių namų valdybos ir ta
rybos vardu pasveikino Vytau
t a s Maciūnas, mugei ruošti ko
miteto pirmininkas. Jis paste
bėjo, j ° g Joseph A. Zazyczny, 

iaraiščiai, lėlės, pagalvėlės, gin 
taro išdirbiniai 
turėlės, kalėdiniai papuošalai, 
nuotraukos, vaizduojančios Phi 
ladelphijos lietuvių praeitį, in
dėnų rankdarbiai ir daugybė 
suvenyrų. 

Turtingas buvo valgių sta
las. Vidurinėje salėje veikė vir 
tuvė — restoranas ir baras. 
Restorane vyravo lietuviški vai 
giai š i mugės dalis per 3 dienas 
pareikalavo bene daugiausia 
darbo ir rūpesčių. Restoranui 

! f ^ J ? ^ J S K « " ! vadovavo dvi prityrusios šeimi-
įlinkės Birutė Valašinienė ir 

pravedė K. špakauskas. Kun. 
K. Sakalauskas sukalbėjo in-
vokaciją. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvę nepriklausomy-

medžio skulp- į bes kovose, partizanai ir visi 
kovotojai už Lietuvos laisvę. Sa 
vanoriams kūrėjams prisegtos 
vėliavėlės, o skyriaus narių naš 
lės apdovanotos baltomis gėly
tėmis. 

Įdomią paskaitą skaitė sava
noris kūrėjas Antanas Rugys. 
Tai buvo gyvas žodis iš anų mū 
sų tėvynei nepriklausomybę at 

politiškai brendęs apylinkėje, 
kur yra Lietuvių namai, šio pa
stato vadovybę įtaigojo daryti 
ką nors naujo, kad namų atnau 
jinimas greičiau būtų baigtas 
ir pradėtas įkurti kultūrinis 
centras. J. Zazyczny pastebė
jo, kad Lietuvių namuose jam 
teko turėti įvairių reikalų, pra
dedant ir tęsiant politinę karje
rą. Pasidžiaugė šio pastato gra
žiu išdekoravimu ir gausiu jau
nimo atsilankymu. Skatino mu
ges ruošti dažniau ir pažadėjo 
pagalbą. 

Harry P. Tannotti, taip pat 

Liudvika Norvaišienė. Vaka-

Lapkričio 23 d., po ilgos ir sun Į ̂ ^ ^ tarybos narys, pabrė-
kios ligos, mirė a.a. Adele Nau-: ^ fead § i u o s e ^ ^ l i e t uviai 
sediene. Velione buvo a t v y k u s i , . . . . , . . , , . . . 

..-,,, , _ . , išlaikys tai, ką Komunistai nai-
prieš didįjį karą i Chicagą, kur k i n a p a v e r g t o j e tėvynėje: 

tančiai gyventojų vakarinėje Į tuojau įsijungė i lietuvišką veiku Į ^ ^ k u l t ū papročius. Pa-
Lietuvos dalyje matė popiežiaus | mą. Per karą jai teko slaugyti su-į ^ Hetoviai MUQ ^ 
šventinimo iškilmes, transliuoja-į žeistuosius. Buvo karo veterane. - ^ ^u pavyzdys kitoms 
mas per kaimyninės Lenkijos Į Kai 1926 m. į Chicagą atvyko akt. j •; U n k ė j o o k 
t d f , B , \ • , u. • T • ! ̂ ^ * " " • A l]° ° r S a n - Z U ° tai Lietuvai greitai 

Atpasakojęs dabartinę Lietuvos, jamą teatrą tada aktyviai tsijun- . 
tikinčiųjų padėtį, kun. Svarins- gė ir buvo pirmaeilių rolių vai
kas pastebėjo: "Kiekvienas lietu- dintoja. Jie tada suvaidino Čiur-vis yra disidentas. Pas mus nėra 
disidentų mažumos, bet yra tik čiūno "Tuščias pastangas", Kar-

lionipnės "Aušros sūnus", P. Vai-

koloborantų mažuma. Religijos 
atgimimas stiprus, ir mes tai pa
stebime ypač jaunojoj kartoj". 

Vakarų korespondentai savo 
pranešimuose mini, kad komite-

piaus "Ekscelenciją" ir daug kitų 
veikalų. Vieną kartą važiuojant 
į gastroles, par avariją Adelė bu
vo sunkiai sužeista. Kada akt. J. 
Kaributas atvyko į Los Angeles, 

tas buvo įsteigtas lapkričio 13 d. įCalif., Adelė buvo ir tada į jo su-
ir jau pasiuntė protestus vietinei į organizuotą vaidintojų vienetą 

Soliste Genė TJgenskienė, giesme 
susilaukti į bažnyčioje ir graudžia daina minė

jimo salėje, gražiai papilde Lietu-
Miesto tarybos narys James i vos kariuomenės atkūrimo mineji-

T. Tayoun pareiškė lietuviškai:!111* Philadelptajoje, Minėjimą su-
*<-»̂  i i. • i -• !_-*-:„ rengė ravomenai. Nuotr. K. Cikoto 

Man labai malonu cia pabūti .! ° 
V. Maciūnas jam atsakė: "La-[ . . . . . . . . , 
». «ix^.iuix««, ^ m i « < " c - i^a. \rzis vidurinėje salėje vyko so-

bai acm Jums už atsilankymą . . • • 
Dar kalbėjo miesto šerifas | 

ir 

nešusių dienų. 
Meninę programą atliko sol. 

Genė Ugianskienė, visus suža
vėdama savo daina. Dainos y-
pač sujaudino savanorį kūrėją 
nepriklausomybės kovų invali
dą Br. Tvarkūną. Publika daug 
plojo, kol solistė padainavo 
bisui. 

Savanorius kūrėjus solistė 
dar apdovanojo gėlėmis iš sa
vo puokštės. 

Toliau buvo vaišės, paruoš
tos ramovėnų žmonų bei jų ar
timųjų. Šeimininkavo nuolatinė 
ramovėnų talkininkė ir rėmėja 
Aleksandra Sabaliauskienė. 

Svečių tarpe buvo klebonas 
kun. Jurgis Degutis ir vikaras 
kun. Kajetonas Sakalauskas. 
Jų nuoširdumą ir paramą visa 
kolonija ypatingai vertina. Ma
lonu buvo matyti svečius — 
minėjimo dalyvius .— atvyku
sius iš gana toli. Tai rodo, kad 
mes dar gerbiame nepriklauso
mybės kovų aukas ir dabar te-
bežūstančius kovotojus už Lie
tuvos laisvę. A- K. 

CHEMIKALAI IR 
SINTETINES MEDŽIAGOS 

Šiais laikais žmogaus buityje 
vis daugiau naudojamos sinteti* 
nes medžiagos — skalbimui, va-

valdžiai bei kreipėsi į prezidentą 
Cartert Canterbury arkivysku
pą Coggan, prašydami imtis 
priemonių paruošti tarptautinę 
sutartį tikinčiųjų teisėms ginti. 

SIMAS KUDIRKA SOSTINĖS 
SPAUDOJE 

Simas Kudirka LB tarybos su
važiavimo proga lankėsi sostinė
je, banketo metu priėmė žmogausj i 
teisių gynėjo žymenį, skirtą V. 
Petkui, dalyvavo priėmime Baltuo
siuose rūmuose, o dienraščio "The 

įsijungusi, bet dėl įvairių nepa
lankių gyvenimo aplinkybių ir 
dėl amžiaus naštos, jau nebevai-
dino, tik gyvai domėjosi lietuviš
ko teatro reikalais. Buvo apsiskai
čiusi ir su ja galėjom rasti temų ir 
apie lietuvių literatūrą ir apie o-
perą bei dramą. Buvo šviesaus 
galvojimo ir tvarkė savo gyveni
mą labai pavyzdingai. Ji buvo 

žinomos poetės 

Rūsy buvo įruoštas kasino ir 

£ ^ 3 £ į ? Z T « £ £ S ~ S " P T - d a r n o s d t o | d a u g k i t i e m s re ika la i . Platus 
kas i ' tuo i m U S ę a p l a n k e d l d e I l s skaičius j jų naudojimas pramonėje ir bui-

* '• žmonių. Svečių knygoje matėsi į tyje yra viena labiausiai papli- j 
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mo. Kai kurie mano, kad sinte
tinės medžiagos gali sukelti 
žmonėms ir gyvūnams dispep
siją. Tačiau jų ūkinė ir ekono
minė svarba skatina intensyvę 
gamybą bei asortimento įvai
rumą. 

Žodžiu, žmonijos pažanga 
gimdo naujus gamtos užterši-

mus. Tačiau nereikia pamiršti 
i ir labai stiprių gyvosios gam
tos imonologinių savybių. Tai 

j taip pat svarbi sritis, kurią rei
kėtų tirti kartu su gamtos ap
saugos problemomis, kad nuspė-
jus tolimesnę gyvosios gamtos 
vystymosi kryptį ir jos santykį 
su žmonijos pažanga. 

salę, perkirpo 
mugė oficialiai buvo atidaryta. 
Prieš oficialiąją dalį namų ak
cininkai ir kviestiniai svečiai 
turėjo priėmimą. 

Mugė užėmė abi Lietuvių na
mų sales ir rūsį. Jos centras 
buvo Čiurlionio salėje, č ia bu
vo panašu į parodą. Vos įžen
gus, į akis krito scenoje gražiai 

gražūs atsiliepimai apie šį pla
taus masto parengimą. 

Šeštadienį mugę filmavo 10 
televizijos tinklas ir 6 bei 11 
valandą, vakarinių žinių metu, 

tusių baseinų užteršimo priežas
čių. Net ir labai mažas kiekis 
vandenyje — vos dešimtosios 
ar šimtosios miligramo dalys 
viename litre — dėl savo speci-

OR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
GinekologinS Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crauford 
Medical Bnilding) TeL LC 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marqaette Medical Center 
6132 So. Kcdzie Avcnue. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

mugės vaizdai jau buvo rodomi j finių fizinių ir cheminių savy 
bių labai suaktyvina kitas me
džiagas, padidina jų tirpimą, o 

Washington Star" koresponden
tas Jeremiah O'Leari minėtame ] fyS aitimųjų draugų sukalbėjo ro-

ekrane. 
Tokiu dideliu mastu lietuvių 

., mugė Philadelphijoje buvo su- t u o P a č i u i r ^ medžiagų kon-
tautiniais drabužiais aprengti, r u o g f a l . fe d ė t a į centracijos padidėjimą vandeny-
manekenar Iš užrašų paaiškė- į d a r b o fc ^ ^ ^ N e t u r i n t š i o . ; je bei jų poveikį gyvaiai veik-

mkir? " Į , ? T r - '» srity* P****** ^ i m a s d a -
^ . t a S ^ k ^ a l t e d L r a buvoti lykS& ******** k l a i d ų ' J m u _ 

dotuves. Prel. J. Kučingis ir b - g g » f g ? T £ S L r Z l \ # * ™<**- ~ ^ l i u entuziaz-

Danutės 
Mitkienės pusseserė, kuri su duk
ra Violeta Giedgaudiene labai 
gražiai suorganizavo velionės la 

dienraštyje paskelbė ilgoką pasi 
kalbėjimą su Simu lapkričio 27 d. 
laidoje. 

Žurnalistas paklausė Simo, kaip 

žančių, o rytojaus dieną įvyko lai
dotuvės. Po laidotuvių buvo su
ruošti gedulingi pietūs, kur akt. 
J. Kaributas sukalbėjo už velionę 

pasikeitė jo gyvenimas? Simas at- \ Adelę jai skirtą maldelę. Po pietų 
sakė: "Pasikeitė kaip po Dantės I buvo trumpomis kalbomis prisi-
"Pragaro". Ir mane didžiai nu
stebino šioji laisvė, okeanai me
džiaginių gėrybių, okenai mais
to gaminių — ir bibliotekos, pil
nos visokių filosofijos veikalų, 
kurie man laisvai prieinami. Aš 
gal būsiu daug kartų kritikavęs 
Jungtinių Valstybių vyriausybę, 
ir niekados aš nebuvau areštuo
tas". 

"Ar iš viso taip ir nebuvo jo
kio kišimosi į tavo gyvenimą?", 
klausė toliau korespondentas. 

'Jokio. Savo knygų lentynose, 

ŠACHMATAI 
— Angljoje vyrauja jaunoji 

karta. 65-tose Anglijos pirme
nybėse, kurios įvyko Sotlandijo-
je, dalyvavo 46 meisteriai, 11 
ratų varžybose, šveicarų siste
ma. Laimėjo 21-metis Johna-
ton Spellman, surinkęs 8V2 tas., 

o tų knygų bus apie tūkstantis, į yįg^^i & piascott po 8 tš., Webb 
turiu rusų kompartijos veikalą1 

apie Marksą, turiu Staliną, turiu 

minta velionės Adelės gyvenimo 
ryškesni bruožai ir nuopelnai. 
Ilsėkis ramybėje. 

Karb 

lai, — sako tyrinėtojai. 
Pasak mokslininkų, sintetinės 

medžiagos higieniniu požiūriu 
pavojingos dar ir tuo, kad jos 

j rys jaunimo. Ruošos ' komitetą,! nepaprastai geba filtruotis per 
skrynia ir kita. Ant 14 stalų j ̂  k u r k ) „ g u n ] d o , dirvožemius ir teršti gruntinius 
pardavimui arba pasiziūrėii- į d a r b o n a š t a ^ ^ v ^ u t a s j vandenis, be to, aktyvina kitų 
™ ^ ^ S ^ L ^ ^ } ^ ? Maciūnas (pirm.), Alė Surdė-1medžiagų filtracines savybes. 

naitė, Vytautas Bagdonavičius, i N o r s šiuo metu mokslininkai 
Vincas Šalčiūnas, Vytautas Vo-
lertas, Gediminas Surdėnas ir 
Jonas Mockūnas. 

Br. Vaškaitis 

Bazio medžio skulptūros, merus . _ , . , . 3 . , . , m u buvo įsijungęs gražus bu kai padarytos kėdes, kraitine ' 

gos, plokštelės, medyje išdegin
tos figūros, tautiniais raštais 
austos juostelės, takeliai, kak-

Gorkį, turiu Solženicyną, tunu 
Aristotelį. Niekas man neplovė 
smegenų ir niekados netikrino 
šių knygų. Aš vis dar negaliu 
tikėti, kad jos pasiekiamos ameri
kiečiams". 

Po to korespondentas klausė, 
koks Simo Kudirkos dabartinio 
lankymosi Washingtone tikslas? 

"Lietuva šiandien yra rusų re
žime Lietuva, Latvija, Estija, Uk
raina... Ir mes bandome palaikyti 
ryšius tarp amerikiečių, lietuvių 

ir P. Littlewood po 7% tš. Per
nykštis meisteris George Batte-
ryll atsidūrė tarp 19—26 v. v. 
Moterų pirmenybėse 1—2 v. lai
mėjo 20-metė Suzan Colduall ir 
21-metė Shale Jackson, 3 v. 
17-metė J. Goruall. 

— Jugoslavijos pirmenybėse 
šalies meisteris nepaaiškėjo, nes 
dm A. Matanovičius ir dm Bo-
rislavas Ivkovas surinko vieno
dai taškų. Lemti turėjo papil
domas Šešių partijų mačas. Pir
mosios keturios partijos baigėsi 
lygiomis. Penktoji tapo lemti-

nėra vieningos nuomonės dėl 
sintetinių medžiagų toksišku-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir peakt . 
1:00 - 5:00 vai. popiet, t r e i . ir Sešt. 

tik susitarus. 

DT. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUNO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir p e n k t 
10-4; šestad. 10-3 vai. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL BEttance 5-18U 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad. , ketvirtad. Ir 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir seštad. uždaryta. 

KARIUOMENES ATKŪRIMO 
SUKAKTIS 

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 60-sios sukakties minėji
mą lapkričio 19 d. suruošė ra-
movėnai. Minėjimas prasidė
jo pamaldomis Šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Iškilmingas šv. Mi
šias aukojo ir šventei skirtą pa 
mokslą pasakė kun. K 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA 
Ofisu: 

700 Norttt MicMgan, Salto 409 
Valandos pagal susitarimą 

Ofls. toL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą ir 
Kmocinės Ugos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
0449 So. Palaski Road 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO sEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA 
Saka- Į Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-

ir mėginame išaiškinti Amerikos ne. Ją laimėjo dm Aleksandras 
politiniams veikėjams, kad būtų, Matanovičius. tapdamas trečią 
atsargūs... ir kad viešai ir teisin- kartą Šalies čempijonu. 
gai prabiltų apie tikrą rusiškąjį _ Bostono MET lygos varžy-
Soviety Sąjungos imperializmą, bose pereitą penktadienį So. 
Būkite atsargūs, niekada neuž- Bostono LPD šachmatininkai 
snūskite...". įsirašė leimėjimą 5—0 prieš 

Lietuvos kariuomenes atkūrimo mi
nėjime, Philadelphijoje, šįmet da
lyvavo du savanoriai, nepriklauso
mybės kovų dalyviai. Nuotraukoje, 
pagerbiamas ir atžymimas savano
ris kūrėjas, Vyties Kryžiaus kava
lierius, nepriklausomybės kovų in
validas Bronius Tvarkūnas. Jam 
ženklelį prisega Adomas Šparkevi-
čius. Minėjimą surengė ramovėnai. 

Nuotr. K. Cikoto 

Brandeis universiteto komandą, 
kai jų komanda, neturėdama 
pilno penketuko, pasidavė be ko
vos. Mūsų komanda (AJeksis 
Klinovas, Ričardas Grauslys, 
Kazys Merkis, Jurgis Zoza ir 
Bronius Skrabulis gruodžio 8 d. 
vyksta paskutinėm pirmojo rato 
rungtynėm prieš Dorchesterio 
EBONY. K. Merkis 

lauskas. Moterys, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, nešė au
ką ir lydėjo vėliavas procesijoj. 
Pamaldų metu solo giedojo Ge
nė Ugianskienė, vargonavo V. 
Matonis. 

Po pamaldų salėje minėjimą 

madienio iki penktadienio 3:00 
3:30 vai popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7150 S. MAPLETOOOD AVE. 
CHICAGO. DLL. 00629 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

JURGIS MATULAITIS 
Stv js Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mastyti, gyvai ir vaizdžiai charaktermioja 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. II. Pr. Seserys, 370 pusi, 1977 m. 
Kaina BU persiuntimą $7.41. UŽMkynras siųsti: 

DRACGAS. 4545 W. OSrd St , DL 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2650 West OSrd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 lkl 8 vai 
vak. Settad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Offt. PO 74000 Bes. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West OSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS _ 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K r D I K J v ' T K VAIKtT U G O S 

SPECIAU9TE 
MEDICAL BVILDIVO 

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

iki i vai. TMjpįet. 
Ofs. teL 737-U68, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad.. anU-ad.. ketvirtad. fr 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarti* 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

AKIŲ LIGOS — CHTRURGUA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAIi AVE. 
Valandos pagal suattarimA. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pr i ta iko akintais ir 
"Contaot lensea** 

2018 W. 71st St. — TW. 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

1012 N. Westem Ave, Chicago 
TeL 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heirfite 
TcLSOl-OTM 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2058 W. OSrd Street 

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

Ofiso 04, 770-2880, rezid. 448-5545 

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

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

Rezidencijos telef. OR « . o e u 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pągąi guaitarimą. 
Ofi.<wtelHK 4-212S. Namo GI 8 -« lM 

DR. V. TUMASOIHS 
C H I R U R G A S ' 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. i r penktad 
2-6 ir 6-7 — ii anks to susitarus. 

įstaigos Ir buto M. 052-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. »9th Oourt, Cicero, DL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
tfakyrua trec ir Seštad 

TeL ofiso PR 8-0448 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 W«* 71st Street 

Valandos: l-« ral. popie t 
Trę.^. ir sefttad. pagal susitarimą. 

Ofs . teL 588-3108; n a m o 381-3172 

DR. PETRAS ŽU0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 West OSrd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarime. 



Mikų kaimynų 

LATVIŲ-ESTŲ RŪPESČIAI IR KOVA 
Lietuviai, latviai ir estai, trys 

kaimynines tautos, kenčiančios 
vieną ir tą pačią priespaudą, nei 
tėvynėje, nei išeivijoje neturi 
vienos politinės vadovybės ir to
dėl kiekviena tauta veda atskirą 
kovą dėl savo krašto laisvės. Ta
čiau-tam tikrais momentais šių 
trijų, tautų rezistencijos vadovai 
bando bendrai veikti ir savo 
veiklą derinti. 

Atrodo, kad lietuviai didžiau
sias politinės veiklos pastangas 
yra sukaupę Siaurės Amerikos že
myne. Jų politiniai vadovai 
šventai tiki, kad tiktai vieno 
JAV^bės galės suteikti Lietuvai 
laisve. Štai kodėl mūsų veiksniai 
beveik visiškai nesirūpina lietu
vių politine kova Europoje ir yra 
ten palikę žymiai silpnesnes pa
jėgas, 

mos pabaltiečių politinės, ekono
minės, kultūrinės ir religinės 
problemos, o taip pat būtų dau 
giau kalbama apie tų šalių gy
venimą nepriklausomybės me
tais. Radiofonų atsakymas dėl 
šių problemų nebuvo neigiamas 
— pažadėta šiuo reikalu tartis. 
Šia proga pažymėtina, kad šve
dų radijas gerai girdimas Latvijo
je ir Estijoje Estijoje šiaip taip 
esą galima sugauti ir kai kurias 
Švedijos televizijos laidas. 

Jau eilė metų š\ edijoje išlei
džiama visa eilė latvių ir estų pa
ruoštų politinių leidinių švedų, 
anglų, vokiečių kalbomis. Juos į-
sigyja nemaža švedų, o taip įvai 
rios bibliotekos. Paskutiniu metu 
gyvą dėmesį rado N. Tolstojo 
nauja knyga "Parodymai apie 
komunistų nežmoniškumą" ir 
"Victims of Yalta". 

J. Mirdals (Jan Myrdal) švedų 
laikraščiuose gražiai užstojo ru
sų pavergtas Pabaltijo tautas dėl 
jų laisvės troškimų. Stockholme 
išleistas leidinys "Folket į Bild" 
40,000 egz. tiražu. Latvių ištai
gos paskelbė A. Balodžio leidinį 
apie Sovietinę okupaciją. Dalį jų 
įsigijo Švedijos informacijos tar
nyba ir bibliotekos. 

AMERIKA TURĖTŲ BOIKOTUOTI 
Olimpiniai žaidimai Maskvoje tereikalingi komunizmo propagandai 

Tuo tarpu estai su latviais sa
vo politinę veiklą yra nepalygi
namai ..daugiau išplėtę Europoje. 
Jų politinės ir kultūrinės veiklos 
centrai yra Švedijoje, Vakarų Vo
kietijoje, iš dalies Anglijoje. 
Ten gyvena didžiausias tų dviejų 
tautų . politinių emigrantų skai
čius, veikia centrinės organiza
cijos, kultūrinės institucijos, kny
gų, laikraščių leidyklos, mokyk
los, teatrai, chorai, tautinių šo
kių grupės. Vakarų Europos šalių 
universitetuose darbuojasi dau
gybė latvių — estų mokslininkų, 
kurie turi nemažą įtaką tų kraš
tų mokslo pasaulyje. Švedijoje 
gyvenantieji latviai su estais turi 
didesnę galimybę pasiekti savo 
tautiečius tėvynėje ir su jais pa
laiko nepalyginamai glaudesnius 
ryši u**, kaip lietuviai. 

* 

Jau daugelį metų Švedijos vy
riausybė ir kai kurios organiza
cijos didesnėmis sumomis finan
suoja estu mokyklas, apmokė-
damos^mftkytojams algas." Valsty
bines pašalpas gauna ir kai ku-1 tektūrinė trijų skliautų siste-

O kas gi girdėti pavergtoje Lat
vijoje? Pastaruoju metu latviai 
kelią triukšmą dėl Rygos kated
ros bažnyčios nusavinimo. Kaip 
žinia, šis senas ir labai dailus 
pastatas buvo iš tikinčiųjų atim
tas. Joje buvo įruoštas duonos 
sandėlys. Neseniai šios bažnyčios 
pastatą perėmė Rygos miesto 
kultūros valdyba ir paskelbė, kad 
katedroje bus įrengta koncertų 
salė, kuri numatyta kamerinei 
muzikai- Bažnyčia šiam reikalui 
tinkanti, nes joje esanti labai ge
ra akustika, kurią sutiekia archi-

rios estų kultūrinės institucijos. 
Vakarų Vokietijoje leidžia

mas latvių savaitraštis "Latvija" 
(XL25) paskelbė žinią, kad Švedi
jos valstybės Kultūros taryba pa-
skyre**5000 kronų latvių teatrui 
Stockhormė, kaip pašalpą jo 
veiklai tęsti. Tokia pati pašalpa 
paskirta ir estų teatrui. Panašias 
pašalpas abudu teatrai gavo ir 
pereitais metais. Latvių tautinių 
šokių grupė "Zibenitis" ne
seniai gavo 3000 kronų pašalpą*. 
Gastrolėms į D. Britaniją ruošia
si iš Švedijos vykti Gaidos Rulės 
vadovaujamas kanklių ansamb
lis "Trideksnis". Kelionės išlai
doms Švedijos Kultūros taryba 
paskyrė 2000 kronų. 

Pereitais 1977-78 metais Šve
dijos JCultūros taryba pasky
rė 10,000 kronų latvių knygų lei
dyklai -Atvase" ir 20,000 kronų 
"Ziemelblasmos" knygų leidyk
lai. Nauji pašalpų paskyrimai 
laukiami ateinančiais biudžeto 
metais. Jų reikėjo paprašyti ligi 
spalio 15 dienos, bet terminas 
pratęstas ligi 1979 m. vasario 
1 dienos. Tenka pastebėti, kad 
Kultūros taryba, teikdama pa
šalpas, didžiausią dėmesį kreipia 
į latvių — estų grožinę literatū
rą, ypač i leidžiamas knygas vai
kams ir jaunimui. Tačiau iš es
mės sumos nėra labai didelės. 
Šiais 1978 metais Švedijos vy
riausybė išdalino tautinėms 
mažumoms 500,000 kronų. Pini
gai paskirstyti atsižvelgiant į 
tautinių mažumų žmonių skai
čių ir knygų leidybos planus. Pa
žymėtina, kad periodiniams lei
diniams, žurnalams ir laikraš
čiams iš šio fondo lėšos neski
riamos. Panaš'os subsidijavimo 
politikos, kaip žinome, laikosi ir 
mūsiškis Lietuvių fondas. 

Estų^ tautinė taryba, prie ku
rios prisijungė ir Latvių tautinis 
fondas, įteikė Švedijos televizijos 
ir radiofonų vedėjams pasiū
lymą, kad įvestų Pabaltijo tautų 
transliacijas, kurios būtų liečia

ma. Ypač gražiai skamba chori
nė muzika. 

Bažnyčios pastatas busiąs res
tauruojamas. Altoriaus vietoje 
būsianti įrengta scena, būsią į-
ruošta keli šimtai sėdimų vietų. 
Rygos radiofono vadovybė užtik
rino, kad koncertų salė būsianti 
paruošta ligi 1980 metų. 

• 

Latvija, kaip ir Lietuva, vis la
biau rusinama ir apiplėšiama e-
konomiškai. Iš kitos pusės, Latvi
jos pajūrys ir uostai vis labiau 
naudojami Sovietų ekonomi
niams ir kariniams reikalams. 

Neseniai Rygos radiofonas pa
skelbė žinią, kad Venspilio uos
tas ir Latvijos tanklaivių flotilė 
aptarnauja Sovietų Sąjungos naf
tos eksportą į Vakarų Europą. 
Venspilio naftos perpompavimo 
bazė esanti viena ii pači ųdi-
džiųjų Sovietų įmonių Pabaltijo 
respublikose. Kiekviena ketvirta 
tona naftos iš Sovietų Sąjungos 
eksportuojama iš Venspilės uos
to. Pastaruoju metu uosto įrengi
mai buvę automatizuoti. 

* 

"Latvija" XI. 18 paskelbė pra
nešimą, kad Pasaulio laisvų
jų latvių sąjunga yra gavusi iš 
okuputosios Latvijos statistinių 
duomenų apie nusikaltimus. 
Iš jų matyti, kad saugumo orga
nai išaiškina tiktai 52 proc. vi
sų nusikaltimų. 1978.1.1 trijų zo
nų griežto režimo įstaigose kali
namų skaičius siekęs 1805. Iš jų 
1351 buvo rusai ir 545 latviai. 
Už asmeniškos nuosavybės va
gystes kalėję 308 rusai ir 108 lat
viai. Už plėšimus pagauti 215 
rusų ir 68 latviai. Už žmogžu
dystes nuteisti 69 rusai ir 19 lat
vių. Iš viso statistika rodanti, kad 
rusai padarą nusikaltimų tris 
kartus daugiau, kaip latviai. Ta
čiau latviai esą baudžiami žy
miai griežtesnėmis bausmėmis 
kaip rusai. Iš Rusijos i Latvija 
atplūsta vis daugiau rusų — pro
fesinių nusikaltėlių, kurie padaro 
gyvenimą Rygoje ir kitose vieto
se nesaugų. b. kv. 

Šia tema jau buvo rašyta ne 
vieną kartą Vakarų Europos bei 
tolimos Australijos spaudoje. Ra
šantieji, pasiremdami ilgų me
tų patyrimu, tvirtino, kad Mask
vos lagery organizuojamieji pla
čiausio masto sportiniai įvykiai 
tepadės tik Maskvai parodyti pa
sauliui, kad "tik Sovietų S-je te
gali išsitobulinti geriausi pasau
lio sportininkai". Lygiai kaip ir 
prieš 42 metus Hitleris Berlyne 
įrodinėjo, kad "tik arijai tėra pra
našiausi visokiose sporto šako-
se . 

Patyrimas ir nesena istorija 
įspėja tokius pasaulinio masto su
sitikimų organizatorius, kad visi 
rivediktatoriai, ar jie būtų geltoni, 
rudi ar raudoni, tesiekia vieno 
tikslo: pavergti laisvą žmogų ir 
priversti jį dirbti vergų stovyklo
se. Ir ne vien tik fizinį darbą! 

Ranka pasiekiami 
Daugumas mūsų, kurie tik do

mimės šachmatų žaidimu, su 
nemažu susidomėjimu ir įtempi
mu laukėme plačiai išgarsinto 
Sovietų meisterio Karpovo ir ki
to sovietinio meisterio, neseniai 
pasprukusio į laisvę, Korčnojaus 
rungtynių. Jos buvo organizuoja
mos Manilos priemiestyje, Fili
pinuose. 

Po dviejų mėnesių "žiaurių 
kautynių" Karpovas jau buvo pa
siekęs 5:2 santykį. Laimėtojui te
trūko tik vieno laimėjimo. Ir pra
laimėtojas Korčnojus buvo per
blokštas. Staiga Korčnojus pasis-lv— 

. . , f , A. [ziunnt to 
tenge ir, lyg koks magikas, rung
tynių santykį išlygino 5:5. Vi
siems parupo, kas čia atsitiko? 
Nieko ypatingo, 6-jį susitikimą 
laimėjo Karpovas. Užkulisiuose 
buvo kalbama, kad Korčnojus pra
laimėjo, tikėdamas, kad bolševi
kai paleis jo šeimą į laisvę, kuri 
dar tebėra Sovietų Rusijoje, di
džiuliame kalėjime, jeigu jis leis 
Karpovui laimėti šį turnyrą. Korč 
nojaus laimėjimo atveju jo šeima 
būtų amžiams palikta "sovieti
niame rojuje" (Lygiai, kaip ir 
laisvę pasirinkusio Arkadijaus Šev-
čenko žmona buvo per prievartą 
išgabenta į Sov. Sąjungą. Po ku
rio laiko visi išgirdome, kad "ji 
nusižudė, priėmusi per stiprią 
miego tablečių dozę". O kaip 
ten tikrai buvo, kas žino?). 

Karpovui laimėjus šachmatų 
rungtynes, sovietinė propaganda 
visais turimais būgnais ir trimi
tais pasauliui skelbė, kad "tik so
vietinėj sistemoje tegali išaugti 
tokio laipsnio šachmatininkai ar 
kitų sporto šakų meisteriai". 

BR. AUŠROTAS 

Sovietų krepšininkai JAV 
Š£ai ir dabar paskutinėmis sa

vaitėmis vykusiose JAV ir Sovietų 
studentų krepšinio tarpvalstybi
nėse rungtynėse per Vilniaus ra
dijo (Maskvos transliacijose lie
tuviškai) nusipelnęs sporto meis
teris Vaupšas XI. 15 tvirtino, kad 
Sovietų "studentų" (Past. rašau 
"studentų" kabutėse, nes niekas 
laisvajame pasaulyje niekada ne
galėtų patirti, kiek toje studen
tų rinktinėje yra tikrų studen
tų, o kiek iš jų profesionalų — 
Aut) rinktinė vyravusi ir laimė
jusi beveik visuose susitikimuose 
su JAV studentais. Deja, Vaup
šas nežinojo ir skaito tai, ką jam 
parašo Maskvos cenzoriai, kad 
JAV rinktinėse tikrai žaidžia tik 
studentai ir jie nebijo pralaimė
ti. Tuo tarpu Sovietų rinktinėje 
vienas studentas buvo net 7-rių 
pėdų aukščio vaikinas. 

Čia mano priminti du neseni 
sportiniai įvykiai turi tikslą pa
brėžti, kad ypatingai sporto šako
se, kuriomis domisi pasaulio jau
nimas, Sovietai stengiasi vyrauti 
ir laimėti. Tuo jie stengiasi jau
nimui pabrėžti, kad tik komunis
tinėje sistemoje tegalima išaugin
ti ir paruošti puikius sportinin
kus 

Kongreso nariai priešingi 

Savaitraštis "Human Events" 
spalių 14 d. laidoje rašė, kad "mū
sų prezidentas J. Carteris, ne-

fakto, kad politiniai 
prieštarautojai režimui Sovietų 
Sąjungoje yra persekiojami ir ka
linami, yra nusistatęs, jog JAV 
rinktinė turinti dalyvauti 1980 
m. olimpiniuose žaidimuose". 

Tačiau JAV kongrese ir krašto 
plačioje visuomenėje auga pasi
priešinimas tokiam dalyvavimui 
įvykdyti. Kongreso nariai Jack 
Kemp, (D. — NY) ir sen. Wen-
dell Anderson (D. — Minn.) yra 
pateikę kongresui rezoliuciją, siū
lančią, kad "JAV sportininkai 
šiuose olimpiniuose žaidimuose 
nedalyvautų". 

Taip pat ir kongreso narys 
William Lehman (D. — Fla.) pa
reiškė, kad "veiksmingiausias bū
das pranešti Sovietams, kad JAV 
smerkia žmogaus teisių pažeidi
mus ir Helsinkio susitarimo lau
žymus, tai būtų JAV olimpinės 
rinktinės atšaukimas iš 1980 m. 
žaidynių. 1936 m. JAV, dalyvau
dama Berlyno olimpiadoje, netie
siogiai parėmė nacius. JAV net su
tiko pašalinti iš savo rinktinės 
kai kuriuos žydus sportininkus", 
kalbėjo W. Lehman. 

Tcdp pat ir AFL — CJO vadas 

Kaip beveik visi žinome, šios 
stipriausios JAV profesinės s-gos 
vadovas George Meany atme
tė pakvietimą būti olimpinio k-
to garbės pirmininku. Savo laiš
ke Olimpinio k-to vadovybei G. 
Meany rašė: "Mano sąžinė neleis
tų man prisidėti prie reikalingų 
pinigų surinkimo JAV sportinin
kams į Maskvą nusiųsti. Žinau, 
kad tuo metu, kai mes ruošiamės 
garbingoms sportinėms varžy
boms, KGB pareigūnai deda vi
sas pastangas "išvalyti Maskvą" 
nuo bet kokių disidentų, kad tik 
jie "nesutrukdytų" įvykstančių 
olimpinių žaidynių. Jokiu būdu 
neprisidėsiu prie Brežnevo pa
stangų sunaikinti tuos žmones, 
kurie kovoja prieš režimą ir sie
kia žmogaus teisių gerbimo So
vietuose", tvirtino G. Meany. 

Taip pat ir R. Reagan 

Buvęs Califomijos gub. Ronald 
Reagan, atstovaudamas daugelio 
amerikiečių nuomonei, pareiškė: 
"JAV turėtų pranešti Tarptauti
niam olimpiniam k-tui apie JAV 
rinktinės atšaukimą iš 1980 me
tų Maskvos varžybų. Jeigu ne
leidžiama dalyvauti Pietų Afri
kos respublikos sportininkams dėl 
jų vyriausybės vedamos apart-
heido politikos, tai kaip galime 
leisti Sovietų rinktinei rungtis 
žaidynėse, kai valdžia politinius 
nusikaltėlius grūda į kalėjimus. 
Tuo Maskva pažeidžia visas olim
pinio rungtyniavimo taisykles", 
pareiškė R. Reagan. 

Britų nuomonė 
Didžiulė nelaimė yra ta, kad 

Sovietų valdžia JAV prezidentą 
skaito silpnavaliu. Mat, J. Carte
ris niekada neparėmė savo žo
džių stipriais veiksmais. 

Londono savaitraštis "Econo-
mist" š. m. VU 22 rašė, kad 
"JAV prezidentas negali suprasti, 
jog po Brežnevo į Sovietų viršū
nes patekusieji asmenys labai ati
džiai seka jo veiksmus. Jeigu L. 
Brežnevas nieko nenukentėjo dėl 
savo neleistino elgesio užsieniuo
se (Afrikoje) ar namuose (disi
dentų nuteisimai), tai ir po jo į 
valdžią atėjusieji ne tiek kreips dė
mesį į tai ką sakys J. Carteris, bet 
į tai, ką jis darė praeityje. Neuž
mirškime, kad ne į žodžius, bet į 
veiksmus reaguoja visi diktato
riai. J. Carteris turi parodyti So
vietams, kad ir jo žodžiai kai ka
da gali šį tą reikšti". 

"H. E." baigminiame žodyje 
sako, kad, "jeigu J. Carteris ne
turįs drąsos pranešti Sovietams, 
kad JAV sportininkai nedalyvaus 
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Iš LB atstovų priėmimo Baltuosiuose rūmuose. Prezidentienė ponia R. 
Carter grožisi gintariniais karoliais. Nuotr. J. Urbono 
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PLB vicepirmininkas Europoje 
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PLB vykdomasis vicepirminin
kas Vaclovas Kleiza lapkričio 
18-27 dienomis lankėsi Europo
je: D. Britanijoje, Italijoje ir V. 
Vokietijoje. Pagrindiniai kelio-

pa-

A 
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PLB vykd. vicepirmininkas 
sveikino popiežių lietuvių vardu 
ir padėkojo už jo tartus lietu
viškus sveikinimo žodžius. Popie
žius pareiškė, kad lietuviai jam 

nės tikslai buvo susipažinti su į visuomet buvo arti širdies ir jis 
Europos lietuvių veiklą, pasiin-J juos prisimena kiekvieną dieną 
formuoti apie PLB vykdomus ir [savo maldose. 

Vasario 16 gimnazijoje vyKo planuojamus darbus, susitikti su 
kraštų LB pirmininkais ir aptar
ti bendros veiklos gaires ir daly
vauti bendrame PLJ sąjungos — 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kong
reso ruošimo komiteto posėdyje, 
kur buvo aptariami paruošia
mieji kongreso darbai. 

D. Britanijoje V. Kleiza posė
džiavo su D. Britanijos Lietuvių 
sąjungos ir D. Britanijos LB val
dybomis, padarė trumpą prane
šimą Londono lietuvių visuo
menei, lankėsi Lietuvių sodybo
je bei Lietuvių namuose ir susiti
ko su Lietuvos atstovu Londone 
V. Balicku ir ponia. Ta pačia 
proga susipažino su kai kuriomis 
patalpomis, kuriose vyks PLJ 
kongreso renginiai. 

Italijoje tarėsi su Italijos LB 
krašto pirmininku mons. V. Min
cevičium, aplankė Lietuvos Diplo
matijos šefą S. Lozoraitį ir Lie
tuvos charge d'afaires Vatikane 
S. Lozoraitį, jr. Per Vatikano ra-
dib kalbėjo apie PLB bei bend
rai lietuviškos išeivijos dabarti
nę padėtį ir pasidalino savo įspū
džiais iš audiencijos pas popie
žių Joną Paulių II. Bendros au
diencijos metu, kuriai puikias ga
limybes sudarė mons. A Bačkis, 

1980 m. sportinėse varžybose, tai 
tuomet kongresas turės tarti le
miamą žodį". 

Tenka laukti, kad ir JAV vi
suomenė pakels savo galingą bal
są ir neleis JAV garbingiems spor
tininkams varžytis su sovietiniais 
profesionalais ir gyventi dvasi
niame ir beveik fiziniame kalėji
me per ten vykstančių rungty
nių laikotarpį. 

dviejų dienų posėdžiai su PLJ są
jungos bei kongreso rengimo ko
miteto prezidiumu. Posėdžiuose 
taip pat dalyvavo PLJ sąjungos 
pirmininkė Gabija Juozapavičiū
tė ir vicepirmininkė Jūra Šeškutė 
(abi iš Kanados) bei D. Brita
nijos Jaunimo kongreso komiteto 
pirmininkas Aleksas Vilčinskas. 
Posėdžiai praėjo darnioje dar
bingoje nuotaikoje ir aptarta vi
sa eilė paruošiamųjų darbų, ku
riuos teks vykdyti PLJ sąjungai, 
rengimo komitetams ir PLB val
dybai. 

Lapkričio 25 d. į Vasario l £ 
gimnaziją suvažiavo D. BriĮtani- . 
jos LB pirmininkas S. Kasparas, 
Belgijos LB pirm. S. Baltus, Švei
carijos LB pirm. dr. A. Kušlys, 
Prancūzijos LB pirm. kun. J. Pet
rošius (atvyko vėliau) ir V. Vo
kietijos LB pirm. J. Sabas.. Tai . 
buvo pirmas toks Europos pirmj-? : f 
ninku pasitarimas po 19 metų 
pertraukos. Buvo išreikštas pa
geidavimas tokius susitikimus 
planuoti bent karta metuose. Pa
sitarime buvo plačiau susipažin
ta su paskirų kraštų veikla bei 
išklausyti kai kurie pageidavi- ; 
m ai PLB valdybaL Vienas di-, ; 
džiausiu sunkumų platesniam 
veiklos išvystymui yra didelis lie- , 
tuvių išsisklaidymas po visą Eu
ropos žemyną. Tačiau prie esa
mų sąlygų stengiamasi savo tar
pe palaikyti artimus ryšius- bei 
skleisti informaciją apie mūsų -
tautos tragediją gyvenamojo 
krašto visuomenėje. 

Būdamas Vasario 16 gimnazi-
(Nukelta į 5 pal.) 
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Ateidavo nuovargis. O gal išlepimas? Bet tai gąs
dino. Jis žinojo, kad tai ne dėl atšliaužiančios senat
vės. Energijos trūkumas tačiau buvo jam baisus. 

— Negi jau gyvenimas praėjęs? —pertekliuje 
įbridęs klausė. — Tai baisu. 

Niekas perdaug jo nejaudino. Nemasino. Keldavo
si tą pačią valandą, eidavo į darbą, nesitikėdamas ir 
negaudamas iš jo įdomesnių uždavinių. Grįždavo iš
vargęs namo. Pavalgęs, skaitydavo laikraštį, žvilgterė
davo į televizoriaus pigias komedijas, kurios patiko 
Maurai ir Viktorijai. Iš nuobodulio a r išsisėmimo pri-
snausdavo ant sofos ar eidavo anksčiau miegoti Vi
duje, neapkęsdamas savęs, kantriai laukė, ar kas jį iš 
to išlaisvins, atgaivins? 

Ir Doros staigus atsiradimas galų gale atvėrė akis. 
Jam jos, tur būt, labai reikėjo?... 

Po kelių šokių su Dora ar jis nepasijuto pajau
nėjęs? Vėl kaip gimnazistas? Atgimė gimnazijų salės, 
patiko partneres išraudę skruostai, nuo šokio drėgni 
smilkiniai. Jj apėmė ir švelnus jausmas, kurį jis buvo 
užmiršęs ir jau nesitikėjo, kad toks kada jame pabus. 

Dora elgėsi kaip gimnazistė. I r kontakte su ja 
vėl atgimė jo jaunystė — nesijautė daugiau senu. Jis 
beveik drovėjosi ir raudo, lygiai taip kaip ji. Tačiau jų 
rankų kontaktas nebuvo kaip tarp dviejų svetimų, bet 
tarsi tarp tokių, kurie viens kito laukė. Ir atsitiko tai 
labai gera proga, tuo metu kai jis buvo laisvas. 

Viktorija lankė savo brolį, kurio ji nematė dar iš 
Į senų Vokietijos laikų. Andrius, likęs vienas, kartą ap

silankė pas Stankų, pas juos pabuvo ir panuobodžia-
vo ir, grįžtant namo, būgnų ir klarnetų trenksmas iš 
lietuvių šokių salės antrame aukšte kažkodėl pristab
dė jį. Įsiklausęs jis sustabdė mašiną ir ilgai sėdėjo taip 
rūkydamas. Linksmi balsai ir kojų trepsėjimas jarri 
priminė robaksus kaime, kai vien iš tolimo armonikos 
žvengimo ir smuiko čirškėjimo galima suprasti, kad 
kažkur kitam kaimo gale vyksta pasilinksminimas ir 
tu eini laukais, keliais ton pusėn ir tik po valandos at
randi vakarušką... 

Taip tada sėdėdamas ir rūkydamas jis galvojo apie 
eibę dalykų. Kad dar yra didelė žmonių dalis, gyvenan
ti dar priešvedybine jaunyste. Dar ieško, šoka, linksmi
nas... Dar visa jų ateitis yra nenubrėžta aiškia pove-
dybine tvarka. Visko gali dar jiems atsitikti. Ar tai nė
ra įdomu, jis mąstė? Įdomu, nes neaišku. Ir jis, taip 
sėdėdamas, pasiryžo. 

Kažkokia jėga traukė jį vidun. 
Išjungęs motorą, išlipo, užrakino automobilio du

ris, nuėjo gatve, nusipirko bilietą į salę ir atsisėdęs 
prie staliuko ilgai stebėjo tas linksmas, jaunas grupes 
ir poreles. Ne vien jis tai darė. Cia buvo ta pati subti
laus atsirinkimo atmosfera, kaip gimnazijoj, kaip iš
eivių salėse Vokietijoj. Su mažu skirtumu tiktai. Kaž
kas skyrė čia naiviuosius nuo rafinuotesnių. Vyravo 
didelis nudavimas, kad nieks čia kitu nėra suintere
suotas. Bet akylus Andrius vis tiek po pusvalandžio 
pamatė, kad ir čia, nors kiek kitaip, vyko ta pati jau
nų žmonių interesų medžioklė, atranka. Akių kampais, 
trumpais žvilgsniais susiporavimas su "patelėm" vyko 
su apgalvojimu. 

Ir tada jis ją pamatė... 
Po šokių jis Doros nepalydėjo. Grįžo ji su savo 

giminaičiais... Klausimas, ar jie abu staiga taip ir įsi
mylėjo? Ar jie abu viens kito laukė? Po šokių užsira

šęs jos telefoną jis žinojo apytikriai, kad ji j o lauks. 
Kodėl? Sunku pasakyti. Gal dėl to, kad jis buvo keliom 
socialinėm klasėm aukštesnis? Tai buvo įrėžta jame. 
Ji ir jos giminaičiai buvo gal specializuoti d? rbo žmo
nės, trečios kartos emigrantai. Net kelios klasės buvo 
tarp jo ir jos. Bet ji jam patiko. 

O kiek jis jai? 
Vėliau jis sužinojo tai. Ji papasakojo skyrybų bė

das, nors it tai fcik dalimis. J is kamantinėjo, "tardė" 
ją. Varžydamasi ji prisipažino turinti juokingą ir žemo 
atlyginimo darbą — iš jos pikto vyro ji nieko negau
davo. Matėsi, kad jai reikėjo globėjo, įgimto Andriaus 
mandagumo. Reikėjo tėviško rūpesčio, jo švelnaus mylė
jimo, kurį ji gerai išskaitė po kelių šokių ir neatsisakė 
sekančių. Jai reikėjo pinigų ir, kaip moteris, ji ne
apsiriko kad jis yra duosnus... 

Ar jis Dorą vestų? Taip, ir ne, nors jis apie tai **• 
tai galvojo. Jis jau buvo kartą vedęs ir gerai žinojo 
kaip taika tarp dviejų žmonių neįmanoma. Jos mer
gaitiškas veidas, kai paimdavo tarp dviejų rankų, ta
čiau jį pajaunindavo bent dvidešimčia metų. I r jis 
klausė, ar visuomet jis norės tokiu būti? Ar galės jis 
visuomet būt jaunu, tikru, ką turi, ir pasitikinčiu sa
vim be jos? 

Grįžus į Įstaigą kažkas vėl jam šnibždėjo. Pradėjo 
kvosti. Niekad to su savim nedarė. Viktorijos nerimas. 
keisti elgesiai žadino jį, vertė galvoti, atrasti 
sią ryšį su senais faktais, su galimom priežastim. 

Jis apžvelgė įstaigą, bet mintys sruveno... 
Juk jis gan blaiviai mąstė. Iš ryto, prisiminė, kal

bėjo Viktorijai, vos lūpom sausai palietė jos skruostą, 
bet dabar jautėsi vienišas ir nelaimingas. Kažkas au 
juo buvo netvarkoj. Kaip ilgai tai gali tęstis? Tokių 
minčių jis bus vis kankinamas, valomas, taisomas, kol 
nepasidarys geru žmogum kaip kiti? Kada taip atsi
tiks? Ar bus? Kas? 

v: 
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CHICAGOS LIETUVIŲ ZINiOS 
SUVALKIEČIŲ DRAUGIJAI 

40 METU 
Spalio 29 d. Chicagos Lietu

vių suvalkiečių draugija Šaulių 
salėje turėjo 40-ties metų jubi-į 
liejinį banketą. 
jas Juozas Bacevičius visus su
sirinkusius pasveikino ir tarė 
įžangos žodį. Nesant kunigo, 
Juozas Bacevičius sukalbėjo 
maldą ir tuoj pradėjo vakarienę. 

Baigiant valgyti, Juozas Ba
cevičius pristatė svečius, pradė-

plauką lietuviškojo gyvenimo 
ydas. 

Leopoldas Kupcikevičius, jūrų 
skautų skyriaus vedėjas, pasvei-

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė bus Jaunimo centre gruo
džio 17 d. 4 \al. p. p. Vaikučiai 

kino Liruanicos tunto tuntinin-' a t l i k s programą, o atvykęs Kalė-
r r r*""* J ' i ką Kazį Miecevičių ir Stasę Ru-! d " ^ n e l i s v i s u s apdovanos gra-

"pinskienę, švenčiančius s avo - )vanom. Mielai laukiami 

4,500 dol. Jūsų Hamiltono bendra
darbis Kristaus Gimimo ir M 
Metų proga sveikina visus skai
tytojus, linkėdamas džiaugsmingų 
ir vikingų 1979 m. 

Kazvs Baronas 

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

JAPONUOS TIGRAS 

gimtadienius, o svečiai prie lin
kėjimų sugiedojo jiems Ilgiau
sių metų. 

M. Kupcikevičienė su talki
ninkėmis svečiams paruošė sko
ningą vakarienę. Grojo Balio 
Pakšto orkestras, nuotaikingai 

ir nelankantieji mokyklos vaikai. 
SPAUDA APIE LIETUVIUS 
Paskutiniu metu vietos dien

raštyje "The Spectator'" tilpo ke 

* • • 

damas nuo garbės stalo, Leoną Į n u t e i k d a m a s SVečius ir duoda-
Vasilevą — pinnininką, Helen m a s p } . o g o s s m a g i a i svečiams 
Vilkelis _ vicepirmininkę, Ber- p a s i š o k t i - vakaro metu buvo 
nice žemgulis - finansų sekre- p a s k i r s t y t a nemažai vertingų 
tore, Peter Vilkelį - ilgametį d o v a n ų > k u r i a s b u v o s u a ukoję 
draugijos darbuotoją ir buvusį s k a u t ų r ė m ė j a i ( p r e k ybininkai ir 
pirtnininką, dabar iždininką, Eu- į į Viešnios nuoširdžiai talki-
geniją Strungienę — protokolų: n o p l a t į n d a r n o s laimėjimams 
raštininkę, Oną Švirmickienę - b i l i e t u s m k a r u s , k a d tik būtų 
korespondentę ir iždo golbėją ir , „ | | B , | , k i e k l ė š ų ^ * „ * , 
Bernice Zemgulienę. organizacijai. Tenka pastebėti. 

Draugijos pirmininkas Leo- kad ir šiame gražiai suruošta-
nas Vasilevas, apibūdindamas: me vakare mažokai tebuvo jau-
veiklą, padėkojo Onai Švirmic-! nimo. Budžių įgula ir Chicagos 
kienei už jos ilgametį darbą, į jūrų skautai atlieka gražų lie-
ugdant šios organizacijos kul- tuviško jaunimo auklėjimą, o 
tūrinius ir šalpos darbus. į vyresnieji skautų vadai įdeda 

Toliau pristatė svečius: alder- daug širdies ir darbo, kad jau-
maną Kenneth Jakšy, Kazę nimą lydėtų jūreiviška lietuviš-
Brazdžionytę — Lietuvos Aidų ka nuotaika. 

.Liūtas ir tigrė, gyvenantys 
Japonijos Osakos miesto zoolo
gijos sode. susilaukė palikuonių. 
Liūtų ir tigrų hibridai vadinami 
tigrais. Tigrė atsivedė tris tig
riukus, bet liko gyvas tik vie
nas. Jis buvo apgyvendintas 
specialiame narve ir labai ru

letas žinių apie Lietuvą ir lietu- į pestingai prižiūrimas. Tai vie-
vius, atžymint Kanados poeto vieši nintelis visame pasaulyje šios 
nage Vilniuj, kun. A. Svarinsko rūšies žvėris. Įvairiuose pasau

lio zoologijos soduose buvo gimę 

M1SCELLANEOUS 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

R E A L E S T A I E 
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Vizitinių korte l ių naudojimas yra 

gražus paprotys . Biznieriai ja s pla
čiai naudoja . B e t tinka ir visų luo
mų a t s t o v a m s turėti gražias vizi
t ines kerte les . 

Kreipki tės į "Draugo" adminis- 2951 W.63rdSt . 436-7878 
traciją v i sa i s panašiais reikalais, 
Būs i te patenkint i mūsų patarnavi
mu. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 
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Paik i dov 

pasisakymą Vakarų korespon
dentui apie persekiojamą katali
kų bažnyčią ir lapkričio 25 d. 
•porto sk. apie Izraelio lauko te
niso žvaigždę Pauliną Peled, gi
musi;: 1950 m. Vilniuje. 

VAGYSTĖS 
Apvogti buvo Hamiltono J. G. 

Krištolaičiai ir vėl po savaitės va
gys įsilaužė į jų vasarnamį prie 
Cayugos. Nuostolių padaryta per 

apie 10 tokių 
visi pastipo. 

hibridų, bet jie 
jm. 

radijo valandėlės vedėją ir kt. 
Juozas Bacevičius trumpai 

nušvietė Suvalkiečių draugijos 
istoriją. Chicagos Lietuvių Su
valkiečių draugija buvo įsteig
ta 1938 m. rugsėjo 21 d. Tą 

J. Janušaitis 

IŠ ANGLUOS - BRITANIJOS 
KLUBO VEIKLOS 

Šių metų valdybos paskutinis 
dieną susirinko gražus būrys darbas buvo suorganizavimas 
suvalkiečių, kuriuos padrąsino stalo į dienraščio "Draugo" 
Švirmickienė kurti šią draugiją, i banketą. 
Ji buvo išrinkta pirmąja drau-j Naujiesiems 1979 metams iš- į 
gijos pii-mininke. Pastangos ir | rinkti valdybon beveik tie pa-' 
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I Martin LutherKingjc 

tys asmenys: Justinas Šidlaus-L 
kas — pirmininkas, Vladas Pali- j *"«• * '* ' **~* * • »'•*"•»• m 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraus tymas 
Įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir P a p r a s t o s . R a i 

Stereo ir Oro V ė s i n t u v a i 
Pardav imas ir T a i s y m a s 

M I G L I N A S T V 
i 2346 W. 6 9 t h S L , telef. 7 7 6 - 1 4 8 6 

* limillllllimilllllHiMIllHIIIUlIlHlimilU 
• 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

tiuiiiiii i i i i i itiii i imiiiiii imiiiiii i i i i i i imi 
M. A. Š I M K U S 

N O T A R Y P l ' B M C 
I N C O M E T A X SKRV1CE 

4259 So. Maplewocd, te!. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

IIIIIIIIIUIIHlllllllllllllUIIIIUlIlIiUIIHIIlll 

iruiiiii i i i i i i i i i i i imiiiii i immiiuiuiiiii i i i 
J\ airių prekių pa.siriukima- ot-bran 

•{•ai 15 mu>ų •vintifiio. 
COS.HOS P A R C E L S E X P R E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. HaLsted St.. Chk-ago. 111. SOSO? 
9 M W. «»tb St., Chieago, m. «0«2» i patalpos 

Tflef.: 925-2757 — 234-3320 

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

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

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

Modernus 2-jų aukštų muro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

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

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 

Daug priedų. Marąuette 

Vytautas Vatantinas 
illli l l l l l i l l l l l l l i l i l l l l iuilllli: niii.liiitlli 

III ilUlUIIIIIIIItlSHUIIIIIIIIi (UIIIIIII 
i'ACKAGE i:XPRESS ENCY 

MARIJA NOK' KIEN'E 
SIUNTINIAI f ETUVĄ 

laibai i iage idaujan . eros rūšies 
prekes . Mai s tą - iš K1. JS *aiuKtii|. 
2«08 W. «9 St.. ChiCii.o. I U. OWi9. 

T E U — WA 5-278; 
luillllilllllllllllllllliuilllllllllllillllllllllll 

pasiaukojimas davė gražius re
zultatus. 1939 m. buvo įsteig
tas papildomas vienetas su miš- i lionis — vicepirrmrunkas. Jonas : Tokius pašto ženklas išleidžia JAV j m u 
riu choru, kuris atlikdavo oro-1 Jokubka — kasininkas, Nina p a s t 0 , s a i g a į . ^ 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
čiai naudoja. Bet tinka ir v i sų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi- į 

lllllllllllllllilllllllllllllllllliuillillllllllllll 

M O V I N G 
5 E R & N A S perkrausto baldus ir 
kitus da iktus . Ir iš toli cniesto lei-
iimai ir pi lna apdrauda. 

J«-I. — H A .)-80f»3 
llillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 

riu choru, kuris atlikdavo pro
gramas ir kitoms organizaci-1 Urbonienė — sekretorė, Ka- i 
joms. Suvalkiečių draugija nie- Į zys Rožanskas — parengimų 
kad neatsisako paremti įvairius Į vadovas, jo padėjėjai: Stepo-
kultūrinius parengimus ne tik \nas Rudokas, Pranas Rumšą, 
savo auka. bet ir darbu. Drau- j Vitas Straznickas, ir Juozas; 
gijos rjagrindinis tikslas — fe j Laurinaitis, 
laikyti lietuvišką spaudą, radi-1 Naujoji klubo valdyba darbą 
jo stotis, TV, operą, lietuviškas i pradėjo suorganizuodama pa-i 
knygas ir lietuvybę išeivijoje.! maldas lapkričio 26 d. Tėvų jė-. 
Užbaigė kalbą Nijolės Sadūnai- i zuitų koplyčioje už mirusius ; 
tės žodžiais: "Kokia trumputė klubo narius. Į pamaldas atsi- j 
valandėlė yra visas žmogaus lankė nemaža klubo narių, 
gyvenimas, bet nuo tos valan- į Į Jaunimo centro vakarienę 
dėlės priklauso, kokia bus mū-, klubo valdyba taip pat suorga-
sų amžinybė. Visagalis tęsti-1 nizavo stalą ir tuo prisidėjo 
prina visus, kad gerumu ir mei- prie Jaunimo centro išlaikymo. 
le įprasmintume tą jo duotą Artimiausiu uždaviniu klubo 

<ir 

mums valandėlę' 
Draugijos pirrnininkai buvo 

Ona Švirmickienė, Jonas Toma-1 Jaunimo 
lėje. 

valdyba laiko suruošti banketą. 
Jis įvyks 1979 m. vasario 24 d. 

centro didžiojoje sa-
nas, S. Bileckas, Antanas Valu-
kas. Petras Vilkelis, Vincas 
Kriščiūnas, Jonas Puniška, Vin
cas Jusas, Adelė Burbienė ir 
dabartinis Leonas Vasilevas. 

Oficialioje banketo programos 
dalyje visi draugijos mirusieji 
buvo pagerbti minutės atsisto
jimu ir tyla. 

Dar pristatyti svečiai Frank 
Zogas. Midland Savings and 
Loan Assoc. prezidentas. Don 
Petkaus stalas, ir paminėti ke
lių organizacijų pirmininkai. 
Nuoširdų žodį tarė Ramonas, 
medžiotojų ir meškeriotojų pir
mininkas, pasveikinti 45 metų 
vedybinę sukaktį švenčia Ch. 
Chinston. Jiems buvo sugiedo-
tailgiausių metų. 

Vakaras ėjo linksma nuotai
ka, šokiams grojant Ramonioį 
orkestrui. J. B. 

BALTIJOS VAKARAS 

Prezidento A. Smetonos bu-' 
džių įgula ir Chicagos jūrų 
skautai gruodžio 2 d. Šaulių 
salėje suruošė Baltijos vakarą. ( 

Vakarą, svečius pasveikinda
mas, pradėjo įgulos vadas Ra-
mūnas Vidžiūnas. Iš Kanados \ 
atvykęs svečias valtininkas Ed- j 
vardas Punkrys, gitara pritar- ] 
damas, padainavo pramoginių j 
dainų. Didesnę programos dalį! 

Revizijos komisiją sudaro: 
Vladas Palubeckas, Juozas Šla
jus ir Balys Brazdžionis. 

i. i. 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

V. Peteraičio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Baravyko 
Angliškai - lietuviškas žodynas 

Šie du žodynai yra naujai perspausdint i d idesnėmis rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 6 co l ių ) , 580 ir 5 9 0 pus lapių , la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popier iaus , su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom l ietuviškoms ar m a i š y t o m s 
šeimos. Kiekvienas l ietuviškas k n y g y n a s t u r ė t ų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10 .00: abu tomai tik $18 .00 ( p a š t a s ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesč ia i I l l inois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K H Y G Y H AS 
4545 W. 63rd Street 

ChicagO: III. 60629 

^ 

10% — 20<7C — aOCį pigiau mokėsite 
už apdrauda, nuo ugnie* ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3-J<>««4 West »:>th Street 

Chieago, Ulinois 
Telef. GA 4-8«54 

l ^ = 
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SIUNTINIAI { LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4065 Archer Ave.Į 
Chieago, UI. 60632, telef. «*>7-5980 į 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimiiiiiiiitiiii i i i Į 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BAIDUS 
Plauname ir vaškuojame 

v isų rusiu grindis. 
4. B U B N Y S — Tel. RE 7-5168 
llflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIUUlIlIlIlIlIlIUIIIIIII 

Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 
Gražus platus sklypas ir garažas 

Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 We$t 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

( National Association cf Realtors. 

Tuo pačiu išpleCia 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 platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

— b e t korte 
proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGKAZIN't A 

LAIDA 
i 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardieuė 

Šiom dienom Draugo apaustuve 
lAleido septintą laidą š ioe puplia 
rioa virimo knygos . J. Dautva id ie -
aė vėl patikslino Ir pagražino s>a 
laida naujais paruosimai* 

Tai geriausia dovana oaujuu. 
žmonom ar marčiom. Daugeliu a p 
dovanoja kitataučiu* aupažindin 
danu juo* su l ietuvišku matatu u 
virimu. Si k n y g a yra • sukėlusi la 
bei daug pasisekimo l ietuvių ir *>-
tataučių darbo vietose Ir organ«xs» 
cljoae 

Knyga yra labai g r a i u u pniia u 
su spalvotomis i i ius trad įouua i J» 
">ai patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Stre«t 
Chieago, Illinois 60629 

Budraitis Realfy Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

> I A K Q L r i T E P A l i K 

Kaina su pers iunt imu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite 20 
centų mokesčiams, 

HIUIIIIIIIIIilIlIlIilIlIlIlIlilIlItlUMIlMIUIK 
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Aidas tarp dangoraižiu 
O. N E N D R E 

Tremtinių, ką tik atvykusių . 
Ameriką, gyvenimo aprašymas 
kuris atitiks daugumos prisimini 
mus. Į. j , , , 

Pirmieji {spūdžiai š iame s v e u 
m a m e kraite, sut iktos čia proble 
mos , įsikūrimo sunkumai , nupasa 
kojami lietuves našlės lūpomis ku 
ri atvykusi s u trimis vaikais s ten 
giasi čia Bukurti j i ems ir sau ateitj 

Rea lūs vaizdai, kasdieniška,kalba 
l engvas sti l ius neturi jokių, vargi 
nančiių puošmenų, k n y g ą paverčia 
l y g paties skai tytojo autobiografi 
ja. 

Gaunama " D R A U G E * . Kaina -
S5.00. l a i graS dovana «v«mriv 

P ™ * * OCZ 
CUinois State gyventojai - tart P n. 

kainos pridėti 5 % taksu 
ttitiHutiiiHimiiiiumiiiiiiiuiiiiiitituiiM 

O N A: 
Vytautas F. BELIAIUS 

y/ 

Įva irūs pasakojimai surišt i s u lie
tuviškais papročiais. A n g l ų kalboje. 

, Autoriaus leidinys, 1 0 0 pusi. 1977 
P : ? * * f * *»"!?• — ? : . ? m > e 8 a : ! m. Kaina s u rjersiuntiiiu $5.30. 

Užsakymus siųsti: 

zjiiifiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii«iifiiiiii(iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii:it«iiiiiiiiiiitiiii!tfiiiti;^ 
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SHAMROCK OLDS. INC 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 

2424 Oglen A ve., Downers Grove. UI. 60515 
Telrphone (312) 969-1310 

IN DOVVNERS GROVE 

Kviečiame Jus atsilankyti į 
SHAMROCK OLDSMOBILE, 
Dovvners, Grove, Illinois. 
Turime didelį pasirinkimą naujų 

Oldsmobile ir geram stovyįe vartotų 
automobilių. Užtikrinam, kad rasite 
sąžiningą ir draugišką patarnavimą 
draugišką patarnavimą. 

V A L A N D O S : Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9 
šeštad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5 

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

BLTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notarlataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

615.", S. Kedzie Av. — 778-2233 

Draugas, 4545 W. 6Srd St . 
Chioago, m. 60629 

W2i 

N O B I P I R K T I 

OLDS 
IN 

DOVVNERS 

SH.MItCI k UIS IK. 

C 
fiimas Staniūnas, Algis Tilindis 

Agentūros Vedėjai 
atliko "Antras kaimas", gana = 
vykusiais škicais paglostęs prieš |j|iiiiiiiiHliiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiliiiiiiiiliiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiHi mi imimi i i f imnmi i i i i immmimmi i f i 

XX amžiaus madona (paveiks las; 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno fest-
valyje L o s Angeles, Ca. ir Grano 
Nat ional Award Amerikos dailinin 
k u profes inėje sąjungoje N e w Yor 
te. Tai puošni dail. POVILO PUZ1 
N O monografija, kuri yra didelic 
f o r m a t o ir talpins 28 spalvotas re
produkcijas . Kartu ir XX amžiau? 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova 
sa tr tinka bent kuriom i* progo 
mis {teikti bent kam «ve* imta M 
čiui ar l ietuviui. 

G a u n a m a DRAUGEI, 4545 West 
63rd St. . Chieago, TJL 60«29 U* 
sakant pridėti 50 cenfj už persimi 
dmą TlUnojaus uvventolai mr>k>> 
^ oro«* mnken^lu 

• .. •:••"• '.. ' "' ' "..;J .,::r,r 

Apsimoka skelbt is dien. D R A U G E , 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuviu dienraštis , gi skelbimu kai
nos yra vis iems prieinamas. 

NORIME PIRKTI VARTOTA 
P I A N I N A . 

Skambint 476^*637. 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

Cook - Housekeeper 
L I V E I N . C A P R E Q U T R E D 

D o u b l e P a y . C a t h o l i c R c t t o i y . 

T E L . — L I J 2-?>W 

H E L P W A N T E D — M A L E 

a •? •» • i ' š 

Remkit tuos biznierius, kurk 
skelbiasi "Drauge". 

MACHINIST 
MACHINE OPERATORS 

The Research facility for a major Chieago based diversified manu-
facturer is expanding into the produetion of high technology parts. 
We are seeking a machinist; however. we will train an eyp^rionced 
machine operator to fabricate and assemble parts. The eouipment 
used will be lathes, milling machines, shapers. vertical mills, grind-
ers and saws. We provide company paid benefits, good working 
conditions. a corrtpetetive salary plūs job security. 

Contact KATHV M O R E L U 766-0456 

A m s t e d RESEARCH LABORATORIES 
i N o u s - r n t E B 340 C o t n t y l i n e Rd., Beouenvil le , UL 6 0 1 0 6 

An Equat Opportunlty Kmployar M/P 

Perskaitę "Draugą" duokite kitiems pasiskaityt 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Ncw Haven, Gonti. 

MŪSŲ GYVENIME 

Vasaros metu lietuviškoji veik
la sulėtėja, bet nesustoja. Petkaus 
reikalu rašomi laiškai, siunčia

mos telegramos JAV vyriausybės 
pareigūnams. Sen. Ribicoff vado
vaujamai komisijai, parašytas laiš
kas, primenant žmogaus teisių 
paneigimą ir įkalintus lietuvius. 

Surinktos aukos Lietuvių die
noms, Toronte, jose dalyvavo 
Jurgis Kisielius, Ona ir Jonas Gir-
dauskai, Vaiva ir Džinus, Linas 
Lipčius ir Albina Lipčienė. 

•LB mėnesio proga rinktos au
kos švietimo reikalams ir tuo pa
čiu metu Altai ir Tautos fondui. 

Matys 

Spalio 14 d. mirė visų lietu
viškų darbų rėmėja Genovaitė 

Židonienė. Jos vardui įamžinti Lie
tuvių fonde, keletas asmenų pa
skyrė savo aukas. Palaidota Sv. 
Lauryno kapinėse, New Havene. 
Sekantį trečiadienį palaidota, po 
ilgos ir labai sunkios ligos, ramaus 
ir mielo būdo dantų gydytoja 
Konstancija Kasparavičienė. Pa
laidota Derby, C T Kapinėse, ša
lia savo vyro Antano, kuris mirė 
prie? 15 metu. 

— JAV LB VHI-tos tarybos HI-
Soj sesijoj Washingtone apylinkę 
atstovavo valdybos pirm. 

— Lapkričio 30 d. LB apylin
kės valdyba susirinko peržvelgti 
praeities įvykius ir aptarti atei
ties reikalus ir veiklą. Po trumpo 
pranešimo iš tarybos sesijos, apy
linkė? iždininkas — sekretorius 
Jonas Šaulys painformavo apie iž
do stovį. Solidarumo įnašai su
rinkti ir atsiskaityta su apygar-

Kūctes savo narėms ir vyrams, 
gruodžio 16 dieną. 

— 5v. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas, kun. A. Karalius, 
per pusantrų klebonavimo metų, 
parapiją praturtino. Be antradie
nio vakaro novenų, spalio 22 — 
27 dienomis buvo šešių dienų 
novena į Šv. Judą, vakarais. Šv. 
Marijos litaniją kalbėjo ir pa
mokslus sakė lenkas kun. Julian 
Paulietis. Žmonių lankėsi gana 
gausiai. Parapijos finansinis stovis 
labai pagerėjo šiais metais iš 
dviejų M u b 2 5 " renginių ir pa - | 
rapijos pietų. Klubui priklauso 
lietuviai ir nelietuviai, net nepara-
pijiečiai.Pirmuosius d u klubus or
ganizavo ir vedė Helen Case, o 
trečią pasiėmė organizuoti Ona ir 
Antanas Kordorskai. 

— Klebonas nori suorganizuo
ti Lietuvos vyčių kuopą. 

— Apylinkės narė dr. Elona 
Vaišnienė, paskirta komisijos n a 
re prez. Carterio administracijoj. 

Albina LipčieTiė 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Gulfport. Fla 

SUSITIKIMAS SU AUŠRA 
MACIULAITYTE - ZERR 

A. Mačiulaitytė-Zerr, JAV Lie
tuviu Bendruomenės Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkė, 
buvo atvažiavusi trumpų žiemos 
atostogų į Gulfportą prie St. Pe-
tersburgo, Fla. Žymiąją visuome
nininke pagerbti K. Gimžauskas, 
LB Floridos apygardos pirminin
kas, 1978.XI. 10 į savo namus su
kvietė apie 30 vietos LB veikėjų, 
apgailestaudamas, kad dėl vietos 
stokos negalėjo sukviesti visų veik
iųjų visuomenininkų. Viešnios su
tikimą pagerbė atsilankydamas 
prel. J. Balkūnas, LB garbės pir
mininkas. 

Garbiąją viešnią sveikinda
mas, K. Gimžauskas pobūvio da
lyvius supažindino su jos nuveik
tais darbais per devynerius me
tus, nuo pat Visuomeninių rei
kalų tarybos įsikūrimo uoliai jo
je dirbant. Ypač jis pabrėžė, kad, 
priešingai kai kuriems mūsų vei
kėjams per visuomeninę veiklą 
užmirštant savo šeimos lietuviš
kumą, A- Zerr taip pat lietuviš
kai išauklėjo savo vaikus, susi
laukdama iš savo vyro nelietuvio 
visiško pritarimo ir paramos. Jos 
vyras, baigęs politinius mokslus, 
savo žiniomis ir plačiomis pažin
timis amerikiečiuose, nuoširdžiai 
talkino jai avlikti didelius dar
bus. Tolau K. Gimžauskas, pa
vaduodamas poilsio Floridon at
vykusią A. Zeir, perskaitė jos 
parengtą JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pranešimą VIII-
-sios JAV LB tarybos III-jai sėsi 

jai. Čia galėjome arčiau susipa
žinti su LB tarybos darbais, kel
ti klausimus, pasisakyti savo nuo
mones visais reikalais. Atsaky
dama klausimus, viešnia ilges
niame žodyje nušvietė uždavi
nius, sąlygas, nelauktas kliūtis 
ir santvkius su kitais veiksniais. 

DIDYSIS 
VILNIAUS SEIMAS 

1906 m. gruodžio 4—5 dieno- j 
mis posėdžiavo Vilniaus seimas. 
Numaty tu metu, lapkričio 21 d. 
(naujuoju stilium — gruodžio , 
4 d . ) , visų didžiam nustebimui, j 
į suvažiavimą atvyko apie 20001 
atstovų, daugiausia lietuvių i 
valstiečių. Dabar Didžiojo Vii-j 

Ypatingai pabrėžė reikalą išeiti i n iaus seimo dalyvių skaičius! 
I amerikiečių visuomenę. Darbo • priimta žymėti apskritu 2000 i 
sėkmingumui ji mano, kad būti- skaičium, nes 1800 dalyvių bu- • 
na LB Visuomeninių reikalų tary- Į vo oficialiai įregistruotų, bet; 
bai turėti specialų tarnautoją da r buvo nemažai ir vėliau at- . 
amerikietį, turintį ryšių ir galin- Į vykusių atstovų, todėl 2000 at-
i prieiti prie aukštų amerikiečių Į stovų skaičius nėra perdėtas, 
pareigūnų ir juos informuoti apie j Atstovai į Vilniaus seimą atvy-
-nūsų degamus reikalus. Ji apgai-įko atstovauti savo valsčius, se-
lestavo, kad daug čia aukštuo- niūnijas, parapijas, organizaci-
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Mylimam tėvui 
A. + A. 

BRONIUI KRIAUCEL10NUI mirus, 
dukterį DANUTE ŠLENIENĘ ir jos seimą giliai už
jaučiame. 

Raimundas ir Danute Korzonai 

•;us mokslus išėjusių lietuvių už
sisklendžia savo profesijose ir ge
riausiu atveju kartą per trejus 
metus atvyksta į mūsų mokslo 
simpoziumus. 

A. Mačiulaitytę-Zerr žinojome 
tik iš spaudos, iš kitų pasakoji
mų. Dabar arčiau susipažinome 
su šia pasiryžusią veikėja, kuri 
pajėgia uždegti savo pasiaukoji
mo dvasia, nenuilstama energija, 
aiškia logika ir kartu vidine ši
luma. Jos kalbą palydėjo karšti 
plojimai ir "Ilgiausių metų". 

Prel. J. Balkūnas pasidžiaugė, 
kad L. Bendruomenė vis labiau 
apima plačiąją visuomenę, pa
traukdama 

niūnijas, parapijas, 
j a s ir t. t . 

Į 
Daugiausia atstovų atvyko iš 

Aukštaitijos, bet buvo nemaža; 
atstovų ir iš Suvalkijos bei Že
maitijos. Aukštaitijos atsto
vams Vilnių pasiekti buvo leng
viau, todėl jų atstovavimas bu
vo gausesnis. P . Čepėnas 

j aunimą. 
Diskusijose dalyvavo K. Gim

žauskas, V. Kulbokienė, Pr. Sta-
nelis, S. Stanelienė ir kiti. Ilgai 
svečiavomės Gimžauskienės vai
šinami, dalydamiesi pranešimo 
bei viešnios kalbos sukeltomis 

lietuvišką darbą1 mintimis ir įspūdžiais. 

Danguolė Bartkuvienė (kairėje) ir 
dr. Vincentina Jurkūnienė puošia 

da ir Terasto v-ba. Aukų iš iždo I Kalėdinę lietuviška eglutę. Trūksta 
paskirta ALKAi — 50 dol. Pa- 2*tc>s Mickevičienės. 
šaulio lietuviui", "Keleiviui" 
— 25 dol. Pastarasis yra labai sun
kioj finansinėj padėtyj. Keleivį 
turėtumėm remti pienumeratom 
aukom." Kasoj pasiliko apie 50 dol. 
B surinktų aukų lietuviškam 
švietimui, kurių 50 proc. pasili
ko apylinkei, pagal apygardos pa
siūlymą, pasiųsta vienintelei, 
Connecticut LB apygardoje esan
čiai ' lituanistinei mokyklai Švy
turiui Hartforde. 

— Ieškota, nors vieno, kandi
dato apylinkėje į JAV LB IX-tąją 
tarybą. Nutarta patiems dalyvau
ti, kitus raginti Žmogaus teisių 
savaites užbaigime Bridgeporte Ct. 
gruodžio 10 d. Ta proga parašyti 
laišką vietiniam dienraščiui, nors 
vilčių nedaug, kad būtų spausdi
namas. 

— Savo kolonijos sergančiuo
sius, Kalėdų ir N . Metų šventė
se, raginama prisiminti atvirutė
mis ir Kūčių plotkelėmis, simbo
liniai susijungiant į vieną lietu
višką šeimą. Mūsų sergantieji 
Marijona Ramanauskienė, Ona 
Norkūnaitė ir Vincas Biknaitis. 

— Vasario 16-tos minėjimas 
įvyks vasario 18 d. 

— Apyilnkės metinis susirinki
mas įvyks kovo 11 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų. 

— Kovo 24 d. LB apylinkės 
valdyba, ruošia Bostono etnogra
finio ansamblio pasirodymą, ku
rio vadovė yra Gitą Markevičiū-
tė-Kupčinskienė, mūsų kolonijoj 
augusi, lituanistinėj mokykloj mo
kiusis, vėliau pati mokiusi, tauti
nius šokius šokusi ir įvairioj ki
toj lietuviškoj veikloj dalyvavu
si. 

— Lapkričio 26 d. ALRK Mote
rų s-gos 33-čia kuopa savo susi
rinkime nutarė ruošti tradicines 

Beverly Shores, Ind. 
LIETUVIŠKA EGLUTĖ 

DĖMESIO C E N T R E 

Kai Michigan City miesto gy
ventojai, mokytojai ir mokiniai 
pamatė lietuvišką kalėdų eglutę, 
daug kas iš jų sužavėti grožiu 
žūktelėjo: "Ach, ta ip gražu, kaip 
pasakoje. 

O kai Michigano miesto dien
raštis atspausdino pirmame pus
lapyje labai didelę, gražią spalvo
tą nuotrauką su Kalėdų eglute 
ir šalia stovinčia tautiniais drabu
žiais pasipuošusia Danguole Bart
kuvienė, kai visas miestas ir apy
linkių žmonės kalbėjo apie Lie
tuvą, lietuvišką eglutę ir gražią 
lietuvišką ponią ir mes, Beverly 
Shores lietuviai, džiaugėmės. 

O to viso pradžia buvo tokia. 
Beverly Shores lietuvių klubo su

sirinkime inž. Vai. Radžius prane
šė, kad Dunes meno fundacija 
ruošia parodą, kurioje bus išsta
tytos įvairių tautų kalėdinės eg
lutės ir organizatoriai prašo, kad 
būtinai ir lietuviai dalyvautų. Pra
šė rašydami laiškus, skambinda
mi telefonu ir asmeniai atvykę. 
Na , jei taip labai prašo, susirinki
mas nutarė pasirodyti su lietuviš
kais ornamentais papuošta eglu
te. Dvi klubo narės prašomos vi- J 
sų, sutiko ją papuošti. Tai Lota 
Mickevičienė ir dr. Vincentina 
Jurkūnienė. Joms į talką atėjo 
Danguolė Bartkuvienė ir būrys na 
rių, kurios padėjo papuošalus pa
dirbti. Po to du klubo nariai inž. 
Vai. Radžius ir inž. Kazimieras 
•Pocius nuvažiavo į mišką, išrin-
kc gražiausią eglę. Ir taip lyg kara
laitė papuošta, tarp daugybės tau
tų eglių, stovėjo išdidi ir grožiu 
spindinti lietuviška kalėdinė eg
lutė, prie kurios budėjo ir paaiš
kinimus teikė gražios lietuvaitės, 
gražiais spalvingais tautiniais dra
bužiais. 

Vyt. Kas. 

Mirus brangiam tėveliui 

A. T A. leis. BRONIUI KRIMJČELIŪNUI, 
mūsų mielą sesę korporantę DANUTĘ ir visus šeimos 

narius bei artimuosius giliai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Korp! Giedra Kultūrininkės 

A. U PRANUI MIKALAUSKUI 
Cicero, Illinois, staiga mirus, žmonai JOANAI, jos bro
liui VIKTORUI ir seseriai ONUTEI K02ICAMS ir gimi
nėms Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reikšdami kar tu 
liūdime. 

Vincas, kun. Kęstutis ir Algirdas Žemaičiai 

Netekus brangios mamytes 

A. t A IRENOS RUSECKIENĖS, 
dukteris DANGUOLĘ ir GIEDRĘ su Šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame. 

Regina ir Algirdas Dapkai 

LANKĖSI EUROPOJE 

(Atkelta ifl 3 pal.) 

joje, Vaclovas Kleiza kalbėjosi 
su gimnazijos vadovybe ir pla
čiau susipažino su dabartine jos 
padėtimi. Šiuo metu gimnazijoje 
yra 59 mokiniai, iš kurių 19 yra 
iš Š. Amerikos, Kanados ir Vene-
cuelos. Būtų gera, kad ateityje 
tas skaičius padidėtų ir sustiprin
tų gimnazijos būklę. Džiugu, kad 
gimnazijai labai stiprią paramą 
'teikia V. Vokietijos vyriausybė. 

J 

A. t A. DANUTEI BIELKEVICIENEI mirus, 
skausmo prislėgtiems tėvams p. p . KAMARAUSKAMS, 
vyrui dr. BIELKEVICIUI, dukroms, sesutei JUDITAI ir 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą i r drau
ge liūdime. 

Vanda Kulikauskienė 
ir dukra Irena 

Mūsų mieloms 

DANUTEI ŠLENIENEI ir RIMUTEI JUCIENEI, 
jų tėvui a. a. BRONIUI KRIAū€ELItWUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Dalia Juškienė 
Dalia Martinkiene 
Audronė Skripktenė 

A. t A. KOSTUI JUCEVIČIUI mirus, 
didelio sielvarto prislėgtus žmoną ELEN&, dukrą 
DANUTĘ, anūkus DARIŲ, RMMTJNDJ| ir gimines 
kartu liūdedami nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona ir Steponas žiupsniai 
Angelė ir Pijus Venclovai 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Brangiai motinai 

A. t A. IRENAI RU5ECKIENEI mirus, 
dukrai DANGUOLEI ir žentui MYKOLUI B ANEVI-
ČIAMS ir anūkams reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. 

Dr. J. ir dr. V. Oubinskai 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas i r balansavimas. Stabdžiai. Dus
l in tuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes . Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wes» 594h Street Tel. GR 6-1777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždary ta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

Ukmergės gimnazijos klases draugui 

A. t A. Dr. BRONIUI RADZIVANUI mirus, 
}o žmoną DT. APOUONIJC, sūnų VYTAUTE su šei
ma ir gimines giliai užjaučiame ir drauge liūdi
me. 

Natalija 'n* Jonas Kiaušai 

-ma c-

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

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

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

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Te l . 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 (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway, Palo* Hills. III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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x lietuviu Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirinki-

j mas įvyks gruodžio 14 d. 6 vai. 
Įvak. A. Rūgytės bute. Trumpą 
.pranešimą apie Lietuvių Istori
jos draugijos veiklą Cbicagoje 
dvidešimt dvejų metų laikotar-

ipyje praneš A. Rūgytė. Po pra-
x Keturiasdešimt Sv. Kaži- Į n e š i m o Pakaitą skaitys sava-

miero vienuolijos seserų sudarė n o r i s Juozas Tamulis tema "At-
būrį lankyti ligonius ir senelius siminimai savanorio 1918-19 m, 
Kalėdų proga. Jos lankys Šv. i k ( m * ** Lietuvos laisvę." 
Kryžiaus ir Loretto ligonines,! x Antanas ir Elzbieta Kki-
vienuolijos motinišką namą, ku- ! »>» Marąuette Parko gyvento-
riame yra sergančių seselių, ir ' J*i> y ^ pasižymėję šalpos ir 
Šv. Šeimos vilos senelius, ku- artimo meilės darbais, dalyvau-
riems įteiks kalėdinių dovanėlių, d*11" įvairiose organizacijose, 
Visur giedos lietuviškas, anglis- k*ip Balfe, Lietuvio sodyboje, 
kas ir lotyniškas kalėdines gies- lietuvių -Dukterų draugijoje, 
mes. Būreliui vadovauja ses. prisidėdami visur savo pagalba 
Marilyn Petrushka, Šv. Jurgio «• gausiomis aukomis. Jie yra 
par. mokyklos vedėja, ir ses. sušelpę daugelį bažnyčių Lietu-
Mary Therese Matys, Dievo Ap 
vaizdos par. mokyklos vedėja. 

Stasio ir Emilijos Balzekų 55 m. vedybų sukakties pr ogu. Iš kairės: Stasys Balzekas, Margi M&nkiene. 
Blanche Keziene. Emilija Balz^kienė, Lietuvos gen. kons. Juzė Daužvardienė ir Edvardas Mankus. 

Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JONO STONKAUS 

GYVENIMO VINGIAI 
PASISEKUSI VAKARONĖ 

šia šeimyniškas kūčias gruodžio 
15 dieną, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Visi Chicagos ir apylin
kių ateitininkai, jų šeimų nariai 
ir svečiai- kviečiami gausiai da
lyvauti 

venimo metų. Buvo apdovano-
! tas vertingomis dovanomis. 

Jono Stonkaus gyvenimas vin- i 
t giuctas. Bolševikams antrą i 
kartą okupuojant Lieto—. fc|||aiHįĮį 
su šeima pasitraukė j Švediją ir Į k o l i n k ė s v a j į r b J į r g v "ėkš 
ten išgyveno apie penkerius' 

Penktadienio vakare, gruo
džio 1 d. lietuviai rinkosi j Jau
nimo centro kavinę kultūrinei 

LB Marąuette Par-

jaungtinėmis 
labai vykusią 

voje, savo gimines ir net visai 
nepažįstamus. Kleizų sūnus! 
Vacys su žmona Asta, pagerb- \ X Chicagos ateitininkai ruo- ; , " . . . . . . , 

> Į_ _^£_._ ,- . ._ __ j ^ _ : darni tėvus ir uošvius, nupirko i 
jiems namus, į kurių įkurtuves : Gruodžio 1 d. Driftwood res-
ir pašventinimą atsilankė daug t o r a n e Prudential apdraudos 
giminių, artimųjų ir pažįstamų kompanija suruošė šaunias atsi-
amerikiečių sveikinimo vaišes savo ilgame-

x Don Varno posto pagelbi- i čiam kompanijos; reprezentantui ^ ^ . ^ ^ 
nis moterų vienetas po trumpo ^nu i Stonkui. Jis p a s a u k i a Į I pagyvenęs, 1950 me-
s,,=i^r.L-;m^ H,rėo TTai^» TV̂ V_ ankstyvą ponsį. Atsisveikinimo!, M.A11 . 

pobūvyje dalyvavo kompanijos 
aukštieji pareigūnai, daug ben
dradarbių. Ta proga kompani
jos vadovybė išreiškė savo uo
liam tarnautojui Jonui Stonkui į 

p ^ I gilią padėką. Įvertino jo sąžinin- lengvesnio pragyvenimo šaltinio. į kios yra LB apylinkės proble-
" vakarienės pasidalins dviejų do- į S*™* i r pareigingumą bei suma- Kurį laiką dirbo nuosavybių mos ir rūpesčiai: surinkti aukų 

vaiteali buvo iš Los Angeles i l e r h* v e r t ės dovanėlėmis. Na- num5*. pažymėdami, kad Jonas I pardavimo biznyje, o 1962 me-j Jaunimo kongresui Vokietijoje 
Chicaea atskridęs. Dalyvavo r ė s kviečiamos atsivesti svečią \ Stonkus buvo vienas iš pirmau- j tais pradėjo dirbti Prudential! ir sudaryti balsavimo komisiją 
VLIKo seime, susitiko su LTS * s* Kalediių susirinkimą. Po 

A. a. dr. Alfonsas Pareigis I S u s i r i n k ; m ° ^ K a l ė d ^ P m 

ga bendrą vakarienę gruodžio 
13 d., 7:30 vai. vak. Posto sa
lėje, 6816 So. VVestern Ave. 
Kiekviena narė prašoma atsi
nešti mėgiamiausią patiekalą 

mirė gruodžio 9 d. Malinę. UI., 
ligoninėje. Velionis buvo gimęs 
1916 m. Bus pašarvotas Cicero, 
DL, Butkienės koplyčioje. 

x Antanas Mažeika, Amer. 
Lietuvių tautinės sąjungos vai

tais balandžio mėn. persikėlė į 
Ameriką, apsigyveno Chicagoje 
ir, dirbdamas fabrikuose šeše
rius metus, pelnė duoną šeimai. 

niškių draugija 
jėgomis parengė 
programą. 

Palyginti, punktualiai prie 
pulto atsistojo LB Marąuette 
Parko apylinkės pirmininkas 
Kostas Juškaitis ir atidarė va-

Sunkūs darbai vertė ieškoti! karonę. čia jis priminė, ko-

jančių kompanijos reprezentan- Į apdraudos kompanijoje, kur per rinkimams pravesti. Toliau 
savo būviui šeimininkauja prez. Rita j t u Boulevard Manor distrikte. s šešiolika metų įsigijo didelį; švėkšniškių dr-jos pirrnininkė 

Radcliff su pagelbininkėmis'' Palinkėjo geriausios sėkmės, \ kompanijos pasitikėjimą ir pa- \ Alicija Rūgytė davė šios dr-jos 
sveikatos ir gražių ateities gy- ! siekė atsakingą postą. j nuveiktų darbų apžvalgą. Va-

J Jonas Stonkus labai malonaus k a r o n ė J dalyvavo ir tos draugi. 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: L. O. 
Oksas, Daiva Ona de Sa Perei-

giminėmis, bičiuliais. Lydimas 
'Vilties" draugijos pirmininko A n n Shulmistras ir Violet Yo-
Kazimiero Pociaus, lankėsi c i u s - Narės ir svečiai kviečia-
"Drauge". kalbėjosi su dienraš-i1111 gausiai dalyvauti. 
čio redaktoriais ir domėjosi x Artūras A. Mičiūdas. 
"Draugo'' spaustuvėje spausdi- Argentinos lietuvių visuomenės 
narnos knygos "Tautinės min- veikėjas, yra atvykęs į Chicagą 
ties keliu" spaudos darbais. \ir apsistojęs pas marijonus prie 

I "Draugo". Jis dalyvavo kaip 
svečias VLIKo seime, aplankė 
savo pažįstamus ir atliko įvai-

irius kitus įsipareigojimus. Tre-
ra, J. Galinis, Bronius Prial-. 6 i a d i e n į j i s Učz g chicagos jg. 
gauskas. Steponas Pranėnas, • k e l i a u t i dar j kitas lietuvių ko-
Valerija Ostrauskienė, Dalila lonijas. 
Mackialienė. Leonas K. Baltu- x Romas Bartuška, rodvs sa-
šis. Kęstutis Miliūnas, Vytautas i v o meniškas skaidres FSS kalė-
Sinkus, Valentina Dailidkienė, dinėje sueigoje, kuri įvyks šeš-
Dvariškis, Stasys Žilevičius. Vi- tadienį, gruodžio 16 d., 7 v. vak. 
šiems maloniai dėkojame. ! Jaunimo cenro kavinėje. 

x Jonas Vinciūnas, Vilniaus x Kun. Ant. Saulaitis, gruo-
krašto lietuvių veikėjas, lankė- džio 16 d. išvyksta į Los Ange-
si "Drauge", kalbėjosi su dien- tes palaiminti savo pusbrolio 
raščio vadovais, atnaujino pre-į Eugenijaus ir Elenos Vilkų 
numeratą ir paliko 8 dolerių dukros Almos su Rimu Stoč-
auką. Ačiū. kurni jungtuves. Ta pačia pro-

X Viktorija Gasiūnienė, Guli- ga kun. Saulaitis praves ir jau-

X Dr. Alfonsas Kisielius, Sid-
ney, Ohio, dėkodamas už kor
teles, atsiuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Janina Kolupailienė, Chica-
cago, 111.. dėkodama už korte
les, atsiuntė auką. Ačiū. 

būdo, tikras biznio žmogus. * ? Į 1 ™"*" l r V™*** į03 Į*" 
Dirbdamas nuosavybių pardavi-1 » » « * « adv. Justinas čekaus-
mo biznyje ir vėliau apdraudos | £ Š10S

1 * * " n a n t * i r P P L J" 
kompanijoje, yra nemaža pade- i M**eJ*«*° pastangomis is su-
ięs ir lietuviams. • * * * « " * 2 ^ ^ ^ t ^ -

įtinio stiliaus puiki Švėkšnos 
Be savo tiesioginių pareigų, {bažnyčia, o jau nepriklausomo-

iam nebuvo svetima ir lietuvis- j je Lietuvoje ir gimnazija. 
ka veikla. Mes jį matėme dau- j švėkšniškių dr-ja Liet. Fondui 
giau kaip dešimtmetį Marąuet- j yra įteikusi 2,500 dol. Švėkšnos 
te Parko lietuvių namų draugi- j gimnazijos vardu. Ta pati dr-ja 
jos valdyboje vicepirmininko,' išleido didžiulę Švėkšnos mono-
sekretoriaus ar kitose pareigo-j graf i ją ir Apolinaro Bagdono 
se. Savo duoklę atidavė Lietu- j paezijos rinktinę "Pruo Gintarą 
vių Prekybos rūmų ir šaubškai! Longą". Ši vakaronė kaip tik 
veiklai. Pagal išgales dalinosi į ir buvo skirta šios knygos su-
savo sunkiai uždirbtu centu ir 
su aukos prašančiais. 

IŠ ARTI I 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. Vytautas Klemas 
pakviestas pravesti vandens šal
tinių tyrinėjimus Persijos įlan
koje ir gamtos keitimosi studi
jas Costa Ricos įlankose, šiuo 
reikalu Delaware universitete 
lapkričio mėn. lankėsi Saudi 
Arabijos princas Feisal ir Cos
ta Ricos universiteto preziden
tas Manuel Murillo. Rudenį dr. 
Klemas dėstė valstybės depar
tamento (A. I. D.) suorgani
zuotą kursą hidrologijos ir jū
ros tyrinėjimo srityse Limoj, 
Peru. 

— Vladas Bacevičius, "Drau
go" foto bendradarbis, šiuo me
tu atostogauja Floridoje, iš kur 
atsiunčia nuotraukų. Netrukus 
grįš į nuolatinę savo gyvenimo 
vietą Clevelande. 

— Inž. Romualdas Bublys, 
Cleveland, Ohio, dirbąs TRW 
Inc. ir einąs aviacijos kuro 
pompų projektų direktoriaus 
pareigas, darbo reikalais buvo 
išvykęs į Prancūziją. Lankėsi 
SNEC MA sprausniinių varik
lių fabrikuose. Jiems TRW ga
mina kuro pompas ir hidrauli
nius motorus. Inž. R. Bublys 
yra baigęs Detroito universi
tetą, o magistro laipsnį gavo 
Clevelando valst. universitete. 

— Ingrida Pfkturnaitė, Kazio 
ir Stanislovos duktė, gyvenanti 
Clevelande, paskutinius metus 
mokosi St. Augustine akademi
joje, Lakewood. Visą mokslo 
laiką turėdama aukščiausius 
pažymius, padavė prašymą stu
dijuoti medicinos mokslus. Po 
patikrinimo gavo pranešimą, 
kad nuo ateinančių metų ji pri
imta studijuoti mediciną į Case 
Western Reserve universitetą. 

— Sol. G. čapkauskienė kon
certuoja St. Petersburg, Fla., 
vasario 7 d. 

tiktuvėms atšvęsti. 
Pirm. Kostas Juškaitis pa-

Atėjęs į ramesnio gyvenimo J kvietė Joną Žadeikį, kuris ap-
dienas, į užtarnautą, nors anks- j žvelgė pačią knygą ir paskaitė 
tyvą, poilsį, Jonas Stonkus su iš jos kelis eilėraščius. Kadan-
žmona išvažiuoja į Califomiją, > gi jis irgi yra užventiškis, 

kur į kaip ir knygos autorius, todėl ir 
X Jonas Žukauskas, Chicago. 

Dl.. parėmė mūsų spaudos d a r - ! ^ 1 1 Francisco apylinkes, 
port. Floridoje, atsiuntė Garbės nimui rekolekciias'San Bernadi bus 10 dol. auka. Dėkojame, j ž a d a a e m a . praleisti pas ten,skaityti jam buvo nesunku, 
prenumeratas mokestį ir tuo :

 r o kalnuose kurias ruošia atei : * D r - Antanas čhiris, Lake į gyvenančią dukrelę, baigusią j Kosto Juškaičio pakviestas ir 
dosniai parėmė dienraštį. Ačiū. tininkai. 

X Petras Narbutas, Chicago, x Patikslinimas, 
Dl., apmokėjo dviejų prenumera- Parko lituanistinės 
tų mokestį ir dar paskyrė 11 do- i Kalėdų eglutė bus 

d. 6 vai. vak. (ne 
anksčiau buvo per 

111.. įteikė 12 dol. auką. Ačiū. 

Zurich, EI., atsiuntė 
Marąuette m u s i r 1 2 d o L auks* 
mokyklos x Kuh. Z. Gelažius, Chicago, 

kintui. Skaitė su giliu įsijau
timu, todėl nenubodo klausytis, 
nors ir neįprastai skambėjo že
maitiškos poezijos posmai. Po 
to jis padėkojo visiems už atsi
lankymą, 

sveikini-! Northwestem universitete tei-lpats knygos autorius tarė žodį j B u v o a d a r y t a trumpa per-
Ačiū. ^ s ™ k s i u s i r šiuo metu besi-į ne lietuviškai, bet žemaitiškai, j ^ ^ k u r i o s m e t u ^ v £ į _ 

j verčiančią akvokatūra. Kaip į Jis norėjęs parodyti, kad žemai 

0KUP. LIETUVOJE 
_ Mirė Irena Jakimavičienė, 

Rokiškio vidurinės mokyklos 
mokytoja. 

Juozas Utaras, Lazdijų 
rajono "Nemuno" kolchozo pir
mininkas, kaip praneša "Vals
tiečių laikraštis", tragiškai žu
vo. Mirties aplinkybės nenuro
dytos. 

— Vytautas Kazimieras Bal
čiūnas, okup. Lietuvos miestų 
statybos projektavimo instituto 
vyriausias architektas, staiga 
mirė. Už miestų projektavimo 
darbus jam anksčiau buvo su
teikta Lenino premija. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ZOOLOGUOS SODE . 

Lincolno parko zoologijos so
de pravedama modernizavimo 
programa, kuri kainuos milijo
ną dolerių. 

PAŠLIŪŽŲ PAMOKOS 

Chicagos parkų distriktas In-
dependence parke, 3945 N. 
Springfield, organizuoja pašliū
žų sporto pamokas. 

ČIUOŽYKLOS 

Chicagos Parkų distriktas šią 
žiemą įruoš 192 čiuožyklas, ku
rių 61 bus pritaikyta hockey 
žaidimui. 
PROGRAMA ČIUOŽYKLOJE 

Fist National banko aikštėje, 
Dearborn ir Monroe, kasdien 
bus čiuožimo programos, o tarp 
jų — aukšt. mokyklų chorų 
giesmės. Taip bus dvi savai
tes. 

AUTOBUSAI INVALIDAMS 

Chicagos regionalinio tran
sporto vadovybė nusprendė nu
pirkti 48 naujus mažesnius au
tobusus, pritaikytus senelių ir 
invalidų vežiojimui. 

OPEROS IŠTRAUKOS 

Chicagos Kultūros centre 
(miesto bibuotekoj), 78 E. Wa-
shington, gruodžio 17 d. 3 vai. 
p. p. bus atliekamos ištraukos 
iš Figaro vestuvių ir Travia
tos- .. „.. 

apie 6 eilėraščius ir tiek pat iš 
spaudai paruoštos naujos kny
gos "Medvėgalio pasaka" vė
liausių savo eilėraščių. Patys 
eilėraščiai perpinti tėvynės Že
maitijos ilgesiu ir iškelia žemai
čių krašto gamtos grožį. Tarp 
jų buvo ir žymiausiems žemai
čiams skirti 3 eilėraščiai: vysk.,. . 
Motiejui Valančiui, Simonui | kandidatūrą, c , j miesto klerkus 
Daukantui ir kunigaikščiui Vy-

REMIA BILANDICA 
Chicagos demokratai ketvir

tadienį nutarė ateinančiuose 
rinkimuose remti mero Biiandic 

i vieton J. Marcin parinko naują 
kandidatą — Walter Kozu-
bonski. 

nosi sumuštiniais, pyragais ir 

lerių auką. Labai ačiū. 
x Petras Skėrys, Chicago, 

' ~£f™ m . ^miZ r J Jis sako. tai apsižvalgyti Cali-;čių kalba tinka ne tik virtuvei,! 1 ^ ^ , ^ ; ^ ' ^ ; ^ ^ " gruodžio 16 111-. maloniai pasveikino Drau- e , , , . . ,. , l w • _ -- - , . . ;tortais, užsigerdami kava. Nuo-~ , t - ! M J u t • ± + * > fornnoi. Chicago je Ueka namai, i oet ir poezijai bei viešoms pra- +0;i,o u,„ r n ™ o : T>>J„ ^ ^*s.. 
7 vai, kaip go ' darbuotojus, atsiuntė 13 „ ^ . . « J U . . . . . , • k a l b n m s r ' . som^„ Jux ! t a i k a b u v o ^ l t t t - ^ v a i a i l 

Labai ačiū. 
dar 

y Antanas ir Ona Juodval-
kiai, žinomi lietuvių visuome
nės veikėjai Chicagoje. nuošir
džiai pasveikino "Draugo" dar
buotojus, palinkėjo ištvermės 
darbe, atnaujino prenumeratą . 
ir pridėjo 8 dol. auką. Antanas *??**** k o r t e l l ų ' a u k o 3 a s P a u " ; 

pat būti advokate. 

klaidą pa- dol. auką. 
skelbta). Už klaidą atsiprašome.! x "Kad 

x Juzė ir Petras Norkaičiai \ "Draugas" lankytų lietuvius 
sveikina JAV ir Kanadoje gy-j— rašo mums nuoširdi skaity 
venančius gimines, draugus ir toja čikagiškė Ona Stasiuhenė, \ Mielam tautiečiui Jonui Ston-
pažįstamus su Kalėdų švente ir siųsdama prenumeratos mokės-; k u i i r J° žmonai linkėtina r 
Naujaisiais Metais. Visiems | tį ir 8 dolerių auką. Ačiū. i l o n a u s užtarnauto poilsio. 

artimieji ir dukrelė Živilė, kuri,kalboms Iškėlęs žemaičių reikš- ; 
parengimo daugiausia prisidė-šiuo metu baigia John Marshalįmę aisčių genčių tarpe, pe rė jo j j o A Rūgytį i r švėkšniškiu 

daugel, metų teisių mokyklą ir ruošiasi taip j prie pačios žemaičių kalbos i r ' ^ y ^ n a r ė s R l f l f i J S e n ė f g j 

Tuo 

poezijos. Nedaug betruko, kad P e t e r s o n i e n ė i r L Krapauskienė, 
žemaičių kalba butų Upusi h-' a ^ ^ ^ ^ _ Ona 

L « U A T ^ ' - ^ & a , ' Norvilienė, Jane Merteene ir M-me "Aušros pasirodymas, ku 

linki geros sveikatos. Vietoje] 

yra aktyvus "Draugo" bendra
darbis. 

x Dr. Vladas Ingeievičius. 
Great Neck, N. Y., atsiuntė 
sveikinimus ir auką. Ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 

dai. 
x Chicagos miesto meras M. 

A. Biiandic paskelbė gruodžio 
mėnesį televizijos 26 stoties mė
nesiu už patarnavimą visuome
nei ir perdavimą programos 
graikų, ispanų, lenkų, italų, lie 

Chicago, 
savo i 

X Jonas Stankus, 
Dl., maloniai pasveikino 
dienraštį švenčių proga ir at
siuntė 20 dolerių auką. Dėko
jame. 

i tarpu Marąuette Parko Lietuvių 
| namų savininkų draugija ir 
tos organizacijos pasiges akty 
vaus darbininko. 

rios redaktoriai buvo Basar.avi-

Vladas Bielinis, Vincas Klova,; tuvių ir jugoslavų kalbomis ir 
Petras Narkevičius, kun. Jonas! už nuopelnus miestui. Stotis 
Maknys. Feliksas Jarašius, Gra- Įsteigta 1964 m. 
silda Meilus. Juozas Lekas. Ka
zys Kazlauskas, Stasys Beniu
lis. Feliksas Sereičikas, Stasys 
Mikašauskas. Aldona Dysienė. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Dėkodami už korteles, po 
5 dol. aukojo: Bronius Gražu
lis, kun. Vaclovas Katarskis, 
dr. J. A. Gustaitis. Jonas Gu
daitis. Juozas Bielskis. Kazys 
Žulpa. Jonas Kiaušas. Veroni
ka Jasiukaitienė, Marija Edelie-
nė Paulius Banys, Juozas Bart
kus Labai ačiū. 

x Reverly Shores šv Onos 
bažnyčioje prieškalėdinės pa-1 
maldos įvyks gruodžio 17 d., 121 
vai. šv. Mišias atnašaus kun. i 

| dr. Jonas Borevičius. 

Kalifornijos Lietuvių ope
retės ansamblis maloniu laiške
liu padėkojo 'Draugui" už gerą 
informaciją i r per Laimį J. 

! Venckų atsiuntė 25 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

X Bronius Gaižauskas iš 
; Chicagos aukojo 8 dol. Dėkui. 

D O V A N O S J Ū S Ų 
M Y L I M I E S I E M S 
Baltijos gintaras, itališkas 
18 k. ir 14 k. auksas, ko-
raliai, kultūriniai perlai ir 
kitos brangenybės. Llad-
ros iš Ispanijos, Anri me
džio drožiniai, "Dresdens", 
šveicariškos muzikinės dė
žutės ir kristalas iš viso 
pasaulio. Kalėdiniai šiau
dinukai ir daug, daug kt. 
Romas ir Dalė Daukšai 
kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Gal-
leries, 4243 S. Archer Ave. 
tel. 247-6969. Atd. kasdien 
ir sekmad. iki kalėdų. 

£|čius, Miksas ir kiti, deja, ne že-
•'maičiai, o aukštaičiai. Ir taip 

ši tarmė tapo mūsų bendrinės 
Įkalbos pagrindu. Po to jis pa-

Janušaitis įskaitė iš savo poezijos rinkinio 

i*jwy»"viji»' *m <m»>" -» 

tos. Pasistiprinus užkandžiais, 
sekė antroji programos dalis — 
filmo rodymas. Čia prisidėjo 
ir kun. A. Saulaitis. Įspūdin
giausia buvo matyti mūsų žva
lius karius, įjojančius į senąją 
Gedimino sostinę 1930 metais 
spalio 27 d. 

Vakaras prabėgo tikrai jau
kioje, kultūringoje atmosfero
je, nors dėl blogo oro publikos 
tesusirinko tik apie 50. Buvo 
parduota knygų "Pruo Gintarą 
Longą", o autorius davė visiems 
savo autografus. 

švėkšniškė 

VfcL BRANGSTA GAZOLINAS 
Chicagoje per paskutines dvi 

savaites gazolinas pabrango 
centu už galioną. Dabar vidu
tiniškai kainuoja 74.2 cent. 

iiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiimiiiiiin 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. i. Vaišnorai, MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl {oo. 
mių vietovių aprašymo ir dėl įos 
gausios istorinės medžiagos anka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
covėmis Knyga didelio formato, 440 
pel. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
'"Drauge" 
IIIUHIlIlIlIlIlHIIIMIIIIIIIlinUllllllHIIHlll 

Advokatas MINAS 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 vaLd. 

Solistė-; Margarita Momkienė ir Genovaitė Mažeikienė dainuoja duetą 
prof. Adomo Varno 100 metų amžiaus sukakties minėjimo metu. Akom
panuoja Aloyzas Jurgutis. Nuotr. V. Noreikos 

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Ohkago 1978 . . . . $5.00 
ŽEMAIČIAI. Etnografija. 184 pusi., Chicago $400 
METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pusi., Chicago $5.00 
MES GRĮ2TAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 .. $5.00 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Ūlinojaua gyv. dar pri
deda 5% valstijos mokesčių. 


