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Naujųjų Metų angoje 
susijunkime meilės ryšiais 
su visais lietuviais 
laisvėje, Tėvynėje Ir kalėjimuose 

^ 
$ 

Krikščioniškajam 
Pasauly 
Kur maricvzmas neturi atsakymo 

Strasburgas. — "Krikščionių į-
sipare gojimas kovoti už žmo
gaus orumą ir pažangą esminiai 
skiriasi nuo marksistų kovos, sie
kiant to paties tikslo" — pažy
mėjo vienoje kalboje Strasburgo 
vyskupas Elchinger. "Darbinin
kijos teisėti reikalavimai yra kiek
vieno krikščionio reikalavimai. 
Pilnai remdami tuos reikalavi
mus, krikščionys nori apsaugoti 
darbininkiją nuo didelių pavojų 
kurie gresia jos laisvei, ir nuo ma
terializmo, kuris atima iš žmo
gaus dvasines jo gyvenimo verty
bes. Marksizmas neturi atsakymo 
| esminius žmogaus gyvenimo 
klausimus, pavyzdžiui, kančios 
ir mirties problema. Dėl to krikŠ 
čionim nėra pakeliui su marksis
tais, kurie negali paaiškinti, koks 
yra žmogaus gyvenimo tikslas, 
kokia yra kančios ir mirties pras-

RIAUŠES KINIJOJ 
Joms malšinti pasiųsta kariuomene 

Sydnis, — Australija. — "The 
Sydney Morning Herald" rašo. 
kad Kinija buvo priversta pasė
ti kariuomenės dalinius prieš ra
dikalus. Kinų radijas irgi patvir-

prąsidėfo neramumai, bet kaltina 
> ganizatoi ius ir chaoso įkvėpė
jais laiko "keturių radikalų gau
ją". 

Austrah laikrašt's rašo, kad 
tino, jog Mao Tse-tungo naš'.ės ginkluotos gaujos pradėjo plėš; 
ir kitų trijų radikalų Salininkai bankus, užpuolė amunicijos san-

me 

Dvi naujos Vatikano įstaigos 

Vatikanas. — Dviem apašta
liškais laiškais — motu proprio 
— Paulius VI įteisino dvi svar
bias Varikano įstaigas: Popiežiš
kąją teisingumo ir taikos komisi
ją "Iustitia et Pax" ir Pasaulie
čių tarybą, po dešimties metų 
bandymo patvirtindamas jų įsta
tus ir nustatydamas veiklos užda-
vinius.Pažymėtina, kad Paulius 
VI komisiją įteisinantį raštą pa
sirašė gruodžio 10, kai visame 
pasaulyje buvo minima Visuoti
nės žmogaus teisių deklcracijos 
sukaktis. 

Teisingumo ir taikos komisijos 
uždavinys bus budinti krikščio
nių sąžinę, raginant juos kovoti 
už teisingumą ir taiką pasaulyje. 
Ypatingą dėmesį komisija kreipia 
į žmogaus teisių apsaugojimo 
problemą, rinkdama ir tirdama 
dokumentinę medžiagą ,reikalui 
esant, iškeldama žmogaus teisių 
pažeidimus kultūrinėje, morali
nėje, švietimo, ekonominėje ir 
socialinėje srityje. 

Antrasis popiežiaus raštas lie
čia Pasauliečių tarybą, kuri nuo 
dabar vadinsis Popiežiškąja tary
ba pasauliečių reikalams. Jos pa
grindinis tikslas — ugdyti pasau
liečių katalikų dinamišką daly
vavimą Bažnyčios gyvenime. Ta
rybos pirmininku paskirtas kar
dinolas Opilio Rossi, Teisingumo 
ir taikos komisijai vadovaus ark. 
Bemardin Gantin. 

Ukrainiečių bažnyčia Miunchene 

Miunchenas. —Miunchene bu
vo pašventinta nauja Vakarų Vo
kietijoje gyvenančių ukrainiečių 
bažnyčia. "Ši bažnyčia bus dva
sinis tiltas tarp Bavarijoje ir tė
vynėje gyvenančių ukrainiečių, 
kurie negali ne tik statyti naujų, 
bet ii jų atimamos jų tėvų sta

tytos bažnyčios", pažymėjo uk-
lai&iečiu, vyskupas Kornilak. 

surengė demonstracijas o po to 
prasidėjo riaušės Baoding mieste, 
apie 100 mylių į pietus nuo Pe
kino. Radijas nesako, kada ten 

Reikia išlaisvinti 
Kovaliove 

Maskva. — Andriejaus Sacha
rovo žmona Jelena, kalbėdama
si su Vakarų laikraštininkais, pa-
sidž.augė Vladimiro Bukovskio 
iškeitimu į Corvalaną ir pareiš
kė, jog dabar visų pastangos tu
ri būti sukoncentruotos iš kalėji
mo išlaisvinti Sergiejų Kovaliovą, 
Vilniuje nuteistą už tariamą "L 
KB Kronikos" platinimą. Kova
liovas laikomas Permės koncentra
cijos stovykloje. 

Ir portugalai gers 
Coca Cola 

Lisabona. — Portugalijos vy
riausybė atšaukė draudimą įvež
ti ir pardavinėti Coca Cola. 
Draudimas galiojo 50 metų. Ar
gumentas buvo, kad nesveika, 
nes gėrime įmaišyta ir šiek tiek 
kofeino. 

Washingtonas. —Prezidentas 
Fordas Kongreso paprašys atnau
jinti Amerikos įmokėjimus UNES
CO organizacijai. Mokėjimai bu
vo sulaikyti, kai toji organizaci
ja 1974 iŠ narių buvo išbraukusi 
Izraelį. Izraelis dabar vėl priim
tas. 

Jė'ius ir amunicij . gaminančiu 
'abrikus, krautuves, mieste padė
jo ir išsprogdino nemaža bombų 
Maištininkai sabotuoja susisieki
mą, prievartauja moteris. Kiek 
tokių yra, nežinoma, bet jei rei
kia pasiųsti prieš juos reguliario? 
kariuomenės dalinius, turėtų bū
ti nemažai. 

Londono "Telegraph" dar pa
vasarį rašė, kad tame pačiame 
Baoding mieste jau tada siautėjo 
radikalai, piešė krautuves, grobė 
ginklus, žudė žmones ir sprogdi
no fabrikus. 

Praėjusią savaitę Hua Ku-feng 
savo kalboje ir buvo minėjęs 
1977 metų pirmą ir didžiausią rū
pestį: pašalinti iš viso valdžios 
aparato radikalus. 

Karalius išgelbėjo 
moterį 

Stockholmas. — Švedijos kara
lius Carl Gustaf išgelbėjo moterį 
nuo sušalimo. Kalėdų vakarą ka
ralius išėjo į rfetoli esantį parką 
su šunimi pasivaikščioti, kai 
sniego pusny pastebėjo be sąmo
nės gulinčią moterį. Ją pakėlė, į-
nešė į arčiausiai esanti sesers 
princesės Christinos namą, ir visi 
tuoj pradėjo gaivinti, iššaukė 
ambulansą. Ligoninėj gydytojai 
pareiškė, kad jei dar pusvalandis 
ilgiau, ji būtų negyvai sušalusi. 
Moteris buvo 23 metų kinietė iš 
Hong Kongo, atvykusi į svečius, 
nepasirengusi šalčiams. Kitą die
ną iš ligoninės ji išėjo. 

Komunistų skilimas didėja 
Vakarų komunistai prikiša Maskvai, jog išleisdama 

Bukovskį ji prisipažįsta politinių kaliniu buvimu 

l Sveikina įi&iai&ia M^taifl 

Viena. — Vladimiro Bukovs-
kio iškeitimas į Čilės komunistų 
vadą Luis Corvalaną padidino 
Vakarų komunistų ir sovietų ski
limą, sako Eric Boume, "Moni-
tor" korespondentas. Pirmoji re
akcija vakariečių komunistų bu
vo tokia: derybos, pasikeitimas ir 
kalbos su kraštutiniai dešiniuo
ju režimu labai pakenkė Maskvos 
prestižui, svarbiausia, kad Krem
lius prisipažino apie esančius po
litinius kalinius. 

Vadinamieji "nepriklausomi" 
Vakarų Vokietijos komunistai ir 
Italijos tokia pat partija smarkiai 
apkaltino Maskvą dėl politinių 
represijų ir viso to, kas po to seka. 
Toks jų pareiškimas nesiderina 

Vakariečių komunistų ataka 
nukreipta ne vien prieš Kremlių, 
bet ir prieš jų satelitus. Minimas 
vakariečių nepasitenkinimas, kad 
Čekoslovakija dar nepaleidžia pa
skutinių keturių partinių, kalina
mų nuo 1968 metų Dubčeko lai
kų. Kitas nepasitenkinimas skir
tas Rytų Vokietijai. Rytų Vokie
tija atėmė pilietybę ir neleido 
grįžti rašytojui — dainininkui 
Wolfui Biermannui ir profeso
riui Robertui Havemanui, kuris 
mėgino ginti Biermanną. Iš kal
tinimų matyti, kad birželio susi
tarimas padėti ginklus jau nega
lioja. 

leidžiamas 

vadinamąjį "Eurokomunizmą" 
kaip "antisovietinf. Mėgino įro
dinėti, kad sovietų nustatyta li
nija galioja ir privaloma visiems, 
kurie nori vadintis komunistais, 
išimčių būti negali. Jam tuoj at
sakė italų komunistų organas KL' 
Unitą*', pvadindamas tai iškrai
pymu realybės, o kalbėti apie 
bendrai visiems privalomus nuo
status, laikytis vieno modelio yra 
"istoriškas absurdas". Reikia ir bū
tina kritikuoti sovietų represiją 
ne tik tuo vienu atveju, bet iš vi
so laikas giliau, sistemingiau pa
studijuoti visą sistemą. Pacitavo ir 
mirusio italų komunistų vado 
Palm iro Togliatti 1956 pasaky-Sovietų iniciatyva 

.tarptautinis žurnalas "Taikos irjtus žodžius, jog apkaltinti ir įka-
su birželio mėnesio dvasia , kai s . ,. , , ,, _ ,^J-,- ,. „. - ,. _ . . . , , ; socializmo problemos gruodžio! Imti žmones uz vadinamus nusi-Europos kom—istų kongrese bu- j . . ! • , , . . . „ . , 
vo sutarta mažiau švaistytis p i k - i m e n e s i ° n u m e r y »sspausdmo Bul.kaitimus pnes privalomą opiniją 
tais žodžiais vienų komunistų ki- j garijos boso Todoro Živkovo j yra nepriimtina, ir tai reiškia lais-
tiems. (straipsnį, kuriame jis pasmerkė j vės varžymu. 

Pašto pabrangimas 
buvo nelegalus 

Washingtonas. — Federalinis 
apeliacinis teismas išaiškino, pa
vėluotai, kad 1974 pašto pabran 
ginimas pirmos klasės siuntų, 
laiško persiuntimo kainą pake
liant iš 8 centų iki 10, buvo ne
legalus, nepateisinamas. Bet tas 
pats teismas nieko nedarė, kai 
greit po to laiškai pabrango iki 
13 centų. Ką dabar daryti, teis
mas nežino. 

Londonas. — Britų vyriausybė 
išleidžia per metus 13 milijonų 
svarų valdiškiems skelbimams. 
Komunistų "Morning Star", dė! 
mažo skaitytojų skaičiaus, tų skel
bimų iki šiol negaudavo. Laikraš
čio skaitytojams ir kraštutiniams 
kairiesiems spaudžiant, ateityje 
ir "Moming Star" gaus tam tikrą 
skelbimų dalį. Šio laikraščio lei
dimas kaštuoja pusę milijono 
svarų per metus. Tiražas — 40, 
796. Iš jų apie 14,000 siunčiama 
į Sov. Sąjungą arba į jos satelitų 
kraštus. 

Maskva. — Leonidas Brežne
vas sako, kad ir jis nori susitikti 
su būsimuoju prezidentu Jimmy 
Carteriu, bet tik tada, kai bus su
tarta dėl ginklų apribojimo ir bus 
parengtas dokumentas pasirašyti. 

Cape Tovm. —Pietų Afrikos 
juodųjų tarpusavėse riaušėse nuo 
Kalėdų žuvusių jau priskaityta 
117, o sužeistų daugiau negu 200. 

sekretore 

S. Arabija gelbsti 
Vakarus 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
spaudai duotame pasikalbėjime 
Saudi Arabijos naftos ministeris 
šeichas Ahmed Žaki Yamani pa
sakė, kodėl jie atsisakė pakelti sa
vo produkto kainas tiek, kiek kiti: 
nenori, kad Vakarai, ypatingai 
Prancūzija ir Italija, labiau nus
kurstų, kad nepasidarytų geresnė 
dirva komunizmui įsigalėti. 

Nuteista rūsy poete 

Leningradas. — Disidente po
etė Julija Vožnesenskaja, 38 me-
tų, buvo nuteista penkeriems me
lams ištrėmimo. Jai buvo numa
tyta paskirti trejus metus kalėji-

bet kaip dviejų mažų vaikų 
motir.a, nubausta ištrėmimu į 
Rusijos gilumą. 

Sydnis. — Pietinėj Australijoj 
••odė skėrių ir didelių musių 
Hari Labiausiai kenčia ūki

ninkai ir vynuogių, augintojai. 

Daug suimtŲ 
už narkotikus 

Washingionas. — Amerikos 
muitinės šiais metais sulaikė ir 
suėmė daugiau negu 21,000 
asmenų, kaltinamų narkotikų į-
vežimu. Narkotikų konfiskuota 
per metus už 631 miL dolerių. 

Pastas apie savo bt-u*o 

Waskingtonas. — Pašto valdy 
ba teigia, kad šiais metais kores
pondencijos pristatymas buvo 
bent kiek greitesnis nei pemai, 
bet dar neišpręstas klausimas, ko-

•* j^t-."' Į dėl kartais antros klasės siunta 
i (laikraščiai) kažkur užsimeta ir 

^m j adresatą pasiekia net tame pa-
! člame mieste po kelių dienų ar 
savaičių. 

Moon skelbia 
neapykanta 

New Y orkas. — Katalikų, pro
testantų ir žydų oficialūs asme
nys pasmerkė Rev. Sun Myung 
Moon skelbiamą vadinamą 
"Unification Bažnyčią". Moon 
mokymas yra antidemokratiškas ir 
fanatiškas, nukreiptas Ir prieš 
krikščionybę, ix prieš judaizmą, 
skiepijimas neapykantos ir griau
nąs šeimas. 

Rūkančiųjų daugėja, 
ne mažėja 

Washingtonas. — Nežiūrint \-
spėjimų ir patarimų, kampanijos 
ir visų užrašų nerūkyti, šiais me
tais rūkančiųjų nesumažėjo. Ci
garečių ^pardavimas 1976 metais 
padidėjo 13 bilijonų, iš viso su
rūkyta 620 bilijonų. 

Plains, Ga. — Jimmy Carteris, 
baigęs posėdžiauti su būsimojo 

į kabineto nariais, maždaug tą pa
tį pasakė, ką ir du jo r**»-1::otieji 
—gynybos sekr. Bror.- -, . gero

vės sekr. Califano. Gynybai lėšos 
negali būti mažinamos, bet jis 
pasistengs daugiau sutaupyti iš 
to, kas paskirta. Gerovės progra
mos reorganizacija gali prasidėti 
1977 metais, bet jis negali pasa
kyti, per kiek laiko bus galima 
ją įvykdyti. 

Washingtonas. — Valstybinis 
standartų biuras .paskelbė didelę 
naujieną: Naujųjų Metų dieną 
laikrodžius reikia pastumti pir
myn vieną sekundę, reikia patiks
linti Žemės apsisukimo per me
tus padarytą paklaidą. 

KALENDOSITS 

Gruodžio 31: Silvestras, Me
lanija, Davis, Mingailė. 

Sausio I: Naujieji Metai; Me
čislovas, Martyna, Girutis, Snie
ge. 

Sausio 2: Bazilijus, Eufrozina, 
Mažvydas, Gailutė. 

Sausio 3: Florencijus, Genovai
tė, Aimas, Liepsnelė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:29. 
OKAS 

Daugiausia saulėta, bet labai 
šalta, naktį netoli minus 20, die
ną apie 0. 
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Vu£*cr.pnc<o i<&û . $̂ &(X — CJuesgo «ad Cook County, Olnoia. 

!L*ewcare 12 U.S>. 13040. C m t e S2&0U. Foteign 

i 

Px*^ 
."*;*J ^ « . 
į * » J J 
-oič'C» 

Slaldii r= 
. ; č ^ i ; . A_-
jfC l i -« jX^ft^ 

pcirtavtaMd ui Sartai prenon»-
DRAUGO pnc fcervieno itoutytojo adreeo, 
*2yai_aa, ifc kada atadtytoia* yra ut«l-

ir naujomis viltimis galima už- ' 
versti 1976 metu lietuviškojo 
sporto istorinį lapą. Jis buvo tik
rai įspūdingas, neeilinis. Lietu
viškos pavardės nuskambėjo Mon-
trealio olimpiadoje ir plačiame 
pasaulyje, o su jomis nuaidėjo ir 
dabartinė liūdna Lietuvos padė
tis. Ir gaila, kad puikiais lietuvių 
laimėjimais pasipuošė ne Lietu
va, o Sov. Sąjunga... 

Tų laimėjimų ir medalių lo
bis tikra; Įspūdingas: 8 Lietuvos į 
atstovai grįžo pasipuošę septy-į 
niais medaliais! O tų atstovų 
galėjo būti žymiai daugiau jei at
rinkimo komisijos ir treneriai ne
būtų per daug protegavę savų
jų. Aukso medaliu pasipuošė An
gelė Rupšienė, 24 m. Pedagogi
nio Instituto studentė iš Vilniaus j £ 
Kibirkšties. Žavėjomės jr- gud
riu žaidimu, gera technika ir verž
lumu krepšinio aikštėje. Ji pasau
lio meisterė 1971 ir 1975 m., o 
Europos meisterė L972 ir 1976 m. 
Aukso medaliu pasipuošė ir 
Aldona Česaityiė, 27 m., moky
toja iš Kauno Žalgirio. Ji sąjun
gos rankinio rinktinėje jau nuo 
1974 m., o 1975 m. pasaulio pir
menybėse laimėjusi antrą vietą. 
Su sidabro medaliu grįžo Vytau
tas Butkus, 27 m. pedagogai iš 
Kauno Žalgirio, daugkartinis są-

"ungos irklavimo meisteris. 1973 m. 
Europos vicemeisteris vienvietė
je, 1975 m. pasaulio pirmenybė
se trečias keturvietėje. Montrea-
lyje taip pat keturvietėje. Bron
zos medali, iškovojo Eleonora Ka
minskaitė. 24 m. ir Genovaitė Ra-
moškienė, 31 m. dviviete baidare. 
Abi mokytojos, abi iš Kauno Žal
girio, daugkartinės sąjungos meis-
terės. puikiai pasirodžiusios pa
saulio ir Europos pirmenybėse. 
Bronzos medaliu visus nustebino 
Arvydas Juozaitis. 20 metų stu
dentas iš Vilniaus Žalgirio. 100 
metrų krūtine jis plaukime net 
sumušė olimpinį rekordą, kuris, 
deja, laikėsi tik iki sekančio už
plaukimo. 200 metrų, krūtine jis 
atplaukia šeštas, kas yra taip pat 
puikus pasirodymas. Sidabro me
dalį irklavime laimėjo Klaudija 
Koženkova, 27 m. rusaitė, gimusi 
ir užaugusi Zarasuose, dabar 
sporto instruktorė Vilniuje. Ne
pasisekė tik Antanui Čikotai. 25 
m. pedagogui iš Kauno. 1975 m. 
pasaulio irklavimo pirmenybėse 
laimėjęs sidabro medalį, Montre-
alyje jis nesikvalifikavo finalinei 
grupei. Dar galima būtų pridėti 
ir Tamarą Daunienę, laimėjusią 
aukso medalį krepšinyje, gy
venančią Rygoje rusaitę, ištekė
jusią ūž lietuvio. 

Koženk ova, V. Buik 
rjs. 

vad. "lietuvišku liūtu", yra Vytas I Okup. Lietuvos olimpiniai dalyviai. S -
Gerulaitis ir jo sesuo Rūta. abu A. Cesaitytė. E. Kaminskaitė i r A . Ju 
lauko teniso profesionalai. V> ' ~ 
žaidė už Amerikos rinlctinę prieš t ž Washimtton St. ir yra visoje \ xo -gamtos ir Maskvos miesto, gro-

Sov. Sąjungą ir Davis Cup varžy- tys°ie vienas geriausių centrų, jžao rodymas, kųhūrinių vertybių^ 
bose prieš Venecuelą. Aleksas Mažeika, 6'-9" pagrind-'- I iškėlimas, ekonominis ' •gėris" bei j 

A. Rupšienė, A. Oikotas, 

Stalo tenise. Violetai Nesukai- i ™s centras Bradley univ., A 
tytei po truputį pasitraukiant Misevičius. 6"-10, Providence univ. 
(ji buvo 10 met-j iš eilės Kana-1 pagrindinis centras ir žaidimo va-į 
dos meisterė). jos vietą greit už- į dovas, Raimundas Butkus diri-
ims jaunosios Birutė Plučaitė ir iguoja Iovvos. univ. žaidimą, R. Va- | 
Glorija Nešukaitytė. Pirmoji Ka-Įkvifius, 6 :-5, žaidžia už Indianą,' 
nados jaunių meisterė, antroji j ° A. Žaliagiris už No. Caroliną. jaunių 
meisterė 15 m. klasėje, abi laimė- į O kas savame būryje? 

Kai 1967 m. pradžioje Pranas j 

Armonaitė 

Berneckas Toronte sudarė naujai 
centro valdybą iš tokių jaunų, 
energingų ir patyrusių vyrų kaip 
R Underys, St. Dargis, J. Nešu-
kaitis ir Alg. Banelis, visa sąjun
ga lyg iš naujo atgimė. Jų energi
ja, kaip atomas, pasklido visais, 
kai kur net užmištais, frontais, 
jų planams ir idėjoms nematyti 
krašto. Pavasario krepšinio ir tin
klinio pirmenybės Toronte km : 
rekordinės su 600 sportinrafcjb 
40 krepšinio ir 22 t.r... .r..; bfe-
mandornis, pravestos, senai beį-
vykusios, visos Amerikos ir Kana
dos stalo teniso, šachmatų i r 
lauko teniso pirmenybės, išleistas 
pirmasis numeris, puikiai A. Ba-
nelio suredaguotas, "ŠALFAS-gos 

• ; Žodis", pradėtas telkti sąjungos 
archyvas, užmegsti glaudesni san-
ykiai su Lietuvių Bendruomene 

gyventojai " įpasi te^inima; ir_i. 
t . Šie an t r a s i s re&alavimas mūs 
labiausiai ir baug'na, ties nėra 
abejonės, kad finansinė proble
ma bus vienaip ar kitaip išspręs
ta-

Šiuo m e t u tarpininkavimą pa-
i r emė V A Yorko ŠATRA kom

panija, užsiiminėjami mažinu, 
traktor:.:. • - filmų importu bei 
eksportu. Ii bandys kuo daugiau 
išnaudoti tas amerikiečių kom
panijas ir kuo daigiau išsiderėti 
kitass atžvilgiais. Tad jau aiškiai 
maryti, kad Maskva, kur kapi
talizmas ir -.ambesnis pri
vatus biznis yra oficialiai smer
kiami, sugeba parodyti ilgus ka-
pitalistimns nagus ir gobšumą. 
Ir ;.ik aieitis parodys, kiek ameri
kiečiai yra stropūs tokiame bizny
je, o mums -..arbiausia — ?ajė-
ęis: .ai::>t:; ttt : charakterio bei 

jo Amerikos pirmenvbiu dvejeto 
varžybas mergaičių klasėje. L e n - | i r pagaliau nutarta 1978 
gvojoje atletikoje praeitą rudenį rengti pasaulio lietuvių 
nuskambėjo Danos Valaitvtės, 2 2 ! n e s žaidynes, atžymint 40 metų 
metu studentės iš Londono, On- : s u k a k t i Q U O P'rmosios Pasaulio 

. Kana- i Lietuvių olimpiados ir 60 m. nu 
dos pirmenybes net dviejose dis
tancijose ir pasiekė naują rekor
dą 4.5 my'ios varžybose. Plauki
me Paulius Kontrimas iš Los An-

J^fr 

i 

-
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Gana gražu ir išeivijoje 

Išeivijos lietuvių olimpiadoje 
nedaug turėjome. įspūdingiausias 
buvo Edvardas Palubinskas, su
rinkęs daugiausia taškų, išrink
tas į "Ali star" rinktinę, davęs 
Australijos komandai garbingą 
8-tą vietą krepšinio varžybose. 
Regina Armonaitė žaidė tinklinį 
už Kanados rinktinę, o Bill Jan
kūnas iš Nevv Yorko atstovavo 
Ameriką kngv. atletikoje Peršo
kęs kvalifikacinėse varžybose 2.27 
cm-, ko lengvai būtų užtekę auk
so medaliui, Montrealyje, gal dėl 
lietaus, gal dėl 70000 žiūrovų, 
nejkabino net 2.14 cm. aukščio. 
Nežiūrint to. lietuviškas ženkliu
kas ant jo unrformoK jį labiausiai 
suartino su viso pasaulio lietu-; 
vrais. Reikia dar pridėti, kad olim
piados organizaciniame darbe 
prisidėjo ]. GrimaMa iš Montrea-
lio ir Balys Savickas iš Toronto, 
o Audrius Klimas, taip pat iš To
ronto, teisėjavo rutulk) stūmime. 

Be olimpiados plačiausiai pa-] 

Lietuvos nepriklausomybės 
tymo. Kadangi visuotinas sąjun
gos suvažiavimas šį nutarimą jau 
patvirtino, tai Centro Valdybai 
belieka jį sėkmingai įvykdyi. L,;;;-

jįiį didžiulė masė daug ir skubaus 
darbo. 

Todėl 1977 metams linkime 
**/-*«gE£ v centro valdybai visuose sa-
* ' ~*™ v 0 užsimojimuose ir organizaci-

I mame darbe: sėkmės visai mūsų 
sportinei šeimai, ruošiantis mūsų 
pirmenybėms ir 1978 metų pasau
lio lietuvių žaidynėms; sėkmės 
pavieniams sportininkams, tiek ei
liniams klubų nariams, tiek mū
sų žvaigždėms ne tik aikštėse, 
bet ir išliekant tikrais lietuviais. 

V. Gerulaitis Maniloje 

Sakančią savaitę V. .Gerulaitis 
Manilos turnyre. į kurį pa

kviesti tik B. Borg, II. Nastaze, R. { 
Laver ir Vytas. Bus žaidžiama 

->nas su kiekvienu, kiekvie
nam po trejas rungtynes. Premi
jom bus išdalinta 175.000 dolerių 
rekordinė suma tokio masto tur
nyrui. Taip kad ir paskutinėje 
vietoje likusiam dar nubyrės 
25.000 dol. 

Nutruko derybos 

Visos trys Amerikos didžiosios 
televizijos kompanijos nutraukė 

iki šiol, galime pasigirti mūsų j derybas su Sov. Sąjunga dėl 1980 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
A. Mažeika televizijoje 

Aleksas Mažeika mūsų pasku-» 
tinęs rinktinės ir Chicagos Litu-i 
anikos žaidėjas šiuo metu yra J 
Bradley universiteto pagrindinis j 
centras. Praeitą pirmadienį jo ko-1 
manda žaidė prieš Chicagos De 
Paul universiteto komandą ir pra-.j 
laimėjo 86 — 80. Rungtynės bu
vo rodomos televizijoje. A. Ma
žeika atrodė padaręs pažangą, 
įmetė 13 taškų, kurių, deja, 
prieš didesnį ir geresnį priešinin
ką neužteko. 

— Išrinkti geriausieji. Metų 
pabaigoje daugumas kraštų prak 
tikuoja savo geriausių sportinin
kų rinkimus. 

Švedijoje lygiai baisų surinko 
olimpiniai medalistai B. Johan-
šon — dviračiai ir A. Gerdrud 
—lengv. atletika. 

intlUiillilHIlIlUIIIIIMIIIIIIIIUlHIIIIIUIM 

ST, PETERSBURG BEACH. 
FLORIDA 

H n '. -maujatėa įsigyti šioje 
apylirjtį.-'t sek.'.^cjamo - .otc euc-
sav\ bf maloniai jums patarnaut 
Veronikos Jakužovienės vadovau-
;ama lietnridkn įtaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6t05 Goif Bivd. 

>st. Petersbnre Reach. FT~ S37ftF 
T»l. 81S-367-1791 dieną arba 

S13-360-0744 vakare. 
intiitiinfiuinniuiinutiiniuHMiiuiMKM 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mfcn- 3 mėn. 

Chicago, Cook aptkr. 
ir Kanadoje $30.00 $17.00 $12.00 
Kitur JA.V .̂... 28.00 . 16.00 11.00 
Užsienyje 31.00 i»00 1300 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 

§ 
3 
1 
i 
5 

• Redakcija straipsniu* uuao MVO 
Duožifiia. Noeimaadoat Jtraipsmiu 
TMjsacgo, }uo» grsjžma tik d anks
to susitarus. Redakcija ui skelbi
mų tūriai tmtsako Skelkmų ua-

prlstttaasaaos gavus prašymą. 

= JUiC - k- i t t « * i * a =ii*i» 
£ &30 — 12ML 
s • Administracija dirba saa-
= &ej UJO &3S iki £30. les^-
| dBeoiais nuc 8:30 iki l i :X 
rilllll!ll||||||lllllilll|||lll|li:illUIIIIIIIIIHIIIIiUlilllllllll!IIIIIMllllltlllltlHIMMM»'. 

Čekoslovakijoje ketvirtą kartą Į liais gimnastikoje Montrealio olhn 
iš eilės vėl išrinkta pasaulio ru- į pijadoje. 
;ulio sxūrnfmo rekordistė H. Fi-
bingerova. 

Anglijoje pirmuoju tapo auto
mobilių sporto meisteris G. Hunt, 
amras liko olimpinis dailiojo 
čiuožimo raedalistas John Curis. 

Rumunijoje nebuvo jokios abe 
jonės, kad laimės Nadia Koma-
neci, pasipuošusi 4 aukso meda-

Lenkijoją laimėtojai buvo ap
dovanoti "auksiniais startukais", 
•ir jais tapo oKrrrpmiari laimėto
jai lengvojoje atletikoje Irena Se-
vinska ir Jacek Vszola. 

Joks žmogus 
pa&ank&mai 

nėra pats 
;as. 
Piantas 

sau 

HJ! Just a remioder to let our valiied customers know that — 

PETE'S STANDARD, 59th & Western Avenae 
is rnoving and will be open for business on JAN. 3 ,1977. 

Our new name and locarion: 
PETE'S MOBIL SERVICE 

5900 So. Califoroia Ave. Tel. 476-8646 
We will conturae to serve yoo capably, as abvays, and bope | 

to see yo« sooau "EHANK YOC 
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FRANK'S TV and RADIO, I N C 
S24€ SO HALSTED STREET TEL. - CA 5-725J 
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
> * ^ ^ \ / \ / \ ^ k ^ v / v / x ^ 
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Glorija Neši-k". 
gėles turi Amerikos rekordą esta
fetėje jaunučių klasėje ir daug 
vilčių duoda jaunieji Jonas Žy
mantas iš Chicagos ir brolis su 
sesute Barzdukai iš Washingto-
no. 

Trupučiuką mažesniame laips
nyje, bet daugiau, kaip bet kada 

krepšininkais. Būtų iš jų puiki 
rinktinė, nes jie atstovauja stip
rius universitetus, kai kurie net 
pagrindinėse rolėse. Štai Stepas 
Puidokas (6 ' - I I" ūgio) žaidžia 

m. olimpiados perdavimo. Kaip 
jau rašėme sovietų reikalavimai 
yra absurdiški. !00 mil. dolerių 
plūs daugybė propagandinė^ me-

-. T 'ą medžiagą įeitų kraš-

5KJt»" 

Stepas Puidokas (,Nr. 55) kovoja 
dėl kamuolio už Washington st. 
universitetą prieš Ohio statė. Ste
po komanda laimėjo 67-456. 

r u i iSU uxH 
SOVIETAMS NEGRESI.J. 

JOKIA BAUSME 
Sovietų Sąjunga laike paskuti--

nių Pasaujinių pirmenybių kaip, 
žinonaa nea:vyko į kvaiiiikacines, 
rungtynes Čilėje. Čiliečiai už tai 
reikalavo, kad FIFA apmokėtų 
200,000 D.M. vertės išlaidas. 
Iki šiol Sovietų Sąjungos Futbo
lo sąjunga neišlygmo skolos ir 
lo sąjunga neišiygirro skolos ir 
nebuvo už ta; nubausta. Gal FIFA 
dėl ramybės ir taikos atsisakė rei
kalauti mokesčio iš Sovietų? Vie
nas agentūros žinių pranešimas, 
kuriame kalbama apie Sovietams 
gresiančia bausimę FIFA atstovo 
Rene Courte griežtai paneig
tas "Si tema mūsų iš viso nebuvo 
diskutuojama". Bet istorija karto
jasi ir busimom pasaulinėms pir
menybėms kvalifikacinėse rung
tynėse jeigu SSSR išeitų laimė
tojais- «avo grupėje, o Čilė savo. 
tai ir vėl jiems reikėtų du kartus 
peržaisti, ae.s iš # ų dviejų gru
pių tik vienas kraštas kvalifikuo
ja si. 

Standard FederaT- Monevfor Irviną Plan. 

How your money can go to 
work for your best interest! 

i ^ \ r * 

išiii Jankūiiih, per£u&4£ virš dviejų metrų 

1 — R cirko aplinko- kilusį as-
I menį Kolumbijos futbolo ko-
Jmanda .Vdr'.ante Bogota pasisam-
j dė sau už treneri, to kamuolio 
j artistas, vad'namas "Rey de la 

pelota" (sviedinio artistą^), turė-
j tų įnešti futbokii tam tikro- roa-
| picOS, " K o l kas *r,nšų futb ' • ; štai 
j dar nepanaudoja, ko išmoko, bet 
kai jie tai padarys, stebėsis visas 

j futbolo p a š i l d u " — užtikrino 
klubo pnežiderr^ai i landez-

Vytautas A. Krikščiūnai 

I 
" 
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Money's sreat. 
It can do a lot of 1 
Ihiogs for you. It 
can build your 
droam house, 
educate your chil-
dren and provide for yoar 
future financial ser.urfty. But 
it won t RO to work by itself. 
You have to make it happeo. 
That's where Standard Federal's Money 
For Livinj; Plan comes in. 
You deckie imu mucfa you vvant to save. 
You sot your goals. VVe'll do tho ręst. 

We'll heip you 
set up a plan 
fhat meets your 
financial needs. 
Thon. based on 
re°ular monthly 
sa%in ŝ at 
hichrr-than-
bank interest 
ratos. your 
Money For 

* s r » ' 

^»s=3='; 
7 » Š a s " 
6%%-" 
6 » 
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a..7%— 
7.90%^-
7.08%-
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6.002%--
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LivinR Plan 
w»U keep your 
rooncy u-orking 
for your bf;st 

—* interest. Interest 
that really adds up. 

You can enjoy your money 
today v* hile veu save for tonMirovv. 

VVhen you're planninę for yojr future, 
you dont have to forget about today. 
Thafs because nur plan gives you mcfiey 
jor Jivinj;. Money that can help you enjoy 
a happier and mnre comfortabie life-style 
todav* — as well as later. That's what 
interest is all about. 
F.mplnv your money. Stop žn and talk to 
one of our Money For Living Counsekors 
and ask them how you cao set up your 
own plan and earn 
higher-than-bank *;C?ate:̂ " 
interest. So vvhile vou're ''->. v 

norking hard for your money, "į» 
your money is vvorkine ^ 
hard for you. 

Cnnw umU*r our wm^. 

ST/iND/iRD FEDER/U. Sfl\A NGS 
rtj • i3Jr 

Momf Otfitt: 4192 Archet Avenue Onciųo. lthnoi\ 60632 pfionc 847-1140 ' " ' —••* 
Lombard Office: 23 North Ma/n Street. Lombard lllmois 60148 ohone 6271140 

Aurarm Oftic*: 301 irVesI Gater%» Bouiev.i'ct. Aurom, titinoit 60507 phone: 802-1140 
Bouldrr Hill Olftea: 21 BouIOr. Hill Pass. Bouider Hill lllinon 60S38 phone $97 1166 

-
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ftaujų Metų išvakarėse 

DIENOS, KURIAS TURĖSIM PRISIMINTI 
Naujų metų išvakarėse. daž- je, save skelbusio Lietuvos žmo-

PRIE 1977 METŲ SLENKSČIO 
Ateinančius metus guls seni rūpesčiai ir naujos staigmenos 

gumi, mirusio 1917 m. balan
džio 14 d. Istorikas V. Liulevi-
čius, kelių istorijos vadovėlių au
torius, Liet. Kat. akad. Chicagos 
židinio pirm.., balandžio 24 d. su-

niausiai girdime žodį — laimė. 
Bet mes siekiame ne vien asme
niškos, ne vien savo šeimų, o vi
sos išeivijos, viso tautos laimės. 
Siekdami ateinančiais metais iš
laikyti entuziazmą, skatinantį lauks 75-m. amžiaus, 
mus eiti naujų laimėjimų keliu, * 
turime prisiminti tuos įvykius ir 
tuos žmones, kurie susiję su mū
sų pasiekimais. Tokių dienų 1977 
metais turėsime nemažai. 

Sausio 15 d. Lietuvos vyčiai mi
nės savo choro 60 m. gyvavimo 
sukaktį. Jų choras daugelyje kul
tūrinių parengimų yra gražiai pa
sireiškęs ir yra pagrindo tą 
džiaugsmingą sukaktį atšvęsti. 

Kovotojai dėl Lietuvos laisvės 
neturi pamiršti, kad sausio 9. d. 
sueina 50 m., kai 1927 m. buvo 
įsteigta Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų — Savanorių sąjunga, ku
rios padalinys veikia ir Chicago
j e 

Sausio 22 — 23 d. Chicagoje 
minėsime 50 m. sukaktį nuo mir
ties daug tautai davusio arkiv. J. 
Matulaičio, kurį turime -vilties iš
vysti altoriaus garbėje. Jo nuo
pelnai Vilniaus vyskupo pareigo
se, Lietuvos bažnytinės provinci
jos organizavime, konkordato su 
Lietuva sudaryme, marijonų vie
nuolijos atgavinime ir jo paties 
švento gyvenimo pavyzdys daro 
jį neužmirštamą visai tautai. Ge
rai, kad jo sukakties minėjimas 
organizuojamas Chicagoje ir ei
lėje kitų lietuvių kolonijų. 

Reikia prisiminti ir prieš 70 m. 
įvykusį įsisteigimą "Draugijos" 
žurnalą, kuris Jakšto-Dambraus
ko vadovybėje turėjo didelės įta
kos į mūsų kultūrinį gyvenimą. 

Vasario 2 d. prisiminsime ir 
vieną mūsų pirmaujančių poetų 
— Bern. Brazdžionį- sulaukusį 
70 m. Jo eilėraščiai ir iš jų su
kurtos dainos mums yra įkvėpi
mas. 

Vasario 16 d. minėsime 50 m. 
nuo didžiojo Lietuvos laisvės 
šauklio dr. Jono Basanavičiaus 
mirties, kas šiemet dar labiau į-
prasmins Vasario 16 minėjimus. 
Vasario 11 d. sueina 60 m. kai 
buvo Petrapily mūsų partijų ir dū
mos atstovų sudaryta Lietuvių 
tautos taryba, kuri, siekdama 
Lietuvai laisvės, tų pat metų ge
gužės 27 - birželio 3 d. sušaukė 
garsųjį Petrapilio lietuvių seimą. 
Žvelgiant arčiau, vasario 21 d. 
turime prisiminti daug išei
vijos veikloje nusipelnusio prel. 

Gegužės 2 d. visi turėsime pri
siminti didžiąją R. Kalantos gy
vybės auką už Lietuvą. Jis mirė 
liepsnose 1972 m. — prieš 5 m. 
Gegužės 15 primins mums šimt
metį nuo tarptautinio masto kū
rėjo Oskaro Milašiaus, gimimo. 
Gegužės 17 d. prisiminsime laik
raščio sukaktį — "Garso" 60 m. 
nuo įsteigimo. Gegužės 20 d. su
eis 60 m. ir nuo tos 1917 m. vi
same pasaulyje pravestos Lietu
vių dienos, kurią paskelbė popie
žius Benediktas XV, pirma pats 
paaukojęs 20.000 lirų tai dienai 
organizuoti. Ta diena davė dau
giau kaip pusę milijono šveicarų 
frankų Lietuvos reikalams, svar
biausia — Lietuvos reikalą iš
garsino visame pasaulyje. Gegu
žės mėnesį turėsime minėti ir 
600 m. nuo D. Liet. kunigaikš
čio Algirdo mirties. 

Birželio 4 d. sueis komp. J. Ka
činsko brandus 70 m. amžius, o 
birželio 9 d. liūdėsime, minėda
mi dešimtmetį nuo gabaus vysk. 
Pr. Brazio mirties. Gegužės 18 d. 
minėsime rašytojo Vyt. Alanto 
75 m. sukaktį. 

Jeigu liepos mėnuo bus skur
desnis ypatingomis sukaktimis, 
tai rugpiūčio 12 d. turėsime prisi
minti, kad tada buvo Kaune įre
gistruota Lietuvių Katalikų 
mokslo akademija, gyvai besi-
reiškanti suvažiavimais ir leidi
niais išeivijoje, jau sulaukusi 55 
m. sukakties. 

Menininkai turės rugsėjo 2 d. 
prisiminti prieš 70 m. (1907) į-
steigtą' Liet. Dailės dr-ją, o visuo
menininkai rugsėjo 1-4 d. didin
gu kongresu Clevelande paminės 
65 m. ateitininkijos sukaktį. 

Spalio mėnuo surištas su 
dviemis liūdnomis sukaktimis: 
16 d. sueis 30 m., kai mirė rašy
tojas B. S'uoga, ir 25 d. sueis de
šimtmetis, kai mirė dail. P. Puzi-
nas. 

Lapkritis bus svarbus mūsų in
telektualų sąskrydžiu į mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, įvyksiantį 
24-27 d. Chicagoje. Kartu įvyks 

Praėję metai jau nugarmėjo ir 
pateko istorijon. Jie buvo nei ge
ri, nei labai blogi. Juos lydėjo 
praeityje atsiradę doriniai, visuo
meniniai, ūkiniai, politiniai ir 
kultūriniai negalavimai, nors la
bai skirtingi kiekviename krašte. 
Kieviena šalis turėjo savo rūpes
čių. Vieni telietė tik jas, kiti at
skirus žemynus ar net visą pa
saulį. Šiame technikos amžiuje 
atskiri kraštai vis labiau įvairių 
ryšių siejami. 

Metai yra labai įvairus laiko 
matas. Visatos raidoje, besitęsian
čioje neaptariamus trilijonus me
tų, jie yra tik mažytė dulkelė. 
Saulės sistema rieda bilijonus 
metų ir gyvybė žemėje galės iš
likti, kol gaus jos skolintos ener
gijos. 

Žemėje metai yra žymiai di
desnio svorio. Tiesa, kai kurių 
kultūrų ciklai tęsiasi net tūkstan
čius metų, bet jie žymiai trum
pesni ūkio ir politikos srityje. Dėl 
jų ilgio nėra sutarimo. Vieni ta
ria, kad esminis politinės raidos 
pakitimas įvyksta kas 45-60 me
tų, o ūkiniam ciklui užtenka 
15-25 metų. Kiti šiuos laikotar
pius trumpina ar pailgina. Vie
neri metai teturi įtakos tik trum
palaikiams visuomeniniams ir 
ūkiniams įvykiams. 

Nepaprastas pakitimas 
Mes tebegyvename antrojo pa

saulinio karo palikimu. Jei kas 
autų 1945 m. pradžioje taręs —» 
vakariečiai trauksis ligi Oderio, 
mes nebūtume tikėję. Daug ką 
laikėme neįmanoma: Amerikos 
ūkinį, politinį ir karinį nuoslin-
kį, jos pasitraukimą iš Azijos že
myno, įtakos sumažėjimą Pietų 
Amerikoje, politinį sproginėjimą 
Afrikoje ir Europoje pripažinimą 
tų sienų, kurias Sovietai jėga pri
metė. Niekam ir į galvą mintis 
neatėjo, kad politiškai nesubren
dusios tautos gaus nepriklauso
mybę, o šimtmečius besinaudo
jusios nepriklausomybe bus pa
vergtos. 

GEDIMINAS GALVA I ūkio pagerėjimo apraiškas sekė 
naujos atoslūgio bangelės. Dides-

N; , l i ų ęp nis ūkio raidos stiprinimas gali 
vykių .politinės varžybos. Taikos sukelti infliaciją, o pastaroji — 
sambūvis, kurio metu neišspręs- naują atoslūgį. Naujojo JAV pre-
tas nė vienas esminis klausimas, zidento šnektos apie spartesnį 
yra tik politinio ir karinio žai-l ūkio skatinimą bent Europoje su-

Rimties ?aiandeiei 

KRISTUS LAIKE 
IR AMŽINYBĖJE 

dimo priemonė. Jis patarnavo kėlė nerimą. Kuo tie pažadai 
Sovietams gauti jėga užimtų, baigsis? 
kraštų sienų pripažinimą. Ko 
Amerika vengė padaryti 1937 m. 
— pripažiiui Japonijos jėga užim
tų kraštų sienas, tai padarė G. 
Fordas 1975 m. ir pasirašė su
sitarimą gerbti Sovietų užgrobtų 
kraštų neliečiamybę. Visais es
miniais klausimais nesutariama. 
Šalys naudoja ir skirtingas prie
mones savo tikslų siekti. 

Šio meto svarbiausias politinis 

Naftos kainos 5-10 proc. pakė
limas nieko gero nežada pasau
liniam ūkiui. Už įvežamą naf
tą Japonija turės 1977 m. daugiau 
mokėti 2 bil. dol., Fed. Vokieti
ja — 1 bil. dol., Anglija 0.5 bil. 
dol. Papildomos naftos išlaidos 
padidins gamybos kaštus, pa
brangins išvežamas prekes, pa
sunkins varžybas rinkose. Visa 
tai liečia naftos neturinčius pra-

Dievas yra amžinas — be pra- Į bę,. kuri yra jo 
džios ir be pabaigos. Dievuje ir i dieviškumo esme 
amžinybėje nėra laiko, nes nėra 
žmoriško skaičiavimo nuo vieno 
įvykio iki kito, nuo vieno laiko
tarpio iki kito. 

Tačiau žmogui amžinybė sun
kiai suprantama, kaip sunkiai su
prantama begalybė, kurioje nėra 

gyvenimas, jo 
Dieviškos va

lios paskyrimu jis tą amžinybę 
atskleidė savo kūriniams — žmo
nėms istorijoje, kuriamoje laike. 
Angelo apreikštais žodžiais šv. 
Lukas evangelijoje kalba: "...pa
gimdysi sūnų ir praminsi jį var
du Jėzus. Jis bus didis ir bus va-

skaičių ribos. Kiek tik pasiekia j dinamas Aukščiausiojo Sūnumi 

žaidimas vyksta Maskvos, Peki- monks k r a š t u s ^ >T>ač V a k a r u ^ 
ropoję ir Japonijoje. Iš naftos 
įvežėjų geriausia yra JAV padė-

J. Balkūno 75 m. amžiaus sukak- ir Lituanistikos instituto suvažia-
tį. Vasario 24 d. sueis šimtas me- vimas. Tikėkime, kad tas išeivi-
tų nuo mūsų rašytojos Marijos jos mokslininkų suvažiavimas 
Pečkauskaitės gimimą bus našus ne tik paskaitomis, bet 

ir suorganizuojant mūsų išeivi-
Prisiminsime 70 m. sukaktį joje užaugusius intelektualus pa-

nuo knygnešių organizatoriaus stoviam darbut Lietuvos labui, 
kun. M. Sidaravičiaus mirties ko- sudarant sąrašus ir sukuriant or-
vo 7 d. Kovo 10 d. dail. V. Jony- ganizaciją, 
nas švęs 70 m. amžiaus sukaktį. Gruodžio 6 d. primins prieš 20 
Ypatingos reikšmės sukaktis — m. (1957 m.) Sibire žuvusį dr. K. 
25 metai nuo Lietuvių Bendruo- Ambrozairį, o gruodžio 8 d. mi-
menės įsteigimo. Lietuvių Bend- nešime 70 m. nuo rašytojo J. Bi-
ruomene turi 68 apylinkes ir jos liūno mirties. Gruodžio 10 d. pri-
darbas tautinėje veikloje svarbus, siminsime, kad tą dieną prieš 50 
Šiemet kovo 17 d. sueina 100 m. m. įsigaliojo Lietuvos konkorda-
nuo poeto ir publicisto Margalio tas, kurį okupantai atmetė, pasi-
gfmimo. Švęsime mūsų svarbios ryžę Lietuvą valdyti įstatymų 
kultūrinės institucijos — Lietuvių neasaugomoj priespaudoj. Gruo-
fondo — sukaktį. L. fondas buvo džio 23 d. teks prisiminti poetą, 
inkorporuotas Illinois valstijoje literatūros ir kultūros istoriką 
1962 m. kovo 14 d. taigi — 1977 kun. Motiejų Gustaitį, mirusį 
m. sueina 15 m. Gyvendami pla- prieš 50 m. 
tesniu kultūriniu gyvenimu, ne- Be šių visų minėjimų, ateinan-
turėsime pamiršti, kad kovo 26 d. čiais metais ypatingai svarbus sie-
sueis 150 m. nuo Beethoveno kimas būtų pasiekti vienybės Lie-
mirties. Jo vardu Chicagoje net tuvos laisvinimo veiksnių bend-
buvo įsteigta lietuvių konservą- rame darbe ir iš mirties taško 
torija. išjudinti pastangas išlaisvinti po-

Jei būtų gyvas Jakštas - Damb- litinius Lietuvos kalinius, dėl ku-
rauskas. jis nepraleistų nepami- rių išvadavimo iš vergų darbų 
nėjęs 60 m. sukakties nuo mir- stovyklų, kalėjimų ir psierhiatri-
ties esperanto kalbos sumanytojo nių ligoninių mes beveik nieko 
L. Zajnenhofo, gimusio Balstogė- nedarome. J. Pr. 

Deja, šie negalimi įvykiai tapo 
tikrove. Tos naujosios tikrovės pa
darinius šiuo metu pergyvename 
ir tik spėliojame jų tolimesnę rai
dą. Ar ilgai liks Vakarų Europa 
nepriklausoma? Kas dėsis su JAV, 
kai Europos žemynas bus nu
siaubtas? Aišku, vienužės Ame
rikos saulė, netekus Europos, 
greitai turės leistis. Ji negalės il
gai tverti tik vandenynų supa
ma. Tai būtų tragiškas Didžio
sios Britanijos likimo pakartoji
mas, jai tapus mažąja Anglija. 

Politinis pasaulis 
Panaudokime padidinamąjį 

stiklą mažesniems įvykiams ste
bėti. Ir be šaltojo karo tebevyks-

no ir Washingtono trikampyje. 
Maskva siekia kinų-rusų sąjun
gos, kai Washingtonas trijų kraš
tų (pusiausvyros, kuri yra labai 
gležna. JAV ir Kinijos žaidimas 
nėra nei patikimas, nei toli sie
kiantis. Kinija šiuo metu reika
linga ūkinės paramos ir ginklų. 
Abiejose srityse juntama didelė 
spraga, kuria gali pasinaudoti 
Sovietai. 

Šiuo metu yra keli žaizdrai, 
kuriuose gali užsiplfeksti ugnis-
Artimuosiuose Rytuose gali vėl 
pakrikti laikinai sudurstyta pu
siausvyra. Jei 1977 m. nepavyks 
susitarti Genevoje, teliks galimy
bė ginklų svorį išbandyti. Pietų 
Afrikoje tebevyrauja įtampa. Pa
namos kanalas gali būti naujų 
neramumų priežastis. Panašių 
mažųjų žaizdrų yra Afrikoje: Ma
rokas, Čadas, Etiopija ir net A:.-
gola. Azijoje yra daugelis Šprtg-
menų, bet rimčiausią susirūpini
mą tebekelia Šiaurės Korėja. Pie-j 
tų Amerikoje gali pasireikšt; p:-
lietinio karo drumstis. 

Ūkinė drumstis 

1976 m įvykę rinkimą: rr-so 
painiavas ypač ūkio srityje Ita
lijos vyriausybė tesilaiko tik ko
munistų partijos malone. Federa
linės Vokietijos rinkimuose nė 
viena didžioji part'ja nelaimėjo 
daugumos. Socialistai prieš rin
kimus žadėjo 10 proc. pakelti 
pensijas, nors gerai žinojo, kad 
fondai išsemti. Po rinkimų dė! 
tų pažadų socialistų partijoje pra
sidėjo arzėjimas, kuris gali sunai
kinti vyriausybės atsparą, sukel
ti ūkinį ir politinį pakrikimą. 

JAV rinkimuose J. Carteris 
daugiau žadėjo, negu sąlygos lei
džia jam tesėti. Amerikiečiai lau
kia pažadų tesėjimo, o europie
čiai reiškia nepasitikėjimą nau
jojo prezidento izoliacine ūkio 
politiką. 

Pasaulinis ūkis vis dar nepaiė-

tis. Jei amerikiečiai būtų parodę 
tinkamų užmojų, jie beveik ne
jaustų tarptautinės naftos prob
lemos. 

Didžiausią galvosūkį kels pa
saulio saugumas. Nepasitikėji
mas paskatino apsiginklavimo 
varžybas, kurios ipkarpo gyven
tojų gerovę. 1945-76 m. apsigink
lavimui išleido 7 trilijonus dol., 
kai didžiojoje pasaulio dalyje te
bevyrauja skurdas. Ta nesąmonė 
bus dar paspartinta, nors jau tu
rima 12.5 tų sprogmenų vienam 
gyventojui sunaikinti. 

1977 m. nežada būti švelnūs, 
nes ir jie paveldės praeityje pa
darytų klaidų nelemtą palikimą. 

žmonijos istorija ir proistorė, žmo 
gus tikėjo amžinybę ir Dievą, 
kaip jis pajėgė suprasti. Bet Die
vą jis vis mėgino vaizduotis sa
vo vaidiniais, lygindamas su pa
tirties įvykiais, gamtos reiški
niais, medžiaginėmis formomis. 
Be paties Dievo duoto žmonėms 
apreiškimo žmogus nepajėgtų su
vokti aiškiau nei Dievo amžinu-

jo karaliavimui nebus galo" 
(Lk.l,3i-33). 

Tai ir yra naujo gyvenimo, 
naujų laikų, naujos istorijos re
gėjimas, kurį tegali įsigyti tik ti
kintis Jėzaus žodžiais ir gyveni
mu. Tai gali suprasti tik tas, 
kuris savo akiratyje išlaiko Kris
taus dvasios pasireiškimą ir ta 
dvasia pats gyvena. Nors laiki-

mo, nei jo visagalybės, nei kū- j numas yra taip ribotas, kad į jį 
rybinės galios, iš nieko kuriant i negalima net mėginti amžinybės 
visatą ir žmogų. 

Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, 
laiko pilnybėje atėjo į pasaulį ir 
gyveno žmogaus kūne, kaip visi 
žmonės. Jis atėjo iš beribės ir 
nesikeičiančios amžinybės į žmo
nių tarpą ir gyveno laike, tai 
yra žmonijos istorijoje, aiškiau 
ir suprantamiau atskleisdamas i žinybė turi pradžią, bet ji netu-

vaizdų sutaipin'i, bet laikas pa
skęsta amžinybės jūroje, nors lai
kas žmoguje prasideda nežymiai 
ir neatmenamai. 

Laiką tik mes matuojame skai
čiais ir nuotoliais, bet laikas nu
stoja savo ribotumo, kai jis įsi
lieja į amžinybę. Žmogiška am-

Šiuo metu daugelyje kraštų viščiu
kai perimi ir auginami naudojant 
mechaniškas priemones, elektros 
įrengimus ir baterijas. Vak. Vokie
tijoje vištų tyrinėtojų tarpe dėl to 
kilo ginčai, šia proga spauda pri
mena, garsaus priešnaciško kovoto
jo, Evang. Bažnyčios tarybos pir
mininko Martyno Niemoellerio savo 
laiku pasakytus žodžius: "Vargšai 
gyvulėliai ten jaučiasi blogiau, 
kaip mes kad jautėmės nacių kon-

gia sustiprėti. 1976 m. stipresnes' centracijos stovyklose".. 

apreikštąsias Dievo tiesas tiek 
apie amžinybę, kuri skirta net ir 
žmogui, kai baigiasi jo laikas. 

Apaštalas šv. Paulius tai pa
tvirtina aiškiais žodžiais: "Bet 
atėjus laiko pilnybei, Dievas siun
tė savo Sūnų, padarytą iš mote
riškės, pastatytą po įstatymu, at
pirkti tų, kurie buvo po įstatymu, 
kad mes gautume įsūnystę" (GI. 
4,4-5). Tai ir yra Kristaus žmo
giško gyvenimo pasireiškimas ir 
paskirtis, kad. žmogus jame ras
tų dievišką gyvenimą — taptų 
Dievo skirtosios amžinybės pa
veldėtoju kartu su Kristumi, ku
ris mirtimi grįžo iš laiko i am
žinybę ir prisikėlimu pasiliko lai
ke ir amžinybėje, nors jos nie
kada nebuvo praradęs, nes buvo 
Dievas. 

Laiką moka skaičiuoti, laiko
tarpiais metus moka matuoti tik 
žmogus. Jis turi protą ir valią, 
turi laikinę ir amžiną prigimtį, 
sujungtą į vieną darnų vienetą 
— žmogaus gyvenimą. Žemėje 
žmogus gyvena su kūnu ir siela, 
nors vienas nykstantis, kita Die
vo paskyrimu turi paveldėti am
žinybę. Kristuje žmogus geriau 
pažįsta Dievą ir jo savybes, Kris
tuje jis geriau pažįsta ir save pa
tį — savo dvasinę, nemirtingą, 
amžinybės trokštančią sielą. 
Kaip žmogus, Kristus neišsisky
rė iš savo laiko, gyveno savo ap
linkos gyvenimu, išskyrus nuo
dėmę. Kaip Dievas-žmogus, Kris
tus amžinai žvelgė į tą amžiny-

ri pabaigos, nes įplaukia į die
višką amžinybę, kurioje nuo am
žių gyvena Dievas Švč. Trejybėje, 
kurioje buvo nuo amžių nuspręs
tas laikas ir kūrinija, nuspręstas 
ir antrojo Dieviško Asmens apsi
reiškimas žmogaus pavidalu lai
ke ir istorijoje Ta amžinybė su 
Dievu ir yra žmogaus gyvenimo 
tikslas — grįžti į Kūrėjo prie
globstį jau ne kaip nebūtis, bet 
kaip amžinas buvimas begalybė
je. 

Laikinumo ir amžinybės supra
timas skatina susimąstyti prie 
metų slenksčio, kai pradedar-.y 
naują skaičiavimą. Nauji metai 
nėra naujas įvykis, bet naujas 
žingsnis į amžinąjį buvimą. Nau
juose metuose gal kiekvieno lau
kia nauji netikėtumai žmogiško
je laiko istorijoje, bet krikščionio 
tai ne gąsdina,o kaip tik guodžia, 
kad čia veikia ir dieviškoji Kr:s-
taus pasiuntinybė, kartu su žmo
nėmis kurianti naują karalystę, 
kurios pabaiga yra amžinojoje 
buvei įėję su Dievu. 

Linkėdami vieni kitiems lai
mingų naujų metų, turime susi
mastyti prie savo laikinumo ir 
to laikinumo reikšmės. Laike gy
veno Kristus. Laike veikia jis sa
vo malonėmis ir dabar. Laike ku
ria Kristus ir mes kartu su juo 
amžinybę — laimingą ir nesibai
giančią amžinybę, Dievo nuo 
amžių savo ištikimiems tarnams 
priruoštą buveinę. 

A. Dh. 

DRĄSTS 
KARDLNOI>0 ŽODIS 

varka. kuri atmeta krikščio
nybę. Pasaulį gali valdyti tik 
tokie žmonės, kurie sugeba šir
dimi atjausti giliąsias pavienio 
žmogaus ir tautų problemas. 
"Kiekviena valdžia yra. mirti-

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

"Turime kurti tiesa ir gailes
tingumu pagrįstą santvarką", 
— pareiškė Varšuvos arkivys
kupas kard Višinskis, vakar 
kalbėdamas šv. Mišių metu vie
noje Lenkijos sostinės bažny
čioje. Kardinolas toliau pažy-! trūksta meilės, gyvybės ir gai-
mėjo, kad yra pasmerkta žiu- j lestingumo. Kam tikrai rūpi 
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Pakelės užeigos švarios, tvarkingos, bet kainos 
dvigubos, nes visos gamintos prekės atvežamos tūks
tančius kilometrų iš Sao Paulo ar Minas Gerais vals
tijų. Restoranėliai patys kepa sau duoną, nes nėra iš 
kur jos atvežti. Dažniausia gazolino stotys ir užei
gos priklauso greta stovinčiai lentpiūvei ar kitai įstai
gai. Pakelėse sukrauti didžiuliai iš miokų atvežti rastai, 
kurių trijų ar penicių pakanka sunkvežimiui prikrau
t i 

Iš abejų pusių daug kur naujakurių sodybos — 
net ir vietovardžiai išreiškia migrantų viltis: "Vida 
Nova" (Naujasis Gyvenimas) ir panašiai. Iš miškų 
iškertą plotą apie šiaudinį namelį, skubiai pasodina 
bananus, mandioką (indėnišką bulvę), kokį vaismedį. 
Užtrunka keletą metų. kol nukirsti rąstai sutrūnija, 
patręšdami išdegintą plotą. 

Autobuse keliauja visokiausi žmones —ūkio sa
vininkas šeimos giminių lankyti, studentai važiuoją 
namo. Amazonijoje dirbančios vienuolės, vienas kitas 
apdriskęs laimės ieškotojas. Ne visi turi sėdimą vietą, 

nai sužalota" — pabrėžė Lenki-Į o valandų valandas stovi autobuse, rank'>se laikyda
mos primas — "kiekviena valdžia, mi kūdikius ar mažus vaikus. Visus jungia ilgos ir ne
yra rnirtinai sužalota, jei jai Į lengvos kelionės nuovargis. Keliose vietose netolimų 

kaimelių indėnai pardavinėja strėles, lankus, pintines, 
gumos sviedinius (apie molio kamuolį karščiu Sutrau
kiama* £UUiW* akv/aLlA, įjei S'iiiLyį «j^l^£ 

molis), plunksnomis papuoštus karolius. Šie gaminiai 
yra turistiniai, nes šiaip indėnai savo įrankius ir apy
vokos daiktus papuošia ypatingais ženklais ir jų ne
parduoda. 

Porto Velho autobuso stotyje, panašesnėje į lūš
nelę, palauki porą valandų kito autobuso paskutinie
siems 350 kilometrams iki Guajara-Mirim, aštuonių 

j valandų kelionei iki antro gyventojų skaičiumi Rondo-
nijos miesto, kuriame dirba kun. Ferdinandas Bendo-
raitis. Autobusas dažnai seka jau apleistus garsiojo 
Madeira-Mamorė geležinkelio bėgius ir upes pervažiuo
ja apie 1912-15 metais statytais gelžkelio tiltais, ku
rie iau šešerius metus be traukinio. Gal ir čia kilo 
Amazonijos apibūdinimas "žaliuoja pragaru", nes ge
ležinkelį statančioji bendrovė prarado apie 7,000 dar
bininkų. Siaurasis gelžinkelis, pramatytas Bolivijos-
Brazilijos sienų nustatymo sutartyje, tapo "mirties 
gelžinkeliu". šiandien autobusas gan greitai nuvažiuo
ja iki Bolivijos sienos, o traukiniu reikėdavo keliauti 
dvi dienas (naktį sustodavo). Pasižiūrėjęs į neįžen
giamus miškus gali įsivaizduoti, kaip buvo sunku bė
gius ir telegrafo laidus pravesti. 

tinka penki tietuviai. 2,500 km nuo artimiausių žino
mų lietuvių. Amazonijos gilumoje: kun. F. A. Bendo-
raitis, kun. K. Bėkšta, SDB, australas dr. V. Kiau
šas ir sesuo Ksavera. Nusimaudęs, kaip žmogus gali 
sėsti prie stalo ir dalintis pirmaisiais įspūdžiais. 

Guajara-Mirim mieste apie 20,000 gyventojų, dvi 
ligoninės. Valdžios ligoninė pradėjo griūti, liko tik gim
dymo skyrius, tad pagrindiniai valsčiaus sveikatos rei
kalai krypsta į "Gerojo Ganytojo" ligoninę. 1973 me
tais papildytą iki 150 lovų. Gausūs lietuviški puoš-
mens sukuria svečiui lietuvišką aplinką: ligoninės sim
bolis — lietuvė motina su kūdikiu; virš pagrindinio 
įėjimo — Vytis; koplyčioje šv. Kazimiero vitražas, 
ant sienos nupieštas pasaulio skritulys, balandis su rū
tele snape (kaip Laiškų Lietuviams ženklas); prie gy
venamų namų trim spalvom stulpai; viduje — lietu
viški papuošimai — tradiciniai ir pritaikyti Amazo-
nijai — ant didžiulio upės vėžlio kiauto nupieštas lie
tuviškas vaizdas. Visas miestas ir plati apylinkė žino, 
kad "padre medico" ir seselė Ksavera lietuviai. 

1961 metais tuometinio vyskupo Dom Rey, dabar 
Po 3.600 km ir 72 valandų autobusuose kelionės išėjusio pensijon, pakviestas, per kelias savaites Iai-

pagaliau atsirandi arčiau vienų kelionės tikslų — ap- vais ir "mirties geležinkeliu" atvyko kun. Bendorai-
lankyti kun. F. Bendoraitį ir pamatyti jo darbą Ama
zonijos užkampyje. Kadangi visas miestelis jį pa
žįsta, nesunku ligoninę ir namus sur»sti ir išgirsti 
"Prašom į vidų". 

L:J:TT V I ^ K D J K MGONiNfiJK 

Dvi paras šutęs raudonų dulkių keliu važiavusiu 
autobusu jautiesi kaip paskutinysis žmogus, pasiekęs 
pasaulio galą. Už gražiai nubaltintos ligoninės pasibel-
di į jos vedėjo namus, ir prie durų prieina sesuo Ksa-
*£%. i* &uto nuveda i vėsinama kįuubarį, kur fusi-

tis padėti rūpintis sveikatos reikalais ir pastoracija- TS 
pradžių dar nemokėdamas kalbos, prancūziškai kalban
čio kunigo padedamas, priimdavo ligonius vyskupijos 
užleistuose kambariuose. Vėliau įkūrė vyskupijos gy
dymo centrą namelyje pamiškėj, o tada arčiau miesto, 
kol 1971-73 metais pastatė dabartinę Hgoninę. kun 
skaitoma geriausia vakarų Amazonijoje. 1976 metais 
plečiamas vaikų skyrius, statoma raštinė, gydy+ojams 
bei kitiems tarnautojams kambariai, naujas operaci
nis kambarys ir perkeliama laboratorija. 
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CLEVELANDO 
2 I N I O S 

KAR. A. JUOZAPAVIČIAUS 
KP. SAULIŲ VEIKLA 

Gruodžio 12 d. naujosios para
pijos viršutinėje, salėj,-kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa sušau
kė metinį ^susirinkimą, kuriam 
pirmininkavo P. Vencius, sekr. 
P. Vaiginis. Po šaulių kuopos pir. 
dr. K. Pautienio pranešimo, vyko 
iždininko ir revizijos komisijos 
pranešimai. Kun. Kidykui vado
vaujant. 5 šaulės ir 3 šauliai da
vė priesaiką, kuri buvo labai įspū 
dįnga. Dr. K. Paurienis, ilgame
tis šaulių kuopos pirmininkas, 
liž nuopelnus Šauliams ir už lie
tuvišką veiklą, buvo išrinktas 
škulių kuopos garbės nariu. Šau
lių kuopos valdybos narys ir vė
liavnešys M. Smelstorius už ak
tyvią šaulišką veiklą buvo apdo
vanotas LSST žvaigždės ordinu, 
kuri įteikė šaulių sąjungos cent-
tro vai. vicepirm. dr. K. Pautie-
nis. Šaulių kuopos pirmininku 
ketvirtai kadencijai išrinktas dr. 
K. Pautienis. Valdybon išrinkta: 
F.Navickns. A. Balas, J.Raulinai-
tis, M. Smelstorius ir P. Vencius. 
Revizijos komisijom J. Citulis, A. 
Pautienis ir P. Vaiginis. Šaulių 
K. garbės teisinas paliktas t a s 
pats: teisininkas pir. J. Krygeris, 
A Xasvytis ir A Česna. Pastaruo
ju laiku kar. A. Juozapvičiaus 
šaulių kuopa, lietuviškiems kul-
tūriniems reikalams paaukojo 
345 dol. Po susirinkimo Gaižu-
tienė paruošė užkandžius, M. Ja-
rašūnienė ir A Smelstonienė 
paaukojo saldumynus ir Al. M. 
Smelstoriai pavaišino svečius. 

K.P. 

ŽALGIRIO SAULIŲ KUOPOJ 

2YDU NAIKINIMAS LIETUVOJE 
KAZYS ALIŠAUSKAS 

(Tęsinys) 

Lietuviai netikėjo, kad žydai 
bus masiniii žudomi. Pamenu to
kį atsitikimą. Kauno mieste pa
mačiau gatvėje stoviniuojantį 4— 
5 vyrų būrelį. Priėjęs arčiau pa
stebėjau, kad jauni vyrai kalbasi 
su seneliu generolu J. Bulota, ku
ris buvo atvažiavęs į Kauną. Jų 
tarpe buvo vienas karininkas, ku
ris pasakojo, kad Vilniuje buvo 
sušaudyta kelios dešimtys žydų. 
Prieš šaudant žydams buvo pasa
kyta, kad tie, kurie turi pinigų, 
nebus šaudomi. Žydai atidavė pi
nigus. Vokiečiai pasakė, kad pi
nigų mažai, visus sušaudė. Ge
nerolas Bulota nusišypsojo ir ta
rė: — Tamsta, leitenante, pasa
kas sekti tiktų man senam, bet 
ne tamstai jaunam. 

Pasiziūrėjes į kitų vyrų veidus, 
mačiau, kad ir jie netiki leite
nanto pasakojimu apie žydų nai
kinimą. Paklausus man, iš kur 
tos žinios gautos, leitenantas at
sakė, jog jam tai sakė besididžiuo
damas vienas vokiečių puskari
ninkis, jis tvirtino, kad visi žydai 
bus sunaikinti. 

Išsiskirstėme savais keliais, ne- j 
sitikėjome, kad tokie žiaurūs da
lykai bus daromi Lietuvoje 

Nesitikėjo, kad Žydai bus žudo
mi ir pu lk J. Bobelis, laikinai ei 

ja i b*vo įm i verstinai iškraustyti, į 
l getus buvo draadžiama įeiti. Bti-
vo kalbama* kad į getą sunku 
įeiti, bet dar sunkiau išeiti, tad 
gyventojai nedrįsdavo ten ėfff. 
1942 m. Kauno miesto gete tebu
vo likę* apie '25000 žydų. Jie bu
vo naudojami, darbams prie aero
dromo, geležinkelio dirbtuvėse, 
"Maisto" h* 'Pieno Centro" įmo
nėse ir kitur. Kartais atskiri žydai 
buvo naudojami labai pavojin
giems darbams, pavyzdžiui, ne
sprogusių aviacijos bombų paša
linimui. Gyvenimas getuose bu-

C L A S S I Fl ED G U I D E 
Po šių egzekucijų Kaune bu

vo trumpa pertrauka. 

Kdip gyveno ir buvo 
naikinami žydai 

Žydai buvo suvaryti į getus. 
Vokiečiai tai griežtai vykdė, kad 
žydai būtų išskirti iš kitų gy-
ventoiu tarpo. Getams vietas pa- , 
rinkdavo vokiečiai. Liepos mėnesil T n e P a p r a s

t
t a L s ^ r d u s : ^ f 

jau buvo įsteigta daug getų be- į e m e j o ™ f b a d ^ z i e m * n u o & 1 ; 
veik kiekviename Lietuvos mies-' ^ ° * ] 3 u t e p l a t i n ę baimę, kad 
te ir didesniame miestelyje. Pra
džioje getai buvo silpnai saugoja- I 
mi, bet žydai nebėgo, nes ir nebu
vo kur bėgti. Badauti nebadavo, 
nes pas vietos gyventojus gauda
vo pakankamai maisto pirkti. Žy
dai turėjo susitaupę pinigų, ne
pasiturinčius šelpė turtingieji. Žy
dai buvo solidarūs, kol neprasidė
jo masinis naikinimas. 

Rugpiūčio ir rugsėjo mėn. pra

bus sunaikinti. 
i Žydai į darbo vietas buvo veža

mi sunkvežimiais, kartais varomi 
pėsčiomis. Tekdavo dažnai maty
ti, kaip Kauno miesto gatvėmis 
buvo- varomi žydai į darbą arba 
iš jo. Iš darbo vykdavo išvargę, 
lėtai, vos bevilkdami kojas. Ke
lias dešimtis žydų lydėdavo vie
nas arba du vokiečiai. Retkar
čiais tekdavo matyti, kad prie vo
kiečių palydovais, sargais, būda-
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ASSEHBLERS 
AND GEVERAL FACTORY 

To a-ssemble ar machine smaii pucapC 
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Cabine! Maker 
EXPERIENCEP. 

Norta Suburb 
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Paifce a t r . 7 karnom šamą. 
valgomasis. Vis*; aamms i 
{ruOStas, grindys Sklotoc 
u2uofcddos. 2 ratS. dį<W8s mfir 
ražas. Galima tuo?- pat partatf 

Skambini 82&-0584 

SU SAVAIS APLINKUI 
Z/abctr grali 5-3u auMt* redMcnrŲa 

1 % vosioa. Saa»Q p'užv ' beis»«wtaa. 
Karpetao, vtrtuvfee pečisį, daos tri*-
<Hf. lmo*#ti spfe l ? . * * * . ^ ir g«att« 

j k e t a i .arti 72-aėf Ir "Kedzt*. 
4 butaj ttfiutm. i auto jctt-o gcrti-

žao. !Ž §m% .rajtfcu* pnaBaj parka. 
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! f S.50V p a j i n į . V « * a ^5Dr.«*«; 
ty% aot&o 8 * M * . % šuto mat. 

• > _ 

» 0 9 0 9 0 0 d « 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 

tr tarano-

2 " ^ . F H N K 2 A P 0 L I S 
SSU*1* W o » 9*t* &a*cet 

Cbn^go, UHiiois 
ĮTtpf bJA M i M 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 

sidėjo masinis žydų naikinimas, I vo ir lietuvių savisaugos dalinių 
pirmiausia provincijos miestuose 
ir miesteliuose, kur žydų buvo 
mažiau, po keletą šimtų. Esesi
ninkai važinėjo po Lietuvą ir žu
dė žydus. Jie iš vakaro apsupda
vo getą ir stropiai saugodavo. 
Paryčiais automobiliais atvykda
vo SS vadai, kuriems vadovau
jant žydai buvo varomi į iš anks
to numatytą vietą ir žudomi. Žu-

karervis arba rusas. Rusų išlais 
nimo armijos, (ROA, Ruskaia 
Osvoboditelnaja Armija) karei
vis. 

(Bus daugiau') 

PAIEŠKOJIMAS 

Experienced in aetup, smaU presą 
and benders. 

Tel. — 384-6638 

2algirio šaulių kuopa Cle-
velande šiais metais švenčia 
dviejų metu veiklos sukaktį. T a 
proga lapkričio 21 d.. Lietuvių 
namuose sirengė tradicinę popie
tę, kurios metu į kuopos garbės 
narius buvo pakeltas ilgametis 
šaulys A. Klimas. geriausiai 
šių metų šaudymo sporte pasižy
mėjusiems šauliams buvo įteik
tos trofėjos. Taškų sistema prizi
niam šaudyme pirmą v:?:ą lai
mėjo A Benis, antrą L. Staškū-
nas ir trečią A Karsokas. Iš mo
terų už geriausia šaudymą A. 
Šarkauskienė. Pereinamoji taurė. 
daugiausia taškų surinkusiam, a-
titeko L. Staškūnui. Už veiklą, 
sesėm šaulėm buvo įteikti pager
bimo 'pažymėjimai. Sesei S. Mig-
linienei už korespondenciją, <^-
sėm L. Čeplickienei ir M. lešmarf-
tienei už aktyvumą ir sesei O . 
Ciuprinskienei ui maisto paruo
šimą. 

Šventė praėjo labai gražiai. 

Gruodžio 8 d., kuopos valdyba 
savo posėdy spaudos ir radijo pa
rėmimui paskyrė pinigines dova
nas, žurnalui "Kariui", dienraš
čiui "Draugui"; Dirvai; "L. Lie
tuvai*' ir Tėvynės gar'sų radijo 
valandėlei. 

Gruodžio 12 d. įvyko Žalgirie
čių metinis susirinkimas ir naujų 
narių priesaika. 

Apeigas atliko Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
kleb. kun. G. Kijauskas, SJ. Vi
suotina narių susirinkimą ati
darė kuopos pirm. A. Mikulskis, 
pakviesdamas i prezidiumą V. Ja-
kubaitį, Liną Staškūną ir P. Le-
lį. 

dymą atlikdavo per vieną dieną. 
nąs Kauno'miesYo"kom"e^d"antoi^^ d i e n * ^ d a i b u v o hxd&~ 

i pareigas. Sužinojęs, kad VII forte' m i J a u ̂ j e vietoje. Spalio men. 
lyra uždaryti keli žimtai Ž y d ų J ^ P ^ 0 t i k Vilniaus, Kau- y-*- ; ^ 

jų tarpe moterų su vaikais, n u - ! n o i r š i a u l i l * g e t u o s e - š i e « e t a ; "" " " 
sprendė suteikti jiems pagalbą. įb u v o a P t v e r t i a u k š t a spygliuota 
Išsikvietę gydytoją oulk J. Augę- ^ ^ Saugojo vokiečių esesi-
vieių (buvęs 2-os divizijos karo ninkai su automatais. Spalio men. 
gydytojas), pavedė jam atlikti prasidėjo žydų naikinimas Vil-
misiją. Karo gydytojas J. Augevi- j n i a u s > Km™> , r š i a u h l ^ getuose 
čius sėdo į automobilį ir, pašaro-1 ^™ daugiausia ž>-dų buvc su
ves maisto ir medikamentų, nu- į t i k i n t a Kauno gete. 1941 mew 
vvko prie VII forto. Pataikė kaip!5!"*110 2 6 d- ž«dynem vadovavo 
tik tą momentą, kada jau buvo P u l L J 3 ^ 1 " ' sutelkęs dideli žudi-
atvykęs SS pulk. Jaeger žydų ' " h " " V k a t f l i h u v n " p o a n r a s -
žudyti. J. Augevičius Jae-erio bu- j 
vo išbartas ir išjuoktas. Jis aiški- • 
nosi, kad atvykęs kaip gydytojas į 
nelaimėn patekusioms moterims 
ir vaikams pagelbėti. Jam buvo 
atsakyta, kad moterys ir vaikai'. 

Ieškomas KAZIMIERAS GEEVI-
CIUS, gyvenęs 9027 Prairie, Detroit, 
Mich. Jis, jo vaįkšį arba apie jį žinan
tys prašomi pranešti jo sesers duk
rai adresu: L.T&JR. 233036, Kaunas 

Prosp- 79-20, Regina 
» 1. Ignatavičius, 18102 

Nafl kc. OvMlaa i <M»io 44119 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

VYRAI TR MOTERYS 

SCHOOi BUS DR1YER 
To drlve 15 passienge^ b u i 4 <}ays 
a •vveek, Mon. thru Thu'rš. approx-
imately 3 to 3% nrs. daily*. 
Applicanta -w1th cnrrent TtT. Seliool 
Bvis Drjvers Permit wiU b e preferrc4- I 
Ali applicanta rr.\xsi be abte and 'VllI-
ing to csonaplete vwr retįutrėmėfats 
for i>erniit, tncludi&g 12 hr. txainlng 
coursė. 
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nlnes. Pacaa 
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YALDISRfcJuESTiTE 
2625 West 71a* StKMt 

TeL 737-720© a i t e 787-88M 
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B T T Ų NUOMAVIMAS 

Nanrc p irk imas — PardavintM 

DraotBmai — I n c o n e Tai 
N o t a r i a t a s — Vertimai 

O K A I T V 

SANDW!CH PEOPLE 
Experienced preiened. 

BELL 
J . B A O R Y l C l t 7 8 
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•Vi O V I M G 
8BRSNAS perkrausto baldus ir ld-
tn» daiktus. Ir i& toli miesto leidi* 
osai ir fsin* spdrauda. 
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ir A!*;; kraštus 
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dUc lounta t^i-n Vi o i e.p. 

kų buri. Visa tai buvo nepapras
tai žiauriai atlikta, kaip mačiu
sieji gyventojai vėliau pasakojo. 
Vėliau buvo dar keletas masinių 
žudynių, kai buvo žudomi nebe
pajėgūs dirbti ir vaikai. . . 

Kauno miesto getas buvo Vili-
bus likviduoti pirmoje eilėje, kad : jampolėje. Iš tos vietos gyvem -
nebesikankintu. Gydytojas J. Au-

IR MĖGĖJAMS 

« * * . 

• 

gevičius larming-ai stigrįžo. Vie- i 
nas vokiečių esesininkas pasakė, i 
— ealėjo būti ir blogiau, — gy- į 
dytojas galėjo būti paliktas forte! 
mirti drauge su žydais. 

Pulk. J. Bobelis nuo komen- j 
danto pareigu buvo pasalintas. 

Nariai, išklausę pranešimų, a-
teinantierm dviem metam išsi
rinko naują valdybą: B. Nainys 
— pirm. L. Staškūnas — vice
pirm., E. Pranckus — sekr., A 
Karsokas — kas.. I. Mulionis — 
sporto vadovas, D. Vaičiūnas — 
parengimų vadovas, A. Sarkaus- Į 
kienė — parengimų vadovė, L. Į 
Ceplickienė — narė speciali. 
reikalam, O. Mikulskienė — mo- ( 
terų sekcijos vadovė. 

Buvęs kuopos .pirm. A. Mikuls- į 
kis. atsisveikinimo žodyje linkė- i 
jo nauia-i valdybai sėkmingų, dar
bingų metų ir pažadėjo savo para
mą. 

E. Pranckus 

PIRMOJI KOMUNIJA 

Clevelando &v. Kazimiero litu
anistinės mokyklos mokinių pir
moji komunija gegužės 1 d. 

. VJV. 

VLADAS VAU U } \ L-

Romane aprašoma E>rokrjo» 
partizami veikla. Knyga &-Ą 

pusk, kietais viršeliais. Įtrauk
ta i U.S. Kongreso biblioteką. 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siųsti "Draago" 
adresu. Illinois valstijos gyven
tojai prideda 5 % mokesčių. 
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LIETUVIŠKA VAISTINE 
2557 W.69tti Street Tel. 776-4363 

1 & J. PHARAAACY 
Vatstai, yff<n*>m, •npoMuoti Kvepalar gydowos žo'ftš irt.t 

Važiuojamos k6d*s. rementai ir kt., pirkti ai nuomoti; 
Nemokam* supakuojame dovanas. 

pefMinmlnį wo pibivyje kisusoa paskaitos. 
NWU. VL l u r i a r a 

Pristatymas nemokama* 
ANGELAirVYTENIS DIRKIAI 3avrmkal 

P L U M B i N G 
5'M.T.J <aj ąRKMtatasc Virtaves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Giass blocks. Stnkos vamz
džiai iSvalomi elektra. Kreiptis mtt> 
7 3d 8 v a t ryto arba po 5 vai. vak. 
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CSa nuosekliai aptariamas testą-

meotq neiksiingnmas ir Ją galia 
bsd trarodctna jų fortna if padnoda-
mi pavyzdžiai ne tik pagal J.W-ae 
veikiančias įstatymus bst ir Vokie* 
taįoje, Jmgk>*aksf!|i pasaslyje bei 
Nepnklausomoie Lietuvoje. 

TELEvi^.u' 
M?GL ^ ^ ^ 

tplvoU* \r PaprantoH. Rs^ijal 
Stereo i* Oro VesintuvaJ 
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A. A. VYTAUTAS BAKUS 
Vytautag Nakas , neseniai sai- rūpestingai t^sė jąas prof. 

ėjęs 29 metus, dėl sunegalavu- Sehau-.veker, prof. Martha Lip-
aios širdies staiga mirė 1976 m. t an , Koomingtone, pas mūsų 
gruodžio 20 d. Vokietijoje, žymųjį solistą A. Voketaitj C2ri-
Miunchene, kur j is pastaraisiais cagoje. prof. Greindel Vienoje, 
metais jjyveno, dirbo i r toliau prof. A. Knopf Miunchene ir 
mokslinoai dainavime ir muzi- k i tus . 
koje . , Velipnio tėvai Ona Ka Solistas Vytautas Nakas pir-
šakaiiytė ir muzikas Antanas mą kartą išėjo į sceną Jauni-
Naįc?i gyvena Chicagoje. mo centro salėje, Chicagoje, 

A. a. Vytautas Nakas buvo 1967 metais. Dainavo boso par-
ne eilinių gabumų u* išskirtinai tiją Menotti operoje "Telefo-
didelio darbštumo ir gebėjimo n a s " . Sekančiais metais dai-
su.sitelkti i kiekvieną jo pasi- navo Pergolesi operoje "La 
imtą darbą, mokslą ar doktriną. Servą Padrona" ir k t . Taip j i s 
Jo mirtis pačiam amžiaus bran- y r a sėkmingai dainavęs dauge-
dųrrte pirmoje eilėje paker ta jo lyje D. Lapinsko, D. Juknevi-
giindytojus, k i tu s artimuosius, čiūtės ir kt. režisorių muziki-
bet drauge ats i rado sunkiai ap- niuose spektakliuose Chicagoje, 
tariama nala visiems lietuviams, Clevelande, Toronte ir kitur, 
nes velionis Vytautas buvo Taip pat jis yra dainavęs Chi-
daug. žadantis menininkas ir cagos Lietuvių operos staty-
kulturminkas . I tose operose — Likimo galia, 

Vytautas mokslo pradus tiek -
kalbose, tiek muzikoje, t i ek gy-: 
venimo sampratoje, savaime 
aišku, gavo bei paveldėjo iš sa
vo tėvų. Mokyklinį amžių pa
siekęs, Vytau tas lankė Brigh-
ton Parko parapinę Nekalto 
Prasidėjimo mokyklą, vėliau St. 
Ignatius aukšt. mokyklą. Chi
cagoje. Abi š ias mokyklas bai
gė, būdamas h igh honor klasė
se, — pirmaujančių mokinių gru
pėje. 

Studijas pradėjo Roosewelto 
universitete, Chicagoje 1965 m. 
ir šią mokyklą baigė 1969 BA 
laipsniu (eum laude) iš muziko
logijos ir prancūzų kalbos bei 
literatūros. 1968 m. vasaros 
atostogas skyrė romanistikos 
studijoms pagilinti Paryžiuje ir 
gavo Fonetikos instituto prie 
Sarbonos universiteto diplomą. 
Toliau j is tęsė studijas Indiana 
valst. universitete 1969-71. Jas 
vainikavo, gaudamas Master of 
music laipsnį muzikologijoje. 
Baigminė jo studijų tezė — 
"The f i rs t Lithuanian national 
opera (Gražina) by Jurg is Kar-
navičius". 

Velionio Vytau to lituanistinis 
išsilavinimas. Lietuvių kaibą ir 

IŠ ATEITININKŲ 
CICERO KUOPA VEIKIA 

IMO 

Trijų sdAaičii;, bėgyje C 
Vysk. M. Valančiaus ateitinirtlu 
kuapos moksleiviai sušaukė du 
suslrinki/nus. Aoiej uose bu\ o pri -
statyta ir diskutuota temos iš 
Padėkos dienos kursų. Pirmaja
me suririnkime Andrius Padlec-
kas pravedė diskusijas apie drau-} t' 

i '• J v _. • - - - cių proga 
gystę, o vida Kupiyte apie žais
mą. Nutarėm, kad žaismą tur ime 
suderinti su darbu. Tada darbas 
pasidarys įdomesnis ir kūrybin
gesnis. Diskutavome ir žaismo 
formas. Baigdami susirinkimą, 
padainavome kelia* -kalėdines 
giesmes ir pasigardžiavome P. 
Padleckienės ir Andriaus Padlec-
ko iškeptais pyragaičiais. 

Sekantis susirinkimas įvyko La-
niauskų name. Šitame susirinki
me Viktoras Radvilas pristatė te
mą "posėdžiai". Mes nagrinėjom 
kaip posėdžiai ir susirinkimai tu
ri būti pravesti i r kaip juos pa
daryti įdomesnius. Pasiryžom se
kančius susirinkimus pagerinti ir 
paįvairinti. 

Vytas Lanfauskas pristatė te
mą ""mūsų vienetai". Per šį po
kalbį susipažinom su įvairiais 
ateitininkų vienetais. 

Tada P. Laniauskienė mus gra
žiai ipa vaišino. 

Vida Kuprytė 

PAREMK 1 N". 
A.L.R.K. FEDERACIJA 

Amerikos Lietuvių Romos Ka-
1 talikų Federacijos valdyba šven-

pagal turimus adresus 
išsiuntė kalėdinius s. eikinimus 
su prašymu paremti ALRKF \ E ^-
lą. Visi kviečiami prisidėti prie 
ALRKF veikos; aukas siųskite 
ALRKF, Rev. V.. Rim.sc-ii>, MiC. 
4545 W. 63rd Street. Chicago, 
111., 60629. 

RELIGINIO VOKALO 
KONKURSAS 

Ateitininkų Federacija sudary
ta komisija iš Arūno Liu'evičiaus, 
Prano Razmino, kun. Viktoro j 
Rimšelio, Lino Sidri^ ir Alinos | 
Skrupskelienės skelbia premijai 
gauti taisykles: 

1. Religinio turinio veikalas 
turi būti išleistas 1976 m. 

2. Veikalas turi būt parašytas 
lietuvių kalba. 

3. Kandidatus premijai gauti 
gali siūlyti kiekvienas iki 1977 
m. sausio 20 d. 

4. Siūlymus siusti šiuo adre
su: Ateitininkų Federacija, 6336 
S. Kilbourn Ave.. Chicago, I11-, 

DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. gruodžio 31 d. 

60629. 
Tūkstančio dolerių 

mecenatas yra 
premijos i Prunskis. 

k u n dr. Juozas 

K A 

A. a. Vytautas "Nakas 

Vida Kuprytė pakalbėjo apie 
spaudą. Sužinojome, kode! svar
bu reikštis spaudoje. Taip pa t ir 
susipažinome su įvairiais ateiti
ninkų leidiniais. 

Po šių diskusijų aptarėme ei
namuosius reikalus. Baigėme su
sirinkimą Ateitininkų h imnu. 

P A D Ė K A 
A. t A. Kun. A. JAUNIUI mirus: 

Jo Ekscelencijai Vyskupui V. Brizgiui ir kunigams atna
šavusiems Šv. Mišias už velionies sielą; Švč. Panelės Ma
rijos Gimimo ir Šv. Adrian'o parapijų klebonams bei vi
siems kun igams jose dalyvavusiems (ypatingai klebonui 
kun. A. Zakarauska i ) ir visiems draugams bei pažįsta
miems atsisveikinusiems su a. a. kun. Aloyzu, išreišku
siems užuojautą, palydėjusiems į kapines bei aukoju
siems Šv. Mišių bej kitomis intencijomis tariame ačiū. 

Ačiū i r Evans bei Sūnums už malonų patarnavimą, 
bei kun. P . Juknevičiui už bendradarbiavimą 

Giminės: Norbutai, Malkui, Jauniai. 

- • 

JURGIS SINKUS 
Mano mylimas vyras mirė 1976 m. gruodžio 23 d. ir buvo 

palaidotas gruod, 27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chica
goje. 

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo j amžino poilsio vieta. 

Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė 
man toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturiu galimybės padėkoti. 

Dėkoju grabnešiamg ir laidotuvių direktoriui Donald A. 
Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Žmona 

• % 

Carmen. Kaukių balius ir kit. '• reiškėsi velionis Vytau tas Na-
Gyvendamas Miunchene, a. a. kas — muzikinio mokymo, tar-

Vytau tas ta ip pat neatsisakė ties mokytojas. 1971-74 m. j is 
dainavimo ir mielai dalyvauda- į dėstė Chicagos konservatori jos j 
vo ten, k u r buvo kviečiamas. I colegijo j teoretinius muzikos į 
Šių metų rugpiūčio mėnesį j is I kursus ir dainavimą, o t a i p pat •• 
sėkmingai dalyvavo 23-ioje Eu- j prancūzų, italų, vokiečių i r ru- i 
ropos lietuvių studijų savaitėje sų kalbų dikciją. Priedo, šioje 
Chantilly pilyje, prie Paryžiaus. į mokykloje mokytojaudamas, jis j 
duodamas savo dainų rečitalį. | surengė 1973 ir 1974 meta i s a t s - j 
Toliau jis dalyvavo, atlikdamas i kirus dainų (įvairiomis kalbo-i 
solo boso parti jas su kitais t r i - j misi rečitalius. Konservatori- į 
mis vokiečių solistais, pritariant į jos profesorių vertinimu jie ! 
vargonams, chorui i r orkestrui • laikomi Įgudusio ir ta lent ingo 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ABWX)NDITK>NED KOPITCIO* 

ĮLAVINO** 

REpublic 7-86™ REr-'- \c 7-S60I 

U S 

Vv-

kitus lituanistinius mokslus jis j renginiuose koncertuose Miun- \ dainininko dovana rečitalių au-
mokėsi šeimoje ir pradžios mo
kykloje, taip p a t aukštesniojoje 
i r Pedagoginiame lituanistikos 
institute. Pastarosiose mokyk
lose būdamas, reiškėsi save raš-
to darbais tų mokyklų i r ben-' nyčiose. Visuose trijuose kon-
drai lietuviškoje jaunimo spau- certuose buvo atl iktos tos pa-
doje. Lietuvių mokslo ir kury- čios J. S. Bacho kantatos : 
bos simpoziume 1973 skaitė "Gleich wie der Regen und 
paskaitą "J. Karnavičiaus ope- Schnee vom Himmei fealt" opus 
ra "Gražina", kurią vėliau iš- 18 ir 'Got tes Zeit ist die aller-

chene šių metų lapkričio mėnesį, i ditorijos dalyviams. 
Pirmasis koncertas buvo evan-j Dalinantis skausmu su 
gelikų liuteronų Petrikirche, tauto tėveliais, mano i r mano 
antrasis ir trečiasis katalikų šeimos artimais bičiuliais, prisi- • 
Švč. Trejybės ir Trudering baž- į mena Velionies Vytau to žo

džiai: 
"Dievas mane vertina, ka i aš 

dirbu, 
bet J i s mane myli, k a d a aš 

dainuoju!" 
Tikėkime, Jis vertina i r myli 

spausdino žurnale "Li tuanus" j beste Zeit" op. 106. Ansamb- Vytautą Ir dabar , k a d a j is 
(1974 m. 4 n r . ) . 1965 m. Vytau- hui dirigavo dirigentas Kristian mums sustojo i r darbe i r dai-
tas įsi jungė į Lietuvių studentų į von Strauch. Į no j . 

-

tautininkų Korp! 
nia gretas . 

Vytautas N a k a s — muzikas, 
pianistas ir dainininkas. Eida
mas šeštuosius metus, Vytulha-
kas, kaip jį anuo metu -šaukda- j 
vo jo tėveliai, pradėjo akam- į 
binti pianinu savo tėvo studi-1 
joje ir vadovybėje. Muziką jis | 
mėgo ir iš pa t mažens rodė ne- Į 
abejotiną jai talentą. Su tėvu ' 
jis lavinosi muzikoje, o vėliau1 

ir dainavime iki 17 metų! I r j 
t a jų kaip muzikų draugystė 
nenutrūko iki mirties. Visuose 
didesniuose renginiuose Vytau
tas tardavosi su tėveliu, kvies
davosi tėvą į savuosius kon
certus, čikagiškiai muzikos mė
gėjai bei gerbėjai gerai prisi
mena Antano Nako studijos 
mokinių koncertus, kurių baig
minėje programoje tėvas ir sū
ru? (Antanas ir Vytautas Na
kai) atlikdavo pasaulinių kom
pozitorių kūrinius dviem forte- j 
pionais. 

Pianino - fortepiono praktiką 
Velionis Vytautas neužmetė vi
są gyvenimą. Priešingai, tos 
srities studijas gilino pas prof. 
Ganz Roosevelto un'versitete. 
pas Indianos universiteto profe
sorius ir kitur. 

Bene 1965 metais velionis 
Vytautas, susidomėjęs savo 
balsu (bošu), ėmėsi vokalinių 
studijų ir jų nenutraukė <ki pa t 
mirtiee. Vokalines studijas jis 

Neo-L«ithua-; Dar viena sriti3. kur gražiai Mečys Valiukėnas 

A. A. 

JURGIS KUZMICKAS 
KUZMTK 

| 
Gyveno 6728 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 

Mirė gruod. 29 d., 1976, 10:30 vai. vak.. sulaukęs 83 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Skraudžiu parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga (Vasiliaus

kaitė, pagal pirmą vyrą Čepulienė), marti Jean Chepulis, anū
kas Dennis Chepulis. anūkė Susan Pararemos su vyru William 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Buvo amžinas narys T. Marijonų rėmėjų ir §v. Kazimiero 
Seserų rėmėjų draugijų. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 5 vai. vak. Eudeikio koply
čioje, 4605 S. Hermitage Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. sausio 3 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, marti, anūkai ir kiti giminėm. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 927-1741 

MARQUETTE FUNERAL 
T E Y A S IR Š O N U S 
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EHNIŠK:S KOPLYČIOS 

I 
Lietuvos Garbes Konsului, Didžiajam Skautu I 

A D- jonui ! l ! n ,H Rioicifi 
Rėmėjui 

A. f 
mirus, jo žmoną 0N§ BIELSKIENĘ, 
dukrą RŪT$ ir kirus artimuosius nū 
v* 

cia 
Liet, Skautu Sąjungos Ramiojo 
vandenyne Raionas 

!1> 

FREDJį, 
i už]au-

! l 

^ -j u ^ 

Telefonai L 
iouth Her? 

1-0440 ir LA 3-9852 

ap 
S i į l O C a S 

Avenue 
TArds 7-1741-2 

nrus Lietuvos Garbes konsului 

A. I A. Dr. Jonui Juliui Bielskiui, 
jo žmoną ONJį, dukrą RfiTJį, sūnų ALFREDA bei 
artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia ir giliausi 
užuojautą reiškia 

JAV Lietuvii S -
Vs^=fu apygž da 

A. t A. Komp. VLADUI JAKUBĖNUI 
Amžinybėn išėjus, jo žmeną OLG^ ir artimuosius 

H nuoširdžiai užjaučia ir liūdesiu dalinasi 

švč, M. Marijos Gimimo Parapijos 

'Tirus Lietuvos Generaliniam Konsului, didžiajam 
skautu organizacijos Rėmėjui 

A. t A. Dr. Jonui Juliui Bielskiui, 
jo ŽM0N£, sūnų ALFREDĄ, dukrą RCTĄ ir kitus 

timuosius nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu liūd 
Valentinas Varnas 
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X lnž. A Rudžio vedamoje 
lietuvių Forumo radijo progra

moje šį sekmadienį, sausio 2 d., 
dalyvaus rašyt. Al. Baronas, 
inž. J. Jurkūnas, dr. F. Kaunas, 
žurn. Vyt. Kasniūnas. Progra
mos pradžia 12 vai. FM 93. 

X Jaunųjų menininkų paro-
X "Draugas" šiandien išeina Į da Jaunimo centro mažojoje sa-

su kultūriniu priedu. Šiandien įėję atidaroma sausio 7 d., penk-
redakcija ir administracija dir- ! tadienį, 7:30 v. v. 
ba iki 12 vai. Naujųjų Metų 
dieną nedirbs nei redakcija, nei 
administracija. Sekmadienį, sau
sio 2 d., redakcija dirbs kaip ki
tais šventadieniais. 1977 m. 
"Draugo" pirmasis numeris iš
eis pirmadienį, sausio 3 d. 

X Kun. Viktoras Rimšelis, 

X Lietuvių opera yra įtrauk
ta į leidinį lankytinų įvykių ir 
vietų Chicagos apylinkėse. Lei-
nio pavadinimas "What'll We 
Do Today?". 

X Patikslinimas. "Draugo" 
gruodžio 27 d. laidoje užuojau-. 
toje buvo klaidingai parašyta, 

MIC, Chicagos marijonų vienuo-! Irena Juknevičienė, o turėjo bū- į 
lyno vyresnysis, šiandien išvyks- į t i : "Mokytojų sąjungos pirmi- į 
ta į Putnam, Conn., pravesti aš- ninkė Janina Juknevičienė". Už 
tuonių dienų rekolekcijų Nekal- ; klaidą valdybos nariai atsiprašo. 
to Prasidėjimo Marijos seserų x J . Astas, nuoširdus "Drau-
vienuolyne. Grįš Chicagon apie go" skaitytojas Hamiltone, Ka-
lausio vidurį. | nadoje, mums atsiuntė malonų 

x Už a. a. solisto V y t « ^ ! ? ^ k u ™ n e ' . . b e k ° k i U ' r a ' 
Nako sielą šv. Mišių metu Svč 

IŠ ARTI IR TOLI 
Mftšfcjt l i f t u i k° 3 ^ r m o J e buhalteriu. 

I — Berlyne, M. Žilinsko bute 
— Rosario LB valdyba su-1 įvykusiame apylinkės narių su

šaukė visuotiną narių susirin- j j ^ # * M pirrnininkavo M. Bra-
kimą, kurį atidarė pirm. J. Pa- ^en^ 
pečkys, pakviesdamas sekreto
riauti kun. A. Švedą. Pirm. P. 
Papečkys padarė pranešimą apie n e š i i n ų n a r i a i pa«yrė, kad "per 
nuveiktus darbus, o revizijos ko- p r a e i t u s m e t u s b u v o sušaukti 
miteto pirm. A Matulis prane- į d u s u s i r i n k i m a i paminėtos Lie-
šė, kad kasa ir iždo knygos ve- t u v o s nepriklausomybės paskel 
damos rūpestingai. Iždininkas j b i m o m e t i n ė s > Susikaupimu pa-

Plepys pranešė, kad S v a l j g e r b t a rniruai a p v l i n k ė s kontro-

8ekretoriavo A Murai-
tis. Iš pirmininko M. Žilinsko 
ir iždininkės M. Brakienės pra-

Dielininkaičio kuopos ateitininkai gieda kalėdines gies mes ateitininkų Kūčių metu. 
yba savo darbą baigė su išde 

Nuotr. J. Kuprio į esančia suma 1,520,950 pezų. 
Valdybos sąstatas paliko be jo-

A 

M •A i i A n YLINKĖSE 
MOTERŲ KLUBAS APIE 

STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ 
dr. Balio Sruogos netekimo jos laikotarpis. 
nepalaužė. 1948 metais Bonnos Didelė padėka priklauso kny-
universitete gavo filosofijos gos autorei, kuri kantriai rinko 

r daktarės laipsnį. Apsigyvenusi knygai medžiagą įvairių univer-
; JAV dėstė Auroros kolegijoje.; sitetu bibliotekose ir kongreso 
I Yra viena iš Chicagos aukštes-' bibkotekoje Washingtone. Prof. 

M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje, Marąuette Parke, 9:30 v. 
r. giedos sol. Arnoldas Voketai-
tis, gros smuikininkas Povilas 
Mariukas, vargonais palydės 
muz. Alvydas Vasaitis. Laido
jamas šiandien, gruodžio 31 d. 

X Kun. Eduardas Abromai
tis, buvęs Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonu, dabar gyvenąs Flo
ridoje, atsiuntė šimtinę apmo
kėti už dvi prenumeratas, kalė
dines korteles ir kalendorių. Tai 
yra metinė dovana, kurią gerb. 
kunigas atsiunčia kasmet. Jo 
dovana yra nuoširdžiai įvertina
ma. 

šo: "Tegu Naujieji Metai būna 
"Draugui" gražus ir sėkmingi. 
Pakilus laikraščio leidimo išlai
doms, randu reikalą padėti ir 
siunčiu 10 dolerių auką". Nuo
širdžiai dėkojame. 

X Mokyt A Venclovas, Cice
ro, BĮ., buvo į "Draugą" atvy
kęs, padėkojo dienraščio vado
vybei už gerą informaciją, dė
mesį Lietuvių Bendruomenės 
veiklai, o ypatingai už gerus 

Gruodžio 19 d. Liet. Mot. fed. 
Ch-cagos klubas suruošė ne ei 
line popietę. Susirinkę svečiai 
buvo supažindinti su prof. dr. 
V. Daugirdaitės - Sruogienės 
knyga "Lietuvos Steigiamasis 
Seimas", išleista Vliko Steigia-
mojo Seimo 50 metu sukakčiai *fv\U *™&*y* ***** ^bai 

įdomių faktų iš autores gyve
nimo. 

lierė Leškevičienė. Į apylinkę 
Į3'.oJG 7 nauji nariai. Į naują 
valdybą išrinkti: pirm. M. 2*-

kių pakeitimų. Ateinančių dvie- i i n f i k a s ? s e k r ^ Muraitls, ižd 
J. Bu -.tins ir kontroliere V. Vait-
kutė-Olschan. 

jų metų valdyba: pirm. — Jo
nas Papečkys, vice-pirm. — Pet
ras Daugis, sekr. — Vincas Se
niūnas, jo padėj. — Tamara 
Klimaitė de Routaboul, ižd. — 
Tomas Plepys, ižd. pad. — Juo
zas Guzas. Nariai: K. Kiškis, 
A Kalainienė, J. Plepienė, O. 

paminėti. Pagrindiniai kalbė
tojai buvo adv. Liudas Šmulkš
tys ir prof. dr. J. Puzinas. 

. Papečkiecė, O. Jaščiukienė, E. 
nes htuamstkos mokyklos ir dr. J. Puzinas, vie-ias is knygai ; G u z i e n ė R e v i z k o i m s i j a : p r m . 
Liet. Mot. fed. Chicagos klubo komisijos leisti narių, sumaniai; ^ Matulis sekr N Ka-
-teigėjų bei aktyvi jos narė. suderinęs Vliko narių pastabas!

 b a l č i u k a s n a r y s __" A Var lys . 
• su autorės mintimis, prisidėjo M o k e s č i ų ' rinkėjas ir "Laiko" 

prie knygos išleidimo. Knyga, į g a l i o t i n i s R o s a r i o — ^ __ 
kiek sąlygos leido, autorės laba! AntSLWi3 Latvėnas. 

Prof. dr. J. Puzinas kalbėjo 

ga jis įteikė apylinkės valdy
bos 25 dolerių auką. Dėkojame. 

X Stasė Estkienė, Chicago, 
m., parėmė savo dienraštį auka. 
Dėkui. 

x Tomas ir Gertrūda Karai, 
Waukegan, BĮ., yra nuolatiniai 
"Draugo" rėmėjai. Neseniai 
jie, atnaujindami prenumeratą, 
vėl atsiuntė didesnę auką. Dė
kojame. 

x Eduardas Sipavičius, Chi
cago, BL, aukojo 10 dolerių. La
bai ačiū. 

vai. vak. Marijos' X "Laisvoji Lietuva" kviečia 
aukštesniosios mokyklos salėje į Naujųjų Metų sutikimą Balio 
atliks taip pat dainų ir tautinių Pakšto salėje. Staius rezervuoti 
šokių programą. Šios iškilmės tel. 476-3371. Bilietus bus dar 
ruošiamos arkivyskupo Jur-

Adv. L. Šmulkštys kalbėjo apie pač ą knygą, primindamas, 
apie knygos autorę, pabrėžda- k a d senais laikais Lietuvos is-
mas, kad lietuvė visais laikais toriniai įvykiai buvo aprašomi 
buvo vertinga vyro talkminkė. svetimtaučių. Nepriklausomy-
Viena iš tų mūsų tautos moterų kės laikais pradėjo rašyti lietu-
yra prof. dr. Vanda Daugir-; viai istorikai. Bet tai buvo te

vedamuosius rašinius. Šia pro- d a i t ė . Sruogienė. Jaunutė, vos Dai trumpas laikotarpis. Dabar 

X Lietuviškos mišios, sukom
ponuotos muz. A. Mikulskio, 
pirmą kartą Chicagoje bus gie-j 
damos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Brighton Parke, sau
sio 23 d. 1:30 vai. p. p. Tas 
jaišias Čiurlionio ansamblis gie
dojo Eucharistinio kongreso 
me.u Philadelphijoje, Pa. ka
tedroje. Čiurlionio ansamblis 

18-kos metų, Vanda Daugirdai
tė, gyvendama toli nuo Lietu
vos, jau buvo susipratusi lietu
vaitė su tvirtu nusistatymu ge
rai išmokti lietuvių kalbą. Ji 
yra istorinės Lietuvos bajorų 
žeimos atžala ir jau ankstyboje 
jaunystėje jungėsi į "naujos 
gadynės" susipratusių lietuvių 
eiles, vėliau atkūrusių nepri 

Lietuvos istorija yra klastoja
ma okupanto, todėl išeivijoje gy
venantiems mūsų istorikams 
tenka atsakinga pareiga. Dar
bas yra sunkus, nes istorinė me
džiaga yra išsklaidyta po įvai
rius archyvus ir kai kuriais at
vejais neprieinama: Apie Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą oku-

rūpestingai paruošta. — Lietuviškos vestuvės. Ju-
Autorė prašė, kad knyga bū- a n a Mikalonytė ir Jonas Rikar-

tų platinama ir tokiu būdu bū- das Kalvelis susituokė gruodžio 
tų sumažintos padarytos išlai- 30 d., o Nelida Marija Zavic-
d-s, o jaunoji karta sužinotų, kaitė ir Jonas Karolis Baitrūna.-
kaip lietuvių tauta tuo metu tuokiasi sausio 8 d. 
buvo subrendusi valstybiniam 
gyvenimui. Knygą buvo gali- VOKIETIJŲ J C 
ma įsigyti salėje. __ A. a. Antanas Petrulaitis 

Baigdama oficialią popietės mirė 1976 m. lapkričio 16 d., ry-
dalį, klubo pirmininkė M. Mar- tojaus dieną, palaidojęs sūnų 
cinkienė paskaitė iš J. Tumo- Raimundą. Palaidotas šalia sū-
Vaižganto raštų, kur jis aprašė naus. Laidojimo apeigas atliko 
seimo atstovų susirinkimo die- t Je patys kunigai kaip ir sū-
ną ir kaip tauta tą dieną išgy- R a ^ s . Buvo gimęs 1920 m. K . 
veno su džiaugsmu virpančia šir- 23 Maspečiuose, B.ržų apskr. 
dimi. P. Vaitaitienė paruošė La**ė B i r žU gimnaziją iki 

pantas nenori nė prisiminti, to-! s t a ] u g į ^ šakutėmis, o auto- patriacijos 1941 Po 
re-

karo stu-

— Muenoaene Ratuko, lietu
viškojo jaunimo sambūrio — 
nariai pasiskirstė darbu ir pa
reigomis. Taip atsirado Ratu
ko reprezentante, šokių moky
toja, korespondentė, lietuvių 
kalbos mokytoja, finansų tvar
kytojas, dainų mokytojas, da 
fotografai, archyvaras, spaudos 
stkėja ir k L Jų pavadinimai 
nusako darbo sritį. Pradėtos 
siūti tautinės lėiės ir repetuoti 
tautiniai šokiai. 

BRAZILIJOJ 
— šv. Juozapo lietuvių baž

nyčia pašventinta prieš 40 me
tų — 1936 vasario 16. Sukaktis 
parapijoje paminėta spalio 31 
ypatingose pamaldose, lapkr i 
čio 15 vėtra nuvertė prieš baž
nyčią stovintį kryžių, pastatytą 
1949 metais kun. J. Kidyko ves
tų rekalekcijų metu. Tai pirmo
ji Pietų Amerikos lietuvių baž
nyčia, kurioje 35 m. klebonavo 
prel. Pijus Ragažinskas, o šiuo 
metu kun. Juozas Šeškevičius, 
talkinamas kun. Felikso Joku-
bausko, 

i klausomą Lietuvą. Iš tėvo K | k i u būdu apie šį svarbų mūsų r ė s stalą puošė rankų darbo ka- ėijavo Torino mieste, Italijoje.; — Pranciškonas kun. Juozas 

gio Matulaičio mirties sukak
čiai paminėti. Koncertui bilie
tai gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69 St , Chicago, m . 

X Aukų atsiuntė: po 4 doL 
— Ant. Noruišis, V. Tamoshai-
tis, K. čiočys, P. Paškauskas; 
po 3 dol. — W. Manaika, Z. Gry-
binas, J. Lašinskas, T. Bukavec-
kas, Gr. Balsys; po 2 dol. — 
R. Lukas, J . Jonaitis, V. Juške
vičius, Danutė Ščepavičius. 

X 1977 metams kelionių ) 
Lietuvą tvarkaraštis jau nusta
tytas — registruokitės iš anks
to — turėsite geresnį pasirinki
mą. Taipogi turime įvairių orga
nizuotų kelionių: į Karibų Jūros 
salas, Meksiką, Hawajus ir ki-

galima gauti prie įėjimo, (pr.) 
X SPAUDOS BALTUS, ruo

šiamas Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybos, įvyks 
1977 m. sausio mėn. 29 d. Mar-
tiniąue pokylių salėje. Stalus 
rezervuoti ir bilietus įsigyti pas 
& s £ Janušaitį, 2534 W tst 69tb 
str. Paramos parduotuvėje. Te
lefonas 737-3332, arba vakarai? 
737-173L (pr.) 

v Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Rensbaw. Inc^ patarnauja ak
cijų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 232-0560. 

(pr.) 
X SoL Stasio Baro operų ari

jų plokštelę, antroji laida, įdai 
! nuota su Stuttgart'o simfoniniu tas šalis; papigintu skridimu 

(charters) į įvairius pasaulio j orkestru, diriguojant Dariui La 
kraštus. American Travel Ser- pinskui, jau galima įsigyti pas 
vice Bureau, 9727 S. Western platintojus arba Serida Records 
Ave., Chicago, BL 60643, tel. 3723 W. 68th St . Chicago, m 
(312) 238-9787. (sk.) 60629. Kaina $7.00. 

X RAŠOMOSIOS ma*. 
raidynu, visom kalbom. GAIDOM, Ti 
suose modeliuose gaunamos CHICA 
GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 478 
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savtafn 
ko: J. U Giedraitis, 10 Barry Dr.. F 
NorthDort. N. Y. 11731 (sk> 

X NAMAMS PIRKTI PA- j 
SKOLOS duodamos mažais me 
nesiniais įmokėjimais ir prieina 
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (pr.) 

X V LTS ŠVENTOS LEIDI 
NYS-PROGRAMA, didelio for
mato, gausiai jliustruotas. gau 
namas: DRAUGAS, 4545 W.; 
63rd St., Chicago, UI. 60629. 
Kaina su persiuntimu $2.50. 
Paskubėkite įsigyti šį istorinį 
leidinį, neg eautar m»di<VHi» 
•kai&u* 4ifc^ 

X Akiniai 
vų. Kreipkitės į V. 
Optieal Studio, 7051 
nsw. TeL 778-6766. 

(sk.) 

i Lietu 
Karosai tę 

S. Washte-
(sk.) 

X Romas Paulėnas. naujas 
brokeris padeda nupirkti, par
duoti stakus, options, bonus ir 
fondus. Reikalui esant kreiptis 
Rodman & Rennhaw. (312) 
^32-05(50 fBk 

STASĖS FA5HI0NS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 438-4184 
Sav. Stasė BacevUtfen* 

Daugirdo paveldėjo meilę dar
bui, pareigai ir savo tautai. 
Siekė aukštojo mokslo ir tapo 
pedagoge, visuomenininke, pas-
kaitLiinke, mokslininke istorike, 
knygų ir straipsnių autore. Iš
gyventa tragedija dėl vyro prof. 

X Datt. Vytautas Virkau yra 
padaręs aplanką Petro Melniko 
romanui: "Debesys ir proper
šos", kuris netrukus išeis iš spau 
dos. Leidžia Lietuviškos kny
gos klubas. 

x Kostas Bružas, Homewood, 
, Dl., pasveikino mus Naujųjų 
i Metų proga ir atsiuntė 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Edmundas Korzonas, Chi
cago, UI., žinomas teisininkas, 
prie prenumeratos mokesčio pri
dėjo 10 dol. auką. Dėkojame. 

X Rimas Bakaitis, Chicago, 
IU., aukojo 10 dol. Dėkui. 

x Sveikindami Naujųjų Me
tu proga, po 5 dol. aukojo: 

Z. Krasauskas, Chicago, 
Edv. Pocius. Chicago. 
Jonas Stočkus, Chicago, 
Jonas Živatkauskas, Chicago, 
Giedrė C. Mickus, Granada 

Hill, 
Juozas Grabys, Winnipeg, 
A. Sakus, Mississauga. 
Labai ačiū. 
x Aukų po 7 dolerius at

siuntė : 
Juozas Kukarskas, Balti-

more, 
Aldona Labanauskas, Chi

cago, 
Z. Obelenis, Richmond Hts. 
Visiems maloniai dėkojame. 
X Po 5 dolerius aukcjo: 
Kazys Šepetka, VVatetaury, 
Br. Rakauskas, Toronto, 
Petras Sidaras, Toronto, 
Julius Karsas. Chicago, 
Kazimieras Grisioms, niiicago, 
Stasys Misiūnas, Berwyn. 
Labai ačiū. 
X Po 5 dolerius aukojo: 
Jonas Valaitis, Chicago, 
Dana Kavalienė, Chicago, 
W. Mačiunskas, Glendale, 
Aldona K. Rugis, Chicago. 
A. Griškėnas. Chicasro. 
Visiems tariama ačiū. 

tautos įvykį gali rašyti tik išei- l ė d i n i a i šiaudinukų ornamen 
vijoje gyveną istorikai. Prele
gentas vaizdžiai kalbėjo apie 
įvykius, Steigiamąjį Seimą, jo 
paruošiamuosius darbus, politi
nę to laiko padėtį, atstovų į sei
mą rinkimą, polianių grupių 
agitaciją ir t. t. 
veikloje dalyvavo 
r.ors dar nepakankamai politiš
kai subrendusi, bet su dideliu 
dėmesiu sekusi partijų atstovų 
kalbas ir kartais į jas labai kar
štai reagavusi, 
praėjo ramiai, 

tai. 
E. Diminskienė 

VYRESNIŲ PILIEČIŲ 
PRIEŠKALfcDrNIS POBŪVIS 

Damen ir 68 gatvių sankry-
Rinkiminėje J ^ metodistų parapijos salėje, 
visa tauta, m e r 0 Rįchard Daley pastango

mis yra įruošta senesniems 
žmonėms valgykla (tokių val
gyklų Chicagos mieste yra ga
na daug). Valgyklose už pusę 

Patys rinkimai dolerio gaunami neblogi pietūs 
juose dalyvau- padėkos dieną vsi buvo va^šina-

Vokietijoje tarnavo amerikiečių Markalonis baigė metų kursą 
LS lietuvių kuopose. 1976. XI. 6 vienuolijos centre Petrcpolyje 
susituokė su Elena Šucaite iš prie Rk) de Janeiro ir sugrįžta 
Lietuvos, bet tegyveno 10 dienų, prie darbo Borba prelatūroje 
Iki mirties dirbo vienoje staty- pietų Amazonėje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
DUNNE — DEMOKRATŲ 

PIRMININKAS 

jant 90 Cc krašto gyventojų. 
Rinkimuose dalyvavo ir mote
rys. Į seimą buvo išrinktos aš
tuonios atstovės. Prezidiumo 
pirmininkė Gabrielė Petkevičai
tė pasakė šiuos reikšmingus 
žodžius: "Priešo norėta lietuvių 
vardą, net tautos atminimą iš- b u v 0 l a į a i g e r i p i e t ū s > Pasikei-
brėžti iš istorijos lapų. Prieš jį s t a kalėdinėmis dovanėlėmis, 
stojo saujelė savo tautos mylė-;. pagiedota kalėdinių giesmių, 
tojų, kurių didžiausias pasiryži- į sakyta kalbų ir sveikinimų, 
mas ginti ją iki paskutiniųjų. I * lietuvių vardu sveikinimo 
Nors tos grumtynės tęsėsi ilgai,' k a l b ą p a s a k ė A. Bagdonas ir 
tačiau tautos sielos nenusmaugė 

mi kalakutiena, daržovėmis, vai
siais ir kepsniais. Gruodžio 23 
d. pietų metu buvo suruoštas 
prieškalėdinis pobūvis. Prieš 
pietus susikaupimo žodį tarė 
sekretorė Francis Powell, maldą 
nukalbėjo Mattie Butler. Po to 

Ji liko gyva". 
Klausytojai buvo nukelti min

timis į tuos laikus, kai iš pele
nų ir griuvėsių kilo gražus ir 
brangus Lietuvos valstybės rū
mas, kai išvargusi tauta, sukau-

Robertas Kosmanas, pasiūlyda
mas pagerbti mirusį Chicagos 
miesto merą R. Daley. Susirin-

pagerbė velionį. 

MERAS BELANDIC 

Vieton Daley išrinktas nau
jasis laikinis meras Michael 
Bilandic gyvena Bridgeporte. 
tik už keleto namų nuo Daley 
šeimos. Jis yra nevedęs, gyvena 
su motina. Bilar^'c turi savo 
advokatų firmą. 

INKSTŲ PERSODINIMAS 

Per 11 mėnesių Ulinois valsti 
joje įvykdyti 125 inkstų perso
dinimai, paimant inkstus iš mi
rusių. Tačiau kilo bylos dėl to 
ir dabar jaučiamas trūkumas 
inkstų persodinimui ligoniams. 

BRANGSTA VANDL'O 

Chicagos miesto taryba pakė
lė mokesčius už nuosavybes ir 
už vandenį. Dabar namų savi
ninkas už vandenį vieton 52 dol. 
per metus mokės 62 dol. 

MHESTO TARYBOJE 

Laikinu Chicagos miesto ta
rybos pirmininku išrinktas 10-to 
vvardo aldermanas Edward R. 
Vrdolyak. Norėta patenkinti ir 
Chicagos lenkus, tai Kazimieras 
C. Laskowski, iš 11 vvardo, įs
linktas vicemeru ir, jei dabar
tinis meras Bilandic mirtų ar 
dėl kitos priežasties negalėtų 
eiti pareigų, Laskovvski jį pava
duotų, kol būtų išrinktas nau
jas. 

MERO RINKIMAI 
Naujo Chicagos mero rinki

mai bus birželio 20 d., pirminiai 
balsavimai — apie bal. 26 d. 

KAPINIŲ STREIKAS 
Chicagoje streikuoja 26-šių 

stambesnių kapinių darbininkai. 
Katalikų kapinėse streiko nėra, 

j Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai: kalba mokyklos direktorė V. Augulytė; sėdi į nes arkivyskupija su savo kapi-
(iš k. į d.) kun. L. Zaremba. S.J., J. Budrienė, tėvų k omiteto atstovas A. Tallat-Kelpša, R. Gelažienėj •. <»-_v,;T,5„w11 „ n : i 0 iftr.t-r 1 A 
kun. G. Kijauskas. S.J., kanklių mkt D. Cepulytė, A. Malėnienė, D. Grigaliūnienė, R. šilgalienė, St. Stasie- | 4 . ų un.ja lapnr. i a. 

I nė, A Miškiniene. O. Žilinskienė. E. Mackevičienė, J. Dunduras. (Trūksta J. Vyšnionio. muz. A. Mikulskio, | ̂ ^ sudariusi sutarti trejiems 
i U. Stasaitėa ir bibliotekos vedėjos D. Staniikienėa.į Nuotr. J. VvSaionio ' metam* 

Kra
tų partijos pirmininku, vieton 
mirusio Daley. išrinktas apskri-

Pietums renkasi didokas skai-! ties tarybos pirmininkas George 
čius lietuvių. Valgyklos perso- i VV. Dunne, 63 m. Pažymėtina, 

pusi savo jėgas, svetimų valsty- nalas tvarkingai ir mandagiai kad jis noriai bendrauja su lie-
bių atstovų akivaizdoje pakar- aptarnauja lankytojus. Vyriau- tuviais, yra lankęsis "Drauge". 
tojo nepriklausomybės prokla- sia tvarkytoja, kuri pasiruošus j 
maciją, pareiškė visos tautos visiems padėti, yra Francis ir kitomis lengvatomis, čia duo-
r.orą tvarkyti savo kraštą de- Powell, šeimininkės — Irma darni sveikatos patarimai, kar-
mokratiniais pagrindais ir tas Bernes, Drusela McClain, Helen tais yra tikrinamas kraujo 
teises, jei reikės, ginklu apginti. Steadman ir Harold O'Connor. spaudimas, klausa, rengiamos 
Tuo svarbiu įvykiu buvo prade- Apylinkės vyresnio amžiaus lie- išvykos, lankomi filmai ir teat-
tas ic T. tuvos gvvenimo tuviai gali pasinaudoti pietumis rai J. Kaunas 


