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"LKB Kronika" Nr. 28 

Pasmerkta be kaltės 
Nijolės Sadūnaites suėmimo aplinkybes 

(Tęstnvs 8 vakar dienos) 
Saugumiečiams patalkininka

vo Nijolės pusbrolis Vladas Sa-
dunas. Saugumo nurodymu, jis 
važinėjo pas gimines ir klausi
nėjo, ar Nijolė nedavė kam nors 
skaityti "LKB Kronikos'*, reli
ginės literatūros, ar nepasakojo 
apie "LKB Kronikos" leidėjus ir 
1.1. Pas pusbroli Vytautą Sadū-
ną jis buvo nuėjės su saugumie
čiu. 

19*T5 kovo 25 Regina Sadūnie-
nė (Vlado Sadūno žmona) nu-
neSė i Saugumo komitetą "LKB 
Kronikos'* 8- jį numerį, nors teis 
me ji pasakė, kad minėtą nume
rį radusi ant vyro rašomojo sta
lo, bet iš kur jis atsiradęs, ji ne
žinanti. Nijolė jai skaityti nieko 
nedavusi. 

Vladas Sadunas paliudijęs, 
kad Nijolė davusi skaityti 
"LKB Kroniką" ir knygą ''Si
mas". 

Liudininkas mokyklos direk
torius Povilaitis (žr. "LKB Kro
nikos" Nr. 8) liudijo, kad moks 
lervio Roberto Andrijausko lai
dotuvėse, kurios buvo su bažny
tinėmis apeigomis, dalyvauti 
moksleiviams nedrauoes, nes 
laidotuvės vyko mokslo metų pra
džioje, Povilaitis pasimetė ir at
sakei kad tai neturį reikšmės. 
Taip ir liko neaišku kada direk
torius sakė teisybę ir kada mela
vo Povilaičio liudymui patvirtin
ti į teismą nebuvo iškviestas nė 
vienas moksleivis. 

Saugumas surado dar vieną 
liudininką, sutikusį paneigti 
"LKB Kronikos" 8-me numeryje 

Saugumo užverbuoti gimines 

atspausdintą žinutę (tą reikiamą 
numerį į Saugumo komitetą nu
nešė R. Sadūnienė) tačiau tar
dytojai blogai paruošė teismui 
direktorių Povilaitį, ir jis pamir
šo tardymo metu savo duotus 
parodymus. 

Liud'ninkas Kušleika teisme 
patvirtino "LKB Kronikos" iškel
tų faktų teisingumą, patvirtinda
mas, kad jo sūnų tikrai vertė ra
šytis j pionierius. 

Per 8 mėnesius saugumo dar
buotojai nerado liud'ninko, ku
ris paneigtų nors vieno "LKB 
Kronikos" fakto teisingumą. Ne
rado, nes neteisingos informaci-

"Miisų tarybinėje tikrovėje 
viskas priimta vadinti kitais 
vardais: tiesa vadinama melu, 
gėris — blogiu, tikrovė — 
šmeižtu. Tautos didvyriai — 
nusikaltėliais arba kriminalis
tais". 

jos "LKB Kronikoje" nebuvo. 
Teisėjas Kudriašovas ir proku

roras Bakučionis ž'nojo Nijolės 
gynimosi kalbos turinį ir, bijo
dami, kad Nijolės kalbos neiš
girstų liudininkai, visus išvarė iš 
teismo salės, leido pasilikti tik 
jos broliui. Teismo pradžioje pro
kuroras patarė Nijolei nesakyti 
gynimosi kalbos, tada būsianti 
galimybė sumažinti bausmę. Ni
jolė pasipriešino: "Aš ne speku
liantė ir savo įsitikinimais nespe
kuliuoju". 

Vėliau užs*enio spauda rašė: 
Teisme teisiamoji pasikeitė vie

tomis su prokuroru. Nijolė, saky

dama savo kalbą, tapo prokuro
re, o Bakučionis — teisiamuoju. 

Prokuroras Bakučionis savo 
kaltinamoje kalboje pripažino, 
kad L:etuvoje dar yra tikinčiųjų 
teisių pažeidimų. 

1975 birželio 17 teisėjas Kud 
riašovas paskelbė teismo nuo 
sprendį: "Už 'LKB Kronikos' dau
ginimą ir platinimą baudžiama 
laisvės atėmimu trejiems me
tams, atliekant bausmę griežto 
režimo lageriuose ir ištrėmime 
treiiems metams". Tai labiau pa
našu į aklą barbarišką kerštą, 
neccu į teisingumo aktą. 

Po teismo tardytojas Pilelis 
Nijolei prasitaręs: "Pagal pada
rytą nusikaltimą, gavai per dide
lę bausmę". 

Vienas ligonis rašė Nijolei į 
lagerį: "Mūsų tarybinėje tikrovė
je viskas priimta vadinti kitais 
vardais: tiesa vadinama melu, 
gėr"s —blogiu, tikrovė —šmeiž
tu. Tautos didvyriai —nusikal
tėliais arba kriminalistais". 

Šių žodžių teisingumą patvirti
na teisminis sus'dorojimas su N. 
Sadūnaite. Byla buvo grubiai su 
fabrikuota, net; liudiningai 
(Povilaitis ir Vladas Sadūnas) 
specialiai saugumo pap'rkti ir 
paruošti. 

Vladas Sadūnas, būdamas iš
gėręs, prisipažino giminėms, kac 
saugumas privertęs jį duoti pa
rodymus, kad Nijolė jam davu
si skaityti kelis numerius "LKB 
Kronikos" ir knygą "Simas". Gi
minės jo paklausė, kodėl jis to 
nepaaiškinęs teisme. Jis atsakęs 
kad tada saugumas jam būtų gal
vą nuėmęs. 

(Bus daugiau). 

"Dievas ir Tėvyne" Nr. 2 

Kovoje už tiesą 
Ktm. Antano Yliaus kančfrį kelias 

būsiu priverstas baisiai žiauria 
užprotestuoti — susideginant. 
Tas mano protestas niekam gar
bės nepadarys. 

13 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Pažadas susideginti! 

niekada nė nesvajojau daryti. Vi
sur nutylima, ką aš bandžiau, 
bet nespėjau padaryti. 

Prieš kiek laiko antspaudas 
man buvo priskirtas. Dabar jis 

Antireliginė propaganda su- pr imestas kun. J. Lelešiui. Propa-
kombinavo perdėm mane šmei- g a n d i s t a i g e r a i žino, kas ano 
žiantį filmą "Kryžiausj šešėlyje". a n t s p a u d o a u t o r i us . Kodėl jam 
leni pavaizduotas Skardupių baž- negrasinama? Mat, jis agrono-
nyČios rūsys su daugybe ginklų m a s _ neefektinga. 
ir vadinamų banditų. Skardupių n g a i ^ ė ^ . m a n i a u n u s i b o s 
bažnyaą aš pats stačiau, l en po m a n e ^ ^ ^ m a n o ^ j i e 
grindimis jokio rūsio nėra. Kaž- p a d a r ė ĮJ^ k a d p a g a l p r i n d . 
Kas filme šaukia, kad aš atim- ^ a b u n o d i s c e o m n e s g a , ė t ų 
davęs iš motinų vaikus ir juos k a l t n t i v i s u 5 k u n i g m . D a b a r m a _ 
^ ^ a u- tau, kad gana tylėti. 

1961 m. Ariogalos girininkijo- Toks šmeižikiškas kunigų dis-
je, Birsėno eiguvoje mane filmą- kreditavimas yra sąmoninga ir 
vo, kertantį per mišką trasą atvira kova prieš religiją, 
aukštai elektros įtampai. Aš ten Tokie kovos metodai kovoto-
genėjau medį ir dainavau "Au- jams garbės nedaro. Kovotina 
go girioj ąžuolėlis..." Filme gi garbingais g'r.klais — priešin-
pava'zduotas kertantis žmonėms gaiš tikro mokslo aigvruenUus, o 
galvas. Ar tai ne šlykščiausias ne melu ir šmeižtu klaidinti vi-
tikrovės iškraipymas? suomenę. 

Vilniaus ateistiniame muziejų- Tad prašau D. G. Prokurorą 
Je vienas stendas taip sutvarky įsakyti išimti iš apyvartos aną 
tas tarsi aš tikras žmogžudys, filmą, pertvarkyti minėtą sten-
Tokią išvadą ir padarė Danguo- dą, sudrausti propagandą, kad 
lė Repšenė "Tiesoje" 1974.1.12. akiplėšiškai neiškraipytų tikro-
Laikraščiuose, brošiūrose nuo- vės. Jeigu į mano žodinį prasy-
Ut man primetama tais ko almą neatkreipsite dėmesio, tai aš 

Šiupyliai, 
1974.II.2 

Kun. Ant. Ylius, 
Šiupylių klebonas. 

Tur būt. Šiaulių rajono vykdo
masis komitetas jau žinojo apie 
jo pareiškimą, nes vasario 6 at
vykusį į administracinį teismą 
kun. A. Ylių pasitiko be ypatin
go įtūžio. įvyko toks pokalbis: 

— Kodėl gyveni neprisiregist
ravęs? 

— Todėl, kad niekas ir niekur 
neregistruoja. 

—Kodėl neregistruoja? 
— Iš kur aš galiu žonoti? 

—Už pasų nuostatų pažeidi
mą mes turime jus bausti admi
nistracine tvarka. 

—Arsri nuo manęs priklauso 
registracija? 

— Reikėjo anksčiau rūpintis 
— Aš nuo pat atvykimo die

nos bandžiau, bet nieko neišėjo. 
Argi jūs galite mane bausti už 
ta', kas ne nuo manęs pr'klau-
so? Argi aš pažeidžiau pasų nuo
status? Argi ne tie pažeidė, ku
rie neregistruoja? Juos bauskite. 
Aš gi parakiau j Vilnių du raš
tus: Religinių kultų įgaliotiniui 
ir Vidaus reikalų ministerijai, bet 
atsakymo dar nėra iš niekur. 

(Bus daugiau). 
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Visi ukrainiečių vyskupai mirė 
kalėjimuose 

Kardinolas Slipyj apie ukrainiečių kančias 
Roma. — Romoje prasidėjo 

Sacharovo vardu^vadinamo teis
mo sesija, kur lietuviams atsto
vauja rašytojas Tomas Venclo
va. Iš to teismo, kur renkami ir 
nagrinėjami sovietų nusikaltimai 
prieš žmogaus teises, LrPI patei
kė ukrainiečių kardinolo Josyf 
Slipyj kalbą. Kardinolas, 18 me
tų praleidęs kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, pasakojo: 
"Visi vyskupai, su vienintele iš
imtimi, kuria esu aš pats, mirė 
kalėjimuose arba ištrėmime. Aš 
ir dabar tebenešioju tenai patir
tas žaizdas ir fizinio kankinimo 
randus". 

Kardinolas pateikė kiek skai
čių: kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose mirė 1,500 ukrai

niečių katalikų kunigų; šimtai 
tūkstančių ukrainiečių perėjo ar
ba ir negrįžo iš tokių stovyklų 
vien tik už tikėjimą ir ištikimy
bę savo Bažnyčiai. Katalikų (uni
tų) Bažnyčia po II pasaulinio ka
ro prievarta buvo sujungta su or
todoksų Bažnyčia. Po II pas. ka

ro sovietų aneksuotose žemėse 
buvo 3,040 ukrainiečių .parapijų 
su 4,195 bažnyčiom, šiandien 
nėra nei vienos bažnyčios ar kop
lyčios, nei vienos parapijos. 

Po kardinolo kalbos plojo ne 
tik tikintieji, bet ir ateistai, rašo 
UPI. 

Etiopams blogai 

Nairobi - -Etiopijos kariuo
menės daliniai, spėjama, keli 
tūkstančiai vyrų, Ogaden dyku
moje buvo apsupti ir bus arba 
sunaikinti, arba somaliečių suki
lėlių paimti į nelaisvę, praneša
ma Kenijoje. Strategiškai svarbi 
tvirtovė Harar už kelių dienų 
gali patekti į sukilėlių rankas. 

Ottavva, - Kanados ministe-
ris pirmininkas Pierre Trudeau 
atsistatydins, je? Quebecas balsa
vimo keliu nutars atsiskirti, sa
kė jis pats. 

Gali pasikeisti 
Australijos valdžia 

Canberra. — Gruodžio 10 bus 
Australijos rinkimai. Paskutiniai 
viaiomenės tyrimų rezultatai ro
do, jog buvusio premjero, dar-
biečių vado Gough Whitlam, 
markė kyla, ir dabartinė libera
lų - nacionalistų Malcolm Fra-
ser vyriausybė gali kristi. 

Kareiviai saugo 
kasyklas 

Bukareštas. —Rumunijos ka
riuomenės daliniai ir šiandien 
tebelaikomi Jiu slėny, kasyklų 
rajone, kur rugpiūčio mėnesį dvi 
dienas streikavo ir maištavo 
35.000 angliakasių. Nėra ramu 
ten nei dabar, praneša lankęsi 
Rumunijoje. 

Bukareštas. — Jugoslavijos pre 
ridentas Tito kitą mėnesį lanky
sis Rumunijoj. 

Amin keršys 
amerikiečiams 

Washingtonas. —Valstybės 
departamentas nutarė išprašyti 
Ugandos lakūnus — studentus, 
atsisakė leisti parduoti tris heli
kopterius ir keleivinį lėktuvą 
Boeing 707. Visą tai Idi Amin 
naudoja prieš savo piliečius, te
rorą tik dar labiau stiprina. 

Kai tai sužinojo Aminas, pa
grasino, kad dėl to nukentės ame
rikiečiai Ugandoje. Jų ten yra 
240. Kampa los radijas pranešė: 
"Amin įspėjo Ugandos saugumą 
sekti visus amerikiečius, o pats 
Amin inspektavo misionierius Ft. 
PortaI misijų centre". 

Mirė seru MeClellan 
Washingtonas. - Vakar mirė 

senatorius John McCiellan, de
mokratas iš Arkansas. Kongrese 
išbuvo 43 metus. Sveikatos su
metimais žadėjo kitais metais 
daugiau nekandidatuoti. 

. • • • / * . " . • * • • • 

$&r&r- 4 

E Metropolitan ~ 
*tt?> tr*?.m Me-nrfsy. •tewrt'/W 5?, 

Tell of '2d life* 

Lithuanians here hold 3d seminar 
roa sus*, K «*• *« * a*y »w» 

«aB»*«B«riaqi ***,*« ?J8«sr«t !a * 
S*** *!«. jeatt erini i** «*»k«*J. 
tunus** <* tti-J** ti'-rt, * fWE*!«M 
Ifcry A e r i * bm a»v w w •"* *&•* 
i ?*-*•#* SMHW»», i»«« *,;•*%, mA *«. 

•Rfcste^ f«t o * prr**^vM. tbt Ttef«J 
VOKOtam Si'llipilli'ini «B A*W MS Bti-
*K<* »»s * «U»« t» pr«- xir iSa*«, * 

ti lai ma&aur. <CMfr*rwt *p£**m \£r* 

S» frst mr-^soi li£«." «i--l iif. Cki;* Kttr 
toOMit*. i,«Bfoi'(S :>x(>rr.*T. 

• * • *w»*d u timo* uossrt ttu>t t*» 
.<•«. <sx7.rk-*i>:t tiAtiMS, m& tb* i*4-

'h* w» m?* y>r<»« H^trf ttfl rWf 

per*** t* U'tomtan M M 

wiį,r *t~m įimtai** ^ s t a n v * trtm 
«cr«4 i i* frjo=J7 4»*'«!«iJ « » iomvA-
t** tad <*fSHe*l Kęst-i. K M 7 4 >M 

• ~'JOnaS&sr.% (baro * owy įrrį 4»-

esežs^artt >-,*?« 1*+* Myj»e tat >i«fi 
*š»s4 (M CB»it:t,X V* t)»*Fr * 
'»." t*sd fMl ZammK « fcoep iv*y»f 

tstieMūi **->. 'h* SA,:' tgH^HHt* 

*»* 9>*t m far<#«, x « b,j»*M et v*> 
IjfrMitm »>n*ji nnunatim Jfe««r 

-: 

"E>aygeli8 pasijuto, tartum jie būtų sugrįžę j Vilniaus universitetą", rasė vakar dienos "Chkago Tribūne", 
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Nusivylę Belgrado 
konferencija 

Belgradas. - Vakar dienos ra
dijo žiniomis, Rytų Europos di
sidentų grupė labai nusivylė Va
karų Europos delegacijų laikyse
na Belgrado konferencijoje. { su-

Į rinktus faktus ir kaltinamąją 
medžiagą apie nusikaltimus 
prieš žmogaus teises Rytų Euro
poje Vakarai per mažai kreipia 
dėmesio, žmonių kančioms indi-

i ferenuškl 

Portugalijos bėdos 

Lisabona. - Portugalijos so
cialistų mažumos vyriausybė, va
dovaujama Mario Soares, dar šią 
savaitę gali atsistatydinti, nes nė
ra vilčių gauti parlamento pasi
tikėjimą. Sunkumai iškilo dėl 
ekonominių reikalų. Socialistai 
bus .priversti į vyriausybę įsileis
ti dešiniuosius. 

Dar 4 kunigai mirė 
ok. Lietuvoj 

Vilnius. — Rugsėjo mėnesio 
pabaigoj mirė Žvingių (Teisių 
vyskupijoj) klebonas kun. Ignas 
Mačernis, gimęs 1927. Mirė ant 
gydytojų rankų, ištiktas širdies 
smūgio. Buvo palaidotas gimti
nės parapijos kapinėse, Kartenoj. 
Laidotuvės buvo nepaprastai 
įspūdingos. 

Vilniaus vyskupijoj rugsėjo 
mėnesį mirė salezietis kun. Sta
nislovas Toporek. Buvo sulaukęs 
73 metų amžiaus. 

Spalio 7 mirė Žaslių (Kaišia
dorių vyskupijoj) altaristas kun. 
Pranas Gerbutavičius. Buvo su
laukęs 58 metų amžiaus. Kuni
gu įšventintas 1945. Jo laidotu
vėse spalio 10 dalyvavo ir trem
tinys vyskupas Vincentas Slad
kevičius 

Panevėžio vyskupija neteko 
kanauninko Augustino Liepinio. 
Velionis jau buvo sulaukęs 80 
metų amžiaus, bet dar buvo dar
bingas ir klebonavo Panemunio 
parapijoj. Kunigu buvo įšventin
tas 1921. Kun. A. Liepinis buvo 
šviesi asmenybė: visoj Lietuvoj 
žinomas kaip pedagoginių ir teo
loginių veikalų autorius, jauni
mo auklėtojas ir žurnalistas. Re
dagavo Panevėžio Balsą, kapelio-
navo Panevėžio mokytojų semi
narijoj. 

Palydėjus amžinybėn šiuos 
keturis vien rugsėjo ir spalio mė
nesiais mirusius kunigus, šiemet 
mirusių Lietuvos kunigų skaičius 
jau pasiekia devyniolika. Tuo tar
pu Kauno kunigų seminarija šei-
met visom šešiom Lietuvos vys
kupijom tėra Išleidusi tik devy
nis naujus kunigus. 

Houstonas. — NASA projek
tuoja Žemės orbiton iškelti di
delį teleskopą dangaus kūnams 
stebėti. 

Sprinzfieklas. I1L - -Illinojaus 
gubernatorius Thompson prane
šė, kad jis 1978 kandidatuos 
antram terminui. 

Washingtonas. — Per ilgąjį 
Padėkos savaitgalį Amerikos 
plentuose užsimušė 498 žmonės. 

IL^LENDORTCS 
Lapkričio 29: Saturninas, Ilu-

minata, Daujotas. Vėla. 
Lapkričio 30: Andriejus, Justi

na, Saugardas, Linksmuoiė. 
Saulė teka 6:55, leidžias 4-20. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
sniegas, kiek šilčiau, apie 35 
laipsniai 
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KITIEMS T A R N A V I M A S — 
S A U LAIMĖS K O R I M A S 

Tvirtėkime asmenvbėmis, i 
idant pajėgtume atlikti 
svarbiausią žmogaus pa
reigą — tarnavimą arti 
mui. 

Tikras žmogus skiriasi nuo ne
tikro — nuo žmogaus iškamšos 
pajėgumu tarnauti kitiems. Toks 
tarnavimas yra tikras Įrodymas 
žmogaus pajėgumo būti tikra žmo 

kurioje reikalui esant mes gauna
me paskatą tobulėjimui. Tai ne 
barniai, ne pažeminimas, ne už
gauliojimas, ne vienas į kitą žvai-
ravimas bei simpatijos nerody
mas — ne! Geruose namuose mes 
apturime mums būtinam rei&ale 
turėtiną dvasinę paskatą kūrybi
nei veiklai. U ž tai nuo šiandien 
kiekvienas iš mūsų būkime to-

• i -kiais šeimos nariais, kurie savo el-gumi . Kol kas mes dar ;oh esa-„ _ ! • . •• o - J - gesiu ir nusiteikimais visada ro
m e nuo to-<io pajėgumo. Būdami' 
asmenybėmis menki, mes vien Į dytumėmės ramūs ir džiaugsmin-

s a u visko .trokštame ir tiems troš- į gi. Antras mūsų, kaip šeimos na-
t rių. darbas yra stengtis padėti ki-•kimams gaio nematome. Kad ir . . . . . * . * x*«; n j - , J- •' i i , ! tiems šeimos nariams tapti rastai. Padėkos dienoj — kalakutą . . . . . . . . . ~ , , \1 , . ~ i *•_» ~ i V ' T " i • wrtais *r linksmais. O xad sitOKio sukirtome, o Kazin ar ką davėme . . . . . . , ., •«•" T- i • -«v. , ; geriG atsieitume, turime sekan-ar tunui?! Jis. ,gal .ae. viščiuko %. . . , - v ,._-• . . j — «r <<n .. • giai pradėti elgtis, 

sparno-neparągayo} o mes aepn-
sivertėcae jam patarnauti, nes rei
kėjo-šunis pavedžioti, kates pa-. 
šerti bei nagus .nulakuoti ii dar 
eilbę kitų Evangelijos Mortos dar
b ų nuveikti. Arba vėl — mūsų 

Džiaukimės paprastais dalykais 

Asmenybės sužmoginimą, ki
taip sakant, jausmų pastovumą 
ir subrendimą šeimoje gyvenant 

rnoc Jo4»n? mtota'ka? ir dirba,! 
jei tėvai atlieka savas pareigas šei
mai kaip reikiant. Paprastai tė
vas rečiau būna namuose: neskai
tant darbo fabrike, jis vyksta me
džioklėn, verslo reikalais ir Dan
gus žino kokiais galais jis bastosi. 
Todėl svarbu, kad vyriausia galva 
šeimoje imtųsi šeimą vienijan
čios veiklos.. Tada tikrai vaikai 
paseks tėvu. 

Šeimos gyvavimas apima nuo
latini bendravimą šeimos narių. 
Žaidžiama kartu, džiaugiamasi 
kartu, lankomos įdomios vietos — 
muziejai, parodos, paskaitos. Sek
madieniais vykstama drauge į pa
maldas, o po pietų į išvykas, 
gamton. Visa šeima drauge dali
nasi juoku ir liūdesiu, ypač tėvui 
dalyvaujant. Taip vienas kitam 
padeda šeimos nariai džiaugtis ir 
nemalonumus pergyventi, kurie 
būna neišvengiami gyvenime. 

Šeima įsijungia j visuomenini 
gyvenimą 

Svarbu, kad šeimos nariai pa
justų reikalą Įsijungti j aplinki
nių žmonių gyvenimą. Šeimos 
nariai turi pareigų ne tik savo 
šeimos kitiems nariams, bet ir ap
linkiniams. Toks svetimais domė
jimasis padeda vaikams subręsti 
į tikrus žmones savomis asmeny-

zmogus įgauna ne be niekur me-ientynos luzta nuo rūbu, batų , f ., . . , . , , -, , .v . n it v ! ko, bet reiKiamai Desielgdamas. pilnos dezes. o Baao žmogus — i n- i i . . . - . - j Pirmas toKs elgesvs šeimoje yra nnkiKas pavaromas nuo durų. .v , . ,„. ' . ' . ir- _ ^-, . . . . . . . išmokimas džiaugtis paprastais Vien tik savimi rūpinimasis, vien 
dėl savo trečios vilos dažymo ne
miegojimas mums leidžia šaldin-

dalykais visame savo gyvenime 
Gerėjant šio krašto gyvenimo ly
giui, vis gauseia žmonėms pnes ti artimą, ų nepagirayti :r, io , • f . ' . , . *• , . . .-. • - - i i . I akis mechanizuotos gerybes. Šio dvasiai pasilpus. jo neprikelti 5 

veninio džiaugsmui- Taip ir pa-
. našiai męs elgiamės^ nes toli nu-

tolom nuo tikro žmogaus savomis 
asmenvbėmis. . 

• r 
Krikštyti pagonys 

D a r žmonėmis išlikusieji ragi
n a dabartinius žmones atgimti 
žmoniškai veiklai. Neseniai įvyku 
šioje šio, krąšlq-:ivyskupų konfe
rencijoje vienas kalbėtojas tvirti
n o , kad mes esame tik krikštyti 
pagonys, -r- dar ne krikščionys 
savo elgesiu. Mes" vienaip kal
bam-, o antraip elgiamės, todėl' 
jaunimas- ir. išmintingas senimas 
šalinas nuo mūsų. Todėl tuštėja 

. bažnyčios; mąžta sakramentus 
priimančiųjų skaičius, nyksta vie
nuolynai.. . Todėl mums visiems 
visada, ypač Padėkos dienos nuo
taikų metu, reikia ryžtis darbais 
atgimti i tikrus žmones. Tik tada 
mes pajėgsime pirma kitam gero 
suteikti ir tuomi patys laiminges
niais tapti. Teisingai kultūringas 
muzikas L. Welk tvirtina, kad jis 
su bendradarbiais nekalba — ne
pamokslauja apie krikščionišką 
gyvenimai bet dirba naudingus 
ar t imui darbus.. Tokiems artimui 
darbams ir mes visi turime nusi
teikti, fei 'norime tikrais žmonė
mis aplinkiniams prisistatyti. O 
k a d pajėgtume artimui vien getu 
elgesiu pasitarnauti, visų pirma 
tur ime savo asmenybę sužmogin-

~ti -r-sveikesniais tapti savais nu
siteikimais. Bet kaip tai atlikti? 
-—.domisi kiekvienas. 

Kaip sužmoginti save? 

Reikia mokytis - ryžtis dabar, 
jei. neįpratome būti žmoniškais 
n u o mažens. Jei nepajėgiu pirma 
apie kitą. o tik paskui apie save 
pagalvoti 
kelias iki tikro žroogaus. O sužmo-
niškėti privalau, nes tik žmoniš
kas asmuo pajėgia- atsilyginti ge
zu už gerą. jau neskaitant už blo
gą. Mes. turime jjasv&'kti asmeny
bėmis iki tokio pajėgumo, kad pa
jėgtume dėkoti kūrėjui ir savo 
tėveliams už šiandieninę sveika
tą, nes daugelis mūsiškių tik,sva
joją apie ją. Tokiems mes viso
mis jėgomis ryžkimės talkinti per 
visą jų paliegusį gyvenimą. 

šiandien mes turėtume pajėgti 
dėkoti visiems pirmiesiems šio 
krašto ateiviams,' ypač mūsiš
kiams už taip patogų gyvenimą 
m u m s suteikusiems vos tik mums 
čia atkeliavus. Tokį pajėgumą ga
li suteikti mums ūk mūsų namai. 
Juose mes turime kiekvienas rei
kale gauti paskatą gerėjimui Ge
ri namai —gera šeima yra ta, 

krašto žmogus įprato kreipti dė 
mesį ir sulaukt džiaugsmo iš gra
žių namų. automobilių, televi
zijos aparatų, foto kamerų, elek
trinių Įtaisų. Tokių dalykų be
siekdamas čionykštis žmogus 
įgauna bejėgumą ir baimingumą. 
Troškimas tokių dalykų, o juos 

Alma Atkočiūnaitė skaito savo po
eziją Lietuvio sodybos Chicagoje 
pažmonio metu Nuotr. M. Nagio 

įsigyjant nuolatinis išmokėjimas 
.užjma visą žmogaus laiką taip, 
kad jam nelieka laiko džiaugsmui. 
Už tai mums reikia išmokti 
džiaugtis gyvenimu. Pirmiausia, 
reikia sumažinti troškimą naujų 
investacijų šeimoje. Čia pat kur 
esi imk džiaugtis pirmu sniegu, 
medžių šerkšnu, geru kaimynu 
ar vienas kitu šeimos nariu, o, 
pagaliau, net pasišvilpavimu. Nu
stokime kalbėti ir galvoti apie ne 
pagal mūsų kišenę dalykus. Sten
kimės naudoti savam pasitenkini
mui visas apie save turimas gali 
mybes. Išnaudokime visas Drogas 

įm a s linksmai nuotaikai sukelti/Kiek
vienu metu stenkimės būti vie
nas kitam maloniais. 

Seimą — gera vieta kiekvienam 

Kiekvienas turi mokytis gėrio 
šeimoje nuo pat mažens. Kai tik 
Vaikai tiek paauga, kad ima su
prasti, reikia jiems įkalti galvos-
na nusiteikimą, kad gyvenimas 
Šeimoje yra gera vieta kiekvienam 
ir kad kiekvieno šeimos nario pa
reiga yra padaryti šeimą geriau
sia vieta gyventi kiekvienam šei
mos nariui. 

Šeimos gyvenimas tai bendro 
darbo vaisius bendradarbiaujant 
tėvui, motinai, broliui a sesutei. 
Teisingas šeimos gyvenimas yra 
pirmutinė atsakomybė tėvo. mo
tinos, sesers ir brolio. Čia atsi
minkime, kad vaikai įgauna šei-

Pranešimo apie sklerozės tvarkymą maistu Lietuvio sodyboje Chicagoje, 
klausosi Alvudo valdybos nariai (is k.;: Jonas Puceta. Anelė Kirvaityte, 
dr. Ona Vaškevičiūtė ir Antanas Kevėža Nuotr. Ii. Nągio 

LAIŠKAI DRAUGUI 
LIETUVYBĖ 

PRIEMIESČIUOSE 

Ne visur yra jau taip blogai, 
kaip kalbama, kad "į užmiestines 
rezidencijas iškeičiama savųjų 
vaikų lietuviškoji siela". Chica
gos pietų priemiesčiuose eilę. me
tų rinkdamas Balfui aukas, ap
lankydamas 50 lietuviškų- šeimų 
South Hollande, Homewoode, 
Flossmoore, Olympia Fielde, Chi-

bėmis, savo nusiteikimais. Vaikai, | ^ g ^ Heights, Haze! Creste,Oak 
bendraudami su svetimaisiais, at
sisako savimylos ir ima rūpintis 
kitų gerove. Jei vaikas nusiteiks, 
kad svarbiausias dalykas žmogaus 
gyvenime yra gerovė ir laimė ki
tų žmonių mūsų aplinkoje — 
tada jie pajus, kad gyvenimas yra 
pilnas džiaugsmo per kitam gero 
padarymą. Rūpinimasis kitais nu
teiks vaikus būti maloniais kitų 
atžvilgiu ir suteiks vaikams pajė
gumą suprasti kitų žmonių rei
kalus. Ta i labai svarbu, nes nie
kas negali būti laimingu be ki
tam suteikiamo gėrio. Už tai svar
bu, kad dabartiniai tėvai pratin
tų vaikus taupyti ir aukoti Bal
fui. Reikia vaikus nuteikti siųsti 
siuntinukus per paštą vargstan
tiems draugams - giminaičiams 
tėvynėje. Tėvai turi suprasti^ kad 
toks savo vaikų nuteikimas yra 

Į daug svarbesnis darbas už vai
kams automobilio nupirkimą ar 
jiems banke sąskaitos atidarymą. 
Sveikai užaugintas ir reikiamai 
išmokytas vaikas čia susiras sau 
tinkamą pragyvenimą. Priešin
gai, net turtais apkrautas, bet as
menybe suskurdęs jaunuolis nesi
mokys ir gerų darbų nedirbs, o 
sau linksmesnio gyvenimo ims 
ieškoti narkomanų draugijoje. 
Dėl daugelio tėvų netikusio elge
sio su savo vaikais dabar mes su-

Į laukėme visokeriopo blogio mūsų 
arpe Todėl visiems tėvams su-

Forestę, Tinley Parke ir Orland 
Parke neradau nė vienos- lietu
viškos šeimos, kurioje vaikai ne
kalbėtų lietuviškai. Kiekvienoje 
šeimoje lietuvybė yra visapusiš
kai puoselėjama. Namuose kal
bama tik lietuviškai, jaunųjų šei
mų vaikai, kol pradeda eiti į dar
želį, nedaug tesupranta angliš
kai. Mokykloje jie greit išmoks
ta angliškai ir, mokėdami dvi 
kalbas, yra net gabesni už vien
kalbius. Vaikai gerbia savo tė
vus, tuo pačiu ir lietuvybę. 

Kiekvienoje šeimoje yra lietu

viškų knygų, dienraštis "Drau
gas". Kol vaikai maži, maži ir 
rūpesčiai, kai pradeda lankyti 
mokyklas, tada tėvai nebeturi 
laisvų savaitgalių. Šeštadieniais 
veža vaikus apie 20 mylių į Chi-
cagos ar Lemonto lituanistines 
mokyklas, o sekmadieniais į lie
tuvių skautų sueigas, choro ir tau
tinių šokių repeticijas. Tėvų no
ras vaikus išauklėti padoriais lie
tuviais Chicagos pietų priemies
čiuose yra girtinas reiškinys. Pa
garba jiems. 

K. Brž. 
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P R A N E S I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruoSSsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Dėl [vairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 6 m€n. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur LA. V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

nepasireikš, .jei toks netikęs elge
sys bus neleidžiamas nuo pat ma
žens, ir jei abu tėvai niekada vie
nas kito neužgaulios. Jei tėvai ima 
vienas į kitą _ Šnairuoti — tuoj 
vaikai pradeda tarpusavyje peš
tis. O kai tokie peštukai suauga 
ir veda — jie pradeda šnaira
vimą savo tarpe iš naujo ir- taip 
plinta nesantaika žmonių tarpe. 
Gydytojai nuolat turi tokių ligo
nių, kur jauni tėvai nė vienų me
tų po vestuvių nepalaukę, jau 
ima peštis tarpusavyje. Taip vai
kiškas ir nereikalingas yra tokių 
tėvų elgesys. 

Čia ir prieiname laimingų ve-1 
dybų paslaptį: abu tėvai turi bū-
ti asmenybėmis — kitaip sakant, į 
savo jausmais, subrendę aukščiau j 
visų šeimoje pasitaikančių ne- j 

tartinai dabar yra laikas griebtis | sklandumų. Tik cento vertės sim- j 
tvarkingo elgesio savo šeimoje. 

PINGVINAI IŠTIESĖ KELIUS 

Naujų žemių atradėjai, patekę 
į subantarktines Atlanto ir Indi
jos vandenynų salas, tuojau pa
stebėdavo, kad jose žmonių nėra 
ir nustatė, kad ir anksčiau nega
lėjo būti — mažučiai žemės lopi
nėliai atšiauriniame klimate ne
tiko žmogui gyventi. Tačiau dau
gelyje salų rado kelius, kurie bu
vo platūs ir lygūs, jie vedė iš 
sausumos j jūrą. 

Bet ne iš karto tyrinėtojai ir 
keliautojai suprato, kad tai ping
vinų darbas. Milijonai, o gal net 
bilijonai jų tūkstančius metų 
tapseno nuo lizdo iki vandens. 
Akmuo susitrynė i dulkes, ir nu
sidriekė keliai, tiesūs, kaip strė
lės, nes paukščiai vadovaujasi 
rieklystančluojn instinktu. 

j.m. 

Nesėkmės pavertimas pergale 

Reikia ryžtis nesėkmes paversti 
laimėjimu. Nežiūrint kas, nege
ro nutiktų, reikia šeimoje nusi
teikti, kad nepasiduotume nuo
skaudai, kad geriausią išeitį su
rastume — ir ta išeitis būtų ge
ra. Toks šeimos sugebėjimas kas 
kart darosi pajėgesnis — nelai
mės ima vis mažiau niūrinti šei
moje gyvenimą. Kai lietus sutruk
do išvyką, nesnauskime namuo
se — susiraskime naudingą ir 
džiaugsmingą užsiėmimą. Visus 
mažesnius nepasisekimus šitaip 
tvarkydami, mes rengiamės sėk
mingai sunkesnių negalių per
galei. Kai vienas šeimos narys su
serga, visi kiti šeimos nariai grie
biasi darbo ne tik tvarkytis savi
ta rpyje, bet ima gerai nuteikti ir 
sergantįjį. Taip ir laikoma šeimos 
narių pakeltos galvos ir nenu
leisti smakrai. Nelaimės paverti
mas pergale gali tapti žaidimu, 
kur kiekvienas šeimos narys steng
sis surasti geresnę išeitį — tada 
visi bendradarbiauja geriausios iš
eities atsiekime. 

Prkirišfrnas — šeimos tvarstis 
Kai abu tėvai yra prisirišę vie

nas prie kito, tada šeimos nariai 
rodo pagarbą vienas kitam. Pri
sirišimas — šeimoje pagarba vie
nas kitam turi būti visuotinė, o 
ne dalinė. Kiekvienas turi jaustis 
esąs reikalingas šeimoje ir jos rei-

i kaluose. Gyvuliškas vienas kito 
I nekentimas vaikų tarpe aiekada 

0r. tonas 8. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Ctakaga, IH. 9M2f 

TeL 47*44M 
Valandos pagal r isitarimą 
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A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K AL 
& A S S O C I A T E S 

patijos bei vienas kito supratimo| <*• teL TOSMB; « * • 737-5047 
užtenka, kad prisirišimas ir p a - ! 2 6 4 9 w - ^ ^ s t » Or icage , Dl 

J i •.. * . • *»• Darbo vai. nao 9 iki 5 vaL vak. 
garba vieno kitam tęstųsi metais.' "** 
Už tai nuo šiandien priimkime 
į savas širdis taisyklę, kad nieka
da niekas nešnairuosime į vienas 
kitą. Taip susitvarkius tėvams, be 
jokių priedų ima tvarkytis vai
kai. Tada ne tik šeimos, bet ir 
valstybės gyvenimas darosi paken
čiamu. To juk visi ir trokštame. 

Išvada. Ne viena duona žmo
gus gyvas. Reikia asmenybės su
brendimo, norint laimingo gyve
nimo susilaukti tėvams ir vai
kams. Tad ir pradėkime nuo svar
besnio, bent Padėkos dienos nuo
taikų paskatinti: tvarkykimės sa
vais jausmą s pradėdami nuo ma
žiausių nesklandumų tvarkymo. 

Pasiskaityti. John A. Schindler, 
M. D. Hor to Live 365 Days a 
Year. Prentice — Hali, Inc. 

inmiiiiiiiro 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vaL 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
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VlNDEItS MEDtCAL ARTS. 
1213 W. 9ki Strett 

M WJl S - 4787 
raSTATTMAe NEMOKAMAI 

patatafbnuosim jfisų gydytojui 

UHMUIttHIIIIIMIIIIUUHIli 
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JŪRATĖ IR KASTYTIS 
3 veiksnųjį opera 

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
ros choras, solistai i r orkestras. 
Dirigentas Aleksandras Kučifi-
nas. 
Graži Kalėdinė . .dovana. Albu
mas — 3 plokštelės. Ka ina su 
persiuntimu $15.55. 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS, 
4545 West 63rd S t , Chicago, 
111. 60629 
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FELIKSAS BBEIMERIS 

"Skambantis Laikas" 
Eilėraščiai 
— o — 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m 
Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-
kuvienės. Kaina su persiuntimu 
$3.30. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , 

Cak&go, DL 
mmMmmmmmm 

TeL Pr 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West *8rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 8. BALU KAS 
tr moterų Ugoa 

Gtnekologinč Chirurgija 
8449 80. Pulaskl Road (Crawford 
Medleal Building). TeL L t 5-6446 
Priima ligonius pagal sasitarlm%-

J d neatsiliepia, s tambinti 374-80*4. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaette Medleal Cente* 
8132 So. Kedzie Avenoc 

VaL: pirmad.. antrač Ir ketvlrt&d. 
6 Iki 7:30 vaL vakaro. 

fiefttad. nuo 1 iki S r&L 
Pagal eusitarlma. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
RezkL teL WAlbrook S-S04B 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2283 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street 

V AL.: pirm., antr., ketv. Ir peakt. 
1 : 0 0 - 6 : 0 0 vaL popiet, trec ir *e*t-
tik nusitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereini 
DR. EDMUND E. CIARA 

CPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

TeL — GR 6-2406 
VaL: pasai susitarimą: pirmad. tr 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrai . tr penkt. 
10-4: iestad. 10-8 vaL 

Ofs. teL 7SS4477; Re*. 246-2889 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
Specialybe — -Nervu, tff 

Emocines Ugoe 
CBAWFORD MEDTCAL BOTUKNO 

• 4 4 * So. Pnlaskl Road 

valandos pagal susitarimą. 

Berid. teL — GI 8-0878 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 

6181 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. M •*-

atsiliepia skambinti: MI 9-O0S1. 

DR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

TM. — BE 8-5898 
Specialybė Akių Ilgos 

8967 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. Stta Ave* Cicero 
Kasdien 1-t vai. ir 6-S vai. vak. 

leekyros trečiadienius 
Šeštadieniais l t iki 4 va: popiet. 

TeL REttaaee 5*1811 

DR. WALTER J. KIRST8K 
(Lietuvis gvdyiojas, 

8925 West a»th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir «-S 
vaL vak. Treč. ir š«štad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG« 
KCDIKIŲ IK VAIKI LIGOS 

SPECIALISTO 
BTESICAL BCTLDLVG 

71&6 South Westem Aveame. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >aL ryto 

iki 1 vaL popiet. 
Ofiso teL R E 7-1148; rezkL S3«-Mlt 
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-8891 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-oe Ir Campbell Are. kanapas) 
Vai.: pirmad., antrad., setvirad. Ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U O IO 
VIOLETA KAROSĄrTC 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-4744 
Pritaikomi akiniai pagal sydytofe 

receptua 
Didelis akiniu reomų pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr., peakt 1»-S:»v 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSL 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTC LIGOS — CHIRCKGUS 

OftasJ: 
111 Jfo. WABASH AVK. 

4SO0 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal sustau-lma 

DR. FRAIK PLEDKAS 
(Kalba lietovižkat) 
OFTOMETRISTAS 

Tikrina akla Pritaiko akastai tr 
"Contact lanus* 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5149 
VaL pasai susiartina Uidaryta tsafi. 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

• O I I l 
V A I K Ų L I G O S 

8666 West 68rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir peakt. 
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo 5 iki S vaL 
vak. Sestad. nuo 1 iki 4 v*L 

Ofs PO 7-6989, Rez. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 W « t 68rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8214 No. Westera Ave—e 
1992 No. Westers Aveow 
TeL atsakoma 12 valandų 

Ir tarto teL 682-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

**PJWT>PA.TT MUDTCTNA 
1407 So. 49tb Coart, Cicero, DL 

Kasdien 10*12 ir 4-7 
iiskyrus trečiad. ir iestad. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. ano 1-4 popiet 
tr ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezkL 448-5545 

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

s s s s — 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE B-441S 

Be-dOendlos telef. GR S-SS11 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rea SS&9 W. SSta St. 

TeL PRospect 8-12SS 
Ofiso vaL: pirm., antr., trefi. 8* 

penkt. nuo 2-4 vai. tr 6-8 v. 
Sėst. 2-4 p. p. Ir kitu laiku 

Ofiso teL H E 4-21 SS. namaj <3I 8-41M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2464 West TUt Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir 
S-S tr 4-T — ti anksto sasltarm 

TeL 
DR. F. C WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 W«st 71st 8treet 

Valandos: 1-4 vaL popiet. 
Trefi. Ir seltad. 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6884 So. NsrrafsMett Aveaae 
Vai ptrm.. satr. tr penkt.: 2-7 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
- • • - -

M s s s s s l 
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Nesiliaujantis 

DIRBANČIOJO NIEKINIMAS 
Ironiška, bet yra faktais įrodo- Kaip Lietuvos Katalikų Bažny-

ma tiesa, kad komunistinėse čios kronika rašo, toks pavasari-
valstybėse labiausiai yra nieki- n inku šmeižimas yra tiesiog nei
namas darbininkas, jo teisės ma- sivaizduojamas. Juk šiandien tie 
žiausios, jo vardu daromi įvairus pavasarininkai yra kolchozų dar-
srpendimai, o jis pats neturi net buotojai, nuo jų priklauso žemės 
teisės streikuoti, gindamas savo ūkio pasisekimas, kuris taip labai 
n e politinius, bet buitinius reika- reikalingas komunistinės siste-
lus. Kai neseniai JAV lankęsi ta- mos nugyventai sovietinei eko-
riamos Sovietų darbininkų unijos nomijai. Buvusieji J. Baltušio 
atstovai buvo paklausti, kodėl gražuoliai komjaunuoliai tapo 
Ten darbininkas negali streikuo- tik tų pavasarininkų, tą juodąjį 
t i , tas klausimas buvo užglosty- darbą dirbančių plakėjais. Bet 
tas, kaip nemandagus. kadangi darbininkas negerbia-

Darbininkų engėjai nemėgsta m a s > t a i Baltušis, taip rasyda-
tiesos. Tačiau spalio revoliucijos " » « , partijai nenusikalto, 
proga nuolat ir nuolat kalbama N o r s pavergtos Lietuvos spau-
apie darbininkų dideles pergales, į°i plūstamas dvarininkas, ta-
stambius darbininko galimumus, čiau i i s niažiau niekinamas už 
o tuo tarpu darbininkas ten lai- t u o s omenis, kurie darbinin-
komas paskutinėj vietoj, po me- k a m s Pa^'i°- T a s asmuo, kuris 
nininkų, partijos veikėjų darbo spaudė kumečius, tam tikra pras-
inteligentų. Kartais propagandai m e pade jo komunizmui, nes t ik-
iškeliamas artojas ar melžėja, r a i sukeldavo darbininkų neapy-
bet tai .pavieniai asmenys, kad k a n t a - turtingiesiems bet tie, ku-
būtu galima parodyti, koks lai r i * darbininkui .nadėio. komunis-

SOVIETŲ ŽEMES ŪKIS 
_ Stengiamasi žemes ūkio gamybą skatinti, bet 3 užsienio įvežami grūdai 

G E D I M I N A S GALVA 

mingas artojas ar kiaulininke, 
kad būtų galima juos toliau 
spausti. Net iš pavergtos Lietu 

rie darbininkui padėjo, komunis 
tų labiausiai nekenčiami. Tie, 
kurie mažino skurdą, t ie mažino 
komunistinių simpatikų skaičių, 

vos beletristinių "kūrinių matyti, t a i netiesiogiai icenkė komuniz-
kaip skirtingas gyvenimas darbi- m o Pūtimui Ir tie žmonės pa-
ninko ir 
dytojo. 

jo darbdavio ir val- vergtos Lietuvos spaudoje labai 
puolami, priešingai, jie turė
tų būti garbinami. Bet todėl jie 
niekinami, kad komunizmui dar
bininkas nesvarbu —jis tik me
džiaga komunizmo statybai. Pa
vergtoj Lietuvoj ne kartą bu
vo plūstas Drel. P. Januševičius 
( 1 8 6 6 - 1948),' įsteigęs Vaikelio 
Jėzaus draugiją, kuriai sudėjo vi
sas savo santaupas, kad berniu
kai ir mergaitės galėtų globoja
mi nemokamai mokytis amato. 
Jis globojo našlaičius ir neturtin
guosius, savo visas pajamas pa
skirdamas toms mokykloms iš
laikyti. Kadangi savo pajamų ne
užteko, tai ėjo ir visur maldavo 
lėšų. Toje prieglaudoje gyveno ir 
J. Baltušio brolis, kaip užsimena
ma knygoj "Su kuo valgyta drus
ka". Ir, žinoma, Baltušis, kaip ir 
tinka komunistiškai nusiteiku
siam, nedėkoja jo brolį globoju
siam, jų šeimą viena burna pa-
lengvinusiam prel. Januševičiui, 
bet su ironija kalba apie tą prie
glaudą. 

* 

Niekas netvirtina, kad nepri-

Bet ta ip yra ne nuo šiandien. 
Rodos, komunistai turėtų steng
tis, kad darbininkui būtų leng
viau, bet komunistai nori, kad vi
sur pasaulyje darbininkui butų 
sunkiau, nes tada lengviau įvesti 
komunistinę sistemą. Taip leng
viau galima sukelti darbininkų 
nepasitenkinimą dabartine padė
timi, kad jie pradėtų laukti ko
munizmo. Komunistai negali už
miršti praeities ir jie šmeižia 
praeities organizacijas ir asmenis, 
kurie dar nepriklausomos Lietu
vos metais padėjo vargšams. 

Praėjusiais metais pavergtoje 
Lietuvoje išspausdinta Juozo 
Baltušio knyga "Su kuo valgyta 
druska". Tai jo atsiminimai iš 
laisvos Lietuvos metų, kada jis 
pats tarnavo .pas ūkininkus. Tuo
se atsiminimuose yra Šio ir to, 
yra įvairių ūkininkų, keistų 
ir normalių, tačiau negalima bū
tų sakyti, kad Baltušio pavaiz
duotas gyvenimas būtų labai toli 
nuo tikrovės. Juk niekas neteigia, 
kad laisvoje Lietuvoje ūkininkas klausomoj Lietuvoje buvo la-
arė lauką apsiavęs auliniais ba- bai gera. Ne visi galėjo mokytis, 
tais įf pavalgęs kotletų. Buvo vis- sunkios buvo samdinio sąlygos, 
ko, bet blogiausia, kur Baltušis nebuvo išplėstos medicinos pa
šoka šmeižti pavasarininkus, or- galbos, bet laikui bėgant viskas 
•ganizaciją, siekusią jungti jauni- gerėjo ir ligi Šio meto būtų pa-
mą, kad šis galėtų šviestis, dirbti siekta didesnės pažangos negu 
visuomeninį ir kultūrinį darbą, komunizmas, sunaikinęs ketvir-
kiek tai buvo jų jėgoms įmanoma, tadalį lietuvių tautos, giriasi. 

Baltušis taip rašo apie pavasa- Bet viena aišku, kad komunis-
rininkų susirinkimą Kupišky: tams labai nepatiko ta buvusi 
"Taigi sėdėjo tokios, kurias ge- nepriklausomos Lietuvos pažan-
gužinėje ar vakaruškose bernai ga, todėl net ir tokį prel. P. Janu-
pašokino, kai nebėra geresnių, o ševičių niekina, nes šis prisidėjo 
ratelin niekas nesuka, O vy- prie skurdo mažinimo, 
rų tarpe jų buvo pakaišiota tik Ir ta ip jau yra, komunistai, 
vienas kitas —kreivašonių kaž- siekdami pasaulio užvaldymo ir 
kokių, nosių galais nuraudoniju- kalbėdami apie darbininkų gero-
siars, ausim nulėpusiom ir tokiais vę, stengiasi, kad kitur tos gero-
veidais, tarytum, prieš išeidami vės kuo mažiau būtų, o jei kas 
salėn, būtų pridirbę jie ko ne- praeityje tos gerovės siekė, tą nie-
graiaus". kiną. Ta daro ir J. Baltušis, rašy-

Tokia pagal Baltušį buvo dar- damas apie buvusius nepriklau
s o liaudis anais metais, tik tie, somos Lietuvos gyvenimo metus 
kurie jau eidavo į vadinamus ir asmenis, siekusius, kad tas lai-
pažangiųjų, būsimų ar esamų ko- kotarpis, ta not M. Vaitkaus "ne-
munistų susirinkimus, daug ge- priklausomybės saulė", dar skais-
riau atrodę. čiaus šviestų. 

• Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

APDOVANOTI KOLONISTAI 
Kaip skelbia "Tiesa" lapkričio 21 kininkui 

dienos laidoj, apdovanoti pavergtos Į Taip pat apdovanoti mažesnio 
Lietuvos pareigūnai rusai kolonis-; rango kolonistai, policininkai Dol-
tai. policijos darbuotojai. Buvo j nikovas ir Piesilakas. Kolonistai 

1917 m. revoliuciją paminint 
girtasi nepaprastais ūkio laimėji
mais. Šiuo metu per pustrečios 
dienos pagaminama pramonės 
gaminių, kurių gamyba užtruku
si visus 1913 m. Dabar per me
tus daugiau Sovietuose pagami
nama, kaip prieš ketvirtį am
žiaus visame pasaulyje. 

L Brežnevas XL 2 pasakytoje 
kalboje nesigailėjo pagyrų ir že
mės ūkiui: "Dar niekada šalies 
istorijoje nebuvo tiek daroma že
mės ūkiui kelti. Pertvarkyta kai
mo materialinė — techninė ba
zė ir ekonomika. Neregėtų mas
tu išplėsti melioravimo, mechani-
zavimo ir chemizavimo darbai. 
1967 m. turėjome grūdų 148 mil. 
to., mėsos — 11,5 mil. to., med
vilnės arti 6 mil. t a O šiemet, 
net n e vidutiniais metais pagal 
oro sąlygas, grūdų derlius sieks 
194 mil. t a , mėsos 15 miL to. ir 
medvilnės 8,4 mil. t a " . 

Tarkime, kad čia nėra ypatin
gai didelio pasigyrimo. Milžiniš
kas kapitalas įdedamas į žemės 
ūkį, didelis melioracijos darbas 
atliekamas, žymiai daugiau mi
neralinių trąšų naudojama, bet 
grūdai įvežami iš užsienio, o ei
lutėse stovima gauti mėsos. Kaip 
paaiškinti šiuos prieštaravimus? 

Žemės ūkio santvarka 

Visa žemė priklauso valstybei, 
kuri leidžia tik ja naudotis. Že
mės naudotojai negali jos par
duoti ar net išnuomoti 

Svarbiausi žemės naudotojai 
yra kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. 
Kolūkiai vis stambinami. Savo 
metu jų buvo 200,000, o dabar 
28,000 Vidutinis jų žemės plotas 
siekia 6500 ha. Lietuvoje tebe
vyksta kolūkių stambinimas, ku
riami stambūs tarpkolūkiniai gy
vulininkystės ūkiai. 

Tarybinių ūkių, priklausančių 
valstybei, plotas žymiai didesnis, 
siekia 10,100 ha. Jų skaičius sie
kia 18,100. 

Bendras tarybinių ir kolūkių 
valdomas žemės plotas maždaug 
vienodas. 

Per pastaruosius 25 metus žy
miai padidėjo dirbamos žemės 
plotas ir derlius, bet iškilo dideli 
žemės ūkio politikos klausimai, 
tik dalinai teišspręsti iki šio me
to. 

Tarybinių ūkių samdiniai i r ko-> 
lūkiečiai valdo 60 arų ir mažes
nius sklypus, tesudarančius 3' 
proc. bendrojo naudojamo žemės 
ploto, bet pagaminančius 30 p roc 
žemės ūkio gaminių. Sklypinin
kai pagamino trečdalį mėsos, du 
trečdalius bulvių, du trečdalius 
vaisių ir daržovių bendrosios ga
mybos. Skrypininkams suteiktos 
teisės gauti pašaro iš kolūkių ir 
valstybių ūkių. įstatymu nustaty-

įteikti atžymėjimai: Agapovui Po-
tapui — Kretingos rajono Tarybos 
vykdomojo komiteto vidaus reika
lų skyriaus tardymo poskyrio vir
šininkui, milicijos majorui. Korba-
činskajai Jevgenijai — Vilniaus 
miesto Tarybos vykdomojo komite
to vidaus reikalų valdybos pasų 
skyriaus viršininkei, milicijos pul
kininke!. Roščenkovui Jermolajui 
— Klaipėdos rajono Tarybos vyk
domojo komiteto vidaus reil 

atžymėti už žmonių engimą: '*Už 
nuopelnus stiprinant socialistinį 
teisėtumą.*' 

skjnass ittShtotūm, n i c i jos pul-lnea 

MIRTYS DfcL PILIULTŲ 

Apskaičiuojama, kad apie 
6,000 žmonių JAV-se per me
tus miršta dėl miego piliulių i r 
apie 25,000 patenka į ligoni-

tas didžiausias sklypininkų laiko
mų gyvulių skaičius. 

Klimatas 

Dirbamos žemės plotas siekia 
225 miL ha. , taigi net 40 proc. 
didesnis už esantį JAV. Juodže
mio sritis milžiniška, nes siekia 
1,1 mil. kv. mylių, taigi beveik 
trečdalį JAV teritorijos. Toje sri
tyje grūdų gamybos kaštai turė
tų būti žemi, nes ten derlius 
aukštas. 

Javų derlius priklauso ne vien 
nuo žemės, bet ir nuo klimato. 
Derlingose žemėse protarpiais 
trūksta lietaus. Drėgmės trūku
mas ar jos perteklius sužlugdo 
didžiausias pastangas gauti gerą 
derlių. 

Klimatinės sąlygos apspren
džia gana ryškų derliaus svyra
vimą. Jis paliečia gana išplėstą 

miestus, bet dar perdaug darbo 
rankų žemės ūkvje, lvginant su 
JAV. 

Prekių vartojimo padidėjimas 

Mėsos, pieno ir jų gaminių su
vartojimas žymiai padidėjo per 
pastarąjį ketvirtį amžiaus. Duo
nos kaina yra žema, o gyvulių ū-
kio gaminių kainos gana aukš
tos, bet pastovios nuo 1962 m. 
Mėsos paklausos vis nepajėgia 
patenkinti, nors nuo 1962 m. jos 
gamyba pakilo 50 proc. 

Lietuvoje mėsos trūksta, nes ne
mažą gamybos dalį išveža į So
vietų kitus kraštus. 

Nors valstybė įdeda milžinišką 
kapitalą į žemės ūkį, o priemokos 
mėsos ir pieno gaminių gamybai 
skatinti siekia 16 bil. rub. per me
tus, mėsos ir kiaušinių gamybos 
savikaina beveik dvigubai aukš
tesnė kaip JAV. 

Minėtos kiiūtvs žemės ūkiui 

LIETUVOS LAISVES KLAUSIMAS 
BELGRADE 

n Jugoslavijos grįžusio dr. K. BoboKo pcaaefimo 
Iš Belgrado sugrįžęs Amerikos klausimais, bet ji nuo to atsisakė 

ir lapkričio 24 d. stipriai kalbėjo 
perskirtų šeimų reikalu ir rusų 
ambasadoriui Voroncovui įteikė 
perskirtų šeimų sąrašą. 

Lapkričio 25 d. pilnaties posė
dy kalbėjo sen. Dole Pirmin'n-
kavo švedų delegacijos pirminin
kas. Dole kalbėjo apie žmogaus 
teises ir laisves. Pažymėjo, kad jis, 
preš atvykdamas į Belgradą, 
kalbėjosi su čekų, lenkų, vengrų, 

Lietuvių Tarybos pirnrninkas dr. 
Kazys Bobelis sekmadienį Altos 
būstinėje, Chicagoje, padarė pra
nešimą. I Belgradą dr. Bobelis 
buvo išskridęs lapkričio 19 d. 
kaip sen. Dole patariamojo ko
miteto narvs. Vyko drauge su Pa-
baltiečių komiteto nariu latviu 
Mei'erovičium. Trečiadienį dr. K. 
Bobelį priėmė JAV delegacijos 
pirmininkas ambasadorius A 
Goldbergas. Gauti audienciją ukrainiečių, pabaltiečiu atstovais. 

, . —- . l • o • n i u r n u j t u u i r a « I I H ; Ū M U I gyvulių ukj, nes daugelyje Sovie- . , ... „• . . . ,.,. . -x- x iL J ' s k a t i n t I yra susijusios su pohtine-tų sričių pašaro gamyba, ypač 
pievų ūkis vis dar nenašus. Dar- į mis priežastimis, kai siekiama 

Į žemdirbius pajungti ir jų iniciaty-
****& - ! g S ? g , ; ! r S r U « - 4 m Kartais net perdaug ir gyvuliams &imaWEnti( nepa- . fc ^ ^ ^ 
tenkina poreikių. Pastaraisiais ^ ^ ^ . ^ j . ^ . ^ 

mos už kultūrininkus, žemės ū-blogais metais, ypač 1972 m. 
1975 m . prireikė įvežti dideliu* 
kviečių ir pašarinių j rūdų kiekius 
duonai ir gyvulių pašarams. 

Sovietai tebesiekia sutelkti d i 
deles grūdų atsargas, kurios ne
skelbiamos. Šios atsargos papil
domos ne t blogo derliaus metais. 
Štai priežastis, vertusi su JAV su
daryti sutartį ir kasmet įvežti ke
lis milijonus to grūdų. 

Žemės ūkio politika 

įmonių, ir žemės suvalsty-
binimas siekė politinių tikslų, 
kad visi gyventojai — darbinin
kai, žemdirbiai ir šviesuome
nė — priklausytų nuo partijos 
malonės. Kolūkiai, neva koopera
tyvai, negali savaimingai t va rky 
ris.Jų nar ia i negali net pirminin
ko laisvai išsirinkti. Partija nus
tato, kiek ir ką sėti, kaip ir kada 
derlių sudoroti, o ypač kiek vals
tybės žemės ūkio gaminių nu 
statytomis kainomis pristatyti. 

Kolūkiečiai n u o 1962 m. gau
na bent žemiausią atlyginimą, 
kuris pakeliamas tik stipresniuo
se kolūkiuose. Tarybinių ūkių 
nuostoli dengia valstybė, o pel-
ną\ji pas i ima Darbininkams mo
kamos algos jau nebesiskiria nuo 
kolūkiečių atlyginimo. Visų žem
dirbių atlyginimas šiek tiek kelia
mas. Jų piniginės pajamos didė
ja, vartojimo ūkis plečiamas: ge
rėliau maitinasi, daugiau reikme
nų įsigyja. 

Nors žemės ūkis gerokai me
chanizuotas, bet darbo našumas 
kyla pamažu. 

kio mokslas keliamas į aukšty
bes, bet ir mokslininkai užtinka 
kliūtis visuotinai žemės ūkio 
klausimus spręsti ir pasigenda 
priemonių. įdiegti naujoves žemės 
ūkyje. 

Arthur J. Goldberfc, ypatingas 
JAV-bių atstovas Belgrado konfe
rencijoje 

MOKSLAS IK ŽMOGUS 

"Mokslas neturi absoliutinių, 
neapribotų teisių; mokslą sukū
rė žmogus, todėl žmonija turi 
pilną teisę jį apvaldyti". — pa
žymėjo Nobelio medicinos pre
mijos laureatas profesorius Re
na to Dulbecco, atidarydamas 
Italijos Mokslinių Tyrimų Tary
bos surengtą dešimtąjį studi
jų simpoziumą medicinos ir 

Iš ka imų gyventojai keliasi į į moralės klausimais. 

na^ėio ta aplinkybė, kad dr. K. 
Bobelis yra gydęs Goldbergo šei
mos nar'us. Dr. Bobeliui teko pa
tirti, kad kiti delegacijos nariai, 
Daskirti Valstybės departamento, 
baiminasi, kad kas nors Belgrade 
per daug nepasakytų ,ir apie tai 
duoda suprasti. Tačiau Goldber
gas yra sutikęs vadovauti JAV 
delegacijai tik su ta sąlyga, kad 
jis turės visiškai laisvas rankas 
veikti. 

Goldbergas dr. Bobeliui paža
dėjo paramą, išrūpino dokumen
tą įeiti į Belgrado delegacijų pa
sitarimu rūmus, kur kontrolė la
bai griežta. Net parodžius Gold
bergo išduotą dokumentą, k:ek-
vieną dieną reikėjo gauti ženklą, 
leidžianti posėdžių salėn įeiti. 

Dr. Bobelis su minėtu latviu 
aplankė prancūzų, airių, ispanų, 
belgu delegacijas, prašydami pa
laikyti Pabaltijo valstybių reika
lus, įteikė delegacijoms atitinka
mos medžiagos. Tose delegacijo
se, susilaukė nemažo prielanku
mo, ypač airių tarpe. 

Dr. K. Bobelis ir Mejerovics 
lapkričio 22 d. turėjo posėdį su 
sen. Dole. Senatorius pasakė, kad 
jam iš Valst. departamento buvo 
parūpintas tekstas kalbos, kok:ą 
buvo laukiama pasakyti, bet 
Dole tą tekstą atmetė ir, priim
damas dr. Bobelio skatinimus, 
svarstė, kaip geriau išreikšti ne
pasitenkinimą dėl Pabaltijo vals
tybių įjung'mo. 

Rusų delegacijos pirm. Voron-
covas, matyt, patyręs apie sen. 
Dole pasiryžimą drąsiau prabilti, 
iš anksto pakvietė jį pasikalbėti 
ir porą valandų aiškino, kad 
Maskva nori ta"kos, vienybės. Bet 
tai nepakeitė Dole nusistatymo 
ginti nuskriaustųjų teises. Trečia
dienį Belgrade vyko pasitarimai 
ekonominiais klausimais, o penk
tadieni, lapkr'čio 25 d., b'unani-
tariniais reikalais. Čia pasireiškė 
kongresmanė M. Fenvvick (resp., 
N.J.) , užsiangažavusi ginti per
skirtas šeimas. Ji sąraše turėjo 
19 šeimų, jų tarpe Terlecko, N. 
Sadūnaitės, M. Jurgutienės, Zip-
rės, brolio ir sesers Juodvalkiu. 
Jai buvo pasiūlyta kalbėti sporto 

J ė iškėlė žmogaus teisių laužy
mą ir pabrėžė tautu laisvo apsis
prendimo teisę. Pažymėjo kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporavimo i 
Sovietų Sąjungą ir kad tokia ne
pripažinimo politika nėra pakeis
ta Europos saugumo konferenci
jos susitarimų. Pareiškė nepasi
tenkinimą politinių disidentų teis
mais, kad tai turės įtakos į bus :-
mus dvišalius ir daugelio šalių 
susitarimus. Pabrėžė, jog daugu
ma JAV kongreso narių yra tos 
nuomonės, kad žmogaus teisių 
klausimas neturi būti parduotas 
už bendradarbiavimą, saugumą, 
kraštų vystymąsi. Mūsų tikslas y-
ra *Yekti susitarimo, įtampų at
lydžio tarp susitarime dalyvau
jančių valstybių, mūsų siekimas 
— didesnė pagarba žmogaus tei
sėms, religijos laisvei ir visų tautų 
laisvo apsisprendimo teisei. Eu
ropos saugumo susitarimus mes 
laiksme svarbiu žingsniu, sie
kiant šių tikslų", pasakė sen. 
Dole. Pagaliau jis priminė, kad 
gruodžio 10 d. yra žmogaus te ;-
sių diena, 1948 metais Jungt 
Tautų priimtos visuotinės žmo
gaus teisių .deklaracijos metinės". 
Tegu tai patarnaus visoms tau
toms priminti, kaip toli mes š a 
kryptimi nuėjome ir kiek dar rei
kia eiti, kaf mes siekiame atei
ties bendradarbiavimo ir saugu
mo Europoje". 

Po Dole kalbos rusų Voronco-
-as pareiškė, kad nerandąs rei
kalo tos kalbos komentuoti. Esą, 
tai sena absurdiška politika. Bet 
Voroncovas negalįs nutylėti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Jei kas 
nežino apie jų likimą, gal} nuva-
ž'uoti ir pamatyti, kaip žmonės 
dabar ten "laimingai gyvena, sa
vu noru prisijungę prie didelės 
valstybės". Dėl nepripažinimo 
jis pasakė, kad JAV tai ir Rusijos 
nepripažino net iki 1933 m., o 
paskui pripažino. Pripažins ir Pa
baltijį- Ten "buvo laisvi rinki
mai ir žmonės panorėjo įsijungti". 

Jam atsakė pats ambasadorius 
Goldbergas, pabrėždamas, kad 
randa pareigą atsakyti. Visi žino, 

( N u k e l t a i 5 p u s t ) 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALIOS 

45 
— Taip, bet tie j o zimagorai gali vieną dieną ir 

jį sutašys, kaip jie sutašė tą mūsų Kaukazo gatvės 
mušeiką, — atbaidančiai atsiliepė kapelionas. 

To mušeikos užmušimas d a r tebebuvo didelė sen
sacija jų apylinkėje. J i s garsėjo savo t v i r t u m u i r ag
resyvumu. J a m visi iš kelio t raukdavos i , o jie t ik i r 
ieškojo nenugalimų. J o ir gyvenama g a t v ė buvo ypa
tinga vardu, kalnuota Kražantės a t k r a n t e ir gyven
tojais, čia žmonės a t rodė labiau p a n a š ū s į didmies
čio miesčionis šiaip r amaus gyvenimo miestelyje. 

Vieną sekmadienio popietę, kaip pap ra s t a i būda
vo vasaros metu, Pakražančio gražiame pušyne buvo 
linksma gegužinė. Iš visur rinkosi j aun imas i r links
mai šoko, grojant mėgėjų o rkes t ru i A tė jo ir neto
liese atsiradę zimagorai. Mušeika pradėjo savo įpras
tinius išūkius, kol pagaliau užtiko vieną galingesnį a r 
žinantį gudresnę strategiją. J i s nesunkiai i r netikėtai 
išmušė jį iš to linksmo gyvenimo, o r k e s t r o šokių 
melodijoms linksmai palydint. T a s pa t s o rkes t r a s vė
liau lydėjo jį per miestelį į kapus, g rodamas liūdnas 
melodijas ano laidotuvių m a r š o : "Sunku gyventi lat
rui pasauly..." Palaidojo jo artimieji jį nešventintų 
kapų dalyje, kaip nuskriaustą našlaitį. 

— Sako, zimagorai labai pamėgo sviedinį — savo 
tvirtomis ir grubiomis rankomis labai gaudo, įpra to 
jau į rungtynes su pavasarininkų komanda, pasidarė 
pavasarininkų draugai, — bandė plačiau aiškinti Ka
ruža, 

— Tokia j au mūsų, kunigų, dalia, kad mes turime 
būti priekyje, visiems rodyti gerą pavyzdį. Jei šios 
bažnyčios statydintojas nebūtų ritinėjęs akmenų, vos 
trūkį negaudamas, visus pralenkdamas, nebūtų užde
gęs juos darbui, nebūtų galėjęs pasakyti anose staty
bos sąlygose savo įprastinį šūkį: "Vyrai, kūnais, tik 
kūnais.. .". Jei būčiau bent šiek tiek jaunesnis, imčiausi 
patą organizuoti sviedinio žaidimo komandas, — su 
rezignacija užbaigė klebonas. 

— Kunigas Rimkus ten pasidarė geriausias žai-
dikas — jis vieną dieną bus pasaulinis sviedinio čem
pionas. J is pa t s į tą sportą prasilaužė, tik norėdamas 
jaunimą pri traukti ir jų tarpe apaštalauti. O, jis dėl 
idėjos galėtų ir sprandą nusisukti, — entuziastingai 
gyrė Karuža, 

didesnius įsipareigojimus —nieko nėra veltui i r nieko 
be tikslo. 

Karuža sugrįžo rudenį į seminariją su sportinėm 
nuotaikom. Jis j au norėtų, kad i r seminarijos prog
ramoje t ie dalykai būtų į t rauk t i "Eit i su gyvenimu" 
—nuolat pasiūlo kai kurie modernistai profesoriai i r 

klierikai vis naujus sumanymus. Si tam jų sūkiui taik
liai a t sako nuosaikesnieji j au romėnų išminties nukal
tu posakiu: "Nihil novi sub sote" (nieko nėra nauja 
po Ratile). Sportas ir kiti modernaus gyvenimo daly
kai yra klėstė ję j a u seniausiais laikais. 

Jų programa ir gyvenimas čia eina dviem hori
zontais — dangaus ir žemės, žeme pasirėmę, visą lai
ką žvelgti į dangų, visų patvarkymų vyriausią būstinę 

- Atrodo, kad ir a š esu j a u persenas tos rū š i e s !* ^ J 0 a m ž i l W * * W Jenka programoje atr inkt i 
veikimui Nei aš, nei klebonas nebegalėsime čia paro
dyti gero pavyzdžio. Tik tu. Antanai, turi pabandyti 
išaugti į modernius misionierius. — padarė išvadą ka
pelionas. Klebonas prašančiai žiūrėjo į Karužą, 

Karuža t o tik ir laukė ,tik nenorėjo pats siūlytis. 

svarbiausius dalykus, nes čia reikia gerai pažinti abu 
pasaulius, norint būti gerais ryšininkais ir tarpinin
kais. Dar daugiau, tenka abu pasaulius gerai pamilti, 
kad vienur ir k i tur būtum pri imtas ir savas, kad t a s 
tarpininkavimas būtų veiksmingas, fti pagrindinė kryp
tis, nuolat aiškiai išryškinama, nulemia visą jų pasi-

J is Čia pasijuto skiriamas svarbioms ir įdomioms pa-1 ruošimą ir lengvai atsako į kai kurių greitus pasiū-
reigoms. Suorganizuoti, vadovauti ir būti naujo judė- lymus. 
jimo prieky — didelis iššaukimas jo gyvenime. Iki šiol 
j is visur būdavo prašomas tik padėti, ir tai tik atsi
t ik t ina i Jie aptarė, kaip ir ku r tą reikėtų pradėti, 
kurių žmonių talkos prašyti, ir jam palinkėjo gero 
pasisekimo. J is ėmėsi darbo ir padarė gerą pradžią. 
Miestelio jaunimas ypatingai greitai susidomėjo ir jun
gėsi į sportą, į rungtynes, nes tas jiems teikė malo
numo. Malonumas žaisti, bet toliau ir čia reikės kie
tesnio darbo, nes prasidės tikslas laimėti. Karuža sau 
mąstė , visur gyvenime taip jau vra. kad truputis m»-

j r t t rąukia , nukreipia, j fekr,.if>6iuft tikslai te į 

Dvasios vadas stengiasi juos vis labiau uždegti 
pasirinktam idealui kad jie uoliau skaidrintųsi dory
bėse ir aukotųsi tam savo visu gyvenimu. Gyventi ne 
sau. J is nuolat kartoja Kristaus žodžius: "Kas pra
randa gyvenimą dėl manęs, tas jį turės amžinai o k a s 
pasilaiko jį sau — tas jį praras. . ." Turime pilnai a ts i 
dėti Dievo t a rnyba i Kunigo gyvenimas turįs būti pil
nai užpildytas Dievo ir artimo tarnyba. Iš čia ir celi
bato tradicija susidarė: nepadalinti savęs, neskirti t ik 
trupinius Dievui ir Bažnyčiai. 

+MmmMm* 
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KULTŪRININKU SUVAŽIAVIMO UŽBAIGA 
• 

Mokslo ir kūrybos simpoziu-tokias kultūros dienas organi-
mas užbaigtas lapkričio 27 d. zuoti už 3—4 metu. Liet. Ben-
Sv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje, - druomenė tokias dienas padės 
aukojo kun. L. Andriekus, pa- rengti ir visais būdais globos. 
moksle reikšdamas viltis, kad vi-1 Būsimas dienas turėtų organi-
sų mūsų pastangos susilauks zuoti jau dabar veikiąs direkto-
naujo stebuklo — Lietuvos lais- j rių komitetas. Siūlė kitą sim-
vės. į poziumą ruošti kitoje lietuvių 

Prisimenant mirusius Lietu- kolonijoje. 
vos mokslininkus, kultūrinm- i Dr. Šilbajoris dėkojo už pro-
kus ir kovotojus už laisvę, bu- gramos didelį pasisekimą jos 
vo padėtas vainikas prie laisvės, 
kovų paminklo. Jį nešė iš Ot-
tawos atvykęs inž. J. Danys, 
lydimas Pr Masilionienės ir 
R. Zalubo. 

Baigiamą ji posėdi atidarė sim
poziumo programos komiteto 
pirmininkas prof. R. Šilbajoris. 
Lituanistikos instituto pirm. dr. 

dr. V. Klemui, dr. J. Rėklaitie- į beleoTj, korių dalis pateko ir į 
nei. Pasidžiaugė sėkminga muziejus. ,'Žemaičių senkapiai" 
jaunimo sesija neformalioj at- ir "Eglė, Žalčių karalienė" yra 
mosferoj kavinėje, šiame sim- Vatikano muziejuje, "Karalie-
poziume dalyvavo žmonės, kurie • nės Mortos krikštas" ir "Knyg-
neseniai palikę Lietuvą: Venc-i nėšiai" — Alkos. Putnam, 

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

J. Pr. 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
ANASTAZUOS 

TAMOŠAITIENĖS 
DARBŲ PARODA 

baigusi Kauno dailės darbų mo
kyklą. Vėliau studijas gilino 
Švedijoje ir Austrijoje. 

Oonn., "Šv. Pranciškus" ir "Šv. 
Antanas" — pas pranciškonus, 
Kennebunkport, Maine, "Vieni
šas kaimas** — Windsor univer
sitete. Kiti kilimai puošia priva
čius namus arba yra pas Tamo
šaičius. 

lova. Jurašas, Meras. Džiaugė
si, kad dalyvavo iš Paryžiaus 
atvykęs prof. Greimas. Dėkojo 
visiems daug pasidarbavusiems 
simpoziumą organizuojant, ypač 
inž. J. Rimkevičiui. Simpoziu
mas baigtas Lietuvos himnu. 

A. Tamošaitienė yra dalyva- j 
vusi daugelyje pavienių ir kolek 
tyvinių parodų Europoje ir šiau 
rės Amerikoje. Jos darbai kri
tikų buvo palankiai įvertinti, 
apdovanota įvairiais atžymėji-
mais, medaliais bei piniginėmis 
premijomis. Norėtųsi paminėti 
bent kelis dailininkės laimėji
mus. Aukso medalius gavo Pa
ryžiuje (1937) ir New Yorke 

f&NTOlfOJAMA — F O B B E N Į 
• • • • • • • • n • • • — — — » — » f > i y • • 

Išnuom. 3 kamb. apš i id . b u t a s . 
1-me aukš te iš kiemo. M a r ą u e t t e 
Pke. P R 8-7856 

Plačią Tamošaitienės kūrybą 
galima suskirstyti į dvi dalis. Gruodžio 4, sekmadienį, tuo-

paskaitoje f » **> **uviškų pamaldų, apie « £ £ T £ £ M £ ^ £ * Lieto 
išryškino Vilniaus universiteto; 1 2

1 A
v a J \ ^ ^lepu parapijos 

salėje (19 ir Wallace St.) ren- : 

. _ ' ; ma Žemes ūkio rūmuose, su au-t 
giama mūsų liaudies meno žino
vės dail. Anastazijos Tamošai-
tienės darbų p a r o d l B u s ekspo-1 * " * ? . ^ ^ l S ^ ' ( 1 9 4 9 ' 1 9 5 3 ) * * • « * * • *» 
nuoti tautiniai drabužiai iuos- I a p S U a i !bmų k a i m ° m o t e n m s - i tiumus ir kilimus. 
f . , ; . , . , :arapuziąi , juos- K a u n o ^ilės institute skaitei 
tos, meniški kilimai bei gobele- • „aolrai+9a ;„ K„TTrt nnW1rna AttT. \ PhiladelpMjoj dail. A Tamo-

400 m. sukaktį, pažymėdamas, 
kad ir šiame simpoziume dauge
lis paskaitininkų yra buvę Vil
niaus universiteto auklėtiniai. 
Priminė kultūrinius lobynus 
išeivijoje. Skatino nesurinktus 
lituanistinius lobius telkti ir 
jiems parūpinti patalpas. Ap
gailestavo, kad išeivijos moksli
ninkams neprieinami Lietuvos 
archyvai, jei darbas netarnauja 
ckupantų propagandai. Pr. Če
pėnas skolinosi knygas iš Lie
tuvos universiteto, pasinaudo
damas Europos biblioteka, bet 
kai paprašė leidinio apie Vasa
rio 16. atėjo atsakymas, kad 
tas leidinys užsieniui neskolina
mas. Lietuvoje išleistą veika
lą apie Vilniaus universitetą pa
sirašo univ. rektorius Kubilius, 

(1939) už kilimus, pirmas pre-
salėje (19 ir Wallace S t ) ren- i ^ ^ k l a užsienyje. Dirbda- i ^ ^ _ BedyBiB ( 1 8 3 g ) f H a _ 

ma Žemes ūkio rūmuose, su au-, n a u (1949), Montrealyje (1949), 
dimo kursais yra apvažinėjusi T o r o n t ė ( 1 9 5 0 ) i r N e w Yorke 

ji ir Vilniaus marginių ko-, <*ys pirmą kartą. Reikia manyti, 

, *««^ ™ «« gu^r j p a s k a i t a s jj. b u v o p r a k t i k 0 3 d a r . ; 
nai. šakotą A. lamosaitienes ,. i n s t r u k t o r e p l a č i a i reiškėsi .šaitienė su savo kūryba pasiro-
kurybą abipudins dail. Romas 
Viesulas, Temple universiteto 
profesorius. Be to, bus suteikta 
informacinių žinių apie Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių spau
dai paruoštą knygą — Lthua-
nian National Costume. Šią kny 
gą norintieji galės užsisakyti. 

kad jos paroda bus įdomi ne tik 
moterims, bet ir vyrams. Visi 
kviečiami ir laukiami gruodžio 

operatyve. Būdama labai darbš
ti, laisvalaikiais kūrė ir nuošir
džiai studijavo mūsų senovinius 
audinius bei mezginius. Jaunos į 4 d , sekmadienį, 
mergaitės ir moterys apsčiai ži
nių sėmėsi iš jos išleistų knygų: 
Mezginiai, Namie austi drabu-

Taip pat A Tamošaitienė sa- Į žiai, Mergaičių rankdarbiai ir 
vo ligų metų dailės darbus pa- j Mūsų rankdarbiai, 
rodys skaidrėse. Parodos me p a t e k u g . . ^ ^ l g 4 6 4 g 

metais skaitė paskaitas Frei-
burge, Vokietijoj, Ecole des 
Arts et Metiers audimo studijoj. 
Persikėlusi Kanadon. paveiks-
linių gobelenų kursą dėstė Mac-
donald institute, Guelpfa, Ont. 
Jau ilgas laikas Kingstone, Ont, 
turi savo dailės, kilimų ir tau-

svečiai bus vaišinami užkan- ' 
džiais ir kava. Lankytojai dail. į 
A. Tamošaitienės kūryba galės : 

bet jis pažymi apie universiteto grožėtis iki 6 vai. vak. 
pareigą tarnauti komuniz-Į Kas gi yra A Tamošaitienė? į 
mui. I Trumpai būtų galima pasakyti, Į 

Dr. J. Gimbutas kėlė reikalą i J°g tai geriausia mūsų liaudies j 
naujo lituanistinio leidinio, kur; audinių bei mezginių žinovė, ta- j 
būtų išryškinti lituanistiniai \ lentinga meniškų, liaudies moty j tinių drabužių studiją. 
laimėjimai* išeiviioie, duodant ir j v a i s išgražintų kilimų, gobele- j . _ - . . . . ' . . 

nų, tautinių drabužių ir juostų \ K Tamošaitiene yra sukuru-
projektuotoja bei kūrėja. Vėles- j S1 daugybę gražių tautinių dra-
niais laikais ji gana plačiai pra- j bužių, paplitusių visuose kaiti-
dėjo reikštis ir tapyboje. Yra Į nentuose, išaudusi per 30 aukš-

Liet. enciklopedijos papildymą. 
Vilniaus univ. sukaktį ateinan
čiais metais paminės Lituanisti
kos instituto suvažiavimas ry
tuose ir L. Kat. akademijos į 
suvažiavimas Chicagoje. Apgai-j 
lestavo. kad mažėja lituanisti- j 
nių mokyklų skaičius. Skatino > 
branginti savo lietuviškus lei
dinius, mokyklas, finansiškai | 
remti, ypač pabrėžė reikalą iš- i 
leisti specialų leidinj ryšium; 
su Vilniaus univ. sukaktimi. 

Simpoziume dalyvavo 115 į 
mokslininkų, rašytojų, meninin- j 
kų su paskaitomis. Iš viso pe-J 
rėjo per 1300 žmonių. Vežioja- j 
moję kėdėje tegalįs judėti prof. 
A. Butkys buvo atvykęs iš 
Pennsylvanijos. Pabaigoje buvo 
pakviesti simpoziumą organi-1 
zavusių institucijų atstovai. 

Organizatorių komiteto pirm. j 
dr. K. Ambrozaitis pranešė, kad j 
T. Venclova nedalyvavo litera-i 
tūros vakare, nes buvo iškvies-1 
tas liudyti Romoje Sacharovo; 
vardu sušauktuose posėdžiuose, į 
kur keliamas žmogaus teisių į 
laužymas Sovietų Sąjungoje. į 
Dr. K. Ambrozaitis painforma
vo, kaip vyko simpoziumo or
ganizavimo darbai. 

Simpoziumo programos kny
gos išplatinta apie 900 egz. 
Paskaitų buvo 115. liter. vaka- į 
re dalyvavo arti 1000 žmonių, į 
bankete — 411. Planuojamai 
įsteigti lietuvių profesorių ko- į 
ordinavimo tinklas. Simpoziu-; 
mo organizacinis *omitetas jre- i 
gistruotas ir turi nuo mokesčių į 
atleidimo statusą. Lituanisti- j 
kos institutui atstovavo dr. J. į 
Puzinas ir dr. J. Rėklaitienė. '< 

l i e t . archit. ir inžinierių var
du kalbėjo arch. A. Kerelis ir 
siūlė į ateinantj simpoziumą 
įtraukti ir politinius mokslus. 
Skatino sudaryti profesionalų 
branduolį. Dr. R. Šilbajoris pra
nešė, kad toks profesionalų 
branduolys jau sudarytas. 

Liet. gydytojų s^gos vardu 
kalbėjo dr. D. Giedraitis ir dė
kojo dr. K. Ambrozaičiui už jo 
darbą. 

Lietuvių Bendruomenės ats-

Po parodos, gruodžio 5-10 die
nomis, daiL Tamošaitienė Phila-
delphijoje praves tautodailės 
audimo kursus, kurie vyks 
dviem pamainom — dienos metu 
pas K ir O. Pliuškonius, o va
kare — pas V. ir G. Maciūnus. 
Kursais susidomėjimas didelis. 
Laisvų vietų jau nebėra. Paro
dos ir kursų ruošėjai yra Phila-
delpbijos ateitininkai. 

B. Vaškaitis 

W — 4 kamb. bo tas B r i g n t o a 
P k e . 47 ir Canfornia apy l . S u a u 
g u s i e m s arba pensininkams. B e g y 
vuliuku. Skambint L A 3 - 9 1 6 4 arba 
967-0784 vakarais . 

WIDow Springs 
St. James of the S s g 

W I L L O W T B A I L S 
A P A BT M E N TS 

Uve-in Idng-dze 1 & S Bdrm. Apts. 
Forest Preserve & Katare Trails Out-
side yoor doori 

Beautiful views, ąuick acoess to 
StevensoD & Iri State. 

App'.iances, air cond., carpeting, 
disposais, swimming pool, playground 
and extra walk-in storage space. 

1 Bedroom From $220.00 
3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAD 
fSouth Side, 1 Blk. W e s t of 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 p.m. 

Sunday 11 to 6 p.m. 
CALLi 8»-5585 

K m i o m . 2 bota i Maiąuettt . P k e , s a -
a a g u s i e m s , nebrangiai. 1 -me a u k š - į 
te . 5 apšiid. kamb. A n g l i š k a m beis-
m e n t e 4 ar 5 aps ta ty t i , apši id . 
kamb- A p s a u g a nuo p o t v y n i o . 

476-2473 

M I S C E t L A S E O r * 

B 1 A L 

f arurf etdvus 
2 po 6 kamb. 
kilimai, 2 maS 
Pke. 

Pke. 

B 8 T A T • 

2-jo. aukStų marinis 
Geros pajamos. Nauji 

garažas, Marąuette 

•aa namai, dar geresne* pa)a-
3 butai ir biznis. Brighton 

Paskubėkite. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Iasarance — Income Taz 

2961 W. 63rd Street — 436-7878 

H E U WANTESD 

MARQUETTE PARKE 
S kamb. martais. Gaza šUdymas. I 

Garažas. $19,̂ 0. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna br S butai. Ga-1 
zu šOdymas. Žemiau $40,000. Arti j 
71-os ir Canfornia. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — iacame Tam 

Nmariata* — Vertiniai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

C455 So, Kedzie Ava. — 778-223S; 

WOMEN FOR ASSEMBLY W0RK 
We are looking icr skillfui women 

for fitting jewelry assembly. Very 
oice atmosphere. Good pay for be-

girmers. Promotions later. Mušt 
speak Engbsh. 

Cafl MR. UENO or MISS OKI 
TEL. 726-6386 

SAKATA PEARL COMPANY 
S5 East Wasbingtan St. Paisą} 429 

UPER'D WAITRESSES 
F o r day and e v e n m g shift . Bseell. 
benefits & ^ondit ions . Apply 

G K E E N O A K S B E S T A U B A K T 
9511 S . Cicero, Oak L a w a . BL 

TeL 422-1448 

M. L. S. 

• M M I » » W • r> M i « « » i n » J*J PAOKAGK EXPRES8 AOE»GK 
MARU A tiOSBŠMN* 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
l a b a i pngeal—ja—a «ec 

prekes. Maistas & Enropo* 
SOftS W. « • S t , Chkjago. m . 

T E U — WA 5-STSI 

«iliiiiiiiiiiJiiUiiiiiniii?5;iHWininnriinSi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

nimiiBf Ir vnSkuojamK 
vfeo r i S a e r i n d i s . 

V Y B A I « MOCEBYS 

MACHINE OPERATORS 
W e wQl train for our envelope fold-
ing department. l s t and 2nd Shifts. 
S o m e knowledge of Rngliah re* 
ąuired 

Mušt Apply in Person 

MTJuLS A M E B I C A N ENVELOPE 
COMPANY 

4 4 0 0 W. OJuo S t , Cbie^-o , IlUnois 

Eąual Opi>orcunity Employ«r 2L/F. 

— Norėdamas, kad tavo nuo
pelnas būtų žinomas, pripažink 
tą pat kitiems žmonėms. 

Oriento patarlė 

^MfilIHIHIlIUIHUUUIlHHMIUIIIHmiMllimimiRniimiM 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? ! 

J. BUBNYS — TeL B E 7-5168 
IHIHIIUIIWIIWIWIUH»HIIIIHHtUIHIim 

imilIH!I1HimHII1H1llllll«llHMIIMIHHlR" 
i vairltj prekia pasarU»klma« ael>rm»-

dad Iš mūs-» amačBkK 
OOSMOS P A E C E L 9 E X P B E 3 S 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
S3SSS. Halsted St , Chk-ago, m. «6«0S 

8501 W. «9Qx St-, Chlcago, BL 6062* 
Telef.: »a*>-2737 — 2&4-SS2e 

mHiiimiiiiiiiiiitiiuimiiiiiiiHiiHiuuitra 

S TTK TAU VIENAI 

£ SUNG IN LITHUANIAN 

S 

S AKVARĖLfi 

E VILIJA 

įgrojo Neo-Lithuania orkestras. Dvi gitaros, 
Tau dėkojo, Negerk, žali laukai, Sapnas ir ki
tos dainos. Kaina $6.00 

Laima Stepaitienė. Dainų ir arijų plokštelė. 
Apynėlis, Rytmečio burtai, Meilės eleksyras ir 
kitos. Akompanuoja Aloyzas Jurgutis. 

Kaina $7.00 
Lietuviškos Lengvos muzikos kinkinys 2alir>* 
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia, 
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas. Dairia apie 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00 

10% — 20% — S0% 
o i apdbrandą nuo 
biUo pas 

pigiau mokSstl 

F R A N K Z A P 0 L I S 

I SUTEMŲ GARSAI 

= AR PAMENI.. 

= rfiVYNEI AUKOJAM 

I GARRfc TAU, VIESPATTE 

= r&VIgKRS NAMAI, kantata 

= KUR LYGŪS LAUKAI 

Moterų kvartetas, direktorius L. Stukas, ak
ompanuoja A Maleski. Dainos — Kur gimta 
padangė, Apynėlis, Oi motinėle, Rid rito. Už Š 
mėlynų marių, Pirstiai, Kareivėnai ir kitos | 

Kaina $6.00 1 
s 

Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobby 5 
Cbristian. Svajonė, Joninių vabalėlis- Apka- 5 
bink mane. Tik aežinan, Kas iš to ir kitos f 

Kaina $5.00 | 
Vanda Stankienė. Orkestras RoMby C9iristian. | | 
muz. Vytautas Janėya. Neužmirštuolės, Ilge- l ! 
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir | 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 | 

Lietuvių Meno ansambila DAINAVA Kur bė- 1 
ga Šešupe, Jus berneliai apgavikai l ietuviai j 
ssame neš gimė ir idtoe. Diriguoja Stepas 1 
Sodeika. Kaina $5.00 | 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Tyliąją | 
naktį. Sveikas, Jėsau, gimusis, T.rnk«mft gies- § 
me mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. E 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus f 

Kaina $.100 § 

Los Angelai Sr. Kazimiero parapijos choras, j 
Lietuvio giesmė. Pradės aušrelė' aušti. Mano § 
protėvių žeme, Lietuvos bJmnsjp jrki tos į 
Dirigentas Bronius Badriūnas Kaina $6.00 5 

Š 
šioje plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko | 
nerimsti tu. širdie, Kalnų sėkme. Nebark ma- j 
nes. Daina be galo ir įvairios kitos. Išleido I 

DAINA", Chicago. Kaina $6.00 | 

» 2 0 S ^ Weat »5th 
Chfcago, mtaote 

TeL — GA 4J?«54 

E tnnnHiimitwwiimimHwiwitwiBiwMMw 
1 SIUHTINIAI I LIETUVĘ 
1 i i kitus kraštus 
j .VFDZTVSKAR 4MB A r e s s v A v a 

E i G U c a « o . BL tB6S2, t ė t e i . Vfl-SBm 
g <muuiimnmnuHMnuiUiituiuuiHiiUH 
r i ttHmHUIMMHHNIimillUHUUIlNIlINIlIlM 

I NAMU APŠILDYMAS 
S | Tafeao "enns tr nndedn i f i i t — pa* 
= : «w». PUcJal ^ralsa talpfri aly^Mtas tr 
S , aeidirbu dėl dora. Jdedn l a a J e — W-

A. BANTS — VsL 447-8MS 
lllIMIHIIIIUIinillH 

MARQUETTE PARKE IR 
PIETV AKARITOSE 

Tarime varnų motrankM 

Budraitis ReadJy Co. 
DBAUTMMAI { V A I R I Ų R O s I Ų 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Parinksime nuomininkus . 

4 2 4 3 W 6 3 r d S t , teL ? 6 7 - O 6 € 0 

VIENOK m U E T T E 
PARKAS GRAŽUS 

Uoksai 17 metu "randi". 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuo) galima 

j keltis J gražųjį Marąuette Pką. No-
i tintieji prašomi paduoti savo telefoną 
i skubioms deryboms. 

Moras. 2-js aukštų, • kambariu. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
boti atnaujintas. Marąuette Pke. Kai
na $25.000. 

Šviesos, svaras 2-jų botų mOras 
pietų Brighton Pke. Alumin. langai 
Atskiri gazo šildymai. Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis maro bungakm ant plataus 
sklypo. Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00 

M batų .tvarUngas marę namą? 
apie tZZfiOO metinių pajanm. naujas 
stogas, gazu Sūdymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
n a — t a i atradimas. 

Dviejų butų, gelsvų plytų, M me
tų modernus namas ir ekstra didelis 
maro garažas Įrengtas, beveik tre
čios botas, gražiam beismonte, daug 
lotų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60.000. 

Bfasio prekybai, i ratui anai ar ad
ant pla-

Pke. 
ir 

Marąuette Pke, Vertingas pirkėjai. 

PART TIME CLERK FOR 
B0ŪDIN BAKERY 

at Old Orchard Sboppmg Center 
Hours 10 AJA. to 3 P JA. 

TEL. — 677-( 

Welder Assistant 
Machine builder needs person with 
mechanical background to learn weld. 
ing & assemble machines. Steady work 
& good benefits. We will train. Call 

WALSH PRESS & DTE 0 0 , 

TeL 379^700 FOB APPT. 
j 1 - - • — l 

EXPERIENCED MAN 
For Shipping and Recerving 

Experienced. 5 day week. Mušt 
have good references. Steady em-
ployment. 

W0LK CAMERA COMPANY 
133 N o - Wabash, Chicago. m . 

O E M E S I O l 

nuiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiinumiaiini 

M O V I N G 
SERSNAS perkrausto baldna h* 
kitus daiktus. Ir iš toli nuėsto lei
dimai u* pilna arjdr&uda. 

TEL. — WA 5-86«S 
WiiflHmilHIIIHHHHHlli»WUHimHIISII 

wwHiiinitirHnwinmnnmwHiiimiWwi 
TELEVIZIJOS 

M I G L I H A S TV 
Spalvotos h* Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. 69tb SL, teL 776.1481 
IlilHllllItlIlIlUiMItMUUIlUlIUUUIlIlinUi 

tenWMI71*1 stnet K A I P S U D A R O M I 
miii i i i i i i ini iHim T*l. 737-7200 m 7 3 1 4 5 3 4 
A. V I L I M A S 

O V I N G 
ApdrantM 

fvabrVi 

TeL — 376-1882 

M. A. i I M K U S 
!f OTART F C B U C 

r»OOMF TAX SfcRVICB 
4280 S s . mjįtmmm t e L 284-7490 

Taip pat Uratai VERTIMAI. 
OIMIKTŲ lžtevlethnaA, pUAoml 

PHJKTTBtta PRAfiTMAl Ir 
kitokie blankai 

T E S T A M E N T A I 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 454S W. 63 S i . Chicago, HL $0629 f 
Užsakant prtdėn 9D centu o2 kiekvieną plokštele iiiiiatMUInajt, rStante gyvsBtnjal Ctu> * 
gt arte 5% rnokesciu. Užsakymams | Kanadą reOrJa pridėti p* SUS neto i lę l i tmi 1 

tovas vxL V, Kamantai skatino; ^«iixiiuiMiu*uiminmt«IIM|HK||Į>Įt|T|rTrTi,minnTmwmiw^ 

I M W I e 

Apshnoka skelbtis d i s o . D R A U G U 
nes j i s pisčtausiai s k s i t o m a s tta> 
tavb} dlenrsstka. g i sksibrj&ų ks> 
nos y r s « J S M D » pr ie lnsmoa. 

R E M K I T F . " D R A U G Ą ' 

Į S I G Y K I T E P A B A B 

(HiimtiimimiiiiMiiniiHiiiiiMiiiiHHiHii 
ANDRIUS N O R I M A S 

"SANTAKA^ 
• 

15-ka novelių. B jų t r y s b u v o pre
mijuotos. Gražiai i š le ista . 3 0 4 pusi . , 
1977 m. Viršelis dail . Giedros Tre
čiokaitės. Kaina s u pers iunt imu 
$6.30. Užsakymus s i u s t i : 

DRAUGAS. 4545 W . «Srd S t n e t 
OhJcago, UI. 60629 
NMIUtUIIIUIIIIUUHUlUHMHUNfRItaUHl 

ftiiniiiiHitiuiiiiiiiiiiinniimitiiiimtfni 

T H I FORTY YEARS 
OF D A R K N E S S 
Parašė Dr. iuazas Vaissstm 

IMpL teta. 

Ttctaineaitl m !eganškc«is 
formomis bei afNovllais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cis nuosekliai aptardamas testa

mentu reikalingumas ir jų galia 
bei nurodonss įą forma br paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
veikiančius jstatymua, bet h* Vo
kietijoje, AagkMksu pasauly)* bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

"BBAucnr 

Apts Marink* Sėtuvių kovos toetae 
i angių kalbą ifverts 

BteDierlarni apabnokm •ketb» 

tls d ienn*ty> «T>rMfs*. 

SI Dantis rtrs-SalB - H 
DRAU43B 

liumiiuiu;;'. 

be ts Iennąi — SSJM. 
itf persiostuao BSaidosas 

Dlisois gyventojai pražoml piMMI 
dar 5 proe. oio]ce»Sbuns 

Persstsite <^DnuIgą,,. dvokite 

* 



m*mtmtm*mmm*m mmmmmmmim 

f vai Antanas JuodvalHs. S t a sys t Tu-fe randasi ne t i 5 lietuvių menoi DRAUGAS, antradienis. 1977 m. lapkričio rnėn. 28 d. 
Juškėnas, J . Kaunas ir k i t i iš
kėlė įdomių klausimu. Ta i pro
ga pagalvoti apie šią didžiosios 
lietuvybės išlaikymo versmę, 
tampant UF nariais. 

J . Janušait is 

REKLAMA 
LIETUVIŠKAI K I L T C K A I 

"Telebriefs", kurį kiekvieną 
mėnesį atspausdina Illinois Bell 
Telephone Co. ir išsiuntinėja 
kartu su sąskaitomis telefono 
laikytojams, lapkričio mėn. 
r.umery pirmame puslapy įdė- ivo duoklę gimnazijai. Tai — 
jo pilną informaciją apie Lietu- į J . Augaitienė, L. Bichnevičius. 
vių kultūros Balzeko muziejų! J . Bigelis, V. Bikulčius, S. Bū-

4012 Archer Ave.. Chicago, j das, dr. P . Budininkas, J. De-
keris, B. i r S. Dundos, O. Geš-

bei muziejiniai eksponatai, bet 
y ra ir įvairios kolekcijos meta-

i lo, vitražų, gintaro, lietuvių 
tautodailės, spaudos bei medžio 

j drožinėjimo ir kt . Taip pat čia 
I y r a rengiamos labai populiarios \ 
kalėdinių ornamentų - šiaudinu-1 
kų bei velykinių kiaušinių mar- ' 
ginimo klasės. Ačiū Bell Tele-! 
phone Co! A. E-nė. 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

Šie Vasario 16 gimnazijos j 
15-to būrelio ilgamečiai rėmėjai, 
kurie ir šiemet laiku atidavė sa-

lienė, J. Paulėnas. dail. 
Pautieniai, P. Petrat is . 

J. ir S. Į čiūnas, M. Rimkienė, A. ir T. 
K. Ra-1 Zailskai, P. Zailskas. O. Z. 

Lietuvių Fondo vadovybė su vajaus ir banketo 
17 d. 

:aLkminkais po polcaioio Jaunimo centro kavinėje lapkričio 
Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
SVARSTYMAI 

TEOLOGINĖJ SEKCIJOJ 

Kun. V. Bagdanavičius domė
josi pirmine žmonijos tradicija, 
kuri žmonijoje išsilaikė gyvo žo
dinio perdavimo būdu, kol ji bu
vo užrašyta, kai rašto technika 
buvo išrasta. Sunkumus šiai te
mai svarstyti jis rado per toli ei
nančiame evoliucinio galvojimo 
nusiteikime, svarstant žmonijos 
praeiti. Galimybė Įžvelgti tų to
limųjų tracijų religiją priklauso 
nuo to, kiek pajėgus yra metodas! 
atskirti tradicijose, kas yra sena 
ir kas seniausia. Tokia patikima 
metodika jis laiko Vienos, Austri
joje, išdirbtą kultūrų istorijos me
todiką. Ji atsisako eiti į etnologi
nius duomenis su bet kokia iš 
anksto pasirinkta teorija, bet ste
bi pačių kultūrų tarpusavius san
tykius. Šios metodikos dėka atsi
randa galimybė stebėti žmonijo
je ne tik pažangą, bet ir užmirši
mus ir atsilikimus. Šios metodi
kos dėka atsidengia, kad tokios 
tiesos, kaip kuriantis asmeninis 
Dievas ir jo gerumas, yra bend
ra žmonijos nuosavybė. 

Kun. .prof. Algirdas Jurėnas, 
svarstydamas apie Bažnyčios būk
lę totalistinėje valstybėje, bu
vo nuomonės, kad čia Bažnyčia 

yra konflikte ne tiek su valstybe, j 
kiek su pseudoreligija. Vieninte
lis galimas apaštalavimo būdas 
šioje situacijoje yra pavienės e-
vangelizacijos būdas.Bažnyčia ne
turi paliauti skelbusi tikėjimą at
skiram žmogui.Šitoks metodas y-
ra griaujantis visokias vergijas. 
Tai yra apaštalo Pauliaus meto
das, kuriuo jis pakirto vergijos 
šaknis prieš ją formaliai neišei-

•• 

LIETUVA BELGRADE 

(Atkelta iš 3 psl.) 

damas. Tačiau Bažnyčios žmo
nės komunistinėje santvarkoje 
turi pareigą kelti priekaištus, Jcur 
žmogus ar Dievo teisės yra pa
žeidžiamos. Iš kitos pusės Bažny
čiai nėra reikalo identifikuotis su 
politinės laisvės kovotojais. Kal
bėdamas apie sukomunistintus 
Bažnyčios veikėjus Pietų Ameri
koje ir kitur, Jurėnas stipriai pa
sisakė prieš šį metodą, kaip iš 
esmės nekrikščionišką ir klaidi
nantį. 

Aušrelė Li Ulevičienė kalbėjo 
apie religinės tradicij'os apraiškas 
Tomo Manno romane "Daktaras 
Faustas". I šį kūrinį ji pažvelgė, 
kaip į epo žanro apraišką. Epui 
būdinga yra ne tik asmeninis iš
gyvenimas, bet ir gilus ryšys su 
tautos praeitimi ir perversmin-
gais išgyvenimais. Šalia to epui j g a v o turimą turtą. 
būdingas yra pasakotojas, kuris į 
savo uždavinį žiūri kaip į išei-, 

., - , . įklausomoje Lietuvoje yra baigu-nantĮ anapus šios tikrovės, kaip! . - , • , J, •• , , 
v.v,1 v , . . ». -r~_isi Žemes ūkio akademiją ir Mo-

l pranašišką uždavinį. Siame l o - | . . J ^ 
mo Manno kūrinyje yra šie visi 
elementai: mistinis ryšys su pra 

vilai, kurie padėjo daug pastan
gų platindami bilietus, surasda
mi naujus L F aukotojus ir tuo 
užtikrino vajaus ir banketo sėk
mę. Šis vajus ir banketas buvęs 
ypatingai sėkmingas, svečiai 
nesutilpo didžiojoje Jaunimo 
centro salėje. Ji pažymėjo, kad 
talkininkės jau ruošiasi sekan 
čiam LF vajaus banketui. 

Valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma gėrėjosi vajaus banketo 
komisijos ir jos pirmininkės M 
Rėmienės nuoširdžiu darbu ir 
visiems dėkojo, įvertindamas 
lietuviškos spaudos ir jcs ben
dradarbių talką. Pranešė, kad 
L F įnašai užtikrintai auga. Lap
kričio 17 d. L F buvo 4402 na
riai su 1.402.147 dol. pagrin
dinio įnašo. Tikimasi, kad šiais 
metais bus gauta apie 80,000 
dol. palūkanų, kurios, atskai
čius LF administravimo išlai
das, būsiančios padalintos švie
timui ir kitiems reikalams. Šiais 
metais j au pelno išskirstyta 
26,700 dol. Iki šiol paskirsty
t a 430,312 dol. Dr. A. Razma 
dalyvius supažindino su Salo
mėja Šagamogiene, kuri testa
mento keliu LF yra palikusi 

-gyventojus, turinčius telefoną i Gužaitis. J . Jakubaitis , A. ir L. 
(Illinois State pagal census y r a \ Jankūnai, K. i r M. Jasiulevičiai, 
apie 12.000,000 gyventojų) . To-i S. Juodvalkienė, A. ir A. Kara-
kiu būdu Bell Company p a d a r ė ' liūnai, J. Končius, M. Kuprienė. 
gerą informaciją bei p r o p a g a n - , A . Laniauskas, V. Laniauskas. 
dą^ lietuvių etninei ku l tūra i , ! M. Mackienė, V. Masaitis, E . 
pažymėdama, kad tame muzie- Olšauskas, A. Orvidas, I. Paliu-

Dl. Tas mažas laikraštėlis pa
siekia visus Tllinois valst i jos ventas, J . F . Gribauskas, J . 

Salomėja šagamogiene nepra

kalbėjo Goldbergas, kad Pabalti-
/o valstybės nelegaliai okupuotos. 
Fordas tą pareiškė prieš pasira
šydamas Helsinkio susitarimą. 
Pasirašydama Helsinky Amerika 
žinojo, kad Lietuvos įjungimas 
nepripažįstamas. To Amerika lai
kosi ir to laikysis. 

Po šio Goldbergo pareiškimo 
nė viena iš satelitinių valstybių 
neišėjo Rusijos ginti. 

Belgrado pasitarimuose nelei
džia dalyvauti spaudos atsto
vams. Tai po šio posėdžio sen. 
Dole sušaukė specialią spaudos 
konferenciją ir pakartojo, ką jis 
buvo pasakęs pilnaties posėdy. 

Grįždamas j JAV dr. K. Bobe
lis Frankfurto laikraščiuose rado 
aprašymus, kad Dole kalba bu
vo įrodymas, kaip ypatingą 
reikšmę Amerika skiria žmogaus 
teisių gynimui. Laikraštis pakar
tojo Dole pareiškimą, kad bylos 
prieš disidentus gali turėti nei
giamos įtakos planuojamiems su
sitarimams. Vokiečių laikraštis 
pakartojo sen. Dole pare'škimą, 
kad JAV niekada nepripažins Pa
baltijo valstybių inkorporavimo. 

Belgrade svarbų pareiškimą, 
gindamas tautų laisvo apsispren
dimo teisę, padarė ir Robert Fro-
wick. Būdamas Belgrade dr. Bo
belis patyrė, kad ambasadorius 
Goldbergas gauna tūkstančius j P1*0^5 

la-'Škų, kuriuose dėkojama už 
žmogaus teisių gynimą. Daug 
laiškų ir telegramų iš JAV lietu
vių. Ir tai yra naudinga. Reikia ir 
toliau siųsti laiškus ir telegra
mas, adresuojant Yougoslavia, 
Belgrad, Ambassy of the United 
States of America. Taip pat siųsti 
padėkos laiškus ir telegramas 
sen. Dole i Washingtoną. 

kytojų seminariją, <osą gyveni 
mą sielojosi Lietuvos jaunimo 

. auklėjimu. Amerikoje sunkiai; 
lis, žmogaus ieškojimas n e ž e m i š - i d i r b u s L Vyr*s miręs, ji likusi 
kos išminties, į kurios paslaptis j viena, administruoja savo turtą. 
perdrąsus brovimasis priveda i k i j J i **»o žodyje susirinkusiems 
gilios dvasinės krizės. Baigus ap- į pareiškė, kad testamento ne
žvelgti Tomo Manno "Daktarą j mainysianti, nes labai vertinan-
Faustą". pilną daugelio įžvalgų, j t i Lietuvių Fondo darbus. Jos 
kalbėtoja trumpai sustojo prie! ryžtą nuoširdžiai vertino savo; 
lietuviško epo klausimo. Ji sumi- j žodyje informacijos vedėjas 
nėjo, k^d toks epas tautine, ne į Vladas Būtėnas ir kiti. 
metafizine, pra:me yra Pietario! Tarybos pirmininkas dr. G. 
Algimantas, dvasiškai kūręs Lie-. Balukas pažymėjo, kad LF yra 
tuvos nepriklausomybę. Toks epe ' visų lietuvių fondas, gėrėjosi 
kūrėjas yra ir V. Ramonas, giliai spauda, spaudos žmonių nuošir-
asmeniškai ir visuomeniškai su- džiu fondo darbų vertinimu. 
pratęs komunistinės bedievybė:: J i s pažymėjo, kad L F vadovybė 
išgyvenimą lietuvių tautoje, bet j d i rba su dideliu atsidėjimu, 
kažkaip sustojęs. Algimantas Mac j Detalizuotą LF vajaus ir ban
kus būtų galėjęs būti išeivijos tra- ( ke to apyskaitą pateikė Povilas 
gikos epo kūrėju, jei jo gyve- j Norvilas i r Kazys Barzdukas. 

Vajus buvęs sėkmingas ir įna
šų ta proga gauta 15,700 dol. 

Lietuvių Fondo veikla pradė
jo domėtis ir jaunas daktaras 
Linas Sidrys. J is iškėlė būdin-

nimas nebūtų nutrūkęs. — V. 

PO LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS 

Lapkričio 17 d. Jaunimo cen
t ro kavinėje Lietuvių Fondo į gą mintį, kad L F turėtų kasmet 
tarybos pirmininkas dr. Gedimi-; skirti stipendiją gabiam bet kū
nas Balukas, valdybos pirminin- j r ios srities studentui, kuris ke-
kas dr. An tanas Razma, Tary-1 liautų po lietuviškas kolonijas ir 
bos narė ir parengimų vadovė atliktų naudingus. studijinius 
Marija Rėmienė spaudos atsto- j bei organizacinius lietuviškus 
\ a m s . Lietuvių Fondo vajaus darbus. Stipendija turėtų būti 
tarkininkams padarė išsamius apie 4000 dol. 
pranešimus apie LF dabartinę Šio nuoširdaus pokalbio pro-
veiklą ir apžvelgė L F vajaus j ga buvo pasivaišinta D. Kuraus-

suruošto banketo rezul- i kienės paruoštais užkandžiais. 
I ta tus . I Pokalbio metu spaudos atsto-

l P-

Marija Rėmienė. vadovavusi 
vajaus banketo ruošai, nuošir
džiai dėkojo savo talkininkėm 
— Marijai Macevičienei. M. Mar
cinkienei. A. Šlenienei, E. Tri-
makienei, K. Leonaitienei, Iz. 
Stončienei, D. Kurauskienei. 
Dėkojo dr . A. Razmai, dr. G. 
Ba'.ukui, Vaclovui Momkui, Pra-
r.Tii Mažrimu: :/A P'-v.iu. Xcr-

BKVF.RI.l HILLS GfiLLNYCIA 
T»W1 PTJ SU)*33 \r PR M«34 
Taip pat naujoji Barboroe ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DAISY ST9BE 

VĄ\H v:uthvre*t Hwj. Oak Latru 
TeL 496-1318 

— Gėlės visoms progoms — 

Mylimai motinai 

A. t A. Magdalenai Mikučauskienei mirus, 
sūm? ALFREDA marčia AUCIJ*. anūkus LINDJį. ALDJJ 
ir GINT£ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Vida ir Gediminas Kaulinai 
Asta ir Vacys Kleizos 
Antanas Orintas 

f/m.^ 
T'/v^Vv 

'9 04 

A A 

Stasys Grikis 
(Griškevičius) 

Pranešame gaminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 
m. lapkričio 11 d. po sunkios ir ilgos Ligos mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas, uošvis Lr senelis, sulaukęs 75 metų amžiaus. 

Gyveno 209 Doat St.. Buffalo, N. Y. Gimęs Lietuvoje. 
Kriaunių km.. Alytaus apskirty. Amerikoj išgyveno 28 medus. 

Lapkričio 14 d. Šv. Jėzaus vardo bažnyčioje gedulingas 
lietuviškas pamaldas atlaikė kun. Vincas Parulis, MIC. iš Nia
gara Falls, N. Y. Vargonais grojo ir giedojo solistas Aleksas 
Paulionis iš St. Catharines. Ont. 

Velionies kūnas giminių ir draugų palydėtas į amžino poil
sio vietą — šv. Stanislavo kapines lapkričio 15 d. 

A. a. Stasys buvo nuoširdus lidtuvis ir Lietuviškų reikalų 
rėmėjas, vienas Buffalo Lietuvių Klubo steigėjų ir jo statuto 
autorius. 

Didžiame liūdesy liko žmona Juzė Vyšniauskaitė, sūnus 
Alius su žmona ir dviem vaikaičiais Saudi Arabijoj, duktė Au
relija Dolata su vyru ir trim vaikaičiais, Williamsville. N. Y.. 
sūnus Vilius, Aspen, Colorado, brolis Juozas su šeima, Nėw Bri-
tain, Conn., brolis ir dvi seserys su šeimomis okupuotoj Lietuvoj 

7**4 

A- A. 

KAZYS ČESNAUSKAS 
Gyveno 12116 S. 93rd Avenue, Palos Park, Illinois. 
Mirė lapkr. 28 d., 1977, 12:30 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungės valsč. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiuko dideliame nuliūdime žmona Bronė, duktė Regina La

pienė, žentas Jurgis, 3 sūnūs Kazys, Vincas, marti Rosemary, ir 
Henrikas, 6 anūkai: Nijolė, Rimas, Rūta, Rita, Steven ir Cindy, 
Lietuvoje 3 broliai: Stasys, Antanas vr Justinas, ir 2 seserys Emi
lija ir Petronėlė su šeimomis, bei kiU giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiad., 1 vai. poptet Petkaus Marąuet-
te koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketv., gruodžio 1 d. iš kopJyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos painaMos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus lr pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nui:".oV /mona. duktė, «finūv marti, tentas ir anūkai. 
Lairi. &.r>if- Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

A. t A. ELZBIETA SATKUS 
Anksčiau gyveno 

SURDUKAITC 
Gyveno šv. Šeimos Viloje. Lement, 111. 

Chicagoje, Bridgeporto apyl. 
Mirė lapkr. 26 d.. 1977. sulaukus S9 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno t)6 n. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 aūnūs Bruno, marti Luciile, 

Thomas. marti Evelyn ir George, duktė Adeline. žentas Frank 
Mockai. 10 anūkų ir 11 proanūkų. kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Velionė buvo našlė a. a. Antano. 
Kūnas pašarvotas PhiUips-Labanauskas koplyčioje, 3307 S. 

Lituanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks antrad., lapkr. 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės siela- Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios žentas, anūkai ir proanū-
kaL 

Laid. direkt. Thomas J. Labanauskas, tel. YA 7-3401 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DiREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN /ME. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

U S 
MARQUinTE FUNERAL HOME 

TiVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIAKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhiII 6-2345.6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2I08-9 

AIIttTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAI1X>TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. UTCANICA AVE. T*L YAnfe 7-84*1 

STEPONAS C. LACK7LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
ZS14 W. 2Srd PLACE Tet. \ l ricin* 7-4671 
2424 W. 69th STREET Tel. REpabUc 7-1213 
11028 Sonttnvest Highway, Pftk* Hllta, nn, TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Trf LAfejette S-3OT2 

POVILAS J. RIDIKAS 
S3S4 SO. HALSTED STREET Tet. TAitft 7-1*11 

JURGIS F. RUOMIN 

SS19 SO. LTTT AMCA AVE. T4. VAnk 7-LU84B 

VASAITIS - BUTKUS 

144* SO. fiOtfa Av*, CICERO, ILL. TeL OLyople S-lMt 

! • • « • • * • < 



Loretos ligoninėje lankėsi 

DRAUGAS, antradienis , 1977 m. lapkričio mėn. 29 d. 

! x Šios savaitės Jaunimo cen-
, t r o kultūrinė vakaronė penkta-
i dienį, gruodžio 2 d., skirta li
tera tūros bičiulių susitikimui iri 
pokalbiui su rašytoju Icchoku 
Meru. Jaunimo centro kavinėje 
vakaronės pradžia 7:30 vai. vak. 

X "CScero Life" laikraštis 
įsidėjo platesnį straipsrų apie 

w s k . Daniel Kucera, ku r i s ten &en- k o n s - J Daužvardienę, ku-
atlaikė šv. Ifišias i r pasakė pa-,1"1 gruodžio 4 d. bus pagerbta 
mokslą apie Viešpaties žmogui'. Amerikos Lietuvių kataliku;. 
duotą kūrvbinę galią. Pusryčių n»*en i draugijos, 
metu dr. Pe t ras Kisielius ligo-' x ALIAS moterų pagelbinis 
ninės dak t a r e prezidentas, d ė - ; v f o , i e t a s kviečia narių susirinki-: 
ko jo vyskupui už dalyvavimą l m * gruodžio 4 d. 3 vai. Juzėm 
ir išreiškė padėką administraci- i namuose. 12642 S. 73 Court 
iai už gerą vadovavimą, siekiant 
pacientų sveikatos. 

x PreL Mykolo Krupavičiaus 
septynerių metų mirt ies minėji
mas įvyks gruodžio 4 d. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje šia t va rka : 10:30 vai. 
kun. J. Prunskis a t n a š a u s Šv. 
Mišias už velionies sielą p a r a 

Pa 'os Heights. 111. Paskait? 
skai tys Violeta Karosaitė. Bus 
supažindinta su naująja valdy
ba. Narės ir viešnios kviečia
mos susirinkime dalyvauti. At
skiri pakvietimai nebus siun
čiami. 

x Kun. Algirdas Žilinskas, 
liet. evangelikų liuteronų para-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Pianistė Raimonda Apei-
kytė ir solistas Antanas Pava-

: saris, Los Angeles Calif., lap-
! kričio 19 d. atliko koncertinę 
i programą L B San Francisco 
j apylinkės suruoštame roetinia-
I me parengime. Abu menininkai 
I San Francisco lietuvių buvo en-
' tuziastiškai sutikti. 

— "Nusikaltėliai teisia tei-

pabėgėlių duktė, a š e su išauklė
ta pilnai atsiduoti žmogaus tei
sių {gyvendinimui", r a š o J ū r a 
t ė Va i tku tė . 

AUSTRALIJOJE 
— V I Tautinės s tovyklos pa

rodėlė j a u ruošiama. J o s ruoša 
rūpinosi korp! Vyt is sen j . Alg. 
Žilinskas, padedamas A . Kara 
zijienės, J . Jar inkevičiaus. Pa -
todėlė bus įkur ta specialioje 

siuosius," Vincas Kazlauskas, i palapinėje. Bus pate ikt i skau-
Los Angeles, Calif., cituodamas j t i škos spaudos, nuotraukų, gai-
poetą Bernardą Brazdžionį, lap-1 relių ir k t . dalykų rinkiniai . 

?o buvusio LDK Birutės d-jos vakarienės-koncerto Cfc ieagoje lapkričio 2n d. Matyti c 
:ininkes. Iš k. [ d.: L KuHkąuskaitė, V. Genienė, V. Kulikauskienė, J. Kerelienė, K 
vičienė, B. Gustaitienė, L. Dainauskiene 

pi jos bažnyčioje, o po M i š i ų [ j g į k l e b ° n a s Toronte.^ buvo 
parapijos salėje skai tys paskai- Ciac&S^ a tvykęs 
tą Algirdas Kasiulaitis, meninę 

ir dalyvavo 
'Tėviškės" parapijos jubilieji-

dali at i iks solistė P r a u r i m ė R a l i 1 * * ^ n t ė j e . Ta proga susiti-
gienė, muz. Alovzas Ju rgu t i s jr ko su visa eile frkagiškių he-
Pe t ra s Dūda (pagros smuiku) . I 5 į visuomenininkų, dalyvavo 
Po meninės dalies — vaišes.i sunpaziume. 
Visi krikščionys demokra ta i su i X V m c a s y(iškinis y» i š T o 

šeimomis ir jų bičiuliai r r ^on i a i i r o n t o * C h i c a ^ atvykęs. S u" 
kviečiami dalvvauti . Minėjimą \ s t o J ° P* 8 s a v o ^ m i n a i t J A - P i m 

rengia LKDS~ Cicero sk. v a l d y - i ^ ^ t r u k u s vėl grįžta į T o 
ba. Salės adresas 1500 S o . ! r o i l t ą - . . . . . . 
49 Cti, Cicero X Chlc&S^ Liet imu stygini-

x Antanas Miner. Lietuvos i f,**"*1"* vadovaujamas 
vyčių vyriausios valdybos pir
mininkas, ir Anna Marie Kassel 
(Pupininkaitė) vicepirmininkė, 
aplankė dienraščio redakciją, 
pasikalbėjo apie bendrus organi
zacijos reikalus ir Kalėdų pro-
ga paliko 25 dol auką. An tanas j ? a m **?*?" 
Minner kilęs iš Grafton. Mass., 
ir Anna Marie Kassel iš Chica-
gos apylinkės, Westehester , 
IU. Jie ypač dėkojo "Draugu i" 
už didelį prielankumą, parodytą 
organizacijai, nes Vyčių skyr ius 
"Drauge" jau yra daugiau kaip 
tr isdešimt metų. Abu valdybos 
nariai gražų įspūdį padarė savo 
dideliu susidomėjimu dienraščii:, 
Amerikos lietuvių veikla i r jos 
svarbos supratimu. Jie t a i p pat 
domisi, kaip Vyčių organizacija 
galėtų prisidėti prie šios veiklos 
pagyvinimo. An tanas Miner jau 
y r a trejetą terminų šiose parei
gose. Loreta Rtukas Kaseliūtė 
y r a ilgametė "Vyt ies" redakto
rė, o E . Pakalniškienė y r a Vy
čių skyriaus "Drauge" redak
torė. 

x Cicero ateit ininką 
kalėdinis susikaupimas 
ateinantį šeštadieni šv . 

ĮSKELTAS PASKUTINIS 
"LIEPKALNIO SODYBOS" 

VAINIKAS 
Pereito šeštadienio vakarą 

J e t Tautinių namų Chicagoje 
salėje susirinko 200 lietuvių. Juos 
• isus čia sukvietė Lietuvių agro
nomų sąjunga. Pobūvio tikslas — 
uslpažir.ti su šios organizacijos 

:ik ką išleista knyga, jos auto
rium ir pasidžiaugti atliktu dar
bu. 

Pobūvi pradėjo agr. Antaną: 
kantaras, savo trumpame, bet ge-
•ai apgalvotame žodyje pabrėž
iamas, kad nei nepriklausomy-
>ės metais, nei dabar mūsų lite
ratūroje nebuvo įamžin'as pag-
-indinis tautos ir valstybės rams
tis — lietuvis ūkininkas. Tai at
likti ryžosi lietuviai agronomai 
'šeivijoje. Mintį tokiam veikalui 
sukurti davė Detroito agr. Ant. 
Musteikis. Šiuo reikalu buvo pa
skelbtas konkursas knygai para-
šy.i, nedavęs, deja, reikiamų vai
sių. Taigi buvo susitarta su rašy-

"Atei t ies" žurnalo vyr. . tojn Vytautu Alantu, kuris mie-
redaktorius, dažnai paremia lai sutiko šį nelengvą darbą at-
"Draugą". I r dabar, dėkoda- likti. Agronomų vadovai telkė le
mas už kalėdines korteles, at- • šas ir organizavo spaudos dar-
siuntė 12 dolerių auką. Labai i bus, kuriuos gražiai atliko "Drau-

kričio 17 rašo "Herald-Exami-
ner" dienraštyje. Pasisakyda-

j mas dėl Jungtinių Tautų rezo
liucijų Izraelio Pietų Afrikos ir 
Rodez'jos reikalu, laiško auto
riui prisimenąs "lietuvių poeto 
Bernardo Brazdžionio garsus ei
lėraštis, kuriame jis kalba apie 
'aukščiausiąjį teismą', kuriame 
"nusikaltėliai teisia teisiuosius". 
"Netgi pilnai nepritariant Izra
elio, Pietų Afrikos ir Rodezdjos 
pobtikai," rašo Kazlauskas, "ne-

, , . . . . , . galima ramia sąžine sutikti su 
Kad autoriaus mintis ir vaizduo-Įja Vilhelmina Lapienė, trumpu j f a k t u k a d gvarbiausioie šio 
te leido psichologiškai pažvelgti; žodžiu pasveikindama gausiai 
į ūkininką, jo šeimą ir atskleisti susirinkusius svečius ir pakvies-

vaklybos narės ir tal-
Leonaitienė, Z. Juške-

Nuotr. A Plaušinaič.o 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

• * * s ; žinios 

muz. 
Faus to Strolios, dalyvaus Ber
nelių mišiose Nekalto Prasidė
j imo bažnyčioje Brighton Par
ke. 

X Dr. Leonai Kriaučrliūna' 
Palos Park , UI., dėkodamas už 

korte
les, a ts iuntė 25 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Antanas Vaičiulaitis Be-
thesda, Md., žinomas mūsų ra
šytojas, maloniu laiškeliu padė-

| ko jo už kalėdines korteles, už
sisakė papildomai jų daugiau ir 
atsiuntė auką. Ačiū. 

X I>r. kun. Kęstutis Trima-

prieš-
įvyks 

Mišios 
7 v a i vak., o po jų agapė pa
rapijos salėje. 

x Rašyto jas A- Gusta i t i s ir 
An t r a s Kaimai* a t l iks linksmą, 
niekur dar negirdėtą, p rogramą 
J A V L B 25 metų jubihej iniame 
minėjime gruodžio 3 d. Jaun imo 
centre. Dar y ra kele tas s ta lų 
galima užsisakyti p a s apygar
dos valdybos ižd. K Barzduką 
Lietuvių Fondo raš t inėje , t e l 
925-6897 a rba pas L B apylin
kių valdybų pirmininkus (pr.) 

x Chicagos lietuviu choras 
"P i rmyn" s ta to Offenbacho 
"Hoffrnano p a s a k a s " 1978 m. 
balandžio 29 ir 30 d. Padengt i 
šio spektaklio išlaidas P i rmyn 
choras ruošia balių su l inksma 
programa, š ampanu ir š i l ta va
kariene gruodžio 3 d., 7:30 v. v. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 S t 
Dėl rezervacijų p rašome skam
binti Zinai Pocienei teL 960-0291. 

(pr.). 

actu. 
X P e t r a s ir Stasė Petrušai-

čiai, Racine, Wis^ žinomi visuo
menės veikėjai, dėkodami už 
korteles, atsiuntė auką. Ačiū. 

X Dr. Joseph ir Ponia J . A. 
Gustaičiai, Scranton, Pa., malo
niu laiškeliu padėkojo už ka
lėdines korteles, užsisakė jų už 
25 dolerius ir atsiuntė auką. 
Dėkojame. 

X Ieškau pirkti moteriškus 
taut inius rūbus, 12-to nr. Skam
bint 469-9463. (sk) . 

X DaiL Arvydo Algmino pa
veikslų paroda atidaroma Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre 
gruodžio 9 d , penktadienį, 7 vai. 
vakaro iki 9 vaL Šeštadienį, 
gruodžio 10 d ir sekmadieni, 
gruodžio 11 d. lankymo valan
dos — nuo 10:30 va i ryto iki 
9 vai. vakaro . Tokiom pat va
landom paroda veiks ir kitą sa
vaitgalį, gruodžio 16, 17 ir 18 d. 
Paroda uždaroma gruodžio 18 d,. 
sekmadienį. Įėjimas laisvas. 

(pr .) . 

go :paustuvė. Daug dirbo Alf. 
Seš tokas, Ig. Andrašiūnas, a.a. 
Alfonsas Indreika. Dailų viršelio 
apianką nupiešė dail. A. Verbic
kas, gyvai reiškėsi komisijos na
riai, įvairiais būdais buvo telkia
mos lėšos. Stambias sumas auko
jo: Juozas ir Antanina Vasiuke-
vičiai (650 dol.), Jonas Adomo
nis, x (600) dol., dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai tėvui Adol
fu? ir motinai Antaninai prisi
minti (500 dol.). Buvo daugybė 
kitų dosnių aukotojų, kuriu pa
vardės paskelbtos knygos gale. A. 
Santaras džiaugėsi, kad kliūtys 
nugalėtos ir kad leidėjai — ag-
gronomai šiandien gali iškel
ti paskutinį "Liepkalnio sody
bos" vainiką. Pobūvio dalyvius 
raštu sveikino A. Musteikis, Pr. 
Rudinskas ir kt. asmenys. 

Agr. Ignas Andrašiūnas jaut
riu žodžiu pristatė susirinku
siems knygos autorių rašytoją 
Vytautą Alantą ir, jo paties žo
džiais, skaitytojo mėgėjo akimis 
pažvelgė į atliktą darbą, kuria
me atvaizduotas nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas. Pasidžiaugė, 

ATEITIN'NKU KELIU 
ŽMONĖS _ LAIKAI _ DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Bleido ATEITIS Ateitininkų Šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pusi. 
Kaina 911 persiuntimu $2.30. Užsa
kymus Biųsti: 
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(toieago, m. 60629 

Kaimo gyvenimo niuansus. Prisi
minti mirusieji agronomai: a.a. 
Alf. Indreika, Juozas Beliūnas, 
Alek andras Gaška. Tolimesnei 
programos daliai vadovavo Sta
sys Juozapavičių.. Žinoma akto
rė Eglė Vilutienė labai jautriai 
ir gražiai paskaitė jos pačios pa
rinktą ištrauką iš naujosios kny
gos. 

Knygos autorius Vytautas 
Alantas savo žodyje pirmiausia 
pasisakė parašęs .-renki: romanus 
ir kad šis "Liepkalnio sodyba" 
esąs paskutinis — daugiau roma
nu neberašysiąs. Toliau jis nu
sakė aplinkybes, kuriomis roma
nas buvo kuriamas, kaip buve 
renkama medžiaga. Dėkojo agro
nomams ir ki'iems talkininkam:. 
Džiaugėsi, kad buvo sudarytos 
geros sąlygos knygai parašyti. 
Toliau pažymėjo, kad mūsų lite
ratūroje pagrindinis luomas — 
ūkininkas buvo užmirštas ir kad 
dabar Šį klaida atitaisoma. Kad 
nepr. metais Tetuvis ūkininką 
padarė labai didelę pažangą, šio 
teigimo nereikėję įrodinėti. Au
toriui tekę tiktai pavaizduoti tik
rovę be pagražinimų. Pagyrė 
agronomus, .pasiryžusius tokią 
knygą išleisti, nes tai esąs dabar
tinėmis sąlygomis "jų grįžimas į 
Lietuvos kaimą". Baigdamas kal
bą dėkojo visiems talkininkams, 
ypač :avo žmonai Irenai, kuri 
buvusi "pirmoji ir labai griežta 
kritikė", taisiusi ir knygos korek
tūrą. Po to dar kai ką pasakė 
apie knygos-herojus ir apgailesta
vo, kad, esą, "gaila su jais skir
tis". Kvietė skaitytojus aplankyti 
"Liepkalnio sodybą". 

Meninę programos dalį atliko 
solistė Audronė Simonaitytė — 
Gaižiūnienė, kuri, muzikui Aloy
zui Jurguc'iui akompanuojant, 
jautriai ir gražiai padainavo Bar
kausko "Ryto dukrą", ištrauką 
iš Pučini op. "Bohemos", dr. J. 
Briedžio (žodžiai Ig. Andrašiū-
no) — dviejų agronomų šiarr 
bykiui sukurtą specialią dainą 
"Mes išversim naują vagą", kuri 
visus maloniai nuteikė. 

"Liepkalnio sodybos" pabaig
tuvių dalyviai mielai pirkosi kny
gą, kurią autorius V. Alantas au-
tografavo. Skanią vakarienę ly
dėjo šokiai ir dainos. Tokiu tai 
būdu mūsų agronomai ir Vytau
tas Alantas įamžino Lietuvos ūki
ninką mūsų literatūroje. 

Knyga gaunama pas lietuviš
kų knygų platintojus, jų tarpe ir 
'Draus*-"". Ši puiki šventinė do
vana kainuoja 10 dolerių. 

(bk) 

dama vakarui vadovauti Romą 
Kasparą, kuris, visus sveikinda
mas ir dėkodamas, ifreiškė 
viltį, kad ir toliau tokie simpo-

kad svarbiausioje 
teismo kėdėje sėdi Sovietų Są
junga, kuri žmogaus teisių ga-
ran*iios yra t ik žiaurus mitas 
Kiekvienas žmogus, bandąs lai
kytis garantuotų žmogaus tei
sių, atsiduria kalėjime, koncen-

z ruma ibus ruošiami, vesdami t r a g ^ | a > , Į W j t h , j , j , bepročių 
mus 1 tobulumą, grožį ir gėrį. ; i i & o n i n ė j e . R l l 8 a i žiauriausiai 
Mokslo ir kūrybos įfcĮinnl persekioja okupuotų Pabaltijo 
ruošos kom. pirm. dr. K. Am-\knRų j ^ ^ Jydua ir ukra i -
brozaitis sveikindamas svečius, 
akademikus, profesorius ir kū
rėjus, gėrėjosi mūsų mokslinin
kų ir kūrėjų darbais. 

Plojimais sutikti salėje buvę 
Lietuvos gen. kons. J. Daužvar-

niečius". 

— J U T . Vaitkutė, Middletown, 
Conn., einanti atsakingas parei
gas Connecticuto valst. žmogaus 

i teisių komisijoje, nepamiršta 
dienė, Illinois sen. Pr . Savickas į lietuviškų reikalų ir juos pri-
ir Dlinois sen. M. Madigan. J is 
savo žodyje dėkojo už pakvieti
mą dalyvauti šiame vakare, pri
minė, kad J A V nėra vien tik 
tautų tirpinimo katilas, o įvai
rių kultūrų ir tautų sudėtinė 
valstybė, kuriai šios tautos ir jų 
kultūra padėjo išaugti ir iš
kilti. Kalbėtojas pabrėžė, kad 
Amerika dėkinga lietuviams už 
mokslą ir kultūrą. Prisipažino 

stato Amerikos valdžios parei
gūnams. Spalio 28 d. stipriai 
argumentuotu laišku kviečia 
savo distrikto kongresmaną 
Christophed J . Dodd paremti 
Bražinskų r>asilikimo Amerikoje 
reikalą. "Kaip lietuvių politinių 

GAISRE ŽUVO 4 

Ke tu r i žmonės žuvo ir du 
buvo sužeisti, kai degė Bhie 
Poin t Launge, 525 S. Cicero 
Ave., t a r p Chicagos i r Cicero. 

EGIPTO IMAMAS 

Aukščiausias Eg ip to teiiginis 
v a d a s — imamas še ikas Abdel-
Hal im Mahmoud a t v y k o f Chica-
gą. J i s lanko didžiuosius maho
metonų cent rus JAV-se. J i s 
. oris, kad amerikiečiai tu rė tų 
šviesesnį vaizdą apie mahome
tonus . Dr. Mahmoudas y r a 
Sada to prieš 5 m. pask i r t a s 
r ek to r ium aukščiausios islamo 
mokyklos, kur i y r a 1000 m. 
senumo. Tuo j i s t a p o vyr iau
siu Eg ip to musulmonų vadu. 

URANTJUS CHICAGOJ 

P e r Chicagos O 'Hare aerodro
mą y r a gabenamas į užsienius 
u ran i jus — medžiaga naudin
goms ir pavojingoms atominėms 
reakci joms. 

LINKSMAVAKARIAI 

Muzikos, dainų, šokių, mimi
kos l inksmavakar ius gruodžio 
2 ir 4 d. 6 v a i vak. ruošia St. 
Xav ie r kolegija. 

ir A. Kaminskas. Gilaus turi- j P o j o kalbos sekė tolimesnė 
nio pamokslus pasakė ir atitin- j>rogramos dalis. Sekmadieni-
kamai paruoštas maldas atskai-1 nes mokyklos mokiniai (30 da-

beveik esąs lietuvis, nes gimęs | tt ^ t u v i a i , o taip p a t latvių i r 
ir augęs lietuviškame Marąuet-
t e Parke. Pastebėjo, kad visos 
tautos turi turėti laisvą apsi
sprendimo teisę savarankiš
kai tvarkyt is ir gyventi. Iš
reiškė viltį, kad tai vieną kar
tą taps realybe 

estų kunigai. Pastarųjų prof. 
dr. Ar thur Voobus ypač iškėlė 
aukštą pabaltiečių išeivių mi
siją, ragino lietuvius būti savo 
tautos patriotais. Paskutinis 
kalbėjo ir palaiminimą suteikė 
klebonas kun. A Trakis. pr i -

Meninę programos dalį a t l i k o ! s i m i n t i Parapijos mirusieji, ku-
solistai Nerija Linkevičiūtė i r j r i u P a k a i t y t a apie 80. Pamal-
Bernardas Prapuolenis, kurie, ! d o s b a i ^ t o s iSkiliningomis pa-
akompanuojant muz. Al. V a s a i - ! d e k o s ^esmėmis, 
čiui, padainavo keletą mūsų iri P o Pamaldų minėjimo progra-
kitų tautų kompozitorių dainų. m a b u v 0 ^ a m a banketo me-
Solistai, dainavę solo ir d u e t u s , ^ k a i erdvioje Pressman uni-
buvo šiltai sutikti ir turėjo * " ***** P r i e s t a h l s u s ė d o a*>ie 

padainuoti priedo. Solistė ap- m P o p i e č i ų ir jų svečių. 

dovanota gėlėmis. 
Padėkota ir J. Evans, kuris 

Iškilmingą minėjimą, pradėjo 
parapijos tarybos pirm. Kaspa-

sudarė sąlygas gauti šią s a l ę ! t m Vaišvila, pasidžiaugdamas 
pobūviui Po to svečiai, A. fto- • * * • 2 5 m e t u s 5 * * " "^^^ 
dėsto vadovaujami, Neolitua 

Balio Sruoga 30 m. mirties mir.ėjime Jaunimo centro kavinėje tarpe 
rrąu8ių dalyvių buvo matyti gen. konsule Juzė Daužvardienė (pirma kai
rėje), Balio Smogos anūkė Aušrinė Bylaitė (iš d. pirma) ir poetė Gr. 

\ A, Zailskaa ir k t Nuotr. i . į e i ^ ^ c 

MOKSLO HIENŲ 
UŽBAIGIMO POBŪVIS 

Mokslo ir kūrybos simpoziu-

nų orkestrui grojant, turėjo 
progos pasišokti ir pabendrauti. 
Be kitų svečių į salę atvyko tik 
ką grįžęs iš Belgrado Altos 
pirm. dr . K. Bobelis, kuris pri
vačiuose pokalbiuose painforma
vo ir apie ten įvykusias disku
sijas pavergtos Lietuvos rei
kalu. L. GaL 

"TĖVIŠKES" PARAPIJOS 
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ 

Lapkričio 27 d. Lietuvių evan
gelikų liuteronų "Tėviškės" 
parapija iškilmingai atšventė 
javo jubiliejine — 25 metų su
kakties šventę. Ji buvo pradė
ta iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė 11 kunigų: K. 
Burbulys, P. Dilys, Alg. 2ilins-

lyvių) , dr . A d Trakienės vado
vaujami , gražiai padeklamavo 
ir padainavo. Atsk i ra i pasiro
dė mokinia i : P . Noreikis, Aid. 
Trumpjonai tė , P . Vadopalas , 
d a u g žadantieji t rompet is ta i Jo
n a s i r Viktoras Jakovičiai . in
s t rumenta l i s ta i : Klaudi ja Sedai-
ty t ė , Dana Galinai tytė, Korne
lija Vencelytė. Vadovavo V i k t 
Ju rkša i t i s . 

J a u n i m o ratelio šokėjų da rn i 
g rupė gražiai atl iko porą t au 
tinių šokių. Vadovavo Daė Pe-
tera i t ienė, Jaunimo ratel io da
bar t in i s pirmininkas y r a Riman
t a s Paul ikai t is . 

Moterų draugi jos veiklą 
(p i rm. E l a Hofmanienė) gražiai 
eilėmis aprašytą, apžvelgė Bro
nė Variakojienė, o minčių pynę 
" n u o Tėvynės iki Tėviškės pa
rap i jos" paskai tė Olga Pauli-
kienė. 

P ie tų metu buvo pr i s ta ty t i 
aukšt ie j i svečiai, parapi jos dar 
buotojai , spaudos atstovai, 
rėmėja i . Daugelis j ų žodžiu 
sveikino sukaktuvininkus. Gau
t a daugybė sveikinimų ras tu , jų 
t a r p e kun . P r . Ažubalio & Ka
nados . 

Parap i jos choras, vadovanja-

kės" liepsnele, kuri neužgeso 25 
metus. Aldona Buntinaitė pra
vedė JAV ir Lietuvos himnų 
giedojimą. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Alg. Žilinskas iš Toronto. 
Lietuvos generalinė konsule J . 
Daužvardienė sveikindama pasi
džiaugė, kad parapijai buvo pa
rinktas labai gražus 'Tėviškės" 
vardas, kurio prasmė labai gili. 
Linkėjo dar ilgus metus gy
vuoti. 

Pagrindinis šventės kalbėto
jas dr. A d Palaitis apžvelgė' m a s nuziko J . Lampsačio, išau-
parapijos veiklos ryškesnius mo- ges į da rnų 60 asmenų muziki-
mentus ir atliktus darbus. J i nį vienetą ir tuo b ū d u į vieną 
buvo įsteigta 1952. JH. 2, b e t ' didžiausių lietuvių chorų Chica-
tada ji buvo kitos parapijos goję, labai darniai sugiedojo 
įnamė. Pirmoji rinkliava a t n e - i 4 giesmes, kurių paskut inė bu-
šė tik 39,50 doL bet dėl t o ne- j vo "Lietuviais esame mes gimę". 
nusiminta. 1957 m. įs igytas Akomponavo A r ū n a s Kamins-
nuosavas bažnyčios pas ta tas , k a s . 

kas, Norman A. Nelson, dr. M. i kuris 1974 m. padidintas. Kai- D a r vieną maldą sukalbėjo ir 
Kavolis, Estų ev. liut. bažnyčios j bėtojas iškėlė labai gerą pa ra - sveikino kaimyninės Ziono pa-
ats*ovas prof. dr. Art . Voobus.; rijos choro, sekmadieninės mo- rapi jos klebonas kun. J. Juozu-

mo dienas baigiant, bendras I latvių — viceprez. V. Vars- i kyklos. Moterų draugijos, J a u - pai t is . Darniai ir sklandžiai 
pobūvis buvo suruoštas Bever- j bergs, S t Neimanas. prof. dr. į nimo ratelio ir kitų organizaci- kiek ilgoką p rogramą pravedė 
ly Coutry klubo patalpose, 8700; Alg. Jurėnas, M. Preikšaitis i r j jų veiklą, š ios parapijos pata i - K a r i n a Srugytė . Iškilmės baig-
So. Western. Susirinko keletas! A. Trakis. Giedojo Sekmadie-1 pose savo darbą pradėjo ir Kr . i t o s prasmingu ir graž iu klebono 
šimtų svečių, didelė jų dalis a t - ; ninės mokyklos choras, vedamas Donelaičio lituanistinė mokykla. į kun . A. Trakio žodžiu. J i s dė-
vykusių iš kitų miestų — ta i j Vikt. Jurkšaičio, ir parapijos, Ypatingi nuopelnai priklauso k o jo parapiečiams u ž nuošir-
simpoziumo dalyviai a r svečiai.; choras, vad. J . Lampsačio. Var-! energingam klebonui kun. A. 
Pobūvį pradėjo banketo globė- jgoaaja grojo Martynas Trakifl j Trakinį ir ^ " y ' M parajriečia. 

džią ta lką ir už g a u t a s gausias 
dovscaa . {tokL 


