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Ateistų vartojami metodai 
Kraštuose, kur panaikinta kapitalistine sktema, religija turinti palaipsniui išnykti 

17 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Kad būtų galima lengviau su

prasti Tarybų Sąjungos ateistų 
klastą, trumpai supažindinsime, 
kokius metodus jie vartoja nai
kindami Pravoslavų Bažnyčią 
Tarybų Sąjungoje. Paskui supažin 
dinsime su Romos Katalikų Baž
nyčios gyvenimo problemoms vi
soje Tarybų Sąjungoje, ypač Lie
tuvoje. » 

Pagal marksizmo teoriją religi
ja yra kapitalistinė, išnaudotojiš
ka socialinė gyvenimo apraiška. 
Kraštuose, kur panaikinta kapi
talistinė santvarka, religija turin
ti palaipsniui sunykti. Religija 
esanti liaudies opiumas. 

Kadangi gyvenimas tos teori
jos nepatvirtina, ir religija laiko-

Tarybų valdžia per daugelį 
metų įsitikino, kad geriausias 
būdas kovoti su tikėjimu — ne 
kruvinas persekiojimas, o Baž
nyčios ardymas iš vidaus. 

si komunistų valdomuose kraš
tuose, tai jie naudoja visokias 
propagandines, administracines 
ir net fizinio naikinimo priemo
nes, kad ta teorija pasitvirtintų. 
Todėl nenuostabu, kad Tarybų 
Sąjungos yra tokia politika: reli
gija tuo tarpu toleruojama, kur 
ji nykstantis reiškinys, ir visa jė
ga naikinama ten, kur ji pradeda 
rodyti naujas savo gyvybės at
žalas. Kaip nykstančiai Romos 
Katalikų Bažnyčios tarybiniai 
kulto įstatymai leidžia tuo tar
pu ribotai veikti: kunigams at
likti kulto apeigas ir teikti sak
ramentus. Tačiau ir čia nėra pil

nos laisvės. 'Apskritai, tikinčiųjų 
veikla suvaržyta visokiais ne
oficialiais, viriškai slaptais 
ar pusiau slaptais potvarkiais 
bei instrukcijomis. Dažniausiai 
aklai kopijuojami Rusijos carų 
metodai: parenka kand'datus j 
•vyskupus, kišasi į vyskupijų ku
rijų veiklą, a'skirų parapijų veik
lą, jų valdymą paveda vadina
miems bažnytiniams komite
tams, kurių nariais gali būti ir 
ateistai. Tokiu būdu Bažnyčios 
valdymas ir veikimas paraližuo-
jamas, ir paraližuojamas iš vi
daus. 

Pravoslavų Bažnyčios būklė 
Tarybų Sąjungoje 

Vos tik po Spalio revoliucijos 
Rusijoje paėmė valdžią bolševi
kai, prasidėjo tikinčiųjų, ypač 
pravoslavų ir katalikų varžymas, 
vėliau virtęs kruvinu persekioji
mu. Naujai išleistais dekretais 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo Bažnyčios. Iš tik
rųjų Pravoslavų Bažnyčia buvo pa 
vergta valstybei, o mokyklose 
pravedamas ateistinis auklėji
mas, draudžiantis jaunimui lan
kyti pamaldas. Tarybų valdžia 
per daugeli valdymo metų įsitiki
no, kad geriausias būdas kovoti 
su t'kėjimu — ne kruvinas per
sekiojimas, o Bažnyčios ardymas 
iš vidaus. Nelaimei vyriausias 
pravoslavų Bažnyčios vadovas gy
veno Rusijos teritorijoje. Be to, 
pravoslavai įpratinti būti klus
nūs civilinei valdžiai. Po baisių 
persekiojimų pravoslavų Bažny
čia, norėdama bent šiaip taip iš
silaikyti, turėjo daryti ateistinei 
valdžiai įvairiausių nuolaidų. Ji 
buvo priversta sutikti, kad Baž
nyčiai vadovautų asmenys, sutin
ką vykdyti ateistų direktyvas. 

Tai labai pakenkė pravoslavų 
Bažnyčiai. Jų hierarchaivisokials 
pareiškimais girdami tarybų vai-: 
džią ir klaidindami viešąją pa-
saulo op'n'j^ apie tariamą t'kė-
Jimo la:svę Tarybų Sąjungoje, su
tik"1 ani bū'i saugumo bendradar-
b:ais,d.asininkų ir 'ikinčiųjų aky-; 
se o-ara 'o autoritetą. Rus jos pra-' 
vos^vų Bažnyčioje įsigalėjo ko-j 
rupcra. Atsirado vyskupų, pade
dančių ateistams uždarinėti baž
nyčias. Nemaža dalis rusų pra
voslavų dvasininkų yra menkai 
išsilavinę, pasidavę įva'rioms 
ydoms, girtavimui, materializ
mui. Jie beveik neišvystė jokios 
pastoracijos, nekatekizuoja vaikų, 
retai sako pamokslus, nenor'a 
klauso išpažinčių ir nenoriai lan 
ko ligonius. Dauguma pasiten
kina tik kulto apeigų atlikimu 
Todėl Rusijoje labai maža sąmo
ningų tikinčiųjų. 

Dalis pravoslavų dvasininkijos 
ir tikinčiųjų nepaiso savo hierar 
chų varžymų —drąsiai skelbia 
Kristaus Evangeliją ir rūpinas:, 
kad tikėjimas nežūtų. Tokie as
menys tikinčiųjų gerbiami. Nuo 
ju veiklos priklausys Pravoslavų 
Bažnyčios ateitis Tarybų Sąjun
goje. 

Panaši būklė ir su kitų srovių 
krikščionimis. Viešai veikiantieji 
protestantai, baptistai ir kitos 
sektos savo vadovais paprastai 
turi ateistų parinktus, patikimus 
jiems žmones, per kuriuos ateis
tai jų veikimą ardo iš vidaus. 

Patys aktyviausi, sėkmingiau 
šiai išsivystę religinę veiklą yra 
valdžios persekiojami slaptai ar 
pusiau slaptai veikią baptistai, 
penk'asdešimtininkai, jehovistai 
ir kitos religinės grupės. 

<Bus dansriav* 

2iemos malonumai 

Streikuojančiu 
ūkininku fronte 

Denveris. —• streikuojantieji 
ūkininkai 31-je valstijoje pradė
jo piketuoti didžiuosius maisto j 
sandėlius. Nemanoma, kad strei- į 
kas atsilieptų vartotojams. Neb- j 
raskos, Montanos, Minnesotos ir 
abiejų Dakotų ūkininkai kviečius 
parduoda kaip ir seniau, tik Te-
xase uždaryti grūdų sandėliai. 

Streikas prasidėjo dėl preziden
to ir Kongreso ignoravimo ūki
ninkų įspėjimo prieš 90 dienų, 
kad ir jie nori dalintis pelnu, 
gaunamu iš maisto produktų kai
nų pakėlimo. 

Angoloj 

"Aušra" Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Kaip buvo atimta JUšenu bažnyčia 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Pokario metais, pasitraukus 

Varnėnų bažnyčios kunigui, se
na ir didelė baroko stiliaus baž
nyčia buvo uždaryta. Į šalia baž
nyčios stovintį buvusio vienuo
lyno pastatą buvo atkelti vaikų 
namų auklėtiniai, kurie sunaiki
no viską, kas bažnyčioje buvo. 
Šiuo motu ji stovi miestelio centre 
ne tik be stogo, bet ir be grindų. 

Apie 1958 valdžios organai 
privertė iš Alšėnų į Trobas per
sikelti vieninteliam tos didelės 
parapijos iš kalėjimų sugrjžus'am 
ligotam kunigui Milkevičiui. Ta
čiau ir Trobose neleido jam il
giau būti. Gain'ojamas iš parapi
jos į parapiją ir nuolatos šanta
žuojamas kun. Milkevičius mirė. 

Alšėnų miestelio ir jo apylin
kių tikinties'ems likus be savo 
kunigo, dar pora metų ją globo
jo tos bažnyč'os komitetas. Ti
kinčiųjų dvasios reikalams aptar
nauti i Alšėnus atvažiuodavo 
Barimų bažnyčios kunigas Koz
lovskis. Kartą, gavus pranešimą 
per trumpą laiką sumokėti dide
lius mcKesčiui- iL važnyčios Ko

miteto narės, kuriai buvo paves
ta perduoti vietinės valdžios įstai
gai surinktus pinigus, jie buvo 
pavogti atvykusio pas ją į sve
čius... jos giminaičio. Per keletą 
d'enų iki nustatyto mokesčiams 
sumokėti termino iš naujo su 
rinkti reikiamą sumą pinigu bu 
vo neįmanoma. Praėjus mokes
čių sumokėjimo terminui, po ke 
lėtos dienų pas minėtąją moterį 
užėjo iš Ašmenos atvažiavęs in
teligentiškos išvaizdos manda
gus vyriškis, kuris pareiškė no
rą pamatyti gražų ir menu tur
tingą bažnyčios vidų. Moteriškė 
nieko bloga negalvodama, pasiė
mė raktą ir nuėjo su svečiu prii 
bažnyčios. Mandagus nepažįsta 
masis pasisiūlė padėti atrakinti 
bažnyčios duris. Paėmęs iŠ mo
ters rankų raktą. jis... įsidėio iį 
į kišenę ir nuėio. palikę> ptit 
bažnyčios durų suglumusią ir ža
do netekusią vargšę moteriškę. 
Taip buvo nubausti Alšėnų pa
rapijos tikintieji už nesumokėji-
ma laiku mokesčių... 

Lazdūnuose katalikų bažny
čia išdaryta tuojau po karo, 
areštavus kunigą. 

Bu* laaglau? 

Kairo konferencijoj 
Kairas. — Kairo konferencijoj 

vakar buvo pirmas darbo posė
dis. Jokios pažangos nepadaryta, 
Egipto ir Izraelio sąlygos labai 
skiriasi. Konferencija atidėta iki 
pirmadienio. 

"Kalėdų dovanele" 
Qatar. — Naftos ir finansų mi-

nisteris šeikas Khalifa Al Thani 
pranašauja, kad Vakarai, kaip 
"Kalėdų dovanos", gali susilaukti 
naftos kainų užšaldymo. 

Paryžius. — Pirmadienį žada
ma atnaujinti Amerikos ir Viet
namo pasitarimus Paryžiuje. 
Vietnamas nori užmegsti diplo
matinius ir ekonominius ryšius, 
žinoma, prašyti ir pinigų. 

Nairobi. — Angolos antiko
munistiniai partizanai valstybės 
centrinės provincijos miestuose 
užpuolė ir sunaikino nemažai 
kubiečių karių ir Rytų Europos 
civilių technikų. 

Popierius vel 
pabrangs 

Toronto. — Abitibi, Kanados 
didžiausia popieriaus kompanija, 
vėl žada pakelti kainą laikrašti
niam popieriui. Nuo balandžio 
1 pabrangins 15 proc., tona po
pieriaus kainuos 320 dol. 

Washingtonas. — Sen. George 
Mc Govern žodžiais, Venecuelos 
prezidentas Carlos Perez sakęs 
jam, jei Amerika neratifikuos Pa
namos sutarties, bus katastrofa. 
Tada prieš Ameriką susijungs vi
si Lotynų Amerikos ekstremistai. 
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Reikalauja rninisterio 
atsistatydinimo 

Borma, — Vakarų Vokietijos 
krikščionių demokratų unijos,1 

opozicinės partijos, vadas dr. Hel-
mut Kohl apkaltino gynybos mi-
nisterį Georg Leberį už slėpimą 
fakto, kurį iškėlė laikraštis, kad 
buvo sugauti šnipai ir to neno
rėta skelbti. Dėl to skandalo la
bai nukentės NATO gynyba. 

Atsakomybės dalis tenka ir 
kancleriui Helmut Schmidtui, 
sakė Kohl. 

Šv. Stepono vainike 
gražins 

"VVashingtonas. — Valstybės 
departamentas painformavo, 
kad nežiūrint Amerikos vengrų 
protesto, Sv. Stepono vainikas 
Vengrijai bus grąžintas. Numa
tyta ir data: sausio mėnesį. Vai
nikas yra 1,000 metų senumo ir 
laikomas didžiausia Vengrijos 
brangenybe. 

Nauji "Pravdos" 
kaltinimai 

Mfaskva. — "Pravda" vėl ap
kaltino NATO ir Radio Free 
Europe bei Radio Liberty. Tų 
radijo stočių nurikaltimas esąs jų 
kooperavimas. rėmimas ir naudo
jimasis Tarptautinio instituto, 
renkančio "samizdaf (savilai-
dos būdu) surinktą medžiagą. 
"Pravdos"' žodžiais, tame institu
te dirba didžiausi sovietų priešai 
iš Amerikos, Britanijos, Vakarų 
Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, 
Norvegijos ir Olandijos. Neetati
nių bendradarbių dar esą iš Švei
carijos, Japonijos ir Izraelio. Ins
titutas ne tik aprūpina sovietus 
"šmeižiančia" literatūra, atke
liavusia nelegaliais kanalais, bet 
iš to "daro biznį", leidžia kny
gas, griauna socializmą. 

"Kai tą visą veiklą dar apro
buoja ir NATO, tai nereikia di
desnių įrodymų, jog tai nesude
rinama su Helsinkio dvasia, ir 
aiškus laužymas pasirašyto susi
tarimo", rašo "Pravda". 

Propaganda ir tikrove 

Vilnius. — Užvakar dienos 
"Xevv York Times" įdėjo platų, 
per tris skiltis, David Shiplerio 
reportažą iš Vilniaus apie dvi 
religines bendruomenes — kata
likų ir sekminininkų. Korespon
dentas šnekėjosi su kun. Stasiu 
Lidžiu kurijoj (Vilniaus arkivys
kupijos). Tai, ką jam kun. Lidys 
sakęs, atrodo, lyg Lietuvoj nebū
tų jokio persekiojimo: jo bažny
čia pilna žmonių, kasmet trys 
šimtai vaikų ateina pirmosios iš
pažinties, jis pats du kartus lan
kė Ameriką, keliavo kitur, ir Lt. 
Net jis korespondentą priėmęs ir 
vaišinęs saldainiais, šampanu ir 
konjaku. Čia jau kvepia mums 
žinoma propaganda. 

Kitaip buvo su sekminininkų 
Viktoru Vasiljevu, gyvenančiu 
Vilniaus priemiesty. Sekmininin-
kai yra nelegali religinė grupė, 
ir jiems uždrausta rinktis mels
tis. Vasiljevo du sūnūs mokyk
loj persekiojami, išjuokiami, net 
mokytojų mušami už tikėjimą, 
gauna ir blogesnius pažymius. 
Jo telefonų pasikalbėjimai seka
mi. Nežiūrint to, Vasiljevas sako, 
kad Lietuvoj dar yra geriau nei 
Gudijoj. Gudijoj yra buvę atsi
tikimų, kad vaikai atimami iš 
iš tėvų. jei tėvai nori juos auk
lėti religiškai. 

Tamsios rusu; 
ekonomines 
perspektyvos 

VVashingtonas. — Rusijos eko
nominės .perspektyvos 1978 yra 
tokios tamsios, kad kai kurios 
Amerikos firmos ruošiasi užda
ryti savo skyrius Maskvoje ir pa
sitrauks iš sovietų rinkos, rašo 
"U. S. Nevvs" (XII. 19). 

Washingtonas.— Abiejų kong
reso rūmų konferencija sulygino 
skirtingus socialinio draudimo 
įstatymo projektus ir aprobavo 
didžiausius draudimo mokesčius 
Amerikos istorijoj. Per ateinan
čius 10 metų iš darbdavių ir dir
bančiųjų išskaitymai pensijų fon
dui pasidarys trigubai didesni. 
Į pensijų fondą bus surinkta 227 
bil. dolerių. Uždirbantis 17,700 
dol. kitais metais soc. draudimui 
mokės 1,071 dol., arba 106 doL 
daugiau nei šiais metais. 

Atstovų rūmai ir Senatas va
kar turėjo priimti galutinį įstaty
mo projektą. 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

SIŪLYMAS SUKOMPROMITUOTI DISIDENTUS 

:V:<>VJ "- j t iiemoe sėliu Lds^ivoje ?r^i.jinaė ruot^rau^, 

HELSINKIO SUSITARIMŲ 
VYKDYMUI REMTI 

LIETUVOS VISUOMENINĖ 
GRUPĖ 

DOKUMENTAS NR. 7 

Į mus kreipėsi estas Erikas 
Udamas, gyv. Taline, gim. 1938 
metais, elektros inžinierius, mo
kąs lietuviškai kalbėti, dukart 
Estijos imtynininkų čempionas, 
per du kartus kaip politinis ka
linys TSRS kalėjimuose ir lage
riuose iškalėjęs penketą metų. 

Jo komunalinio buto sienoje 
buvęs įruoštas numeruotas pasi
klausymo aparatas, kurį Udamas 
demontavęs; tai sukėlę ant kojų 
Taline saugumo darbuotojus. 
Tada Erikas Udamas vėl susiti
kęs iš savo pirmojo arešto 
(1956) pažįstamą saugumietį, 
dabar jau majorą, Albertą Mo
loką. 

Albertas Molokas balandžio 4, 

11 ir 14 d.d. Erikui Udamui pa
siūlęs suorganizuoti Estijoje disi
dentinį komitetą, kurį majoras 
surisiąs su amerikiečių diploma
tais, akredituotais Maskvoje. Šio 
tikslo įgyvendinimui majoras pa
siūlęs pusę milijono rublių. Eri
kas Udanas sakėsi galįs tokį ko
mitetą bandyti daryti, bet tik su 

j suomiais. Majoras Molokas pa-
Į reiškęs, kad suomiais jie nesą su
interesuoti, o tik amerikiečiais, 
ir pradžiai Udamui siūlė du šim
tus —šimtą penkiasdešimt tūks
tančių rublių. Erikui Udamui at
sisakius, saugumo majoras pra
šęs rekomenduoti kokį žmogų, ku
rk sutiktų suorganizuoti tokį ko
mitetą. 

Pokalbių metu majoras Molo
kas teigęs, kad vasario mėnt-sį 
anglų žurnalisto Davido Sattero 
(iŠ Londono "Financial Times") 
nesėkminga kelionė po Pabaltijį 
esąs jo darbas. 

Pagrindas: 
1. Eriko Udamo poėrdumine 

(estų kalba). 
2. Eriko Udamo poėrdumine 

Laanemeremaade rahaste peele 
(estų kalba). 

Kun. Karolis Garuckas 
Eitanas Finkellteinas 
Ona Lukauskailtė - Poškienė 
Viktoras Petkus 
Tomas Venclova 

Vilnius, 1977.V.26 

K.VLEVPOBHTS 

Gruodžio 16: Euzebijus, Albi
na. Vygaudas, Alvyde 

Gruodžio 17: Lozorius, Vivia-
na, Montigaila. Laila. 

Saulė teka 7:1:, leidžias 4:21. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
43 laipsniai 
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aršus Mao šalininkas. Atrodo, I 
kad kai kam pinigai, o ja Breitj 
ner jau susikrovė gerokai, var
žo ir spaudžia smegenis. 

O. Gešventas 
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ATSISVEIKINANT SU 
TELESFORU VALIUMI 

ir pelnė lemiamą įvarti. 
V. A. Krikščiūnas 

JVAffiHfYBK 

• 

Gruodžio 4 d. Toronto Prisi
kėlimo šventovė buvo sausakim 
šai pilna. Ten w k o iškilmingas ! ~ s P ° r t o ' Spau** ir Radijo 
atsisveikinimas su dailininku **&*> P7*W lapkričio 26 d. 
Telesforu Valiumi, dalyvaujant P a l m e r H o u S e viešbutyje, su-
gėn. konsului dr. J. Žmuidzinui. I t r a u k ė 7 0 0 s^*ečiu- š i s b a l i u s 

vysk. V. Brizgiu!. Amerikos iri 3 ^ k a s m e t organizuojamas I į į į į į į , bjffl^jb Kęstas Miko-
Kanados dailininkų atstovams. į ^ P Heiberger komiteto ir j c ; Vosfinalvie įveikęs Ever-
bendruomenės ir daugybės or-! VQ]nas skiriamas futbolo prie-1 į mę£jbai F. Mueller 5-7, 

ganizacijų atstovams ir t. t. \ ^Ž™- J o ^ ^ pa^rbiamos Į ^ ^ ^ o ^ ^ K c a o ^ 
Giedojo* solistai V. Verikaitis I r iausios Chicagos futbolo ko-• 
i r Alg. Simanavičius, o t a rp ei-; » * » * * ** pavieniai žaidėjai. 

Trumpos žinits 
— Pasaulio tinklinio varžy-; 

bas laimėjo Covietų Sąjun-j 
: bas laimėjo Sov. Sąjungos rinki 
tinė, finalinėje grupėje nugalė-j 
jusi Kubą, Japoniją ir Lenkiją • 
net 3-0, nors prieš Lenkiją ir j 
buvo pralaimėjusi kvalifikaci-į 
nėję grupėje. Olimpinis meiste-; 
ris Lenkija dar pralaimėjo Ku
bai ir liko ketvirtoje vietoje. '• 

— Evergreen Teniso klubo 

ran 6-4, 6-4. 
šiandien, gruodžio 16 d. 

lės kalbėtojų žodį tarė ir ŠAL- š i e m e t d a r b u v o Pridėta nauja Į ( p e n l r t a d t e r 4 ) ' j a t a u m o centro 
FAS-gos pirmininkas Pranas: trofėja.pagerbimui žuvusio jau- j k a v i n ė ; j e ^ y k s t a tenisininkų ir 

• 

lės 
FAS-gos pirmininkas 
Berneckas. n o žaidėjo MITO Rys, kuns žai-

I r š ta i kodėl. T. Valius suku-1 d ė ** Chicagos Stings. Los An-
r ė artėjančių Pasaulio Lietu- &**» t^** * t u r ė J ° P**** 
vių sporto žaidvnių ženklą, dau n a u & sezoną pas Berlino Her-
gumos nuomonė, nepaprastai ***• Automobilio nelaimė nu-
puikų, modemiškai stilizuotą ' * " " * * šio jauno ir puikaus žai 
f»iitiniaig ir sportiškais moty
vais. J i s turėjo tai šventei ir 
daugiau projektų. 

.Buvo sporto entuziastas, daž-

• 

•. 

dėjo karjerą. Jo trofėja buvo 
motinos "Rams" klubo žaidėjui 
Hugo Perez. 

šio baliaus garbės 3večiu bu-

slidinėtojų sudėtinis kalėdinis 
vakaras. Tik už 7 dol. bus dau
gybė maisto, triukšmingos mu
zikos ir geros nuotaikos. Pra
džia 8 va i vakaro. Kviečiami 
•ris*- - rJį. 

— Paryžiuje buvo įteikta ori 
ginali premija — auksinis fut
bolo batas Nr. 142 — geriau-1 

šiam Europos įvarčių mušėjui. 
atas įvairių rungtynių lankyto- j v o ilgametis V. Vokietijos fut- šią premiją laimėjo rumunas 
jas. Jaunystėje jis žaidė Telšių i boi0 rinktinės žaidėjas Wolf-
"Džiugo" futbolo komandoje į g3CDg Overath, Jo priėmime ir 

spaudos konferencijoje pagrin kar tu su P. Augiumi, dr. J . Šly-
žrumi ir kitais. Nuo tada "Džiu- dinis klausimas buvo, ar jis pa-
gas pradėjo kilti, o vėliau davė gintys kontraktą su Chicagos 
Lietuvos rinktinei žaidėją Šly-! stings. Šis klausimas turėtų ne-
žių i r keletą Kauno ir Vilniaus : trukus paaiškėti, nes Sting sa-
klubams. į vininkas Lee Stern šiuo metu 

Už t a t šio talentingo dailinin- i yj.a Europoje, kur ieško savo 
k o ir puikaus žmogaus liūdi ir: klubui žaidėjų ir turės susitiki 
visa išeivijos sportinė šeima. ; mą gu W. Overath. 

— Franz Beckenbauer popu-
FUTBOLfiS liarumas Europoje nesumažėjo 

nei kiek: pilni laikraščiai jo 
Jau žinomos Europos 1980 nuotraukų, straipsnių, apie jį 

m. pirmenybių grupės: diskutuojama, kur tik keletas 
1. Anglija, Danija, Airija Bul-' futbolo mėgėjų besusitiktų. 

garija, Š. Airija. I Štai neseniai Bazely jis veltui 
2. Belgija, Norvegija, Austri-; žaidė draugiškas rungtynes, 

3%L, Škotija ir Portugalija. į kurių pelnas buvo jo paties (vi 
3. Jugoslavija. Kipras. Rūmu nas milijonas frankų) įteiktas 

raja. i r Ispanija. 
4. Olandija, Islandija, Lenki

ja, R. Vokietija, Šveicarija. 
5- Čekoslovakija. Luxembur-

gas. Švedija ir Prancūzija. 
6. SSSR. Suomija, 

i r Graikija. 

nelaimingų vaikų kaimelio sta
tybai, žinoma, šiuo metu pats 
aktualiausias klausimas yra, 
ar jis žais už V. Vokietijos rink 
tinę sekančių metų pasaulio ph* 

Vengrija menybėse Argentinoje. Jo pasi 
j sakymas, kad jis norėtų, jei 

ja (Wales) ir Turkija. 
Italija, kaip šeimininkas, gru 

7. V. Vokietija, Malta. Vali-j Cosmos jį išleistų ir H. Schoen 
jį pakviestų, nepaprastai su-
bruzdino sportinius sluoksnius 

pinėse varžybose nedalyvauja, I ir įvairiausioms spekuliacijoms 
žais ketvirčio baigmėje. Kaip ži ' nesimato ribų. 
noma, Italija 1968 m. buvo Eu-! BerašaXLt š i a s e i l u t e g > ^ 
ropos meisteris. 1972! g Jęę lai, k a d & W o l % a j Q g 0 v e r a t h 

m*jo V. Vokietija, o 19<6 m. _ . | | W | | ' į S ^ į *&£. 
eekoslovakija. j a t 8 t o v a i s prezidentu Clive Toye 

Kvalifikacinės rungtynės ir savininku Lee Stein nieko ne 
Vengrija ir antrą kartą įvei- išėjo: Overath žmona atsisakė 

fce 3-2 Boliviją ir kvalifikavosi kraustytis į Ameriką 
1978 m. Pasaulinėms pirmeny- \ — Žaidėjų Europoje ieško 
bėms Argentinoje. Taip pat i ne tik "Sting" atstovai, bet ir 
kiek anksčiau kvalifikavosi ir! New Yorko "Cosmos" treneris 
Austrija. ! Firmani, nežiūrint, kad jo ko-

Azijos, Okeanijos grupėje 
Iranas įveikė Kuvraitą 2-1 ir P. 
Korėja Hong Kongą net o-2. 
Šioje grupėje tebepirmauja Ira
nas, jį seka P. Korėja, Kuvrait, 
o Australija net priešpaskuti
nėje vietoje. 

Super Cup rungtynes tarp 
atskirų Europos taurių meiste-
r h | laimėjo F. C. Liverpool, įvei 
kęs Hamburger SV 1- i r 6-0. 
Ankstyvesni laimėtojai buvo 
Ajax Ameterdam 1973 ir 1974 
m., Dynamo Kiev 1975 m. ir bei 
gu Anderlecht 1976 m. 

• t 

Dėl Europos UEFA taurės Į 
Aston Villa-Athletico Bilbao 1-
1, E. Frainkfurt — Bayern 
Muenchen 2-1, Zuerich — Dy
namo Tifliss 4-0, olandų Eind-
hooven — Braunschweig 2-1, 
Hagdeburg — Lens 0-2, vokie
čių Jena — belgų Luetich 2-1. 
Pirma suminėti kvalifikuojami 
kvartfinalio rungtynėms. 

l i e tuv i s Oleknavičius, žaidęs 
y4fm/Mi divizijos komandose, 
ėvb&r vi KSV Baunatal, pOSku 
tinea rungtynes puikiai sužaidė 

maudoje ir taip tik pora ame
rikiečių težaidžia, visi kiti yra 
įvairių Europos kraštu buvu
sios žvaigždės. 

— Nėra nauja, kad vienas 
kitas milijonierius yra komu
nistiškai nusiteikęs. Atsirado 
tokių ir turtingų futbolininkų 
tarpe, štai V. Vokietijos rinkti 
nės žaidėjas, žaidęs už F. C. 
Bayern. Real Madrid ir šiuo 

Fracz Becksbauer 

D. Georgescu su 37 įvarčiais 
per 1977 m. sezoną. Premiją 
skyrė savaitraštis "France 
Footbair. 

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SPORTO ŠVENTĖ 

Dvidešimt aštuntoji sporto 
šventė šiemet, įprastu laiku, gruo
džio 2 7 - 3 1 dienomis, įvyks Ho-
barte, Tasmanijos sostinėje. Tas-
manija yra sala Australijos pie
tuose, taigi geografiniai neparan
ku visiems klubams, išskyrus Ho-
barto "Perkūną". 

Nežiūrint gana stambių kelio
nės ir viešbučių išlakių, šioje 
sporto šventėje galima tikėlis re
kordinio dalyvių skaičiaus. Ir ne 
tik rekordinio dalyvių skaičiaus, 
bet ir aukšto sportinio pasiruo
šimo, nes šiai šventei visi klubai 
ruošiasi, kaip dar niekad. Šiose žai
dynėse bus sudaromos rinktinės, 
kurios atstovaus Australijos lietu
vius pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse, sekančiais metais Ka
nadoje. 

Be jau minėto Hobarto "Per 
kūno" sporto klubo šioje šven
tėje dalyvaus Adelaidės "Vytis", 
Canberros "Vilkas", Geelongo 
"Vytis", Melburno "Varpas" ir | 
Sydnėjaus "Kovas". Varžybos bus' 
pravestos krepšinio, tinklinio, 
•lauko bei stalo teniso, skvuošo, 
šachmatų ir golfo sporto Šakose. 

Krepšinis 

Žaidynių dėmesio centras 
krepšinis, kur pirmenybės prave
damos vyrų, morptų, jaunių, 
berniukų ir mergaičių iki 18 me
tų amžiaus grupėse. Pernai ge
riausiai pasirodę Geelongo vyrai 
ir šiemet bus sunkiai įveikiami. 
Jiems tvirtai pasipriešins Mel
burno "Varpo" krepšininkai ir la
bai rimtai šioms žaidynėms pasi
ruošę Adelaidės vytiečiai. Jau per
nai buvo pastebimas vyrų krep
šinio standarto pakilimas, tad 
šiemet turėtumėm pasidžiaugti 
dar ryškesne pažanga. 

Deja, Australijos olimpinės 
rinktinės žvaigždė E. Palubins
kas šioje šventėje nedalyvaus, nes 
tuo pačiu metu Australijos krepši
nio rinktinė gastroliuos JAV-bėse 
ir po to Europoje. Tikimės, kad 
iki šventės iš JAV, galutinam ap
sigyvenimui sugrįš Pranas Ce-
kauskas, buvęs S. Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinės žaidėjas 
P. fekauskas atstovautų Adelai
dės "Vytį", kurio sparvas jis gynė 
jau trejose žaidynėse. Moterą 
grupėje goriausiai p?sirodė mel 
burninės. Varpiėtės ir šiemrt bus 
favorites, bet neutralioje aikšte
lėje varžybos bus žymia: atkak
lesnės. Startuodamos pHname sąs
tate Syinėjaus k<-«vietės ir Adelai
dės vyttetės sieks revanšo, kas 
pran^-oia ypatingai atkaklias 

; rungr,r.e<. Dar galėtume pridė-
' .:, kad mušu moterų krepšinio 

TiRima Šulai tytė , Neries ir Imma-
culate H e a r t -A Mary mokyklos 
trnklirrlo komandų žaidėja 

standartas yra Ausiralijos lietuvių 
sportininkų pasididžiavimas. 

Aiškiausi favoritai šioje šven
tėje bus Adelaidčs jauniai berniu
kai krepšinio pirmenybėse. Vy
tiečiai. kurie ar:i nugalėtojų titu
lo buvo paskutinėse dvejose spor
to šventėse, kai vaikinai buvo dar 
•tik 15 •—16 m. amžiaus, šiose 
varžybose išstatys neįveikiama 
penketuką: J. Ignatavičius, P. 
Urnevičius, S. Navakas, A. Vierai-
tis i r R. Baskus, kurie ir sudarys 
mūsų jaunių rir.ktinės pagrindą 
žaidynėse Toror. :e. Tuo nenori
ma nuvertinti Geelongo, Melbur
no ir Hobarto prieaugliaus, ku
rių gretose taip pat matosi per
spektyvių krepšininkų. 

Mergaičių krepšinio nugalė
tojų titulas pernai atiteko Ade
laidės vytietėms. Ar pavyks šį ti
tulą apginti ketvirtus metus iš ei
lės, priklausys nuo Melboumo 
varpiečių pasini ošimo šioms žai
dynėms ir gerai pasirodžiusių 
kanberiečių pemai. 

Taip atrodo krepšinio favori
tai dar prieš sporto šventę, bet 
visokiausių staitonenų pateikia 
kiekviena šventė, tad, tikriausiai 
nestokos jų ir Sese žaidynėse. 

Atkaklių rungtynių nestokoja 
ir kitose sporto šakose, o šiemet 
jų galima tikėtis dar labiau, nes 
bus kovojama ne vien tik už klu
bo garbę, bet ir dėl vietos rinkti
nėje, kuri sekančiais metais gast
roliuos Š. Amerikoje. 

Kaip ir kiekviena sporto šven
tė, .taip ir ši, tikriausiai išryškins 
naujus perspektyvius sportininkus,. 
paliks neužmirštamų sportinių 
akimirkų. Džiaugsimės pergalės 
momentais, o apmaudingo pra
laimėjimo atvejais nurysime nu
sivylimo karte" į... 

Svarbiausia, kad šios sporto 
šventės sutraukia vis daugiau ir 

j tikrina lietuvių sporto klubų 
atei t į . 

Robertas Sidabras 

| IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
Kaip ir kiekvienais metais, 

I "Sporto" laikraštis paskelbė ge 
i riausio 1977 metų Lietuvos 
j sportininko rinkimus. Kviečia 
į visus skaitytojus užpildyti an
ketą, surašant 10 geriausių 

: sportininkų iš eilės. Tuo pačiu 
i informacijos dėliai duoda 30-
i ties labiausiai pasižymėjusių 
i sportininkų aprašymus. 

Mūsų nuomone, šis titulas 
I neabejotinai priklauso V. Bar-
dauskienei, nušokusiai 6.82 
metr. i tolį. Tai buvo Sovietų 
rekordas ir geriausia šių metų 
pasaulio pasekmė. 

— Rankinio Karpatų taurės 
turnyre Rumunijoje sąjungos 
rinktinė netikėtai pralaimėjusi 
Ispanijai 23-24, liko antroje vie 
toje po R. Vokietijos. Už rink
tinę žaidė ir kaunietis V. No
vickis. 

Sąjungos moterų rinktinė su 
mūsiške A. Česaityte viešėjo R. 
Vokietijoje ir laimėjo abejas 
rungtynes: Veselyje 15-13 ir 
Zobesheime 22-18. 

Kauno Granitas dalyvavo tur 
nyre Gdynėje. Laimėję prieš 
vengrus 19-14, Rostoką 19-13 
ir švedus 16-8, pralaimėjo Gdy
nės abejom komandom ir liko 
trečioje vietoje. 

— Rugby pirmenybių lai
mėtoju tapo Kauno Staklės, nu
galėjusios Vilniaus Plieną 19-
16. 

— Plaukimo varžybos vyko 
Rygoje tarp Pabaltijo kraštų 
jaunučių. Laimėjo estai, surin
kę 177 taškus, ir antroje vie
toje palikę mūsiškius su 174 

(Nukelta į 4 pust) 
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0r. I n a s 6. BYU-BYUITIS 
GALVOS B STUBURO LIGOS 

28S8 W. i k i SL 
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Valandos pagal rjsttarimt 
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C H A R L E S P. K AL 
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Darbo vaL nuo 9 iki 5 vaL r$k. 
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Seitad. atdara pusę dieaoa 

Mea duodame įvairios teisintai 
patarimui. 
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Tarptautinėj plotmėj 

JAV IMA GINTI LIETUVA 
Sunkiausiu mūsų tautos vergi- meruotis net tokio žurnalo, kaip 

jos metu mums buvo nemažos "National Geographical Maga-
prosvaisiės JAV kongreso ir vy- zine", kai Čekoslovakijoje moky-
riausybės narių rodomas didelis tojas negali gauti "World Alma-
prielankumas Lietuvos laisvei, nac" savo informacijai. Amba-
Bet tai vis daugiau buvo pareis- sadorius Sherer pabrėžė prekybi-
kimai krašto vidaus plotmėje, nių suvaržymų neigiamą įtaką 
Amerika nesiskubino Lietuvos tarptautiniuose santykiuose, 
laisvės reikalą .iškelti tarpiauti- Goldbergas priminė, kaip svar-
nėse institucijose, pačiai Sovietų bus yra perskirtų šeimų sujungi-
Sąjungai priminti kolonializmą mas. priminė, kaip smerktina in-
ir tiesiai Maskvai pabrėžti lietu- terveneija į laisvą kraštą, kaip 

Jan Smith tebeieško tinkamo sprendimo 
Rodezija palikta likimo Taliai, bet mėgina susitarti 

viams priklausomą laisvo apsis- neigiamas dalykas teroristų glo-
prendimo teisę. bojimas ir rėmimas, kaip atstu-

Užtat visi lietuviai su dideliu mianti priespauda Sovietų Sąjun-
džiaugsmu sutiko oficialios JAV goję ir Čekoslovakijoje, 
delegacijos drąsesnį žodį 35 tau- Goldbergas pasmerkė suvaržy
tų pasitarimų metu Belgrade, ne- mus išvykti iš savo krašto, iš-
bojant pačiai Sovietų Sąjungai reiškė nepasitenkinimą, kad vy-
priminti apie žmogaus teisių lau- ras su žmona išskirti ir jiems ne-
žymą, tautų laisvo apsisprendi- leidžiama sueiti draugėn, ir to
mo paneigimą, suminint nuo to kių atvejų yra tūkstančiai. Gold-
kenčiančią ir Lietuvą. bergas kalbėjo: "Aš tiesiog nega-

Pačioje Belgrado konferencijo- liu suprasti, kodėl vyras su žmo-
je darbas vykdomas keliomis gru- na turi pasilikti perskirti tik dėl 
pėmis: Karinio saugumo priemo- kaprizingos vyriausybės politi
nės; Kooperacija ekonomijos, kos... Lygiai negaliu suprasti, ko-
mokslo, technologijos ir kovos su dėl daugeliui pasilieka paslaptis 
tarša srityse; Humanitariniai ir apie jų išvykimo prašymo eigą, J kad jo vedamai politikai ligi da-
artimi reikalai. kodėl prašantieji išvykti netenka j bar pritarė Rhodezijos gyvento-

Amerikiečių delegacijai vado- tarnybos, kodėl šeimos nariai yra j jai — baltieji ir dalis juodųjų, 
vauja ambasadorius A. Goldber- areštuojami tik todėl, kad kuris 
gas, patyręs derybininkas unijų iš jų padavė prašymą išemigruo-
siekimuose ir ryžtingumu pasi- ti?" 
reiškęs Jungtinėse Tautose. Jo pa- Toliau Goldbergas pareiškė 
vaduotojas yra ambasadorius A. apgailestavimą, kad kai kurie 
W. Sherer. be to, prie JAV dėle- Helsinkio susitarimo dalyviai 

Dar prieš keletą mėnesių JAV 
ambasadorius prie JT Andrevv 
Young ir D. Britanijos užs. reika
lų ministeris David Owen, lan
kydamiesi Afrikos kontinente, be
veik išimtinai juodųjų diktato
rių valdomose valstybėse, taip 
pat buvo užsukę ir į Rhodeziją. 
Pastarosios min. pirm. Ian Smith 
buvo įteiktas beveik ultimatu
mas: arba išsinešdinti kuo grei
čiausiai iš Salisbury, arba laukti, 
kol būsi iškeptas ant laužo... 

Visa laimė, kad I. Smith nėra 
iš tų baltųjų, kuris ne vieną 
kartą žvelgė mirčiai į akis, kovo
damas II-jo pasaulinio karo metu 
britų karo aviacijos junginiuose. 
Jis ir nemanė nuolaidžiauti ir 
tūpčioti prieš kiekvieno juoduko 
užgaidas. Atrodo, kad įgimtoji drą
sa ir laimė, kuri jį lydėjo II-jo pa
saulinio karo metų, leido jam 12 
-ka metų sumaniai vadovauti bal
tųjų kolonijai, nuo kurios nusi
suko Anglijos karaliją tebeval-
dantieji socialistai. Kas svarbu, 

BR. AUŠROTAS 

kliudo idėjų ir informacijų pasi
keitimo laisvei, kuri Helsinky bu
vo garantuota. 

gacijos prisikirta eilė ekspertų. 

JAV delegacija įvairiose gru
pėse ryžtingai iškėlė išskirtų šei- * 
mų sujungimo reikalą, gynė ak- Ypač ambasadorius Goldber-
tyvistus. kenčiančius dėl žmo- gas pabrėžė teisę gyventi laisvai, 
gus teisių kėlimo, pasisakė prieš visiems esant lygiems prieš įsta-
radijo stočių trukdymus, ypač tymus, visiems turint lygias eko-
ryžtingaį kėlė žmogaus teisių ir nomines k socialines teises, vi-
tautų laisvo apsisprendimo lau- šiems džiaugiantis laisve persi-
žymus. JAV delegacijos narys kelti, laisve organizuotis. Pareis
ią pkr. 14 d. tvirtai pasakė: "Mes kė protestą prieš kankinimus, ne
negalime leisti, jog mūsų troški- žmoniškas bausmes, prieš savi-
mas išsaugoti draugiškus santy- vališkus areštus ir trėmimus, iš-
kius ir patvarią -taiką nutildytų kėlė visuotinių žmogaus teisių 
mūsų susirūpinimą, kad būtų pil- branginimo svarbą, pabrėžė, kad 
nai pagerbiama tautų laisvo ap- Helsinkio susitarimu, vyriausybės 
sisprendimo- teisė' elgimasis su savo piliečiais yra 

Aiškiai taikydamas į Rusiją, padarytas tarptautinio susirūpi-
ambasadorius Goldbergas pabrė- nimo reikalu, taigi žmonių tei-
žė, kad kai kurie kraštai yra taip sės nėra tik vienos valstybės vi-
tolį nuėję, jog mano, kad "tik jie d aus reikalas. Pasmerkė suvaržy-
vieni tegali spręsti, kaip gerai jie mus minties, sąžinės, tikėjimo 
vykdo Helsinkio akto įsipareigo- laisvės, pasmerkė kalinimus dėl 
jimus ir dėl to jie gali atsisakyti religijos bei baudimą tų žmonių, 
įsijungti į dialogą, atsiliepiant į kurie savo veiksmais siekia įgy-
kitų delegacijų susirūpinimo ir vendinti Helsinkio susitarimo 
kritikos pareiškimus". Anot nuostatus. Apskritai pasmerkė ci-
Goldbergo, šitoks nusistatymas vilinių ir politinių laisvių suvar-
visiškai suardytų teigiamą kon- žymą. Pakartotinai ambasadorius 
ferencijos darbą. Goldbergas gynė religijos ir sąži-

Belgrado pasitarimo metu su- nės laisvę, ypač pasmerkė, kad 
s'kaupė net 80 pasiūlymų ryšium dėl religinių nusistatymų atima-
su Helsinkio susitarimais. Tai nu- ma tarnyba, grasoma tėvams, 
atstatyta svarstyti, bet ypač nori- kurie siekia religinio vaikų auklė-
ma pasiekti perskirtų šeimų su- jimo, pasmerkė kalinimus ir ki-
jungimo, priėjimo prie archyvų, tus tikėjimo persekiojimus. Ypač 

reikiamo elgimosi su laikraštinin- griežtai pasmerkė uždarinėjimą į 
kais ir k t Šitokius Belgrado kon- psichiatrines ligonis dėl politinių 
ferencijos darbų aptarimus duo- įsitikinimų. 
da JAV delegacijos patarėjas M. * 
Nimetz, Goldbergas pasmerkė jėgos ir 

* prievartos naudojimą tautų san-
Tarp daugelio amerikiečių kel- tykiuose ir drąsiai atkirto Sov. 

tų reikalavimų reikia suminėti Sąjungos ambas. Voroncovui, kai 
prof. J.A. Hughes žodį, kuriame tas skelbė, kad Lietuva savu noru 
jis pabrėžė: "Jei nebus saugoja- įsijungė į Sovietų Rusiją. Išvar-
mos pagrindinės kiekvieno pilie- dintai Lietuvos laisvės teises pa
čio ir kiekvienos tautos teisės, ne- brėžė Belgrade sen. Dole. 
galės būti pastovios taikos, ne- Mes su dėmesiu sekame JAV de 
bus pastovau> saugumo, negalės legacijos veiksmus Belgrade ir 
būti tikro bendradarbiavimo tarp džiaugiamės, kad pirmą kartą 
tautų'". Jis pakartojo ambasado- tarptautiniame forume Amerika 
riaus Goldbergo mintį, kad "Eu- taip ryžtingai išėjo ginti Lietuvos 
ropos susiskaldymo gydymas ne- ir kitų pavergėjų teises, gindama 
įmanomas be pažangumo huma- žmogaus laisvo apsisprendimo 
niškume ir žmogaus teisių gerbi- teisę ir pabrėždama, kad nepri-
me. 2raogaus teisių gynimas ne- pažįsta prievarta įvykdyto Lietu-
žlugdo detentės". Pmf. Hughes vos įjungimo į Sov. Sąjungą. JAV 
rusams priminė, kad neįmano- delegacija Belgrade ir pati JAV 
mas bendradarbiavimas, jei So- vyriausybė šiuo veiksmu nusipel-
vietų Sąjungoje negalima prenu- no pagarbos. /. Pr. 

Nauji pasiūlymai 
Min. pirmininkas, norėdamas 

surasti išeitį, labai jau keblioje 
būklėje, šio mėnesio pradžioje su
kviestiems žurnalistams paskelbė, 
kad "Rhodezijos nuosaikieji juo
dųjų genčių vadai ^utikę su 
principu, kad baltųjų žmonių 
teisės Rhodezijoje būtų apsaugo
tos". Vertindamas šį esminį susi
tarimą, jis sutikęs, kad "vieno as
mens vienas balsas" būtų priim
ta kaip susitarimo bazė ir kad 
juodieji krašto gyventojai galė
tų perimti Rhodezijos valdžią. 

Kaip rašo "Nevvsvveek" savait
raštis savo XII. 5 laidoje, "jeigu 
Ian Smith galvoja tai, ką jis sako 
(kuo netiki jo priešai), tada jis 
paruošia kelią juodosios Zimbab-
we valstybės sukūrimui, sudary
damas galimybę, kad jos gimi
mas būtą apšlakstytas juodukų 
ir baltųjų krauju". 

Tame {domiame pranešime 
spaudai I. Smith teigė, kad. "JAV 
— D. Britanijos mėginimui nepa
vykus surasti susitarimo formulę 
su Rodezijos valdžia, jis tęs pa
sitarimus su nuosaikiaisiais kraš
to gyventojų vadais kaip vysku
pu Abel Muzorevva, kunigu Nda-
baningi Sithole (kalintu 11-ka 
metų už nacionalizmą) ir kai ku
rių genčių vadu Jeremiah Čirau. 

Esą pastarosios vadovų treju
kės klauso 85 proc. juodųjų kraš
to gyventojų. Žinoma, jeigu su 
I. Smith pasiūlymu sutiktų mi
nėti nuosaikieji lyderiai, tada dar 
labiau padidėtų praraja tarp 
nuosaikiųjų ir revoliuciškai nu

siteikusiųjų karingųjų juodu
kų vadų, tokių kaip Jošua 
Nkomo ir Roben Mugaba. 

Partizanų užpuolimas 

Tuo pat metu. kai Ian Smith 
ištiesė alyvų šaką nuosaikiesiems, 
jo puikiai apmokyti prieš parti
zanus veikti vienetai, padedami 
helikopterių ir lėktuvų naikin
tojų ugnies, įsiveržė į Mozambi-
que teritoriją. Cimaio miestelio 
apylinkėje, kur buvusi įrengta 
partizanų apmokymo stovykla, 
buvę užmušta daugiau kaip 400 
asmenų, sunaikinta daug sunk
vežimių ir gisklų. Mozambiąue 
oficiali radijo >totis pranešusi, 
kad "tai buvęs žiauriausias puoli
mas šio besitęsiančio karo eigoje". 

Konstitucinis veto 
Siūlydamas daugumos valdy-

mosi formulę, I. Smith teigia, kad 
"tenorima apsaugoti aukštą gy
venimo lygį ir baltojo žmogaus 
pasitikėjimą". Smith, atrodo, ne
norėjo leistis į diskusijas, aiš
kindamas "apie baltojo žmogaus 
pasitikėjimą". Tačiau diploma
tai mano, kad I. Smith iš juo
dųjų reikalausiąs, kad ir nauja
me Rhodezijos parlamente bal
tieji turėtų Į/3 atstovų ir kad ja
me jie turėtų konstitucinę veto 
teisę, neleidžiančią pakeisti kon
stitucijos paragrafus baltųjų ne
naudai. 

Be to, I. Smith reikalausiąs už
tikrinimo, kad nebūtų .pažeistos 
baltųjų turto nuosavybės teisės, 
taip pat, kad Rhodezijos armija 
ir policija liktu baltųjų ranko
se, mažiausia ligi to meto, kol tę
sis kovos su partizanais*. - •, . 

Pasklidus žinioms apie I. Smith 
ir nuosaikiųjų Rhodezijos čiabu
vių vedamus pasitarimus, parti
zanų karo vadovai (Nkomo pa
tarėjai) pareiškė, kad "visos kal
bos apie daugumos valią tėra tik 
pasakėčia mažamečiams. Partiza
ninis karas būsiąs vedamas taip 
ilgai, kol jo vadovai pasieksią už
sibrėžtą tikslą.". 

Tačiau JAV ir D. Britanijos vy
riausybės sluoksniuose I. Smith 
žingsnis buvęs pasveikintas "kaip 
žengtas teisinga linkme". Tačiau 
amerikiečiai ir britai kietai reika
lavo, kad ir partizaninio karo va
dovai būtų prileisti prie pasitari
mų stalo, na, ir kad jų grupėms 
būtų leista dalyvauti "laisvuose" 
rinkimuose. 

Atrodo, kad L Smith, pradėda
mas kombinuotą gambito židimą 
ir pastatydamas nuosaikiuosius 

VALSTYBES DEPARTAMENTO PAREIGŪNAS 
MUMS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS 

Paveiktas prez. Carterio vyriau- Į tika JAV žydams išplaukia iš sa-
sybės adresu nukreiptos kritikos vo nepajėgumo ar entuziazmo 

užsienio politikos vedimo,' stokos klausimui ypatingiau an-dėl 
Valstybės departamentas dabarti
niu metu ieško kontakto su JAV 
užsienio politiką įtaigojančiomis 
grupėmis. Tuo tikslu gruodžio 6 
d. Philadelphijoje lankėsi Vals
tybės departamento sovietinių 
santykių skyriaus pareigūnas 
Mahlon Henderson Čia pasis
tengė susitikti su Lenkų —Ame
rikiečių kongreso, Ukrainiečių 
— Amerikiečių kongreso, Veng
rų La'svės kovotojų sąjungos, 
Amerikos Latvių sąjungos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės pareigū
nais. JAV LB šiame pasitarime 

į atstovavo krašto valdybos pirm. 
inž. Alg. Gečys ir Visuom reik. 
tarybos pirm. Aušra Mačiulaity-
tė — Zerr. Kai kurie M. Hender-
son pasisakymai yra įdomūs ir lie
tuvius dominančiais klausimais. 

Valstybės dept. yra nepaten-
prieš komunistų vadovaujamus; kintas amerikiečių spaudos per 
partizanus atėmė daug propagan-J m a ž u dėmes'u Belgrado konfe-
dinės medžiagos iš kairiųjų — i rencijai. Vakarų Europos spauda 
liberalinių stovyklų. Ar dar ir ' 
šį kartą jam nusišypsos laimės 
deivė? 

skirianti žymiai didesnį dėmesį. 
Taip pat Valstybės dept. parei
gūnai ne vienu atveju nusiskun
džia, kad JAV spaudos visas dė
mesys žmogaus teisių klausimuo
se yra nukre'ptas į Maskvoje vei
kiančius disidentus. Pamirštami 

Popiežius Paulius VI įprasti- Į Kijevo (ukrainiečių) ir Vilniaus 
niame sekmadienio susitikime 
su tikinčiaisiais atkreipė susi-

MISUŲ DIENA 

rinkusiųjų dėmesį į minimą Pa
saulinę Misijų dieną. "Išganan-

(lietuvių) disidentai, ne v'enu 
atveju net tvirčiau sugebą pasi
reikšti. Valstybės departamentas 
dėl esamos padėties neturėtų bū-

Libano ūkininkai augina daugybę 
hašišo, kurį vėliau siunčia užsienin. 
Dabar Syrijos karine valdžia nori 
šių narkotikų gamybą uždrausti. 
Čia matome vieną hašišo augintoją 
ir jo derlių 

čiosios Kristaus Evangelijos t j k a i t i n a m a S j n e s s p a u d a i patei-
perteikiinas žmonijai", — kalbė- k i a m a i n f o r m a c j j a steng'asi pa-
jo Šventasis Tėvas, — "yra vi-: | i e s t { v isą S o v Sąjungoje vvks-
sų krikščionių pagrindinis už- t a n č i ą dis;dentinę veiklą. Kai ku-
davinys. Skelbdami Kristaus j r i Valstybės dept .paruošta studi-
Evangeliją, mes drauge konkre
čiai išreiškiame ir savo susirū
pinimą žmonijos gerove, tampa
me Kristaus bendradarbiais, 
vykdant žmonijos išganymo pla
ną. Evangelija turi lemiamos 
reikšmės, siekiant žmonijos lai
mės ir jos visuotinės gerovės. 

1 "Dievas taip pamilo pasaulį, jog 
atidavė savo vienatinį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, ne
pražūtų, bet turėtų amžinąjį 

jinė informacija yra nepaprastai 
įdonr, liečianti maisto paskirsty
mą, gyventojų perkėlimus, rusifi
kaciją ir L t. Deja, JAV spauda 
nesugebanti pažvelgti toliau kaip 
Maskva 

M.Hendersono nuomone, JAV-
se esančios Rytų Europos tauti
nės grupės turi savo tarpe arčiau 
bendrauti. Sėkmingu pavyzdžiu 
laikytina ukra'niečių teiktas dė
mesys atvykusiam žydų tauty-

gyvenimą". Štai pagrindinėi ^ disidentui M. Stem. Ukrainie-
Evangelijos tiesa, kurią pažinti j č i a i N e w Y o rke surengė jam pa
mes privalome padėti žmonijai. gerbimą, o Stem kongrese kėlė 
Visi krikščionys turi būti Kris- įydų i r ukrainiečių reikalus. Di-
taus bendradarbiai Jo apašta- Česnio dėmeso sulaukiama, kai 
lai, o tuo pačiu ir misijonieriai, rabiRas kalba apie krikščionių 
tai yra — Kristaus meilės žmo- persekiojimą, o krikščionis už'a-
nijai liudytojai Kaip galėtų r j m o j ^ žydams. Kito sėkmingo 
žmonija geriau pažinti Kristų, | bendradarbiavimo sulaukė Ho-
jei mes patys tuo nepasirūpin- j nolulu vykurioje pasaulinėje pri
gimė? — klausė Šventasis Tė-'chiatrų konferencijoje, kur V. 
vas — jei mes patys nuolat ne- Bukovski liudijimas palietė visų 
skelbsime tos Gerosios Naujie-'Sov. Sąjungos tautų įkalintuo-
nos, kuri išlaisvina žmogų. sius psichiatrinėse ligoninėse. 
VM tad būkime Bažnyčios mi
sijorūeriais!" 

Hendersonas priėjo nuomonės, 
kad tautinių grupių dažna kri-

gažuotis. Jei amerikiečių spaudo
je daugiau rašoma apie Sov. Są
jungos žydus ar jų sunkumus iš-
om'gruoti, nuopelnas tenka ati
duoti beveik kiekvienoje vietovė
je veikiantiems komitetams Sov. 
Sąjungoje žydams pagelbėti. §:e 
komitetai išvystę stiprią laisk.; 
akciją, ypač tai jaučiama Wf-
shingtono politikų ir spaudos 
vadovų tarpe. Be to. prieš kalti
nant Valstybės departamentą rū
pinimusi daugiausia tik žydų 
emigracija, susipažintina su sta-
t'stiniais išvykti norinčiųjų duo
menimis. Išemigruoti norinčių 
žydų skaičius procentais yra ne
paprastai aukštas. Tam reikia 
"'drąsos", nes prašymas išemi
gruoti reiškią darbo netekimą ir 
persekiojimą. 

Tolimesniuose teigimuose M. 
Hendersonas pastebėjo, kad JAV-
se gyvenantieji Rytų Europos 
tautinių grupių vadai yra per 
daug linkę į simbolzmą ir jam 
teikia per didelę reikšmę. Rūpi
namasi pavergtų valstybių atei
ties sienomis, istoriniai ginčą-* tę
siami, per didelis dėmesys skiria
mas Washingtono politikų tar
pe gimstant'ems Šukiams, išlei
džiamiems pareiškimams ar pro
klamacijoms. Tuo tarpu pa
mirštama detente pagrįstoje JAV 
-ių politikoje esantieiį "principi
niai elementai", iš kurių išplau
kusi ir šiandieninė JAV žmogaus 
teisių politika. 

Kalbėdamas apie JAV užsienio 
politiką Rytų Europos tautų re:-
kalu, Henderson pastebėjo, kad 
"išlaisvinimo politikos" JAV-ės 
neturinčios. Lygiai taip pat įsidė
mėtina, kad JAV-ės nieko neda
rysiančios, kas galėtų sugriauti 
Rytų — Vakarų blokų pasiektą 
jėgų balansą. 

Užklaustas dėl JAV konsulia-
rinių pareigūnų lankymosi Pa-
baltiio valstybėse, Henderson pa
stebėjo, kad vengiama susitikinė
ti su aukštesniaisiais sov'etiniais 
pareigūnais. Siekiama nepažeisti 
JAV-ių tęsiamos Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažin'mo po
litikos. 

Hendersonas ragino įtaigoti 
Sov. Sąjungoje esančius gimines 
ir artimuosius, kad jie po vieno 
ar kito bandymo išemigruoti ar 
bent Vakaruose apsilankvti ne
prarastų vilties ir savo veiklos ne
sustabdytų. Sov. Sąjungoje kon-
taktuotini JAV koroulariniai pa
reigūnai ir jie informuotin" apie 
sovietinių biurokratų ar saugu
mo organų trukdymus. Čia esan
tieji giminės kviečiami pranešti 

(Nukelta J 5 ps i ) . 

taikingomis priemonėmis pa
keisti rasine nelygybe pagrįstą 
dabartinę politine ir visuomeni-

konferencijos Teisingumo ir Tai- i nę santvarką Pietų Afrikoje. 

PASMERKS RASIZMĄ 

Anglijos ir Valijos vyskupų 

TARP G Y V E N I M O IR MIRTIES 
ZENONAS 8TABAKALNI8 

60 
Kristus savo nuostabiame pamoksle nuo kalno jau 

yra pasakęs: "Įeikite pro ankštus vartus, nes erd
vūs vartai ir platus kelias veda į prapultį, ir daug 
yra tų. kurie juo eina. Ankšti vartai ir siauras ke
lias veda į gyvenimą ir yra nedaug tų, kurie jį randa!". 

Nors Kristus darė didžiausius stebuklus įrodymui 
savęs ir savo žodžiams paremti ir buvo pakankamai 
aišku, kad jis yra tas Mozei pažadėtas Mesijas, atėjęs 
iš Dievo, tačiau daugumos jis buvo atmestas, nes jo 
nurodomas gyvenimo kelias jiems buvo ankštas, sun
kus, juos varžantis. 

Iš Šv. Jono apreiškimo matyti, kad ir vėliau jo 
mokslas pasaulyje nebus daugumos priimtas, su juo 
bus kovojama, jo ištikimieji bus persekiojami. Jis ma
tė "sielas užmuštųjų dėl Dievo žodžio ir dėl Kudijimo, 
kurio jie laikėsi. Kiekvienam jų buvo duotas baltas 
rūbas ir jiems pasakyta, kad ilsėtųsi da r trumpą laiką, 
kol bus pilnas skaičius jų draugų ir jų brolių, kurie 
žus taip. kaip ir jie"... 

Pats Kristus yra pasakęs savo sekėjams, kad "pa
saulyje jūs patirsite priespaudos, bet pasitikėkite, aš 
nugalėjau pasaulį". Šv. Jono apreiškime matyti, kad 
Dievas leis įsigalėti Antikristo šalininkams ir pakęs kos komisija pasfolbė pareiški- j Komisija, reikšdama solidaru-

mą. kuriame dar kartą griežtai j mą tiems, kurie šiandien netei-j jų nedorą gyvenimą iki tam tikro laiko. k»da pasaulis 
pasmerkia Pi^tų Afrikoje vyk-jsjneai kančia dėl rasines diskri- i bus nuo jų apvalytas: "Kas nebuvo rastas įrašytas 

į gyvenimo knygą, buvo įmestas į ugnies tvenkinį. 
Tuomet aš mačiau naują dangų ir naują žemę", rašo 
šventas Jonas. 

— Kada daugelis sekėjų nusigręžė nuo Kristaus, 

vo išrinktuosius apaštalus tiesiai paklausė: "Ar ir jūs! — Kai kurie Kristaus nurodymai yra praktikoje 
norite mane palikti?" Tačiau Kristus ir toliau neban- sunkiai įvykdomi, pavyzdžiui, "jei kas duos tau per 

žandą, atsuk jam antrąjį". Tur būt, Kristus kontras
tui taip išsireikšdavo, kalbėdamas apie žydų didelį 

dė įeiti į "platųjį" kelią ir patraukti daugumą. Jis 
skelbė ir toliau tą patį Dievo reikalaujamą gyveni
mo kelią. Iš šv. Jono apreiškimo matome, kad mes vi- į kerštingumą, jų didelį veržlumą prie turto ir galios 
suomet būsime opozicijoje pasaulio norams, tuo pačiu — juk, jie tikėjosi Mesijo, kuris juos ne tik išvaduos 

domą rasistinę politiką. Doku-1 minacijos. reikalauja, kad Pietų 
mente pažymima, kad Anglijos, Afrikoje būtų galop visiem pi-
ir Valijos Teisingumo ir Taikos Iiečiam pripažintos jiem priklau-
komisija pilnai remia visas pas- sančios teisės, neatnižvelenant i 
ta&gaa* kuriomis yra siekiama odos spalva, ir psitjkinimną, 

ir pasaulio daugumai. Visuomet atsiras momentų ir 
žmonių, kurie norės tą opoziciją išnaikinti, kiti no
rės savo reikalams pritaikyti, kiti norės tikėjimo pa
grindus ar bent praktiką taip praplėsti, kad jis pasi
darytų patraukli daugumai Čia turime sekti Kristaus 
pavyzdžiu ir skelbti Dievo apreikštą tiesą visuomet tą 
pačią, nors ji kai kam pasirodys visiškai nepriimtina, 
— kalbėjo susirūpinusiu veidu profesorius. 

Dėstomus dalykus klierikai mėgdavo ilgai disku
tuoti savo tarpe. Tokiomis diskusijomis jie laisvai 
aptardavo aktualius klausimus, išgirsdavo drąsių pa
sisakymų, į dalyką galėdavo pažiūrėti iš visų pusių 
privačiai. 

— Vis dėlto yra buvę ir yra kraštų, kur tikintieji 
krikščionys nėra nei opozicijoje, nei jie yra persekio
jami, — pasakė Karuža laisvalaikio pasikalbėjime. 

— Gal būt, tikrieji Kristaus sekėjai ir tais atve
jais buvo mažumoje ir opozicijoje. Kaip žinome, ga
lios ir turto krikščionys yra mažiausiai buvę krikš
čioniški ir yra profanavę Kristaus įsteigtą Bažnyčią. 
Gal apie tokius Kristus ir kalba sakydamas: "Aš nie
kuomet jūsų nepažinau — atstokite nuo manęs, jūs 
piktadariai", — svarstė Kasniūnas. — Be to, t a s buvo 
laikinai, Dievo mastu imant, ir iš daugumos netru
kus vėl liko tikroje opozicijoje. Kristus mus vadina 
gyvenimo druska. Jei t a druska yra tikrai gera. jos 
ir mažas kiekis pajėgs išlaikyti gyvenimą nuo suge
dimo, tačiau, kada ji pasidaro menkavertė, tai ji ga
li būti išmetama "imonių kojoms mindžioti", kair. 

iš Romos valdžios, bet tuomet išrinktoji tauta valdys 
visą pasaulį, — argumentavo kitas. 

— Ne viską turime imti paraidžiui — kai kur 
Kristus nurodo tik idealą, kurio turime siekti, —pasa
kė Karuža ir toliau kalbėjo: 

— Grįžtant prie ano Kristaus pažadėto pasmer
kimo kai kurių jo skelbėjų, kurie jam sakys "Vieš
patie, Viešpatie, ar ne tavo vardu mes pranašavome..." 
Man atrodo, kad Kristus čia aiškiai kalba apie tuos, 
kurie iškraipė jo paduotą tiesą, kurie suskaldė jo 
įsteigtą krikščionių Bažnyčią į daugybę įvairiausių sek
tų, kada jis taip norėjo, kad būtų tik viena, ir. priim
damas atpirkimo mirtį, karštai meldėsi: "šventasis 
Tėve. išlaikyk savo varde tuos, kuriuos man davei, 
kad jie būtų viena, kaip ir mes". "Prašau ne tik už 
juos. bet ir už tuos, kurie per jų žodį tikės į mane, 

I kad visi būtų viena, kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš 
tavyje, kada ir jie būtų mumyse viena, kad pasaulis 
įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs". Dauguma tų refor
matorių tikrai pasuko į platųjį kelią, kiti net krikščio
nybės esmę prarado. 

Čia Karuža jiems papasakojo, kaip pas jo tėvą 
apsilankydavo jo jaunystės draugas kalvis Mencas, 
protestantas. Pavaišintas ir išgėręs stikliuką, jis nuo
širdžiai kalbėdavo apie viską. Mėgo kalbėti tikėjimo 
klausimais ir aiškintis skirtumus tarp protestantų ir 
katalikų, ir visuomet užbaigdavo, atvirai prisipažin
damas 

nea jiems atrodė jo mokslas nepriimtmaa, jis net sa- < yra Kristus pasakęs. 1 

! 
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Lietuvių Enciklopedija* lewUj*s.| 
Jis pakviečia dar apie 60 asmenų 
ar daueiau i ši komitetą: visus 
Lietuvos konsulus, lietuvius vys-j 
kupus, visus lietuvių laikraščių 
redaktorius ar }ų atstovus, lietu
viams statytų viešų pastatų lė
šų teikėjus ir pan. Keli tūkstan
čiai yra pačiai pradžiai. 

— Kas įeina į Alkos muziejaus 
— Prelate, ar esate Alkos mu- , padidinimo komitetą? 

ziejaus padidinimo komitete? _ T a i v a d i n a m a s direktorių 
— De. didelio darbo k n m o j t a & , j a m e y ^ g asmenų. Pirmi

ninkas vet. dr. A. Stankaiti. Sta 

PADEKIME PRAPLĖSTI AUOS MUZIEJŲ 
Lankantis ir apsistojus Mari-, Mokslų akademijos, "Krikščioni

jos Nekalto Prasidėjimo seselių į nio Gyvenime", o dabar dar ir 
vienuolyne Putname, Conn. vals- į Alkos muzjejaus iždininką. Ma-
tybėje, kiekvienam krinta į akis į no klausimai liko tie patys, bet 
baltas, ilgais siaurais langais pa- Į atsakymai kartais buvo jų abie-
statas, atskirtas nuo vienuoly
no siauros gatvelės ir arti prie 
dviejų didesnių kelių sankry- i 
žos. Tai Amerikos Lietuvių į 
Katalikų archyvas — Alkos mu-

}<4-

"Krikščionio Gyvenime'' nesu 
ziejus. Įėjus jo vidun randi kad j k o m i s i i o s n a r y S ) n o r s dalyvauju • ^ ^ o m i s i j a sudaro b * V .~3 
HS nuo grindų ligi lubų pnkims- j ^ j ^ į komisijos posėdžiuose ir[ -
t&s ivamų eksponatų. Kr.nta l Į Alkos murieiaus visus reikalus ži-
a.-os paveikslai, tautodailės dirbi- į M u > Stengiausi, kad Akademijos 
mai. knygos bet ypač daug viso-, p a d a I i n v s i 5 g a u t ų aukotojams 
Kios per.oducos (laikraščių, žur-[ a u k ų a į l e i d i m ą n u o ^ ^ k a s 
nalų) ir kai kurių vierikartinių' y K o > n e s Jlt^imimmu Con-
IcftftatRĮ. Jis statytas prei. Pran- Į n e c t i c u t o nrfjgmfį 
ciškaus Juro, nenuilstamo lietu
vybės da<botojo, pastangomis ir 
•lėšomis. Šitan perpildytan mu-
ziejun dažnai ir dabar atvežami 
senesnių ar mirusių lietuvybės 
darbuotojų knygynai ir kitokios 
muziejinės vertybės. Apie šitų 
vertybių klasifikaciją ar suskirs
tymą ir katalogo sudarymą nega
li būti jokios kalbos, nes nėra nė 
colio laisvos vietos. Žinau, kad ke
li universitetų studentai čia ieš
kojo ir rado savo lituanistiniams 
darbams medžiagos. 

Prieš kelerius metus prel. Ju
ras šį muziejų perleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijai. Pa 
staroji po ilgų svarstymų ir pa
siruošimų bei daugelio nuomo
nių ir įprel. Juro pageidavimo nu
tarė šį muziejų praplėsti. 

Aš, būdamas naujas gyven
tojas Putname ir žinodamas, kad 
prel. V. Balčiūnas yra gerai tuo 
klausimu informuotas, šeštadie
nio popietę užsukau pas jį su 
klausimų lapu pasiryžęs visa ga
limą nuodugniau sužinoti ir pa
teikti "Draugo" skaitytojams. 
Užėjęs pas prelatą randu ir J. Vem 
brę, ilgametį Lietuvių Katalikų 

joje, 
— Kodėl buvo nutarta muzie

jų padidinti? Ar negeriau per
kelti ar pastatyti kitur? 

— Prelato Juro pageidavimas, 
kad muziejus liktų Putname. 
Jeigu kur kitur perkeltų, tai tuoj 
susidarytų išlaidos perkėlimui, 
apsaugai, specialūs reikalavimai 
viešam pastatui, parkinimo aikš
tės 'ruošimui ir kita. Ant dabar
tinės žemės naujo muziejaus sta
tyti miestas neleidžia, bet esamą 
padidinti leidžia. 

— Kiek norima muziejų pa-
padidinti? 

— Dabartinis muziejaus plo
tas yra 2400 kv. pėdų. Priesta
tas bus 3200 kv. pėdų, o pusrū 
tas bus 3200 kv. pėdų, o pusrū
sis po juo taip pat 3200 kv. pėdų. 
Pusrūsis bus įruoštas ir tiks eks
ponatams išstatyti. Tai bendras 
padidinimas bus 6400 kv. pėdų, 
o viso muziejaus plotas bus 8800 
kv. pėdų. 

— Kiek kainuos tas padidini
mas ir įrengimai? Kaip telkiamos 
lėšos? Ar jų jau yra kiek? 

— Priestatas 'be vidaus įrengi
mų kainuos apie 100,000 dol. 

| 'Lėšų telkimo ir globos komiteto 

bickas, Nekalto Prasidėjimo sese-* 
lių atstovė seselė Augusta ir dr. 
A. Matukas. 

— Kas sudarė projektus muzie
jaus statybai ir kas juos vykdys? 

— Po kelių skečinfų projektų 
lietuvių architektų sustota prie 
vietinių amerikiečių, nes tie ge
rai žino vietos sąlygas, miesto zo
nų reikalavimus ir kitas staty
boms leidimų išgavimo plony
bes. Jų projektai finansiškai leng
viau įvykdomi. Architektas yra p. 
Dziki, o rangovas R. Parent, pa
statęs keliems Putnaman persikė
lusiems lietuviams namus ir atli
kęs visas statybas ir namų patai
symus Putnamo seselių vienuo
lyne. Apsunkino tai, kad muzie
jaus turima žemė yra tik 0,6 ake-
rio. Inž. E. Manamaštis pritarė 
projektui. 

— Kada pradedama statyba? 
— Pirmomis gruodžio dieno

mis bus iškastas Šulinys ir pradė
ti nutekėjimo — kanalizacijos 
įrengimai, o ateinant; pavasarį 
pačio muziejaus priestato staty
ba. 

— Ar muziejaus statybos *u-
j kotojams išgautas leidimas nura

šyti aukotas sumas nuo pajamų 
mokesčių? 

— Taip. 
—Ar nebandoma kreiptis į 

Amerikos valdžios etninių jjru-
pių loiltūrai remti įstaigas gauti 

UNafc i - -+ I * . * 

Orieagoje, 1076 m. Roosevelt, 
yra šv. Ignaco aukšr, mokykla, 
įsteigta 1869 m. Kai kurie jos 
baldai 100 m. senumo. Ją ve
da jėzuitai ir laikosi tradicinių 
metodų. Ją lanko 820 mokslei
vių. Apie 9&%> baigusių mokyk
lą įstoja j universitetus ir ten 
jiems gerai sekasi. Už mokslą 
reiki* mokėti 1000 dol. me
tams, bet pačiai mokyklai moki
ny* metams kainuoja 1T0O dol. 

Šiam muziejui praplėsti paramos? 
—Kai bus galima šį-tą stato

mo muziejaus projektą parodyti, 
tai bus kreiptasi į jas ir tikimasi 
nors kiek paramos gauti. 

Visi lietuviai prašomi šiuo rei
kalu susidomėti ir pagal išgales 
muziejaus statyba paremti, kad 
turėtume daugiau vietos mūsų 
čia buvimo' įrodymams talpinti. 
Aukas ar čekius siųsti: Alka, P. 
O. Be* 608, Putnam, Connecti-
eut O5260. 

Dr. Juozas S. Kriaučiūnas 

C L A S S I F I ED G U I D E 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
firttevtraa,^ ir tiūsyma* 

M I G U K A S TV 
2846 W. 69«i .St., te*. 776-1486 
įuinuHiiimuiiiiiuiiiiiHiuiniiiiiiiBiiitii 

PAGEAGK OLMUDSB 4GENCT 
MARIJA VORIZKIEN2 

SIUNTINIAI [ U E T W 4 
prefefe. Maistas i i Bncropo* 
SSS6 W. m St., Oueaso, m. 

irau —- wa 6-awi 

— Moters patarimas mažas 
daiktas, bet kas jo neima, yra 
kvailas. Angių patarlė 

SPORTAS 
(Atkelta i§ 2 pusi.) 

Ernandes po 7% taško. Tur
nyre dalyvavo 12 varžovų. 

— Leningrade vyksta 45-sios 
Sovietų S. šachmatu pirmeny
bes. Iš 16 dalyvių — 13 did-
meisterių. Po 5 ratų pirmavo 
buv. pasaulio meisteris T. Pet-

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
Romanas iš Lietuvos ūkinin

ku gyvenimo. Iliustracijos Dr. 
acr. Antano Verbicko. 440 psi. 
Kaina m persiuntimu $10.51. 
Leidėjas — Lietuvių agronomu 
aąjunįa, 1977 m. 

Užsakymus siusti: 

DBAŪGAS, 4545 W. 6Srd St . 
ChJoaf*, m 60629 

spntmoka skalbta CMK. DRAUGB 
nes jis aiafeianial akaitoaMS iW 
tuvtn. dlenrastia gi sltaBaaal kai 

orials«BK» 

m T" • T A T • 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 viejjcic' vaAtng' ir jfittĮ^m, Mar-

ąuettei Pfee. Naujas jazii Sadyrsa*. 
Našie atiduoda ua 38.8000.~ 

PhlWniai 5 Įranrt* 18 ffl^nt ssflras 
ir garažas. Ceasr. aro šildymas ir ve-
sžrtimgg. įresgta? beisntentas ir kiti 
Įmedai. Tuoj galima uŠmtL Gražioje 
gatveie. Ntarąuette Pke. $29^00. 

•Hiras. 2-jiįi «Mt«« 9 liiiHiairĮ 2 
atnq jaero gara2m <H**ą raaČB gaUį 
bOd aaaajin5»&. lioąuetts Pka. Kai-: 
na $25.000. \ 

Mdcik aOza bcqg»io» «at Fiatau* 

CAKE BAKER 
Esperienced. Mušt also decorata. 
FuH ime permanent position. 

CWB Mm. Pawubek 
1W. - .678-0047 

V T B A I nf ilPfHaaBTS 

Okiypo. Gaza 
585750.00. 

Htdymaa. 

taškais . Pereitais metais šias 
varžybas buvo laimėję Lietu
v o s jaunučiai. 

Tinklinio tradiciniame I ros janas, turėdamas 4 tš. tm 
moksleivių turnyre Kaune Lie- j Dorf man, dm Kuzmin, dm Gul-
tuvos moksleivių rinktinė lai- į fc0 ir tm Bagirov po 3 taškus, 
mėjo prieš ukrainietes, latves, i žymėtina, du tarpt, meisteriai 
leningradietes ir baltaruses ir, pirmūnų skaičiuje(!). 
pralaimi tik estėms 1-3. Nežiū-Į — Lvove rungiasi 18 šach-
rint to, jos laimi pirmą vietą. į m atininktų Sovietų S. moterų 
Sunkiau ėjosi vaikinų rinkti- i pirmenybėse. Po trijų ratų pir-
nei, kuri, laimėjusi prieš Lenin į „ ^ ^ Tįorozova su 2 taškais,, 
gradą, ukrainiečius ir Baltaru-1 ^gja^ ją pasivyti ar net pra-i 
siją, pralaimi latviams ir es-jenitt i gali kelios varžovės, tu-! 
t a m s ir užima tik 4-tą vietą. į rinčios po vieną ar dvi nebaig-

_ IrkUvimo mokykloje Tra- į t a g ^ ^ ^ 
kuose nemaža trukumų pagal _ y y ^ ^ , „„pj^jo Kaonąj 
vieną i š jos instruktorių. P i r - J 3 i _ i g r atsirevanšuodamas už! 
miausia irkluotojai neturi savo j a n k s t y v e S n į pralaimėjimą, 50 j 
nuosavos bazės ir g ^ u d ^ x ! i e n t ų rungtynėse. Vilniaus rin-į 
"Nemuno" klubo bazėje. Po Į J ^ ^ ^ ^ ismių j ė f ^ R t m ? . 
sunkių treniruočių neturi K m " . ^ ^ b m r o V J ^ ^ ^ v a m u s 
nusiprausti ir atsigaivinti, nes ^ i m ė i o v i m t > e n k h | d e ž i m t u k ų 
neveikia dušai ir nėra karsto g u s i t i ) d n n M ± l e n t o j e ^mietisi 
vandens. Neturi pakankamai 
sportinės aprangos, negauna _ _ _ _ _ 
užtektinai benzino motorinėms . R 

valtims, o, be to, ir maisto ne-1 
užtektinai ir ta s pats vienodas. 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VTŠUS! 

Tas džiaugFmas r^a Svasiai d&eate tt pflne«»ter kai torfette 
lietaviSko skonio kepyklos gaminią.._&£ j paftalhą ateina BRKHTTON 
BAEERY. Sav. ANTANAS MACSEVIfilUS. kam pereaaė S savo 
tėvo Felikso Macke\i4tau« aettkkepyVą, bet ar ri-ą kepimo tceaą 
taip mėgiamų BRZGHTON BAKERY ksębHų. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeaaininkėns visokftj tfriitoių progomis, bet svar> 
biadsiai KALCDV ŠVENČIŲ 

Kaune Nepri-
2 bar visą 

tAXW MACSEVieiUL 

Nežiūrint trūkumų, mokykla 
turi š imtinę mokinių ir 9 pasi
šventusius instruktorius, ku
rie spėjo jau išleisti visą eilę 
gerų irkluotojų. 

ŠACHMATAI 
— D m Viktoras Korčnojus 

Plešina įveikė Cmkajevą, 2. 
G. Rastenis suklupo prieš kau-

I. Vi8tanec-
kis baigė lygiomis su kaunie
čiu P. Rageliu. 

Po to Vilniaus rinktinė išvy
ko į K^ningradą ir ten sužai
dė su vietos rinktine dvejas 
rungtynes. Pirmose VUnms lai
mėjo 5—4, bet antrose Kalinin
gradas atsigriebė 5.5—3.5, taip 
kad bendra pasekmė Kaunin-
grado naudai 9.5—8.5. 

— South Boston Tribūne 
pirmauja baigminėse pasaulio; (XIL 8) paminėjo So. Bostono 
pretendentų rungtynėse prieš lietuvių šacbmatminkų laimė-
buv. pasaulio meisterį Borisą j ^mą 3—5 prieš MET rygos ry-
Spaskį 4—2. Juodu rungiasi | <jerj Harvardo universitetą, ku-
Belgrade. Laimėtoju taps pel- ris po laimėtu rungtynių prieš 
nes l&Vz taško iš paskirtų 20 M J T ir Boylston klubą tvirtai 
partijų su teise kitais metais tikėjosi parsivežti naują laimė-
rungtis su pasaulio meisteriu jįmą a So. Bostono, bet nelauk-
Anatoliju Karpovu dėl pasaulio tai suklupo ir turėjo patirti 
j^pOnos. Į pirmąjį šio seiono pralaimėji-

J A V didmeisteriai Arthur mą, nors Hetuvhj komandos Sai-
Biaguier ir James Tarjan gerai dėjai turėjo arti 100 tš. žemesni 
pajarodė Equadoro tarptauti- j "Ratingą" kiekvienas, 
nfrir^o turnyre. Turnyrą laimė-, Mūsų vyrams beliko vienerios 
fį Sovietu dm Igor Zaioev, su- rungtynės iš l rate, kurios m> 
rinkes 9 % taško iš 11 galimų, keltos į vasario 3 4 , btteat, 
2. d m A. Birguier 8 tš . , 3—4.jpriea Tufta miv . 
dm J. T»rjaa m kobtočm R.I 

klausomoje Lietuvoje !r MioHką aastu filftagoje, o dabar visą aavo 
sugebėjimą perdarė savo šunai ĖtiFti 

Artėjančioms Kal5*i Svetrt*3» pMtmoji g«ai, bet pra4o h* Seiminm-
kiu bendradarbiavimo — paduoti a^aakjsnu kiek galima anksčiau, kad 
galėta visokiais gaminiais aprtpBMl visus ir tt*)lfy<imi laiku. 

Be visiem? ?au gerai 2moea) s»vo pcfttra skocio Sartu, medauninka, 
aw»rdponų, lietuv^firų baravyką, tUtok% ir kitokiu, gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoada ]tAGUOL| <Baomku<»eną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventoms ne lik skonuj. bet ir atitinkama:; papuošimais. 

Savo užsakymai fiifaiMai (eaaaw VbfiaaB 7-12M TUOJAU PAT 
a- sateslte mulai laatlf B*. IMMt ft'MaMI afctą, 

BRIGHTON BAKERY 
24ST W. 46th Htm, t»»tn, III. NC32 

f N u o 
1914 Motą 

Midland Savinfa «p-
tarmvuja taupymo tr 
namą paakolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtame 
bSti Jums naudingi ir 
ateityje. 

FRANK ZOGAĄ 
President 

* tOAN ASSOCL4 nON 

flLeocst 

BKV 8* HatfKVD AvMM 
fkl»U>fc)a, DL 8A4fl5 

. 

r -i- y%% 
A i 

8n.vis*i 

IUIIIHtllillllllftHlilU(inilliHIU1iiHfnilll 

V A L O M E 
KILIMUS IR I ALDU S 

Pfctanaaae b 
visa rttB> 

i. BT7BNTS - M B B 7-5188 
miiiiiiiBMHUfflMHMimtMtuiiimiiiiiia 

IIHIiHIlIimiIHIlHIIIHIHilBHIIIIftrlIllim 
Irairtij prekiąj paeMaklaMe 

gtel iš mošą sandelio. 
C0«M08 PABGEU 

SIUMTIrtUI Į LIETUVA 
t s s s S. Hiklsted S t . Cfaksųjo, UL ftMOa 

2501 W. 6»ta 8 t , CMaace, D L M — 
Tetef.: »2i-2787 — 2M-SSM 

HIHHHUH1I 

F R A H K Z A P 0 L I S 
»so8H W«s tstfj staeet 

CMoapo, BJanai 
T«4- — QA U»«M 

mtiiiiHHiMmHmiHHMHiiiimnimiiiiiaj 
SIUNTINUU I UETŪV^ 

Iz kit t t kraštai 

apie ff?fiOt aetinat pajaną, naujas 
•togas, garo- SUdymas i? ulsfcjLm. ftfaz-
ųueds Ftče. Pinigingam pirkėjui asi> 
aa — tai atradimas. 

W)*JŲ wšts^ geisvąj pąaoą> M a>s» 

maco ganana. įnagcna> bspaik tzo» 
CJOS bnCas. ŝa2uun oecuQ3SD£a> aaoa 
kita. priado> Gseit galima iillintf. — 

h 

Valdis Reri Estete 
IttSVMIlilStoMl 

Til. m-m* m 7314534 

SALES MER OR W0MER 
Members of tbe Multiple Usting 

service. For furthėr information 
call: 
JORS Xeu — 6^-4860 

vfwxrsTs KEAT.'TY 

| B I O T K I T B D A B A B 

— iii'>uiiiiiiiimnHmtitfimmin 
ANDBBDS NOBDfAS 

"SANTAKA^ 
15>ka aovellų. B jų trya buvo pre-
aaŲuotoa. Gražiai išleista. 304 pusL, 
1017 m. Viršelis dafi. Giedroe Tre-

Č^ROOM BRICK BtNGAlX)W 
Vicinlty 6*rth 4t Fraadsco 

Quiet seigbbortood. Lrthuamej? 
area. Near transportatioii, churek, 
schools. Convonient to ilarąuette 
Park. Full bsmt. Gas forced air 
heat- A bargain! Askjng $24^00. 

McKEY & VOAGCE, INC. 
TeL — 238-8426 

Ava. 
Onaago, DL iO0U, Maf. SdTJ^ajt 
jHMtiliiiMiHttttMllHIllllliniiMnaillIllIlll 

30 p. akiypaa, Naaiaa sidlymas, Pa> 
tiriTssff Tuojau Įptfvn^ aifnti. 
ft3-ta ir Artesiaa 

UatAITO RfAlTY 

Kaina su pMaBBsfaai 
$6130. Uiaakymna atuati: 
BBATOiAB, 4MS W. 

ATEITININKU KELIU 
BB0NBS — LAIKAI — DARBAi 

(1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
ISleido ATEITIS Ateitininkų Šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pusL 
Kaina so persiuntšara S2J0. Uasa-
kymua siųsti: 

DRAPOAR 4M5 W. 6S»d S t , 
Ccooaca, m . 60839 

iHtlIlItlMHIIIIMinilllHHIIiHIlItlIMmfim) 
MAMŲ APŠILDYMUS 

TatsM 
fitna. Pigmi 
perdirba df l datą. 

A, BANYS — BaV IfT-aBaB 
iHiiiiiiiiiniM 

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

Tai — 37«-J 8«? 
SfflaVfiN* 

IMIIM«IHMIHtUII«BUSn«l 

iMiiiiititi.tttiMtiiiiiiiHMnnmMmnmiiB 
M O V I N G 

SERRSAS perkreusto baldus ir 
kitus daiktus. Ir is toli nuėsto 1*4* 
chmfii ir pilna sądrauda. 

j TEL. — WA 5-9»«S 
lllllltliill!l!llt!fllllU||||iniIIHH1llilHllltn 

M. A. Š I M K U S 
IVOTAKV r r a u c 

DTOOME TAX 8EBVTCB 
8a. Mauiearmid, tai 

Taip pat daromi VICKlCstAZ. 
OIHZNIŲ lHntetn&ai. ptiUSOl 

PILJB?TTB«a PRA5TMAI tr 
kitokį* 

. _ „ . . PARKE 

Oaražas. f l#,m Art Tina i»1 
CaaalMS.' — 

71-os iir Oaifat^ft. 

uuuniiiiiftHiiiiBiiiiitiiiinuiiuifiisUiin 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

BELL RBALTY 
1. H C E f l C I U ! ^ 

Avit. •*> 7fM2Sa 

. M. L i 
HAB*)CErTB raJMKBOl 

Budrams nestiy t o . 
BBAUIHBAI | v Ątmę ROMŲ 

BCT»7 aarjOBJA^BBaB 

«&<S W. Oftat S i , fc* 1W-

HAM9 aVFSrrVAftfYltE 
k% ptYStflatyfL 

atjaaojintL Garažą. Viduje ar B lesto 
•amo. ftooteatss? VVnoaaet «a Juos 
•u patylimo, ot prMnaan) kâ tio pa
das, akambinant po eVaoa v. a vakaro 

TalenaasITMan 
>ooooooooooooooooooooaoaftOi 

S 0 P H I E I A R C U S 
BADUO ARDIOS VALANBOB 

Visos saaajraaaas i i BOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien ano 

dienio iki penktadienio 12:30 
1:00 vai popiet. — tcflraiaVrų' Ir 

aekmad. nuo 8:30 fld 9:30 a. ryta 
TetsC: l l fal i i i* 4>MS1 

1499 A. 91. 
7199 S. »LAFl£WOOD ĄVB\ 

CHlC4<rO, 0 4 * 

Hmsar^rarai* tptnrsoaa akeio' 

tia dleaTa*t>-> ^rstarv". 

HATtNKTTB *TOAtJGi4 

^rjtrauso^ aKims^JBtraeijoJA 
gaBjBS pasirinkti JvaiKjj oavu>* 
dieB tteno darbi}: luedžJo, kr> 
ramStoa. drobėa. taip pat 3eto-
v&Oĉ ) aHh) ir vieHavėtių. 

Apafiajokykite į ^Draugo" ad-
ntfeajiteadrją ir aaaaMMNMt. Gal 
raatte kai ką pasiaianotl 

454ft 9? 
40N| Sal. r9ilma«9). HL 60B2B, 

n n n a a 
D n n n 
D 

• 

[NYGA YRA GERIAUSIA KALĖDINE DOVAJ 
M O Š Ų M A Ž I E S I E M S 

DIENA PRIE ESERO. A. Bsrooas. Pasakaite 
DU DRAUGAI. V. l^aaUeae-Vaitkevtčtosle. Apysaka 
GABRIUKO TTZRAftAl, J. švabaibM^yUenė, Apvaaha 
KAIaNUOSEv MAia Kvietyte. Fasakoa 
KAL£DIKfi DOVANA, R Pukelevičiūte. Eiliuota pasaka 
KBKUCID VARDINER St Dfiugas. H ^ laida, EUerašSai 
KETURI VAUX>v*AL 8 t D * i g s a Pasaka 
RAH» AI/3IUKAS VBJO EBMBMO, N. JaiAnte. Pasakojimai 
LABAS RTPAS, VOVERE. J. Miselaa EilėrsjUiai 
LAUKS DAUMft, St. Psaaraanienž. Pasaka 
S4A2I ŽINGSNIAI Pr. Nau>ok»iti«. P««aicoiiTivu 
ifESKn-KAS P.UDNaSIUKAS, Vyb* N'em-inelift &1. 
PARKAS ANAPTT? GATTttK, D Ba-.6.-V>rA Apysaka 
PTT»TTin PASATIJITRAP. OnA M k̂aTai'A **-w*>c^ 
^A.LTJTf nEBESfHaXT>a L. 8»tk«v .̂-.-•» FAlėnf^Ml 
VYSKUPO KAITNAS, &. ^rinnrMft'oa ParHMĉ . 

Pažyaoėjua k^aarane 

«3 00 
$4.90 
$3.00 
$3̂ K) 
$150 
$2-50 
$2^50 
92.S0 
$2.50 
%5XX> 
$2.00 
$3.06 
S3.00 
$4 JO 
$1-50 
S2J0 

W. a9a« aV r9i.a«ia «L a J * » 
VB Įi.ralsarlIB^.falaVal 39 ^attt^ 
•ajaa»aaBV4*eaBaaa«aa»^aavaM0k«>9>^^C'2>^^^«^ 

AavrpU •« 



IU RILIŲ n U U UK. A n l A f i U nUUUKU n i n l l t O Į t a i s išsprūdusią veiklos dar-1 gas Kitose organkadjc^e ieško 
'nusikaitimų*", jas kaltina ir ra-GniDdžio 18 d. sueina lygiai 

10 metų, kaip Amžinybėn iške-j 
liavo a..a. dr. Antanas Rudokas, 
vos 53 m. amžiaus tesulaukęs. 

A.a.' dr. A. Rudokas buvo vie
nas £f tų, kuris gyveno ne ti'k 
sau, -Seimai, bet ir lietuvi§kai 
bendruomenei, kuri buvo neatski
riama; jo gyvenimo dalis. Gimęs 
ir augęs Amerikoje, tą kraštą ir 
žmonas mylėjo, kaip dera tau
riam'patriotui. Bet taip pat karš
tai mylėjo tėvų gimtąjį kraštą 
Lietuvą. 

Buvo gimęs Chicagoje susipra
tusių senųjų lietuvių emigrantų 
šeimoje. Baigė Nekalto Prasidėji
mo par. mokyklą, vėliau De La 
Salle institutą, jstojo į Waltono 
komercijos mokyklą ir ją baigė. 
Po to dar tęsė studijas ir baigė 
lUincisOptometrijos kolegiją, ku
ri suteikė jam daktarato laipsnį 
ir teisę laisvai verstis praktika. 
Praktikavosi Chicagoje. 

Jo trumpo gyvenimo visuome
ninė veikla buvo šakota. Skau
džiausiai išgyveno Lietuvos oku
paciją. 1940.IV. 15 susikvietęs 20 
savo čia gimusių bičiulių, įsteigė 
"Jaunosios Lietuvos" organizaci
ją, kurios pirmininku išbuvo iki 
mirties. Si organizacija nieko 
bendro neturėjo su to paties var
do organizacijomis, veikusiomis 
Lietuvoje. Veikla buvo gyva. Or
ganizacijos tikslas buvo, kaip 
įstatų pirmame paragrafo punk
te pažymėta: "Kehi ir auklėti 
jaunuomenės tarpe tautinę sąmo
nę, tėvynės meilę, kultūrą, me-į 
ną ir dorą. Laikytis krikščioniš
kos doros dėsnių. Visur vartoti 
tik lietuvių kalbą". Matome, kad] 
organizacija buvo lietuviškai tau
tinė - ,ptariotinė. Organizacija tu
rėjo nemažą biblioteką. Laikui 
bėgant, veikla sustojo. 

Vėliau dirbo A. Olio vadovau
jamoje Amerikos Lietuvių misijo
je, Lietuvai Vaduoti Sąjungoje, įsi 
jungė į Amerikos Li ^ttrvių Tauti
nės Sąjungos veiklą. Dirbo vyr. 
valdyboje, taryboje, Chicagos 
skyriaus valdyboje. Taip pat il
gus metus dirbo Amerikos Lietu
vių Taryboje. Dalyvavo Margu
čio chore. Visur buvo kuklus ir 
didelis tolerantas kitaip galvo-
įantiems. Mėgo humorą, Korp! 
Neo-Liihuarna, įvertindami jo 
aktyvią veiklą tautinėje plotmėje, 
išrinko garbės filisteriu. 

Gražų pavyzdį parodė našlė 
Stefanija Rudokienė, įamžinda
ma jo asmenį lietuvių Fonde, 
paaukodama 500 dol. Taip pat 
skiria metinę premiją "Laiškai 
Lietuviams" konkursui. Remia vi
są lietuvišką veiklą, kurią rėmė 
a.a. d r. A Rudokas. 

Gruodžio 17 d. 9:30 v. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at
našaujamos Sv. Mišios už jo sie-
lą. 

J. Jurevičius 

ną griaunančią 
tikėlę. 

nepagristą kri-
P. B. 

Lemont, 111, 
šo visur skundus net cmerikie-
čių įstaigoms bei kitoms valsty-

("hėms. 
LABAI GERAI PASISEKĘS 

PARENGIMAS 

A. a. dr. Antanas Rudokas 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
H o t Springs, Ark. 

• f-Ą 
LB APYLINKĖ 

Pirm. Stepo Ingaunio su 
darbščia valdyba rūpestingai 
vadovaujama Hot Springso apy
linkė 1S77 m. gruodžio 4 d. už
baigė antruosius (nuo įsikūri
mo septynerius) veiklos mė
tas . 

Tą veikią paryškino pirmą 
kartą Hot Springso apylinkėje j 
dalyvavęs JAV LB vald. pirm. 
Algimantas Gečys. 

Savo suglaustam žody jis pri
minė Lietuvių chartoe pagrin
dinius principus, ryškiais fak
tais pavaizdavo dabartinę JAV 
LB kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą ir taikliai atsakė } duo
tuosius klaustoms. 

Po įdomios informacijos sa
vo ir Vid. Vakari} apygardos 
vardu pasveikino gausiai susi-
rinkusms hotspringiečros Ir 
kraSto valdybos vardu visiems 

(buvusiems ir dabartiniam) 
] apylinkių pirmininkams įteikė 
po dovaną — Lietuvos karaliaus f 
Mindaugo viešpatavimo ir 

RŪPIMAIS KLAUSIMAIS 

(Atkelta U 3 pusi.) 

apie sovietinius trukdymus Vals
tybės departamentui tiesiogiai. 
Tik nuolatiniu spaudimu galima 
pasiekti rezultatų. 

M. Hendersono teigimai susi
rinkusiųjų buvo gyvai diskutuo
jami. JAV-ės kaltintos netuTėji-
mn Spy. Sąjungos atžvilgiu poli
tinės strategijos nuo F. Dulles lai
kų. Smerkta dvigubas standartas 
— represijos taikomos Pietų Af
rikai, o Sov. Sąjungai teikiama vi
sokeriopa parama ir lengvatos. Vi
si kritiškai pasisakė Helsinkio 
konferencijos sutarimų ir Belgra
do konferencijos eigos atžvilgiu. 

A. Gc. 

.T n u oaunroA 
Teist* FB M68S Ir PB 8*834 
Taip pat naujoji Barbora Ir 

Om« Drahių k r a u t i 
THE DABY OTORE 

88U Sauliniu* Hwy, Oak 
T*L 488-1818 

(MM progom* — 

50-ties metų Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo medalį. Be 
to , pirmininkui S. Ingauniui, 
fouv. Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkui, įteikė Vid. Va
karų apygardos dovaną — 
PLB garbės pirrnininko Stasio 
Barzduko knygą: "Lietuvis sa
vo tautoje, valstybėje, ben
druomenėje". 

Pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę — sugiedojus Ma
rija, Marija, išklausius valdy
bos pirmininko, kitų valdybos 
narių ir kontrolės komisijos 
pranešimų. Po to, esamai val
dybai atsistatydinus, išrenka
ma aštuonių narių valdyba: 
S. Ingaunis, L. Gudelienė. V. 
Sakaber.ė, M. DimŠienė — dve
jiems metams, L. Tamošaitie-1 

nė, K Saudargas, K. Bertulis, 
V. Mozuraitis — vieneriems 
metams. 

Ne dėl apylinkės kaltės vei
kęs Hot Springs radijo klubas 
prieš metus nustojo veikęs — 
susffikvktavo. Susirinkimas pri
ėmė pereitais metais išrinktos 
betuviškoms radijo programoms 
atgaivinti komisijos pasiūlytas 
veikimo taisykles, pavedė val
dybai sudaryti tų taisyklių rei
kalaujamą radijo programų ko
misiją ir pradėti darbą. 

Susirinkimas nutarė šiemet, 
kaip visada, rengti Hot Spring
so lietuviams Vasario 16 mi-
nejbsą, pakviečiant j minėjimo 
rengimą ir Hot Springso orga
nizacijų atstovus. 

Nutariama ir šiemet rengti 
Hot Springso lietuviams ben
dras kūčias. Susirinkimas bai
giamas Lietuvos himnu. 

Po susirinkimo buvo apylin
kės ponių kruopščiai parengtos 

' šaunios vaišes. Nuoširdžiai pa-
oendrauta. 

Pisididfcuūtz-.* kad »usirin-
i k imu šiltai priėmė 5v*r.ą val
dybos veiklą ir su įdomumu 

įsaamta vlaui 

Mūsų LB apylinkės valdyba 
kiekvieną rudenį surengia paren-
gimą-balių. Šiais metais jis buvo 
surengtas lapkričio 19 d., W*Ulow 
Springs mieste, Union Hali pa
talpose. 

Be įprastinių pasivaišinimų 
bei pasišokimų, o grojo puikus 
lietuvių studentų orkestras, dar 
buvo ir meninė programa. Ją at
liko mūsų jaunimas, vadovauja
ma muzikės Rasos Šoliūnaitės ir 
studento Arvydo Žygo. Jiedu su
kūrė linksmą veikalėlį, pavadin
dami jį "Grybų opera". Taip pat 
jiedu sukūrė muziką, režisavo ir 
patys viską gražiai ir pravedė. 

Vaidino: Borį Blogaiti — Ar
vydas 2ygas, Meilutę-Meilytę — 
Alma Baltrušaitienė, Grybų ka
ralienę — Agnė Kattliškytė, mo
tiną -— Karina Norkaitytė, ra
ganą — Linda Grigaliūnaitė, *pa-
sakotoja buvo Rasa Soliūnaitė. 
O "Grybų operos" choristai bu
vo* Regina Grigaliūnaitė, Vilija-
Jakaitytė, Kęstutis Laukaitis, Au
dronė Soliūnaitė, Zita Soliūnai
tė, Vi-da Soliūnaitė, Saulius 5o-
liūnas, Dana Vamaitytė ir Povi
las Varnaitis. 

Publika tokiu gražiu mūsų jau
nimo pasirodymu labai susižavė
jusi, nepagailėjo jiems "katučių". 
Prengime dalyvavo labai didelis 
skaičius žmonių ir jie visi labai 
linksmai praleido šeštadienio 
vakarą. 

LB apylinkės valdyba labai dė
kinga visiems kuo nors prisidėju
siems prie parengimo puikaus 
pasisekimo, o taip pat ir atsilan
kiusiems, nes paremta LB veikla 
ir -mūsų lituanistinė mokykla, 
nes didesnė pelno dalis bus pa
skirta tos mokyklos išlaikymui. 

Labiausiai visi dėkingi mūsų 
Maironio lituanistinės mokyklos 
buv. mokinei, o dabar jos moky
tojai ir LB apylinkės valdybos 
nadei. muzikei Rasai Sammaitei. 
Ji amerikiečių mokykloje yra che
mijos mokytoja, laisvą laiką ski
ria lietuviškiems reikalams. 

Po šio parengimo, apylinkės 
valdyba, šiek tiek pailsėjusi, jau 
pradėjo ruoštis Lietuvos nepriklau 
somybės — Vasario 16 d. šven
tei. 

Kiekvienas aukotojas gavo Chi
cagos Balfo apskrities valdybos 
leidinėlį. Jis tai "Balfo oiniginio 
vajaus 1976 metų Ankotojų są-
rašas-apyskaita". Šiais metais be 
jokių priekaištų, aukc: >jai pa-

Ifaaau, \aĄ tp.ip ^ers? sutvar
kytą aukotojų sąrašą ir jam su
daryti išleistas išlaidas, pripa
žins geru. 

Malonu žinoti ir tame lei
dinėlyje dar skaityti, kad "Vi
sos susidariusios išlaidos už 1976 
m. vajaus metu, padengta iš aps
krities valdybos kasos. Apskrities 
valdyba savo kasą papildo iš su
rengtų parengimų. Visos surink
tos aukos perduotos Balfo cent-
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DINGUSI MILUON1EKE į žinomas. Tačiau dabar paaiš
kėjo, kad jos turtas siekia 21 

Viena turtingiausių Chicagos j mil. doL Turtas susidarė iš sal-
apylinkės moterų — Helen į dainių prekybos. Ta 62 m. naš-
Voortees Brach yra dingosi lė dingo lėktuvu išskridusi į 
vasario 21 d. ir jos likimas ne-! Floridą. 

tenkinti. Dabar jau (Hsiems aiš- TUI 

1 . . . • 1_- 1 ; _ _ - » _ • _ j .. • ku ir kiekvienas mato. kad tai 
aukotojų sąrašas. O tam sąrašui 
sudaryti yra padarytos išlaidos, 
ir jos išskirstytos. Dabar jau ma
tome ir suprantame, kad negali 
valdyba apsieiti be popieriaus, 
be pašto ženklų, be išlaidų spaus
tuvei ir Lt. 

Taipgi maloniai aukotojus ir j 
bendrai Balfo rėmėjus nuteikė, i 
kad Chicagos Balfo apskrities | 
valdyba 1976 m. nepamiršo ir • 
parėmė iš parengimų gauto pel
no mūsų lietuvišką spaudą ir 
radijo valandėles. 

Andrius Laukaitis 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

DR. ANTANAS RUDOKAS 
1977 m. gruodžio 18 d. sueioa dešimts metų, kai jis iš mū

sų tarpo išsiskyrė. 
Gruodžio 17 d., šeštad., 9:3o vaL ryto bus atlaikytos šv. 

Mišios už jo sielą Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir gruodžio 23 d., 
penktad.. 8:00 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. 

Visi velionio pnžfo~""" prašomi prisiminti ji savo maldose. 
Liūdinti ŽMONA 

A. A 

PETRAS M. CIBULSKIS 
Gyveno Šv. šeimos Viloje, Lemont, Ulinois. Anksčiau gyv. 

Chicagoje Aušros Vartų parapijoje. 
Mirė gruodžio 15 d.. 1977, 5:45 vai. ryto. sulaukės 86 m. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Baisiogalos parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Radzevičiūtė). 

3 dukterys: Frances. žentas Edward Jurzak, Helesn. žentas 
George Fabisiak ir Catherine. žentas Sam Divincenzo, 3 sūnūs: 
kun. Petras Cibulskis, M.I.C.. Walter, marti Lisa ir John. marti 
Carol. 18 anūkų. 1 proanūkas, sesuo Elzbieta Domkiene su šei
ma Lietuvoj, brolienė Kotryna Cibulskienė su šeima ir kiti 
giminės. 

E U D E I K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So, Calrferala AYenut 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Htrmltage Aveniu 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Velionis buvo tėvas a. a. Genevieve Žickus^ 

amžinas narys įr Priklausė T. Marijonų rėmėju dr-jai 
Dariaus-Girėno Am. Legion Post No. 271. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni 1 vai. popiet Lack-Lacka-
wicz koplyčioje. 2314 W. 23 Place. -

Laidotuvės įvyks pirraad., gruodžio 19 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų paraprjos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies Bielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. šeimos vilai. 
gimines, draugus ir pažįsta-Nuoširdžiai kviečiame visus 

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
NuHūde: žmona, dukjrrv*. sdn&s, marčios, žentai, 

ir proanūkaL 
anūkai 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. VI 7-6672 

DAUG AUKOTA BALFUI 

Kiekvienais metais, mūsą apy 
linkės lietuvius spalio ir lapkri
čio mėn. aplanko Lemonto Balio { 
skyriaus valdybos įgalioti aukų 
rinkėjai. Šiais metais jie buvo: 
Ona ir Petras Abromaičiai, Ade
lė ir Jonas Puleikiai, F. Macke
vičienė, Stasys B-ūda ir Pranas 
Šapalas. Jie. su savomis automa
šinomis, aplankė, plačiai po apy-, 
linkę gyvenančius, apie šimtą 
seimų, sutrinkdami 961 dol. Kai 
kuriems, gyvenantiems tolokai, 
buvo parašyti laiškai, prašant, 
auką prisiųsti. Iš parašytų tris
dešimts laiškų tik penki malo
nėjo atsiliepti, prisiųsdami 62 dol. 

Šiais metais aukotojai buvę dos
nesni, kai kurie po šimtinę, kiti 
po penkiasdešimt aukojo, todėl 
ir aukų surinkta 346 dol. dau
giau nei praeitais metais. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais dauguma aukojo nieko 
nesakydami su džiaugsmu, bet ki
tiems dar buvo kai kas ir neaiš
ku. Labai gerai, kad mus, prieš 
pradedant vajų, aplankė Balfo 
centro valdybos pirmininkė M. 
Rudienė. Ji išaiškino visus mums 
rupimus klausimus, šiais metais, 
dėl centro valdybos veiklos jokių 
neaiškumų aukotojai neiškėlė. 
Bet neaiškumų atsirado dėl Chi
cagos Balfo apskrities veiklos. 
Kai kuriems aukotojams pasidarė 
visai neaišku, kaip kalbama, kad 
B alfas nepartinis ir nesikiša į ki
tų organizacijų veiklą. Bet auko
tojai mato ir paskaito latkraš-
čiunse, kad Chicafos Balfo apsk
rities valdybos pirmininkėj •iftlv-
v.r.;i.T v icv^ 'v|rAr..r*c2v">te .'su-

«*idyboa), turi pr«0*-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERNAVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

Lietuvos Karo Mokyk'os VII laidos kolegai 

A. t A. Kpt. STASIUI JURUI mirus, 
jo liūdinčiai žmonai JADVYGAI, dukrai DANUTEI ir 
kitiems artimiesiems ir giminėms reiškiu nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdžiu. 

VLADAS KEIBA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIiniMIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIi^ 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
0655-50 So. Cft&fornt» A ve. — TeL 471-4233 

- 476-8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai. 

Tane up ir vėsinimas (AIR tX)NI>ITIONlNG) 
STASD2IAI 6 mėnesių ar 6.000 mylių garantija 
ai mūsų darbą (pataisymus). AHara nuo 7 v. ryto. 
9d 10 vai. vakaro. Savininkas Vtrbertas L ingys 

IALDOTLTVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuvlį lįįįgįį gjjjiĮjj Asociacijos Nariai 

AUTAMS M. MIILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LAiANAUSKAS 

SS07 SO. IirVANtOA AVK. TU. TArdi 74401 

STEPONAS C. LAČi (UWAWIČ2) Ir SOMOS 
814 W. »rd PLACE Te*. Vlrrfnta 7-0071 
2424 W. 6Wb 9TBEBI Tel. BEpafoHc 7-1218 
1109 SoatlMfsst ffflĮfciiSJ Palas HUK OO. TeL 974^4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 » a CAUFORN1A kVE. l e l LAfayctki S-M7J 

POVILAS L RIDIKAS 
SSS4 SO. H A L H f f l | » TeL TArts 7-1811 

JURGIS F. RUDMIN 

i i i i f i i i m i i i i M M ' 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems. 

8S10 8 0 . UTTJAlCsTJA A V A Te4. T.4rt« 7.1U849 

VASAmS-BOTKOS 
1448 8CX imk A m , GBCOka UL. VaL OLyssjIt 8-1888 
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X Prof. daiL Arvydo Algmi
no dailės parodos atidaryme 
dalyvavo daug svečių ameri
kiečių, dailės institutų profeso
rių, mokinių, meno galerijų 
atstovų ir meno mėgėjų. Tai 
retas atsitikimas, kad į lietuvio 
dailininko parodą atsilankytų 
tiek daug amerikiečių. . -lie taip 
pat grožėjosi ir Čiurlionio gale
rijos patalpomis. Paroda, kurią 
galima lankyti* kiekvieną vaka

vo a, Petras >L Citmfckfe, 
ilgėti gyvenęs prie Aušros Var
tų parapijos Chicagoje. sulau
kęs 86 m. amžiaus, mirė gruo-

X Dana Stankaitytė sveiki
na visus gimines, draugus v: 

džio 15 d., Šv. Šeimos viloje. **• b u s uždaryta sekmadienį. 
Velionis buvo kilęs iš Baisioga-
los, Kėdainių apskr., Amerikon 
atvykęs prieš 67 metus. Paliko Į pažįstamus" ir linki malonių 
liūdesyje žmoną SteUą, tris ^ Kalėdų ir laimingų Naujų 
dukras ir tris sūnus, 18 anūkų, 
vieną proanūką. Jo sūnus kun. 
Petras Cibulskis yra Chicagos 
marijonų vienuolyno ekonomas. 
Velionis pašarvotas Lakavi-
čiaus koplyčioje — 2314 W. 
23 Place. Laidojamas gruodžio 
19 d. 9:30 vai. r. iš Aušros Var
tų par. bažnyčios. 

x Vyčių choras rengia spe
cialią Kalėdų programą, vado-

Metų. Vietoj sveikinimo kor
telių aukoja "Draugui". 

X Konstancija, Gaja ir An
tanas ValiuŠkiai iš Barrington, 
R. I., sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir N. 
1978 Metų proga. Vietoje kor
telių siunčiame 20 dol. spaudai 
— "Draugui" paremti. 

X Antosė ir Arturas Galfciai-

x Šventosios lobuos vilos 
gyventojus aplankė Joniškiečių 
klubas, vadovaujamas Julijos 
Sačiauskienės, ir Jūros šaulių 
kuopa, vadovaujama Edmundo 
Vengiansko. Jie vilos gyvento
jus apdovanojo ir palinksmino 
muzika ir dainomis. Visi gy
ventojai buvo patenkinti ir la
bai dėkingi 

x Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N. Y., Šv. Kalėdų ir Nau-į 
jų Metų proga sveikina visus j 
Draugo" darbuotojus, savo 

artimuosius, draugus ir bic iu-L. . _r . . . . . . , , . , , - . .,.. ... „ , 
,. ,. ! uetuvoe \vcių tautmių šokių šokėjai atliks programą gruodžio 17 d. 
lus, o lietuviškos spaudos pa- 7 : 3 0 v v C h i c a g o s M o k s l o & pramonės muziejuje prie lietuviškos eg-
'aikymui skiria auką "Draugui" lutės. Jie suvaidins Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienės parašytą vaiz-
r kitai mūsų spaudai. delį, rež. Fr. Zapolis. Nuotraukoj matyti Vyčių tautinių šokių grupė, 

X S. M. Tverioaas - Tiškevf- vadovas Fr. Zapolis ir akordeonistas M. Shebelski 
čienė šv. Kalėdų ir Naujųjų 

IS ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE kytojos — Regina Jaun^ikaitė-

Stengel ir Birutė Vytienė. Mo-
— Marija Duobienė (Gu- k y k l ą a p l a n k ė Kanados valdžios 

mauskaitė), gyv. Los Angeles, a t s t o v a s . Pažadėta piniginė 
Calif.. neseniai atšventė savo rftmft^ 
100-tąji gimtadienį. J i ir dabar 
yra geros sveikatos, puikiai' — "Tmn Circle", Los Ange-
orientuojasi visuose reikaluose, les vyskupijos laikraštis, gruo-
skaito be akinių. Jos sesuo 
Magdelena Grinkevičienė mirė 

džio 4 d. laidoje įsidėjo puikų 
Juozo Kojelio straipsnį. Pla-

lapkričio 25 d., sulaukusi 9l'čiame rašinyje autorius iškelia 
metų amžiaus, bet taip pat iki Lietuvos kovas už laisvę i r 

vaujant komp. F. Stroliai. Pro-1 čiai jau seniau įsirašė mecena-
gramoje dalyvauja sol. Pr. Bič- j tais į "Mūsų Jurbarko" mono-
kienė, seserys kanklininkės j grafijos leidėjų eiles. Jadvyga 
Bilitavičiūtės, jaunimo ansamb- \ Povilaitienė iš Omahos. įrašiusi 
lis Vaiva ir lietuvių styginis į ieidėju savo a. a. vyrą. Joną Po-
ansamblis. š i programa bus j vilaitį, į mecenatų eiles įrašė ir 
perduota per Lietuvių televiziją j savo sūnų a. a. Algį Povilai1"!. 

Metų proga sveikina visus savo 
prietelius, pažįstamus, "Drau
go" štabą ir vieton kalėdinių 
kortelių skiria didesnę auką 
'Draugo" spaudai. 

x 4<žalgi^kV, šaulių kuopa 
Clevelande maloniu laiškeliu 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
APLANKYTI SENELLAI 

PRIEGLAUDOJE 
Sekmadienį, gruodžio 11 d. 

padėkojo "Draugui" už gražų susirinkome j Dukterų draugi 
su jais bendradarbiavimą, su- j ̂  n a n w w ^ i ^ turėjom va-
teiktą pagalbą ir per kuopos ž i u o t i a p i a n ky t i senelius artė-
kasininką Alb. Karsoką atsiun-! ^ 6 i ų g^ėdų proga. Kelios 
tė 25 dol. auką. Labai ačiū. valdybos narės ir kelios šiaip 

Antanas ir Elena Mikus n a r ė s 3 ^ ^ ^ piotkelių, pyra-: 

mirties išlaikiusi jaunatvišką 
nuotaiką ir gyvą orientaciją. 
Jos abi yra kilusios nuo Dauk
šių, kur yra ir vysk. V. Brizgio 
tėviškė. 

— "VaUey News" dienraštis. 
Los Angeles, Calif., turįs 260,000 
skaitytojų, lapkrič;o 15 d. skel
bia poeto Tomo Venclovos pa-

jiems buvo paskelbta, kad ateis reiškimą, padarytą ryšium su 
lankyti. Bet kai norėjom ją Los Angeles mieste vykstančia 
vežti į vaišių kambarį, prižiū- Sovietų paroda. Venclovos spau-
rėtoja neleido, nes buvo per- dos konferencija buvo suorgani-
siipna. zuota Baltų informacijos tarny-

Suvežtus senelius sustūmėm bos vardu. Savo pareiškime 
ZVL kėdėmis prie stalo ir prade- Venclova ryškino žmogaus tei-
jom vaišes. Laužėme plotke- sių paneigimus Lietuvoje. Ta 
les, sveikinome, valgėme pyra- pačia proga laikraštis paskelbė 

gruodžio 25 d., sekmadienį. 
X švč. M. Marijos Gimimo 

par. mokyklos Motinų klubas 
šaukia susirinkimą, kuris įvyks 
pirmadienį, gruodžio 19 d., 8 v. 
vak. mokyklos salėje. Šeštojo 
skyriaus mokinių mamytės, va
dovaujant. Irenai Polikaitienei, 
ruošia skanias vaišes, kurių 
metu bus pasidalinta dovano-

Inž. Povilas Čečkus iš Detroito 
kaip Jurbarko kaimynas įsirašė 
rėmėju knygai leisti. Monogra
fija baigiama techniškai pa
ruošti. Dar tik ieškoma kai! 

medžiagos 

iš Racine, Wis., švenčių proga Į Į ^ į ^ d a ^ ^ P a r e p e t e v ^ " - g a i Č l u S ' g ė r ė m kavą,_ Vien ;? Ir paties Venclovos Istoriją. 
sveikina visus savo draugus i r ; S i o s k ' e l e U ^ ^ 1 ^ i r daine- ** J į * **J£ ?^fc , • — . A-- -
pažįstamus. Vietoj kalėdinių\ b „„eduaioB į automobilius, A s a r o S . VfZeS1 * ai°U' *£" *** T?^'- •*" S "S& o t r i n ė aP>' l i nkė 

atviručių aukoja "Draugui" ir i ^ b ė j o m e i Oak Forest Nursing R1S s u s t o ^° b u r n o 3 e . matant be- vieną televizijos s otj. Pneš 2 t a l i a u n u o U e t u v i u telkinių gy-
kitai lietuviškai spaudai ! Home kurie yra 15900 S Ci- t i e - i a n t išdžiūvusias drebančias savaites ilgesnis pasikalbėjimas iVena~.čius tautiečius ir dės pas-

x Pranas Vitas, La Salle,' cero Ave ' ' I r a n k a s - bežiūrinčias išblėsusias su Venclova buvo pateiktas t a n g a g j u o g | t r a u k t i j lietuvišką 

dabartinius sunkumus. Straips
nis labai puikiai paruoštas, jis 
reklamuojamas ir laikraščio 
pirmame puslapyje. Prie strai
psnio pridėta didelė tautinių 
šokių šokėjų nuotrauka. Tai 
vienas geriausių straipsnių, ra
šytų pačių lietuvių, kokių teko 
pastaruoju metu amerikiečių 
spaudoj matytL 

— Jonas Urbonas, JAV LB 
centrinės apylinkės pirmininkas, 
sudarė apylinkės valdybą iš 
Detroite gyvenančių visuomeni
ninkų. Pateikus JAV LB kraš
to valdybai tvirtinti ji patvirti
no apylinkės valdybą iš asme
nų: pirm. — J. Urbonas, sekre
torius — Martynas Stonys, iž
dininkas — Vyt. Petrulis. Cen-

rūpinsis jungti 

Kanadoje, pratęsdamas prenu-j Gavusios g vadovybės čia gy-
meratą, aukojo 17 doL Xis veriančių lietuvių sąrašą ir vai-
rkelbiamaa Garbės prenumera- Į ė m s s k i r t a kambarį, pradėjome 
torium. Dėkojame, I ruoštis: vienos dengė stalą, ki-

ikis, pabalusius sumenkusius 9-me televizijos kanale. 
veidus, susmukusius pečius, ne-| 
valdomas sutinusias kojas. 

Pradėjus mums giedoti, sten-

— Delhi - Tflsonburg, Ont, 
darbą. 

x Irena Blekienė, žinoma ci-1[£ s k u b ė j o i e š k o t f senelių, nes g ė s i i r j i e '^^^ ° k a i ^ ^ m a d k n į ^ ***** Y r a «" l kurios iliustracinės 
iš senesnių laikų. ; kagiškė, parėmė dienraštį 11 juog reikėio susivežti vėžioja-

| dol. auka. Dėkojame. imose kėdėse. 
X Natalija ir Antanas San- x Liudas Kairv*. Chicaeo i v - ,• O-J- •• 

.. j , . . . . . w u u a 8 «•*"*»» v^mcAgo, Vaizdas šiurpulingas. Sedijie! 
tarai nuoširdžiai sveikina visus rn.^ lituanistinių ir filatelinių 

°" gimines, draugus ir pažįsta-; rinkinių savininkas, maloniu 

lietuviška mokykla veikia kle- — ^ia*1" Lietuvių Amerikos 
boni-jos patalpose kiekvieną sek- piliečių klubas leidžia biuletenį 

•Žuvėdra". 

mis. Kad Kalėdų nuotaika bū-į m u a ^ K&lhd fc Naujųjų l a i ą k u išreiškė T>asitenkinima 
tu smaeesnė ses M. Barbara i-,r i. r̂- • 1 i-A- • isreisxe pasitenKinimą mmg)_ Eidamos kalbėjome lie-
LU s,iu<igfc»ae, »*». JB. r>axoaraiM t proga. Vietoj kaledimų, "Drauo-o" informariia- ir r.a» i _ ^ • -
nr5.vp« Vol^i-n^a m^mc^ KSAtf.1. H.. . . J .. ^^^S0 miormacija. .. pa- tuviškai ir garsiai, 

I mesnę dainelę pradėjom, jie ran
komis plojo. 

Buvo taip pat aplankyti lo
vose gulintieji, jiems paliktos ba lietuviškai. Dirba dvi mo-

Ivisi kėdėse, koridorių pas ieniuo-! d o v a n ė l ė s V i e n a g p r a š ė U e t u . 
še. Vieni ramūs, kiti triukš : 

darytos dvi grupės: jaunesnių
jų, kurie nemoka lietuviškai, 
ir vyresniųjų, kurie laisvai kal-

spaudai palaikyti. 
praves kalėdines giesmes. Kvie- k o r t e l i ų a u k o j a 
čiamos visos narės ir svečiai 
šio mėnesio susirinkime daly
vauti 

x Brighton Parko Liet Na
mų savininkų dr-ja šaukia vi
suotinį narių susirinkimą 1978 
m. sausio 8 d., 2 vai. popiet Vy
čių salėje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo vai
šės. 

x Gediminui -lanulaL "Drau
go" romano buvusiam mecena
tui ir vyčių veikėjui, BiUings 
ligoninėje buvo padaryta opera
cija . Ligonis pamažu sveiksta 
ir tikisi šios savaitės pabaigoje 
grįžti namo. 

x Mano — Domo ir mošų 
draugus prietelius ir visus ki
tus sveikinu su šv. Kalėdom ir 
Naujais Metais. Linkiu, "kad 
dangus būtų visiems šviesi pa
stogė, o žemė būt visiems laisvi 
namai". 

Draugo' Kkyrė 15 dolerių auką. Jis 

viškos spaudos. 
Sugrįžusi galvojau: jaunas 

žmogus kasmet vis ką nors 

kasmet vis ko nors netenka: 
ranką. Sustojusios išgirdom d r ^ ^ ^ ^ sveikatos. 
silpną, siipną balselį: "Aš lietu- " -
vė". Sėdėjo ji ir laukė, ne3 

Pranė Masilionienė 

TAUTYBIŲ SUBUVIMAS 

įteiktas inž. A. Milūnui, lietuvių 
respublikonų pirmininkui, kaip 
daugiausiai veiklos parodžiu
siam jo vadovaujamos organi-
nizacijos. 

Trečias atžymėjimas teko lie
tuvių kilmės Don W. Adams, 
Illinois respublikonų pirminin
kui, kaip tautybių grupių veik-

Juozas Ivanauskas pravedė JAV 
LB Vidurio Vakaru apygardos 25 
metų sukakties minėjimo iškilmes 
Jaunimo centre, Chicagoje 

Nuotr. L. Meilaus 

Sofija Lukauskaitė-Jasaitleinė 
X Veronika Nagevičienė, 

besižvalgy-
damos, ar neatsilieps koks iš tų i „„„, :? „.„.,,„.-_ . . . . . . . į ;-

skelbiamas dienraščio Garbės k e d ž i ų ; ftS5- tiesiant *™™ * &™0*00' " e M t ^ e 

prenumeratorium. Už paramą 
nuoširdžiai dėkojame. ' " 

x Algis Raannaitis, Burbank, 
Calif., žinomas "Draugo" rė-
mėjas ir premijos mecenatas. X Zigmas Sipavicins, Chica-! G r u o d ž i o 9 4 a t l e t ų k l u f c o J i a u s i a m Tėrn^ 
p n ^ • P ^ n T l e r a u ' 1 " ' ^ m- Švenčių proga aukojo puošnioje salėje Chicagoje įvx--Į Ketvirtas atžymėjimas ir 1977 
pridėjo 19 doL auką. Jis skel- "Tv-snip^i" m dol T^hai arifi , t „ . • ZZ • • • . „ , , m.** v •. *^, 
w c T*ia • ! UT3n^m 1U ao i- L , a D a ! a c l u - ko I linois respub.ikonų jvamų me ų "Man of the Year trtu-
Diamas ^ a m e s prenumerato- x Kazys Miecevičius, Chica- t a u t y b i ų s u b u v i m a s > kuriame las teko Mitchel P. Kobelinski. 
num j o j a m e . ^ m ^ ^ sveikinimus "Drau- b u v o p ^ H M pe r 1977 metus, Pažymėjimus skirstė specia-

x S. Viscins, Chicago, HL,jgui" parėmė 10 dol. auka. Dė- i r a n k s č a u respublikonų veiki- Ii ai š^am reikalui sudaryta iš 
nusipirko "Drauge" knygų ir kojame. m e pa^ymeię asmenys ir or- : įvairių tautybių respublikonų - Kongresmanas Robert K. 
auko o 8 dolerius. Dėkui j x Gmtas ir Gražina Miceikai, a n i z a c i ^ veikėjų komisija. Dornan iš Californijos, respubli-

x Savo dienrašti parėmė au- Jlinsiale, 111., švenčių proga pa-į Specialų pažymėjimą gavo lat-j Prieš pažymėjimų įteikimą konas, yra tikras L:etuvos by-
komis po 5 doL: Pauhua Usval-.rėmė savo dienraš į. Ačiū. j v i s ^ Voldemare Korsts, re- kalbėjo įvairių renkamų postų l os kėlėjas ir gynėjas JAV kon-
tas, Juozas Kubiliūnas,. Irena, x Irena i. Veleckytė, žino- j d a k t o r h i s leidžiamo įvairių tau- respublikonų kandidatai, o pas- grese. Jo pastangomis jau įneš-
Ulpaitė, Julija Nakienė, Petras ma Baleto ir muzikos mokyklos | t y b i ų respublikonų biuletenio kui įvairių tautvbių atstovai tos kelios rezoliucijos. Jis vie-
.hioba. Stasė Balčiūnienė, Vale- vedėja. atsiuntė "Draugui" ^ n v 0 pavyzdingą darbą 1971 savo rateliuose dalinosi politi- nu ar kitu būdu paveikė dau-rija Javas. Maloniai dėkojame, šventinius sveikinimus ir 15 dol. 

x Po penkis dolerius aukojo: auką. Labai ačiū 
Katherine Didžiulis, Motiejus! x Kazys Pabedinskas, Oak 
Karaša, Elena Stelmokienė-\V'a- Park. 111., švenčių proga aukojo 
bilewski, Julius Ringus, Ignas "Draugui" 10 dol. Labai ačiū. 

X Elzbieta Ekertaitė sveiki
na savo gimines, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga ir linki visiems viso
keriopos Dievo malonės, (pr.). 

X E. ir K. Milkovaičiai svei
kina savo draugus bei pažįsta
mus šv. Kalėdų proga ir vietoje 
kortelių aukoja 25 doL R. Ka
lantos paminklo statybai 

(pr.). 

x Aukų po 7 dolerius at
siuntė; 

V. Laniauska8. Cicero, 
V. Kulbokas, Cicero, 
Pranciškus Lukšas, Chicago, 
Paulius Maženis, Chicago, 
Koste Ancerevičiu8, Chicago. 
Maloniai dėkojame. 

x Leokadijos Braždienės 
maisto produktų krautuvė, 2617 Į 7lst St 
W. 71st St., telef. 778-2080 

Willoughby, Ohio, maloniu laiš- i Užgiris. Frances Prokol, Apolo- X "Drangas" yra vienas išld-
nia Vvedrycke, Zenonas Linkis, Hansiu dienraščių bei laikraščių. keliu pasveikino "Draugą" ir 

atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. J. Šepetys, Ann PukeL Visiems 
tariame malonų ačiū. 

X Vytautas Kregždys sveiki- j x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
na savo draugus ir pažįstamus Mykolas Jagutis, Salomėja Ni-
Kalėdų švenčių proga ir linki kant. Uršulė fcekonienė, Anta-
laimingų Naujųjų Metų. Vie-! n a s Masaitis, Juozas Iinartas. 
ton kalėdinių kortelių skiria; Vladas Bartuška, Pijus Marma, 
"Draugui" 10 doL 

X Beethovenas—Bramsas— 
— Banaitis. Lietuvių Televizi
jos kamerinės muzikos kon
certas, dalyvaujant Izidoriui 
Vasyliūnui — smuikas ir Vyte
niui Vasyliūnui — fortepijonai 
įvyk šeštadienį gruodžio 17 d.. 7 
va i vak. Jaunimo centro did
žiojoje salėje. Bilietai gaunami 

Alfredas V. Kulys, Konst. J. 
Savickus, Algis Maurukas, Jo
nas Abraitis, J. Brazys, Pranas 
Balčiūnas. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X Birut* Bagdonienė, Palos 
Park, EI., pagerbdama a a, dr. 
V. Bagdono atminimą, aukojo 
"Draugui" 10 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X lietuvių Pensininkų drau
gija Chicagoje 25 dolerių auka 
parėmė "Draugą" ir ją per 

Vaznelių prekyboje, 2501 W e s t | J u o z ą B l a ž į i t e i k ė > M a l o n i a l 

(pr.) dėkojame. 
Charles ir Monika ixa%^-

Ir Swanson, 2502 West 63rd| * Albina* Kurkuii*. akcija | I i o n i a i CniCago, DL, įteikė 10 
St , telef. 925-1533. KMių fr! J t t e i s dilbas su Kodman aod 
Kalėdų stalui paruosta įvairių | į?*Z"* *f^ P a t a r n a u J a * 
silkių, dar daugiau žuvų p a t i e - ! d ^ ^ f o n c l u ^ W t u ve r t>?-
kalų. penkių rūšių vinigretai, j " u P l r k i m e i r

w . P a r d a ^ e
# f™ cago, DL, nusipirko "Drauge" 

aguonų pienas, sližikai, bars- ! o m ė * *kamb,nk,te 882-CI560. ^ ^ ^ k o r t e l i ų ^ p a M k o 
' r»r * 

dol. auką "Draugui" stiprinti. 
Labai ačiū. 

X Gabrielė DzirvonJenė, Chi 

Tegul Dievas ir toliau jo leidimą 
laimina" — rašo mums bendra
darbis B. Jablonskis iš Auroros, 
siųsdamas nuoširdžius sveikini-

15 dolerių auką. Dėko-

-1977 metais. 
Antras pažymėjimas buvo 

nėmis aktualijomis. 
S. Paulauskas 

CHICAGOS ŽINIOS 
IŠLEKTCVtS IŠ GYDYTOJO 800,000 DOL. 

giau kaip 30 legislatorių prisi
jungti prie jo rezoliucijų rėmė
jais. 

KANADOJE 
— Daug parengimų Toronte, 

Gruodžio 3—4 d. savaitgalis 
Toronte buvo pilnas renginių. 
Šeštadienį įvyko sukaktuvinis 

mus : 
jame. 

Pasitraukiančiam policijos va-i Cook apskr. teismas nuspren .. 
dui J. Rochford buvo Conraddė. kad gydytojas Paul M f c y [ ^ g * ^ B ^ S ^ 
Hilton viešbutv suruoštos išleis-1 turi sumokėti 

Marija Ročkuvienė pasvei-
tuvės, kuriose dalyvavo 2,1001 dol. už tai, kad jo blogai gydo-
žmonių, jų tarpe meras Bilan-

tėvams 800.000. ^ ^ ^ Uetw°s Kankinių par. 
katalikės moterys turėjo meti

mas jų sunūs Tim Halperin, 1 7 ' n * s a v o . organizacijos švente. 

m ...., mirė. Jis buvo nuvežtas į StP" K a i r i o muzikinis vienetas 
Chicago Heights ligoninę, kai " « « * koncertą. KLK centras 

surengė vysk. "V. Brizgio pa-
gerbtuves, Hamiltono "Auku
ras" vaidino "Bubulį ir Dun-

besportuojant trūko inkstas. 
ASBESTAS PLAUČIUOSE 
Chicagos universiteto studi dūlį" daugiakultūriniame te-

kino -Draugą" švenčių p r o g a . * k k a n L Cody' 
ir atsiuntė didesnę auką. Ačiū. «j00 TJŽ DUKIJ 

X Steponas Žiupsnys, žino-Į A p i e 2 0 0 žnionių antradien; 
mas čikag)škis, apsirūpino a t v v k o pavėluotai į "Meister-
"Drauee" šventinėmis kortelė-' _ i r i " r . . ftnp>ra fhicasrme Ka- . ,. , , ^ 
misirnalikolOdol auką Ačiū \T operą Chicagoje. i ^ 3 0 S p a r 0 d ė , kad beveik kiekvie- atrų festivalyje. Vėlyvą sek-

; dan^ opera tęsiasi o /2 vai., n Q p i a u gi u o s e yra, asbesto nuo- madienio vakarą įvyko atsisvei-
tai ji pradedama anksčiau , g ^ ^ Asbestas įtariamas galįs kinimas su a. a, Telesforu Va-
6 vai. vak., ko daugeiis n e p a - | t u r ė t i r y š i o m ^ ^ ^ b e t „ , 4 . ^ ^ , . visi Toronto Uetuviai 
stebėjo. Per vaidinimą nepei-, v e r s i t e t a s n e r a tikras, kad tos jaučia, kad organizaciniame gy-
?Ž i^ a ' ^ tf i P a vf i

a .v uf^n s f̂k_0 ruosėdos būna vėžio priežas- vėnime trūksta koordinacijos ir 
tis. • dėlto kryžiuojasi renginiai. 

čiai. grybų ausiukės, medaunin 
kai ir kita. Be jau žinomų mū 

auką. Ačiū. 
X Adomas Jocas, Santa Mo» X Terros dovanų prekyba 

sų įvairių tortų dar turime 4 rū- iki pat Kalėdų kasdien atdara nica, Calif.. užsisakė "Draugą* 
šių naujų tortų, įvairių mėsos nuo 10 iki 8 v. v., šeŠtad. nuo ir atsiuntė 10 dolerių auką, La 
ruliadų ir visa, kas tik reika- 10 iki 5 v. v., sekm. nuo 11 iki bai ačiū. 
linga Kūčių bei Kalėdų stahiL 
Užsisakykite iš anksto, kad 163 S t . Chicago, I1L 60629. teL Point, Floridoje, atsiuntė 
spėtume jums paruosti (ak.). į 434-4660 (ak.) j dol auką. Labai ačifl, 

laukti IV2 vai. iki pirmos per-
i traukos. 

CHAGALLIO PARODA 
Rinkinys ChagaUio litografi

jų "Le Cirąue", iš viso 23, 
vaizduojančių spalvingas cirko 
scenas, yra išstatytas Merrill 
Chase galerijoje, \Vater Tower 
Place, Chicagos šiaurėje Rin
kinio vertė — 225.000 dol. 
Rodomos pirmą kartą JAV-se. 

SUSISIEKIMO IŠLAIDOS 
Chicagos susisiekimo vadovy-

bė sudarė savo biudžetą, kuris 
4 v. v. Adr. : Terra, 3237 Westj x Pijus Bielskns, Iighthouae ? a c , n f e w i 8 C ' feuliai ^ ^ *f*\siekia 463 mil. dol. Tik 205.4 

10 S V S '^Z?1*™* M i5f*J*' C ^ į m i L dolerių numatoma gauti iš,I M. ba šauuų buno pirm. P. Petrušai- 1 "**** " ^ . . , . įtia Nuotr. P. MaletG6in o m a u U . susisiekimo pajamų. 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

Paraše vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti gavo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St^ 
Chicago, I1L 00029. 

file:///Vater

