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"LKB Kronika" Nr. 29 

Laiškai iš kalėjimo 
"Argi yra kur nors Šv. Rašte pasakyta, kad Sos žemes piliečių gyvenimo kelias yra 
rožėmis klotas?" 

vo padėtį, V. Lapienis prašo žmo- sakyk advokatui Kudabai, kad 
ną neieškoti advokatų būsimai aš griežtai atsisakau nuo gynė-
bylai. "Tu esi katalikė ir aš taip jo, ir mano bykos reikalu nieka-
pat tikintis, o advokatas Kudaba da per jį nesikreipk. 
yra ateistas-bedievis, tai kaip jis Jei tikrai nori man padėti, tai 
gali apginti mane, būdamas an- kaip gali dažniau nueik pas Jė-
tireliginių pažiūrų? Tokie gynė- zų Tabernakulyje, o taip pat.pas 

Ir ten viską, 
S T S r t ų i ^ l ^ t a n i tokioje byloje kaip mano, dabar- viską pasakyk, tenai paprašyk 
rytmetinę maldelę ir iš Sv. Raš- "nėję situacijoje, kad ir kažin pagalbos, patarimo bei apgyni-

koks būtų advokatas, absoliučiai mo sau ir man. Tena. tikrai ne-
nieko negali padėti Tai koks gi patirsi nei klastos, nei apgaulės... 

Dėl manęs Tu nepergyvenk, 
— — — i — « — — nes gerai prisimenu, ką yra pa-

"Nes koks gi yra gyrius, jei s a k e s aPa^alM kunigaikštis šv. 
nėra nuplakti už nusikaltimus jūs tai P e t r a s : " X e s k o k s & ?T* 8>'nus' 

Vlado Lapienio laiškai žmonai 
iš saugumo kalėjimo 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Kalinys nuolatos prašo savo 
žmonos, kad ji, rašydama laiš- Jai yra ir saugumiečiai... Be to, Motine.ę Mariją. 

to vieną kitą neilgą citatą. Ne
rašyk ilgų maldų ar ilgų citatų, 
nes ateistai vis tiek man jų ne
perduos... Tavo laiškų aš visuo
met laukiau ir laukiu. Nelaukiu 
tik tok'ų, kur nė žodelio 
apie dvasinį gyvenimą. Tikėjimo kenčiate? Bet jei gera daryda- ie i n uPį a k t i u ^ nusikaltimus jūs 
tiesų trupinėliai yra vertesni už ™ kantriai kenčiate, tai yra tai kenčiate? 
auksą". 

Didelis tikėjimas ir pasitikėji
mas Dievo Apva'zda suteikė su
imtajam, nežiūrint jo silpnos 
sveikatos, dvasinės stiprybės. Va
sario mėnesyje jis taip apibūdina 
savo nuotaikas: "Dar niekada aš 
nebuvau tokioje būsenoje, kaip 
dabar. Esu ramus kaip niekada. 
Niekam nejauč u neapykantos, 
nei piktumo. N'eko nebijau, ne
skaitant staigių bildesių... 

Dėl susidariusios sunkesnės si
tuacijos patarčiau Tau nepulti 
taip j nevilų. Argi yra kur nors 
Šv. Rašte pasakyta, kad š'os že-

malonė pas Dievą, Nes tam jūs d a m i kantriai kenčiate, tai yra 
ir esate pasaukti^." (L Pt 20- ™ a ^ n ė pas Dievą. Nes tam jus 
21) ir esate pašaukti..." (L Pt 20-21) 

— _ * = _ _ _ _ Su Dievu visur būti gera— 
Taip pat noriu pabūti vienas 

"NENUGALIMI LIETUVIAI fw 

Indianapolis. — "Unbo\ved 
Lithuanians", tokia antrašte įsi
dėjo kolumną "The Indianapo
lis News" ir ją pakartojo vakar 
dienos "The Christian Science 
Monitor" Mirror of opinion sky
riuje. Rašoma: "Pasauliui nese
niai vėl buvo priminta, kad ka
daise buvusi nepriklausoma Lie
tuva nežada išsižadėti kovos už 
laisvę. Vakarus pasiekė žinios 
apie spalio 10 buvusias riaušes 
Vilniuje, vadinamos sovietų res
publikos sostinėj, kur iš kelių 
tūkstančių žmonių minios sklido 
patriotiniai šūkiai ir reikalavi
mai rusams išsinešdinti. 

Po I pasaulnio karo trys Pa

baltijo tautos — Lietuva, Latvi
ja ir Estija — tarptautiniai bu
vo pripažintomis valstybėmis, bet 
II pasaulinio karo pradžioje Ru
sija įsiveržė ir jas jėga aneksavo. 

Verta pastebėti lietuvių drąsą 
ir ištvermę. Jie ne tik pergyve
no ir pakėlė sovietų tautinį ir 
kultūrinį genocidą, bet išlaikė ir 
laisvės troškimo kibirkštį. 

Jų teisė į nepriklausomybę pa
gal tarptautinę teisę plačiai pri
pažįstama. Jų besitęsiančios be* 
dos, sunki padėtis tebėra vienas 
iš nebaigtų reikalų šiais antiko-
lonializmo ir tautinio apsispren
dimo plitimo laikais". 

Žiemos pasaka. 

gali būti gynėjas ir Tau patarė
jas, jeigu yra bejėgis... 

Todėl dar kartą nuoširdžiai 
prašau Tave iki pasibaigs teis
mas niekada mano bylos reikalu 
nesikreipti nei pas advokatą, nei 
pas jokį kitą valdžios pareigūną, 
nes tai pasunkins ir ta p jau ne
lengvą mano padėtį. 

Pati savo laiške rasei, kad be 
manęs esi patyrusi gana daug 

mės piliečių gyvenimo kelias yra klastos, tai ar verta ir toliau leis-
rožėmis klotas?" ti save klaidinti? Nueik nedelsda-

Labai realiai suprasdamas sa- ma į juridinę konsultaciją ir pa

su savo mintimis, su savo atsk -
ru pasauliu ir į tą pasaulį giliau 
pažvelgti. Be to, dažnai prisime
nu palaimintojo Maksimilijone 
Kolbės gyvenimą, ypač jo gyve
nimo pabaigą, ir mano kanč'os 
atrodo labai menkos, palyginus 
su io kančiomis. "Aš eisiu save 
keliu, kanč'a išpirkdarna Jaunys 
tė« paklvdimus ir rie^o nepa'sy 
damas, kas ką apie mane many
tų ar sakytų" (V. Mykolaitis-Pu-
t'nas). 

'R t l« W t n 9 1 ' 

Politinis terorizmas 

Roma. — Italijoj politinis te
rorizmas plinta. Romos gatvėse 
buvo nušautas viena^ dešiniųjų 
politikų, ir tai verčia rimtai 
svarstyti, ar nereikia į valdžios 
aparatą įjungti visas partijas, 
įskaitant ir komunistas. 

Waohingtonas. — Amerikos 
prekybinis deficitas lapkričio mė
nesį buvo 2.08 bil. dol., kiek ma
žesnis nei rekordiniai didelis spa
lio mėn., kai siekė 3.1 bil. dol. 

Carteris pradėjo 
kelione 

R. Vokietij'a padeda 
partizanams 

Berlynas. — Daugiau negu 
200 sužeistų palestiniečių ir af
rikiečių partizanų 1977 metais bu
vo gydomi Rytų Vokietijoj, sakė 
vienas R. Vokietijos oficialus as
muo. 36 laivais ir 34 transporti
niais lėktuvais per tuos metus 
buvo nugabenta 16,000 tonų vi
sokių gėrybių Vietnamui, Lao-
sui, Etiopijai, Angolai, Mozambi-
kui ir palestiniečiams. Tik jis nie-

Wa3hingtonas. — Prezidentas į ko neminėjo, kiek buvo tarp tų 
Carteris vakar rytą išskrido į į prekių karinės medžiagos ir 
Lenkiją. Iš ten skris į Iraną, In- j ginklų 
diją, Saudi Arabiją, Prancūziją ir 
Belgiją. . Naujuosius Metus su-
iks Teherane, ten susitiks ir su 

Jordanijos karalium Husseinu. 
Grįš sausio 6. 

"Aušra" Nr. 7 (47) 

Spektaklis samdytiems 
žiūrovams 

Tūkstantis patikimiausių atrinktų darbininkų dvi diena 
sugaišo, kad galėtų "tinkamai" pasiruošti rusų paminkle 
atidarymui 

20 atleisti nuo darbo gegužes 4-5 
(Tęsinys iš vakar dienos) J " o m i s . i r a P m o ^ t i atrinktiems 

dalyvauti paminklo atidaryme 
Salduvės pil'akalnyje 12 vai. kaip už dvi pilnas darbo dienas 

susirinko "tūkstančiai šiaulie- Kodėl už dvi dienas? Juk atida-
čių" (kaip pranešė kitos dienos rymas vyko tik vieną dieną?! Pa
spaudą). Jie visą valandą laukė sirodo, gegužės 4 jie mokėsi dai 
paminklo atidarymo ir "iš nuoti dainas apie komunistų par-
džiaugsmo" dainavo dainas par- riją bei tarybinę armiją, kad su-
tijai ir Leninui, rusiškas kovų dai- važiavę rusų generolai nepasipik-
nas ir pan. Net orkestras akom- tintų Lietuvos vyriausybe, nesu
ponavo! Ir iš kur liaudis sužino- gebėjusia išauklėti liaudies ma-
jo atidarymo pradžią, jei niekur s.'ų komunistine dvasia 
nebuvo jokio skelbimo? Be to, 
gegužės 5 — eilinė darbo diena. 
Iš kur tie tūkstančiai nedirban
čių? 

Pris'junkime prie jų ir mes. 
Stop! Virtinės milicininkų, rusų 
kareivių ir lietuvių raudonraiš-
čių neprileidžia nė iš 

Paminklo atidarymo iškilmė
se viskas ėjo sklandžiai. Net lėk
tuvai liovėsi kilę iš šalia esan
čio aerodromo (karinio). Šiaip 
jie nuolatos skraido dieną ir nak
tį. Nuo jų garso dreba langai, 
siūbuoja pastatai. (Apie mokyk-

jlol""o *ose vykstančias pamokas tokia-
kaip praėjo anie, kurie da'nuo-
ja? Jie, mat, su specleidimais — 
kvietimais. Tai kruopščiai pa
rinkti žmonės, kuriuos galima 
leisti į susitiikmą su "demokra
tiškiausia pasaulyje liaudies vy
riausybe". IŠ 115 tūkstančių šiau
liečių atrinkti vieną kitą tūkstan
tį — ne taip jau sudėtinga. Tai 
žym'ai palengvino ir 1977 kovo 
15 LTSR Ministrų tarybos po
tvarkis Nr. 148, kuriuo remiantis, 
Šiaulių miesto vykdomasis komi
tetas 1977 balandžio 29 įparei
gojo visų įmonių adraimstracijasj pakorimo-

me triukšme ar gyventojų nak 
ties poilsį neverta ir kalbėti... O 
kam pasiskųsti, jei valdžia "sa
va", o užsieniečiams \ Šiaulius 
įvažiuoti draudžiama?...). 

(Bus daugiau ̂  

150 metrų aukščio elektros lempučių kryžius Kalėdų laikotarpy 
nepriklausomybės laikais būdavo įrengiamas Kaune, radijo 3tiebuose 

Diplomas už nedidelį 
atlyginime 

Londonas. — W. MacDonald 
Duncan pradėjo gan pelningą 
biznį: pardavinėja padirbtus uni 

Meksika nori 
aukštos kainos 

MEKSIKOS MIESTAS.. — 
Meksika atsisako toliau parduo 
ti natūralių dujų. Meksika už 

Miller vietoj Burns 

Antra Sadato pr'ešij 
konferencija 

Tripoli. — Libijos laikraščių 
žiniomis, sausio 8 Alžire bus 
antra prieš Sadatą nukreipta 
konferencija. 

Sadatas už visų 
žemiu gražinime 

HAMILTON. Bermuda. — 
Bermudos turizmo organizacija 
skundžiasi, kad smarkiai suma
žėjo turistų skaičius, ir jų vieš
bučiai bankrutuoja- Prie to 
daug prisidėjo vietinių gyven 

versiteto baigimo diplomus, ima j 1,000 kubinių pėdų nori gauti 
nuo 20 iki 50 dolerių. Kai buvo 2.60 dol., kai Amerika siūlo 

1.70 dol. Amerika dėl to nesi
jaudina, nes dujų atsargų yra 

norėta jam iškelti bylą, paaiškė
jo, kad Britanijoj įstatymai ne
draudžia padirbinėti diplomus ar | daugiau negu jų suvartojama, 
juos pardavinėti, draudžia tik j ir Carterio administracija ma
jais naudotis, todėl už dokumen-; no, kad Meksika sutiks su ma

tojų"riaušės dėl dviejų juodukų tą eitų į kalėjimą diplomų pirkė-į žesnėm kainom, o sulaikymas 
I j ^ I yra tik taktini* manevrą*. 

Varšuvoje turėjo būti vakar va-
<are 10:20 vai. (3:20 Chicago.< 
laiku), sustos Wilanow karališ
kuose rūmuose. Po visų ceremo-
"įijų ir susitikimų turės ir plačir 
spaudos konferenciją. Su prezi-
ientu vyksta ir jo žmona Rosa-
'ynn. Lydi du lėktuvai laikraš 
ininkų. 

Varšuva. — Zb:gniew Brzc 
-r'nski, Amerikos saugumo pata-
ėjas Baltuosiuose rūmuose, lydė-
lamas prezidentą Carterį, šian-
lien susitinka su I^enkijos pri-
nu kardinolu Stefan Wyszyns-
•:iu, sakė vienas kardinolo pagel-
bininkas. Brzezinski yra gimę? 
Varšuvoje. 

Carteris pritaria 
Begino planui 

Washingtonas. — Prezidentą? 
Carteris, atsakinėdamas į televi
zijos korespondentų klausimus. 
:ritarė Izraelio linijai Jordane 
vakariniam krante nepriklauso
mos, radikalios Palestinos vals'y-
bės nekurti, bet tą teritoriją ma
tyti arba Izraelio, arba Jordani
jos sudėtyje. Begino užsispyri
mas ten laikyti Izraelio kariuo
menę ir klausimą išsprendus, yra 
pateisinamas saugumo sumeti
mas. 

Carteris kiek nusivylęs Kong
resu, kad tas iki šiol negalėjo 
priimti energijos įstatymo, dėl ku
rio prezidentas buvo atidėjęs ke
lionę. Savo devynių dienų kelio
nėj į Europą ir Aziją žmogaus 
teisių klausimo jis nelies. Grįžęs 
pradės kampaniją už Panamos ka
nalo sutarties ratifikavimą ir 
įteiks sveikatos draudimo pro
jektą. 

Lisabona. — Portugalijos so
cialistų vadui Mario Soares pre
zidentas Eanes vėl pavedė suda
ryti vyriausybę. Portugalai be vy
riausybės jau trys savaites. 

Wash ington as. 
teris federalinių rezervų tarybos! 
oirmininku paskyrė Wi!liam Mi-
llerį, Textron korporacijos iš 
Providence, R.I., pirmininką, de
mokratą. Dabartinio pirmininko 
Arthuro Burns kadencija baigia
si sausio pabaigoje*. Reikalinga 
lar Senato patvirtinimo. 

Kur geriausia kurtis 

New Yorkas. — "Wall Street 
JournaF' žiniomis, jauniem:, 
pradedantiems savarankišką biz
nį, asmenims palankiausia dirva 
vra (pagal eilę) šiuose miestuo
se: San Francisco, Houstonas, 
Atlanta, Dalias, Tulsa. Priešin
gai, nepalankiausia yra Newar-
kas, Detroitas, Buffalo, Cleve-
'andas ir New Yorkas. 

Namai po 1 dolerį 

Baltimore. — Britų laikraštis 
"Economist" savo apžvalgoje iš 
Amerikos gyvenimo rašo apie 
Baltimore, kur namai parduoda
mi už vieną dolerį. Miestas nu
taręs atsinaujinti. Senų arba ir 
ne taip senų, bet apleistų ir ne
gyvenamų namų yra daug. Vie
toj juos griovęs, kaip paprastai 
daroma, siūlo pirkti už vieną do
lerį tiems, kurie apsiima juos at
naujinti, pagražinti ir juose pagy
venti nors pusantrų metų. 

Pradžioj žmonės skeptiškai pri
ėmė siūlymą, dabar tuo smarkiail 
susidomėjo, ir norinčių už du pa
kelius cigarečių nusipirkti narna 
yra daugiau negu namų. Miestas 
pradėjo pardavinėti jau loterijos 
būdu. 1976 tokiu būdu buvo at
naujinti 333 namai. 

Magadishu. — Somalija sako 
numušusi šešis sovietų ir ame
rikiečių gamybos lėktuvus, ku
riais ginkluoti etiopai. 

AVashingtonas. — Pašto valdy
tojo Benjamin Baiiar žodžiais, 
80 procentų pašto siuntų yra biz 

Kairas. — Sadatas patvirtino 
savo pricš:nimą-i Jordano deši
niajam krante ir Gazos ruože 
leisti pasilikti Izraelio armijai, 
Sinajaus demilitarizavimui ir pa
žadėjo reikalauti, kad rytinė Je
ruzalė būtų administruojama 
arabų, bet "visi tie klausimai bus 

Prcz. Car- tolimssnių diskusijų objektu". 

Jeruzalė. — Čia žinoma, kad 
sausio mėnesį Jeruzalėj bus ant
ra konferencija, kur šalia kitų 
užs'enio reikalų ministerių bus 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance. Galimas dalykas, kad su
tiks atvykti ir Jordanijos minis-
teris. 

Moshe Dayan, u.r. ministeris, 
dvi dienas viešėjo Teherane, ta
rėsi su šachu. 

Jeruzalė. — Menachem Begin 
laimėjo parlamento pritarimą sa
vo taikos su Eg'ptu planui. De
batai tęsėsi 12 valandų. Jo pla
ne numatyta Egiptui gražinti be
veik visą S:najų, Jordano deši
niajam krante ir Gazos ruože su
organizuok civilinę valdž'ą. Už 
projektą Knessete buvo 64, prieš 
8 balsai, susilaikė 40. 

Menachim Begin 

KALENDORIUS 

Gruodžio 30: Mansvedas, 
Artyn, Audrius, Audronė. 

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

Saulė teka 7:17, leidžias 4:23. 
OKAS 

Daugiausia apsiniaukę. 
mo organizacijų ir Lm* siuntos, apie 3o laipsniai. 
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Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplevrood, Chicago; FL 60632 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7557 

1978 metai Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 

ženkle! 

Našaus darbo ŠALFAS-gos centro valdybai, N 

organizaciniam k-tui, sekcijų vadomams. o v i s i e m s 

r sportininkams gausaus dalyvavimo! 

SPC^TINIŲ DARBŲ SĄVARTA 1977 M 
BR. KETURAKIS 

FUTBOLININKŲ ŠEIMA 

Švedų futbolo komandą IF Dar-
nagord sudaro viena šeima. Jos 

; treneriu yra tėvas 86 metų am-
! žiaus O. Malmren. Šioje koman-
i doje žaidžia jo devyni sūnūs nuo 

39 iki 39 metų amžiaus. Jie yra 
• daug'au populiarūs privatinėse 
varžybose i r i au turi tris pakvieti-j r i n k t i n ė J e t r G k o e i l e s I * ? " ? " 
mus žaisti ateinantiems metams. IP^ukikų ir geriausiai pasirodė 

Vilniau* Muksiąs ir Logjka. Vy-j 
rų grupėje finalai vyks Akmenė
je ir dalyviai yra Kauno Banga ir 
Drobė ir Vilniaus Ekonomika ir 
Statybininkas. 

— Plaukimo pabaltiečių varžy
bose Kla'pėdoje estai užtikrintai 
laimėjo pirmąją vietą. Lietuvių 

TRENERIŲ POKALBIS 

Vienas futbolo treneris sako ki
tam: "Kodėl tu nesi bent trupu
tį švelnesnis treniruotės metu sa-
yo žaidėjams?" Kolega atsako: 
'Ar lu esi kada matęs futbolą, 

' kuris pats riedėtų niekieno nepa-
; spiriamas?" 

Vytautas A. Krikščiūnas 

I* OKUPUOTOS LIETUVOS 
~ Krepšinio pirmenybių pra

džia nešeiminga. Sąjungos aukš-

Ūk»ku pagrindu remiantis 
mums irgi būtina persijoti šie
metini pasėl4 įvykusios verkios, 
įcuri laiduotų, gerai išdirbtam 
lauke, brandų 1978 m. derlių. 

Praeitų metų vieningas ir gau
sus sporto atstovų suvažiavimas 
Toronte, >u pakelta nuotaika ir 
dideliais pasižadėjimais P.L. Žai
dynes visokeriopai remti ir cent
ro v-bai talkininkauti, ką tik pra
ėjusiam atstovų suv-me Clevelan 
de. jau rodė nepaslankumo žymių. 
Paskirų sporto šakų atstovai, da
linai ir klubų v-bių pareigūnai 
nebuvo pasiruošę numatytų prog
ramos punktų rimtesniam nagri
nėjimui. Per ilgai užtęsti ir be re
alesnių aiškinimų klausimai tem
dė svarbesnių reikalų aptari
mą. Lengvoji atletika ir plauki-

vardą. Šis kelias jau cent ro v-bos 
vykdomas. 1978 m. te jungia vi
sus darbštumui, o pasisekimą au
kojame Lietuvai! 

SLIDINĖJIMAS 
SLIDININKAI P R A D Ė S 
PASAULIO L I E T U V I U 
SPORTO ŽAIDYNES 

Kaip ir olimpiniai ža id imai su
sideda iš dviejų dalių: ž iemos ir 
vasaros, ta ip ir mūsų PLS žaidy
nės, kurių programoje yra s l id inė
jimas, bus iš dviejų dalių. Pir
moji dalis prasidės vasar io 2 5 d. 
Moonstone Ski Resort'e, 18 m y 
lių į šiaurę n u o Zarrie miesto, Ka
nadoje. T e n vyks pabal t iečių 
pirmenybės, ii kurių l ietuvių sli
dininkų paskemės bus išvestos rcas, net ligi šiandien neturi nu- j 

statytu normų ir tikrenybėj ne- a s i r a i . Vyrų ir moterų l a imė to -
ž ina kokios apimties rungtys bus Į N ^ išvedami iš dviejų slalo-
pravestos. šie būtini sprendimai j mxi lr d v i e i ^ didžiojo s l a l o m o 
jau gryni apsvarstyti žaidynių! bendrų pasekmių. Vyrų ir mo te 

rų klasėse amžiaus ribos nėra . 
Medaliai pirmųjų trijų vietų lai
mėtojams bus įteikti Pasaul io Lie
tuvių Sporto žaidynių metu . Va
sario 26 d. ten pat įvyks paba l 
tiečių lygumos slidinėjimo varžy
bos. 

Visi lietuviai slidininkai kviečia-

apimties punktai, įsanksto sp. sa 
t ų vadovų turėjo būti išnagrinė
ti, o pačiam suv-mui tektų 
įrėminti, jei reikalinga. įnešti pa
taisas. Toks kelias palengvina žai 
dynių organizaciniam k-tui ga
lutiną dienų programą išdės
tant. 

" praėjusį sezoną buvo į g u s i o s ^ ^ ° l-v g o s P ' ^ T 
alpinistinėse varžybose ! ? * f r ^ ^ . , y i e n a i « " « * » J , a h -

ne, kitai Tbilisio mieste. Taline 
žaidė Kauno Žalgiris, bet nepil
name sąstate ir be didesnio entu
ziazmo. Pirmąsias rungtynes pra
laimėjo Talino Kalevui 79 — 88, 
antrose krenta prieš žymiai dides
nius ūgiu Maskvos "Dinamo" 
84 —97. Sunkiai laimėjęs tre
čias rungtynes prieš Rygos ASK 
80 — 74, Žalgiris vėl prala'mi, Šį 
kartą prieš Kijevo "Strojtelį" 77 
— 83. 

Kitoje grupėje Tbilisio mieste 
Vilniaus Statybai pradžia buvo 
taip pat liūdna. Pirmas rungty
nes ji pralaimi prieš Tiblisio Di
namo-87-92. stebint 10,000 žiūro
vų miniai. Antrose rungtynėse 
krenta prie; Maskvos CASK net 
8 7 — 102. 

— "Sporto" laikraščio taurės 
varžybos pagaliau artėja prie pa
baigos. Moterų grupėje finalinės 
varžybos- vyks Vilkaviškyje ir jo
se ža's Kau-o Atletas ir Banga ir 

mi abiejose varžybose da lyvaut i . 
ŠALFAS-gos atstovų pagirtinas į Platesnė informacija g a u n a m a 

nutarimas įsijungti į Pasaulio Lie į paS SALFAS-gos slidinėjimo vado 
tuvių b-nės narius, kaip savaran- j v ą Mečį Empakeri, 6 Robin Hood 
kiškai ir nepolitinei org-jai, savo i R<j., Islington. Ont . M9A 2 W 7 
veiklos pagrinduose brandinant 
tautiškumo išlaikymą, ugdant 
išmoningą lietuvių tautos narį. 

Canada Tel . 1—416—231-1487. 

IŠ VARŽYBŲ 
garbingai pasiaukojantį Lietu
vos gerovei, labai sveikintinas. , 

Šis įsijungimas iš mūsų pusės 
turi būti labai rimtai priimtas ir 
garbingai bei darbščiai sporti
ninkus atestuojantis. 

Nauji centro v-bos užmojai, | 
kaip sporto sekcijos įvedimas Į 

Pirmosios slidinėjimo varžybos 
.šia,, žiemą įvyko gruodžio 18 d. 
Alpine Valley, Ohio, kur ir vie
nas lietuvių klubas dalyvavo. T a i 
buvo alpinistinė ir "cross-count-
ry" kombinacija. Kiekvienas var
žomas turėjo užbaigti du nus i le i 
dimus Slalomo taku ir bėgti 3 ki-

""Edehveiss 
geriausias 
Šiaurės Ohio valstybėje. 

"Ohio Nordics" klubas, savo 
sudėtimi suomiškos kilmės, jau 
keturi metai yra "cross-ėountry" 
USA čempionas registruotų klu
bų tarpe (Unites States Ski Associ 
at ion) . "Žaibo" liet. slid. klubas 
pasižymi savo visapusiškumu ir 
todėl rezultatai dažnai būna pa
tenkinami. Varžybų "klubiniai re
zultatai: "Ohio Nordics" 93 taš
kai , "Žaibas" 78 — taškai, "E-
delvveiss' 35 taškai, "Chagrin" 
19 taškų, "Hi-Rise" 16 taškų. 

Atrodo, kad ir šią žiemą slidės 
nerūdvs. Štai keletas įvykių: 

1977.XU.27 d. Quebec, St Do-
na t , lietuvių studentų žiemos sto-. 
vykia 

Stovykla tęsis iki sausio 1-mos d. 
Alpinistinis ir "cross-country" 
pramoginis slidinėjimas. 

1978.IL4d. Chicagos Liet. Slid. 
klubo išvyka į Michiganą. India
n a Heads. 

1978.II.5 d. Ohio, Concord, 2 
vai. šuoliai slidėmis. Atvira vi
siems lietuviams. Clevelando 
"Žaibo" kviestinės varžvbos. 

I 1978JI25 d. Ne*/ York, Holiday 
Valley, Žaibo studentų pramogi
nio slidinėjimo savaitgalis. Lietu
viškas jaunimas kviečiamas daly
vauti. 

1978.11.25 d- pabaltiečių ir lie
tuvių alpinistinės varžybos — 
Moonstone, Ontario. 

1978.H.26 d. pabaltiečių ir lie
tuvių "eross-eountry" varžybos 
— Moonstone, Ontario. 

1978.11.27 d. New Mexico, Taos. 
Chicagos Liet. slid. klubas i r i i e t . 
Daktarų sąjunga rengia- vienos 
savaitės pramogini alpinistinį sli
dinėjimą. 

Vytenis Čiurlionis 

FUTBOLAS 
GERIAUSI TRENERIAI 

ir 
šiaulietė R. Vaisanavičiūtė, lai
mėjusi 100 ir 200 metrų peteliš
ke ir N. Gruodytė, laimėjusi 100 
ir 200 metrų krūt'ne. Plaukimo 
daugiavietės varžybose Charko
ve V. Penkauskaitė pasrodė pui
kiai, pralaimėdama tik šalies 
meisterei J. Bagdanovai iš Lenin
grado ir su 3172 taškais užimda
ma antrą vietą. 

— Lietuvos i'skluoioįai, lahnėję 
eilę varžybų Sov. Sąjungoje ir 
tarptautinėse varžybose, gavo ma
lonų pranešimą iš Maskvos: kau
niečiai J. Zautra, A. Rainys ir P. 
Grigonis ir panevėžietis P. Šiurs-
kas pakviesti į Sov. Rusijos rinkti
nę. 

— Rank:nio rungtynės tarp 
Lenkijos moterų rinktinės ir Kau
no Žalgirio baigėsi lenkaičių per
gale 18 — 16, tačiau antrąjį susi
tikimą laimi kaunietės 23 — 21. 
Lenkijos rinktinės tai buvo pui
kios treniruotės rungtynės prieš 
pasaulio B grupės pirmenybes R 
Vokietijoje. 

— Stalo teniso tradicinis susi
tikimas tarp Vilniaus ir Kauno 
rnktinių baigėsi Vilniaus perga
le 33 — 23 ; moterys 18 — 10, o 
vyrai 15 — 13. 

— Čekoslovakijos spauda ypa
tingai iškėlė Vilmą Bardauskie-
nę, pristatydama ją kaip geriausią 
šiuo metu šuolininke pasaulyje, 
galinčią nušokti net 7 metrus. 
Puikiai aprašo ir automobilio vai
ruotoją vilnietį Stasį Brundzą, pri
dėdami net porą nuotraukų. 
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Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$l£00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas- Į 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00-

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra

šymą. 

M . I r 
0R. AUNA BALIUKAS 
ADŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. DALUKAS 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. PnJaald Boad (Crawford 
ttedVel Building). TeL LU S-6446 
4 4 neafalUepta, aaambiati $74-80*4 
Priima ligoniu, pagal *u*ltarlma 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

VaL 

>3r' 

5 
y. 

*•*-: 

<-; 

•r . Jonas R. BYLA4YUITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 W. CSrdSt 

cucaflft, ra. m» 
TeL C N i 

Valandos pagal r «Jtsr. 

Hl-iį Mokslo ir kūrvbos simpo- ]ometrus slidėmis, kad galėtų bū
ti vertinamas. Geriausiai pasiro-23umą. praturtina fiz. auklėjimo 

k sporto būtinumą kitų kultūri
nių apraiškų pasirodymuose. Gar
bingoji simpoziumo v-bė užtar
nautai randa gražų atgarsį visoje 
s-gos narių šeimoje. Tai didelis 
žingsnis pirmyn, siekiant artimos 
nio kooperavimo akademiniuose 
sluoksniuose. 

Planuojamas naujas s.atutas, 
kurio svarstymas bus. berods, ko
vo mėn. ateinančiam suv-me, tu
ri keletą spragų pvz. būtinai rei
kia įtraukti išvykų reguliavimą į 
užsienį, ypač į Lietuvą, kad atei
ty išvengus skaudžių skilimų ir 
visuomenės erzinimo. 

Aplamai 1977 m. sportinė veik
la buvo gana patenkinama, bent 
administraciniam sektoriuj, iš
skyrus aktyvių sportininkų tikrai 
nedidelj darbštumą, bent spren
džiant apie lengv. atletiką, nors 
kitas šakas mažai kur praaugo 
1976 m. rezultatus. 

Tikroji žmogaus vertė pasireiš
kia sugebėjimuose santykiaujant 
su kitais, o sportinis sąjūdis tam 
duoda plačias galimybes, tada 
1978 m. praveriant " isi būkim" 
ircpir.: valios :r i.irbšfjmO; kad 
iteir.ar.čccj: P I * zaicyr.ių šventė, 
r.e tik oasekmerr.is bet tauria lai

dė iš septynių dalyvavusių lietu
vių Tomas Kijauskas, u ž i m d a m a s 
tarpe 28 dalyvių 3-čią vietą. Lie
tuviam1? varžovams buvo įdomu 
dalyvauti, nes j varžybas stojo 
stiprūs klubai. Vokiečių k lubas 

' ' t 

kys«*a ir žftcr.i&utr.u vižsitar- Ka-=c Žalgirio k repė i^akas A. 
c ^ t u a a e tikro & t w i o jętrt-kfi < \&riVe*&i* 

Žinomas brazilas Mario Za-
galo, kuris šiuo metu treniruo
ja Kuvvait rinktinę (iki 1978 m. 
sausio 18d.) ir kuris Brazilija^ 
laimėjo Pasaulio futbolo meiste
rio titulą 1970 metais, kaip tre
neris, ir 1958 ir 1962 metais, kaip 
žaidėjas, pareiškė: "V. Vokie
čių rinktinė jau 40 metų yra va
dovaujama tik dviejų patyrusių 
trenerių: S. Herberger ir nuo 
1964 m. H. Schoen. Tai reiškia 
tęstinumą, metodiką ir stabilite-
tą. Vokiečiai neturi pačių talen
tingiausių žaidėjų pasaulyje, bet 
už tai jų vadovavimas ir apmo
kymas yra patys geriausi. Jie daž
nai parodo visiems, kaip reikia 
tinkamai žaisti, bet keistu būdu 
niekas iš ju nenori pasimokyti. 
Pavyzdžiui Brazilijoje ar Argenti
noje niekas nenustebtų jei Pasau
lio pirmenybėms Argentinoje vėl 

būtų nauji treneriai. Už tai gar
bė brazilams futbolininkams, kad 
jie prie tokių sąlygų yra pasiekę 
tokių didelių laimėjimų. 

KAS LAIMtS? 
. • . . . 

Brazilija buvo išrinkta galimu 
laimėtoju 1978 m. Pasaulinių 
pirmenybių Argentinoje, gavusi 
daugiausia balsų ii Italijos pir : 

~ o : lygoj, trener.ų. Kit: galinu 
sentifir.alista: buvo Vakar-j Vakie-

: ti»a, Italija. Argentina ir Olan-
Idiįa. 

Geriausias Lietuvos čiuožėjas vil
nietis A ilinelga 

tMHiuiHiiifimimiimniinmmiMiHH 
A d v o k a t a i 

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

OC tel. 77&5162; m 787-5047 
3649 W. 63rd St., Chicage, m 

Darbo vaL nuo 9 9d S vai vak 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad- atdara pusę dteaoe 
Mas <*|ioiH"i>a JvairJM tniainhit 

MarciMtte MedkmI Oente* 
•1S9 8 a Kedzle Avenav 
plrraad., autrad ir ketvlrtad 
• Ucl 7:10 vai. vakaro 

SeAtad ano 1 Iki t ral 
Pagal •usltarlma 

Ofteo telef. WA 5-3670 
ftezkL tel. WAIbrook a-S048 

IeL oflao HE 4-5849, rez. S88-22S9 

DU. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 Weat 71st Street 
VAI*: pirm., antr.. ketv. Ir penki 
1:00-5:00 vai popiet tre£ Ir Seftt 
tik Busitam*. 

Be* AoC ftoodlBO kabinetą peveme 

0R. E0MUND E, GIARA 
CPTOMETRISTAS 

. W€8 West Slst Street 
TeL — GB 6-2400 

VaL: pagal suattarlmą plrmad. • 
ketv. 1-4 lt 7-»: antrad »T pen^v 
10-4: IMtad. 10-1 vaL 

TeL ofise ir boto: OLymnic 2-4l» 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
144S So. SOth Ave^ CVoro 

Kaedlen 1-3 vai. tr 6-8 v&I. rak. 
lšskjrroa trečladieaiua 

Šeštadieniai* 12 Lkl 4 vat. popiet 

TeL KEttanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytojae; 

8925 West 59th Streca 
.'ai.: plrmad., antrad.. ketru-tad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. poptet tr t-> 
-•ai. vak Treč. Ir 6edtad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA TR CHIRURGS 
&CDLKIC m VAIKC LIGOS 

SPECIAUOTft G 

M E D I C A I J BCILDOKI 
• l*« Soutfa Weatern Artmąm. 

/alandoa: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Ik] 1 vai. popiet 

Ofiso te*. RE 7-11«8; reali. » • j f t > 

Ofs- H E 4-1818; Ret . P R 6-W»l 

DR. J. MEŠKASSRAS 
GYDYTOJAS LR CHlRtlRGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ava. kaaaaa*' 
-ai.: plrmad., antrad., ketvlrad. tr 
.enktad. 1 lkl 7 v. p. p. TUt " 

iiwmnmrt»iwnii:initiMwnMtmmin. 
- r — - T i ^ , j V-.- 'e. ' T ; ' J . T • .7 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeJ. 776-4363 

J.&J.PHARMAa 
Vaistai, vftamlnaJ, Importuoti kvepalai, gydonros io»š Irti. 

Važiuojamos kšdes. rementai ir kt., ptrtctl ar nuomott 
Nemokamai supakuojame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI saviimkai 

PUtSSBOOK 
SAVINGS 
twbntwff 

5/4% 

Q t t a r t e r l y 
OUtttAVTNOt 
COITIFICAT«7^»^ 

tARNUPTO 

utffor 

A l ^prl^t U r n HAIW 

iNsutun 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

228 WBST CESMAK BOAD 
ĮhMMpMt FmUmš H M M Tfc^rft 14H9 

Naa.1tie.frl .9-4 thnr.f -* p*t, |wl 

SERVDfG CHTCRG0 JUIB SUBURBS SIHCE I M S 

Ofa, taL 7S5-44T7; Ret 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA m CHIRURGt 
Specialybe — Servo to 

EuodnSp Hgo» 
rRAWFORI) MEDICAL BTJTLDniG 

*44t S a Palanki Boad 
•alandoa pagal snertartaia. 

Rerid. teL - GI 8-0878 
DR. W. M. EISIM-EISIMAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

t U l 80 . Kedzle Ave. WA 5-2670 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1*4. — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

mm West LDSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T l C A L S T T J D I O 
VIOLFTA RAROSATT* 

7051 So. WashteBaw — TeL 97S-STSS 
Pritaikomi akiniai pagal gydrtijc 

receptus. 
Didelis akinių rSmu paatrlnldmat 

Vai.: pirm., antr., penkt l»-5:l« 
<etv 1-8 v. vak. 8e*t. 10-4 v. p p 

Trettadleniato aidaryta 

Tefet. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

m re I.IGOS — c H m o n u t 
OftMd: 

u i MO. VVABASH avm. 
4200 NO. CEVTRAL AVE. 

Valando. pasai 

OR. FRAR K PLECKAS 
(Kalba lietūviafcat) 
OPTOMETRISTAS 

TflntM akta. Pritaiko •l i laJu • / 
Tontact leoMa** 

2618 W. 71st St. — TeL 7S7-514S 
Vai. pagal »asi*arima l'ždaryta trae. 

Ofise teL — PR 8-2220 
OR. M I R A IAKŠEVIČ1US 

1 O I I A 
V A I K Ų L I G O S 

IBM West tSrd Street 
Rrmad., antrad., ketvlrtad. tr penkt 
nuo 12 lkl 2 vaL ir nuo ( lkl 8 vai 
vak. Sekta*, nuo 1 iki 4 v*L 

O* PO 7-OOOt, Res. OA 8-727> 
OR. A. JERKIRS 

GYDYTOJAS n» CRTRTIRGAS 
8844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

OR. LEONAS SEIStrriS 
INETTU, POSLftS TR 

PROSTATO CHLRURCajA 
2656 W. SSrd StreaB 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIM0RAITB 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4286 W. «Srd 8tree» 
Oftao telel. B E &-4*tS 

RestdencMoa tetaL « B e-SMI 
OBuo ral.: plrmad. Ir ketvirtad. 

ano im Ugi 3:00 TSL pcpiBt 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų, ligos 
Oftaaa tr rea 9S&S W. atSk St> 

TeL PRoopeot S - t t tŠ 
Oflao vaL: pirm., aatr., treo. k 

oenkt nuo 2-4 vaL b* • - • v. 
^*t- 2-4 p. p. ir kitu laiku 

DR. K. A. JOGAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
• M Re. Westers Avesmi 
1002 Ne. vFesten Aveone 
TeL atsakoma 12 valanda 

480-4441 —181-4605 

D U FERD. VYT. KAUNAS I 
įstaigos ir bato tel 682.1381 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 49tb Coort, Cicero, LU ' 

10-12 tr 4-T 
tteaad ir aestad. 

ork« «eL HE 4-S19S, m a GI S-«lSa 

DR. V. TUMAS0MS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
vai.t pirm., antrad.. ketv. 
t-S tr «-7 — » ankate 

TeL ofise PR 6-6448 
DR. F. C. W1RSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8107 Wes4 Tlst Sireet 

Valandoa: l -S vaL popteL 
rree. tr 

Ofiso teL n6-31#S: 
DR. PETRAS lUOBA 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6284 So. NairagaassM Aveaos 

VaL pirm., aatr. (r perJct: V7 
seitadtentali 

http://1977.XU.27
http://Naa.1tie.frl.9-4


mm mm 

Žmones ii tvy Kai, 

KURIUOS PRISIMINSIME 1 9 7 8 METAIS 
Esame naujų 1978 metų Kva- 75 m. amžiaus. Gegužės S d. su-

karėse. Sie metai atkreipia mūsų eina 70 m. nuo mirties didelio 
dėmesį daugeliu minėtinų įvykių Lietuvos švietėjo kuru J. Katelės, 
ir prisimintinų žmonių. Vienas Gegužės 20 d. bus 5 m., kai ne-
pačių didžiųjų įvykių bus birže- tekome poeto ir dramaturgo kan. 
Jio 29 d. Toronte, Kanadoje, pra- M. Vaitkaus. 
sidėsianČios Pasaulio Lietuvių Birželio 10 d. gen. kons. J. 
sporto žaidynės ir ten pat liepos Žmuidzino 80-tas gimtadienis, o 
2 d. įvyksianti visuotinė V Kana- birželio 15 d. sueina 40 m. kai 
dos ir JAV lietuvių dainų šventė mirė rašytojas K. Sakalauskas -
Ta pačia proga Toronte birželio - Vanagėlis. Uolusis visuomeni-
30 d. įvyks ir V. Pasaulio Lietu- ninkas ir mokslininkas prof. dr. 
vių Bendruomenės seimas. Sie- A. Darnusis birželio 16 d. sulauks 
kiant toliau, prisimintina, kad 70 m. 
vasario 2-5 d. Montevideo mies- Liepos 20 d. poetė Gr. Tulaus-
te, Urugvajuje, įvyks Pietų Ame- kaitė švęs 70-tą gimtadienį. Rug-
rikos Lietuvių VI kongresas. piūčio 2 d. sueina 25 m., kai mi-

* rė bolševikų kalintas kun. J. Var-
Sausio 3 d. sueina 20 m. nuo lokaitis. Rugpiūčio 6 d. poetė K. 

didžiojo Lietuvos visuomeninin- Pažėraitė sulauks 75 m. su
ko vysk. K. Paltaroko mirties, kakties. Rugpiūčio 31 d. ekono-
Sausio 5 d. švęs 70 m. sukaktį mistas, politinis veikėjas S t Lu-
kun. Stasys Yla. Rašytojas Vyt šys švęs 75 m. sukaktį. 
Tamulaitis sausio 17 d. sulauks Rugsėjo 5 d. Lietuvos diplo-
65 m. Sausio 17 m. turėsime de- matijos šefas St. .Lozoraitis švęs 
šimtmetį nuo mūsų pirmaujan- 80 m. sukaktį. Rugsėjo 11d. dail. 
čio solisto K. Petrausko mirties. R. Viesulo 60-tas gimtadienis. 
Energingasis Lituanistikos insti- Rugsėjo 25 d. buvęs 2ernės ūkio 
tuto pirm. dr. J. Gimbutas sau- ministeris ir Vliko narys J. Audė-
sio 18 d. švęs 60 m. sukaktį. Tą nas sulaukia 80 m. 
pačią dieną turime ir liūdną su- „ , . , _ _ _ . . 
kaktį - 60 m. nuo knygnešio J. , fpato 15 mūsų Putnamo Ne-
Bielinio mirties. Sausio 19 d. suei- kalto Prasidėjimo Marijos seserys 
na ketvirtis šimtmečio kai mirė sv& ™ " • » v o vienuolijos su-

Lietuvių-ukrainiečių draugiškumo sutartį pasirašant Phuadelphijoje. Iš kairės: neatpažintas, A. Vedeckas, 
dr. B. Nemickas. Vliko pirm. dr. J K. Valiūnas, ukrainiečių egziių prezidentas Mykolą Levitzki, neatpažin
tas ukrainietis, D. Muraškaitė ir LB pirm. A. Gečys Nuotr. K. Cikoto 

KITI VEJAI IZRAELIO l-v 
Amerika keičia politikos linkmę 

MiivOi 
Neseniai, buvusi Izraelio prem

jerė —Goldą Meier po vizito 
Baltuose Rūmuose pareiškė, kad 
JAV prezidento vadamai užsienio 
politikai reikia naujo "rabino", 

P. INDREIKA 

W.Tv™t«rii, vhmpnn t™ ^aktį. Tą pačią dieną turėtume YP&* Vidurinių Rytų politikai ir 
xomoozitonus, beJioveno xon- . ~Z , , . . . . »„,tr,; ;~,-..^^A;^*i i„„ _ M A;„ •;-
^^atnriio* vf,rėi« Ant Pnrint s^1 1^ 6° »• sukaktį nuo įsteigi-; taikai įgyvendinti. Jau praėjo tie 
kas sulauks 75 m. amžiaus o sau- K a u n e - S P a l i o 1 5 d - dailininko i vadovavo H. Kissmgeris, nes prez. 
S S r A ^ f c M r T T ! i ? X M. šileikio 85 m. sukaktis. Spalio J- Carteris atvirai jai pareiškęs, 
4,0 2t^ S U e i S II™"* ^ n e t e k ° ^ 22 d. galės minėti 35 m. sukaktį į ad taikos įgyvendinimas tarp Izra-

. . Ralfas. Hamiltono lietuvių kolo-! :Ho ir arabų neįmanomas be ati-
V 5 ~ ' ' " A ;: ;>--"•r-"1 - • ^ J nijos dvasios vadas prel. J. Tada- ' t inkamo palestiniečių reikalavi

me režisoriaus I. Tvirbuto. 

bą, pabrėždamas Izraeliui Ameri
kos "amžiną draugiškumą". At
rodo, kad yra sunkus diplomato 
kelias: atsakyti į klausimą tiesio
giai, pareiškiant savo nusistaty
mą, bet jį visada apsupti melo jj atsiradus, ir santykius nutraukė 
skraiste. Su tokia politika mes! 1 9 6 7 m-> k a r u i i § k i l u s ' r - i am b e s i" 

spalio 23 d. sulauks netekome energingo Balfo vado- , < r . 
vo kun. L. Jankaus. Vasario 10 d. gc _ 
kuru P. Ažubalis švęs 60 m. am- -^^ k a d rie§ ^ ^ m i ^ 
oaus sukakti. Vasario 11 d. sueis f_ j Z u b k ^ 
2o m., kai netekome kun. prof. 
A Šidlausko. Tą pačią vasario Skautai lapkričio 1 d. galės pri-
dieną prieš 10 m. mirė buvęs Lie- siminti, kad prieš 60 m. Vilniuje 
tuvos univ. rektorius prof. J. buvo sudaryta pirma lietuvių 
Gravrokas. Vasario 19 d. sueina akautų skiltis. Lapkričio 2 d. su-
40 m., kai mirė rašytojas, poetas, eis 50 m. nuo mirties apie Lietu- j Sis JAV prezidento pareiškimas 

^kritikas A. Dambrauskas — Jakš- vą rašiusio H. Sudermano. Lapk- j arabų kraštuose susilaukė pa
tas, o vasario 20 d. sueina 25 m., ričio 8 d. sueis 25 m. kai komu- i lankaus atsiliepimo, bet Jeruza-
kai mirė rašytojas, Mažosios Lie- nistų kalėjime mirė buvęs užs. į lėje sukėlė sumišimą ir kartų nu-

mų supratimo ir jų teisių respek-
o spalio 26 d. turėtume tavimo. Jungtinės Tautos Pa

lestinos išvadavimo organizaciją 
laiko atstovaujančią palestinie
čių interesams, o taip pat užtik
rina Izraelio egzistenciją, todėl 
JAV nepatogu ignoruoti palesti
niečius. 

tuvos kovotojas dėl lietuvybės reik. ministeris, arkiv. M. Reinys 
Vydūnas. Vasario 25 d. turėsime Tą pačią dieną buvo bolševikų 
70 m. nuo kalbininko kun. K. nukankintas ir Mečislovas Kvik-
Jauniaus mirties, o "Vilties" žur- lys. Vysk. V. Brizgys lapkričio 10 
nalo redaktorius, tautinių šokių d. sulauks 75 m. Tą pačią dieną 
mokytojas V. Belajus vasario 26 istorikas prof. S. Sužiedėlis taip 
d. švęs 70 m. jubiliejų. Garbin- pat minės 75 m. sukaktį. Lapkri-
gas Amerikos lietuvis arkivysku- čio 12 d. sueis 90 m. kai mirė ke
pas Ch. Salatka vasario 26 d. su- liakalbio lietuviško žodyno auto-
lauks 60 m. amžiaus. rius kun. M. Miežinis. Lapkričio 

Kovas netoks žymus sukak- 23 d. sueina 60 m. sukaktis, kai 
timis. Bet kovo 1 d. prof. B. Vit- buvo pradėta organizuoti Lietu
kus, visada toks guvus, sulauks vos kariuomenė. Tą pačią dieną 
80 m. Lietuviškos numizmatikos turėtume minėti ir 80 m. sukaktį 
pirmūno J. Kario 75-tas gimta- nuo Kražių skerdynių. Lapkričio 
dienis yra kovo 4 d. Dailininkas 30 m. turime prisiminti mirtį 
K. Žoromskis, kūrybingas teptu- Vyt. Edziulaičio, kurio gyvybė 
ku ir plunksna, kovo 4 švęs ne tik užgeso prieš 60 m. 
vardines, bet ir 65 m. sukaktį. Gruodžio 1 d. primins 20 m. 
Rašytojas, laikraštininkas J. sukaktį nuo rašytojos Sof. Čiur-
Pronskus kovo 20 d. sulauks 85 lionienės mirties. Gruodžio 3 su-
m, amžiaus. eis 40 m., kai mirė rež. K Glins-

Balandžio 5 d. bus dešimtos kis, o 13 d. apgailėsime rašyt. B. 
metinės nuo Ant Sutkaus mir- Babrauską, mirusį prieš 10 m. 
ties, o balandžio 7 d. sueina 50 Gruodžio 23 d. Los Angeles lie-
m., kai mirė L Malinauskaitė - tuvių kolonija prisimins prel. J. 
Šliūpienė, rašiusi Aęlės slapyvar- Kučingį, kuriam Kūčių išvakarė-
džiu. PreL dr. L. Mendelis kovo se sueis 70 m. Kūčios minėsime 
18 d. Švęs 80 m. sukaktį. Balan- poeto K Jurgelionio 15 m. mir-
džio 22 d. minėsime 20 m. nuo ties sukaktį. Kun. V. Bagdanavi-
ekonomisto P. Šalčiaus mirties, čius gruodžio 26 d. švęs 70 m. 
Paryžiuje garsėjąs dail. V. Kasiu- sukaktį tą pačią dieną prisiminsi-
Hs balandžio 23 d. sulauks 60 m. me ir kun. J. Kipą, mirusį prieš 
Sv. Kryžiaus ligoninė balandžio 20 m. Nestiprios sveikatos poetas 
29 d. galės paminėti 50 m. sukak- kan. K Žitkus gruodžio 30 d. su-
tį nuo kertinio akmens pašventį- lauks 85 m. 
nimo. Prisimindami tuos mūsų visuo-

Gegužės 4 sueina liūdna sukak- menininkus ir kultūrininkus, 
tis — 15 m. nuo bolševikų kalin- kartu semsime ir naujo ryž
to dr. J. Leimono mirties. Gegu- to nešti savą įnašą į mūsų tau-
žės 5 d. meno istorikas ir tos gyvenimą, 
diplomatas J. Baltrušaitis sulauks J.Pr. 

sivylimą. kad Amerika nusigręžė 
nuo ankstyvesnių pažadų — 
niekad nesitarti su palestinie
čiais betarpiškai, nes jie neprita
ria priimtoms Jungtinių Tautų 
rezoliucijoms 242 ir 338. Šios re-. 

f •• v . . . inc~ tai trumpai atsako, kad tai yra sa-
zoiiucijos buvo priimtos 19b/ m. i ,.£ . T ,. ' . . ' . 
ir 1973 m.. įpareigojant feaeJį vanaud.ski Izraeho page.davmai, 
grąžinti arabams užimtas k a J ? ' ^ l ^ . ^ ^ . ^ * a p 
metu teritoriias ir raginant visus k o ' k a d t a i j ų s P a u d i m a s • v i e " 

jau esame apsipraię per ngus sa
vo veiklos metus. Žydams tai ne
įprasta. Neveltui H. Bookbinde-
ris; pasigedęs plačios J. Carterio 
šypsenos ir pro ašarotas akis pa
jutęs besikeičiančios JAV politi
kos kryptį. Jis tuojau priminė, kad 
žydų bendruomenės 82 procen
tai balsavo už demokratinį kan
didatą, o dabar, jeigu būtų rinki
mai, tebalsuotų nedaugiau 32 
proc. Negrius dėl to Izraelis, nes 
jis stipriai inkorporuotas taria
ma 51 Amerikos valstija. Anot ra
bino A. M. Schindlerio, prez. J. 
Carteris nieko kito ir negalėjo pa
sakyti, nes jis yra griežtoje Tauti
nės saugumo tarybos kontrolėje 
ir jo patarėjo Z. Brezinskio, sie
kiančio Vidurin:uose Rytuose įgy
vendinti taiką. Jeigu prezidentas 

I išklauso Izraelio vadų nuomonių, 

kraštus pripažinti Izraelio sienas 
ir jo teisę egzistuoti. 

Nežiūrint iškilusių nesklandu
mų su Izraeliu, vis dėlto prez. J. 
Carteris ryžosi dalyvauti pasauli
niame žydų kongrese ir priimti iš 
pirmininkaujančio H. Bookbinde-

našaiiškas Izraelio interesų rė
mimas. Prof Benjamin Fain tvir
tina, kad Amerika daro nuolai
das Sovietų Sąjungai — paspaus-
t: Izraelį ir nripažinti derybose 
dėl taikos palestiniečių organiza
ciją. Sovietų Sąjungos nepalan-

VI lipant \ svetimas teritorijas 
Nežiūrint į Sovietų Sąjungos 

užmačias užvaldyti pasaulį, JAV 
vyriausybė vis dėlto parodė žydų 
atžvilgiu tam tikrą supratimą, su
silaikydama nuo balsavimo pasku
tinėje Jungtinių Tautų sesijoje 
rezoliucijos, smerkiančios žydus 
už vakarinio Jordano upės kran
to kolonizavimą, kol nebus iš
spręstas taikos pasirašymas. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga su Lietu
va pasirašė 1920 m. taikos sutar
tį, atsisakė nuo visų pretenzijų į 
Lietuvos teritoriją, garantavo jos 
nepriklausomybę ir 3940 m. savo 
pažadus sutrypė. 

Prezidentas J. Carteris, atro to, 
daugiau linkęs palaikyti arabus, 
grįsdamas savo politiką tuo, kad 
srabai tebelaiko savo rankose ne
išsemiamus energijos šaltinius. 
Todėl nenuostabu, kad atsirado ir 
jungtinis Sovietų Sąjungos ir JAV 
pareiškimas, kad ištremtieji pa
lestiniečiai turi teisę į "tėviškę". 
Būtų buvę gera, kad jis būtų bu
vęs papildytas J Carterio, kad vis<" 
Atremtieji turėtų teisę grįžti net 
iš Sibiro į savo tėviškes. 

NAUJIEJI META! LIETUVOJE 
(Prisiminimai ii kelionių po gimtoji Kraštą I 

Nutils bokštuose garsiai skam- pas ir rakietų šviesos žvaigzces 
bėję varpai, nutils šūviai ir §vie- papuoi, o gal šokių salėse rmui-
sų jūros užleis savo vietą saulės kos garsuose jaunystės vakarą r-a-
sptmhiliams. Kaip kūdik:ai stove- skandyti, gal s'aurame šeimos ra 
sime Naujų metų ankstybame ryt- telyje laimę iš švino liedinti?. 
metvje ir dairvsimės, kur link ke-j — Zinai, Aleksei, — sakau 
liausime, kokią laimę sau kalsi- (broliui, — važiuojame į Dusetaa 
me ir ką laimužė mums lems. pas Jonkų, mano iaunystės. drau-

Vieni gims, kiti mirs, treti gą, ir ten, Aukštaitijos laukuose, 
augs, subręs. Ir vėl viena metų bu nors vienisoie sodyboje, pa-

įta prislėgs mūsų pečius. Ar ji skandinsime senuosius metus r 
buvo sunki, klausiame save? Ne. žvaigždžių draugėje pas'ttks n e 
Praeitis, užuomarštin nuėius, vi- lauktąjį jaunikaitį — Naujuosii-s 
sados būna lengva O ir džiaugs-! metus. 
mas bei laimė kurie praėjo, ak. Pradėję kelionę autobusu, bai-
nebėra taip saldūs. Karta's jie. o rėme tą arkliais, pasivadinėdami 

| dar kaip dažnai, būna ir kanūs rogėmis. Kraštų kaime, Nauiųui 
Klausi savęs, klausi ir kitų, ko netų vakarą, Šlepeč'ų trobelėe 

nori ir ko lauki iš Naujųjų Metų? spinksi žiburėlis šviesiau negu ki-
O kaip sunku atsakyti! Laimės'tais vakarais. Pro apšalusius lan-
linkime vieni kitiems, laimės gus maryti viduje juda, kruta še-

Itrokštame visi. Be: pagalvojus,'?ėliai ir garsiai skardena linksmi 
'kaip sunka pasakyti, kas yra ta j balsai. Mat, č:a įprastai kaimy-
laimė. L?.imė gyvena varganose i nu jaunimas subėga vieni su ki-
lūšnelėse, laimė vieši ir turtuo-'tais pabuvoti, vakaroti ir Nau-
lių piiyse. I juosius metus sutikti. 

Mudu su broliu, praleidę Kalė-. Nukratę sušalusį sniegą, ir mes 
das tėviškėje, ilgai galvojome irjpasibaladojome į Šlepečio duris, 
arėmės, kur mums geriausiai pra- tardamiesi jų tarpe smagiai pra-

įlaisti senuosius metus ir pasitikti leisti laiką, pavakaroti. 
Kai visi gerokai įšilo mergaites 

besukdami, susėdo pašaliais ir ė-
mė gerkles vėsinti gražiorns dai
nelėmis. Mat, sakoma, kad Nau
juosius metus reikia linksmai su
tikti, kad kitais metais visas lai
kas praeitų linksmai ir smag:ai. 
Kas Naujuose metuose verks ir 
liūdės - tas ir visą kitą metą 
džiaugsmo neturės. 

Rimdžiokas atėjo vakaroti ki
šenes riešutų prisipylęs, o mar
gaitės, tai susuodusios, tuoj aps:o-
jo iš jo vilioti. Pasisėmusios po 
saujelę riešutų, skaito poron is. 
Kurioms išėjo poriniai ska cviai 
— linksmos džiūgavo, kad bu ią 
peri metai, kad jaunos ištekės, o Jungtinių Tautų organizacijos ^ . ^ k a i $ ^ - o m s ^ 

pilnaties posedz us, atsiųsdama .. 
protesto. Premjeras Begin, kalbė r * , . , x 

n • r. - i ii ! Kitas berniukas surašęs apv.in protesto^ Premjeras Begin, kalbe- L fa ^ ^ ^ ^ { p i e r i f ) 

damas Knessec (parlamentas).pa- \h^]bjs s u ^ j o j m a j f c i j , c mer-
reiske, kad, siekiant taiK->s v <.a\>-\ . . , . . 
. . ' ,. .Įkaites burtus trauke. 

nniucse rytuose, negalima vesti 
derybų su fadėjų organizacija. 

» miršo faktą, kad Sovietų Sąjun 
ga taip elgias; su visomis paverg- 'naujuosius. Gal kartu su didele 
temis tautomis, neleisdama m\mįmt K:une Karo muziejaus so 
vien žydams hebraiškos literatu- d e i > i e > k u r skambės L 
ros spausdinti, bet ir lietuviams 
net religinės. Sovietų Sąjunga 
tuojau pripažino Izraelį, tik jam 

..aisves var-

naujagimiui visi skausmai būtų 
pernešami, ypač turint galvoje 
Sovietų Sąjungos užmačias ara
biškų kraštų alyvos laukuose. 
Vis dėlto J. Carteris taip kietai 
kovojančiam už energijos taupy
mą ir jos išteklius, o Sovietų Są
jungai būnant neišskiriamu part
neriu Genevos konferencijoj, jos 
jos nebuvo galima išskirti nuo 
taikingų siekių. 

Palestiniečių organizacija, turė
dama šį pareiškimą, nieko ne
laukdama tuojau atskubėjo į 

kios užmačios jau yra išryškėju 
rio rankų Torah. Susijaudinęs j šios — žydus sunaikinti ne tik fi-
be įprastos šypsenos pasakė Kal-jziškai, bet ir dvasiškai. Jis tik pa-'r:nt motinišką meilės jausmą Į ties. 

Patys arabai šį jungtinį dvie- interesų. 

kuri yra atkišusi aštrų peilį ir 
verčia jj suvaryti į širdį, ar kai 
aš klausiu, kodėl aš tai turiu pa
daryti, jie atsako —dėl draugys
tės ir taikos, takos tokios, kurios 
aš nebematysiu. 

Iškilus penktajam Izraelio — 
arabų karui, gal skaudžiai nu
kentėtų nbi kariaujančios šalys, 
i: et kartu ir Amerikos interesai, o 
gal būtų įvelta ir Sovietų Są
junga, kuri visur ir visada turi 

jų galiūnų pareiškimą sutiko 
palankiai, bet su rezervais. Sirijos 
prez. Hafez Assad jį pavadini 

Izraelyje susidarė tokia padėtis, 
kad vieni laukia naujo Mesijo, ki
ti Muhamedo, o Washingtonas j 

ziureua-ptaites 
mos, kurį ištrauks, kokį pirmąįi 
vardą turės būsimasis. Kitas spe-
s'ninkas įmetė į maišelį ir gvvu-
ių vardus, žinomus apvlin-o'-je. 
štraukus toki vardą, ji žinoj >. š 
tirio kiemo piršliai į jos namus 
atkeliaus. 

Jaunimui linksmai klegant, \zx 
pais įsikišdavo su savo Šneka :r 
jarsusis šios apylinkės p'epys dai-
laliežuvis Tomas Šlepetys, bent 
aštuonių dešimtų metų seniukas. 

— Et, koks čia dabar tas jūsų 
Naujųjų metu sutikimas, kad ne
matyti nė kur tie Nau rieji, 
nei kur Sen'eii meta'". Sakote, kad 

žiate, atsisveikinate su se
naisiais ir pasitinkate naujuosius skausmingu gimdymu . Tik tu- nuolankiai ieško poliunes ismin-| 

(Nukelta į 5 psL). 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

71 
Jis dirbo savo sodyboje i anai daug — daug sun

kiau, negu savo tarnyboje buvo dirbęs. Jis buvo taip 
laimingas, kad jo sūnus tapo kunigas. Jis jį nepap-

vizijos, kuri buvo atriedėjusi į Raseinius, žmones iri"kipitok" (šilto virinto vandens) ir valgė savo karišką 
šunis virkdydami. Vokiečių tankų divizijoms pradėjus maistą, 
masinį puolimą ir greitą žygį į rytus, jie spėjo išsidės- Kasniūnas prašė juos gulti į lovą ir nors truputį 
tyti sulaikančiai kovai bet jie buvo greitai vokiečių! pamiegoti, nes jie atrodė labai nuvargę. Vienas į kitą 
sudaužyti. i pasižiūrėję, jie gulti atsisakė. Toliau besikalbant, jų 

Atsiradę netikėtai pas Kasniūnus, jie bandė būti la- pasitikėjimas Kasniūnu didėjo. Jie pamatė, kad jis yra 
bai mandagūs, tačiau buvo labai apdairūs: tuojau pra- l a b a i & e r a s žmogus ir nori jiems tik gero. Iš kasečių iš
dėjo klausinėti Kasniūną, kas jis toks, kas ta mergai- 8 ^ m ė ***<> kariškus Žemėlapius ir su Kasniūnu tarėsi, 

rastai brangino ir darė viską, kad jis parvykęs jaus
tųsi čia laimingas. Jų sūnus tikrai mylėjo savo tėvus 
ir naująją sodybą: laiko šiek tiek gavęs, jis nuolat | a r jis yra rusas Jam jis yra lietuve, 

tė, kur yra kiti šeimos nariai.Išsigandęs Kasniūnas 
jiems nuolankiai atsakinėjo. Jo geras rusų kalbos mo
kėjimas tuojau sukėlė pasitikėjimą. Tuojau paklaus , 

atsirasdavo pas tėvus. Jų uogynai ir gėlynai pasidarė 
jo šventove: jis ten vaikščiodavo takais ir kalbėdavo 

po valandėlės vėl jie sakė, kad jis yra. rusas, nes per 
praėjusius metus, kur tik jiems tekę susitikti su lietu 

SOVIETAI VARŽO 
MOKSLININKUS 

H Sovietų Sąjungos į Vakarus 
ištremtas rusas matematikas 
Gregori Tcmidnovski, «msitiki-
tne su spaudos atstovais, Pary
žiuje, pasmerkė sunkias sąly
gas, kuriose mokslininkai yra 
priversti dirbti Sovietų Sąjun
goje. Mokslininkams yra drau
džiama susisiekti ir palaikyti 
ryšius su savo kolegomis Va-

-karuose, pažymėjo Tcmidnovski, 
dažnai jiem nelPirifriamg dirbti 

net savo specialybėje ir jie ne
turi galimybės arčiau susipa
žinti su Vakaruose išleidžia
mais moksliniais veikalais ir 

breviorių. Jų ištikimasis šuo Brisius gerai žinojo, kad j viais, jie mažai mokėję arba visiškai nemokėję rusų 
tuo laiku jis turi prisilaikyti ramiai: žingsnis j žingsnį 
j is sekdavo jį, galvą nuleidęs, lyg maldai susitelkęs, 
takų apsisukimuose pasitraukdamas nuošaliau. 

Vėlesniu metu sūnus vis rečiau bepasirodydavo 
pas tėvus, dėlto neiškentus motina pati išvažiavo pas 
savo sūnų. Karas užklupo jį vieną su vasaros darbams 
pasamdyta jauna giminaite. 

Sekančią dieną Kasniūnas išėjo padėties apžval
gyti. Jis turėjo patyrimą iš labai toli išgirsti — už 
šimto kilometrų ateinantį traukinį girdėdavo. Be to, 

. . į surinko visus gandus miestelyje ir padarė išvadą, kad 
periodiniais žurnalais. Matoma-, ^ ^ § . fcartą ^ ^ UėtWĮ^ k a i p lfiesui&9_ sugrįžo tikas Gregori Tshudnovski, ku
ris yra 25-rių metų amžiaus ir 
dabar pastoviai 

į namus, užsidarinėjo duris ir meldėsi... 
Netrukus kažkas pradėjo smarkiai belsti į jų du-

*y*e ' r i s . Jis baimingai pravėrė duris pažiūrėti. Stiprios ran-
nuo Paryžiaus, ^ i p pat Jralbėjou a ^ d u r i s .. l ė § ė i r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
apie žmogaus teisių gynybos Į r b ^ k ^ ^ ^ ^yd&nd. 
sąjūdį S-vietų Sąjungoje. žy-« _ V o kieč ia i jau eina... 
mesmųjų disidentų ištrėmimas 
į Vakarus, pažymėjo Tcbud-
novaks, aefflailprr.na kovos. 

Jie butro vidutinio amžiaus, aukštesnio rango ir 
atrodė labai suvargę. Tačiau jie buvo dar gerai gink
luoti ir kovingų nuotaikų. Jie buvo likučiai tankų d> 

kalbos. 
Jie greitai pastebėjo ant komodos pastatytą ku

nigo Kasniūno fotografiją ir pradėjo klausinėti, kas jis 
yra. 

—Mano sūnus — kunigas... — drebėdamas, gal
vą nuleidęs, prisipažino Kasniūnas. 

Tuojau jų keliu pradėjo važiuoti vokiečių tankų 
eilės. Jie valandėlę juos stebėjo pro langų užuolaidas, 
savo tarpe kažką pasišnabždėjo ir pradėjo Kasniūną 
prašyti: 

— Išleisk mus tyliai per užpakalines duris. 
Kasniūnas juos pradėjo maldauti ir įtikinėti, kad 

jie turi čia tyliai kentėti, kol vokiečiai pravažiuos, nes 
jiems išėjus, vokiečiai tikrai pastebės, prasidės čia su
sišaudymas ir jie bus sunaikinti. Jie paklausė ir pradė
jo žvalgytis, kur reikės slėptis, jei staiga koks vokietis 

kaip tiesiau ir greičiau iš čia būtų galima pasiekti Vil
nių — sumuštų dalinių susirinkimo vietą. 

Kasniūnas daug jiems aiškino ir visokių praktiškų 
patarimų pasakė tokiai kelionei, nežinodamas, kad Vil
nius jau yra užimtas kitų vokiškų divizijų, prasiver
žusių iŠ kitos pusės. Atėjus vakarui, nustojo vokiečių 
kariuomenės važiavimas ir viskas nurimo. Kai sutemo, 
Kasniūnas pasisiūlė eiti į miestelį padėties apžvalgyti. 
Jie pritarė ir jau juo pasitikėjo. 

Grįžęs Kasniūnas jiems papasakojo, kad visame 
miestelyje yra ramu, vokiečio nė vieno, o naktis — 
šviesi Jie pašoko tuojau eiti. Kasniūnas pasisiūlė pra
vesti juos saugiai pro miestelio pakraštį ir įvesti f nuo
šalų kelią tolimai kelionei j Viinių. 

Lydėjo juos Kasniūnas ir mąstė, kokia sunki da
bar yra jų dalia, j kokius pavojus jis juos išleidžia, ir 
vis darėsi labiau jų gaila. Pasiekę keliuką, vedanti 
rytus, sustoję pasiklausė. Kasniūnas pasakė paskuti
nius nurodymus, palinkėjo jiems Dievo globos ir juos 
peržegnojo. Jie buvo sujaudinti. Vienas jų priėjęs pa
bučiavo Kasniūno kaktą :r pasakė, kad jis mekuoraet 
jo neužmirš. Tą pat padarė ir antrasis. 

Sugrįžęs Kasniūnas rado mergaitę išsigandusią ir 
verkiančią: 

—Ilgai nesulaukdama, aš pradėjau galvoti, kad Čia įeitų. Jie laukė nekantriai, o tos vokiečių kariškos 
kolonos važiavo ir važiavo be galo. Kasniūnas juos vis j tie ruskiai bus dėdę jau nušovę, xad jų, pasitraukian-
įtikinėjo, kad iki nakties visi vokiečiai tikrai praeis. Čių, neišduotum... 
Pagaliau jis jiems paiūlė valgyti, bet jis tik paprašė! £/9ųf 4į*i£laųl 

i 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont , I1L, - — Prieš krautuvių prekiavi-

j mą sekmadieniais griežtai pasisa-
l kė vietos vysk. Bernardas Flana-
i gan. 

— LB Worc. apyl. v-ba pa
skutiniame savo posėdyje pasky
rė 15 dol. "Draugui*' ir 10 dol. 
"Bridges". 

— Neužmirškime, — ne tik 
Į švenčiu; proga, bet ir visada, liet. 
iaikrašr's ir knvga yra geriausia 
dovana. 

].B. 

PARAMA ALGIRDO 
BRAŽINSKO MOKSLUI 

u/euiyau aj*»v*u-o.c iakaiufU, ėau-
pos' reikalą. Reivydas pažymė
jo, Kad Algirdas Bražinskas 

Penkiolikos metų lietuvis jau- j yra ;jaunas, gabus lietuvis pat-
nuolis staigių gyvenimo posūkių j rlotas, galįs daug pasidarbuoti 
išrautas iš gimtosios žemės, še-įifetuvių tautos labui. Anot jo, 
šerius metus izoliuotas visiškai < investavimas į Algirdo Brazins-
svetimoje šalyje, septynerius %o mokslą' grjš šimteriopai. 

Lnž. Edvardas Praninskas 

VEIKLA 
\ t ED. P R A N I N S K A 

Brockton, Mass. 

PRIMICIJOS 
Parapietis Jonas Prūsaitis, Šv. 

Kazimiero kolegifės Romoje auk
lėtinis, sėkmingai pasiruošęs ku
nigystės pašaukimui, a nyko i 
Brocktoną, Šv. Kazimiero par. ir 
pas tėvą Danielių. Klebono kun. 

metus iš eilės pergyvenantis 
mirtinus pavojus bei nepapras
tus sunkumus kelyje iš paverg
tos tėvynės Lietuvos j laisvę. 
Toks yra Algirdas Bražinskas. 

Už jo pečių didelis patirtimi 
ir nugalėtomis kliūtimis baga
žas, tačiau ir prieš akis jam dar 
ilgas kelias. Koks tas kelias 
bus ir kur jis tą jauną tautietį 
nuves, negali nerūpėti kiekvie
nam lietuviui, kuris bent kiek 
sielojasi lietuviško jaunimo ir 
aplamai lietuviškos veiklos atei
timi. 

Grupė jaunimo ateitimi besi
sielojančių Los Angeles lietuvių 
gruodžio 16 d. susirinko adv. 

Susirinkusieji lietuviai nutarė 
suorganizuoti Algirdo Bražins
ko Mokslui remti komitetą, ku
rio vadovavimui buvo išrinkti 
sekantieji asmenys: pirm. inž. 
Vytautas Vidugiris, sekr. Kazi
miera Matjošaitienė, vicepirmi
ninkai Rūta, Šakienė, Liudas 
Rėivydas ir Antanas Skilius. 
Komiteto pagrindinis tikslas 
yra telkti reikalingą finansinę 
paramą Algirdo Bražinsko stu
dijoms UCLA universitete. Ko
mitetas savo atsišaukimais bei 
laiškais kreipiasi į viso laisvo 
pasaulio Hetuvtus savo aukomis 
šį kilnų tikslą paremti, o taip 
pat organizuoti panašius komi' 

C L A S S I F I E D G U I D E 
l i S C I L L A N E O I * 

llllllilIlIlIlIlIlIllIlIUIIIIItlHlllllllllilIlIlIlt 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69th St., teL 776-1486 
ItlIlIlIlIlIlIMIIIMIIIIIttlHIIIIIIIIIIIIUIIIItl 

Žibutės Brinkienės namuose ir i tetus arba rėmėjų būrelius ki-
atidžiai išklausė Algirdo Bra
žinsko pranešimo. Jis papas* 

inžinierius i Petro Šakalio dėka Jonui Prūsai Į k o J ° a ? ! e " ^ ™»rtxnę sun- ^ auka* prašome siųsti šiuo Jaunas elektros 
Ed Praninskas, kuris čia persi- i čiui kunigystės sakramentą su
kėlė gyventi prieš kelerius me- | teiks vysk. Antanas Deksnys 
tus, dabar pradėjo domėtis de-jl978 m - savsio 1 $ ^0 vai. ry-
mokratų partijos veikla. lietu- to Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
viai. lenkai ir kiti to miesto apy- j Brocktone ir sekmadienį, sausi" 
hnkėje džiaugiasi, kad lietuvis i 8 d., 3 vai. p.p. — Primicija, 
kandidatuoja į komitetininkus. į ku™s metu pamokslą pasakys 

' Šv. Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. L. Tulaba. 

kią padėtį ir troškimą siekti f adresu 
mokslo. Okupuotoje Lietuvoje 
jam buvo užtrenktos durys į 

tose vietovėse. 
Visus laiškus, pasiteiravimus 

R L A L H S T A T B 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

1 

M I I i i i i i i r t i i i i 
PACK.*«iE E2LPRB8S AOfcSOT 
HARUA NORElKIENfc 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pagetotaajamai gerom 

preke**. SaasaSaa ii Baropo» m 
2608 ** «l» St.. Cbfcago, W. 

TU.. — WA i-2787 
* I M M M 

1IH!IIIIUIilll!IIU!llllll!IUIillllinilt!!imit Į 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 

Algirdo Bražinsko Mokslui 
Remti Komitetas. % adv. Nida 

universitetą, nes jo senelis žuvo z Brinkis, P. O. Box 6093, 

4 vicaetų mūras Ir garažaa. Mar
ąuette Pke. Naujas gazu Šildymas. 
Našlė atiduoda už 38,8000. 

Paiįrfmas. 5 kamb. 18 metų mūras 
ir piratas. Cantr. oro šildymas ir vė
sinimas, {rengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimtu Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. 

Mana. 2-jo ***** • kantar*. 2 
auto mūro garažas. Gabių ntsloi 8*11 
boti atnaujintas. Marąuette Pke. Kai-

j $26.000. 
IMdella mūro bungafcnr ant plataus 

į sklypo. Gaza šildymas. Marųuette 
! Pke. $25,750.00. 

M bary. ,ivajfcingaa tettro aemaa 
j ac»e S22J0O0 metinių pajamų, naujas 

stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gelsvų plytų, 18 me-
, tų modernus namas b? ekstra dkietos 

tr vfcįkuoj&m* j „^^ g a r a ž a s . Įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam basmoote. daug 
kitų priedu^ Greit gslhną užims — 
vartas $80,000 

Grąžas Blatas sklypas k 
Marcruette Pke. Vertingas pirkėjui 

HELP WANTC3> — VYRAI 

L Y D I S H U A L MAlNTIuN'CE 

General Machine Maintenance with 
šame Lathe Esperieiice. Mušt have 
natūrai Mechanical Aptitude and 
good references. 

Phooe _ 737-850© 

IŠNUOMOJAMA — FOfc KENT 

For rent — S ra*, taeated apt. 
§757 S. Artesian. $175.00 per man. 
Call 927-1094 

visų rūšių 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
atiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiifiimiHiiiiHiiinntiB 

Daugiau kaip 2400 piliečių pasi
rašė už jo kandidatūrą. 

Edvardas Praninskas, kuris 
yra 35 metų amžiaus, vedęs 
Mildą Juodvalkytę, augina trijų 
vaikų šeimą. Jis gyvena 434 
Keepatavv St., Lemonte. Jis 
yra lankęs Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapinę mokyklą 
Marąuette Parke, De La Salle 
aukštesniąją mokyklą ir Ulinois 
Technikos institutą. 

Šiuo metu jis dirba Common-
wealth Edison kompanijoje, yra 
Lemonto L. Bendruomenės na
rys ir Ulinois Lietuvių Preky
bos rūmų narys. Priklauso Šv. 
Cyril ir Methodius parapijai. 
Rinkimai vyksta 1978 m. kovo 
21 d. K. 

VVorcester, Mass. 
TRUMPAI 

— Worcester LB valdybos na
rys Kazys Čėsna, prieš kelias sa
vaites ištiktas širdies atakos, gy
dosi Šv. Vincento ligoninėje. Š u o 
metu jo sveikata pagerėjusi ir 
tuoj. po švenčių žada grįžti na; 

— "Prieššventinis žvilgsnig-; i 
Lietuvą" — tokiu šūkiu Vyčių 
116 kp. gruodžio 7 d. Aušros 
Vartų par. salėje suruošė rengi
nį. Vyč ų pirm. I. Tamulevičienė 
rodė, kaip Lietuvoj šiaudeliais 
puošiama eglutė. Čia pat buvo 
išstatyti lietuviški dirbiniai, par
duodamos liet. kalėdinės korte
lės h* pyragaičiai. 

— VVoreesterio ir jo apylinkių 
mokyklų mokiniams (Vyskupo 
Fondui) pravesto plakato pieši
mo konkurso laimėtojų tarpe mi
nimas ir Šv. Kazimiero liet. m o 
kyklos mokinys Vytas Bazikas. 

— LB v-bos pirm. V. Židžiū-
nas rr jo sūnus Rimas Zinas, 
gruodžio 21 d. išvyko į Australi
ją. Pakeliui kelioms dienoms su
stos Los Angeles ir Havajų salo
se. Australijoje numato išbūti 
kelias savaites, sutikti N . Metus 
ir susipažinti su vietos lietuvių 
veikla bei aprankyti gimines. 

— L L D vadovybė rengia v i 
suomenei įspūdingą Naujų Me-
tųsutikimą Maironio Parko patal
pose. 

— Aušros Vartų lituanistinės 
mokyklos mokinių Kalėdų eglu
tės įdomus renginys bus sausio 
2 d. Aušros Vartų par. salėje. 

— LB globoiamas tautinių šo
kių sambūris "Žaibas" pilnai pa
siruošęs naujų šokių pasirodymo 
renginiui, kuris įvyks sausio 2 2 
d. po cepelinų pietų, Maironio 
Parko salėje. Bilietai jau platina
mi. ( 4 dol.) 

— Neatsiradus, pakankamai 
'd"a*yv t̂> suaugusiems skelbtų !:e-
favfų karbos kureų, šį semestrą, 
Burncoat Senior High patalpose 
n e b ū v a 

Tomis dienomis bus daug sve
čių: vyskupų, kunigų. Tikėtina, 
kad daug suvažiuos ir lietuviš
kos visuomenės iš plačios apy
linkės ir toliau. Juk ne tik para
pijai, bet ir visiems lietuviams 
— didelis džiaugsmas sulaukti 
lietuvio kunigo, ypač šiais pasi
metimo ir netikrumo laikais. Tu
rime dėkoti Dievui už tokią di
delę šventę ir susirinkus melsti 
Visagalį naujų pašaukimų. 

R. 

kaip partizanas, o tėvelis buvo 
persekiotas už patriotinę veik
lą. Dabar jisai p o sunkių egza
minų y r a priimtas į UCLA 
(Univers i ty of California at Los 
Angeles) ir nori studijuoti 
teisę. U C L A yra viena geriau
s ių aukštųjų mokyklų, kur pa
tenka tik gabiausi studentai. 
Tačiau mokslas t ena i yra susi
j ę s su t a m tikromis išlaidomis. 
B e to, y r a pragyvenimo išlai
dos . Algirdas Bražinskas ne
turi darbo leidimo ir todėl ne
gauna jokių pastovių pajamų. 
T a d be broliškos l ietuvių visuo
menės paramos jo kel ias j moks
lą būtų neįmanomas. 

Susirinkusieji L o s Angeles 

Torrance, CA 90504. 

ŠACHMATAI 
— Pasaulio pretendentų rung

tynėse Belgrade, buv. pasaulio 
meisteris Borisas Spaskis lai
mėjo pirmąją partiją iš pasi
traukusio iš Sovietų S-gos dm! 
Viktoro Korčnojaus, būtent vie
nuoliktąją mačo partiją; kiek Į 
sušvemindamas mačo padėtį, 
kuri yra 7—4 Korčnojaus nau-
dži. •"Korčnojui betrūksta 3*4 
taško, kad laimėtų 

iiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiitiuin! 
įvairiu prekln pastrinlcbnM aebrmav 

gitu a tnoaa asąsPUn 
OOSMOS PARCKLS EKFRZS8 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
SS33 8. Oaltrted St . Cfttfcago, m. «6«ąM 

2501 W. SSth St.. Chteago, HL SOSM 
leit-f.. S2&-9737 — 254-SS90 

Vytautas Valantma.s 
luiimillllinmilllllllillllllllllillllllllllllll 

Iž&ttom. Sy2 kauik butas. Naujai 
dekoruotas. Skalbykloj plovimui 
mašina ir džiovintuvas. Geras su
sisiekimas. Kreiptis į — 

Paulą teL 656-1777 

2818 WEST 64TH STREET 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
butas. $196.00 mėn. 

McKEY & POAGUE 
TeL — 239-0990 

Valdis Real Estate 
2625 West l įst Street 

Tel. 737-7280 ar 737-8534 

10% — 20% — 30% plglM motMt 
oi ajKlraadi» nuo agakem ir •ntoano-
btilO PM 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S20SH WCH* 9.',tb Strcst 

Oilcago. nitoot. 
TeL — GA 4_8«54 

Mūro bancalow. 6 kamb. ( S miee;.), 
30 p. sklypas. Naudas šidlymaa Pa
likimas. Tuojau gaišina užimti, 
65-ta ir Artesian 

SIMAITIS REALTY 

2951 W. 63id St., 436-7878 
«H»IIIHHimHIIIHIHIIIIIHIIIHIHIHIimtli 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ii kit&s kraštus 

VKDZINSKAS, 4065 Arehe* Ava 
Chkmgo, OL 606S2, teleC 987 

MARQUCTTE PARKE 
S kamb. mūrinis. Gazu Sildrmas. 

Garažas. $16,750. Arfa 71-os ir 
Campbell. 

Ir J bukBL Ga-
— 1S78 U S C F Yearbook niro ] nilltllTlllinillllIlllllllinillliniiiiUiiiiilll i ax Sūdymas, tartim $40.000. Arti 

~ — n-o» tr CaHforaia. 

D Ė M E S I O ! 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Pamoto — 
DlpL teis. Pranas Salas 

Testamentai m legališkemis 
formomis bei afidavltals 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas h* jų galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
veikiančius įstatymus, bet ir Vo
kietijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 

. Nepriklausomoje Lietuvoje 

-DBAUG1F* 
sausio pradžios bus ga l ima g a n 
t i Iš USCF, 189 Rt. 9 W, New 
Wmdsor, N. Y. 12550. Kaina 
2.wa©t 

— A.TAUALPOS tarptautinį 
turnyrį Eąuadore laimėjo dm 
Ząicev (Sov. S.), JAV dm Bis-
g^iatėr antras 8 tš., 3—4. dm 

liiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiit 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Talana S«IHM tr nudeda iiss«na p» 
6to6. Pigtel Išvalm talpcri aijrtmtmm b 
perdirba dei daia. Idedn i ••i i i— kfl 
lytavijj-. Kreipti* — 

A. BANYS — TeL 447-8806 
iniiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiHHumiiHiuiuumi 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

iniinnnmnimnmiinimwnnnimmy 

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

ApdrauHfesA perknuistynsae 
pvaiTta atetomo 

Cla^'elande Buciki ap^pirkimo oentre Žalgirio kp. šauliai papuošė, lie
tuvišką kalėdinę eglute. Matyti Mikulskienė, čiuprinskienė, Ješmantie-
ne ir k't. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CLEYELANDO ŽINIOS 

Tarjan f JAV) ir kubietis Er-
nandės po TVš taško. 
: mr y y "paKianskas, UI., 
įvardintas antruoju JAV mei
steriu The Chess Correspondent 
Birnalo Dec. 77. paskelbtam 

| QCL^.' Ratings meisterių sąra-
į « j . į. R." G. Gross 1427, V. V. 
[PalSftuskaa 1332^ R. A- Cav'f ord 

^ 2 ^ L. R."L«dgerwood 1293 ir «JMM««MHHHWMWIMW 
^ «i»iiau, V. V. Palčiauskas 
šiuo BTetu rungiasi abiejų pa-
sa^n^KSf^BpbniteneiJrių -pirme-

reL _ 376-!8»2 arias 
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M O V I N G 

SERfiNAS perkrausto baldus ir nybių baigmėse: J A V Roman- j ^ t u s daiktus. Ir iš toH miesto lei
dos eilėse (V lentoje) ir a s m e - ' dimai ir pilna apdrauda. 

Veikla su amerikiečių profesi
n ių šokių kompanijų žmonėmis, 
piniginių fondų tvarkytojais yra 
varginanti, reikalaujanti daug lai 
ko ir darbo. Jei didžiausia rūpes
čių dalis tenka Grandinėlės vado
vybei — reikalų vedėjai, dalis pri
dėtinio triūso tenka ir grupės šo
kėjams, muzikantams. Jiems rei
kia ne tik pasiruošti viešiems pa- aton CC. 

SOKHJ A N S A M B L I Ų 
SĄJUNGOS NARYS 

Ohio Šokių kompanijų sąjun
gos. (Association o i Ohio Dance 
Companies) prezidentas. Gerald 
Ketelaar laišku pranešė Grandi
nėlės reikalų vedėjai, kad Gran
dinėlė yra skaitoma pilnateisiu 
sąjungos nariu s.u balsavimo tei
se visuose organizacijos reikaluo
se. Kartu sąjungos prezidentas 
reiškia pasitenkinimą Grandinė
lės įsijungimu į O h i o valstijos šo
kių kompanijų bendrą veiklą. 

Ohio šokių kompanijų sąjun
gai priklauso tokios profesinės šo
kių organizacijos, kaip "Cleve-
land Ballet", "Cincinnati Baf-
let", Dayton Ciy ic Ballet" ir ki
tos. Iš tautinių grupių — Grandi
nėlė ir kroatų "£iv i l i ' \ 

Jau eilėje metų Grandinėlė 
ieško kelių ir b ū d ų plačiau pasi
reikšti Ohio valstijos, o ir viso 
krašto visuomenėje. Kartu siekia 
meno pasaulio žmonėms rodyti, 
kad tautinių grupių veikla šo
kiais, muzika nėra, kaip daugelis 
oficialių asmenų dažnai gahoia 
ir tiki, tik uždaras, parapijinis 
"veikimas, bet kai kuriais atvejais 
yrą rimtas, pasišventusių Įmor.ių 
i^rbas, pąs:rel$fcęs viešuiriofe įau 
ir'siėr.iš^aissokio, muzffcds sceni-j Šoč kejiu -tikslų pa!fW it Jidje 
niais pasmxiyj*ia§s, kuriį yrai ver- j Sėmėje lietuviško šokto z^m^.' 

>1i u vilstiios fin* risž^y "pŽrtoaoi * "graMŽfneiž * 

ninių pasaulio pirmenybių baig-
į mėje. 

— Bostono MET lygos pir
menybėse 1977-78, Sp. Bostono 
LPD šachmatininkai, kurie su
trumpintai vadinami fithuanian, 
turės tokias tarpklubines rung-
tyaes: vasario 3 d. su TUFTS 
univ., vasario 10 d. su Harvar
do univ., vasario 17 d. antras 
rungtynes prieš Tufts, kovo 3 
d. su M1T, kovo 1& d. su Boyl-

TEL. — WA 5-806S 
IUMHU1MHIMIIHHHHIIMIIIIIHIIIIIIHIHIIII 

M. a, Š I M K U S 
v* rrAdR* P U B U C 

I \OOM>. TAX SCMVKm 
4188 So lfcphis>m>s\ tek M4-74M 

Taip pat daj-omi VERTTMAJ. 
OI MINT V tfkvteUmat. pUdoml 
PBLIETTBftS PRA5TUAJ tr 

kitofci* blankai 

sirodymams, bet ir geriau pasi 
ruošti, kad būtų įžiūrima sceni
nio spektaklio metu ir meninis 
šokio apipavidalinimas. Tuo tiks
lu gruodžio 17,18 d. Įvyko Gran
dinėlės šokių technikai skirtos 
studijos, kurias pravedė Jaunutis 
Puodžiūnas iš Chicagos. Susido-; 
mėjimas šokio technikai skirtu 
darbu buvo puikus. Atsilankė net 
kitų grupių svečiai. "Shaleyet" 
žydų centro šokėjų grupės mo
kytojai darė nuotraukas, užrašė 
pasikalbėjimą su Jaunučiu Puo
džiūnu, ir tą visą tą 2-jų dienų 
šokių studijų medžiagą pristatys 
"Ohio Art Council" žmonėms, 
tuo parodydami tautinių šokių 
grupių rimtą darbą, meninį sce
ninių pasirodymų ruošima. 

G-indinėlė tiki ir ateityje, su 
daugelio" 'žrr.oru.ų pagalba, eiti 
p'aliu, gyvu š6lč:o scerJ?r.& Acr 

į VV ,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KX 

MAMŲ APSITVARKYME 
Ruostares fca perstatyti. pmkefetL 

ataaujintL Garsią. Viduje ar M lanko 
namo. Roptaat&s? Visuomet eis Jus* 
«u patyrimu, už pneiaamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. v. vasaro 

» « 0 0 * 0 « 0 0 0 ' > < y > 0 0 < X > 0 « 0 0 0 6 « « 0 ' i 

Visiems sėkmingų 1978 metų. 
Kazys Merkis 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RABUO gEBIOŠ VALANBOb 

V»o» prozrnmn* M W 3 P \ . 
Lietuvių kalba: Įrs»iHy»n nuo pirma
dienio iki per.ftedtanio 12:30 — 
%:00 *al popiet. — šeštadienį ir 

•ekmad. nuo 3:30 M (rr30 v - ryto. 
Tetef.: VrBnaIoek 4-2423 I gražus paprotys. Biznieriai jas pla-

149© A M. j fiai naudoja. Bet tmka ir visų ha> 
1 1 » S. M % PLETO'OOD A VE. i mų atstovams turėti grafitan via-

CBKUOO, UJU 0 M 2 * ! tinęs korteles. 
Kreipkitės J "Draugo" admmis-

: tradją visais panžiais re&aiaia 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mo 

Valdymas 
Draudimai — Tat 

CDiaosi gyventojai prsAomi pridefl 
' dar S pnm. 

REALTY 
J. 1 A C E V I C I U S 

•UB So. Kedeht Assv — 

9UB; be to? fonna — $3.00. 
t » esntoa perwkm«imo Maidosas 

M. I. S. 
MABQUETTE PARKE IR 

TtBFVĄMAMSŪOm 

Budraitis RedfyCo. 
DRATT>OtAI rvAmrrj BCAIŲ 

8CTC NTJOMAVatAS 

4243 W. 63ng SL, t e i 767-0806 

Į S I G Y K I T E D A B A I 
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Popular LMmanian 

swo 

PATTKSLJMTA TR PAGRASINTA 
LAIDA 

ftiom dienom Drauge spaustuve 
i teleido septintą laidą stos poplia-

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey. New York ir Conaecti-
eut lietuviains! 
Kas šeštadienj nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 
fe.,' AM ir 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
14«7 Force Drive 

Mountaimidt. NJ. V7WZ 
. T e L 232-5505 (code) 201 

. Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
Tš Seton Hali Universiteto radijo sto-
«es fNew Jer«ey WSOU. 39.5 meg. 
IM) Ph-mad 7-^0-8:30 vai. vakarą 

{Vadovauja prof. J. Stukas) 

VIZTIt \ n ; K O B T E U U B B K A U ) i *** v W m o ksygof- J- Daužvardie-
v v " - M * / m ~ v ; n* ^ psAiksllno ir psgraitao i lą 

— o — '• laida naujais paruosisaaia. 
xn « ^ _* u *-* ^ gerfauam dovana naujom 
Vertinių j«»tel iq nandoj^naa yra j fanonom ar marOom. Daugelis ąjp. 
_ , . „ . .^,„^».-„ D. dovanoja kitataučius supaidndin-

IIIIIIIIUIIIIIIIIHHM 
ANDRIIJ8 NOBIMA8 
<<SANTAKA,' 

lo-ka BOTebu Q jh trys buvo pre 
rOjm***. Gražiai Mialli. Š04 pnsL. 
MTT m. Viršelis dafl. Giedros Tre-
flfljnftfra, Kaina su perrcnri-pu 
SAaO. Uissky^us. tlusti; 
Dsuucua, «Mtw. 
•• •.,w„„n><„n."™ttu.i.ini....u»..».. 

A redmnks skelBtls dissL DRAUGE; 
ne* tie pla^svnnlsJ skaitomas Ua> 
luvlti dtaomsF^a, gi aksnasas] 
frū9 VIS vWsill0 pf m l * n i « 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra--

ma Naujoj .Anglijoj iš Stoties 
frNSR. 13« banga, veikia sekma-

• dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa-
sauftnių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo-
sas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis į Battic Florists 
— genų bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway. So Boston, Mass 
©127. Telefonas 268-0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

Aidas tarp dangoraižiu 
O. V EVPTO 

Tremtinių, ką tik atvykusių \ 
' Ameriką, gyvenimo aprašymas. 

kuris atitikti fteugUBaftB prisimini
mus. 

Pirmieji įspūdžiai šiame sveti
mame krašte, sutiktos čia proble
mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa
kojami RetuveS naSlės lūpomis kw -

Knyga yra labai graSai |rttta b į ri atvykusi gn trimis vaikais atss -
sn spalvotomis finistraeikansi La- , giast čia sukurti jiems ir sau ateit;. 

darni juos su UetnvsGlcB mautu Ir 
virimu. 81 knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
tatau&ų darbo vietose tr organia- Į 
etjoaa. 

bai patogi varto^nauL 
Užsisakykite palto* 

l*BATJQkAS» Knygfj 
«M9 W c * * g a i * t 

I d o a r s . fflhiots mga* 

gt-OO. Pridekite 90 ', fwtus 
pašto Isuudoma. Ulinois gyvento-
iai pridekite *> r#mtų mnk»^Hiwii 

Reaiūa vaizdai, kasdieniška kalba, 
lengvas stflius neturi jokių vargi-
tjstnčiio nuuimenu. knygą paverčia 
lyg petiee skaitytojo autofciograS-

DSACGE 
Xs! gr*4 dovaaa famBu 

h 

- * * & Wt ">, ,MI»»tM«l<yttl»lllt«>MtwiMH>M_t»»>t<»/>l 
jįlJSĮOh State gvyentojąl rurf~prir 



LIETUVAITE PERBURIAVO ATLANTA 
B. STUNDŽIA 

(Pabaiga) 
Panamoje i r Kozumelio saloje 

Iš San Blos salų nuburiuota 
f Panamos kanalo zoną. Ten bu
vo išsiskirta su jachtos nuomi
ninkais, nes tarp jų ir įgulos ne
buvo gerų santykių. 

Cia kaip tik, papildant įgulą, 
a i užlipau ant jachtos. Net išsi
žiojau, kai susipažįstant graži 
šviesiaplaukė prisistatė — Aldo
na — tikrai tuose vandenyse ne
sitikėjau lietuvaitę sutikti. 

Iš Colon — Cristobal pasuko
m e kursu į Meksiką, Kozumelio 
salą. Laike kelionės sraigto ve
lenas net du kartu atsiskyrė nuo 
varklio. Antrą kartą viduryje 
nakties. Ir blogiausia, kad atsis
pyrė į vairą ir jachta pasidarė ne
valdoma. Niekas nenorėjo naktį 
lįsti į vandenį, kur galėjo pasi
maišyti ryklių. Po ilgų ginčų 
vienas išdrįso tai padaryti ir jau 
auštant vėl sraigto veleną pavy
ko p r jungti prie variklio. 

Į Kozumelio salą atburlavo-
me prieš Velykas. Čia pasikeitus 
įgulai vėl išeita į jūrą kursu į 

darni surasti laivo vietą, turėda
vo miklinti smegenis, apskaičiuo
dami. Turtingi buriuotojai net 
įvairias elektronines navigacijos 
įrangas, kaip antai Loran' Ome-, 
ga. Omni, Decce ir panašias įsi
gyja. Turint tokas įrangas, ne
reikia nei saulės nei žvaigždžių 
matyti. Laivo vieta gali būti 
nustatoma bet kuriuo laiku ir 
daug tiksliau negu naudojant as
tronominę navigaciją. 

Azoruose 
Dabar vėl grįžtame prie Aldo

nos ats'minimų. Azorai, jos nuo
mone, yra gražios salos, pilnos 
gėlynų, kalnuotos. Ypač jai pa
tiko namai, atrodė lyg atvirutėse 
nuspalvinti. Azoruose visada ran-1 (Atkelta iš 3 pusi.) 
dasi praplaukiančių transatlanti- m e t u s , bet nematote kaip jie at-
nių buriuotojų. Labai draugiškas rodo. 
buvo anglų buriuotojas, kuris su Į 
9 metrų ilgumo jachta, netu-Į ~ T a i » » d ė d ė > galime 
rinčia variklio, per 54 dienas at- m e s J»° s pamatyti, kad jie yra 
buriavo iš Rio de Janeiro. Susipa- "nematomi? — paklausė nustebęs 
žino ir su viena olandų pora. ku- Rimdžių Jonas. 

Vilniečių kūčiose Chicago je Antanas Stankus, vyriausias amžium. 
uždega dvi žvakutes. Vieną žuvusiems savanoriams kūrėjams, partiza
nams ir Sibiro kankiniams, antrą prisiminti mirusius šeimos narius. 
Prie kiekvienos žvakutės padėta po tuščią lėkštutę Nuotr. A. šeštoko 

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE 

— Kai aš buvau jaunas, tai 
Naujuosius metus sutikdami mes 

ri buvo bebaigianti savo 3,5 me
tų kelionę apie pasaulį. Jie turė
jo eilę gražių skaidrių ir nuo-|Vieną aprėdydavome senųjų me-

Fioridą. Aldona prisimena apie * * £ * n e t P*" uraganą padarymų seniu, o kitą gi naujųjų metų 
jūros paukščius, kurie iš S * ^ « « « H k ^ ^ ^ { 3 ^ 5 * metų sems 
kur atskridę nutūpdavo ant jach-! * ^ t Q n n e t ^™° v ė J° gar- būdavo apsivelka sena sulopyta 

j s u s . skranda ilgumo beveik ligi žemes. 
| Azoruose, viena iš įgulos mer-įPo smakru pasiriša ilgą kanapi 

nebeburiuoti r»ę barzdą ligi kelių 

kažkas šūktelėjo: "Mergiotės, ait-1 DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. gruodžio mėn, 30 d, 
'varas atlekia!" Simano močia """ — — 
I skubiai ištraukus iš krosnies bliu-
Į 

jdą šiltų virtinių ir riebių vėdarų, 
į nuskubėjo aitvarą pasitikti su 
skanumynais. Nunešusi pastatė 
užkandžių bliūdus ant prieklėčio 
ir vėl grižo trobon. . 

— Tuo tarpu aitvaras suko ra
tą aplink mūsų kiemą, ieškoda
mas v;etos savo gėrybėms paberti. 
Tik žybt. tvykst staiga pasuko į 
kaimyno Šlapš'ų kiemą. Gerai Įsi
klausę girdėiom, kai aitvaras per 
kaminą Šlapšiams auksinius žėrė.! 
O Šlapšiai turėjo jau suaugusias į 
bent tris dailias, gražias mergio- ; 

tes, sakytum, lelijas, kurias jau 
ne vienas bernas dabojo, kad kas 
nors nepagrobtų. 

— Tai l a m e laimužė dabar 
nušvis mergiotėms, tai žvangės 
Mėsėdy piršliai, taip visi kalbėjo • 
iki užgavėnių. Bet Šlapšys ne- j 
skubėjo išleisti mergaičių. Jis vie
na ranka krovė kračius, o kita -
pastatė naujus pastatus, prisipir
ko gyvulių, nusausino laukus ir 
dabar vienas turtingiausių ūki
ninkų yra mūsų apylinkėje. 

Baigę kalbas, linkėjome vieni 
kitiems gerų metų ir sk:rstėmės 
namo. Paviešėję dar porą dienų 
Dusetose, grįžome atgal į Kauną. 

Vyt. Kas. 

tos. Metais vėliau, man buriuo 
jant su ta pač :a jachta iš Hon
dūro, vienas paukštukas net ant 
galvų mums tūpdavo. Pasiekus 
Fort Lauderdale, įgula vėl pasi
keitė. Aldona išvyko į šiaurę pa
siieškoti rudens metui darbo. Tas 
jai pavyko ir birželio m. 26 d. vėl 
atsirado ant jachtos Bermudos 
saloje. 

Kelionei per Atlantą įgulą su
darė keturi, jų tarpe Aldona. Po 
14 dienos buriavimo jachta pa
sakė Azorų salas, maždaug už 
2100 jūrmylių nuo Bermudos. 

Kelionėje nieko ypatingo ne
įvyko, oras buvo neblogas. Sun
kiausia gal buvo kai kuriems įgu
los nariams apsiprasti su apribota 
judėjimo laisve jachtoje ir su vie
nodumu. Laiko praleidimui kiek-
venas iš įgulos pasirinko sau ko
kį nors projektą ar uždavinį. 
Daug buvo laiko mąstymams. 
Kapitonas davė navigacijos pa
mokas su astronomine navigaci
ja imamai. Aldona nusprendė 
rimtai pramokti navigacijos me
no, nes būdama kapitono padė
jėja, turėjo būti pasiruošus jį pa
vaduoti. " 

Apie navigdc:ją 

Kalbant apie navigaciją norė
čiau keletą savo pastabų pridėti. 
Sausumos žiurkėms navigacija, 
ypač astronominė, atrodo lyg tai 
daugiau būtų astrologija, negu 
astronominiai apskaičiavimai. Iš 
tikrųjų, jei kas moka sudėti ir 
atimti, bei sugeba skaityti auto
busų ar traukinių tvarkaraštį, 
tas nesunkiai gali pramokti astro
nominės navigacijos. Per dešimtį 
minučių, galima nustatyti laivo 
vietą. Reikia tik žinoti sekundės 
tikslumu laiką, turėti sekstantą ir 
su juo mokėti išmatuoti šviesu
lių aukštį virš horizonto. Prie
do dar reikia turėti jūrų astro
nomini metraš t į i r azimuto ir ap-
skatčiuoto šviesulių aukštumo 
lenteles. Azimutas skamba paslap 
tingai, bet tai ne kas kitas kaip 
skaičius, rodantis kurioje krypty
je šviesulys randasi. Tai ir viskas 
—svarbu, kad tik šviesuliai ma

tytųsi. Šių laikų jurininkai yra 
beveik t inginiai Jiems visoki ap
skaičiavimai dėka darbščių- as
tronomų yra parengti. Bereikia 
tik reikiamą lentelių puslapį at
siversti. Jokių trigonometrinių 
funkcijų, net logaritmų nerei
kia. Tik senovės jūrininkai, norė-

gmų nutarė toliau nebeburiuoti nę barzdą ligi kelių. Ant kupros 
ir su keleiviniu laivu vykti į Por- po kailiniais prisitaiso didelę kup-
tugaliją. Atrodo, kad ji nepakėlė ra. ir eina pas :ramšciuodamas 
to vienodumo, o ko nors mokytis kreiva lazda. Kitas, kuris nuduo 
nenorėjo, davo Naujuosius metus, apsirėdy-

Idavo jaunikaičiu - ginkluotu ka-
Kelione į Angliją \nu^ a t v y i K u s i u g k o k i o s n o r s k a r a . 

Po savaitės, paleistos Azorų lystės. Vidurnakčio gaidžiams 
salose, jachta su trijų asmenų pragydus, būdavo jiedu abudu 
įgula vėl pakėlė bures kel'onei į susitinka ir smarkiai susivaidija. 
Angliją. įgula, nors ir maža. bet žinoma, Naujieji metai Senuo-
buvo gerai susigyvenusi, todėl lai- sius nugali. Senieji metai susilen-
kas greitai bėgo. Buvo visokių kę parymo ant kreivos lazdos, ir 
dienu. Kartais turėta gera vėjas, rrašo dar pasigailėti — leisti 
bet buvo dienų ir visai be vėjo. bent vieną dienelę pagyventi. 
Vieną dieną, nutarė net maudy- Negailestingieji Naujieji metai 
tis viduryje Atlanto. T a proga net įrodę senųjų blogumą čiakšt, 
Jachtos šonus apdažė (dažais, ku- čiakšt keletą kartų kerta šakali 
r'ais galima vandenyje dažyti.). 'niu kardu, o senieji metai bema 
Žinoma, tokių dienų, kada vėjo tant ir nuvirsta trobos asloje, 
visai nebuvo, pasitaikė t k keletas. Bernai supuolę, tabalai už kojų 

Buvo didelė šventė, kai pavy- nutvėrę išvelka senųjų metų die 
ko pagauti 7 kg. žuvį. Buriuojant dūlį į priemenę, kaip niekam ne 
visada tempiamas volas su kab-; naudingą daiktą. Grįžę apsp :nta 
liukais. Tik bėda, kad blizges daž- Nauiuių metų karalaitį ir prašo 
nai nukanda rykliai ar prarvja ba- iš jo dovanų ir visokių gėrybių, 
rakudos. Bet karta :s pavyksta ir 
gerą žuvį pagauti. Dažnai laivą 
apląrikydavo delfinai, kurie grakš-
čiąj nardydavo apie iachtos prie
kį. -Rečiau tekdavo^ banginius pa-
tnatyti,- bet tik iŠ toliau. 

Anglijoje, pirmas uostas, kuris; mą 
buvo pasiektas — ta ; Falmouth. 

naktį, kaip sakau, vakaroję išėjo
me žvaigždžių žiūrėti. Ogi, tik ū-
mai kažkokia šviesa, pašvyst, ir 
apšvietė visą Dusetų padangę, sa
kytum, dangus atsivėrė. 

— Tai gal kokia šiaurės pa
švaistė pasirodė, — nepasitikėji
mą reiškė vienas berniukas. 

— Kur ten bus pašvaistė, — 
toliau savo tvirtino seniukas, kai 
bematant ži-ži-ži-ži ir pakilo iš 
užu Sartų ežero aukso raudonu
mo ugninis kamuolys. Kai iš tolo — Senatvės patarimai duoda 
žiūri, atrodo, lekia tiesiog mūsų: šviesą be karščio, panašiai kaip 
kaimo link. Nudžiugę visi subė- saulė per žiemą. 
gom trobon. Tik spėjom įbėgti. Į Marųois de Luc Vauvenargues 

A. t A. Anna Kamarauskas 
KAIRYTE 

Gyveno Chicago. Illinois. 
Mirė gruod. 27 d., 1977. 9:15 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje ir parapijoje, Kodžių 

kaime. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Petkus, žen

tas John, sūnus Henry Kamaras, marti Audrey. gyv. Tucson, 
Arizona ir anūkai: Margaret Cloutier su vyru dr Dean, gyv. 
New Haven. Conn., Phillip Petkus, Joann Petkus ir Patricia 
Anspach su vyru Allen. gyv. Tucson, Arizona, proanūkė Clarice 
Ann Cloutier ir kiti gimiės. draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 8-
Latuanica Ave. Lankymo vai penktadieni nuo 1 vai. popiet iki 
10 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštad.. gruod. 31 d. iš kopi. 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j gv. Jurgio parap. bažnyčia, kurioje įvyks ged. 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkaL 
Laid. direkt. Jurgis P. Rudminas, tel. 927-1138 

A A 
I 

JUOZAS GIRDVAINIS 
Gyv. 1144 N. 7th Street, CunUw, Indiana 

Mirė po ilgos ir sunkios ligos 1977 m. gruodžio 24 d 6 30 
vai. ryto. 

Gimė Lietuvoje, Tryškiuose. 
Vokietijoje gyveno Hanau lietuvių stovykloje. 
Palaidotas 1977 m. gruodžio 27 dieoą, Clinton, Indiana. 

Nuliūdę lieka sūirito 'Kęstutis ir Vytautas 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje 

kurias jis laiko užsimetęs ant pe 
čių dideliame maiše, tai mergai
čių nuaustų Įuostų, įva :rių mezgi
nių, o berniukų, padarytų medžio 
drožinių. Žinoma, vienas" kitas 
gauna gražią dovanėlę, patinka-

o kitas ir menką nepatinka
mą, bet tai jau nieko nepadarysi, 

T :: įplaukta rugpluėio 3 dienąj nes tas priklauso, kam kokia lai-
naktį po 11 dienų kelionės. | mė yra. Paskui Naujųjų metų jau-

Paflsėję ir pasitvarkę, apian- rikaitis, kaip laukiamas ir myli-
kėm dar daugelį pakrančių mies- mas svetys, sodinamas užustalėn 
telių ir kelioms savaitėms ršme-
tėm inkarą Temzės upėje, Lon
done, prie išdavikų bokšto. 

Čia Aldona užbaigė kelionę 
ir išskrido į JAV kasdieniniam 
darbui. Nelengva buvo vėl apsi
prasti su didmiesčio gyvenimu, 
tuo skubėjimu ir užterštu oru. 
Ji pasigedo paliktų jachtoje ke
lionės draugų ir nuotykių. 

Atlanto perburiavimas neparei
kalavo ypatingos drąsos nei pa
stangų. Tai buvo proga būti ar
čiau gamtos ir pažinti save. Nors 
ir negalima buvo numatyti oro iš 
kas dėl to nesijaudino. įgula pa-
anksto ir jo staigmenų, bet nie-
sitikėfo laivu tr žinojo, kad bu
vo pasiruošusi visam kam. 

BEVBBLY H H 1 4 G t U J T I « A 
Telef.: PB 8-48SS tr PB 8-08S4 
Taip pat naujoji Barboros Ir 

OeŪ6 TVishių krautu v* 
THE DABY STOBE 

918 &MrtfewMt Bvy, Oak U w 
ttL 480-U1S 

- GSUa vteotta progoms -

MTBfc METEOROLOGAS 

Profesorius Irranz Bauer — 
"pranašautojas oro ilgesniam 
laikui", sulaukęs 90 metų am
žiaus, mirė Bad Homburge, 
Kessene, Vakarų Vokietijoje. 
J is gimė Miunchene. St.-Blasie-
ne, fiwarcwalde. j is įsteigė me
teorologijos stotį, kur ilgus me-

būvo direktorium. Oro il-
laikui pranašautojo re

putaciją jis gavo 1965 raetais, 
kai Bad Hoirburge įsteigė i r 
vadovavo "Institut fftr 

(t). 

ir gerai pavaisinamas. 
—Tai kur dingdavo po visų tų 

apeigų Naujieji metai? — pa
klausė kitas. 

— Nagi va, taip ir likdavo, iki 
visi ima skirstytis namo. Beje, atė
jus naujų metų laikui, išbėgda
vome kiemelin žvaigždžių žiūrėti, 
savo laimužės spėti. Visas dangus 
būdavo spinksi žvaigždėmis nu
sėtas, tad ir rinkdavomės kiekvie
nas savąją, mėgindami atspėti 
kuri kam skirta. Matai. sako. iei-
gu Naujųjų metų vakarą savo 
žvaigždę atrasi, tai gali sužinoti 
iš jos. kokių gėrybių ji tau šiems 
metams žada. Ale kur tu atrasi 
ią tarp tokios daugybės įvairių 
žvaigždelių. Reikia akių nesumer
kus visą naktj spoksoti po atviru 
dangumi į žvaigždes, o tai pada
ryti labai sunku, kaip ir paparčio 
ž:edą atrasti. Taigi, kiekvienas 
paieško, pažiopso ligi gerokai su
šąla ir po to bėga į savo trobą, 
nes jau laikas miegoti. 

— Tai kaipgi, dėduli, ar pats 
nesuradai savo laimės žvaigžde
lės? — paklausė Rimdžiokas. 

— Aš tai nesuradau, ale atsi
rasdavo tokių, kurie apsivilkę tre
jais kailiniai*, jeigu tik išlaikyda
vo visą naktį akių nesumerkę. 
tai ir surasdavo savo žaviafflela. 

Naujų metų naktį gali laima 
sfiMti į- be žniffcdiių. Va. vieną 

A. t A. ROZALIJA VASINiS 
BARTKUTE 

Gyveno 3118 W. 84th Street. Chicago. 111. 
Mirė gruod. 28 d.. 1977, 10:56 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 62 m. 

. Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Marianne Cass. 
žentas Joseph ir Isabel Norkus, žentas Frank, 4 anūkai, 7 pro-
anūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus draugijai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Western 

Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 31 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero Betuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterjs, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

•(uiiiiiuiiHiniuiiuiiiiuiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiMiii-
MUMS tODYMS STUDENTAMS I 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS 1 
Kleistas minkštais viršeliais 

I kaina tik #8.00 
s 
I Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą Ir dažnai 
3 studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar 
5 Draugas išleido studentams papigintą laidą šio žodyno, kurį sure-
g dagavo VUrss Pttenitia. Kietais viršeliais šis žodynas kainuoja 
| $10.00. 
I Rašyklti! DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 
| Chicago, Ifl. 60629 

( (Malonėkite pridėti 45 centus pašte išlaidoms, b- mokesčiams, jei 
gyvenate Illinois valstybėj*). 
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Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

karias aprašo). DEMERECKIS savo knytioi©. 
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5 00 

B—— _ 
DRAUGAS, 4145 W. 63rd $•„ ttlttgO; III. 60625 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN ME. 

4 » < 
• • 

Trys M o d e r n i š k o s Koplyčios 
M a š i n o m s V i e t a 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 
Tel . 7 3 7 8 6 0 1 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lletinrlg Uidotuvly Dlretrttrlf Asoetacrjts Mariai 

ANTANAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S907 SO. UTT ANffOA AVK. N . V A r * 7-S401 

STEP0MAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir S0N0S 
8 1 1 W. 2Srd PLACE Tst. Vlrginto 74671 
9424 W. ROth STREKT TaL BFfrrtBc 7-1S1S 
11028 Soatlmest Hlglmsy, Palos Hllla, tm. Tai. 974-4410 

PETRAS BiaiONAS 

(M* SO. CALIFG2NIA AVK. LAffcjctto t-Sffl? 

POVILAS J. RIDIKAS 
tS54 SO HAI>TKD STREET r*a. r Aid* 7-isii 

JURGIS F. RU0MIN 

SSIS SO. LTTT AMT-A AVK T«L TAfdl 7-lUS-a* 

VASAI7IS - IUTKUS 

1440 SO. fiOfe Av«, ClOBBa ILL. 

» 
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DRAUGAS, penktadienis, 197? m. gruodžio men. 30 d. 

i x Ilgametis Chrysler auio-
I mobilių pardavėjas Archer Ave., 
i Stasys Balzekas. Sr., sveikina 
"Draugą" su šimtine Naujųjų 

, Metų proga. Balzasai noriai pa-
| tarnauja lietuviams automobi
listams ir uoliai dalyvauja lie- j 
tuviškose organizacijose. Stasys 
Balzekas buvo ilgametis Illinois 
Lietuvių Prekybos rūmų pirmi-

džio 3l d., dirbs :ki 12 vai. ninkas, o šiuo metu yra valdy-
Naujųjų Metų dieną, sekmadie- °°je. Jo sūnus Stasys, Jr., yra I Chicagos Mokslo ir pramonės muziejuje lietuvių pasi rodymas 
nį "Draugas" nedirbs. Pirma- s'eigėjas Balzekas Museum of 
Jienj po R Metų, sausio 2 d., Lithuanian Culture. Jis yra 
redakcija dirbs kaip kitais P r i e Chrysler automobilių par-
Šventadieniais, administracija davimo įstaigos. Stanley Balze-
bus uždarvta. 1978 net: 

X "Draugo" redakcija ir ad
ministracija. š'į šeštadieni, gruc-

iŠ ARTI IR TOLI 
• 

J. A. VALSTYBĖSE 
— CIevelande sausio 6 

I sikvietusios teatro grupę -Antrą 
j Kaimą", o Brighton Parko apy

sausio 6 d . l i n k ė guruojį tradicini vakarą, 
Ateities klubas rengia vakaro-! kxa!ixai6 meninę programą atii-
nę. Kalbės d r . prof. Viktorija; k o "Trijų ragelių" tercetas — 
Skrupskelytė tema "Lietuvos; m u 2^ R Pakštas, V. Vaitkus ir 
vaizdas prancūzų literatūroje", j ̂  Pakštaitė. 
Sausio 11 d. kun. Kijauskas 

KANADOJE j kalbės tema "Gyvenimas — ir 
kas toliau'", sausio 28 d. 

Nuotr. M. Xagio 

pi r . kas, Sr., yra vienas seniausių 
masis numeris išeis saask) 3 d. lietuvių biznierių Chicagoje. 
Pirmadieni "Draugas" neišeis. "Draugas" m didžiai dėkingas 

x Rima Jajmlevičmtė, pus- •* Jo dosnumą, 
mėtį studijavusi Waskingtone. x Žemaičia?,, aukštaičiai ir 
grjžo j Chicagą pas tėvus ir dzūkai kviečiami ši sekmadienį 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAMŲ SAVININKŲ 

KCPESCLU 
Marąuette Parko lietuvių na- i 

mų savininkai turi stiprią drau-j f J o s valdybos delegacija .p i rm. 
1 Juozas Bacevičius, nariai Ch. P 

namų savininkais peticijoj iŠ-1 ir kaimynais, kad prisirašytų — 
keltus klausimus. Pasitarime apsidraustų. Šios sukakties pro-
dalyvavo namų savininkų drau- ga kuopą sveikino parapijos kle

bonas kun. Antanas Zakaraus
kas, centro valdybos iždo globė-

6 x ^ i v ^ v ^ s * p** «:vu* II - _ . —-; ~ I giją, kuriai priklauso apie 800' """"ao u a w " l , U 8 - —««•*— f - i a « . « « " « ^ « w izuu giooe-
tuoj po Naujų Metų vėl pradės pasižiūrėti jdomios programos BVfe K M « I «wfaSto Ar*™*-i K a U ' A d o l f a s Snnkas ir Petras! jas dr. Vladas Šimaitis, centro žurnalistikos studijas tęsti Chi- Lietuvio sodybos pažmonio me-
cagoje. Ji yra pasižadėjusi ir;**' *wr\% praves aktorius Alfa 
toliau bendradarbiauti "Drau- Brinką. Bus ir užkand's. Pra-
gQ'\ ežia. 2 vai. po pietų. Visi Iau-

X Gaudentas Mališauskas sa- k i a m i -
vo žmonos a. a. Onos Butkai-'' x Dėkodami už korteles ir 
tės - Mališauskienės atminimui kalendorius, aukų po 5 dol. at-
ja įrašė į Jurbarko monografi- siuntė: Adomas Ūselis. Uršulė , ,, . 
j Į t ^ , un KO ug » u Sereika Tn-nc &,«- " • * ! draugija jsijungė J N O 
jos leidėjų eiles. Monografija^1" 1S

:
 J « s S M t 1 r r i n • m..T rif? i.7.ffil «« . 

"Mūsų Jurbarkas" specialaus 

jos kasdieniniai rūpesčiai yra 
nuolat budėti, kad lietuvių ap
gyventa Marąuette Parko apy
linkė išliktų tokia, kokia yra 
dabar. Marąuette Parkas suda
ro lietuviškos veiklos centrą. 

Marąuette Parko namų savi-

' Martinaitis. ^eiegacija parei- j valdybos direktorė ir buvusi il
gus metus kuopos prot. sekr. 
Albina Poškienė ir Chicagos 

_ Dienraštis -The Globa » 

skelbė komunistinių orgamza-
Literatūros vaka ra s . Rengia! j ^ , oė^0 19 d l a i d o J e į ^ 
moksleiviai ir studentai ateiti-1 
rinkai. Vasario 25 d. Nerijos; 
Linkevičiūtės i r Bernardo Pra
puolenio koncertas. Rengia 
Ateities klubas. 

ei jų sąrašą, sudarytą Kanados 
imigracijos departamentą ir 
policijoa Tame sąraše yra ir 
šios lietuvių komunistų organi-

— Artėjant metų pabaigai'zacijos: Lietuvių Literatūros 
visa eilė JAV L B apylinkių ruo- j draugija, PaŠalpinė lietuvių su-
šia JAV LB 25-rių metų sukak- į nų ir dukterų draugija Kana-
ties minėjimus. Minėjimai jun- j doje. 
giami su koncertais. Paskutinių OKU D LIETUVOJE 
kelių savaičių bėgyje minėjimus __ ^ ^ ^ J^g>^ 
suruošė Worcesterio apvlinkė „ . ^\r .. 
/ i L_* • T».T T - i *A - o Gavėnas, Melioracijos ir van-
(solistai N. Linkevičiūte ir R , . , ! . rTrZ «..., .. 
™ i • •w «r 4. . dens ūkio ministerijos Sarta 
Prapuolenis), VVaterbuno apy- J * 

gūnui pareiškė, kad Marąuette 
j Parko apylinkėje pradėjo siaus-
!ti vagiliai, grobdami moterų! LKS apskrities vicepirm. And-jlinkė (sol. G. Ugianskienė ir 
rankinukus, o kai kuriose vie- į rius Povilaitis. Visi linkėjo kuo- pianistas S. Cibas) , Baltimorės 
tose pastebėta įsilaužimų iripai stiprėti ir augti narių skai- apylinkė ( "Perkūno" choro 

kilnojamos kolonos ryr. me
chanikas. 

— Mirė jonas Kavaliauskas, 

, K-s. Leonas Barauskas, L. • C H A organizaciją, kuriai pri-
komiteto baigiama paruošti Kriaučiūnas. Vadas Užubalis, k l a ^ ^ f į ^ o s ^ t v a ^ r i ų 
spausdinimui Jau vra surinkta P- Griškelis. Visiems maloniai ^ n r T ^ L ^ t ' ^ L Z P I • i - A • dėkniamp bendromis jėgomis sustabdė 
ir taisomo? korektūros. Atei- aeKojame. B M , . , . . . . . .- .^ 
nančių metų pradžioje pasiro- * Sveikindami "Dranga" su SM>Je apyhnkeje pigių butų sta-
dys knygų Intynose. i k ū j a i s Metais, aukų .tsiuntė: ^ Draugijos susirinkimuo-

X ^ S k a u t u tautinės sto- P<> * dol. - Martin Darkintas, **> * ? - **** ^ menes, ap-
vyklos vadovas kišeninio for- J- Spirkaucis, Vincas Strolis, ^ T ^ T J S Z l i r " ^ 
mato, 44 puslapių leidinėlis, iš- Ona Drun.ndas; po 3 dol. _ ^ d ^ , T ^ ^ 
leistas stovyklos išvakarėse. Ada Juškienė. J. Končius, Fe- * « i J J ^ d a ^ V s 

Pateikta stovyklą liečianti me- ]ic^ Gaidelienė. Ig. Venckus, ^ ^ ^ valdyba^ taS ^Pestingumu, prašė apie ne-
džiaga, reikalingos informacijos. Z Brencius. Visiems tariame ^ p e r t r ^ o m i a 5-keri metai l e m t u s i v y k i u s ^ r e i t a i Pranešti 
Išleido Stovyklos rengimo ko- • »«u. vadovauja pirm. Juozas Bacevi-' » ^ s t a i^a i- ^ t o ' »s ^eiškė' 
mitetas Rnaudns Harhiio otlilrn. Audrone ir dr. Arvydas _. . , r . 

kitokių negerovių. Delegacija i čiumi, o dr. VL Šimaitis dar at
prašė stipresnės apsaugos. Chi- į sakinėjo į paklausimus. Po to 
cagos miesto policijos vado ašis-! susirinkusieji vaišinosi kavute, 
tentas Charies Pepp pareiškė.! J. Smilgienės ir Br. Ukrinienės kė (pirmasis t au t . šokių grupės f * », 
kad policijos vadovybė rūpinasi j keptais pyragais. "Klumpės" pasirodymas) , Ro- e n u s " 

koncertas), Oevelando a p y l i n k ė | ^ U ^ mėai* ^JZ^T* W ' 
(atsikviesta iš Chicasros "Kūl-1 t e n n a n 3 ° 8 v y r- 5 3 ^ ° ^ (atsutviesta is enieagos Kui- __ tagaierhis Alvydas 
g r m d a ' ) , Melrose P a r k o apyhn- _ % «^_i-"-. , . 

Kvedaras, Užpalių kolchozo vyr. 
-
• i miesto gyventojų saugumu, Kuopos valdyba dėkinga v i - ' c h e s e r i o apylinkė (Toronto 

ypač kreipia dėmesį į piliečių I s i e m s ? k u r i e p r i s i d ė ; } o p r i e j ^ ^ : "Volungės"), i r kt . Philadel-1 LIETUVOS GEH. 
pageidavimus. Šiai apylinkei j k o s ^ „ ^ - ^ 0 s u r u o š i m o , k u 0_ phijos ir Pietinės New Jersey KONSŪLES SVEKHI1MAS 
yra paskirtas specialus polici-Įpą svejidnusjem-c - vr>ač mūsų i tpyhnMa lapkričio 12-13 d. sa-į 
jos dalinys. Dalis policijos yra j ̂  mylimam 'am Antanui Za-; **&&>& buvo iš Chicagos pa- s-vetkmu i w geros vaitos 
civiliais drabužiais, kad galėtų k a r a u s k u ; ka^B du gekmadie-i , r ^ . ^ - . v , r . 

Nutari- n e P a s t e bėt i sekti nusikaltėliu 
Svečias pasidžiaugė draugijos 

Spaudos darbus atliko 
"Tėviškės Aidų" spaustuvė Mel- V a ai-
boume. 

čius. Valdyba pravedė peticiją 
su aštuoniais tūkstančiais para-

kad ši apylinkė yra viena iš ge
resniųjų, nes mažiausiai yra 

X Teodoras Blinstrubas Cook "Draugą' atsiuntė 10 dol 
Apylinkės teismo pakviestas at- j , Dėkojame. 
lieka jury pareigas. 

x Jonas Žadeilds, Ateitinin
kų sk\Tiaus "Drauge" vedėjas, 
apsilankęs laikraščio adminis- I 
tracijoje, nusipirko įvairių lie- u 
tuviškų knygų už 45 dolerius 

x Antanas Zailskas, žinomas « 
ciceriškis, nusipirko "Drauge 
lietuviškų knygų už didės::: 
sumą. 

maloniu laiškeliu padėkojo už 7* ~ " T . . - ,*~T*". nusikaitimų. Delegacija, tuo sų, kur reikalaujama apylinkei 1 T. , , . .., . 7. - ., pacm klausimu oareiske norą stipresnes apsaugos. Tuo reika- r . . . , , ^., 1.. . . . u - u . 1 :_A~- i ™.i I pasimatyti su meru M. Bilan-
šventines korteles, pasveikino 

X Kostas Eidukonis, Tuscor 
Ariz., dėkodamas už kg ledines 
korteles, aukojo 10 dolerių. La
bai ačiū 

x Pranckfvičiai (svetair s 
sav., 2845 W. 71 SL). sveikina 
visus su šventėmis. Atsilanką "" 

lu valdyba kreipėsi į Chicagos i 
merą M. Bilandic ir j Chicagos 

nius per parapijos biuletenį skel 
bė kuopos sukakties minėiimą 
ir ji sveikino. Ant. BaJ. 

PALAIDOTAS 
A. A. KAROLIS STONIS 

Gruodžio 27 d. Dukterų drau-; 
gijos narės palaidojo Marąuette 
Parko gyventoją a. a. Karolį, 

':•>&:•: 

*0H 

dicu. Vado asistentas pažadėjo j Stonį, 55 m. amžiaus. Gyveno 
7 , * "Ji'T;™-Jl ' o « ^ 3 r * ^ ! i š r & P i n t i pasunatymą. Su šiuojjis ir valgė gatvėje, miegojo anti policijos viršininką, trruocizio . _ • . r^ , I. « . . . , , 

pareigūnu pasitanmas buvo:laiptų, prisiglaudęs prie sienos. 20 d. Charles P. Kali įstaigoje 
Chicagos miesto policijos virši
ninkas paskyrė savo asistentą 
Charles Pepp išsiaiškinti su 

draugiškas ir nuoširdus. 
Valdyba praėjusią vasarą t u 

Buvo gal ne tiek visų atstum-. 
tas, kiek pats pasitraukęs nuo j 

rėjo daug rūpesčio su rengia-1 t f c » ^tiestą jam dolerį to
mais maršavimais. Daryti įva i - ! t a i s P y d a v o , kartais ne. Sė-| 
rus žygiai policijoj ir kt. V i s - | d ė d a v o fį • » * visuomet toje j | 

lietuvius artėjančių 1978 metų 
proga. Spaudai, organizacijoms, 
radijo ir televizijos programų 
vedėjams ir geriesiems drau
gams reiškiu nvoiirdžią padėką 
už švenčių svtikinimus ir linkė
jimus ir už talką bei kooperavĄr 
mą su generaliniu konsulatu. Vi-
šiems linkiu sveikų, sėkmingų 
ir malonių dienų Naujuose Me
tuose. 

1978 metai bus Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 60 
metų sukakties metai. Jubilie
jiniuose metuose laukiama ii 
laisvųjų lietuvių didesnio ryžto 
ir vieningumo Lietuvos išlais
vinimo veikloje — kad greičiau 
išsipildytų mūsų ir visos tautos 
troškimas grąžinti Lietuvą į 

auką ir tuo dosniai parėmė mū
sų spaudos pastangas. Jiedu 
skelbiami "Draugo" Garbes pre
numeratoriais. Už auką dėko
jame. 

x Edvardas ir Elena Pra-
ninskai, St. Petersburg, Flori
doje, maloniu laiškeliu palinkė
jo "Draugo" darbuotojam lai-

Xatijų Metų vakare ir dieną, mingų Naujų 1978 metų. Šia J * . ."*'; Kiniai eglutes metu suvadino Z. , r* . . . . n , . bus va i š i - ; V l s o c k j e n ė s i . S u s i t i : a i I i ą r n e n u ! y j e ^ proga jiedu atsiuntė ir 9 dole-
! čia matyti dalis "marsiečių". Pla- ^i auką. Ačiū. 

x 4. Andrius, Santa Monica, 
Calif.. žinomas kartografas ir 

x Frank ir Gertrūda Vaielo- - •.<,--- r- •-„•-., -• „ .. . . ^ . , . _. ^ -^„,.„..«, y,^,,*, ^ « 
liai, Chicago, I1L, pratęsdami ^as baigėsi gerai, marauotojai P ^ J 0 ^ ^ ^ ^ v ą / " l 1 S i Anastazija Bagdonienė. Argenti-j laisvųjų valstybių Šeimą, 
prenumerata, pridėjo 17 dolerių išsisėmė, nurimo. ; rankas suneręs ta rp Keuų, t l K i n o j a "Birutės" draugijos pirminin-

j . Kaunas j retkarčiais pažvelgdamas \ p ra - | k ė > ^h2i š i o j e organizacijoje nuo 
I eivį. į pat jos įsikūrimo 

Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos Generalinė Konsule 

PAMINĖTA LKS 163 KUOPOS 
SUKAKTIS 

Gruodžio 11 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė-

Kartą sustabdė jį poiicija ir 
klausė pavardės. Jis atsakė: 
"Jei jūs manęs ieškote, tai ma
no pavardę žinote. Aš esu tas, 

je įvyko LKS 163 kuopos meti- k u r i o J"8 ieškote". Į visus klau-
nis narių siisirinkimas, km-iame j simuf_ $* atsakė protingai, ir j 

CHICAGOS ŽINIOS 
100,000 DOL. ATLYGINIMO į Iš krautuvės buvo tvarkingai 

gimtadienio 
narni. 

proga 
(pr.). 

icero lituanistinės mokyklos mo-

buvo "Drauge" 

nis narių susirmjumas, uuriame — J~ — *~ -—=>"•'• - . | . 1 ^ . g™ t a m a „ ^ n i n i_ 
buvo paminėta ir kuopos veiki-'P°UciJa nuvažiavo, palikusi jį, o; Paskelbta 100,000 dol. a f l y - ' ™ " Pif . ^ ^ ^ Z u l 
— « f _ H - _. ,„ , . . :_ buvo nakviesta. kad surastu i ~ir,Hv,~ *ow, 1,00 «,r^«, «r,^« o^ P^kejų. Gaisras kuo VKSurdie-mo 50 metų sukaktis. 

Susirinkimui pirmimnkavo 
kuopos pirm. Juozas česna. 
Maldą susirinkimą pradedant ir 
už mirusius kuopos steigėjus ir 

_ _, , .. ! tesms aprasvmas 
x Ponia Regma Andnjaus-; f r u o d i i o ^ į 

kienė sutiko būti Pedagoginio, N u o t r - M- l v A n a u s k o : spaudos darbuotojas pVatesda-į n*™a sukalbėjo kuopos dvasios 
^ " ^ X Jnozas Pečeliūnas, Chica-|mas prenumeratą a t š t e t ^ ^ d o L *£**"»• ^ ^ g į T ^ 1 " - " 

kas. Vienbalsiai išrinkta - per-Naujųjų Metų proga, atsiųsda-j Kazys Jasnlevicros, Cice-
mas 10 dolerių auką. Labai; re, EI., nusipirko "Drauge" lie-
a į j u j tuviškų knygų ir sveikinimo 

Juozai Mflionis, Richmond i korteUų 

rinkta 1978 metams valdyba: 
dvasios vadas kleb. kun. Anta-

ventų išleistuvių vakaro vaišių, . . . . . ? l l k a Dėkoiame 
rengimo komiteto pinrJninke.| f.°- - " ^ 
PLI absolventų išleistuvių vaka
ras bus 1978. L 14. 7:30 v. vak. 
Jaunimo Centro Rūmų didžiojo
je salėje. Lietuvių visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti i r | ~ T į ^ " " L T Z ^ l m . , apmokėjo savo ' ir s ū n a ' u s ; ^ ^ Smilgienė, fin. sekr. 
tuo paėiu paremti vienintelę ^ S JZL J T S T ^ ! I "Draugo" prenumeratų mokestį Antanas Balčytis, ižd. - . 
aukst. btuanistimo švietimo js 

buvo pakviesta, kad surastų į ginimo tam, k a s suras , gyvą ar ., . . _. _ 
jam atitinkamą vietą, j negyvą, dingusią tur tuolę Helen į ^ . f ^ ^ ^ J į * W 

Vorhees Brach. Ji dingo vasa- niagesių buvo nugabenti į Little 
Jau daug metų jis buvo glo-' \ ~ ~ r r ^ . '"g—^T - ^ " i Company of Mary ir Christ 

bojamas Lietuvos Dukterų į 21 d. išvykusi j O Hare aero- ; ̂  ^ 
draugijos. Jam buvo stengtasi dromą sknst i 1 Floridą. Jos 
išrūpinti lietuviškose valgyklo- i a m ž i u s — 6 2 m - J i y1"3- P a v e l 

se pietūs, vėliau apmokant, b e t 1 ^ : ^ apie 21 miL dol. iš sal 
ir čia jis buvo sunkiai sukai- i dainių prekybos. 
bamas. 

Gruodžio 18 d. policija rado 
nas Zakarą tskas, pirm. — Juo- j jį gatvėje mirusį. Atvežė prie 
zas Česna vscepirm. — Bronis-

|Hts!. Ohio. žinomas visucmenės! x ***** Narbotia, Chicago, ; ^ v a Ukrinienė p ro t sekr. 

taigą. Vakaruose. (pr.). 
->- Albinas Knrkulis, akcijų 

brokeris dirbąs su Rcdman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560. 
arba 925-0035. (pr.). 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
Romanas iš Lietuvos ūkinin

kų gyvenimo. Diustracijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl 
Kaina su persiuntimu $10.51 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
sąjunga, 1977 m. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W fiSrd St 

Chicago. Dl. 60629 

mokesčio pridėjo 19 dolerių au-1 "Draugo" prenumeratų mokestį 
ką ir tuo būdu dosniai parėmė! i r da-T atsiuntė 9 dol. auką. La-
dienrašU. Jis skelbiamas 'Drau - j b a i a č i a* 

Garbės prenumeratorium. Leonardas GarHauskas, go 

Juo
zas Paškevičius ir iždo globėjais 
— Augustinas Orentas ir Anta
nas Valvs. 

Dukterų draugijos namelių, 
klausdami ką daryti. 

Dukterų draugija turi du nuo
širdi us laidotuvių direktorius 
— Marąuette Parke Lackavičių 
ir Ciceroje Butkienę, kurie lai
doja draugijos globotinius už 

x> ""•"-" • - u i Chicago, EI., dėkodamas už kor- Pasibaigus metiniam susirin-; labai žemą kainą Tad ir buvo rranas 5>akaiauskns» ria-| . » « »i 
milton, Kanadoje, nusipirko | • * * a u k o ^ ° 1 0 d o l e r n*- L r t M " 
..Drauge" įvairių liei.uviškų j 
plokštehų ir knygų už 40 do
lerių. 

x Laikrodininkas A- fterkš-

aciu 
X Adolfas Markelis, žinomas 

Cicero lietuvių veikėjas, nusi
pirko "Drauge" didesnį kiekį 
lietuviškų knygų. 

nys taiso laikrodžius, aukso ir! x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
\ gintaro išdirbinius, daro gintaro j — Adolfas Gacionis, Jonas Va- j 
'žiedus aukse ir sidabre. Pasi- iiukonis; po 3 doL — Juozas į 
j rinkimas auksinių lenciūgėlių Kaunas, Stasys Vanagūnas, Ze- į 
.11 ir 1'- karatų. 2452 W* 69 St., I nonas Prūsas, A. Steponis, Ona j 
' telef. 7*8-0920. (sk.) i Jurašunas. Karolis Bertulis.! 

w , . . .. , , .. j Petras Sidaras, Vytautas Mau-į 
x \ ienos savaites ekskursija . . . . * . . _,, 

N m L ^ • * i . * rutis. Visiems malomai deko-i • j Taruti, carter lėktuvu, vasa-1 . I i "*ame ' rio mėn. 9 d., kaina nuo $552.00.! J ' . , , . - . , 
T t . , \ ... o j - i x Aukų atsiuntė: po 3 doL 

; Lietuvą balandžio men 2 d. frl V. Valaitie-
16 4 Kaina S8 ( l93. Rezervą-Į ^ __ 

-ns ;r informacijai kre'pkites i . 
j Kir.iff Zalatorienę. IIej;iT Tra-j 
vol Bureaii, Inc., 6118 West! x Andrius šikšnius užsimo-

kimui, buvo pradėtas minėjimas, j r.urod>-ta vežti pas Lackavičių 
Pirm Juozas Česna priminė! Pasibaigus visiems tyrinėji-
kuopos steigėjus, kuopos veik-įmams. jis buvo pašarvotas 
lą per 50 metų ir ragina prira-1 gruodžio 26 d. Susirinkusios 
syti nariais savo vaikučius, anū Dukterų draugijos narės sukal-
kus ir pakalbėti su artimaisiais bėjo rožančių. Vėliau atėjo ku-

-VUKENTfcJO 
18 UGNIAGESIU 

KIEČIAI! BAUS 

Nukentėjo 13 ugniagesių pri
traukę gaisro dūmų, kai gesino 
užsidegusią Carson Pirie Soott pabaigą, 
krautuvę Evergreen piaza. Chi-

Dlinois gubernatorius Thomp-
son pasirašė naują įstatymą, 
kuriuo pagriežunamas nusikal-
timų baudimas. Jie nebebus 
taip lengvai, kaip anksčiau, iš
leidžiami prieš bausmės laiko 

cagoje, 95 gatvė i r "VVestern. 
Gaisrą padėjo užgesinti auto
matiški purkštuvai, bet dūmai 
pasklido po visus t r i s aukštus. 

DOVANA SPININGAM 
Brian Carlson, 17 ra., kuris 

radęs 22,861 doL perdavė po
licijai, jau gavo 100 doL dova-

. . . . . , !nų ir bilietą laisvai eiti i 1»-
nigas, irgi pasimeldė uz jo sielą. \ ._ .. T , ~~. * r 

Gausūs Sinkvtojai su užuo- \ mėg?» ČWOŽuno'..f̂ 8' te 

jau ta žiūrėjo į* jį. daug aukojo • ^ ° j a m 0 8 *Mt» W " ^ 
šv. Mišioms. J e i jis būtų gale- : A 

Ormak Road, Cicero, llinois kėjo už 1978 m. "Draugo" pro- ^ ^ ^{r> nietinį susirinkimą atidarant, iš kairės _ O. Zauskienė. 
P f t r „ Z . . „.„ --- . ' . . . . . . I E , * . *yr> P»rm.. sol. Dalia Kučemcne, Balfo centro vald pirm., dr. B. Mo- , . 

.6O60O. lelcf. 242-3o90 arba numeratą. kaledmes korteles ir, tusienė ir P Zailskas puošia viešnias gėlėmia Gale stalo kun. A. Rut-1 laidotuvių 
oo^t774. (ak.), .pridėjo auką. •&&. I ksuskaf Kuotr. A, žsiisko 

ię3 atmerkti akis, j i s butų pa- «««,, U B U „ . , 
. . . j GFRI METAI 

matęs ir nustebęs, kiek daug 
y ra geraširdžių žmonių. Apklausus 5,000 Chicagos 

Gruodžio 27 d. buvo nulydė- j apylinkės firmų, turinčių milijo-
t a s į Marąuette P a r k o bažny- i ną tarnautojų, nustatyta, kad 
čią, kur gedulingas pamaldas! 1977 metai čia buvo geriami iš 
atliko kun. V. Zakarauskas, i visų. To paties laukiama ir 
pasakydamas pritaikytą pa-11978 m. Pardavimai 18(77 m. 
mokslą jo varg ingam gyveni* j pakilo 19.7%, pelnas padidėjo 
mui. Per Mišias giedojo so- ' 31.3, algos pakeltos &5%. 
listė D. Kučėnienė. Po pamal
dų buvo nulydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

Dukterų draugija dėkoja laid. 
dr. Stp. Lackavičiui, grabne-ijo. šiemet buvo 26390 per-
šiams ir visiems, prisidėjusiems fckyrų. Ed metų galo tas skai-
prie šio nelaimingo žmogaus 1 čius paaugs iki 27,100, bet tai 

bus 8% mažiau, oegų 1976 

MAŽIAr SKIRIASI 

Pirmi metai, kad perskyrų 
skaičius Cook apskrity sumaiė-

taas, 

file:///~~rr

