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Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Viduklės protestas 
KGB PUOLA KUN. ALFONSĄ 

SVARINSKĄ 

1978 m. birželio 28 d. "Tieso
je" pasirodė ilgas straipsnis "Šmeiž 
tai iš sakyklos". Jame kaltinamas 
kun. Alfonsas Svarinskas, Viduk
lės klebonas, kam jis šmeižiąs mo
kyklą, dabartinę tikrovę ir gadi
nąs jaunimą, pristatydamas jam 
didvyriais buvusius "nusikaltė
lius". 

Pasirodžius minėtam straips
niui, kun. A. Svarinskas Viduklės 
bažnyčioje pasakė pamokslą, pa
aiškindamas tikintiesiems, kas yra 
tikrieji šmeižikai ir nusikaltėliai. 

Kun. A. Svarinskas gavo daug 
laiškų, kuriuos rašė tiek KGB 
bendradarbiai, tiek dori katalikai, 
įdomi smulkmena, kad nė viena? 

Atšalo Jugoslavijos 
ryšiai su V. Vokietija 

>-. 
KGB bendradarbis neturėjo drą-| kinčiųjų akyse, 
sos pasirašvti po siunčiamu laiš
ku. 

2emiau pateikiame Viduklės 
tikinčiųjų protestą: 

Lietuvos Komunistų Partijos 
pirmajam sekretoriui Petrui Griš
kevičiui Vilniuje. 

noje iš didžiausių Bažnyčios šven
čių — Kalėdose mes esame gena
mi į darbą. Pakeičiami autobusų 
grafikai, kad negalėtume nuvyk
ti į bažnyčią, o savo transportą 
turi tik nedaugelis. Pvz., nuo 1977 
m. birželio 1 d. daugelis autobu
sų nebeužvažiuoja į Viduklę,, 
nors miestelyje gyvena apie j 
2000 gyventojų ir keleivių visa
da yra daug. Visi mūsų ir moki
nių skundai iki šiol liko be rezul
tatų. Šiemet pakeitė ir vietinių 
autobusų grafikus į kolūkių gy-1 
venvietes. Matyt, ateistams mes, | 
tikintieji, esame tik antraeiliai pi- , 
liečiai* Irane, darbininkams paskelbus streiką, sunku buvo gauti gazolino. Nuotraukoje 

. ' , ' . , , ., . laukiančius eilėje Teherane, prie gazolino stoties. 
Mes niekada nesutiksime su I T̂ . ^ r . - - • 

nauju bedievių išpuoliu prieš 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje — 

',"."-:: diskriminaciją ti-

matome automobilistus, 

VIDUKLĖS R. Ki PARAPIJOS 
TIKINČIŲJŲ PROTESTAS 

Š. m. birželio mėn. 28 d. "Tie
sos" 19-jame numeryje pasirodė 
laikraščio spec korespondento Vy
tauto Žeimanto straipsnis "Šmeiž
tai iš sakyklos". Šiuos korespon
dento šmeižtus mūsų klebono 
kun. Alf. Svarinsko adresu persi
spausdino Raseinių ir Šiaulių ra
joniniai laikraštėliai. 

Mes, Lietuvos katalikai, esame 
pripratę prie diskriminacijos ir 
įvairių pažeminimų. Spaudoje, 
per radiją, televiziją ir gyvu žo
džiu mus vadina atsilikėliais, 
tamsuoliais, fanatikais ir pan., 
kai tuo tarpu ruošiamasi švęsti 
Vilniaus universiteto 400 m. su
kakti. §i universitetą įkūrė Kata
likų Bažnyčios vienuoliai jėzu
itai. Vyskupų, kunigų ir tikin
čiųjų — literatūros klasikų — 
vardais vadinamos gatvės, vidu
rinės mokyklos, leidžiami jų vei
kalai. Vargu ar kada nors bedie
vių spauda ir propaganda pasieks 
mokslinio lygio! 

Sunku mums priprasti prie įvai
rių kliūčių, sutinkamų atlie
kant savo religines pareigas. Vie-

»0 /.Įętr badieviai eiliniu sa
vo taikiniu pasirinko mūsų kle
boną kun. Alf. Svarinską, todėl 
mes jaučiame pareigą savo dva
sios vadą ginti ir ginsime jį dabar 
ir ateityje. 

Minėtas straipsnis nedaro gar
bės nei tarybiniam žurnalistui Vy 

JAPONIJOS GYNYBA 
SUKELIA DAUG GINČŲ 

Tokijo. — Japonijoje lapkričio l agentūros, kaip vadinama gyny-
13-18 dienomis vyko tarpparla
mentinis JAV-Japonijos simpo
ziumas, kuriame dalyvavo 40 

tautui Žeimantui, nei "Tiesai", i Amerikos kongreso narių. Kai ku-
Nepasiseks apjuodinti visų ger-į:ie amerikiečiai padarė diploma-
biamą žmogų nei prieš tėvynę, į tinę klaidą, kritikuodami Japoni-
nei prieš tautiečius, gyvenančius j jcs konstituciją, kuri draudžia 
užsienyje. Priešingai, tik pakels j ginkluotis. Kongresmanai, kriti-
kunigo autoritetą. Jei bedieviai kuodami japonų užsienio preky-
puola kurį nors kunigą, reiškia — 
jis geras, taip galvoja daugelis. 

Iš straipsnio atrodo, kad žur
nalistas Viduklėje nebuvo, juo la
biau pas mūsų kleboną, kurį 
stengiasi suniekinti tikinčiųjų 
akyse. 

Vytautas Žeimantas giria Vi
duklę, o mes esame įsitikinę, kad 
tai labiausiai apleistas miestelis. 
Užtenka tik pažvelgti į aikštelę 
ties bažnyčia. 

Straipsnio autorius pasikliau-
na anoniminiu Norkumi, kuris 
savo laiku puolė ir tarybinį moks
lininką doc. gyd. Radavičių. Lai
kas "tiesos mylėtojams" parody
ti savo tikrą veidą, o ne "šaudyti" 
iš krūmų... Kiek verti kitų trijų 
bedievių parodymai, mes puikiai 
žinome: jie net bažnyčios nelan
ko, o kiti ir klebono asmeniškai 
nesutiko. 

(Bus daugiau) 

ALRKF Tarybos 
suvažiavimas 

Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų tarybos suvažiavimas vyks
ta penktadienį, lapkričio* 24 d. 
Suvažiavimo atidarymas Marijo
nų vienuolyno salėje, Chicagoje, 
10 vai. ryto. įvyks simpoziumas 
apie katalikiškų institucijų būk
lę ir jų ateitį, diskusijos apie pa
rapijų išlaikymą, paskaita — Fe
deracijos uždaviniai ir jos pa
skirtis. 

A.L.R.K.F. kongresas vyks lap
kričio 25 d., šeštadienį, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. Bus 
naujos valdybos rinkimai, pa-

— Gvajanos kariuomenė džiun
glėse jau surado virš 40 religinės 
sektos narių. Nusižudęs jcs vadas 
Jim Jonės kartą aiškino tikintie
siems, kad jis esąs atgimęs Leni
nas, kuris įsteigsiąs Amerikoje so
cialistinę valdžią. Jo šalininkų iš 
viso esą 3,000, iš jų 80 nuoš. juo
dų. 

skaitą: Nauji judėjimai katalikų 
tarpe, skaitys kun. K Trimakas. 
Tą pačią dieną 7:30 vai. vakare 
— banketas. 

Sekmadieni, lapkričio 26 d. 10 
vai. šv. Mišios, pamokslą sakys 
prel. J. Balkūnas. 

Sveikindami suvažiavimą, lin
kime darbingos nuotaikos ir sėk
mės. 

Gali sustoti 
britu "Times M 

Londonas. — Vienas įtakin
giausių, virš 200 metų senumo, 
britu laikraštis "Times" lapkri
čio 30 d. gali sustoti. Leidėjai 
buvo nustatę unijoms terminą at
siliepti iki tos dienos į leidėjų pa
siūlymus, tačiau unijos dar ne
atsakė. Laikraštis turi nuostolių, 
nes unijos nelinkusios priimti 
naujos technologijos, kuri suma-

I žiną darbo jėgą. 

bos per didelį perteklių, siūlė 
daugiau išleisti lėšų gynybos rei
kalams. 

Japonų spauda puolė kongres-
manų pareiškimus, liečiančius 
japonų konstituciją ir gynybą. 
Simpoziumas buvo organizuotas 
gan radikalios japonų Seirankai 
organizacijos, kuri pasisako už 
japonų karo jėgų stiprinimą. Sei
rankai grupė laikoma Japonijos 
"vanagais". 

Amerikos amba.rada pavadino 
kai kurių kongresmanų pareiški
mus "stupid", jie parodę, kad kai 
kurie atstovų rūmų nariai mažai 
žino apie japonų nuotaikas. 

Japonijos konstitucija, 9 
straipsnis, pasmerkia karą. Japo
nijos politika atominių ginklų 
atžvilgiu yra labai griežta. Ja
ponija yra pažadėjusi: negamin
ti, neturėti ir neįsileisti į savo 
teritoriją atominių ginklų. 

Prieš kiek laiko japonų nuotai
kos prieš militarizmą buvo to
kios griežtos, kad savisaugos jė
gos, kaip vadinama Japonijos ka
riuomenė, turėjo sunkumų gauti 
savanorių. Gyventojai pajuokda
vo japonų karius ir net mokyklo
se jų vaikai turėdavo sunkumų, 
netrūkdavo diskriminacijos. Ka
riai, atlikę tarnybą karo jėgose, 
negalėdavo niekur gauti darbo. 

Paskutiniais metais padėtis 
kiek pasikeitė. Vis daugiau atsi
randa balsų, kad gynybą reikia 
stiprinti, tobulinti. Gynybos 

Alžiro prezidentas 
sunkiai serga 

Alžiras. — Alžiro prezidentas 
Houari Boumediene sunkiai ser
ga. Jis buvo nuvykęs gydytis į 
Maskvą, tačiau antradienį grįžo 
namo ir iškvietė tris inkstų spe
cialistus iš Amerikos. 

Prancūzų "Le Monde" laikraš
tis paskelbė, kad, prezidentui mi
rus, jo pareigas laikinai eis Ra-
bah Bitat, parlamento pirminin
kas. Šiuo metu Alžiro reikalus 
tvarko 8 asmenų revoliucinis ko
mitetas, kuris kartu su 52 
Boumedienne valdžią 
1965 m. 

bos ministerija, opinijos tyrimai 
parade, kad 83 nuoš. jaocnų pri
taria savisaugos jėgų išlaikymui 
ir tik 7 nuoš. pasisako už pa
naikinimą. Apie 37 nuoš. japo
nų pa:akė, kad Jie padėtų gyny
bos jėgoms ginti&^nuo užpuolikų. 

JAV kongrese ne kartą girdėjo
si kritikos balsų japonams, nes 
jie gynybai skiria tik 1 nuoš. 
savo visuminio gamybinio pro
dukto ir pasikliauna Amerika, 
kuri turi leisti sumas Japonijos 
gynybai. 

Nutraukė ryšius 
su Nikaragva 

Managva. — Costa Rica nu
traukė diplomatinius ryšius su 
Nikaragva, kurios kariuomenė, 
puolusi Costa Ricos pasienio sar
gybinius, du nušovusi, vieną su
žeidusi ir pagrobusi kapitoną. Ni
karagva pripažįsta, kad įvyko su
sišaudymas, bet jis kilęs Nikara
gvos teritorijoje. 

Trečiadienį pasibaigė Nikara
gvos opozicijos terminas Somo-
zai pasitraukti iš prezidento vie
tos. Jis to nepadarė, todėl lau
kiama naujų karo veiksmų. 

Kinijos kritikai 
liečia pirmininką 

Hong Kongas. — Kinijos sosti
nėje pasirodė sieniniai laikraš
čiai, kuriuose netiesioginiai pa
liečiamas komunistų partijos pir
mininkas Hua Kuo-fengas. Iš to 
sprendžiama, kad naujoje Kinijos 
vadovybėje dar tebevyksta labai 
rimtos varžybos tarp Hua ir vi
cepremjero Tengo. Hua buvo 
paskutinėse Mao Tse Tungo die
nose svarbus valstybės saugumo 
ministras, todėl jis laikomas Mao 
padarytų klaidų dalininku. 

Amerikos planas 
gelbėti Iraną 

Hitleris planavo 
pulti Ameriką 

Bona. —Buvęs Hitlerio Vo
kietijos ginklavimosi ministras 
Albert Speer baigė spausdinti 
"Welt am Sonntag" savo atsimi
nimus. Hitleris, baigęs karo veiks
mus Europoje, planavo pulti 
Ameriką. Didieji povandeniniai 
laivai būtų apšaudę Amerikos 
pakraščių miestus, bombonešiai 
iš Azorų salų būtų sudaužę karo 
pramonę. Pagal Hitlerio planus, 
Pietų Amerikos valstybės būtų su
kilusios prieš "jankių imperializ
mą" ir būtų padėjusios Vokieti
jai, o 10 milijonų vokiečių Ame
rikoje būtų irgi padėję karą lai
minčiam "Trečiajam Reichui", 
rašo Speer, kuris sulaukė 73 m. 
amžiaus ir 20 metų kalėjo V. 
Berlyno Spandau kalėjime už ka
ro nusikaltimus. 

Ruošia boikotą 
Čilės prekėms 

Santiago. — Čilės vyriausybei 
gresia Amerikos darbo unijų boi
kotas. Penktadienį Peru sostinėje 
Limoje prasideda tarptautinis 
darbo unijų atstovų suvažiavi
mas. Amerikos unijų delegacija, 
vadovaujama uostų darbininkų 
unijos Thomas Gleason ir mote
rų rūbų unijos Sol Cbaikin, jau 
pasisakė už Čilės boikotavimą, 
nes Čilė labai suvaržė darbinin
kų organizacijas. 

Čilės valdžia spalio 24 d. pa
naikino kai kurių unijų vadovy
bes, nes jose iki šiol dirbo ko
munistai. 

Chicaga, — Trečiadienį Chi
cagoje prasidėjo kroatų naciona
listų teismo jury rinkimas. Teis
mo salė labai saugoma, visi ei
ną į teismo salę tikrinami meta
lo detektoriais. Du kaltinamieji: 
Mile Kodzoman, 31 m. ir Bozo 
Kelava, 36 m. kaltinami, kad 
rugpiūčio 17 d. jie įsibrovė į Va
karų Vokietijos konsulatą ir laikė 
6 tarnautojus, grasindami gink
lais. Kroatų žygis rišamas su jų 
tautiečio Stjepan Bilandzic liki
mu V. Vokietijoje. Tuo metu dar 
buvo neaišku, ar V. Vokietija iš
duos Bilandzicą Jugoslavijai. Jis 
yra kroatų V. Vokietijoje vadas. 

Neseniai Jugoslavija atsisakė 
išduoti V. Vokietijai keturis ten 
suimtus teroristus, kurie buvo 
laikomi Jugoslavijos kalėjime. Jie 
kaltinami dviejų Vokietijos pra
monininkų ir vyriausio prokuro
ro nužudymu. Šis Jugoslavijos nu
tarimas labai atšaldė Jugoslavi
jos-V. Vokietijos santykius. Jugos
lavų teismas teroristus nutarė pa
leisti "dėl įrodymų stokos". Vo
kietijos spauda įsitikinusi, kad 
jugoslavai keršija V. Vokietijai 
už Bilandzico ir septynių kitų 
kroatų neišdavimą. Vokietija ži
no, kad kroatai Jugoslavijoje bū
tų teisiami ne už kriminalinius, 
bet už politinius nusikaltimus, 
nes jie reikalauja laisvės Kroati
jai ir pasisako už Jugoslavijos 
federacijos išardymą. 

"Die Zeit" neseniai paskelbė, 
kad V. Vokietijos saugumo poli
cija turi įrodymų, kad slapti Ju
goslavijos agentai jau bandė nu
žudyti kroatų vadą Bilandziką. 
Nors Jugoslavija paneigia ryšį 
tarp kroatų nacionalistų bylos ir 
vokiečių teroristų paleidimo, ju
goslavų spauda kaltina Vokieti
ją dvigubais standartais: kroatų 
teroristai vokiečiams nekenkia, 
tai jie teroristais nelaikomi, o 
vokiečiai teroristai lieka nusikal
tėliais. 

Vokietija tuos kaltinimus pa

neigia. Imigrantas Bilandzic gy
vena Vokietijoje 20 metų, jis Vo
kietijos žemėje įstatymų nesulau
žė. Jo agitacija ir propaganda 
prieš komunistinę Jugoslavijos 
valdžią nėra įstatymais draudžia
ma ir už tai jo bausti negali
ma, remiantis Vokietijos įstaty
mais. 

Nors V. Vokietijos teisingumo 
organams kroatų veikla prieš 
svetimos valstybės valdžią nėra 
maloni, vokiečių visuomenė ir 
spauda pritarė teismui, kuris kro
atų vadus išteisino ir neišdavė 
jų Jugoslavijai. 

— Kubos Castro pažadėjo iš 
kalėjimų paleisti 3,000 kalinių, 
jei Amerika juos sutiks priimti. 

JAV ambasadorius 
lanko Afriką 

New Yorkas. — Amerikos am
basadorius Jungtinėse Tautose 
Andrew Young išvyko į Afriką. 
Ginėjoje jis dalyvavo 20 m. ne
priklauso:. ;ybės šventėje, toliau 
lankys Nigeriją, Mozambiką, 
Tanzaniją ir Zambiją. Manoma, 
kad jis baigs savo kelionę Vati
kane, kur nori susitikti naują po
piežių Joną Paulių II-jį. 

Maskva, — Brežnevo įspėjimas 
Amerikai nesikišti į Irano reika
lus buvo iššauktas JAV senato
rių priekaištu Kremliui, kad jis 
siunčia į Kubą modernius lėktu
vus. Brežnevas norėjęs pabrėžti, 
kad Kuba Sovietų Sąjungai yra 
tas pats, kas Amerikai — Iranas. 
"Pravda" pacitavo CBS televizi
jos žinią, teigiančią, kad Ameri
kos žvalgybos ištaiga CIA turi 

pasigrobė I planus franui gelbėti, jei ten pa-
! dėtis pablogėtų. 

m. Kubos diktatorius Castro pradėjo paleisti ii kalėjimų politinius kali
nius. Anksčiau jis atsiuntė Amerikon 6 kriminalinius nusikaltėlius, ku
rie buvo pabėgę Kubon. Cia juos matome Mtemi aerodrome. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Paryžiuje UNESCO konfe
rencija baigė svarstyti spaudos ir 

žinių perdavimo klausimus. Sovie
tų Sąjunga atsiėmė savo siūly
mus, kad spaudą turi kontroliuo
ti vyriausybės. 

—Irano kariuomenė užėmė 
Shahryar elektros jėgainę, nes 
ten darbininkų streikas buvo su
stabdęs elektros tiekimą kai ku
riems Teherano rajonams. 

— Pietų Afrikos premjeras 
Botha pareiškė televizijos progra
moje, kad jo vyriausybė boiko
tų nebijo, nes kaip P. Afrikos prie
šams nepavyko sustabdyti gink
lų tiekimo, taip nepavyks ir naf
tos pardavimo boikotas. 

— Sovietų valdžia leido išva
žiuoti britų elektronikos firmos 
atstovui Nikolai šaryginui, 52 m. 
amžiaus. Jis 1968 m. buvo atvy
kęs į Maskvą biznio reikalais, čia 
buvo suimtas, apkaltintas šnipi
nėjimu ir 10 metų sėdėjo kalėji
me ir darbo stovyklose. Jis buvo 
gimęs Ukrainoje. Dabar jis iš ka
lėjimo paleistas. 
— Irano šachas pakartojo sa

vo pažadus ateinančiais metais 
birželio mėnesį pravesti laisvus 
demokratinius rinkimus. 

— Vietnamo radijas vėl apkal
tino komunistinę Kiniją, kad ji 
kursto Vietname gyvenančius ki
nus išvažiuoti, o vėliau kaltina 
vietnamiečius, kad jie kinus ištrė
mė. Prieš savaitę apie 200 kinų 
iš Vietnamo bandė pereiti Kini
jos sieną, tačiau juos sulaikė ki
nų kareiviai, kurie puolė vietna
miečius policininkus. 

— Libane sprogo bomba au
tobuse, kuriuo važiavo Sirijos ka
reiviai. Žuvo 20, sužeistų — 40. 

—Palestiniečiai prie Libano ap
šaudė jūroje patruliuojančius Iz
raelio karo greitlaivius. Libane 
Tyre miesto apylinkėse buvo pa
stebėti Izraelio karo lėktuvai 

— Sovietų valdžia atleido kal
tę kanadietei Asta Sokow, kuri 
prisipažino ir apgailėjo savo ban
dymą išvežti 8 Sovietų Sąjungos 
sidabro, brangenybių, meno ku
rinių, ikonų. Anksčiau ji buvo 
nuteista 8 metų kalėjimo. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 24 d.: Protazas, Flora, 

Matvinas, Valdė. 
Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 

Kotryna, Santautas, Germė. 

Saulė teka 6<49, leidžiasi 427. 
ORAS 

Debesuota, dieną 40 1., naktį 
35 1. 
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S A L F A S S CENTRO 
VALDYBOS m REVIZIJOS 

KOMISUOS RINKIMAI 

SALFASS garbės teismas va-

— Vyčio krepšininkai ir šiais 
metais dalyvaus CYO krepšinio 
lygos pirmenybėse. Žais t rys 
Vyčio jaunių komandos: A , B i r 
C. Treniruotės jau prasidėjo, dovaudamasis sąjungos statutu,! . , ~ T ~ r . T Z , . ^ ; ^ 5J

 !Jos gausiai lankomos, o joms, skelbia SALFASS centro valdy- i , „ „, . , 
«xUux<x - - " ^ ^ v J . vadovauja E. Stravinskas ir ] 
bos ir revizijos komisijos rinkimus. Rinkimų nuostatai ir 
smulkesnė informacija yra iš-

P. Grybas. 

— Ilgametis ir nenuilstantis ' 
siuntinėjama visiems sąjungos klubo darbuotojas Jonas Kar-
vienetams. Garbės teismas ra- i pis staiga susirgo ir paguldy- i 
gina visus vienetų vadovus ak- • tas ligoninėn. 
tyviai dalyvauti kandidatų j į greit pasveikti 
centro valdybą ir į revizijos ko- •• W H 1 unTTminC 
misijos parinkime. Kandidatų j KiUfliL 1 U«JiS 
sąrašus reikia išsiųsti G. teis- ! — Į naują LSK Kovo klubo 

J a m l inkime ' Lietuvaičių (moterų ir mergaičių) rinktinė Toronte, N'uotr Z. žiupsnio 

NAUJOJI ZELANDIJA žada ir danas Kristensen. Ta 
čiau ar begrįš K. H. Granitza, 

Įvykusiose čia, pasaulio irklą- n e d ^ n e s ^ M u b a s 
mo pirm. Algiui Rugiemui, valdybą išrinkti: Z. Rickiene, vimo pirmenybėse lietuvaite Le- : r e i k a l a v o per didelės sumos pi-
30717 Lund Dr., Warren, Mi., \ J. Svilas, A Šeštokas, L Meš- onora Kaminskaitė iš Kauno: ^ 
48093, ne vėliau kaip lapkričio | kauskas, St. Aušrotas. Z. Sta- laimėjo sidabro medalį. Ji su i _ N e w Yorko Cosmos vėl 
27 d. Sąrašus bus dar galima naitis ir K. Baronas. Pareigo-; drauge iš Leningrado porinėse p r a l a i n i ė j o š į k a r t ą Argentinos 
G. t. pirmininkui įteikti ir gruo- ; mis pasiskirstys artimiausioje j 500 mtr. baidarių varžybose ^j^ų rinktinei 1-2. Trenerio i yPa^ k a d 1 9 9 ° m- Pasaulinės 
džio 2 d. Clevelande prieš ofi- \ ateityje. j pralaimėjo tik olimpinėms meis- pirmanti pozicija darosi kritiš-1 pirmenybės atrodo įvyksian-
cialų suvažiavimo atidarymą. | — Klubo narys Algis Gra- terėms iš Bulgarijos. ka> 0 -^r Beckenbauer pras i ta- ' č i o s J A V * * ^ P*4 Kissiage-
Kandidatų sąrašai bus pristaty-! jauskas VVindsoro universitetų P A B A L T I E Č ; n T VARŽYBU rė,' kad Amerikoje treniruotės j ™ įsitikinęs, kad mums reika-

daug silpnesnės negu Europoje.! l i n S a d a u g i a u patyrusių užsie-

kviesta visa 1974 m. pasaulio 
meisterio komanda ir eilė kitu 
garsių žaidėjų, kaip Fritz Wal-
ter, Uke Seeler, Paul Janes ir 
k t 

— Jauna ir kylanti futbolo 
žvaigždė Juanito, žaidęs už Is
panijos rinktinę Šveicarijoje, 
puolė mušti teisėją, buvo paša
lintas iš aikštės ir diskvalifi
kuotas iki 1980 m lapkričio 
mėn. Nuostolis Real Madridui, 
visai Ispanijai ir bendrai fut
bolui. O. Gešventas 

FUTBOLO ĮVAIRENYBĖS 

H. Kissingerio planai 

Vis dar spėliojama, ar jis, 
būdamas š. Amerikos futbolo 
lygos prezidentu, pasinaudos 
savo privilegijomis ir įsigys 
profesionalų futbolo klubą. Sa
vu laiku buvo kalbama, kad jis 
net Chicagos Sting perimsiąs 
arba bus aktyviu dalininku. H. 
Kissingeris pareiškęs, kad šiuo 
metu per daug žaidžiama gyni
mu (savu laiku jis žaidęs var
tininku V. Vokietijoje). Taip 
pat jis pageidaująs daugiau 
vietinių žaidėjų komandoje, 
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ti SALFASS atstovų visuoti-1 lengv. atletikos varžybose pasie
niam suvažiavimui Gevelande,į kė puikias pasekmes: 100 mtr. I šių metų pabaltiečių varžy- - ^ ^ vilties, kad tai pasi 
gruodžio 2 d., kur bus pravesti ; per 10,9 sek. ir 400 mtr. per bos buvo jubiliejinės ir jose tu- j ^ s įn 
ir patys rinkimai. 

SALFASS Garbės teismas 

TORONTO LSK VYTIS 
ATŠVENTĖ 30 METŲ 

50,04 sek. O Kingstone įvyku- ; rėjo dalyvauti rinktinės. Tačiau 
šiose rungtynėse su McMaster ; sudaryti geresnei rinktinei rei- j 

niečių trenerių, taip kad 1986 
m. Pasaulinėse pirmenybėse pa
tektų JAV j baigminį ratą. 

Dėl šių metų geriausios Eu-

— Labai kietose rungtynėse 
universiteto komanda Algis lai- įkia nemažos sumos žaliukų, ge- Į ^ o s l o v

p
a k i į a n u S a l e i ° I t a h ^ 

mėjo pirmą vietą 400 mtr. per \ rų pastangų ir šiek tiek entu-! Q S l t a d t a v ^ i r ^ ė i r T i i 
49.3 sek. ir ketvirtąją vietą !ziazmo ar bent noro. To mums . . »"*"™* *u J" į r o p o s komandos titulo šiuo me-
100 mtr. bėgime. I labiausiai ir trūko, ypač iš cent- V**1*:. K01 J* v*tovyDe nepaza- tu pirmauja, pagal prancūzų 

ro valdybos pusės. * * ^ a t l d U O t i ^ p r C : laikrašti France Football, pran-
|iu vaiujruvo P«o^o. kūną jie užsitarnavo uz' 

Krepsinyje mus atstovavo K a - . ^ i(> ^ ^ 
! nados krepsminkai ir tai nepil- i 

Toronto Lietuvių namuose j 
iškilmingai buvo paminėta vie- • 
no iš geriausiai organizuotų lie-
tuvių sporto klubų. Toronto 
LSK Vyčio 30 metų sportinė 
veikla. Atidarymo žodyje klu
bo pinnininkas Juozas Balsys 
nušvietė klubo nueitą kelią iri 
daugybę pasiektų laimėjimų, j 
Juk vytieciai yra buvę Kana-! 
dos, Amerikos, Ontario ir To-į 
ronto meisteriais, dalyvavę pa-; 
šaulio pirmenybėse ir įvairiau-i 
šiose tarptautinėse varžybose. • 
Jie yra buvę š. Amerikos lie-! 
tuvių meisteriais beveik kiekvie- į 
noje kultyvuojamoje šakoje, jie į 
5 metus iš eilės laimėjo- Diplo- Į Juozas Balsys, LSK Vyčio pirmi-
matijos šefo Stasio Lozoraičio j n i n k a s -
taurę, skirtą pajėgiausiam š. m _ 
Amerikos lietuvių sporto klubui, j « ' « • « * * ' * 
Vytieciai buvo mūsų pirmųjų | — Australijos lietuvių spau-
žaidynių 1951 m. organizatoriai, doje pagaliau baigėsi Toronto 

miją, kurią jie užsitarnavo mlcūzų k o m a r i d a R ^ C StTBS&. 
burgburg su 11 taškų, antroje 

no sąstato. Vyrai davė apylygią, — Garsiojo Johan Cruy^f at-

tlę 78-71 
Tinklinio vyrų komandą su-

! darė 3 mūsų meisterio žaidėjai 
• B. Andriukaitis, K. Degutis ir 
j R. Žiupsnys, Clevelando Žaibo 
; S. Čyvas, o likusieji iš Toronto 
! Aušros. Pralaimėta po gerų ir 

14-6, o latviams 13-15 ir 15-17. 

vietoje — Ajax Amsterdam su 
9 taškais. Juos seka Notting-
ham. Forest ir belgų ASC An-
derlecht abu su 8 taškais ir 
t. t. 

j kovą latviams, pralaimėdami ^ ^ 1 ^ 0 „ „ g t ^ 0landi-
96-89. Jauniai, vedami Vyčio R. j ̂  ^ j ^ . g a n a U ū d n a i nQ_ 
Dubiuno, iškovojo puikią perga-1 ž i ū r m t j k a d ^ C r u y f f s u ž a i . 

dė gerai- Jo komanda Amster
damo Ajax pralaimėjo prieš 
Muencheno F. C. Bayern net 
8-0. Klubo valdyba žaidėjus nu- įvarčių mvišėį ir yad. Auksi 
baudė pinigine bauda. j n i o ^ ^ šino m e t u : L Bergreen 

— Vak. Vokietijos rinktinės į (Djurgarden) su 19 įvarčių, 2. 
rungtynės prieš Vengriją po 60! T (Spartak Maskva) su 

ko buvo nu- 1 7 iT s a n d a s Kist (AZ Alk-
mar) su 16 įvarčių. 

ŠVIEČIANTIS 
VOKŲ POPIERIUS 

Žinom, kad automatas, rū
šiuojantis vokus pagal indeksus, 
pirmiausia turi apsukti voką 
taip, kad pašto ženklas būtų 
dešinėje pusėje. Dabar Čeko
slovakijoje centriniuose paš
tuose įrengiami automatai, ku

rie orientuosis į pašto ženklą, 
šviečiantį ultravioletiniuose spin
duliuose. Popieriaus ir celiulio
zės institute Bratislavoje su
kurta speciali technologija ga
minti šviečiantį popierių ženk
lams. Į popieriaus masę įdeda
ma pigmento, kuris, apšvie
tus ultravioletiniais spinduliais, 
spindi gelsva šviesa. įoūL 

Dėl sėkmingiausio Europos 

rinktinės žaidėjas A. Dumpis. 
Mūsų komandai trūko tik poros 
iš Bostono ir būtų užtekę per
galei, 

trauktos. Pasekmė 0-0 iššaukė 
Pas latvius žaidė Amerikos nepasitenkinimą, nes Vengrija 

neseniai 
net 4-1. 

pralaimėjo Graikijai 

i . . , . . " .. . • __ r, v 5 . , . - . Neries žaidėjai: K. Degutis, A. 
pradininkai mūsų sportinio ju- PLS Žaidynių aprašymai, tru- J 6 

JL/OTlSKlSt LJ. JOIllKSLS, JV1. iN£tT*£l$t 

Argentina šiuo metu turi du 
— Vak Vokietijos futbolo P a s a u U n "»s titulus: pasaulio 

t suruošė atsisveikini-! futbolo meisterio ir "Miss Uni-
su buvusiu rinktinės t r e n e - ! v e r s e ~ P ^ ^ 1 0 S™*0 hta-

dėjimo, jam dažnai vadovavę ir* kę net 4 savaites. Jų autorius, , 
• \ T - - . . . . . I^L , J 4 . T 5 U T. Valaitis, R. Žiupsnys ir J. 

visuomet jame aktyviai daly- mūsų korespondentas Robertas _ , . . ' . _ r _ / : . .. 
„ J , » ._.. . . , _ . , 7̂  ^ , . . - . Putnmas iš Aušros. Pralaimėta 

vavę. Nebuvo užmiršta ir da- Sidabras, rado keletą mažų prie- . 
bartis. Pagerbti buvo PLS žai- \ kaistų bendrojje organizacijoje, es m s _ l r 

dynių medalių laimėtojai kurių I ypač, kad nebuvo suorganizuo-; M o ^ ° k l a g ė j e d a l m \ 
buvo gražus būrys, įteikti atsi- ; tas bendras visų vadovų susinn- . .. J . L̂ , ; 
žymėjimai buvo klubo iškilie- \ kimas, nes kitos tokios progos • _ . . . , ' , . . 
: J „ . . j u * , . ' i - i . m - T t - Žaibas komanda paskutiniu mo-

siems sartininkams, darbuoto- vargu ar bebus. Tačiau labai . . .. . . , , . m_a. . . e . ... . . v . men tu atkrito, taip kad rinkti-1 teigiamai atsiliepė apie zaidy- , . JL . , . ,. •, • ^ , 'nę sudarė mergaičių komanda, mų pravedimą, puikias patai-1 _ .. . .. .". , . r . . . . _ , . Ir ji visai puikiai pasirodė, pra-! pas. gerą teisėjavimą ir bendrai >. . . . , . c ... .2 *J r 7». , . , _ • , 1 laimėdama latvėms tik iš 5 se- ; 

gana aukštą ^ b e v e i k visose , 
sporto sakose. Dar kartą dziau- Z 1 
gėsi ir dėkojo už labai malonų , , ' • - . , , . . ,. — 
e J ' I Mergaičių klasėje, žmoma, ši j 

Jaunių klasėje mus atstovavo \ ***&• s u r u o š ė atsisveikini 
' mą su buvusiu rinktines trene 
riu Helmut Schoen. Buvo pa- lą 

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

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-80041 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6J32 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

TeL ofiso ir b o t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. I 
1:00 - 5:00 vai. popiet, tre«. ir SeSt. 

tik susitarus. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

jams ir rėmėjams. 
Klubą sveikino New Yorko 

Atletų klubas, Hamiltono LSK 
Kovas, o žodžiu pats ŠALFAS 
s-gos pirmininkas Pranas Ber-
neckas. 

Su Sio skyriaus redakcijos ir 
visų skaitytojų sveikinimais 
geriausi linkėjimai Toronto 
LSK Vyčiui ir toliau taip sėk
mingai tęsti sportinį ir lietu
višką darbą. 

TORONTAS 
— Violeta Nešukaitytė - Tur-

cinovic, buvusi ilgametė Kana
dos ir Amerikos stalo teniso 
meisterė, susilaukė savo dvejeto 
— dviejų berniukų. 

— Glorija Nešukaitytė daly
vavo keliuose stalo teniso tur
nyruose. Sėkmingiausias buvo 
Scarbore, kur ji laimėjo net 4 
pirmas vietas: moterų vieneto, 
dvejeto, mergaičių ir vyrų C 
klasės. Moterų dvejete ji su K. 
Johnson nugalėjo seserį Florą 
su S. Kavalierov. 

— įskilus Vyčio krepšininkas 
Ričardas Duličėnas lanko Hum-
ber kolegiją. Neseniai įvykusia
me turnyre jo komanda pralai-' 
mėjo pirmas rungtynes, tačiau 
Ričardas užsitikrino sau vietą. 
komandoje. 

ir nuoširdų priėmimą Toronte i komanda buvo stipri ir lengvai 
ir Amerikoje, su pirmos vietos • laimėjo prieš estes 15-2 ir 15-4, 
pažymėjimu Čikagai ir jos or- j o prieš latves 15-10 ir 15-9. Ko-
ganizaciniam komitetui. : mandoje žaidė nerietės A. Plei-

Dar buvo pridėta, kad pana- j ryte, S. Orentaitė ir R. Vesel-
šių žaidynių Australijoje suor-1 kaitė, o taip pat R. Lukaitė iš 
ganizuoti būtų neįmanoma, ta- \ 2aros. Komandai vadovavo Z. 
čiau pasiūlė pakviesti Š. Ameri- j Žiupsnys. 
kos lietuvių krepšinio rinktinę, 
su kuo būtų galima daug dau
giau atsiekti. 

dar neišblėsus. 

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

— Už Chicagos Sting žaisti Įspūdžiams 
jau pradėta ruoštis 29-toms pasirašė kelių metų sutartį 
žaidynėms, kurios šiemet įvyks Frankfurto Eintraht žaidėjas 
Sydnėjuje. Lothar Skala. Taip pat grįžti 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4383 

J.&J.PHARMAa 
\Mtetal vnamJnai, importuotilcv«pe!e!, gydomos žolfta I r t i . 

Važiuojamo* kftdfe. ramentai ir M , pirkt! ar nuontott 
I aupakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wiy to Mva^ragularfy! 
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OUR SAVINGS 
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AT OUR 10W RATB 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan LtHOCfl 
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2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905 

Dr. Aot. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 lr 7-9: antrad. ir penkt. 
10-4: seštad. 10-3 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Specialybe — Nervų lr 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. į 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. h- nuo 5 Iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

* 

Ką tik išėjo i š spaudos 
"THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN 

SOVIET OCCUPIED LITHUAMIA" 
AReportfor 1977 

— Edited by — 
DR. THOMAS REMK1K1S 

Didelio formato. Išleido The Iitbuanian American Com-
munity 1978. Kaina su persiuntimu $5.48. Užsakymus eitjsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chica^u, DL 60628 

Ola. PO 7^6000 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 

Valandos pagal auaitarimą 

1002 N. Western Ave^ Chicago 
Tel. 4«9-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos H e M t e 
TeL 361-073S 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos h- buto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Ooort, Cicero, VI 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

tiskyrua tre* ir ieitad 

TeL BEUiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas <• 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE g 
K r o i K I V ER VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL. BCDUDTNO 

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

iki i vai. nopiet. 
Ofs. teL 7S7-L168, rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9901 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJV LIGOS — CHTRURGI4A 
' Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL A V E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akte. Pritaiko akinius te 
"Contact lenkes" 

2618 W. 71st St . — TeL 737-514S 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tre* 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

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

OR. J. J. SIMONAITIS 
O Y D Y T O J A S 

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

ReTMenctjos telef. OR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal guaitarimą. 
Ofiso tel. HE 4-2123. Narna GI 8-S1S5 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-8 ir 8-7 — is anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

31<T7 W«wt 7 Lst Street 
Valandos: l - « vai. popiet 

Treč. ir iestad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166: namo 381-S772 
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MASKVOJE IR JOS KOLONIJOSE 
Ne vien latviai, ne vien pabal- tybe. Nepriklausomybės pradžio-

tiečiai, bet ir daugelis kitų laisvo- je kraštas turėjo 350,000 gyven-
jo pasaulio tautybių yra paveikti tojų, kurių 95 proc. buvo prak-
žinios, kad Švedijos pilietis, lat- tikuoją katalikai negrai. Marksis-
viy tautybės žmogus Laimonis tui prezidentui padėjo tvarkytis 
Niedre, nuvykęs į Rygą aplanky- Sovietų Sąjungos ir komunistinės 
ti savo motinos, buvo areštuotas Kubos patarėjai. Iš tos Gvinėjos 
ir nuteistas. Jo didžiausias nusi- ištremtas vyskupas Raphael A-
kaltimas, kad jis į laisvąjį pašau- buy Nze praneša, kad marksis-
lį buvo išgabenęs nuotraukas o- tinis prezidentas sistemingai iš-
kupantų komunistų sudegintų, žudė nemažiau kaip 50,000 neg-
sugriautų, išniekintų bažnyčių, rų krikščionių, o apie 90,000 tu-
Nusikaltimą buvo padarę tie o- rėjo pabėgti. Dar apie 20,000 
kupantų pasiųsti šventovių nai- krikščionių ištremti vergų dar-
kintojai, o ne Niedre. Okupantai, bams kasyklqse ir kakavos plan-
bausdami jį, tik parodė, kad jie, tacijose. Katalikų bažnyčios buvo 
užuot kovoję su šventovių naiki- uždarytos, kai katalikai atsisakė 
nimais, vartoja prievartą prieš bažnyčių altoriuose iškabinti 
tuos, kurie rodo protestą prieš marksisto prezidento paveikslą 
tuos šventvagiškus darbus. ir įjungti jo vardą žegnonėje. 

•Niedre buvo turistas, kai buvo Net ir Amnesty International or-
areštuotas. Jeigu okupantai taip ganizacija skelbia, kad Ekvato-
elgiasi su turistais, o šitokie prie- rinė Gvinėja paversta "baisių 
vartos veiksmai nebe pirmas kar- torturų centru", valdomu mark-
tas, tai tenka persvarstyti, ar ne- sisto diktatoriaus. Žinomi fak-
verta susiaurinti turistinius va- tai, kai kaliniai buvo kryžiuoja-
žiavimus į Sovietų Sąjungos mi kelėjimo kieme, 
kontroliuojamus kraštus. Maskva Rodezijoje sugauti komunistų 
labai nori daugiau gauti iš turis- teroristai prisipažino, kad jie nu-
tų užsienio valiutos, bet kai žudė šveicarų misijonierių 
Kremlius taip elgiasi su atsilan- George Jeorger. 1976 m. gruodžio 
kančiais svečiais, tenka pasvars- 5 d. komunistiniai partizanai 
tyti, ar nereikia susilaikyti nuo nužudė vysk. A.G. Sahmitt, kun. 
turistinių išvykų už geležinės už- P. Weggarten ir seselę Mariją 
dangos, kai nėra tikro reikalo. Francis van den Berg. 1977 m. 

* vasario 7 d. komunistų treniruo-
Nuostabu, kaip dvidešimtame ti teroristai Mušami misijoje nu-

amžiuje, kai kultūra yra taip pa- žudė keturias seseles, airį broliu-
žengusi ir žmoniškumas yra ką ir dar du misijonierius. 1978 
branginamas, komunistai tebe- m. birželio 23 d. komunistiniai 

teroristai Elim misijų, mokykloje 
Rodezijoje nužudė 8 britų misi
jonierius ir keturis vaikus, jų tar
pe 3 savaičių kūdikį. Visi jie buvo 

KANADOS MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
Hamiltone aptarti mokyklų reikalai 

vartoja barbarų laikų žiau
riausias priemones. Uoliai komu
nistų reiškimąsi pasaulyje sekan
ti Kard. Mindszenty fundaci
ja savo lapkričio mėnesio prane- užbadyti durtuvais. Neveltui Zam 
šime primena šiuos į širdį smin- bijos prezidentas Kenneth Kaun-
gančius laktus: marksistu ištre- da, apibūdindamas Sovietų pa-
niruoti Angolos partizanai tik tarėjus, Kubos Castro atsiųstus 
per vieną dieną išpiovė 200 eu- dalinius ir Maskvos organizuoja-
ropiečitT ir 300 juodųjų. Buelos mus teroristus, pasakė: "plėšrus 
kaimelyje jie tos vietos adminis- tigras su savo mirtį nešančiais 
tratorių ir jo žmoną pririšo prie vaikais veržiasi pro užpakalines 
lentų ir palaipsniui supiaustė į duris", 
gabalus. Tame pat kaimely juoda * 
vieno europiečio žmona buvo žu- Tie faktai turi būti skelbiami, 
doma, nežiūrint, kad ji laukė kū- kaip protestas prieš šio amžiaus 
dildo. barbarus, kaip priemonė mobiii-

Angolos M'Bridge farmoje mo- zuoti viešosios pasaulio nuomo-
terys buvo teroristų išvilktos iš nės teismą prieš kruviną Krem-
namų ir priverstos žiūrėti, kaip liaus diktatūrą ir jos pastangas 
komunistiniai teroristai nukirto plėsti savo kolonialinę imperiją, 
jų vaikų rankas ir kojas ir spardė Buvęs žurnalo "Newweek" 
jų lavonus. Viena 18 metų mer- biuro vedėjas Maskvoje John 
gahė buvo pririšta prie medžio Dornberg savo knygoje "The So-
ir nukryžiuota. viet Union Today" primena, 

Netoli Congo sienos komu- kad vien Stalinas Sovietuose iš-
nistiniai teroristai misijonierių žudė daugiau žmonių, negu visi 
kun. Graziani ir jo padėjėją pri- carai prieš jį. Ir su jo mirtimi 
rišo prie medžių ir žvėriškai kan- Kremliaus tironija nėra pasibai-
kino iki mirties. Vienas teroris- gusi, kaip tai rodo ir okupantų 
tas prisipažino prancūzų laik- priespauda Lietuvoje. Anot 
rašČio "Le Monde" koresponden- Dornbergo, lyginant su Stalino 
tui, kad Luvo apylinkėse prie tironija, Jono Baisiojo laikai bu-
Congo pasienio jie kai kuriuos vo švelnūs. Nelaimei, naujos ži-
žmones "pririšo prie lentų ir pas- nios iš už geležinės uždangos 
kiau lentpiūvėje pamažu perpio- skelbia, kad Stalino gerbimas 
vė, Portugalas Mario Albuąuer- Maskvoje vis auga. 
que, mažos farmos netoli Nam- Uolusis kovotojas dėl žmogaus 
buagango savininkas, išlikęs gy- teisių gen. Petras Grigorenko iš-
vas, papasakojo, kaip komunistų eivijos laikrašty "Novoje Slovo" 
treniruoti partizanai įsiveržė į jų rašo: "Argi bus diplomatų, ku-
namus, nupiovė jo trejų metų sū- rie paduos ranką tokio režimo 
naus rankas ir kojas ir padėjo ant tarnams? Argi mokslininkai tęs 
jo veido, o paskiau namus padegė, kontaktus su tokio krašto moks-
Mario buvo išgelbėtas ir paslėp- lininkais? Ne, reikia visuotinio 
tas jo jauno afrikiečio krikštasū- boikoto — šalin purvinos KGB 

nio. 
Vienas vokiečių kilmės mažos gorenko rašė, pranešdamas apie 

kavos plantacijos netoli Cama- Kremliaus agentų grasinimą nu-
batela savininkas, grįžęs iš ke- žudyti Ginzburgo vaikus, jeigu 
lionės, rado savo žmoną, tris vai- jų motina nesiliaus šelpti kali
kus ir 25 tarnautojus sukapotus nių, disidentų ir jų šeimų. Apie 
į gabalus. Kremliaus KGB gen. Grigorenko 

* rašo, kad jie "milijonus žmonių 
Ekvatorinė Gvinėja, buvusi is- išvarė į tyrumas bado mirčiai, 

panų kolonija Afrikoje, 1968 m. organizavo žymesnių veikėjų žu-
pasiekė nepriklausomybę. Jos dymus emigracijoje, paskutiniu 
prezidentas Mačias Nguema tuoj metu nužudė dešimtis kovotojų 
kraštą paskelbė marksistine vals- dėl teisių." J. 

Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimas įvyko 
lapkričio 11 d. Hamiltono Jauni
mo centre, gan plačia dienotvar
ke, kuri buvo pradėta registra
cija ir oficialiu atidarymu KLB 
švietimo k-jos pirm. V. Stanevi
čienės bei prel. dr. J. Tadaraus-
ko invokacija. 

Sudarius prezidiumą iš pirm. 
A. Vaičiūno (Toronto) ir V. Ei
manto (Londono) bei sekr. A. 
Mikšienės ir T. Grajauskaitės (a-
bi Hamiltonas) — sekė sveikini
mai prel. J. Tadarausko, KLB 
krašto valdybos vicepirm. L 
Skripkutės ir kunigų Vienybės 
pirm. kun. J. Staškaus. 

Prie svarbesnių šio suvažiavi
mo dienotvarkės punktų reikėtų 
priskaityti mokyklų vedėjų prane
šimus, kadangi iš jų galima bu
vo spręsti Kanados lietuvių 
švietimo pulsą. Ir taip, Londono 
mokyklos ved. V. Eimantas pra
nešė, kad 1978-79 m.m. pradėti 
su 20 mokinių ir 3 mokytojais 
katalikų mokyklos patalpose. Įsi
registravo vaikai iš Delhi ir lau
kiami iš Rodney. Šiemet mokyk
la neturi 10 klasės. Didžiausias 
sk yra nemokančių lietuviškai. 
Jį sudaro daugiausia mišrių šei
mų vaikai. Katalikų mokyklų 
švietimo vadyba Londone 3 mo
kytojams išmoka kiekvieną mė
nesį 100 dol. Ontario prov. vy
riausybė mokyklai davė 1500 dol. 
Londono mokykla gyvuoja 27 m. 

K. BARONAS 

Montrealio atstovė J. Adamo-
nytė pranešė, kad lituanistinę 
mokyklą lanko 51 vaikas. Fede
ralinė vyriausybė skiria mokyk
lai kasmet 2,200 do!. ir Quebeco 
valdžia 1000 doL Tėvai per me
tus moka 45 dol. Nuoma už ka
talikų mokyklos patalpas yra 
1200 dol. 

Toronto mokyklos vedėjas V. 
Birėta pranešė, kad šiemet į mo
kyklą užsiregistravo 221 vaikas 
(pereitais metais 236). Dirba 25 
mokytojai ir sekretorė. Veikia 10 
klasių. Išleidžiamas metraštis, 
suruošiamas tėvų komiteto pasi
linksminimas. Išleistuvės rengia
mos kartu su lituanistiniais kur
sais ir motinos dienos minėjimu. 
Mokytojai už pamoką atlygina
mi 3.25 dol. ir metinis biudžetas 
siekia 23,000 dol. Iš federalinės 
vyriausybės ir katalikų mokyklų 
vadybos gaunama metuose 6,000 
dol. parama. Mokykloje veikia 
lietuviškai nekalbančių klasė- Ir 
yra tendencija, kad tokių moki
nių skaičius kiekvienais metais di
dės. 

Hamiltono mokyklos ved. K. 
Mileris pasidžiaugė, kad jo mo
kykla, vienintelė Kanadoje, šie
met padidėjo mokinių skaičiumi, 
kadangi šiemet įsiregistravo 85 
mokiniai, kai tuo tarpu pereitais 
metais buvo 76. Šis padidėjimas 
atsirado dėka įsteigtų naujų dvie

jų klasių — pradedančiųjų ir ne
kalbančių lietuviškai. Mokyklo
je moko 10 mokytojų, kurių pu
sė yra jaunos kartos atstovai. Ka
talikų mokyklų valdyba atlygina 
mokytojams 2.5 vai. darbą, nors 
mokoma 3.5 vai. Gauta federali
nės valdžios parama 1,4000 dol. 
Finansiškai mokyklą remia ban
kelis Talka, LB-nės Hamiltono ap. 
valdyba, prel. J. Tadarauskas. 
Mokykla metuose turi du rengi
nius - Kalėdų eglutę ir mokyklos 
mokslo metų užbaigimą. Finansi
nė padėtis gerėja, tačiau lituanis
tinis žinojimas silpnėja. Grei
čiausiai, 10 klasės mokiniams 
teks išduoti du skirtingus pažy
mėjimus. 

Toronto lituanistinių kursų 
ved. A. Rinkūnas pranešė, kad 
kursus lanko 63 mokiniai, tačiau 
trečdalis jų nemoka gerai lietu
viškai. Jų skaičius kiekvienais 
metais didės. Yra gimnazistų ir 
studentų, kurie nemoka nė vieno 
žodžio lietuviškai. Kursantai yra 
iš Toronto, Hamiltono ir kt ap. 

Po pranešimų išsivystė plačios 
diskusijos, paliečiant jaunosios 
kartos, jau už Lietuvos ribų gi
musius tėvus, kurie nerodo dide
lio entuziazmo savo vaikų lietu
vių kalbos mokymui. 

Baigus, pranešimus, mokytojai 
pasidalino į sekančias grupes dis
kusijoms: 1) mokyklų vedėjai, 2) 
priešmokyklinių sk. mokytojai, 
I-mo, Il-ro ir lietuviškai nekal-

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijoje kukūrmė komisija pasitarime. 
Iš kaires: dr. A. Razma, V. Kutkus, J. Simanavičius ir V. Vaitkus. 

Nuotr. V. Rimšelio 

bančių sk. bei muzikos mokyto
jai, 3) IlI-čio, IV-to, V-to, Vl-to 
sk. mokytojai. 4) VTI-to, VlII-to, 
LX-to ir X-to sk. mokytojai. Mo
kyklų vedėjų svarbesnės diskusi
jos - nutarimai: išleisti visų Ka
nados mokyklų metraštį su nuo
traukom, mokiniais, tėvų komi
tetais. Metraštis būtų kaip doku-
mentalinė medžiaga. Leidėjas -
KLB švietimo k-ja ir red. V. Bi
rėta. Metraštis numatomas 1979 
m. mokslo užbaigimo proga. Ant
ras svarbus klausimas — palik
ti ar nepalikti toje pačioje klasėje 
mokinį antriems metams? Nu
spręsta nepalikti, kadangi prak
tiškai tai reikštų tokio mokinio ne
tekimą. Taip pat esama tik parei
gą atliekančių mokytojų, tačiau 
yra ir tokių, kurie lanko vasaros 
metu kursus, gilina savo lituanis
tines žinias. Gal vertėtų tokiems 
mokytojams duoti ir aukštesnį 
atlyginimą? Daugumas vadovėlių 
yra atitrūkę nuo šiandieninio gy
venimo, tačiau tas klausimas pa
liktas mokytojų nuožiūrai. Dis
kutuota ir pažymių sistema — A, 
B, C, sena, lietuviška ar pav. nuo-
šimtinė. Ir tas palikta mokyklos 
nuožiūrai, nes pvz. Londonas 
naudoja nuošimtinę pažymių sis
temą. 

Priešmokyklinių sk. I-o, II-o ir 
lietuviškai nekalbančių mokyto
jų grupėje pasidžiaugta ped. A. 
Rinkūno paruoštu lietuviškai ne
kalbantiems mokiniams vadovė
liu, kuris turės dvi dalis: foneti-

kuriant žaidimus ir juose įjun
giant gramatikos mokymą. 

A. Repčienė pranešė vyresnių 
klasių mokytojų diskusijų svar
besnius pageidavimus, kviečiant 
nagrinėti lietuvių literatūrą, gra
matiką. Imti du skirtingus rašy
tojus ir juos lyginti. Tikrinti mo- ' 
kinių namų darbus. Neatliktų — 
paliekami pertraukų metu klasėje. 

Po pietų pertraukos sekė pa
skaita anglų kalba Ontario moky
tojų seminarijos lektoriaus R. 
Side. Disciplina klasėje liečia ir 
mokinius ir mokytojus. Discipli-. 
nos pagrindu yra taisyklės. Ta
čiau nusižengus taisyklėmis, ne
būtinai turi sekti nubaudimas. 
Palietęs ryšį mokytojų su moki
niais ir išvengimą įvairių nesusi
pratimų, prelegentas nurodė šias 
bendras problemas mokyklose: 
1) vaikai nekreipia dėmesio, 2) 
vaikai trukdo kitiems mokiniams, 
3) vaikai nemandagūs, 4) vaikai 
nepaklusnūs, 5) vaikai vengia 
bendradarbiauti. 

Seselė Margarita Bareikaitė 
kvietė prenumeruoti Eglutę, ben
dradarbiauti šiame vaikų laikraš 
tėlyje. Gražias mintis ji pabėrė ir 
vakarienės metu pažymėdama, 
kad šeima turi džiaugtis nė tik-
išmokslintais daktarais ar inžinie
riais, bet turi drąsinti savo vaikus 
stoti į kunigų seminarijas, vie
nuolynus. Vakarienės metu suva
žiavimą dar sveikino KLB Ha
miltono ap. pirm. M. Gudinskas 
ir bankelio Talka pirm. J. Kris-

ką'ir skaitymus. Prie jo yra l ie i tolaitis. Suvažiavimas buvo, už-

Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas š. m. lapkričio mėn. 11 d. Hamiltono Jaunimo centre 
Nuotr. J. Miltenio 

tuviškai - angliškas ir angliškai 
- lietuviškas žodynas, mokytojų 
vadovas dviem kalbom ir trys 
darbo sąsiuviniai: a) vaikų darže
lio, b) pradžios mokyklų moki
niams c) suaugusiems. Vadovė
lio išleidimui reikalinga apie 12-
-ka tūkst dol. Jau įteiktas prašy
mas Kanados federalinei vyriausy
bei, tačiau atsakymas dar negau
tas, ni-čio, IV-to, V-to ir VI sk. 
mokytojų vardu pranešimą pada
rė D. Keblinskaitė, kviesdama 
vengti linksniavimų ir 
sudėtingos gramatikos, 

baigtas Lietuvos himnu. 
Kanados lituanistinių mokyklų 

mokytojų suvažiavimai papras
tai vykdavo pavasarį- Tačiau pir
mą kartą pasirinktas ruduo, žiū
rint tik iš praktiškos pusės, ka
dangi eilę nutarimų ar pasiūly
mų galima įgyvendinti jau tais 
pačiais mokslo metais. 

— Britanijos sostinės Londo
no didysis zoologijos sodas 1076 
m. turėjo iš viso didelius ir ma-

bendrai;žus 2,864 gyvulius, ir jų maia-
einant; tas kainuoja 100,000 svarų ne

praktiškai prie mokinių, pav. su- tams. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
47 

Pr. 

j u gyvenime 

LIETUVA ITALŲ SPAUDOJE 
Kaip matyti ii laikraščių iškar

pų, Lietuvos vardas italų spaudo
je pastarųjų trijų mėnesių laiko
tarpyje taip pat plačiai nuskambė
jo, pristatant ir recenzuojant ne
seniai išleistą knygą apie Lietuvą 
"Lithuania terra di fede terra del-
le erod", Lietuva tikėjimo žeme, 
krylių lėmė 

Prieš Kalėdų šventes aš ir dar du lietuviai, drau
ge su trim vokiečių kareiviais, buvome pasiųsti, išardy
ti iš parvežti Amerikos lėktuvą, kuris neišleidęs teki
nių nusileido netoli Amštetino miesto, prie vieno ūk-"-

l 7 p ^ n u o v a l k ų > f a i p g e n . " ^ n ~ ^ t k o *><*yboS" Ūkininkas papasakojo, kad lalūnas 
_ . t_ _„XA »,„w^<,«,« o™o CaVO vokiečių kilmės amerikietis- Išlipo nesužeista? ii 

paprašė, kad jį perduotų policijai. Lėktuvas buvo 
žvalgybinis, neginkluotas, dviejų motorų ir jame bu
vo įvairių fotografavimui aparatų. Vokiečiai džiaugėsi, 
kad jiems toks lėktuvas pateko j rankas ir norėjo jį 
sveiką pergabenti į aerodromą, kad atremontavus vėl 
su juo būtų galima skraidyti. Kadangi lėktuvas pakilti 
negalėjo, tai reikėjo nuimti motorus ir sparnus, ir tik 
tada pakrovę jį į sunkvežimį pargabenome į dirbtuvę, 
kurioje buvo remontuojami sugedę lėktuvai. 

Prie lėktuvo išardymo dirbome apie 2 savaites. Ten 
praleidome ir Kalėdų šventes. Tačiau vokiečiams ne
teko tuo lėktuvu pasinaudoti, nes po remonto, pakilęs 
bandomam skridimui, užsidegė ore ir degdamas nu
krito netoli aerodromo ribų. 2uvo ir vokiečių lakūnas. 
Kodėl taip atsitiko, liko neaišku. 

Po Naujų metų mūsų grupė buvo perkelta į Viener 
- Neuštato aerodromą, kuris buvo apie 40 kilometrų 
nuo Vienos miesto. Sis aerodromas buvo labai didelis ir 
apie jį buvo pusračiu pristatyta daug angarų, kurių 
dalis bombardavimų buvo sugriauti. Gyvenome karei
vinėse netoli aerodromo. Kareivinių kieme ir aerodrome 
buvo iškasti požeminiai tuneliai - slėptuvės. Ypatin
gai gera slėptuvė buvo aerodrome. Ji buvo apie 30 
metrų gilumoje ir jos jokia bomba negalėjo pasiekti. 
Aerodrome dirbome prie įvairių darbų. Man dažnai 

Negalime nepaminėti ir sporto 
žinių, kuriose taip pat ne kartą 
buvo minimas Lietuvos vardas. Tai 
dėka lietuvių sportininkės Vilmos 
Bardauskienės, kuri laimėjo pa
saulinį rekordą šokime į tolį, ir te-
nkininko Vito Gerulaičio, kuris 
dalyvavo pasaulinėse teniso varžy
bose,'taip pat priartėdamas prie 
pasaulinio rekordo. 

tekdavo dirbti prie išardymo netinkamų skraidymui 
lėktuvų, kurių dalis siųsdavo į į fabrikus, kaip laužą. 

Austrijos kareiviai, su kuriais dirbdavau, buvo 
draugiški; žinodami, kad karas yra pralaimėtas, patys 
dirbdavo nenoromis ir mus skubėti neragindavo. Iš ši
to aerodromo kasdien pakildavo vokiečių lėktuvai ir 
skrisdavo bombarduoti rusų kariuomenę, kuri tuo me
tu buvo priartėjusi prie Vengrijos sostonės - Buda
pešto. 

Bombardavimai 
Balandžio mėnesio pradžioje amerikiečių lėktuvai 

bombardavo Viener - Neuštato miestą ir sugriovė la
bai daug namų. Sekančią dieną aš su dviem, draugais 
nuėjome apžiūrėti miestą. Miesto centre buvo ketur
kampė aikštė, vadinama "Marien Platz". Jos vidury 
buvo irgi keturkampės formos fontanas, iš kurio nuo
lat bėgdavo vanduo. Ant fontano visų keturių kampų 

buvo pastatytos kažkokių šventųjų statulos. Prie 
fontano radome nukritusias ir nesprogusias tris dide
les bombas, kurios galėjo sverti pusę tonos kiekviena. 

Namai apie aikštę buvo beveik visi sprogusių bom
bų sugriauti. Tačiau, nesprogus bomboms prie fontano, 
šventųjų statulos liko sveikos. Apžiūrėję nesprogusias 
bombas, už kelių minučių pasišalinome. Ar jos vėliau 
sprogo, nežinau. 

Atsimenu tokį įvykį; dienos meetu atskridęs vie
nas lėktuvas numetė aerodrome, šalia lėktuvams pakil
ti cementinio tako, keletą bombų Pasibaigus bombar
davimui, aš, savo dviejų draugų kviečiamas, iš slėptu
vės nuėjome pažiūrėti, kur nukrito bombos ir ar dide
les išmušė duobes. Ten radome tris išmuštas gana gi
lias duobes ir vieną į žemę įsmigusią, bet nesprogusią 
bombą. Pastebėjęs tai, aš savo draugams pasakiau: 
Bėkime iš čia šalin, nes nesprogusi bomba gali kiekvie
nu momentu sprogti. 

Taip ir atsitiko. Nuėjus mums apie 100 žingsnių 
ir tik užėjus už namo kampo, staiga ta bomba su di
deliu trenksmu sprogo. Jei prie tos nesprogusios bom
bos būtume dar keletą minučių pastovėję, tai gyvųjų 

tarpe mūsų nebūtų likę. Vėliau sužinojome, kad ameri
kiečiai numesdavo bombas, kuriose buvo įtaisytas tam 
tikras mechanizmas - gaištukas, kad bomba nesprogtų 
tuoj ją numetus, bet po tam tikro laiko. Po to dau
giau nebėjome žiūrėti išmuštų duobių ir nesprogusių 
bombų. 

Traukiamės nuo artėjančių rusų 

Balandžio mėnesio pabaigoje, vieną rytą, aerodro
mo viršininkas mane pakvietė į savo raštine, nes ėjau 
vertėjo pareigas, ir pasakė, kad mes visi lietuviai turi
me tuč tuojaus iš aerodromo pasišalinti, nes prie Vie
ner - Neuštato artėja rusai. Be to, parodė ant rašomo 
stalo padėtą kažkokią sprogstamą medžiagą ir pasakė, 
kad greit čia bus viskas išsprogdinta. Liepė mums eiti 
kalnų link, kurie yra apie 9 km. nuo čia. Sakė, kad pa- > 
ėjus keletą kilometrų, dešinėje plento pusėje rasime 
apkasus, kuriuose rasime aerodromo inžinierių ir ką^ 
rininką. Jie mums duos nurodymus ką toliau daryti. 

Gavęs tokią žinią, atėjęs į kareivines, sušaukiau 
mūsų vyrus, kurių buvo 40 žmonių ir pranešiau virši
ninko nurodymus. Po to, Pasiėmę savo kuprines, iške
liavom iš aerodromo Paėję apie 3 km., radom iškastus 
apkasus, bet ten nė vieno žmogaus neradome. Pradė
jome tartis, ką toliau daryti. Vieni norėjo laukti iki at
siras inžinierius ir karininkas, o kiti, kad reikia eit 
kalnų Ink, o iš ten bandyti kaip nors pasiekti Markes-
dorfo aerodromą, kuriame ankščiau dirbome. 

Aš įtariau, kad atėjęs inžinierius ir karininkas ga
li sugalvoti mus pasiųsti į apkasus, kur išdavę ginklus 
privers kariauti prieš rusus. Tai daryti neturėjome jo* 
kio noro. Todėl 11 žmonių nuo kitų atsiskyrėme ir nu
keliavome kalnų link, o kiti liko. Nuėjus keletą kilo
metrų pamačiau ant kryžkelės sustojusį su motocik
lu vokiečių žandarą, kurio paklausiau, ar jis nežino 
kaip toli yra rusai. Atsakė, kad rusai yra nuo Viener -
Neuštato tik už 7 kilometrų ir kad jų tankai greitai 
gali būti čia. Patarė greit pasišalinti, kad nepatektu-
mėm rusų nelaisvėn. 

(Bos daugiau) 
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PARENGIMAI CLEVELANDE 

Kad organizacijos, planuoda-
mos savo darbus ir parengimus 
Šiame rudens - žiemos sezone, ži
notų, kokie ir kada renginiai jau 
yra užplanuoti, užregistruoti, 
skelbiame šį papildytą parengi
mų kalendorių. 
Lapkričio mėn.: 

25 d., šeštadieni, nuo 9:30 ry
to iki 7:30 vak. - Susikaupimas. 
Vienos dienos rekolekcijos žemuti
nėje DMNP salėje. Praves kun. 
G. Kijauskas, S.J. 
Gruodžio mėn.: 

2-3 d. Rimo Laniausko meno 
paroda Lietuvių namuose. Ruo
šia Korp! Giedra. 

3 d. sekmadienį, 4 v.p.p. Da-
nos Stankaitytės ir Aldonos Stem-
pužienės - Švedienės koncertas, 
rengiamas "Dirvos"' Regina High 
School auditorijoje. 

10 d., sekmadienį 4 vai. kultū
rinė popietė — "Užburtas žodis" 
— akt. Jonas Kelečius. Rengia Die 
vo Motinos NJP. parapija. 

17 d. Sv. Kazimiero lit. mokyk
los Kalėdų eglutė. 

31 d. Naujųjų metų sutikimas 
Lietuvių namuose. 
Sausio mėn. 1979 m.: 

21 d. sekmadienį, 4 vai. Kultū
rinė popietė. "Ir atskrido juodas 
varnas": dalyvauja rašytojas An
tanas Gustaitis ir Cleve'.ando vy
rų oktetas, vad. Ryto Babicko. 
Rengia DMNP parapija. 
Vasario mėn.: 

11 d., sekmadienį 4 vai. Kul
tūrinė popietė "Mylėsi Lietuvą iš 
tolo". Dalyvauja rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė ir Clevelando Neri 
ja, vad. Ritos Kliorienės. 

24 d. Pilėnų tunto skautų tėvų 
komiteto tradicinis blynų balius 
lietuvių namuose. 
Kovo mėn.: 

11 d., sekmadienį 4 vai. kultū
rinė popietė: Birutės, Antano ir 
Vytauto Smetonų koncertas. Ren
gia DMNP parapija. 

24 d. šeštadieni Clevelando 
skautijos Kaziuko mugė DMNP 
salėse. 

Balandžio mėn.: 
29 d. Sv. Kazimiero lit. mokyk

los mokinių pirmoji Komunija. 
Gegužės mėn.: 

13 d. Lituanistinė mokykla 
rengia Motinos dienos minėjimą. 

19 d. šeštadienį, 7 vai. vak. 
Poezijos vakaras. "Saukiu aš tau
tą", vad. poetas Balys Auginąs. 
Rengia DMNP parapija. 
Birželio mėn.: 

3 d. Sv. Kazimiero lit. mokyk
los mokslo metų užbaigimas. 

Kaip iš kalendoriaus matome, 
šiame sezone labai stipriai įsi
jungia su kultūrinais renginiais 
ir Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapija, vadovaujama 
klebono kun. G. Kijausko, S.J.. 

Be šių kultūrinių renginių, pa-1 
rapija kiekvieną mėnesį kviečia 
lietuvius į "Dvasines keliones", 
rengiamas trečiadieniais 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje. Jau praves
tas simpoziumas: "Lietuviška pa
rapija — įvairių gyvenimo reiš
kinių junginys" ir pokalbis'Turi-
no drobulė." Gruodžio 6 — bus 
"Kalėdų legendos", sausio 10-
Simpoziumas: Moters vaidmuo 
Bažnyčioje ir parapijoje, vasario 
14: Pokalbis "Kas atsitiko su nuo

dėme"? 
Kovo 7 — filmas — prisikėli

mo prasmė. 
Balandžio 25 — Pokalbis "Prie

tarai ir stebuklai", gegužės 9 po
kalbis "Vydūnas — tautos min-
tytojas". 

VAKARONĖ SU PROF. ALDO
NA AUGUSTINAVICIENE 

Prof. Augustinaviciene turėjo 
kalbėti apie Jurgio Gliaudos ro
maną "Narsa gyventi" lapkričio 
mėnesio vakaronėje, bet nenu
matytos priežastys ją sukliudė. 
Dabar ta pačia tema ji kalbės 
gruodžio 12 d., antradienį, 7:30 
v.v. Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos mažojoje sa
lėje. Vakaronę rengia LB Cleve
lando apylinkės valdyba. Visi 
mielai laukiami. 

V.M. 

RIMO LANIAUSKO 
TAPYBOS PARODA 

Gruodžio 2 ir 3 dienomis 
Korp. Giedra rengia dailininko 
R. Laniausko kūriniu parodą. Ji 
bus atidaryta šeštadienį 7:30 v. 
v. ir sekmadienį nuo 11 iki 3 p. 
p.. Lietuvių namuose. 

Nors Rimas yra Clevelande 
augęs, mokslus ėjęs ir visą laiką 
čia gyvenęs, bet ši jo paroda 
lietuviškajai publikai bus pati 
pirmoji. Daugumai klevelandie-
čių jo tapyba bus niekur nema
tyta. Amerikiečių dailininkų ir 
meno mėgėjų tarpe jo vardas 

' "k L><f- » l k ĮJ"||! 

lį žymimieji yra du terminai: ka
riauti ir žaisti. Abu juodu nėra 
tiesioginės, o metaforinės pras
mės sąvokos. Po kartotinio šių są
vokų vartojimo estetinių frazių 
pynėse, ėmė ryškėti, kad "ka-j 
riauti" Rimui reiškia vidinę I iiillilllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

C L A S S I F I E D G U I D E 
SUSCELLANE0L6 B E A L E S T A T E HELP WANTED — VYBAI 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arober A ve. 

miimniiiiiiiiiiiiimiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
P taurame ir vaškuojame 

visu rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIU1UIIIIIIIIU1U1IIIUI 

Dail. Rimas Laniauskas 

gana gerai žinomas. Jis jau du 
kartus iš kelių tūkstančių kontes-
tantų pateko į du šimtus atrink
tųjų kandidatų į labai reprezen
tatyvų organą — American Wa-
ter Color Society. Ateinančiais 
metais varžysis paskutinį kartą 
ir tikisi būti priimtas nariu. Ta
da jau būtų atviras kelias į aukš
čiausiąją šio krašto dailininkų 
instituciją — National Academy. 
Tcdėl į jo kūrinių parodą siūly
čiau klevelandiečiams žiūrėti 
kaip į išskirtinį įvykį. 

Parodai Rimas yra atrinkęs 
apie 35 paskutiniojo laikotarpio 
paveikslus. Aną vakarą bent pu
sę to rinkinio gavau paties dai
lininko bute pamatyti . Dailinin
kas atskleidė ir savo kūrybinės 
nuotaikos išgyvenimus. Rimo žo-

įtampą, išgyvenant laiką, idėjas, 
susilietimus su kitais ir aplinka, 
o taip pat ir kūrybinį aktą. 
"Žaisti" — spontaniškai ir kar-! 
tu dalykiškai ieškoti spalvinės 1 ^ S 0 - ^ ; ? 0 6 S 2 , _ ^ ^ . . 5 a 8 0 

išraiškos ir kompozicinės visu
mos. Rimas prisipažįsta, kad baig
tas kūrinys jo jau nebepatenki-
na, kad jam negaila su juo skir
tis, nes realizuota vizija, būda
ma dėmesio objektu, tampa lyg 
dvasine užtvara į naujus ieško
jimus ir atsiskleidimus. 

Dail. Laniauskas, būdamas stip
riai spontaniškos nuotaikos kū
rėjas, nesileidžia žymimas bei 
kuriais sroviniais štampais. Jis be 
varžymosi atsiskleidžia ir realis
tinio impresionizmo, ir pusiau 
abstrakto, ir grynai nedaiktinio 
ekspresionizmo tapyba. Jo mė
giamieji dažai — akrilika. Bet 
parodoje bus nemažai ir gryno
sios akvarelės eksponatų. Šia prie
mone naudotis reikia ir gero sko
nio, ir žinojimo, ir taiklios ran
kos. Švelnūs, permatomi ir šva
rūs akvareliniai užtepimai liudi
ja Rimo profesinį brandumą. 

Niekam nebus per sunku su
vokti Rimo kūrybos individualu
mą. Akys greitai pagauna jo t^ 
pybos kompozicinį ir spalvin, 
skirtingumą nuo kitų dailininkų 
matytų kūrinių. Labai gali būti 
(ir bus ) , kad jo kūryba ne kiek-

(Nufcetta į 5 pus*.) 

LEM0NT. ILLINOIS 
Gražus 3-jų miegamu niūr. bi-level 
namas su 21

 2 maš. prijungtu gara
žu. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min. iki 
1-55 kelio, arti IC traukinio ir au
tobusų. Apie $70,000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987 

Namaa — Svaflonž: S butai. 4 vo
nios, cantrailnis Saldymas, atomln* 
slėptuve. S auto garažas. 2 balko
nai PaUo, Marąuette Parko c«ntr«. 
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S O P H I E I A R C U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir 
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. 

7159 & MAPLETTOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

Apsimoka skelbti* diea. DRAUGE, 
nes jia plačiausiai •kaitoma* li*> 
tuvių dienraštis, gi skelbimų Kai
nos yra visiems prieinamo*. 

• ^ ^y ^ — 
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NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

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

TELEFONU 47*4950 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIU 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraus tymas 
Įvairių atst IU 

Tel. 376-1882 arba 6-5996 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiimiiiiiii 

Mūr. bungalow. S ml«caml. 
žiai užlaikyta*. $14.000. 

Ora-

tr 
ISS.OOO. 

N; 
biznis. 

Mūr. 
apl« 200 svečiu. 
$85.000. 

tavernos • 

Didele taverna, aalC 
S butai po 6 kamb. 

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

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

SEEKLNG YOUNG MAN 

To learn management 
of insurance inspection firm. 

Mušt have car. 

Tel. — 922-3038 
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Persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai paremti 
per Clevelando Religines Šalpos Komitetą 

aukų prisiuntė šie asmenys: 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. 69th S t , telef. 776-1486 
llllllllllllllllllllllllllinilllllllillllllllllllll 

Mūrine lroksos 12 mėty rezidencija 
(ranch tipo). Namas kaip naujas: 
3 mieg., valgomasis, dainetė, įreng
tas rūsys, cent, vėsinimas. Platus 
sklypas. Namas arti 96-os už Pu-
laski. 
Mūrinis 5 kamb. 2 miegami ir val
gomasis. Geras 26 metų namas. 
Arti 72-os ir Albany. 

BROKERIS P. 2UMBAKTS 
TeL — PR 8-6916 

. WEL0ER, ttPERIENCED 
m 

MG & STICK W0RK 
. .Good Pay for a Good Man 

TEL. — 247-2532 
MAINTENANCE 

Need exper. man for restaurant 
cleaning. Full time position. Good 
pay. 

ZEPHYR RESTAURANT 
1777 W. \VUson Avenue 

TeL — 728407O 
EXPER. TURRET LATHE 

OPERATOB 
Ivxc. oppty, for serious minded de-
pendable man. Chance for advance-
mont. Hospitalization. vacation and 
pleasant working conditions. 

J & 4 CARBIDE & TOOL 
S339 Columbus Drive Tel. 7S7-250O 

MACHINIST 
F U L L T I M E 

Company Paid Benefits 

PHONE — 754-O480 
for appointment 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
spalio 26 d.. 3 vai. popiet vežant ambulansu į ligoninę stai
biai mirė širdies ataka mano mylimas brolis 

A. f A. 
VIKTORAS ŠTREITAS 

Palaidotas spalio 30 d. iš Prisikėlimo parapijos baž
nyčios Lietuvių šv. Jono kapinėse. Missisaugoje, Kanadoj. 

Giliai nuliūdę: 

Sesuo Marija šenferienė ir sūnėnas Stasys 
su šeima. 

Mūsų mielai narei, gail. seseriai 

A. f A. 
Onai Gudavičiūtei - Juodvalkienei 

amžinybėn iškeliavus, pasilikusiems giliame liūdesyje vy
rą STEPĄ, sūnus SIMĄ su šeima, ALVYDĄ, dukrą 
KRISTINĄ, seserį STEFANIJĄ MTKALUKIENĘ su šei
ma. Lietuvoje seserį STASĘ su šeima bei kitU3 gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Lietuvos Gailestingoje Seserg S-ga 

500 do!. Aušra ir Rytas Babickai. 
100 doL Prof. Pranas Jucaitis. 
80 dol. Mariįa Iešmantienč. 
50 doL Dr. V. H. Bložė, Edv. ir 

Nijolg Karsnauskai, dr. J. Skrinska. 
40 doL J. Budrienė, dr. V. ir A. 

, Mauručiai. 
30 dol. Dr. J. ir M. Kriaučiūnai 

Į (Putnam, Conn.), J. Rumbutis. 
25 doL Rev. B. Ivanauskas, A. E. 

Garkai, dr. E. JuodSnas, Knights of 
. Lithuania Council 25 

24 doL O. V. Jokubaičiaii 
20 doL R. Bridžius. V. ir P. Ka

mantauskai (Nonvood, Mass.), J. Ki
jauskas, A. Mikoliūnaitė, J. Kunevi
čienė, J. Mikonis, G. D. Iešmantai, K. 
Z. Gobiai. 

15 doL A. ir A. Kavaliūnai, A. Mi
kalonis, O. ir B. Maželiai, E. R. Silga-
liai, V. Apanius, St. Radzevičiūtė, T. 
V. Degučiai. 

12 doL VI. Dautas, S. H. Idzeliai. 
10 doL Mr. & Mrs. V. August, J. ir 

M. Apanavičius, J. Balbatas, A. Bra-
zaitienė, V. ir B. čyvai, Mr. & Mrs. 
J. Cyvas, P. Digulis, P. ir B. Ežers-
kiai, P. T. Gaižauskai, p. Graužinie-
nė, J. ir I. Juodišiai, K. ir K. Titai, 
O.irK. Raliai, kun. A. Goldikovskis, 
F. ir J. Jasrnevičiai, B. N. Gaidžiūnai, 
V. A. Senbergai, P. ir E. Mikšiai (Flo
rida), V. J. Sniečkai, M. V. Mariū-
nai. Ig. M. Janavičiai, J. Augustas, 
V. N. Palubinskai, J. E. Stepai, S. H. 
Stasai, V. Z. Pliodzinskai, A. G. 
Masilioniai, P. Jocius. 

8 doL P. Zigmantas. 
5 dol R. Apanavičius, V. L. Apa-

niai, M. Balys, H. Belzinskas, V. Be-
nokraitis, J. J. Biliūnai, St. Čipkus, J. 
M. Damušiai, J. M. Dundurai. K. Gai
žutis. T. Gaškienė, V. Geceviėius, I. 

^ 

Grigaliūnas, E. įlenda, M. Ivanaus
kas, Wm. Jakubs, S. Jakulis, St. Jur
gaitis, F. N. Kaminskas, B. Karklius, 
O. Kašubą, Kripavičių šeima, I. Lau
rinaitis, P. Luiza, Mrs. John Miliaus
kas, A. A Mulioliai, S. Rutkauskienė, 
Stella Rydelis, J. Šarkauskas, A. J. 
Vaškas, A Verbylienė, K. Vismontas, 
J. Vyšnionis, I. Grigaliūnaitė, Eric 
Unger (Florida)), J. Bamiškis, VI. Ba
čiulis, K. Šlapeliai, A. Balašaitiene, 
A K. Sadauskai, K. širvinis, St. Barz-
dukas, A Valaitis, A. Dovydaitis 
(Florida), P. Vaiginis, A Neimanienė, 
R. H. Tatarūnai, J. S. Orantai, B. Mal-
canienė, A J Ožinskai. A. Gelgotie-
nė, J. Gudėnas, A. G. Karsokai, B. 
E. Nainiai, J-. Kaklauskas, A P. Pet
raičiai, V. S. Akelaičiai, J. Zorskis, 
L. Nagevičius, V. Kavaliūnas. 

4 dol. P. Butkuvienė, M. Kulbickas. 
3 doL. M. D. Kižys, A. Laniauskai-

tė, Nykštėnienė, J. Pikturna, V. Ste
ponavičius, O. 2ilionis, E. Stempu-
žienė. 

2 dol. E. Aleksa, K. A. Atkočaitis, 
M. Bajoraitienė, I. Belzinskas, D. Bal
čiūnas, J. Borris, A. Gecevicz, St. 
Greičienė, B. Karklius, J. ir O. Naru-
šai, S. Neumann, Prikockis, A K. 
Sadauskas, V. A. Staškus, V. Sama-
tauskas, K. H. Zemeckai (Carmel, In
diana), S. Miskulin, J. Sadauskas. 

1 doL VI. Bacevičius, P. Bielinis, 
N. Botyrius, A. Grebliūnas, J. Zers-
kis, V. J Stuogiai, A Balas. 

Iš viso šiais metais per Clevelan
do Religines šalpos Komitetą gauta 
aukų 3943 dol 24 e t 
Aukojusiems Religines Šalpos Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja. 

RELIGINES ŠALPOS KOMITETAS 

1 - • = • * 

u 111 n mi u 11111111 n i minimi i u i miimimi 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 SO. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blank&l 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiii 

PACKAGE EXPRESS AGE.NCY 
MARIJA NOREKIENE 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros riiiiea 

prekės. Maistas Iš Europos sandelių. 
2608 W. 09 St.. CbJcago, D ! 00«2i. 

TEL. — WA i-2787 
llllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllll 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

M O V I N G 
S B R E N A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
imiiiiiiiiiimiimmmiiiiiiiiiiinitiiitiiiii 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 7 kamb. namaa ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso. 

2-jų aukštų mūro »«—•»— 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 muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 W€$t 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

K0DIL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50^. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

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

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga tapo priimta 

I National Association of Realtors. 
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

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

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

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

ExceUent Opportunity For 
ES—HOME SALES 

for energetic, vivacious people. Leads 
provided. Full or part time. Morning 
hours. 

CaJI Mr. Anderson 687-7493 

BURGER KING 
Needs Help In Palos Park 

&OrlandPark 
OOUNTER HELP 
C VSHIKRS DAYS 

Full Time — Part Time 
No exper. reąuired. 

Excellent working conditions. 
Good Pay Scale. 

Apply To Manager In Person 
8024 W. l l l t h S t , Palos Park 

. 7148 W. 159ta St, Oriand Park 
An Equal Opportunity Employer M/F 

HELP WANTED _ MOTISTS 

CCDCKTAIL \\ AITKESS 
S P. M. — 2 A. M. 

SNACK SHOP WA1TRESS 
Kar midnite shift. 

Mušt be 21 or oldcr 
Call John 595-28.1C 

GOIvDKN NK.ST RF5TAURANT 
20T .Main St., Ifertsenvttle, m. 

D Ė M E S I O 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitfMHiiiiHiiiiiiHiniiniiiiiiiiiiiiiiiiitt 

I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- į 
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu į 
£ — 
i $4.91. IU. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. Į 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., | 
I Chicago, 111. 60629 
' l l l l l l l l l lMllll l l l l l l l l l l iril I l I l I l I l IHIlIl I l I l I l I lUIIII I I I I I I I I IMIlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMII 

m* 
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J vairią prekla partrinklnuM oebr»n-

iri*l iš mumi saadSUa 
COSMOS PARCELS EXPRISS 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

SSSS 8. H«lst«d St.. Chloųro. tU. «O«0f> 
2S01 W. 6tth St., ChJcauro. DJ. »0«Jt 

Telef.: 923-2737 — 251-S320 
Vytantu Vthvntinu 

illlllllllllllllllllllllllllllllllliiuuilhiiiiiiii 

10% — S0<% — U>% ptgtaM nokesite 
a i apdrmoilą nuo ufalca tr Mttomo-
biHo pM m t t 

FRANK Z A P O L I S 
•30«H W « tsth 8trM« 

Ohlc*co, Dlinota 
Telef. OA 4-86S4 

Perskaitę "Draugą" duokite 

ji kitiems pasiskaityti 

!I!IM! 

MARąUE-lTE PARK 
• kamb. marinis. Gazu šildymas. 2 

maš. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N am) pUhlmai — PardaTlmaa 

Valdynme 
Draudimai — Income Tas 

Notariataa — Vertknal 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 

Lietuvos atsiminimai 
Kadijo Valanda Jau 38 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 

Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iš V7EVD Stoties New Torke 
1330 kil., AM tr nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

TMrekt Dr. Jokūbas J. Stoka* 
14«7 Focce Drfve 

Mount.iinsl«le, X. J. 070*2 
Tel. 232-5SC5 (oode) 301 

Kviečiame taip pat klausytu Uetu-
viSkų kultūrinių valandų anglų kalba 
ii Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (N'ew Jersey WSOU. 89.5 m«v 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

fllIlIlIlHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas 3-jų kamb. apšil
domas butas 2-me aukšte. 6757 
So. Artesian Ave. Skambint 
927-10M. 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraltyje "Drauge" . 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komoda*, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos iš Lietuvos gau
tos lininės medžiagos. 

Kreiptis tel. — 254-3217 

PROGOS - OPPOBTUNTTIErj 

PARDUODAMA TAVERNA 
ant 69-os g-vės. Skambinti po 4 

vai. popiet tel. 737-8762 

Perskaitę "Drauge", duokite kitiems pasiskaityt 
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A. A NIKODEMAS ŽIRAS 
A. a. N- 2ibas mirė 1978 m. 

rugsėjo 19 d. šv. Kryžiaus li
goninėje, Chicagoje. Neilgai 
sirgęs, mirė kraujo vėžiu. Per 
20 metų dirbo General Foods 
Co. Marquette Parke, visai ne
toli namų. Tame fabrike ištar
navo ir pensiją. Jau bene 6 me 
tai, kaip buvo pensininku. Tu
rėjo su žmona Ida nuosavus 
namus. 

Palaidotas Lietuvių tautinėse 
kapinėse. Nikodemas priklausė 
Lietuvių evangelikų Tėviškės 
parapijai Chicagoje, buvo ak
tyvus narys- Daug metų dirbo 
tos parapijos taryboje. Laido-, 
jant visas apeigas atliko ir mal 
das atkalbėjo Tėviškės parapi
jos klebonas kun. Ansas Tra
kas. Pasiliko žmona Ida (Kur-
šaitytė), sūnus Horace (Hors-
tas), marti Aldona (Gudaitytė) 
ir anūkės Sigutė ir Jūratė. 

Velionis Nikodemas gimė 
1906 m. rugsėjo 16 d. Lietuvo
je, Garliavos miestely, Kauno 
apskr. Atlikęs karinę prievolę 
Lietuvos kariuomenėje, kaip do 
ras, sąžiningas, darbštus jau
nuolis 1927 m. buvo priimtas 
tarnybon į Lietuvos geležinke
lius. Buvo nukeltas į Klaipėdos 
geležinkelio stotį. Vėliau buvo! 
paaukštintas į vyriausius trau- Į 
kinio konduktorius. Pastebėti
na, kad traukinio konduktorius 
— vadovas kartais eina ir 
stoties viršininko pareigas-

Vokiečiams atėmus iš Lietu
vos Klaipėdos kraštą, velionis 
buvo nukeltas į Kauną toms pa
čioms pareigoms. Bet atgavus 
Vilniaus kraštą, jis buvo nukel
tas į Vilnių su paaukštinimu. 
Čia jis jau buvo traukinių kon
duktorių tvarkytojas. 1944 m., 
pasitraukęs nuo artėjančios So
vietų Rusijos okupacijos, atsi
rado Vokietijoje. 1949 m. pa
siekė Chicagą ir čia pastoviai 
apsigyveno. Dirbo ir rūpinosi 
išauklėti vienintelį sūnų Hors-
tą, gimusį Klaipėdoje, kuris 
aukštąjį mokslą (ekonomiją) 
baigė ir diplomą įsigijo Ameri
koje. J i s su Aldona Gudaityte 
sukūrė šeimą ir augina dukre
les: Sigitą 16 metų ir Jūratę 
14 metų. Visa šeima dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Gyve-

A. a. N. Žibąs 

na Cincinnati, Ohio. Ten Hors-
tas turi aukštas pareigas. 

Mylimai šeimai giliausią 
užuojautą reiškia buvę Lietu
vos geležinkelininkai. 

Andrius Laukaitis 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla* 
RADIO VALANDA 

Pirmą kartą šiame vasarotojų 
mieste ir apylinkėse nuskambės 
lietuviškas žodis radijo bangomis I 
gruodžio 16 d. 7:00 vai. ryto. j 
Daugelis tautiečių ne tik vasaro
ja ir žiemoja, todėl pasiilgę lau
kia šios pirmos atkeliaujančios iš 
Chicagos "Lietuvos Aidų" radijo 
programos, kurią veda Kazė Braz-
džionytė. Tas laikas yra tik iki 
sausio 6 d., po to bus nuolatos 
5:30 vai. vakare. Tai patogiausias 
laikas, kai daugumas jau grįžta i 
namus. Kiekvieną šeštadienio va
karą galės girdėti plačiai lietuviš
kos programos, nes stotis yra la
bai stipri ir pasieks už kelių šim
tų mylių išsiblaškiusius lietuvius. 
Jos reikės ieškoti skalėje HIO AM 
banga "VYTIS stotis. 

Bal. Brazdžionis 

C L E V E L A N O 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

viena skonį patenkins. Tačiau 
paroda bus kiekvienam žiūrovui 
prasmingas išgyvenimas. Korp-
Giedra ir dailininkas Laniauskas 
visų mielai laukia. 

V. Mariūnas 
METAI BE MYKOLO 

VENCLAUSKO 

Pereitų metų lapkričio 8 Cleve-
lande mirė rašytojas, poetas ir te
atralas Mykolas Venclauskas. 

Velionis buvo gimęs 1906 m. 
Kražių vis., Raseinių apsk. Baigęs 
Kražių Žiburio gimnaziją, Kaune 
studijavo literatūrą ir pedagogiką. 
Mokytojavo Kražiuose, Vokietijo
je Flensburgo liet. mokykloje, bu 
vo stovyklos kultūros vadovas. 
Nuo 1949 m. gyveno Clevelande. 

Mykolas Venclauskas Lietuvo
je ir išeivijoje daug dirbo mėgėjų 
teatruose: pats rašė scenos veika
lėlių, režisavo, vaidino, piešė de
koracijas. Per paskutinius kele
rius gyvenimo metus, pablogėjus 
sveikatai, daug piešė, dalyvauda
vo parodose. 

Lietuvoje buvo išleista jo kny
ga "Liaudies pasakos eilėmis-*', ei
lėraščių spausdino Jaunojoj kar
toj, išeivijoj Dirvoj, Drauge, Lais
voj Lietuvoj. Kauno Jaunimo te
atras pastatė jo draminę pasaką 
Saulutę, o Clevelando Rūtos te
atras — Burtininko pinklėse 
(1952) ir 1964 m. Clevelando 
Vaidilos teatras Užburtąją dūde
lę, už kurią gavo Ohio liet. gy
dytojų draugijos 1000 dol. premi
ją. Už misteriją jaunimui Gim
tosios žemės ugnis Chicagos skau 
tų dramos konkurse laimėjo tre
čiąją premiją. 

V. R. 

A . f A , JOSEPH KASULAITIS 
Gyveno 1411 S. 50 Court, Cicero, IlJinois. 
Mirė lapkr. 22 <L, 1978, 1:30 vai. ryto, sulaukęs 63 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai Vincent, brolienė Therese, 

ir Jerry, brolienė Ann, 3 seserys: kazimterietė Seselė M. Edwina, 
Mehrina Anksorus su vyru Frank, ir Elvira Jokuobouski su vyru 
Stanley ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Prikl3usėV.F.W. Post 9115. 
Kūnas bus pašarvotas penktai, 10 vai. ryto, Petkaus koplyčio

je, 1410 S. 50 Avenue., Cicero. 

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 25 d. Iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Broliai, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

ANTANAS NAKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1978 m. lapkričio 20 d, 7 vai. vak., sulaukęs 74 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Kasakaitytė), švoge-

ris Jurgis Kasakaitis, švogerka Marija Kasakaitytė, 2 pusbroliai 
Bronius ir žmona dr. Birutė Kasakaičiai, ir Vaclovas Kasakaitis, 
Lietuvoje brolio duktė Regina, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo tėvas a. a. Vytauto Nako. 
Velionis buvo advokatas Lietuvoje, muzikas, dailininkas, meno 

kritikas ir fortepijono mokytojas. 
Priklausė įvairioms lietuviškoms kultūrinėms organizacijoms, 

Čiurlionio galerijai, Liet. Žurnalistų s-gai ir buv. ilgametis Korp! 
Meo-Lithuania narys. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas bus penktad., 7:30 vai. vak. koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 25 d. B koplyčios 11:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona ir gtminftc 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

- A. A. 

ONA BERNOTAS 
Gyveno Gulfport, Florida, anksčiau gyv. Melrose Park. 

Illinois. 
Mirė lapkr. 21 d., 1978, sulaukus 83 m, amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Velionė buvo našlė a. a. Jurgio. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Mačiulaitienė, gyv. Mel

rose Pk.: dukterėčios Arma Ignacius, Melrose Pk.; Veronica 
De Angelis, Lake Geneva, Wis., Bronislava Urbonas, Floridoje; 
Bleanor Daknys, Floridoje; Anna Bell, Taylor, Floridoje; He-
len Reynolds, Ottowa, m . ; sūnėnai Peter Waichunas. Melrose 
Parke ir Ray Zak, gyv. Westchester, UI. ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 1600 W. Chicago 
Ave., Melrose Park, W. 

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 25 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Charles Boiromeo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, dukterėčios, sflnėtiai ir kiti giminės.. 
Laidotuvių direktorius Bormann, tel. 344-0714 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
Dr. PETRĄ KISIELIŲ, ELENA RAZMIENf 

ir jy artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
- Sofija ir Stasys Džiugai 

Nepavargstančiam B A L F ' o darbuotojui dr aukotojui 

A, f A. ADOLFUI ORVIDUI 
staiga mirus, jo žmoną VACLOVĄ. West Side BALF'o 27 
Skyriaus Vaidybos Pirmininkę, dukterį BRIGITĄ TA-
1HKJ098EKC ir kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi 

BALF'o Chicagos Apskrities Valdyba 
ir kiti BALF'o darbuotojai 

A. f A. 
A L P H O N S A S D. KAULAKIS 

Gyveno Miami, Florida. 
Mirė lapkričio 17 d., 1978, 1:25 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Andrejavo parapijo

je, Sausių kaime. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Benešiūnaite), 

brolis Adolphas. broliene Stella. sūnėnas dr. Juozas Gudauskas 
s u žmona Giedre ir šeima, (Los Angeles, Calif.), pusbrolis Zig
mas Kaulakis su šeima ir brolienė Magdalena Kaulakienė su 
šeima (Miami, Florida) ir kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje 
liko brolis Petras Nevardauskas su šeima. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Tarybai (Garbės pirminin
kas). BALF'ui: SLA 44 kuopai, organizatorius ir Liet. Ameri
koje Piliečių Klubui. (Miami, Fla.). 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 25 d. iš koplyčios 
9-tą vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimime pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į mauzoliejų Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. 

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

Nuliūdę: Žmona, brolis ir giminės. 

Dėl informacijų skambint tel. KE 7-8600 

Mielai motinai Lietuvoje mirus, 
Dr. PETRĄ KISIELIŲ, ELENA RAZMIENĘ, 
jy šeimas ir kitus gimines nuoširdžiai 

v • v * • 

užjaučia ir 

S, Povilas žumbakis 
Marthe Purmal 
Rima Skorubskaite 
John Utz 
Teresa Psyhogios 
Yvoirne Blanco 
Victorija Dirgėlaite 
Milda Kupcikevičiūte 
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Lygos vice-pirmininkui 
ALGIUI REGIUI, 

brangiai SESUTEI Lietuvoje minis, nuoširdžią už
uojautą reiškia 

Illinois Lietuviu Respublikonu 
Lyga 

• * * ; 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. t A. MARIJA VINGILIENĖ 
Gyveno 6928 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 21 d.. 1978, 8:30 vai. vak., sulaukus 66 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, brolienė Elzbie

ta Petkūnas. jos sūnus Raymond su žmona Katty, švogeris Vy
tautas Vingilis su žmona Gene, gyv. Toronte. Lietuvoje sesuo 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Pko Namų Sav. dr-jai ir BALF'ui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 27 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryta bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdęs VYRAS. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
ELENAI RAZMTENEI, 

mielai draugijos narei, ir jos seimai reiš
kiame gilią užuojauta. 

Mylimam vyrui 
A. + A. 

Dr. ALEKSUI ŠIMKUI mirus, 
jo žmonai KLEOPATRAI, mielai draugijos narei 
reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

EUD EI K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermi tage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e 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. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-o672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highway, Palos Hills. III. Tel. <»74-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \ » ( „ CK'KRO. H.I.. Tel. OLympic 2-1003 



• 
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X Dail. J. Paukšt ienės dailės 
darbų paroda praėjusį penkta
dieni a t idaryta Jaunimo centre 
i r veiks ligi lapkričio 26 d. 

X Cicero dėvėtų, be t gerai išr 
laikytų drabužių rinkliava įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 26 d. 
nuo 3 vai. p. p . iki 6 vai. vak., 
ir pirmadienį, lapkričio 27 d. 
nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak., 
Šv. Antano parapijos salėje. 

x Aukų po 5 dolerius at
siuntė : 

P. R. Šileikis, CPO, Chicago, 
Genė Oksienė, Grand Rapids, 
Andrius R. Bridžius, Cleve-

land, 
Ben. Pliuškevičius, Philadel-

phia, 
Juozas Kazragys, E . Chicago, 
B. Bildušienė, Aurora. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Po 4 dolerius aukojo: dr. 
J. Skaudys, N. Aukštuolienė. dr. 
\urel i ja Bartkuvienė, E . Sven-
tickas. Visiems dėkojame. 

x Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongrese atstovas yra asmuo, 
kuris savo krašte išrinktas ats
tovauti savo jaunimui kongrese. 
Jis dalyvauja kongreso stovyk
loje. Studijų dienose ir visoje 
kitoje kongreso prgoramoje. 
Studijų dienose j is turi balsavi
mo teisę nutarimuose, išrenka 
naują PLJS valdybą ir išrenka 
vietą ir laiką sekančiam PLJK. 

x Vytauto Beieškos orkest
ras gros ALRKF kongreso ban
kete lapkričio 25 d. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
Brighton Parke. Bilietus gali
ma gauti "Drauge" ir kongre
so metu pas ALRKF valdybos 
narius. 

x Prudencija Bičkienė atliks 
meninę programą prof. A. Var
no pagerbimo akademijoj Tauti
niuose namuose. 

x Plano,. 111. marijonai, dėko
dami už kalėdines korteles, at
siuntė 10 dolerių auką. Dėko
jame. 

x LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba ir švėkšniškių 
draugija ruošia Jaunimo centro 
kavinėje vakaronę gruodžio 1 d.. 
7:30 vai. vak. Programą su
darys Apolinaro Bagdono kny- į 
gos "Pruo gintarą longą" sutik-
tuvės. Autoriaus paeziją ap- ! 

t a r s Jonas Žadeikis, o pats au
torius paskaitys savo žemaitiš
kos naujausios kūrybos. Po to 
bus rodomas filmas Lietuvos 
kariuomenės žygis į Vilnių. 
Pabaigai kava ir užkandžiai. 
Kviečiama plačioji Chicagos vi
suomenė. 

CHICAGOS 
ŽINIOS i 

"Audros" ansamblis atlieka programą Balfo seimo vakarienės metu. Vadovauja Faustas Strolia. Apačioje 
garbės stalo svečiai. Iš kairės: Antanas Rudis, dr. Juozas Meškauskas, Bronius Bieliukas, kun. Antanas 
Zakarauskas, prel. Ladas Tulaba. Marija Rudienė, Živilė Modestienė ir Valerijonas Šimkus.. 

Nuotr. C. Genučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
X Aukomis po 5 

Draugą" parėmė: 
dolerius 

KUN. A. STASIO 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖS 

kino mokyklos vardu seselė Ele- \ J. Tamulis. Vainiką padės gen. 
na, įteikdama auksinę gėlę. Šv.! š tab . pik, ltn. K. Dabulevičius. 

Kun. Adolfo Stasio auksinis: Kryžiaus par. moterų va rdu i Akademinė i r meninė minėji-
sveikino E. Rusėk, Šv. Vardo mo dalis įvyks Jaunimo centro kunigystės jubiliejus lapkričio 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

— Henrikas Kačinskas, dra
mos aktorius, gruodžio 3 d. da
lyvaus Lietuvių Enciklopedijos 
leidinio pabaigtuvėse. Skaitys 
lietuvių autorių kūrybą. 

Dail. Romo Viesulo du dar
bai išstatyti Brooklyno meno 
muziejuje, kur surengta paroda 
iš naujai įsigytų darbų. Paroda 
vyksta nuo spalio 3 iki gruo
džio 3. 

_ N . Y. vyresniąja mokstet- j J ^ ^ Y C a r J r liaJtas d e l į y . 
vių ateitininkų susirinkime Kul- ^ ėmimo. I š nepriklausančių 
tūros židiny išrinkta nauja vai- k i t o m s bendrovėms taksių savi-
dyba. J ą sudaro: Paulius Gude- Į n i n k ų ^ e g ą s p a e m ę s a r t i 

150,000 dol. 
ninkai, Gintaras Vaišnys — iz- Į ^ ^ 
dininkas, Stasys Janusas - ko-j MIRTIS DĖL SNIEGO 
respondentas. Susirinkimo metu j chicagoje pasirodė pirmasis 
aptart i veiklos planai ir darbai, i s n i e g a s DQ\ sniego ir ledo an-
Vyresniem vadovauja - A ^ 3 į tradienį pasidarius slidžioms 
Norvilą ir Rasa Razgaitienė. j gatvėms, buvo daugiau susisie-

— Rašyt . Pranas Naujokaitis į kimo nelaimių. Eisenhoverio 
po sėkmingai padarytos opera- greitkely buvo užmuštas H . 
cijos buvo grįžęs į namus į Ri- Į Guzzino, 63 m. Jo automobiliui 
ver Edge, N. J., ir pamažu svei-, paslydus, t renkė į jį sunkve-

MERO SŪNUS 

Chicagos meras Bilandic su
silaukė sūnaus. Gimė antradie
nį Northwestern ligoninėje, k u r 
mero žmona buvo nugabenta 
pirmadienį. Berniukui va rdas 
parinktas Michael Morgan Bi
landic. 

KYŠININKAS 

Prisiekusieji teisėjai f e Jei ali
niame teisme rado, kad buvęs 
Chicagos taksių komisionierius 

Vincas Derenčius, Oak Lawn, į 1 9 &* minėtas labai iškilmin- i d r ^ o s v a r d u Ch Klovas. [didžiojoje salėje. Paskaitą skai-į ko. Bedirbdamas lauke,_peršalo,, žimis. 
M. Stoltenhofienė, Round La 

ke Beach, 
Alf. Skiparis, Seymour, 
Alb. Šležas, E>orchester, 
P. Mikoliūnienė, Cleveland, 
N. Bastys. Chicago. 
Labai ačiū. 

gai. 

x Marija Vizgaitienė. Man-
lius. N. Y., atnaujindama pre
numeratą, atsiuntė 15 dolerių 

Meninę dalį atliko sol. R . j t y s inž. Vladas Adamkus. Me- \ staiga pakilo temperatūra, lap-
ur kun A Stasys ilgus metus'. Mastienė, padainuodama: Manojn inę programos dalį atliks Ope-jkncio 8 vel buvo išvežtas | ligo-

darbuojas i , ' jubiliatas drauge j s i e l °J šiandien šventė, Tėviškės ros vyrų choras, vadovaujamas j ninę. 
su savo mokslo draugais kun.! d a i n a - So1 A - B r a z i s padaina- muz. A. Gečo, ir Vytau to Didžio- Į _ ^ „ j Lietuvių klubas lap-
J Gasiūnu ir kun. L Budrecku,I v o a r i» i š o?*™5 "Nabuko" — jo saulių rinktinės tautinių š o - ; k r i č i o 2 6 d mošiaL ^uY)0 n a m o 

taip pat jubiliatais, koncelebra- Į " D i e v e Judėjos", Pasaulį platų, jkių grupė, vadovaujama Jūratės | p a s t a t y m o 25 metų sukakties 
vo šv. Mišias. Dalyvavo ir vysk.! H a l o > Father . Solistai d a r pa- į Jasa i ty tes . • | minėjimą. Ta proga bus- pa 
V. Brizgys. Apeigų vedėjas bu- Į dainavo duetų. Silostus forte-
vo par. klebonas kun. V. Miko-1 P;onu palydėjo muz. A. Ju rgu-
laitis. Buvo atvykęs ir anksty- j * » Publika karš ta is plojimais 
vesnis Šv. Kryžiaus klebonas i r e i š k ė pasitenkinimą, 
kun. E . Abromaitis, pranciško-i Jubiliatas kun. A. S tasys nuo-
nas kun. K. 2alalis, dalyvavo I § i r d ž i a i padėkojo visiems ats i -

TEISIA TERORISTUS 

Prasidėjo teismas kroatų t e 
roristų, kurie buvo įsibrovę į 
Vokietijos konsulatą Chicagoje 
ir laikė 6 įkaitus ilgiau kaip 10 
valandų. Teisiami Mile Kodzo-

eilė lietuvių kunigų, seselių ir 
daug lietuvių, atvykusių iš įvai
rių kolonijų. 

Pamokslą pasakė iš Floridos 
atskridęs prel. J. Balkūnas, iš-

lankiusiems, savo parapijos bu-

Visuomenė kviečiama kariuo- į g e r b t i Augiau p r į e namų pa- į man, 31 m., ir Bozo Kelava, 3 6 
menės šventės minėjime daly- Į s t a t y m o prisidėję nariai. j m. Jiems užstatas buvo paskir-
vaut i . A. J . 

DVIDEŠIMT PENKTAS 
VAKARAS 

— Miami, Fla., sezono atida- j tas milijonas dolerių. Teroristai 
rymas įvyks gruodžio 3 d., 4 norėjo priversti, kad Vokietija 
vai. Dainuos operos solistė An- neišduotų jų draugų Jugosja-
tanina Dambrauskaitė, akompa- vijai. 

Dvidešimt penktas Chicagos į n u o s Danutė Iiaugminienė. A p j E m y p y Į p g 
vusiems ir dabart iniams klebo- j aukštesniosios lituanistikos mo-j SoL Juozės Krištolaitytės-į 
nams, organizaciniam komite- į kyklos vakaras įvyko lapkričio i Daugėlienės koncertas gruodžio 
tui. visiems Bažnyčioje ir aka
demijoje dalyvavusiems i r reiš-

keldamas kunigystės svarbą i r ! k ė dėkingumą Amerikai, jį p n -
kun. A. Stasio uolią tarnybą j glaudusiai, Bažnyčiai, suteiku-
sielovadoje bei visuomeniniame ! s i a i galimybę Chicagoj d a r -
darbe. | buotis. 

Bažnyčioje gražiai skambėjo! B uvo gautas specialus popie-

25 d. Jaunimo centre. Vakarą i 17 d., Miami 
pradėjo mokyklos direktorius J . 
Masilionis, t rumpu žodžiu pa
sveikindamas susirinkusius tė
vus ir svečius, mokyklos rėmė
jus , kurie atėjo į mokyklos va
karą, kurių nepaviliojo kiti, gal 

— Naujų Metų sutikimą, kaip 

patalpose. 

BALTUOSrUOSE RŪMUOSE 

"Chicago Tribūne" įsidėjo As
sociated Press agentūros žinią, 

, kad lapkričio 20 d. daugiau 
ir kasmet, ruošia klubas savo . * Z Z S i 

i kaip 250 lietuvių buvo priimti 
prezidentūroje, kas rodo, j o g 

— Rašytojo Jurg io Gliaudosį Baltuosiuose rūmuose supranta-
kūrybos vakaras įvyksta gruo-lma, kokia priespauda yra Lie-x Snaigė Valiūnaitė - Šilei- i Dainavos ansamblio giedojimas. ž i a u s palaiminimas ir sveikini- Į i r iškilmingesni parengimai.j džio 2 d., šeštadienį, Los Ange- tuvoje. Žinioje pažymima, k a d 

kienėsu dviem prancūzėmis dai- Uolo atliekant solistams M. | m a = vysk. A. Deksnio. Kun. Į Trumpai apibūdino vakaro pro- les, Šv. Kazimiero parapijos di- lietuviai apgailestauja neturėję 
: lininkėmis — Agnės Gauthier ir j Momkienei ir V. Radžiui. Skai- E - Abromaitis sukalbėjo užbai- , gramą, kuri susidėjo iš vaidini- džiojoje salėje. Koncertinę da- progos Brzezinskio paklausti 

auką ir tuo dosniai Pareme sa- H e ] e n e Eaumel — dalyvavo gra-į tymus atliko A. Dzirvonas. : g ° s maldą. j mo, tautinių šokių i r dainų. įlį atliks solistė iš Philadelphi- apie prez. Carterio politiką so-

"Draugo- Garbės prenumerato- . * ? ^ f 0 ? 0 ^ ^ " J * . ~ } ^ ! Vakare Beverly County klube 
re. Už paramą 
ko jame. 

Pažymėtina, kad minėjimą Buvo suvaidintos ištraukos iš I jos Ona Pliuškonienė. Progra- vietų dominavimo Lietuvoje a t -
, pieiiumeiatu- k r i č i o ^ ^ Og^ Culturel 17, | b v o D a n k e t a s Ji atidarė ren- s u m a n i a i Pravedė dr. L. Kriau- rašytojos N. J anku tė s - Užuba-jmoje taip pat d a l i a u ja Alė žvilgiu. 

x K. Milkovaitis šiomis die
nomis išvyksta į Kanadą, kur 
lapkričio 25 dieną Hamiltono 
lietuviams skaitys paskaitą ka
riuomenės šventės proga. 

x Marąuette Parko Lietuviai 
namų savininkai rengia linksmą 
tradicinį banketą, kuris įvyks 

Paryžiuje. Prancūzijoje. Snaigė 
Šileikienė yra iš Toronto, Kana 
dos. Jos te ta Gražina Mustei 
kienė gyvena Chicagoje. 

gimo komiteto pirniininkė M. 
Serauskaitė, supažindindama su 
kitais komiteto nariais: dr. L. 
Kriaučeliūnu, O. Gradinskiene, 

Reikalinga prityrusi buhal- j N Santoski, E. Rusėk, Ch. 
terė. rašyti mašinėle (45-50 žo- ° u" 
džių per min.) ir atlikti kitus i Programos vedėjas dr. Leo-
įvairius raštinės darbus. T a i p ! n a s Kriaučeliūnas savo kalboje 
pat reikalinga "customer rela- Paz>™ėjo jubiliato kun. Stasio | 
tions" tarnautoja. 

čeliūnas. J . Pr . 

uolius darbus s u g e b a n t i ; " ^ 0 ^ u u a sielovadoje i r 
• vesti nrodukcijos rekordus, at- Lietuvos reikaluose. Į iškurnės 

šeštadieni, lapkričio 2o d., , * * 1 ^ ^ fc n Q r i n t i i š m o k t i atvykusį kongresmaną E. Der-
,Iarquette Parko parapijos ^ ^ ^ d a r b u s ^ vinskį pavadino garbes Uetuviu. 

į Aldoną Palukaitienę, 8:30 vai P o vakarienės buvo akademi-salėje. 6120 So. Washtenaw 
Ave Gros geri lietuviai muzi
kantai, meninė dalis; vertingų 
dovanų paskirstymas, geras 
maistas — Talman Grocery sav. 
M. L. Kupcikevičių paruoštas. 
Kviečia valdyba. Bilietų galima 
gauti pas valdybos narius ir 
prie įėjimo. (pr.). 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavr, Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime i r pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

fsk) 

r. iki 5 vai. vak.. tel . 487-5600. n ė d a I i s - V v s k - V" B
v

r i z & v s T * 
(sk ) kimmo kalboje pasidžiaugė jubi-

; liato darbu Bažnyčiai ir l i e t u -
X Liet. Mokytojų sąj-gos vai- vai. Lietuva turėjo kunigų, I 

dyba nuoširdžiai dėkoja tiems, kurie buvo puikūs kunigai ir 
kurie savo aukomis parėmė Dai- veiklūs politikai, kaip vysk. J. 

lienės knygos "Nuo devynių iki j Rūta, Raimonda Apeikytė ir 
pirmos". Pirmoje scenoje buvo;Dalia Mackialienė su talkinin 
j a s kalbina savo buvusią mo-
parodyta , kaip mokyklos vedė-
kinę būti tos pačios mokyklos 
mokytoja. Antroj scenoj, su-

kais. 

! 
KALĖJIMAS UŽ SCMUŠIM4 

Chicagoje nuteistas 25 m. ka -
VOKKTIJOJE lėti J. Murray, 29 m , kuris už 

,T , . . vystyklų suteršimą taip sumu-
_ šiaurės Vokietijoje bus . : _ i . . ZL mL _ «^ 

. . . ,. A fl\ , še 23 mėnesių mergaitę, savo 
vaidintoi sales vidury, parody-, transliuojamos betuviškos ka- j . ? . . * ~ - -, . * . . , • . • , *^. „ _ , merginos dukterį, kad ji mirė. i t a , kaip reagavo Į t ą pakvietimą; ledinės giesmės per Noru-
būsimosios mokytojos tėvai ir jdeutsche Rundfunk m radijo 
brolis. Trečioj scenoj — nau- programą 1978 m. gruodžio 28 
josios mokytojos pirmoji pamo- dieną nuo 6 iki 6:15 vaL vak. Į 
k a klasėje. I r ketvirtoji sce- B U S keturios lietuviškos kalėdi- atmetė Ulinois Bell bendrovės 
n a — motinų pasikalbėjimas n e s giesmės, kurias savo laiku reikalavimą leisti pakelti mo-

į t a r p savęs i r su mokyklos ve- įgįedojo plokštelėse 4<Rūtos" an-įkestį už naudojimą telefono, 

TELEFONŲ KAINOS 

Ulinois komercijos komisija 

samblis, vadovaujamas Algirdo norint pajamas padidinti 100 
Kačanaiisko. į dol. naujų pajamų. 

' dėju. 
Pranešėju buvo Romas Pelec-

kas , o vaidinimo dalyviai — be
veik visi 8 i r 7 kl. mokiniai, pa-

isigėrėtinai atlikdami savo vaid- * * nesistebėjo, kad per toki .paramą. 2mant, kad abiejų va-
menis. Ritą vaidino R. Plioply- t r u m P ^ l a i k a - «****> į f C * I ? ° V ė h ų >***?»* . *?*££ 

I t ė (7) vedėją A Remeikis (7) i a a i Paruošti net keturias dai-1 kainavo daugiau kaip 9,000 
liojo skaitymo ir deklamavimo I Staugaitis, prel. M. Krupavi-; P u l k K Dabulevičius dėkoja savo | G a D r i e n c _ fi \niHm f i»« Vai! n a 3 - Paskutiniąją turėjo pa- dol., t a i y ra ne tiek finansinė, 
varžybas. Aukojo šios orga- i čius. Pagyrė, kad kun. Stasys j šeimai už surengimą, o svečiams už! 
nizačijos ir asmenys : Šviet. Ta- dirba Altoj, tarnaudamas Ketu-• atsilankymą j jo 80 metų amžiaus| dimmą paruošė mokytojos Da-

mu.ujirrą-pagerbtuves, Chicagoje. j mite Eidukienė ir Rūta Jauto-

X Norintieji vykti j IV Pa
saulio Lietuvių •Jaunimo Kon
gresą Europoje, prašomi užsi
registruoti pas Registracijos i r 

ryba 100 dol., po 50 dol. aukojo j vių tautai . 
LB Vidurio Vakarų apygarda.! Gen k o n j Daužvardienė i 
LB Brighton Pa rko apylinkė,; p a ž > . m ė j 0 t k a d senatvėje būna 
LB Lemonto apylinkė. LB Mar- s i d a b r a s g a i v o j ) a u k s a s b u r . 

P'ntesnh apras\Tnas buvo "Drau- kienė. Apšvietimą tvarkė Aud 

quette Parko apylinkė; Alfon-

dol 

21 d. laidoje. 
Nuotr. P. Malčtos 

noj, švinas kojose. Kun. Stasys KARIUOMENĖS A T K C R D I O 
MLNfclLMAS 

r a Aleknaitė. 
Antroje dalyje — tautiniai 

šokiai. Piemenėlį pašoko 6 kl. 
Į mokiniai, o suktu tę ir vėdarą — 

sas ir Jolanda Kereliai 35 d o l . , ; t i k r a i n e t u r i ^ ^ k o j o s e _ j U «IINML>IAS I 5, 6 ir 7 kl. mokiniai. Paruo-
Adolfas ir Sofija Jeliomai 15, j u d r u s d a r b e Lietuvai. Kon- Nepriklausomos Ue tuvos ka - šė mokyt. Nijolė Pupienė, o jai 

Po 10 dol. aukojo šie Liet., c r e ?manas E. Denvinski kun. riuomenės atsikūrimo 60 metų \ išvykus pas sergančią motiną, 
Juozas j <?tašį pavadino tipišku kunigu 

— smagus draugystėje, uolus 
sukakties minėjimas įvyks lap- , baigė ruošti ir vakare šokiams 
kričio 26 d., sekmadienį, J au - • vadovavo jos d u k r a Neris Pu-

Mok. sąjungos nariai 
Tamulis. Karolina Daknevičie-
rė. Pranas Mozūraitis, Magd?.- pareigose. M. Rudienė 

kelionės komisiją. IV PLJK, I l e n a š u l a , t i e n ė l r Apolinaras k u n s t a š i o v e i k l ą k a i p ^ „ 0 - j i š k i i m į n gos pamaldos 12 vai. šią mokyklą, dabar Ped. lit. 
5620 S. Claremont Ave.. Chica- B a £ d o n a s - T o s aukos jgalino t o j g i j u n g u s j 0 j Lietuvos laisvi- j tėvų jėzuitų koplyčioje. Mišias insti tuto studentė. Salės vidurį 

e i" atnašaus ir tai dienai pritaiky-1 užpildęs gražus jaunimo būrys 

'skėlė nimo centre piūtė, prieš porą metų baigusi 

go. 111. 60636 arba skambinti 
nuo 6—9 vai. vak. pirm.-ketvirt. 
(312) 778-2200 arba (312) 778-
2201. Registracijos anketas at
siųsime vėliau. (pr.). 

rengėjus rengėjus apdovanoti ^-im3L 

premijomis 21 mokinį. Dar kar- į k i n o k u n f^gjo m o k į n i ų vardu 
tą tariame ačiū visiems, (pr . ) . priminė, kad jis buvo ne vien 

x A. a. Pe t ra s Čeponis mirė tikybos mokytojas, bet ir litera-
1978 m. gegužės 4 d. Jo laido- ! tūr<>s kuopelės vadovas, 
tuvių metu vietoj gėlių Cicero • Raštu sveikino Lietuvos a t s -

X NAMAMS P I R K I ! PA-, lituanistinei mokyklai buvo su - ' t ovas dr. St. Bačkis su žmona. !>!anigirdas Motekaitis. dainas 
SKOLOS duodamos mažais mė- į r inkta 115 dol.. kuriuos Regina dr. K. Bobelis, K. Laukaitis, V. j Tuoj po pamaldų žuvusių į seselių 

tą pamokslą pasakys kun. J . pasigėrėtinai pašoko, šokiams 
Borevičius. SJ. grojo mokyt. F . Strolia. 

Pamaldų metu, koplyčioje gie- j Trečioje dalyje mokyklos cho-
dos sol. Margarita ir Vacys ras . vadovaujamas mokyt. Faus-
Momkai. Vargonais gros muz. t o Strolios, padainavo keturias 

liaudies dainą "Trijų 
Č. Sasnausko "Jauni-

nesiriais [mokėjimais ir priei-, Gadliauskienė įteikė mokyklos»Išganaitis. A. Rūgytė, K. Milko-' kovotojų už Lietuvos laisvę i r ; mo giesmę", skautų dainą "To-
namais nuošimčiais. j tėvų komitetui. Tėvų komitetas vaitis, A. Viliušis. kun. J. Ku-! nepriklausomybę pagerbimas Ii. toli", Br. Jonušo (žodžiai I. 
Mutual Federal Savings, 2212 dėkoja aukotojams už aukas ir bilius, J . Sakevičius, A. ir V. i prie la i svės kovų paminklo. Motekaitienės) "Pasilik svei-
VVest CermaK Road — TeM. | tokį prasmingą velionies atmi-, šipeliai. V. ir K. Kleivai, A. .Aukurą uždegs sav.-kūrėjas J . i ka" . Visi žino F . Strolios su-
VI 7-7747. (sk.) |nimą< (pr . ) . (Povilaitis, A. Sudeikienė. Svei-1Švedas. Žodį t a r s sav . -kūrė jas ' gebėjimą dirbti su jaunimu, to-

daugiau kaip 9,00D 
>Ta ne tiek 

kartoti . [kiek aprobuojamoji parama. 
Programai pasibaigus, dir. J.! Leidimo skolai išmokėti d a r 

Masilionis padėkojo visiems pro- daug reikia paramos ir jos b u s 
gramos atlikėjams ir paruošė- ! ieškoma p a s mokyklos rėmė
jams ir pakvietė Tėvų komiteto jus. 
pirm. Donatą Tijūnėlį tarti žo- Mokyklos kapelionui kun. A. 
dį. J i s savo žodyje padėkojo Keziui sukalbėjus prasmingą 
mokytojams, kurie rūpinasi maldą, prasidėjo vaišės, ku r i a s 
mokomąja dalimi, ir tėvų komi- j pagamino L. Matulevičienė. P o 
tetui, besirūpinančiam mokyk- \ to šokiai, grojant Bichnevičiaus 
los finansiniais reikalais. Taip orkestrui, dovanų paskirstymas, 
pat dėkojo mokyklos mecena- gera nuotaika ką nors laimėjus 
tams ir rėmėjams A. ir J. Va- j ar ir tik žinant, kad šio vaka ro 
siukevičiams už staltieses ir j metu išleistas doleris sustiprino 
kasmetines aukas, V. ir D. Ba
riams, E. ir Z. 2ilevičiams, įtei
kusiems aukas vakaro proga, 
dovanų paskirstymui aukoju
siems. 

Dr. Janina Rėklaitienė, Švie
timo tarybos vicepirm., savo 
kalboje iškėlė dir. J . Masilionio 
nuopelnus švietimo ir ypatin
gai vadovėlių srityje. "Lietu
vių literatūros" vadovėlių 7 ir 5 
klasėms leidimo skoloms suma
žinti j i įteikė L500 dol. Lietu
vių Fondo — Švietimo tarybos 

mokyklą. P. R. 

FELIKSAS BREIMKRIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
au persiuntimu $3 48. 

Užsakymus 
adresu. 

siusti "DRAUGO" 


